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مالحظات حول االنتخابات اجلماعية واجلهوية

04 �ستنرب 2015: يف �سوء الهند�سة الد�ستورية 2011

الدكتور حممد الغايل

اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية جامعة القا�صي عيا�س، مراك�س

تقدمي:

اأنها  اعتبار  بامتياز، على  �صيا�صيا  واجلهوية حدثا  االنتخابات اجلماعية  �صكلت 

اأول انتخابات تتعلق بانتخاب اأع�صاء اجلماعات الرتابية يف ظل د�صتور 2011، وثاين 

انتخابات بعد االنتخابات الت�صريعية 25 نونرب 2011، مما يعك�س قيمتها من حيث جانب 

قد  التحليالت  اأغلب  كانت  فاإذا   .2011 د�صتور  ظل  املوؤ�ص�صاتي يف  التن�صيب  اكتمال 

�صارت يف اجتاه اعتبار هذه االنتخابات مبثابة مترين، اأو اختبار �صيا�صي، ملدى جاهزية 

اجلديدة،  الد�صتورية  املقت�صيات  تفعيل  على  الد�صتورية  املوؤ�ص�صات  خمتلف  وقدرة 

وخا�صة قدرة االأحزاب ال�صيا�صية كفاعل انتخابي اأ�صا�صي يف اإعطاء هذه االنتخابات 

ومن خالل  والتناف�صية،  التعددية  مبادئ  من خالل  ت�صتحقها  التي  ال�صيا�صية  املعاين 

معايري الفعالية والنجاعة، على م�صتوى اإفراز النخب املوؤهلة بناء على معياري الفعالية 

والنجاعة. وا�صتنادا لذلك، ميكننا طرح الت�صاوؤالت التالية: 

اإىل اأي حد ا�صتطاعت املمار�صة ال�صيا�صية يف هذه االنتخابات ترجمة   
الثقافة الد�صتورية على م�صتوى القدرة على تاأطري تعدد الرهانات؟

واإىل اأي حد كانت هذه االنتخابات تعددية وتناف�صية؟ وا�صتطاعت اأن   
جتيب عن التحدي احلقيقي يف تنزيل اجلهوية املتقدمة على م�صتوى النخب؟

واإىل اأي حد ميكن اأن ي�صاعد اإجراء انتخابات حرة ونزيهة على اإفراز   
نخب كفاأة وم�صوؤولة عن تدبري ال�صاأن العام؟

واإىل اأي حد ميكن الرهان على النخب املنتخبة يف امل�صاهمة يف حتقيق   
توازن معادلة ا�صتمرارية وا�صتدامة الدولة املغربية ؟

2015 �شتنرب   04 واجلهوية  اجلماعية  االنتخابات  مالحظات حول 
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خطة العمل

اأوال: متثيلية الن�صاء على م�صتوى املجال�س الرتابية املنتخبة

ثانيا: �صلوك االأحزاب ال�صيا�صية يف االندماج يف الثقافة الد�صتورية اجلديدة

ثالثا: انتخاب روؤ�صاء جمال�س اجلهات واجلماعات

اأوال: متثيلية الن�ساء على م�ستوى املجال�س الرتابية املنتخبة

اأع�صاء جمال�س اجلماعات  بانتخاب  املتعلق   59.11 رقم  التنظيمي  القانون  اأتاح 

جمال�س  يف  للن�صاء  ال�صيا�صية  التمثيلية  تعزيز  اأجل  من  اأ�صا�صية  مدخالت   
1
الرتابية

(الف�صل   ،
2
(19 (الف�صل  الد�صتورية  املقت�صيات  على  بناء  الرتابية، وذلك  اجلماعات 

:
4
، (الف�صل 146)

3
(30

 59.11 التنظيمي رقم  القانون  2011 بتنفيذ  21 نونرب  ال�صادر يف   1.11.173 )1)   الظهري ال�رشيف رقم 

 22 بتاريخ  ال�صادرة  5997 مكرر  الر�صمية عدد  اجلريدة  الرتابية  اجلماعات  اأع�صاء جمال�س  بانتخاب  املتعلق 

بوا�صطة  وتتميمه  تغيريه  مت  قد  التنظيمي  القانون  هذا  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر  �س:5537.   ،2011 نوفمرب 

القانون التنظيمي رقم 34.15 ال�صادر باجلريدة الر�صمية عدد 6380  بتاريخ 23 يوليوز 2015، 6713.

)2)   الف�صل 19 من الوثيقة الد�صتورية

والجتماعية  والقت�صادية  وال�صيا�صية  املدنية  واحلريات  باحلقوق  امل�صاواة،  قدم  على  واملراأة،  الرجل  يتمتع 

والثقافية والبيئية، الواردة يف هذا الباب من الد�صتور، ويف مقت�صياته الأخرى، وكذا يف التفاقيات واملواثيق 

الدولية، كما �صادق عليها املغرب، وكل ذلك يف نطاق اأحكام الد�صتور وثوابت اململكة وقوانينها.

ت�صعى الدولة اإىل حتقيق مبداأ املنا�صفة بني الرجال والن�صاء. 

دث لهذه الغاية، هيئة للمنا�صفة ومكافحة كل اأ�صكال التمييز.  وحتحُ

)3)   الف�صل 30 )الفقرة الأوىل) من الوثيقة الد�صتورية

لكل مواطنة ومواطن، احلق يف الت�صويت، ويف الرت�صح لالنتخابات، �رشط بلوغ �صن الر�صد القانونية، والتمتع 

الن�صاء  بني  الفر�س  تكافوؤ  ت�صجيع  �صاأنها  من  مقت�صيات  على  القانون  وين�س  وال�صيا�صية.  املدنية  باحلقوق 

والرجال يف ولوج الوظائف النتخابية.

)4)   الف�صل 146 من الد�صتور املغربي

بكيفية  ل�صوؤونها  الأخرى  الرتابية  واجلماعات  اجلهات  تدبري  �رشوط  خا�صة:  ب�صفة  تنظيمي  بقانون  حتدد 

دميقراطية، وعدد اأع�صاء جمال�صها، والقواعد املتعلقة باأهلية الرت�صيح، وحالت التنايف، وحالت منع اجلمع 

بني النتدابات، وكذا النظام النتخابي، واأحكام حت�صني متثيلية الن�صاء داخل املجال�س املذكورة.

الغايل حممد 
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وانطالقا من ذلك، مكن القانون التنظيمي 11/59 الن�صاء من متثيلية مهمة على 

م�صتوى خمتلف املجال�س الرتابية املنتخبة، حيث ن�صت املادة 76 منه على اأنه ي�صكل 

النفوذ الرتابي للعمالة اأو االإقليم اأو عمالة املقاطعات اأ�صا�س التقطيع االنتخابي للجهة. 

كم ن�صت املادة ال�صالفة الذكر على اأنه حتدث، على �صعيد كل عمالة اأو اإقليم اأو 

عمالة مقاطعات، دائرتان انتخابيتان ي�صمل النفوذ الرتابي لكل واحدة منهما  النفوذ 

الدائرتني  اإحدى  وتخ�ص�س  املعنية،  املقاطعات  عمالة  اأو  االإقليم  اأو  للعمالة  الرتابي 

االنتخابية  الدائرة  يف  الرت�صح  يف  حقهن  دون  ذلك  يحول  وال  للن�صاء،  االنتخابيتني 

االأخرى. 

متثيلية الن�صاء على م�صتوى جمال�س اجلماعات:

لقد ن�صت املادة 134 من القانون التنظيمي 11/59 على ما يلي:

اأن ت�صتمل كل الئحة تر�صيح على جزاأين يت�صمن اجلزء االأول عددا من  “يجب 
االأ�صماء يعادل عدد املقاعد املخ�ص�صة للجماعة اأو للمقاطعة مبوجب املادتني 127 و 

لفائدة  املخ�صومة  املقاعد  االعتبار  بعني  االأخذ  بعد  التنظيمي  القانون  128 من هذا 

الن�صاء وفقا للبنود 2 و3 و4 و5 من املادة 128 املكررة اأعاله.

للن�صاء  املحددة  املقاعد  يعادل عددهن  على مرت�صحات  الثاين  اجلزء  وي�صتمل   

مبوجب البنود 2 و3 و4 و5 من املادة 128 املكررة اأعاله وتعترب املرت�صحة الوارد ا�صمها 

نف�س  ولها  الالئحة  راأ�س  مبثابة  للن�صاء  املخ�ص�س  للجزء  بالن�صبة  االأوىل  املرتبة  يف 

احلقوق املخولة لراأ�س الئحة الرت�صيح املعنية”.

قاعدة اأ�صا�صية:

“املادة 128 املكررة. عالوة على عدد املقاعد املحددة يف املادتني 127 و128 اأعاله، 
يخ�ص�س للن�صاء عدد من املقاعد يف كل جماعة اأو مقاطعة. وال يحول ذلك دون حقهن 

يف الرت�صح بر�صم املقاعد االأخرى. ويحدد عدد املقاعد املخ�ص�صة للن�صاء على النحو 

التايل:

1 - بالن�صبة ملجال�س اجلماعات التي ينتخب اأع�صاوؤها باالقرتاع الفردي: اأربعة 

(4) مقاعد. وتلحق هذه املقاعد بالدوائر االنتخابية اجلماعية التي ت�صم على التوايل 

بر�صم  املح�صورة  للجماعة  االنتخابية  الالئحة  يف  امل�صجلني  الناخبني  من  عدد  اأكرب 

2015 �شتنرب   04 واجلهوية  اجلماعية  االنتخابات  مالحظات حول 
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اآخر مراجعة عادية اأو ا�صتثنائية للوائح املذكورة. وحتدد هذه الدوائر بالن�صبة اإىل كل 

جماعة مبوجب قرار لوزير الداخلية ين�صر يف اجلريدة الر�صمية قبل تاريخ االقرتاع 

بثالثني يوما على االأقل؛

االقرتاع  طريق  عن  اأع�صاوؤها  ينتخب  التي  اجلماعات  ملجال�س  بالن�صبة   -  2

بالالئحة والتي ال يفوق عدد �صكانها 200000 ن�صمة: �صتة (6) مقاعد منها اأربعة (4) 

مقاعد اإ�صافية ومقعدان (2) يخ�صمان من عدد املقاعد املخ�ص�صة ملجال�س اجلماعات 

املذكورة مبوجب املادة 127 من هذا القانون التنظيمي؛

االقرتاع  طريق  عن  اأع�صاوؤها  ينتخب  التي  اجلماعات  ملجال�س  بالن�صبة   -  3

بالالئحة والتي يفوق عدد �صكانها 200000 ن�صمة وغري املق�صمة اإىل مقاطعات: ثمانية 

(8) مقاعد منها اأربعة (4) مقاعد اإ�صافية واأربعة (4) مقاعد تخ�صم من عدد املقاعد 

املخ�ص�صة ملجال�س اجلماعات املذكورة مبوجب املادة 127 من هذا القانون التنظيمي؛

4 - بالن�صبة ملجال�س اجلماعات املق�صمة اإىل مقاطعات: ثالثة (3) مقاعد بر�صم كل 

مقاطعة، منها مقعد اإ�صايف ومقعدان يخ�صمان من عدد املقاعد املخ�ص�صة للمقاطعة 

مبوجب الفقرة الثانية من املادة 128 من هذا القانون التنظيمي؛

5 - بالن�صبة ملجال�س املقاطعات: ثالثة (3) مقاعد بر�صم م�صت�صاري املقاطعة، منها 

مقعد اإ�صايف ومقعدان يخ�صمان من عدد املقاعد املخ�ص�صة للمقاطعة”. 

Ã يجب التمييز يف هذا ال�صياق بني خم�س حاالت يف اإطار توزيع املقاعد الن�صائية 

بداللة عدد الناخبني والناخبات: 

الغايل حممد 
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يف   27% اإىل  �صت�صل  الن�صاء  متثيلية  ن�صبة  اأن  التق�صيم  هذا  خالل  من  يظهر 

تفاوتات كبرية على م�صتوى  التق�صيم فيه  اأن هذا  جمال�س اجلماعات. لكن املالحظ 

العدالة يف التوزيع بالن�صبة ملجال�س اجلماعات التي ينتخب اأع�صاوؤها باالقرتاع الفردي 

لالعتبار التايل:

فح�صب املادة 127 من القانون التنظيمي رقم 11/59: با�صتثناء جمال�س اجلماعات 

املق�صمة اإىل مقاطعات، يتاألف املجل�س اجلماعي من:

-         11 ع�صوا يف اجلماعات التي ال يفوق عدد �صكانها 7.500 ن�صمة؛

-         13 ع�صوا يف اجلماعات التي يرتاوح عدد �صكانها بني 7.501 و12.500 

ن�صمة؛

-         15 ع�صوا يف اجلماعات التي يرتاوح عدد �صكانها بني 12.501 و15.000 

ن�صمة؛

-         23 ع�صوا يف اجلماعات التي يرتاوح عدد �صكانها بني 15.001 و25.000 

ن�صمة؛

-         25 ع�صوا يف اجلماعات التي يرتاوح عدد �صكانها بني 25.001 و50.000 

ن�صمة؛

-         31 ع�صوا يف اجلماعات التي يرتاوح عدد �صكانها بني 50.001 و100.000 

ن�صمة؛

 100.001 بني  �صكانها  عدد  يرتاوح  التي  اجلماعات  يف  ع�صوا   35          -

و150.000 ن�صمة؛

 150.001 بني  �صكانها  عدد  يرتاوح  التي  اجلماعات  يف  ع�صوا   39          -

و200.000 ن�صمة؛

 200.001 بني  �صكانها  عدد  يرتاوح  التي  اجلماعات  يف  ع�صوا   43          -

و250.000 ن�صمة؛

 250.001 بني  �صكانها  عدد  يرتاوح  التي  اجلماعات  يف  ع�صوا   47          -

و300.000 ن�صمة؛

 300.001 بني  �صكانها  عدد  يرتاوح  التي  اجلماعات  يف  ع�صوا   51          -

و350.000 ن�صمة؛

 350.001 بني  �صكانها  عدد  يرتاوح  التي  اجلماعات  يف  ع�صوا   55          -

2015 �شتنرب   04 واجلهوية  اجلماعية  االنتخابات  مالحظات حول 
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و400.000 ن�صمة؛

-         61 ع�صوا يف اجلماعات التي يفوق عدد �صكانها 400.000 ن�صمة.

جمال�س  اأع�صاء  ينتخب  فاإنه  التنظيمي  القانون  نف�س  من   130 املادة  وح�صب 

اجلماعات التي ال يفوق عدد �صكانها 35.000 ن�صمة باالقرتاع الفردي باالأغلبية الن�صبية 

يف دورة واحدة. مما يعني اأن اجلماعات التي تتوفر على 11 اأو 13 اأو 15 اأو 23 اأو 25 

مقعدا، خ�ص�س لها نف�س عدد املقاعد من الن�صاء مما يعطي متثيلية متفاوتة ح�صب 

اجلدول اأ�صفله:

25 23 15 13 11 عدد اأع�صاء اجلماعة

04 04 04 04 04 عدد املقاعد املخ�ص�صة للن�صاء

16% 17،39% 26،66% 30،76% 36،36% الن�صبة املئوية

ح�صاب املعدل الو�صطي للتمثيلية  الن�صائية:

16% + 17,39% + 26,66% + 30,76% + 36,36% = 25,5%
يظهر باأن هناك متثيلية اأق�صى للن�صاء ت�صل اإىل %36,36، ومتثيلية اأدنى ت�صل 

اإىل %16، مما يعك�س خلال يف التوزيع بني اجلماعات التي تعرف االقرتاع الفردي يف 

م�صتوى التمثيلية الن�صائية، وهو ما قد تكون له انعكا�صات �صلبية يف م�صتوى التمثيلية 

ب�صكل عام.

الد�ستورية  الثقافة  يف  االندماج  يف  ال�سيا�سية  االأحزاب  �سلوك  ثانيا: 

اجلديدة

اتفقت التقارير والتحليالت التي واكبت �صريان اقرتاع 04 �صتنرب 2015 وذلك من 

وقت و�صع اللوائح حتى اإعالن النتائج و�صريان عمليات البت يف الطعون، على اأن هذا 

واجلهوية،  اجلماعية  االقرتاعات  تاريخ  بامتياز يف  دميقراطيا  �صكل مترينا  االقرتاع 

فقد مت ت�صجيل اأن هذه االنتخابات اجلماعية واجلهوية االأوىل يف ظل د�صتور 2011 

اإطار املبادئ ال�صامنة  جرت يف مناخ عام طبعه العمل وروح امل�صوؤولية واالجتهاد يف 

للمناف�صة احلرة وال�صفافة، املبنية على تكافوؤ الفر�س واحلياد االإيجابي التام لالإدارة 

يف اإطار روح دولة القانون واملوؤ�ص�صات، من خالل موؤ�صر احلر�س ال�صديد على مراجعة 

الغايل حممد 
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اللوائح االنتخابية مبا ي�صمن حتيينها وتنقيتها من خمتلف ال�صوائب التي كانت جتعل 

منها ج�صما معاقا؛ وبالتايل �صهال اأمام املتالعبني واملف�صدين لالنتخابات، وهو موؤ�صر 

�صاعد ب�صكل اإيجابي يف الرفع من ن�صبة امل�صاركة يف هذا االقرتاع والتي ناهزت %54، 

اجلديدة  الد�صتورية  الهند�صة  مرتكزات  ومقا�صد  ومناط  تتما�صى  حم�صالت  وكلها 

اجلهات  وجمال�س  اجلماعات  جمال�س  ت�صكل  والتي  الرتابية،  العمومية  لل�صيا�صات 

فيما  ال�صيا�صية  االأحزاب  دينامية بني  خلق  من  بدوره  االأ�صا�صية، مما مكن  اأعمدتها 

يتعلق باأ�صلوب التمرن يف اإدارة وتدبري العمليات االنتخابية؛ وبالتايل م�صاألة امل�صاركة 

والتداول على ال�صلطة.

وملختلف  ال�صيا�صية،  لالأحزاب  اأعطى  قد  الدميقراطي  التمرين  هذا  كان  فاإذا 

اقت�صادي  جمل�س  د�صتوري،  ق�صاء  احلكومة،  (الربملان،  الد�صتورية  املوؤ�ص�صات 

واجتماعي، جمل�س وطني حلقوق االإن�صان...)، فر�صة للفعل والتفاعل من اأجل تقدمي 

الد�صتورية،  امل�صروعية  ملبداأ  ت�صويقها، وفقا  والعمل على  ال�صيا�صية،  العرو�س  اأح�صن 

امل�صتخل�صة  املواثيق  ت�صمنها  التي  العامة  ال�صيا�صية  واالأخالق  االآداب  لقواعد  ووفقا 

بني خمتلف الفاعلني، وك�صف عن نقطة القوة االأ�صا�صية يف الن�صق ال�صيا�صي املغربي 

ال�صيا�صية االنتخابية  اللحظات  اإدارة وتدبري  التكيف وح�صن  واملتمثلة يف قدرته على 

على  بالوقوف  �صمح  التمرين  فاإن هذا  ال�صمنية؛  اأو  ال�صريحة  اللعب  قواعد  يف ظل 

جمموعة من نقط ال�صعف التي ميكن اإجمالها فيما يلي:

عدم اندماج جمموعة من االأحزاب ال�صيا�صية ب�صكل فعلي واإيجابي يف  	
رزنامة االإ�صالحات التي جاء بها د�صتور 2011 �صواء من موقع املعار�صة اأو االأغلبية، 

فغياب النقا�س البناء والر�صني يف حلظات مهمة من م�صل�صل الت�صريع فتح الباب اأمام 

جمموعة من الثغرات التي كان البد من جتاوزها لعدم ان�صجامها مع ال�صورة ال�صاملة 

يف تدبري اجلماعات الرتابية، ون�صري منها، يف هذا ال�صياق، اإىل عدم ال�صبط اجليد 

الآجال و�صع الرت�صيح ل�صغل من�صب رئا�صة جمال�س املقاطعات يف املدن الكربى حيث 

اأن املادة 221 من القانون التنظيمي رقم 113/14 املتعلق مبجال�س اجلماعات تن�س على 

اأنه �صيتم انتخاب رئي�س جمل�س املقاطعة ونوابه، وفق ال�صروط وال�صكليات املن�صو�س 

داخل اخلم�صة  اإليه،  امل�صار  التنظيمي  القانون  19 من  املادة  اإىل   10 املادة  عليها من 

ع�صر يوما املوالية النتخاب مكتب جمل�س اجلماعة. وبالرجوع اإىل مقت�صيات املادة 12 

اإيداع الرت�صيحات لرئا�صة املجل�س  اأن  من نف�س القانون التنظيمي جندها تن�س على 

2015 �شتنرب   04 واجلهوية  اجلماعية  االنتخابات  مالحظات حول 
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املوالية النتخاب  اأيام  اأجل خم�صة  االإقليم وداخل  اأو  العمالة  يتم لدى عامل  اأن  يجب 

اأع�صاء املجل�س، فاأع�صاء املجل�س املعنيون هنا والذين يتم اإفرازهم يوم االقرتاع؛ يعني 

اأع�صاء املجل�س اجلماعي بالن�صبة للمدن الكربى، وي�صاف لهم كذلك اأع�صاء جمال�س 

مقاطعتهم، اإذ لو كان للم�صرع نية االقت�صار على اأع�صاء جمل�س اجلماعة دون �صواهم، 

اأع�صاء املجل�س يف  اأع�صاء املجل�س اجلماعي، ولي�س فقط االقت�صار على  اإىل  الأ�صار 

رئا�صة  من�صب  ل�صغل  الرت�صيحات  و�صع  م�صكل  يطرح  اإليه، مما  اأ�صرنا  الذي  الن�س 

جمال�س املقاطعات خارج االآجال القانونية بح�صب املادة 12 اأعاله...

اأما نقطة ال�صعف الثانية والتي خلقت ارتباكا كبريا فيما يتعلق باإعداد  	
لوائح املكاتب والتقدم بها، يرتبط مبا طرحه م�صكل تف�صري الفقرة ما قبل االأخرية من 

املادة 17 من القانون التنظيمي املتعلق مبجال�س اجلماعات، املتعلقة بعبارة يتعني العمل 

على اأن تت�صمن الئحة تر�صيحات نواب الرئي�س عددا من املرت�صحات ال يقل عن ثلث 

نواب الرئي�س، اإذ التف�صري الذي �صاد ب�صاأنها اأن كل الئحة متقدم بها ل�صغل منا�صب 

على  �صحيحا  لي�س  وهذا  الغية،  تعترب  فاإنها  الن�صاء  ثلث  تت�صمن  وال  الرئي�س  نواب 

اعتبار اأن االلتزام القانوين املتولد من الفقرة ما قبل االأخرية امل�صار اإليها، هو التزام 

اأن الئحة الرت�صيح ت�صبح يف  اأي  قانوين ببذل اجلهد وال�صعي، ولي�س التزام بنتيجة؛ 

حكم االإلغاء اإذا ثبتت نية االإق�صاء ال غري للن�صاء، مما يعني اأن غياب الن�صاء مبح�س 

اإرادتهن عن تقلد من�صب نيابة الرئي�س ال يعترب �صرطا مبطال...

وما يزكي نقطة ال�صعف هاته التف�صري املتع�صف الذي اأعطاه ال�صيا�صيون، وبع�س 

املتنفذين يف الهيئات ال�صيا�صية، حني اعتربوا اأن الفقرة التالية من املادة 24 من القانون 

التنظيمي رقم 28/11 املتعلق مبجل�س امل�صت�صارين والتي تن�س على: “يجب اأال تت�صمن 

كل الئحة من لوائح الرت�صيح ا�صمني متتابعني ملرت�صحني اثنني من نف�س اجلن�س”، ت�صري 

فقط على لوائح الرت�صيح املتعلقة مبمثلي املاأجورين دون �صواهم، وهو ما يعترب خرقا 

ملقت�صيات الد�صتور، وال�صياق العام الذي ي�صري يف اجتاه احلر�س على �صمان متثيلية 

للن�صاء يف الربملان التي ت�صري نحو الثلث يف اأفق املنا�صفة (الف�صل 19 من الد�صتور).

كما اأنه من املمار�صات التي ك�صفت نوعا من ال�صغط من اأجل الوفاء  	
باالآجال الد�صتورية، املن�صو�س عليها الإ�صدار القوانني التنظيمية وفقا للف�صل 86 من 

الناخب،  األغت بطاقة  الداخلية قد  باأن وزارة  تداوله من ت�صريحات  الد�صتور، ما مت 

وتعوي�صها بالبطاقة الوطنية للتعريف فقط، والذي مل يكن �صائبا على اعتبار اأن املادة 
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20 من القانون التنظيمي املتعلق بانتخاب اأع�صاء اجلماعات الرتابية حتت رقم 59/11 

هي من ق�صت بذلك، ووزارة الداخلية قامت فقط بالتفعيل ولي�س باالإلغاء، اإذ مثل هاته 

الر�صائل كانت �صتجعل وزارة الداخلية اأمام اإحراج مفاده اأنها هي من ي�صدر اإجراءات 

�صريان العملية االنتخابية ولي�س الربملان، وهو ما يعترب  متعار�صا ومتنافيا مع منطق 

دولة القانون...

لالأحزاب  االنتخابي  ال�صلوك  يف  �صجلت  التي  ال�صعف  نقط  ومن  	
ال�صيا�صية �صعف مناعتها اأمام قوة اللوبي االنتخابي ال�صاغط الذي حتكم يف حتديد 

خريطة الرت�صيحات بالن�صبة ملجموعة من االأحزاب ال�صيا�صية، كما �صجل عدم تفاعل 

عدد كبري من االأحزاب امل�صاركة يف اقرتاع 04 �صتنرب مع كتلة االإ�صالحات التي متت، 

دورا  الق�صاء  اإعطاء  على  للدولة  الد�صتورية  املوؤ�ص�صات  حر�س  رغم  ح�صل  هذا  كل 

حموريا فيما تعلق مب�صاألة اإعداد اللوائح االنتخابية، و�صرورة التوفر على �صفة ناخب، 

والتمتع باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، وعدم ثبوت االإدانة بتهم الف�صاد املتعلقة بتبديد 

االنتخابي من  اإجراءات �صرورية حلماية اجل�صم  باعتبارها  ذلك،  اأو غري  العام  املال 

التزوير والتالعبات، وقطع الطريق على كل الرت�صيحات التي ميكن اأن ت�صكل خطرا 

املكاتب،  ت�صكيل  اأثناء  املرت�صحني  بني خمتلف  الفر�س  وتكافئ  التناف�صية  مبداأ  على 

اأي دور لالأحزاب ال�صيا�صية يف تاأطري  اأمام  االأمر الذي يطرح عالمة ا�صتفهام كبرية 

وتوجيه خمتلف النخب التي اأفرزتها �صناديق االقرتاع؟ فرغم املجهود الت�صريعي الكبري 

من  �صواء  ال�صيا�صي،  العمل  وبلقنة  الت�صتيت  التحكم يف خماطر  اأجل  من  بذل  الذي 

خالل ا�صرتاط توفر كل من يريد اأن يرت�صح ل�صغل من�صب الرئا�صة يف كل اجلماعات 

الرتابية على تزكية م�صلمة من احلزب الذي جنح با�صمه، وكون حزبه ممن ح�صلوا على 

املراتب اخلم�س االأوىل �صواء كان الرت�صيح يف اإطار االقرتاع الفردي اأو الالئحي، اأو من 

خالل اعتماد قاعدة الت�صويت العلني النتخاب رئي�س املجل�س ونوابه واأجهزة املجل�س، 

للحزب خالل  االنتماء  تغيري  للرتحال احلزبي، من خالل عدم جواز  القانوين  واملنع 

مدة الوالية اجلماعية اأو اجلهوية، كلها موؤ�صرات قوية توؤكد قيمة املجهودات والعزمية 

ونزيهة،  �صفافة  حرة،  انتخابات  �صمان  اأجل  من  املغربية  الدولة  اأبدتها  التي  القوية 

حترتم �صروط االلتزام والتالحم وامل�صوؤولية، ورغبة قوية نحو اإخراج التدبري العمومي 

يف اإطار الدميقراطية التمثيلية من الع�صوائية واالرجتالية ومزاج االأ�صخا�س وحتكمهم، 

اإىل العمل احلزبي االحرتايف واملوؤ�ص�صاتي بناء على التداول احلر وامل�صاركة يف م�صل�صل 
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ال�صلطة...

التمرين  هذا  واكب  والذي  ال�صخم،  الت�صريعي  للمجهود  وا�صتثمارا  وعليه، 

واجلهوية يف  املحلية  الدميقراطية  وتر�صيخ  تكري�س  م�صتوى  على  االأول  الدميقراطي 

ظل د�صتور 2011، فقد اأ�صبح من ال�صروري العمل على دفع االأحزاب ال�صيا�صية اإىل 

حتقيق  ي�صاعد على  اأكرث مواكبة فيما  ال�صيا�صي ومالءمته، وجعله  ب�صلوكها  االرتقاء 

له  التاأ�صي�س   2011 د�صتور  حاول  الذي  ال�صيا�صي  العمل  والتالحم مع مناخ  التناغم 

والفعالة  والنزيهة  احلرة  التمثيلية  واملوؤ�ص�صات  االإيجابية،  املواطنة  مبادئ  خالل  من 

والناجعة...

ثالثا: انتخاب روؤ�ساء جمال�س اجلهات واجلماعات

بناء على ما ورد يف خمتلف التقارير الوطنية والدولية التي واكبت �صري اقرتاع 04 

�صتنرب 2015، فقد مت ت�صجيل اأن هذه االنتخابات اجلماعية واجلهوية االأوىل يف ظل 

د�صتور 2011 جرت يف جو عام طبعه العمل وروح امل�صوؤولية واالجتهاد يف اإطار املبادئ 

االإيجابي  واحلياد  الفر�س  تكافوؤ  على  املبنية  وال�صفافة،  احلرة  للمناف�صة  ال�صامنة 

التام لالإدارة يف اإطار روح دولة القانون واملوؤ�ص�صات، كمناخ �صيا�صي اأ�صا�صي من اأجل 

اإجناح هذا التمرين الدميقراطي تبعا الأ�ص�س ومرتكزات الهند�صة الد�صتورية اجلديدة 

لل�صيا�صات العمومية الرتابية التي ت�صكل جمال�س اجلماعات وجمال�س اجلهات حوامل 

اأ�صا�صية فيها. 

من  وحم�صالته  وخمرجاته  مدخالته  مبختلف  �صتنرب   04 اقرتاع  مكن  لقد 

املواطنني  مع  التوا�صل  م�صتوى  على  ال�صيا�صية خ�صو�صا  االأحزاب  دينامية بني  خلق 

واملواطنات وال�صاكنة يف اإطار قواعد الدميقراطية التمثيلية، كما اأفرز االقرتاع نتائج 

اأ�صا�صية لالأحزاب املمثلة يف الربملان، �صواء يف م�صتوى االأغلبية احلكومية اأو املعار�صة، 

اإذ ح�صلت على نتائج فتحت اأمامها الباب للتحمل الفعلي للم�صوؤولية املبا�صرة يف تويل 

رئا�صة جمموعة من املجال�س اجلماعية واجلهوية من خالل دينامية التحالفات املفتوحة 

ب�صكل ح�صري  اأو  االأغلبية،  اإطار حمور  ب�صكل ح�صري يف  اإما  املتاح،  املمكن  بح�صب 

يف اإطار حمور املعار�صة. ومن جهة ثانية، وبح�صب بع�س الظروف، ظهرت حتالفات 

خمتلطة �صاركت فيها معا اأحزاب من حمور االأغلبية ومن حمور املعار�صة متا�صيا مع 

متغري اخل�صو�صية الذي فر�صه عامل تدبري بع�س اجلماعات على حدة، فمثال ظهور 

الغايل حممد 



17

عامل الرغبة لدى كتلة من االأع�صاء املنتخبني بغ�س النظر عن انتمائهم ال�صيا�صي، من 

اأجل التحالف لقطع الطريق اأمام بع�س املرت�صحني املتنفذين من منظورهم، وتك�صري 

ال�صاكنة  �صغط  االأحيان  بع�س  ويف  عقودا،  ناهز  الذي  اجلماعي  للتدبري  احتكارهم 

برف�صها لبع�س التحالفات نتيجة ملوقفها ال�صلبي من بع�س االأ�صخا�س املزمع التحالف 

معهم...

خمتلف  باهتمام  حظي  والذي  واجلهوية،  اجلماعية  لالنتخابات  النجاح  فهذا 

وروح  والتناف�س  االلتزام  طبعه  جو  يف  ب�صريانها  والتنويه  الدولية،  االإعالم  و�صائل 

امل�صوؤولية والرغبة احلزبية يف امل�صاركة والتداول على ال�صلطة، حتقق بف�صل خمتلف 

االإجراءات الت�صريعية والتنظيمية، والتدابري العملية التي مت تبنيها من طرف خمتلف 

الربملان، احلكومة،   ) وت�صاركي  ت�صاوري  ب�صكل  املغربية  للدولة  الد�صتورية  املوؤ�ص�صات 

ق�صاء د�صتوري، جمل�س اقت�صادي واجتماعي، جمل�س وطني حلقوق االإن�صان...) لتوفري 

مناخ �صيا�صي مالئم بني خمتلف املتناف�صني يف امل�صل�صل االنتخابي، �صواء على م�صتوى 

اإعداد اللوائح االنتخابية بجعل الق�صاء امل�صوؤول املبا�صر عليها، اأو على م�صتوى قبول 

وال�صيا�صية  املدنية  باحلقوق  والتمتع  ناخب  �صفة  على  التوفر  ب�صرورة  الرت�صيحات 

باعتبارها  ذلك،  اأو غري  العام  املال  بتبديد  املتعلقة  الف�صاد  بتهم  االإدانة  ثبوت  وعدم 

الطريق  وقطع  والتالعبات  التزوير  من  االنتخابي  اجل�صم  �صرورية حلماية  اإجراءات 

على كل الرت�صيحات التي ميكن اأن ت�صكل خطرا على مبداأ التناف�صية وتكافئ الفر�س 

بني خمتلف املرت�صحني اأثناء ت�صكيل املكاتب.   كما اأن ال�صعي اإىل �صمان حرية اختيار 

االإرادة العامة، وتثمينه على م�صتوى ت�صكيل مكاتب خمتلف اجلماعات واجلهات، وعلى 

نحو يثمن دور االأحزاب ال�صيا�صية ب�صفتها الراعي واملوؤطر املوؤ�ص�صاتي ملختلف النخب 

التي اأفرزتها �صناديق االقرتاع، وحر�صا على التحكم يف خماطر الت�صتيت وبلقنة العمل 

اأن  يريد  من  كل  توفر  ا�صرتاط  وحمايتها، مت  التوافقات  عقلنة  اأجل  ومن  ال�صيا�صي، 

يرت�صح ل�صغل من�صب الرئا�صة يف كل اجلماعات الرتابية على تزكية م�صلمة من احلزب 

الذي جنح با�صمه، ويكون حزبه ممن ح�صلوا على املراتب اخلم�س االأوىل �صواء كان 

الرت�صيح يف اإطار االقرتاع الفردي اأو الالئحي. كما اأن اعتماد قاعدة الت�صويت العلني 

النتخاب رئي�س املجل�س ونوابه واأجهزة املجل�س، واملنع القانوين للرتحال احلزبي، من 

خالل عدم جواز تغيري االنتماء للحزب خالل مدة الوالية اجلماعية اأو اجلهوية، كلها 

موؤ�صرات قوية توؤكد قيمة املجهودات والعزمية القوية التي اأبدتها الدولة املغربية من 

2015 �شتنرب   04 واجلهوية  اجلماعية  االنتخابات  مالحظات حول 
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اأجل �صمان انتخابات حرة، �صفافة ونزيهة، حترتم �صروط االلتزام والتالحم وامل�صوؤولية، 

ورغبة قوية نحو اإخراج التدبري العمومي يف اإطار الدميقراطية التمثيلية من الع�صوائية 

واالرجتالية ومزاج االأ�صخا�س وحتكمهم، اإىل العمل احلزبي االحرتايف واملوؤ�ص�صاتي بناء 

على التداول احلر وامل�صاركة يف م�صل�صل ال�صلطة...

واأخذا بعني االعتبار كون االأحزاب ال�صيا�صية هي املولد للتحالفات وامل�صوؤول االأول 

عن تدبريها، وبالنظر اإىل حداثة التجربة احلزبية املغربية يف جمال االنتخابات العامة 

م�صروع  يف  ريادي  دور  لعب  يف  االأحزاب  طرف  من  الرغبة  فاإن  املبا�صرة،  اجلهوية 

اجلهوية املتقدمة خلقت حما�صا حمتدما اأخذ طابعا اندفاعيا يف بع�س مقاطع ال�صراع 

اأثر يف منطق بنية التحالفات واجتاهاتها يف تدبري عملية انتخاب رئا�صيات املجال�س 

املنتخبة على م�صتوى اجلماعات اأو اجلهات.  

نتائج  خمتلف  يلخ�س  الذي  التايل  التو�صيحي  اجلدول  ال�صياق  هذا  يف  ونورد 

:
1
انتخاب اأع�صاء جمال�س اجلهات

)1)   تعني العبارات امل�صار اإليها اأعاله ما يلي:

MP احلركة ال�صعبية، PAM حزب الأ�صالة واملعا�رشة، PI حزب ال�صتقالل، PJD حزب العدالة والتنمية، 
USFP الحتاد ال�صرتاكي، RNI التجمع الوطني لالأحرار، UC الحتاد الد�صتوري.

الغايل حممد 
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كما نورد اجلدول التو�صيحي التايل:

UC USFP MP RNI PI PJD PAM احلزب

00 01 01 00 02 05 03
عدد االأغلبيات املح�صل عليها 

من طرف طل حزب ح�صب 

01 01 02 04 05 04 06
عدد الرت�صيحات املتقدم بها 

لرئا�صة اجلهة من طرف كل 

00 00 01 02 02 02 05
عدد الرئا�صيات التي مت الفوز 

من طرف كل حزب
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اجلهات  جمال�س  انتخاب  م�صتوى  على  الكمي  بعده  يف  العام  املنطق  اأن  يظهر 

وجمال�س جمموعة من اجلماعات قد احرتم ب�صكل وا�صح النتائج التي اأفرزتها �صناديق 

االقرتاع، اإذ مثال حافظت اأحزاب حمور املعار�صة على �صدارتها يف رئا�صية اجلهات، 

فقد ح�صلت على ثمان جهات من اأ�صل 12 جهة، وح�صلت اأحزاب حمور االأغلبية على 

املعار�صة  مر�صحي  فوز  الروؤ�صاء عن  انتخاب  نتائج  واأ�صفرت  12 جهة،  اأ�صل  من   04

برئا�صة �صبعة جهات من اأ�صل 12، وفازت اأحزاب االأغلبية احلكومية بخم�صة جهات من 

اأ�صل 12. ومع ذلك، فاإن الدينامية احلزبية التي واكبت هذا التمرين الدميقراطي االأول 

على م�صتوى تكري�س وتر�صيخ الدميقراطية املحلية واجلهوية يتطلب تطوير االأحزاب 

اأكرث مواكبة فيما ي�صاعد على حتقيق التناغم  ال�صيا�صية ل�صلوكها ال�صيا�صي، وجعله 

والتالحم مع مناخ العمل ال�صيا�صي الذي حاولت املوؤ�ص�صات الد�صتورية للدولة جاهدة 

للمواطنة  بالتاأ�صي�س  املتعلقة   2011 د�صتور  مقت�صيات  تفعيل  خالل  من  اإر�صائه  على 

االيجابية واملوؤ�ص�صات التمثيلية احلرة والنزيهة والفعالة والناجعة... 

ويف هذا االإطار، احتل حزب االأ�صالة واملعا�صرة ال�صدارة يف ثالث جهات التي فاز 

برئا�صتها وهي اجلهة ال�صرقية، وجهة مراك�س- اآ�صفي، وجهة طنجة- تطوان- احل�صيمة، 

كما اأن حمور اأحزاب املعار�صة متكن من حتقيق االأغلبية فيها، وبخ�صو�س جهة بني 

مالل- خنيفرة ح�صل حزب االأ�صالة واملعا�صرة على املرتبة الثانية، و�صاعده ح�صول 

حمور املعار�صة على االأغلبية، ونف�س ال�صيء بالن�صبة جلهة الدار البي�صاء- �صطات ولو 

اأن حمور املعار�صة ح�صل على اأغلبية بفارق �صوت واحد فقط. اأما بخ�صو�س حزب 

النتائج  اأن احلزب ت�صدر  العدالة والتنمية، فتقريبا احرتم نف�س املنطق، على اعتبار 

باأغلبيات مريحة جتاوزت يف الغالب ن�صف االأع�صاء امل�صكلني للمجال�س املعنية، مما 

مكن حزب العدالة والتنمية ب�صكل �صهل من الفوز برئا�صة كربيات املدن، وهذا عك�س 

جمال�س اجلهات، فرغم ت�صدر احلزب لنتائج خم�س جهات اإال اأنه مل يح�صل �صوى على 

رئا�صة اثنني منها، وذلك ب�صبب توافق احلزب مع حمور االأغلبية كما ح�صل يف جهة 

�صو�س- ما�صة مع حزب التجمع الوطني لالأحرار، ويف جهة فا�س- مكنا�س مع حزب 

احلركة ال�صعبية...

يف مقابل ذلك، فقد مت الرتويج خلطاب اخليانة بني االأحزاب ال�صيا�صية فيما يتعلق 

بانتخاب الرئا�صيات، فالحظنا اأن خطاب االأحزاب ال�صيا�صية حول خيانة هذا الطرف 

لالآخر فيها اندفاع كبري، وفيها دعاية، على اعتبار اأننا ل�صنا اأمام حتالفات اإ�صرتاتيجية 

الغايل حممد 
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يجمعها احلد االأدنى من التوافق االإيديولوجي بني االأحزاب املتنابزة بهذا النعت (نعت 

اخليانة)، بل هي تفاهمات حلظية اأملتها ظرفية نتائج االنتخابات الت�صريعية 2011، 

وما �صاحبها من نقا�س وت�صدعات على م�صتوى التحالف احلكومي االأول من خالل 

االأ�صا�صي  التمرين  اعتقادي  ويف  احلالية...  احلكومة  من  اال�صتقالل  حزب  ان�صحاب 

يتمثل يف كيفية انتقال االأحزاب ال�صيا�صية من طور التفاهمات اإىل طور التحالفات ذات 

البعد االإ�صرتاتيجي...

لتمرين  فر�صة  �صكل   2015 �صتنرب   04 ا�صتحقاق  اأن  اإىل  �صابقا  االإ�صارة  ورغم 

من  االأحزاب  قدرة  مدى  قيا�س  على   2011 د�صتور  ظل  يف  ثان  انتخابي  دميقراطي 

خالل �صلوكها ال�صيا�صي على تكري�س ممار�صات فيها اعرتاف وتثمني والتزام بقواعد 

على  املبنية  التناف�صية  يف  واملتمثلة  الدميقراطية،  التمارين  عليها يف  املتعارف  اللعب 

تقدمي عر�س فيه اختيارات متعددة ومتنوعة، لكن الظاهر اأن االأحزاب ال�صيا�صية يف 

جمملها تفتقد اإىل تقاليد دميقراطية �صلبة جتعلها تتعامل وتتفاعل مع و�صعيتها يف 

بنية ال�صلطة، �صواء من موقع املعار�صة اأو من موقع االأغلبية، اإذ املالحظ اأنه يتم اللجوء 

اأن حزبا مامل  اأويل على  موؤ�صر  ولو  يظهر  ما  ت�صريحات عدمية مبجرد  اإطالق  اإىل 

يح�صل على النتائج املاأمولة، وكاأن احلزب يهياأ فقط لنتيجة الفوز ولي�س لنتيجة اأخرى. 

ويف اعتقادي هذه الثقافة ال�صائدة هي اأ�صا�س التنابز واالتهامات ال�صلبية املتبادلة... 
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حرية التجمع باملغرب بني التقنني واملمار�سة

                                             

د. عبد الفتاح بلخال

اأ�صتاذ باحث بكلية العلوم القانونية واالقت�صادية واالجتماعية- ال�صوي�صي،

جامعة حممد اخلام�س، الرباط.

اأوال: تعريف حرية التجمع

يقع حتت دائرة “احلقوق ال�صيا�صية” جمموعة من احلقوق واحلريات التي تو�صف 

باأنها ذات م�صمون �صيا�صي ب�صكل اأو باآخر؛ منها حق االجتماع اأو التجمع. ويتكون هذا 

وينبغي عدم اخللط  اآرائه،  بهدف عر�س  بغريه  االجتماع  الفرد على  احلق من قدرة 

بني حق االجتماع اأو التجمع وحق ت�صكيل اجلمعيات، فاالأول هو اجتماع جمموعة من 

ومناق�صتها،  االأفكار  بع�س  عر�س  بهدف  معني،  مكان  ويف  موؤقت،  ب�صكل  االأ�صخا�س 

اأما احلق الثاين فهو يتكون من اتفاق جمموعة اأ�صخا�س على تكري�س ن�صاطهم بهدف 

الو�صول اإىل حتقيق غر�س معني. 

واالجتماع يف هذه احلالة له �صفة الدوام، وال ي�صتطيع امل�صرع امل�صا�س بهذا احلق اأو 

جوهره، اإال اأنه ي�صتطيع اأن يتخذ االإجراءات التي ت�صمن عدم م�صا�س هذه االجتماعات 

اأو التجمعات بحرية االآخرين، اأو االأمن العام، ومن ثم ميكن تنظيم احلق يف االجتماع 

عرب اإخطار االإدارة قبل انعقاد االجتماع اأو التجمع. وقد �صمنت الد�صاتري هذا احلق 

اإعالن حقوق االإن�صان واملواطن الفرن�صي، وال�صادر �صنة  حيث ن�صت املادة (11) من 

 1791 1789، �صمناً على احرتام حق االأفراد يف االجتماع، وكذلك احلال يف د�صتور 

ود�صتور 1848 الفرن�صيني.

من  اإذ  التعبري،  وحلرية  ال�صخ�صية  للحرية  امتداد  عن  عبارة  االجتماع  حق  اإن 

خالله ي�صتطيع جمموعة من االأ�صخا�س التجمع للتعبري عن اآرائهم. لكن هذا احلق يف 

االجتماع للتعبري عن الراأي ال ميكن اأن ميار�س بطريقة خمالفة للقانون، اإذ �صيكون عقد 

االجتماع بطريقة تنطوي على جرمية اأو تهديد لالأمن، ب�صكل اأو باآخر، غري م�صروع؛ 

امل�صوؤولية عنه. غري  املجتمعني  العامة ف�س االجتماع، وحتميل  لل�صلطات  وهنا يجوز 

واملمار�شة التقنني  بني  باملغرب  التجمع  حرية 
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اأن الق�صاء االجنليزي، ومنذ �صنة 1882، حكم بعدم جواز اأن يتحول اجتماع م�صروع 

اإىل اجتماع غري م�صروع ملجرد اإثارته ملعار�صة عنيفة، واإف�صائه بذلك عن طريق غري 

مبا�صر، اإىل ا�صطراب االأمن.

اأما القيود التي يوردها القانون االجنليزي على حرية االجتماع فهي:

هذا  واأثار  م�صروع،  غري  يجعله  ما  باالجتماع  القائمني  �صلوك  يف  قام  اإذا   -  1

من  فانه  واال�صتباك،  الت�صادم  اإىل  اأدى  االجتماع مما  مناوئي  امل�صروع  ال�صلوك غري 

حق االإدارة اعتبار امل�صاركني يف االجتماع م�صوؤولني عن نتائج اال�صطدام. فاإذا عقد، 

على �صبيل املثال، اأحد دعاة الربوت�صتانتية اجتماعاً يف مكان عام يكرث فيه الكاثوليك، 

وا�صتعمل يف خطبه األفاظاً نابية، و�صباً للكاثوليك، مما دفع بع�صاً منهم اإىل االعتداء 

بالقوة على املجتمعني، فاإن هذا االجتماع يعد غري م�صروع.

2 - اإذا كان هناك اجتماع م�صروع من حيث الهدف و�صلوك امل�صرتكني فيه، غري 

اأثار ا�صطرابات ال ميكن ال�صيطرة عليها، وبالتايل ال ميكن اإعادة النظام واالأمن  اأنه 

اإىل املجتمع دون ف�س هذا االجتماع، فاإن من حق االإدارة اأن تاأمر املجتمعني بالتفرق، 

اأما يف حالة ا�صتمرار االجتماع، بالرغم من ذلك، في�صبح عندئذ اجتماعاً غري م�صروع.

 3 - هناك قوانني عديدة تنظم عقد االجتماعات يف اجنلرتا منها قانون الطريق 

اإذن من  العام دون احل�صول على  الطريق  يعاقب على عقد االجتماع يف  الذي  العام 

يريدون  والأي مدة  باأي عدد،  االجتماع  بحقهم يف  املجتمعني  ادعاء  اإن  االإدارة، حيث 

االجتماع فيها على الطريق العام، فيه اإ�صرار بحقوق االآخرين، وال ميكن اأن ين�صجم مع 

حق املرور اإذا ترك االأمر على اإطالقه دون تنظيم.

الظروف  يقدر  االإجنليزي  فالق�صاء  (املظاهرات)،  املتحركة  االجتماعات  اأما 

على  املحافظة  قانون   1936 �صنة  �صدر  وقد  اجتماع.  بكل  حتيط  التي  واملالب�صات 

النظام العام الذي خول �صلطة حمددة لالإدارة على املواكب التي يخ�صى من تاأثريها 

ال�صلبي على النظام واالأمن العام، كما يعاقب القانون االإجنليزي على جرمية التجمهر، 

واملق�صود به اجتماع ثالثة اأ�صخا�س اأو اأكرث يف طريق اأو مكان عام بهدف حتقيق غر�س 

م�صرتك بالقوة ويت�صم �صلوكهم بالعنف، ففي حالة كون هدف املتجمهر ارتكاب جناية 

اعترب التجمهر جناية.

ويف الواليات املتحدة االأمريكية، تنظر املحكمة العليا اإىل حرية االجتماع باعتباره 

�صكاًل من اأ�صكال حرية الراأي والتعبري عنه، وقد حكمت عام 1939 بعدم جواز اإخ�صاع 

بلخال الفتاح  عبد 
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اأي اجتماع ل�صرط احل�صول على اإذن �صابق من اإحدى اجلهات االإدارية باعتبار اأن حرية 

االجتماع هي واحدة من اخل�صائ�س وامليزات التي يحظى بها املواطن يف اأمريكا، وهي 

مظهر مهم من مظاهر احلرية التي ال ميكن التعر�س لها اإال بالطرق القانونية الالئقة. 

ب�صرورة   1941 عام  العليا  املحكمة  ق�صت  الطرقات،  يف  املواكب  ت�صيري  وبخ�صو�س 

احل�صول على ترخي�س م�صبق، واحلقيقة اأن منح هذا الرتخي�س كان هو االأ�صل، وهو 

ال مينح اإال اإذا كانت هناك جمموعة من االعتبارات املتعلقة بح�صن �صري املرور اأو تفادي 

.
1
اال�صطدام بني املظاهرات املتعار�صة، ف�صاًل عن التقليل من اأخطار اال�صطرابات

املتمثل يف  احلق  هذا  د�صاتريها  مبدئيا جميع  ت�صمن  العربية،  للدول  وبالن�صبة 

ف�صاًل عن  تفر�س على ممار�صتها،  التي  القيود  زيادة  اأنه يالحظ  اإال  التجمع،  حرية 

ا�صتخدام �صياغات وعبارات عامة ي�صهل تف�صريها ل�صالح ال�صلطة.

واخلال�صة اأن حرية التجمع يراد بها قدرة االأفراد على التجمع يف االأماكن العامة 

فرتة من الوقت بهدف الت�صاور وتبادل وجهات النظر عن طريق اخلطابة اأو املناق�صة 

وما اإىل ذلك من الو�صائل يف موا�صيع قد تكون اجتماعية اأو اقت�صادية اأو علمية، ولها 

اإذا مل  اأهمية  اأو  اأي قيمة  اإذ لي�س حلرية الراأي  عالقة وثيقة بحرية التعبري والراأي، 

ي�صمح للنا�س بالتجمع ل�صماع اخلطيب اأو املتكلم، وبالتايل فحرية الراأي والتعبري وحرية 

التجمع هما يف احلقيقة مرتبطتان ال ميكن ف�صم عراهما.

وملا كانت التجمعات ت�صاهم م�صاهمة فعالة يف متتع االأفراد بحرية الراأي والتعبري 

وممار�صة ال�صعائر الدينية، فاإن القوانني ال تعرتف بهذا احلق دون قيود، واإمنا ت�صع 

�صوابط ملمار�صة ذلك احلق يف اإطار من ال�صرعية للحيلولة دون الفو�صى اأو اإحداث 

.
2
ال�صغب

ثانيا: م�سمون حرية التجمع باملغرب 

19583، وي�صتمل 
يف املغرب �صدر القانون املنظم للحريات العامة يف 15 نوفمرب 

)1)   الدكتور مازن ليلو را�صي  والدكتور حيدر اأدهم عبد الهادي: »املدخل لدرا�صة حقوق الإن�صان«، وارد 

على املوقع اللكرتوين:

http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20060810-539.html 
)2)   احلاج قا�صم حممد: »مدخل لدرا�صة حقوق الإن�صان وحرياته العامة«، غري من�صور، الطبعة الثالثة، -2002

2003، �ص�س. 106-107.
)3)   اجلريدة الر�صمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 جمادى الأوىل 1378 املوافق ل27 نونرب 1958.
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على ثالثة ظهائر؛ اأولها يتعلق بتاأ�صي�س اجلمعيات، والثاين يتعلق بالتجمعات العمومية، 

والثالث يتعلق بال�صحافة. وقد كان املناخ ال�صيا�صي العام الذي و�صع فيه عامال م�صاعدا 

اأر�صية خ�صبة  الأن ي�صدر هذا القانون بهذه ال�صورة املتقدمة يف تلك الفرتة، ف�صكل 

العامة مل تتطور بل  اأن مدونة احلريات  االإن�صان، غري  لتعميق وتر�صيخ ثقافة حقوق 

، حيث عرف جتاذبات اأدت يف 
1
عرفت الرتاجع وبع�س النكو�س يف احلقوق واحلريات

انتكا�صة  19732، اعتربت 
اأبريل   10 اإدخال تعديالت عليه مبوجب ظهري  اإىل  البداية 

حقيقية، وتراجعا بارزا عن الن�س االأ�صلي. لكن بعد �صنوات من االنتظار، ومن دينامية 

احلركة احلقوقية، اأدخل امل�صرع املغربي تعديالت اعتربت اإيجابية، وخطوة نحو املزيد 

، والقانون 
3
من االإ�صالحات مبقت�صى القانون رقم 75.00 بخ�صو�س تاأ�صي�س اجلمعيات

 .
5
، والقانون رقم 77.00 اخلا�س بحرية ال�صحافة

4
رقم 76.00 ب�صاأن التجمعات العمومية

وقد اأطلق على جمموع هذه الظهائر مبختلف تعديالتها ا�صم قانون احلريات العامة، 

مع حتفظنا على هذه الت�صمية غري الدقيقة نظرا لوجود قوانني اأخرى ي�صتقي منها 

نظام احلريات العامة يف املغرب قواعده. 

والظهري  املغربي،  العامة  احلريات  قانون  من  جزء  هي  التجمعات  فحرية  اإذن 

ال�صريف ال�صادر يف 15 نونرب 1958 املعدل يف 10 اأبريل 1973، ثم يف 23 يوليوز 2002 

العمومية،  االجتماعات  وهي:  التجمعات  من  اأنواع  ثالثة  بني  التجمعات، مييز  ب�صاأن 

واملظاهرات بالطرق العمومية، والتجمهر.

1 - االجتماعات العمومية

ن�س الظهري املنظم للتجمعات العمومية يف كتابه االأول على االجتماعات العمومية، 

وقد خ�س لها الف�صول من 1 – 10. اإذ يف الف�صل االأول بعدما بني يف الفقرة االأوىل باأن 

االجتماعات العمومية حرة، عرف يف الفقرة الثانية هذا النوع من التجمعات كاالآتي: 

م�صائل  خالله  وتدر�س  للعموم  مباح  مدبر  موؤقت  جمع  كل  عموميا  اجتماعا  “يعترب 

)1)   علي كرميي: »حقوق الإن�صان واحلريات العامة باملغرب بني طموح التغيري واإكراه الظروف ال�صيا�صية«، 

من�صورات املجلة املغربية لالإدارة املحلية والتنمية، �صل�صلة موؤلفات واأعمال جامعية، العدد 37، 2002، �س:113.

باجلريدة   ،(1973 اأبريل   10(  1393 الأول  6 ربيع  بتاريخ   1.73.284 قانون رقم  مبثابة  )2)   ظهري �رشيف 

الر�صمية عدد 3154 بتاريخ  7 ربيع الأول 1393 )11 يناير 1973).

)3)   اجلريدة الر�صمية عدد 5046 بتاريخ 3 �صعبان 1423 )10 اأكتوبر 2002)، �ص�س. 2892 - 2895.

)4)   اجلريدة الر�صمية عدد 5046، �ص�س 2890 - 2891.

)5)   اجلريدة الر�صمية عدد 5075 بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 )20 يناير 2003).
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مدرجة يف جدول اأعمال حمددة من قبل”.

اإذن �صابق ( اإلزامية احل�صول على  واإذا كانت االجتماعات العمومية تعقد دون 

الف�صل 2)، فاإن امل�صرع و�صع بع�س ال�صروط حتى تكون هذه احلرية م�صمولة بحماية 

القانون، وهذه ال�صروط ال�صكلية الواجب توافرها من اأجل عقد االجتماع هي (الف�صل 

 :(3

بت�صريح  م�صبوقا  يكون  اأن  عمومي  اجتماع  كل  على  يجب  بت�صريح:  	االإدالء 
مكتوب يبني فيه اليوم وال�صاعة واملكان الذي ينعقد فيه االجتماع، عالوة على تو�صيح 

مو�صوع االجتماع، ويجب اأن يوقع على الت�صريح ثالثة اأ�صخا�س يقطنون يف العمالة اأو 

االإقليم التي ينعقد فيها االجتماع مع بيان اأ�صماء املوقعني و�صفاتهم وعناوينهم، ون�صخة 

م�صادق عليها لكل بطاقة من بطائق تعريفهم الوطنية.

ي�صلم هذا الت�صريح اإىل ال�صلطة االإدارية املحلية ملكان االجتماع، ويعطى عنه يف 

احلال و�صل يثبت تاريخ الت�صريح و�صاعة تقدميه، ويحتفظ به لالإدالء كلما طلبه اأعوان 

ال�صلطة.

واإذامل يتمكن امل�صرحون من احل�صول على الو�صل املذكور، ير�صل الت�صريح اإىل 

ال�صلطة املذكورة بر�صالة م�صمونة مع االإ�صعار بالتو�صل.

والهيئات  التي تعقدها اجلمعيات  الت�صريح هذا، االجتماعات  �صابق  وتعفى من 

املوؤ�ص�صة ب�صفة قانونية، والتي تهدف ب�صفة خا�صة اإىل غاية ثقافية اأو فنية اأو ريا�صية، 

وكذا االجتماعات التي تعقدها اجلمعيات اأو املوؤ�ص�صات االإ�صعافية اأو اخلريية.

غري اأنه ال ميكن اأن تنعقد االجتماعات يف الطرق العمومية، وال اأن متتد اإىل ما 

بعد ال�صاعة الثانية ع�صر ليال اأو اإىل ما بعد ال�صاعة التي يحددها الت�صريح (الف�صل 

.(4

	مرور مدة زمنية حمددة: ال ميكن لالجتماع اأن يتم ب�صفة قانونية اإال بعد مرور 
اأجل من الزمن ال يقل عن اأربع وع�صرين (24) �صاعة من تاريخ ت�صلم الو�صل، اأو بعد 

ثمان واأربعني (48) �صاعة من تاريخ توجيه الر�صالة امل�صمونة.

رئي�س  من  يتكون  مكتب  اجتماع  لكل  يكون  اأن  يجب  مكتب:  ت�صكيل  	وجوب 
وم�صت�صارين اثنني على االأقل من بني املوقعني على الت�صريح (الف�صل 5). ويعهد اإىل 

املكتب املحافظة على النظام، واحليلولة دون خمالفة القوانني، ومنع كل خطاب يتنافى 

مع النظام العام اأو االآداب العامة اأو يت�صمن حتري�صا على ارتكاب جرمية، وال ي�صمح 
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باأي مناق�صة خارجة عن مو�صوع االجتماع (الف�صل 6).

من  الغاية  كانت  اإذا  قانونية  تكون  ال  العمومية  االجتماعات  املباحة:  	الغاية 
االجتماع غري مباحة وموؤدية اإىل االإخالل باالأمن واالآداب العامة. لهذا يجوز لل�صلطة 

اأن تعني كتابة اأحد موظفيها حل�صور االجتماع على اأن  االإدارية التي تلقت الت�صريح 

يديل اإىل رئي�س املكتب بن�صخة من قرار تكليفه، ويكون له احلق يف ف�س االجتماع اإذا 

طلب منه املكتب ذلك، اأو اإذا وقعت ا�صطدامات اأو اأعمال عنف (الف�صل 7). وحر�صا 

يحمل  �صخ�س  كل  لل�صياع مينع  العامة  امل�صالح  وتعري�س  باالأمن  االإخالل  عدم  على 

اأ�صلحة ظاهرة اأو خفية اأو اأداة خطرية على االأمن العام الدخول اإىل املكان املنعقد فيه 

االجتماع (الف�صل 8).

ويعاقب عن كل خمالفة بغرامة ترتاوح بني 2.000 و5.000 درهم، ويف حالة العود 

يعاقب املخالف بحب�س ملدة ترتاوح بني �صهر واحد و�صهرين وبغرامة ترتاوح بني 2.000 

و10.000 درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني فقط، وذلك ب�صرف النظر عن العقوبات 

املرتكبة خالل هذه االجتماعات ( اأو اجلنح  التي ميكن تطبيقها بخ�صو�س اجلرائم 

الف�صل 9).

ويعاقب بغرامة ترتاوح بني 1.200 و5.000 درهم، وبحب�س ملدة ترتاوح بني �صهر 

واحد وثالثة اأ�صهر، اأو باإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل من يحمل اأ�صلحة ظاهرة اأو 

خفية اأو اأدوات خطرية على االأمن العمومي وذلك ب�صرف النظر عن العقوبات املقررة 

يف القانون اجلنائي اأو يف املقت�صيات املتعلقة بالزجر عن املخالفات للت�صريع اخلا�س 

يحمل  �صخ�س  كل  العقوبات على  نف�س  وتطبق  املتفجرة.  واالأدوات  والعتاد  باالأ�صلحة 

�صالحا ظاهرا وميتنع عن االمتثال لالأمر ال�صادر له مبغادرة مكان االجتماع (الف�صل 

.(10

2 - املظاهرات بالطرق العمومية

عادة ما تلجاأ الدول اإىل اإقرار ت�صريعات خا�صة تنظم املظاهرات بهدف حماية 

املتظاهرين، وكذا حفظ االأمن العام، وهو ما جنده يف الكتاب الثاين من الظهري اخلا�س 

بالتجمعات العمومية. 

يف هذا االإطار، يقرر الف�صل 11 ما يلي: “تخ�صع لوجوب ت�صريح �صابق املواكب 

واال�صتعرا�صات وب�صفة عامة جميع املظاهرات بالطرق العمومية.

ال ي�صمح بتنظيم املظاهرات بالطرق العمومية اإال لالأحزاب ال�صيا�صية واملنظمات 
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لهذا  قدمت  والتي  قانونية  ب�صفة  بها  امل�صرح  واجلمعيات  املهنية  والهيئات  النقابية 

الغر�س الت�صريح ال�صابق املن�صو�س عليه اأعاله. 

للعوائد  طبقا  العمومية  ال�صوارع  اإىل  اخلروج  الت�صريح  هذا  من  يعفى  اأنه  بيد 

املحلية”.

ويجب اإخطار (اإ�صعار) ال�صلطات املحلية عرب ت�صليم الت�صريح اإليها يف ظرف ثالثة 

اأيام كاملة على االأقل، وخم�صة ع�صر يوما كاملة على االأكرث قبل تاريخ املظاهرة، وت�صلم 

هذه ال�صلطة يف احلال و�صال خمتوما باإيداع الت�صريح، واإذا مل يتمكن امل�صرحون من 

احل�صول على الو�صل، فاإن الت�صريح يوجه اإىل ال�صلطة املخت�صة يف ر�صالة م�صمونة 

مع اإ�صعار بالتو�صل.

هذا ويجب توفر ال�صروط التالية:

للمنظمني، وجن�صيتهم وحمل  والعائلية  ال�صخ�صية  االأ�صماء  الت�صريح  يت�صمن   
�صكناهم، وكذا اأرقام بطاقاتهم الوطنية.

	يوقع على الت�صريح ثالثة اأفراد من املنظمني يكون حمل �صكناهم يف العمالة اأو 
االإقليم التي جتري فيها املظاهرة.

تبني يف الت�صريح الغاية من املظاهرة واملكان والتاريخ وال�صاعة املقررة لتجمع   
الهيئات املدعوة للم�صاركة فيها وكذا الطرق املنوي املرور منها (الف�صل 12).

غري اأنه اإذا ارتاأت ال�صلطة االإدارية املحلية اأن من �صاأن املظاهرة املزمع القيام بها 

تهديد االأمن العام، فاإنها متنعها بقرار مكتوب يبلغ اإىل املوقعني على الت�صريح مبحل 

�صكناهم (الف�صل 13). ويف حال خمالفة املقت�صيات العامة املتعلقة بتنظيم املظاهرات، 

يتعر�س املخالفون لعقوبات مالية اأو حب�صية اأو هما معا. حيث ن�س الف�صل 14 على 

اأنه “يعاقب بحب�س ملدة ترتاوح بني �صهر واحد و�صتة اأ�صهر وبغرامة ترتاوح بني 1.200 

و5.000 درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني فقط:

االأ�صخا�س الذين يقدمون ت�صريحا غري �صحيح بهدف التغليط ب�صاأن   - 1

اأو الذين يوجهون  البيانات املن�صو�س عليها يف الف�صل الثاين ع�صر من هذا القانون 

بطريقة ما ا�صتدعاء للم�صاركة يف مظاهرة بعد منعها. 

االأ�صخا�س الذين ي�صاهمون يف تنظيم مظاهرة غري م�صرح بها اأو وقع   - 2

منعها.”

كما ن�س الف�صل 15 على اأنه: “يعاقب بحب�س ملدة ترتاوح بني �صهر واحد و�صتة 
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اأ�صهر وبغرامة ترتاوح بني 2.000 درهم و8.000 درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني فقط 

كل من يوجد يف اإحدى املظاهرات حامال ل�صالح ظاهر اأو خفي اأو الأداة خطرية على 

القانون  يف  املقررة  �صدة  االأكرث  العقوبات  عن  النظر  ب�صرف  وذلك  العمومي،  االأمن 

اجلنائي اأو يف الت�صريع اخلا�س بالتجمعات اأو املتعلق بالزجر عن املخالفات للت�صريع 

اخلا�س باالأ�صلحة والعتاد واالأدوات املتفجرة اأو يف هذا القانون”.

واأخريا ن�س الف�صل 16 على اأنه: “ال تطبق املقت�صيات اخلا�صة بالظروف املخففة 

عليها يف  املن�صو�س  العقوبة  وت�صاعف  اأعاله،   15 الف�صل  املقررة يف  املخالفات  على 

الف�صل اخلام�س ع�صر يف حالة تكرار املخالفة، وميكن احلكم زيادة على ذلك باملنع من 

االإقامة.”

3 - التجمهر

يذهب بع�س الفقهاء اإىل القول باأن التجمهر هو جمرد جتمع غري منظم يتم يف 

التجمهر عن  الذي مييز  اأن  االآخر  البع�س  يرى  العامة، يف حني  وال�صاحات  ال�صوارع 

باقي التجمعات هو عن�صر التمرد الذي بتوافره يتحقق التجمهر. والف�صل 17 مييز بني 

منطني من التجمهر:

مينعه  حمظور  النوع  هذا  العمومية،  الطرق  يف  يتم  الذي  امل�صلح  التجمهر   
القانون منعا كليا. ويعترب التجمهر م�صلحا يف االأحوال التالية:

اأو  اإذا كان عدد من االأ�صخا�س املكون منهم التجمهر حامال الأ�صلحة ظاهرة   -

خفية اأو الأداة اأو اأ�صياء خطرية على االأمن العمومي؛

اأو اأداة خطرية ظاهرة ومل يقع  اإذا كان اأحد هوؤالء االأ�صخا�س يحمل اأ�صلحة   -

اإق�صاوؤه حاال من طرف املتجمهرين اأنف�صهم (الف�صل 18)؛

مينعه  التجمهر  هذا  العمومي؛  باالأمن  يخل  قد  الذي  امل�صلح  غري  التجمهر   
يخول  الذي  االأمر  وا�صطرابات  قيام قالقل  ي�صبب يف  اأن  �صاأنه  من  كان  اإذا  القانون 

االأخطار  ودرء  العام  بالنظام  تخل  التي  وقوع احلوادث  دون  للحيلولة  التدخل  االإدارة 

التي تهدد االأفراد.

يكون  االأمن  يهدد  ال  الذي  امل�صلح  التجمع غري  فاإن  �صبق،  ملا  املخالفة  ومبفهوم 

مباحا ما دام ال ي�صتهدف غاية غري م�صروعة وما دام يتفق مع القانون الذي ينظمه.

ومن اأجل احلفاظ على االأمن العام قبل وقوع اال�صطرابات ن�س الف�صل 22 على 

على  وقت حمافظة  كل  يف  يتخذ  اأن  املحلية  االإدارية  ال�صلطة  ملمثل  “ميكن  يلي:  ما 
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النظام العام قرارات مكتوبة مبنع عر�س وحمل ال�صعائر والرايات اأو كل عالمة اأخرى 

تدعو للتجمهر �صواء كان ذلك يف الطرق العمومية اأو يف البنايات وال�صاحات واالأماكن 

العمومية خالفا  الطريق  م�صلح يف  اأو غري  م�صلح  وقع جتمهر  واإذا  للعموم”.  املباحة 

العمومية  القوة  ميثل  اآخر  عون  كل  اأو  ال�صرطة  عميد  فاإن  القانون،  هذا  ملقت�صيات 

وال�صلطة التنفيذية ويحمل �صارات وظيفته يتوجه اإىل مكان التجمهر ويعلن عن و�صوله 

العقوبات  ويتلو  التجمهر،  بف�س  للمتجمهرين  االأمر  يوجه  ثم  لل�صوت،  بوا�صطة مكرب 

املن�صو�س عليها يف هذا القانون. واإذا مل تقع اال�صتجابة لالإنذار االأول وجب على العون 

املذكور اأن يوجه اإنذارا ثانيا وثالثا بنف�س الكيفية، ويختمه بعبارة: “اإننا �صنعمل على 

تفريق التجمهر بالقوة”، ويف حالة اإبداء امتناع يقع تفريق املتجمهرين بالقوة (الف�صالن 

19 و21). 

ومييز القانون من حيث العقاب بني التجمهر امل�صلح وغري امل�صلح، فالف�صل 20 

يقرر ما يلي: “يعاقب كل من �صارك يف جتمهر م�صلح كما يلي:

اإذا انف�س التجمهر بعد توجيه اإنذار له ودون ا�صتعمال اأ�صلحته، تكون   - 1

العقوبة باحلب�س ملدة ترتاوح بني �صتة اأ�صهر و�صنة؛

�صنة  بني  ترتاوح  ملدة  باحلب�س  العقوبة  تكون  ليال  التجمهر  وقع  اإذا   - 2

و�صنتني؛

اإذا مل يتم تفريق التجمهر اإال بالقوة، اأو بعد ا�صتعمال االأ�صلحة من قبل   - 3

املتجمهرين، تكون العقوبة بال�صجن ملدة اأق�صاها خم�س �صنوات.

وميكن يف احلالتني املن�صو�س عليهما يف الفقرتني 2 و3 من هذا الف�صل احلكم 

باملنع من االإقامة على االأ�صخا�س املثبتة اإدانتهم”.

بينما يقرر الف�صل 21 ما يلي: “يعاقب باحلب�س ملدة ترتاوح بني �صهر واحد وثالثة 

اأ�صهر وبغرامة ترتاوح بني 1.200 و5.000 درهم، اأو باإحدى هاتني العقوبتني فقط،كل 

االأول والثاين  االإنذار  ين�صحب منه بعد توجيه  من �صارك يف جتمهر غري م�صلح ومل 

والثالث.

واإذا مل يتاأت تفريق التجمهر اإال بالقوة تكون العقوبة باحلب�س ملدة ترتاوح بني �صهر 

واحد و�صتة اأ�صهر”.

اإذن عالج القانون التجمع املمنوع يف الطريق العمومي، والذي يكون يف فر�صيتني 

:فر�صية التجمهر امل�صلح، وفر�صية التجمهر غري امل�صلح لكن من �صاأنه االإخالل باالأمن 
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العام. وبذلك اعتمد معيارين للمنع؛ معيار حمل ال�صالح، ومعيار تهديد االأمن العام، 

واملعيار يف احلالتني مرن جدا.

فالتجمهر يكون م�صلحا ح�صب الف�صل 18 يف حالة حمل عدد من االأ�صخا�س دون 

حتديد، مما يعني اثنان فما فوق، الأ�صلحة ظاهرة اأو خفية اأو اأداة اأو اأ�صياء خطرية على 

االأمن العام، وبذلك و�صع يف مفهوم ال�صالح لي�صمل اأي �صيء يقدر اأنه خطري على االأمن 

العام. بل يتحقق التجمهر امل�صلح وفق الف�صل 18 لو اأن اأحد االأ�صخا�س يحمل �صالحا 

اأو اأداة خطرية ظاهرة ومل يقع اإق�صاوؤه من قبل املتجمهرين يف احلال، وهو بهذا يلقي 

بامل�صوؤولية على امل�صاركني يف التجمهر ي�صعب عليهم القيام بها، بل اإن تنفيذها يطرح 

اإ�صكاالت قانونية: فهل يحق لهم ا�صتعمال العنف يف حق ذلك ال�صخ�س؟ وملاذا ال يتحمل 

وحده امل�صوؤولية عن فعله؟ اأو يعود لل�صلطة العامة توقيفه؟ كما اأن القانون رتب عن عدم 

اإق�صائه اأثرا من�صئا جلرمية، اإذ يتحول التجمع اإىل جتمهر م�صلح وهو ممنوع، وميكن 

متابعة كل من �صارك فيه (الف�صل 20). ويف هذا التعميم ما يخل مببداأ امل�صوؤولية عن 

الفعل ال�صخ�صي بعقاب كل من �صارك يف ذلك التجمع ولو مل يكن حامال لل�صالح، بل 

ولو مل ير من كان يحمله، بحيث نكون اأمام نوع من امل�صوؤولية اجلماعية عن فعل قام 

به الغري .اإ�صافة اإىل خطر حتول كل جتمعات �صلمية اإىل جتمهر م�صلح ملجرد اأن اأحد 

املند�صني فيها اأظهر اأداة خطرية على االأمن العام، لتطال املتابعة اأيا كان من امل�صاركني 

اأن  التجمع كان �صلميا. وال يعقل  اأن هدفهم من تنظيم  بالرغم من  التجمع،  يف ذلك 

نفر�س عليهم تفتي�س كل م�صارك ملعرفة ما اإذا كان يحمل �صالحا، اإذ ال يحق لهم ذلك، 

وال ميكنهم عمليا القيام به. كما اأن التجمهر غري امل�صلح باملفهوم ال�صابق ي�صبح ممنوعا 

اإذا كان من �صاأنه االإخالل باالأمن العام، ومفهوم االأمن العام وا�صع ومرن، بل كثريا ما 

يقع خلطه بالنظام العام رغم اإلغاء الظهري ال�صريف املوؤرخ يف 29 يونيو1935. ثم اإن 

القانون مل ي�صرتط اأن يح�صل فعال االإخالل باالأمن العام، واإمنا يكفي اأن يكون مهددا، 

وترك تقدير ذلك للجهة املكلفة بحفظ االأمن العام، ونظم اإجراءات ف�صه تبداأ باإنذارات 

اأمرا جمرما  ي�صبح  االإنذارات  بعد  فيه  امل�صاركة  وا�صتمرار  القوة،  با�صتعمال  وتنتهي 

ومعاقبا عليه (الف�صل 21).

ثالثا: بيان تو�سيحي للتعديالت التي عرفها قانون حرية التجمع باملغرب
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قانون رقم 76.00 ظهري 10 اأبريل 1973 ظهري 15 نونرب 1958

يف الجتماعات العمومية

الكتاب 

الأول

)ل تغيري فيه) )ل تغيري فيه) اإن الجتماعات العمومية حرة.

ويعترب اجتماعا عموميا كل جمع موؤقت 

مدبر مباح للعموم وتدر�س خالله م�صائل 

مدرجة يف جدول اأعمال حمددة من قبل.

الف�صل 

1

)ل تغيري فيه) )ل تغيري فيه) دون  العمومية  الجتماعات  عقد  ميكن 

احل�صول على اإذن �صابق ب�رشط اأن تراعى 

يف ذلك املقت�صيات الآتية.

الف�صل 

2

عمومي  اجتماع  كل  يكون 

اليوم  م�صبوقا بت�رشيح يبني فيه 

.........مو�صوع الجتماع، ويوقع 

يقطنون يف  اأ�صخا�س  ثالثة  عليه 

ينعقد  التي  الإقليم  اأو  العمالة 

املوقعني  اأ�صماء  ويت�صمن  فيه، 

ون�صخة  وعناوينهم  و�صفاتهم 

من  بطاقة  لكل  عليها  م�صادق 

بطائق تعريفهم الوطنية.

وي�صلم هذا الت�رشيح اإىل ال�صلطة 

الإدارية املحلية ملكان الجتماع.

الت�رشيح  ا�صتيفاء  حالة  ويف 

اأعاله  عليها  املن�صو�س  ال�رشوط 

اإيداع  و�صل  احلال  يعطى عنه يف 

الت�رشيح  تاريخ  يثبت  خمتوم 

بهذا  ويحتفظ  تقدميه،  و�صاعة 

طلبه  كلما  به  لالإدلء  الو�صل 

اأعوان ال�صلطة.

من  امل�رشحون  يتمكن  مل  واإذا 

املذكور  الو�صل  على  احل�صول 

ال�صلطة  اإىل  الت�رشيح  ير�صل 

مع  م�صمونة  بر�صالة  املذكورة 

الإ�صعار بالتو�صل.

اإل  الجتماع  ينعقد  ل  اأن  ويجب 

اأربع  عن  يقل  ل  اأجل  مرور  بعد 

ت�صلم  تاريخ  من  �صاعة  وع�رشين 

من  �صاعة   48 بعد  اأو  الو�صل، 

تاريخ توجيه الر�صالة امل�صمونة.

)الباقي ل تغيري)

)ل تغيري فيه) م�صبوقا  عمومي  اجتماع  كل  يكون 

بت�رشيح يبني فيه اليوم وال�صاعة واملكان 

يف  ويو�صح  الجتماع  فيه  ينعقد  الذي 

الت�رشيح مو�صوع الجتماع، ويوقع عليه 

ينعقد  التي  البلدة  �صخ�صان يقطنان يف 

فيها، ويت�صمن اأ�صماء املوقعني و�صفاتهما 

وعناوينهما. 

وي�صلم هذا الت�رشيح اإىل ال�صلطة الإدارية 

عنه  ويعطى  القائد)  اأو  )البا�صا  املحلية 

و�صاعته،  الت�رشيح  تاريخ  يثبت  و�صل 

كلما  به  لالإدلء  الو�صل  بهذا  ويحتفظ 

طلبه اأعوان ال�صلطة.

احل�صول  من  امل�رشحون  يتمكن  مل  واإذا 

الت�رشيح  فري�صل  املذكور  الو�صل  على 

اإىل ال�صلطة املخت�صة بر�صالة م�صمونة.

بعد  اإل  الجتماع  ينعقد  ل  اأن  ويجب 

وع�رشين  اأربع  عن  يقل  ل  اأجل  مرور 

 48 اأو  الو�صل،  ت�صلم  تاريخ  من  �صاعة 

�صاعة من تاريخ توجيه الر�صالة امل�صمونة.

املن�صو�س  الت�رشيح  �صابق  من  وتعفى 

الف�صل  هذا  من  الأول  املقطع  يف  عليه 

اجلمعيات  تعقدها  التي  الجتماعات 

التي  قانونية  ب�صفة  املوؤ�ص�صة  والهيئات 

تهدف خا�صة اإىل غاية ثقافية اأو فنية اأو 

تعقدها  التي  الجتماعات  وكذا  ريا�صية 

اأو  الإ�صعافية  املوؤ�ص�صات  اأو  اجلمعيات 

اخلريية.

الف�صل 

3
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ل ميكن اأن تنعقد الجتماعات يف 

اإىل  متتد  اأن  العمومية ول  الطرق 

ليال  الثانية ع�رش  ال�صاعة  بعد  ما 

اأو اإىل ما بعد ال�صاعة التي يحددها 

الت�رشيح.

)ل تغيري فيه) ل ميكن اأن تنعقد الجتماعات يف الطرق 

العمومية ول اأن متتد اإىل ما بعد ال�صاعة 

لإقفال  النظر  ذات  ال�صلطة  حتددها  التي 

الأماكن العمومية.

الف�صل 

4

اجتماع  لكل  يكون  اأن  يجب 

رئي�س  من  يتكون  مكتب 

بني  من  الأقل  على  وم�صت�صارين 

ويف  الت�رشيح.  على  املوقعني 

عنه  ينوب  الرئي�س  غياب  حال 

اأحد امل�صت�صارين.

)ل تغيري فيه) مكتب  اجتماع  لكل  يكون  اأن  يجب 

يتكون من رئي�س وم�صت�صارين اثنني على 

الأقل.

الف�صل 

5

على  املحافظة  املكتب  اإىل  يعهد 

يتنافى   ........ واحليلولة  النظام 

العامة  الآداب  اأو  العام  النظام  مع 

ارتكاب  على  حتري�صا  يت�صمن  اأو 

جرمية ول ي�صمح...... 

)الباقي ل تغيري)

)ل تغيري فيه) النظام  على  املحافظة  املكتب  اإىل  يعهد 

واحليلولة دون كل خمالفة للقوانني ومنع 

اأو  العام  النظام  مع  يتنافى  خطاب  كل 

يت�صمن حتري�صا على  اأو  احل�صنة  الأخالق 

باأي  ي�صمح  ول  اأو جنحة،  ارتكاب جرمية 

مناق�صة خارجة عن مو�صوع الجتماع.

الف�صل 

6

يجوز لل�صلطة الإدارية التي تلقت 

اأحد  كتابة  تعني  اأن  الت�رشيح 

على  الجتماع  حل�صور  موظفيها 

اأن يديل اإىل رئي�س املكتب بن�صخة 

من قرار تكليفه. ويكون له احلق 

طلب  اإذا  الجتماع  هذا  ف�س  يف 

وقعت  اإذا  اأو  ذلك  املكتب  منه 

ا�صطدامات اأو اأعمال عنف.

يجوز ملوظف ......من ذلك.

ف�س  يف  احلق  له  ويكون 

منه  طلب  اإذا  الجتماع  هذا 

وقعت  اإذا  اأو  ذلك  املكتب 

اأعمال عنف  اأو  ا�صطدامات 

راأى  اإذا  عامة  ب�صفة  اأو 

يخل  الجتماع  �صري  اأن 

بالأمن العمومي اأو من �صاأنه 

الإخالل به.

اإداري احل�صور يف اجلل�صة  يجوز ملوظف 

مبوجب تكليف من طرف من يهمه الأمر 

من غري اأن مينعه اأحد من ذلك.

الجتماع  هذا  ف�س  يف  احلق  له  ويكون 

حدثت  اإذا  فيما  اأو  املكتب  منه  طلبه  اإذا 

ا�صطدامات اأو اأعمال عنف.

الف�صل 

7

)ل تغيري فيه) )ل تغيري فيه) اأو  مينع كل �صخ�س حامل لأ�صلحة ظاهرة 

العام  الأمن  على  خطرية  اأداة  اأو  خفية 

الدخول اإىل املكان املنعقد فيه الجتماع.

الف�صل 

8
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بني  ترتاوح  بغرامة  يعاقب...... 

2.000 و5.000 درهم ويف حالة 
ملدة  بحب�س  املخالف  يعاقب  العود 

و�صهرين  واحد  �صهر  بني  ترتاوح 

 2.000 بني  ترتاوح  وبغرامة 

باإحدى  اأو  درهم  و10.000 

وذلك  فقط،  العقوبتني  هاتني 

ب�رشف النظر عن العقوبات التي 

اجلرائم  بخ�صو�س  تطبيقها  ميكن 

هذه  خالل  املرتكبة  اجلنح  اأو 

الجتماعات.

خمالفة  كل  عن  يعاقب 

الكتاب  هذا  ملقت�صيات 

بني  قدرها  يرتاوح  بغرامة 

درهم  و5.000   2.000
بني  ترتاوح  ملدة  وبحب�س 

ثالثة اأ�صهر و�صنتني ب�رشف 

التي  العقوبات  عن  النظر 

بخ�صو�س  تطبيقها  ميكن 

املرتكبة  اجلنح  اأو  اجلرائم 

خالل هذه الجتماعات.

يعاقب كل خمالف ملقت�صيات هذا الكتاب 

و24.000   6.000 بني  ترتاوح  بغرامة 

فرنك وب�صجن ترتاوح مدته بني 15 يوما 

و�صهرين اثنني اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

التي  العقوبات  عن  النظر  ب�رشف  فقط 

ميكن اأن جتري عليه فيما يخ�س اجلرائم 

اأو اجلنح املرتكبة اأثناء هذه الجتماعات 

العمومية.

املقطع  مبقت�صى  املخالفات  على  ويعاقب 

ترتاوح  بغرامة  ال�صابع  الف�صل  من  الأول 

وب�صجن  فرنك  و24.000   6.000 بني 

ترتاوح مدته بني 15 يوما و�صهرين اثنني.

الف�صل 

9

بني  ترتاوح  بغرامة  يعاقب 

وبحب�س  درهم  و5.000   1.200
ملدة ترتاوح بني �صهر واحد وثالثة 

العقوبتني  باإحدى هاتني  اأو  اأ�صهر 

فقط، كل من يحمل اأ�صلحة ظاهرة 

على  خطرية  اأدوات  اأو  خفية  اأو 

ب�رشف  وذلك  العمومي  الأمن 

املقررة يف  العقوبات  النظر عن 

القانون اجلنائي اأو يف املقت�صيات 

املخالفات  عن  بالزجر  املتعلقة 

للت�رشيع اخلا�س بالأ�صلحة والعتاد 

والأدوات املتفجرة. 

وتطبق نف�س ........

)الباقي ل تغيري فيه).

املن�صو�س  العقوبات  تطبق 

اأعاله   9 الف�صل  يف  عليها 

اأ�صلحة  يحمل  من  كل  على 

اأدوات  اأو  خفية  اأو  ظاهرة 

خطرية على الأمن العمومي 

عن  النظر  ب�رشف  وذلك 

يف  املقررة  العقوبات 

بالزجر  املتعلقة  املقت�صيات 

للت�رشيع  املخالفات  عن 

والعتاد  بالأ�صلحة  اخلا�س 

والأدوات املتفجرة. 

وتطبق نف�س العقوبات على 

�صالحا  يحمل  �صخ�س  كل 

المتثال  عن  وميتنع  ظاهرا 

مبغادرة  له  ال�صادر  لالأمر 

مكان الجتماع.

يف  عليها  املن�صو�س  العقوبات  ت�صدر 

من  التا�صع  الف�صل  من  الأوىل  الفقرة 

من  كل  على  هذا  ال�رشيف  ظهرينا 

اأداة  اأو  خفية  اأو  ظاهرة  اأ�صلحة  يحمل 

ب�رشف  وذلك  العام  الأمن  على  خطرية 

عليها  املن�صو�س  العقوبات  عن  النظر 

بزجر خمالفات  املتعلقة  املقت�صيات  يف 

والعتاد  الأ�صلحة  ب�صاأن  ال�صادرة  القوانني 

والأدوات املتفجرة. 

يف  عليها  املن�صو�س  العقوبات  وتطبق 

الفقرة الثانية من الف�صل التا�صع على كل 

عن  وميتنع  ظاهرا  �صالحا  يحمل  �صخ�س 

المتثال لالأوامر ال�صادر له مبغادرة حمل 

الجتماع.

الف�صل 

10

يف املظاهرات بالطرق العمومية الكتاب 

الثاين
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�صابق  ت�رشيح  لوجوب  تخ�صع 

وب�صفة  وال�صتعرا�صات  املواكب 

بالطرق  املظاهرات  جميع  عامة 

العمومية.

املظاهرات  بتنظيم  ي�صمح  ل 

لالأحزاب  اإل  العمومية  بالطرق 

النقابية  واملنظمات  ال�صيا�صية 

واجلمعيات  املهنية  والهيئات 

والتي  قانونية  ب�صفة  بها  امل�رشح 

الت�رشيح  الغر�س  لهذا  قدمت 

ال�صابق املن�صو�س عليه اأعاله. 

الت�رشيح  هذا  من  يعفى  اأنه  بيد 

العمومية  ال�صوارع  اإىل  اخلروج 

طبقا للعوائد املحلية.

)ل تغيري فيه) املواكب  �صابق  ت�رشيح  لوجوب  تخ�صع 

جميع  عامة  وب�صفة  وال�صتعرا�صات، 

املظاهرات بالطرق العمومية. 

اخلروج  الت�رشيح  هذا  من  يعفى  اأنه  بيد 

للعوائد  طبقا  العمومية  ال�صوارع  اإىل 

املحلية.

الف�صل 

11

ال�صلطة  اإىل  الت�رشيح  ي�صلم 

ثالثة  ظرف  يف  املحلية  الإدارية 

ال�صلطة  هذه  وت�صلم  اأيام.......، 

باإيداع  خمتوما  و�صال  احلال  يف 

الت�رشيح، ......من احل�صول على 

يوجه  الت�رشيح  فاإن  الو�صل، 

ر�صالة  يف  املخت�صة  ال�صلطة  اإىل 

م�صمونة مع اإ�صعار بالتو�صل.

الأ�صماء  الت�رشيح  ويت�صمن 

للمنظمني،  والعائلية  ال�صخ�صية 

�صكناهم،  وحمل  وجن�صيتهم 

الوطنية  بطاقاتهم  اأرقام  وكذا 

منهم  اأفراد  ثالثة  عليه  ويوقع 

العمالة  يكون حمل �صكناهم يف 

فيها  جتري  التي  الإقليم  اأو 

املظاهرة، وتبني يف الت�رشيح.... 

)الباقي ل تغيري فيه).

)ل تغيري فيه) الإدارية  ال�صلطة  اإىل  الت�رشيح  ي�صلم 

املحلية )البا�صا اأو القائد) يف ظرف ثالثة 

اأيام كاملة على الأقل، وخم�صة ع�رش يوما 

املظاهرة،  تاريخ  قبل  الأكرث  على  كاملة 

و�صال  احلال  يف  ال�صلطة  هذه  وت�صلم 

امل�رشحون  يتمكن  مل  واإذا  بالت�رشيح، 

من احل�صول على الو�صل، فاإن الت�رشيح 

ر�صالة  يف  املخت�صة  ال�صلطة  اإىل  يوجه 

م�صمونة.

العائلية  الأ�صماء  الت�رشيح  ويت�صمن 

ال�صخ�صية  واأ�صماءهم  للمنظمني 

وجن�صيتهم وحمل �صكناهم، ويوقع عليه 

ثالثة اأفراد منهم يكون حمل �صكناهم يف 

وتبني  املظاهرة،  فيها  التي جتري  البلدة 

املظاهرة  هذه  من  الغاية  الت�رشيح  يف 

واملكان والتاريخ وال�صاعة املقررة لتجمع 

وكذا  فيها  للم�صاركة  املدعوة  الهيئات 

الطرق املنوي املرور منها.

الف�صل 

12

املحلية  الإدارية  ال�صلطة  ارتاأت  اإذا 

تهديد  بها  القيام   ........... اأن 

بقرار  متنعها  فاإنها  العام،  الأمن 

على  املوقعني  اإىل  يبلغ  مكتوب 

الت�رشيح مبحل �صكناهم.

)ل تغيري فيه) اأن من  املحلية  الإدارية  ال�صلطة  ارتاأت  اإذا 

الإخالل  بها  القيام  املزمع  املظاهرة  �صاأن 

بالأمن العام، فاإنها متنعها بتبليغ ذلك اإىل 

�صكناهم  مبحل  الت�رشيح  على  املوقعني 

املختار.

الف�صل 

13

بلخال الفتاح  عبد 
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بني  ترتاوح  ملدة  بحب�س  يعاقب 

وبغرامة  اأ�صهر  و�صتة  واحد  �صهر 

و5.000   1.200 بني  ترتاوح 

درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

فقط:

يقدمون  الذين  الأ�صخا�س   1-

بهدف  �صحيح  غري  ت�رشيحا 

التغليط ب�صاأن البيانات املن�صو�س 

عليها يف الف�صل الثاين ع�رش من 

يوجهون  الذين  اأو  القانون  هذا 

للم�صاركة  ا�صتدعاء  ما  بطريقة 

يف مظاهرة بعد منعها. 

-2 الأ�صخا�س الذين........ اأو وقع 

منعها.

)الباقي ل تغيري فيه).

ترتاوح  ملدة  بحب�س  يعاقب 

وثالث  اأ�صهر  �صتة  بني 

يرتاوح  وبغرامة  �صنوات 

قدرها بني 3.000 و7.000 

درهم :

-1 الأ�صخا�س..............

)الباقي ل تغيري فيه).

خم�صة  بني  ترتاوح  ملدة  بال�صجن  يعاقب 

ع�رش يوما و�صتة اأ�صهر وبغرامة ترتاوح 

اأو  فرنك  و100.000   12.000 بني 

باإحدى هاتني العقوبتني فقط:

ت�رشيحا  يقدمون  الذين  الأ�صخا�س   1-

اأن  �صاأنه  من  �صحيح  غري  اأو  تام  غري 

القيام  املزمع  املظاهرة  اأحوال  يغالط يف 

بها اأو الذين يوجهون بطريقة ما ا�صتدعاء 

قبل  �صواء  املظاهرة  هذه  يف  للم�صاركة 

يف  عليه  املن�صو�س  الت�رشيح  اإيداع 

الف�صل الثاين ع�رش اأم بعد منع املظاهرة. 

-2 الأ�صخا�س الذين ي�صاهمون يف تنظيم 

مظاهرة غري م�رشح بها اأو وقع منعها.

الف�صل 

14

بني  ترتاوح  ملدة  بحب�س  يعاقب 

وبغرامة  اأ�صهر  و�صتة  واحد  �صهر 

درهم   2.000 بني  ترتاوح 

هاتني  باإحدى  اأو  درهم  و8.000 

العقوبتني فقط كل من يوجد يف 

املظاهرات..............  اإحدى 

عن  النظر  ب�رشف  وذلك 

العقوبات الأكرث �صدة املقررة يف 

الت�رشيع  يف  اأو  اجلنائي  القانون 

املتعلق  اأو  بالتجمعات  اخلا�س 

للت�رشيع  املخالفات  عن  بالزجر 

اخلا�س بالأ�صلحة والعتاد والأدوات 

املتفجرة اأو يف هذا القانون.

ترتاوح  ملدة  بحب�س  يعاقب 

�صنوات  وثالث  �صنة  بني 

قدرها  يرتاوح  وبغرامة 

و10.000   5.000 بني 

يف  يوجد  من  كل  درهم 

حامال  املظاهرات  اإحدى 

اأو  خفي  اأو  ظاهر  ل�صالح 

الأمن  على  خطرية  لأداة 

ب�رشف  وذلك  العمومي 

النظر عن العقوبات الأكرث 

الت�رشيع  يف  املقررة  �صدة 

اأو  بالتجمعات  اخلا�س 

الت�رشيع املتعلق بالزجر عن 

اخلا�س  للت�رشيع  املخالفات 

والأدوات  والعتاد  بالأ�صلحة 

املتفجرة.

�صهر  بني  ترتاوح  ملدة  بال�صجن  يعاقب 

عن  النظر  ب�رشف  اأ�صهر  و�صتة  واحد 

املقت�صيات  عليها  تن�س  اأ�صد  عقوبات 

اخلا�صة بالتجمعات واملقت�صيات املتعلقة 

بزجر املخالفات للقوانني ال�صادرة ب�صاأن 

كل  املتفجرة  والأدوات  والعتاد  الأ�صلحة 

حامال  املظاهرات  اإحدى  يف  يوجد  من 

خطرية  لأداة  اأو  خفي  اأو  ظاهر  ل�صالح 

على الأمن العام.

الف�صل 

15
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اخلا�صة  املقت�صيات  تطبق  ل 

بالظروف املخففة على املخالفات 

اأعاله   15 الف�صل  يف  املقررة 

املن�صو�س  العقوبة  وت�صاعف 

ع�رش  اخلام�س  الف�صل  يف  عليها 

وميكن  املخالفة،  تكرار  حالة  يف 

من  باملنع  ذلك  على  زيادة  احلكم 

الإقامة.

)ل تغيري فيه) بالظروف  اخلا�صة  املقت�صيات  تطبق  ل 

يف  املقررة  املخالفات  على  املخففة 

الف�صل 15 اأعاله.

يف  عليها  املن�صو�س  العقوبة  وت�صاعف 

تكرار  حالة  يف  ع�رش  اخلام�س  الف�صل 

ذلك  على  زيادة  احلكم  وميكن  املخالفة، 

باملنع من الإقامة.

الف�صل 

16

يف التجمهر الكتاب 

الثالث

مينع كل جتمهر ................ قد 

يخل بالأمن العمومي.

يف  م�صلح  جتمهر  كل  مينع 

ومينع  العمومية  الطريق 

كل  الطريق  هذه  يف  كذلك 

يكون  م�صلح  غري  جتمهر 

بالأمن  الإخالل  �صاأنه  من 

العمومي

الطرق  يف  يقع  م�صلح  جتمهر  كل  مينع 

الطرق  هذه  يف  كذلك  ومينع  العمومية 

اأن يخل  كل جتمهر غري م�صلح من �صاأنه 

بالطمئنان العام.

الف�صل 

17

)ل تغيري فيه) )ل تغيري فيه) يف  م�صلحا  جتمهرا  التجمهر  يعترب 

الأحوال التالية:

املكون  الأ�صخا�س  من  عدد  كان  اإذا   - اأ 

منهم هذا التجمهر حامال لأ�صلحة ظاهرة 

على  خطرية  اأ�صياء  اأو  لأداة  اأو  خفية  اأو 

الأمن العمومي. 

الأ�صخا�س  هوؤلء  من  اأحد  كان  اإذا   - ب 

يحمل اأ�صلحة اأو اأداة خطرية ظاهرة ومل 

املتجمهرين  طرف  من  حال  اإق�صاوؤه  يقع 

اأنف�صهم.

الف�صل 

18
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م�صلح.............  وقع جتمهر  اإذا 

ثم  لل�صوت،  مكرب  بوا�صطة 

بف�س  للمتجمهرين  الأمر  يوجه 

ويتلو  والن�رشاف،  التجمهر 

يف  عليها  املن�صو�س  العقوبات 

اإذا  القانون.  هذا  من   20 الف�صل 

الأول  لالإنذار  ال�صتجابة  تقع  مل 

وجب على العون املذكور اأو يوجه 

اإنذارا ثانيا وثالثا بنف�س الكيفية، 

�صنعمل  »اإننا  بعبارة:  ويختمه 

بالقوة«.  التجمهر  تفريق  على 

ويف حالة اإبداء امتناع يقع تفريق 

املتجمهرين بالقوة.

يف  م�صلح  جتمهر  وقع  اإذا 

خالفا  العمومية  الطريق 

 17 الف�صل  ملقت�صيات 

ال�رشطة  عميد  فاإن  اأعاله، 

ميثل  اآخر  عون  كل  اأو 

وال�صلطة  العمومية  القوة 

�صارات  ويحمل  التنفيذية 

مكان  اإىل  يتوجه  وظيفته 

التجمهر ويعلن عن و�صوله 

لل�صوت.  مكرب  بوا�صطة 

املذكور  العون  ياأمر  ثم 

بالنف�صا�س  املتجمهرين 

حالة  ويف  والن�رشاف 

ت�صتيت  يقع  ت�صلب  اإبداء 

املتجمهرين بالقوة.

الطريق  يف  م�صلح  جتمهر  وقع  اإذا 

كل  اأو  ال�رشطة  عميد  فاإن  العمومية 

عون اآخر ميثل القوة العمومية وال�صلطة 

وظيفته  �صارات  ويحمل  التنفيذية 

عن  ويعلن  التجمهر  مكان  اإىل  يتوجه 

و�صوله بوا�صطة مكرب ال�صوت. واإذا كان 

التجمهر م�صلحا فاإن املمثل املذكور ياأمر 

املتجمهرين بالنف�صا�س والن�رشاف، واإذا 

مل ي�صتجب لهذا الإنذار الأول فاإن املمثل 

نف�س  �صمن  ثانيا  اإنذارا  يوجه  املذكور 

يقع  ت�صلب  اإبداء  حالة  ويف  الكيفيات. 

ت�صتيت املتجمهرين بالقوة.

واإذا كان التجمهر غري م�صلح فاإن املمثل 

الن�رشاف  على  امل�صاركني  يحث  املذكور 

بعدما يقع الإعالن عن و�صوله.

واإذا مل ين�صحبوا توجه لهم ثالثة اإنذارات 

متوالية ويف حالة اإبداء ت�صلب يقع حينئذ 

ت�صتيت التجمهر بالقوة وتوجه الإنذارات 

اإننا  للقانون  »امتثلوا  الآتية:  بالعبارات 

�صن�صتعمل القوة، افرتقوا«.

الف�صل 

19
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يعاقب كل من �صارك يف جتمهر 

م�صلح كما يلي:

التجمهر......  انف�س  اإذا  اأول: 

العقوبة  تكون  اأ�صلحته  ا�صتعمال 

�صتة  بني  ترتاوح  ملدة  باحلب�س 

اأ�صهر و�صنة؛

ثانيا: اإذا وقع التجمهر ليال تكون 

بني  ترتاوح  ملدة  باحلب�س  العقوبة 

�صنة و�صنتني؛

التجمهر  تفريق  يتم  اإذا مل  ثالثا: 

ا�صتعمال  بعد  اأو  بالقوة  اإل 

املتجمهرين  قبل  من  الأ�صلحة 

ملدة  بال�صجن  العقوبة  تكون 

اأق�صاها خم�س �صنوات.

وميكن يف احلالتني..................

)الباقي ل تغيري فيه)

يف  �صارك  من  كل  يعاقب 

جتمهر م�صلح كما يلي:

التجمهر  انف�س  اإذا  اأول: 

ودون  له  اإنذار  توجيه  بعد 

كانت  اأ�صلحته  ا�صتعمال 

العقوبة باحلب�س ملدة ترتاوح 

بني �صنة و�صنتني.

ليال  التجمهر  وقع  اإذا  ثانيا: 

ملدة  باحلب�س  العقوبة  كانت 

وثالث  �صنتني  بني  ترتاوح 

�صنوات.

ثالثا: اإذا مل ينف�س التجمهر 

ا�صتعمال  بعد  اأو  بالقوة  اإل 

العقوبة  كانت  الأ�صلحة 

�صنوات  خم�س  ملدة  باحلب�س 

اإمكانية  الق�صاة  تخويل  مع 

م�صاعفة العقوبة.

وميكن يف احلالتني املن�صو�س 

 2 الفقرتني  يف  عليهما 

من  الأول  املقطع  من  و3 

باملنع  احلكم  الف�صل  هذا 

الأ�صخا�س  على  الإقامة  من 

املثبتة اإدانتهم.

يعاقب كل من ي�صارك يف جتمهر م�صلح 

ح�صبما ياأتي:

الأول  الإنذار  التجمهر بعد  انف�س  اإذا   1-

العقوبة  فاإن  لالأ�صلحة،  ا�صتعمال  ودون 

�صهر  اإىل  اأيام  �صتة  من  تكون  بال�صجن 

واحد.

العقوبة  فاإن  ليال  التجمهر  وقع  اإذا   2-

بال�صجن تكون من �صهر واحد اإىل �صنة.

اأجل  من  اأية عقوبة  ت�صدر  ل  اأنه  بيد   3-

�صاركوا  الذين  الأ�صخا�س  على  التجمهر 

�صخ�صيا  م�صلحني  يكونوا  اأن  دون  فيه 

الأول  الإنذار  �صدور  مبجرد  وان�رشفوا 

من طرف ال�صلطة.

-4 اإذا مل ينف�س التجمهر اإل بعد الإنذار 

ومن  القوة  ا�صتخدام  قبل  ولكن  الثاين 

العقوبة  فاإن  الأ�صلحة  ا�صتعمال  غري 

�صنة  اإىل  واحد  �صهر  من  تكون  بال�صجن 

واحدة وتكون من �صنة اإىل �صنتني اإذا وقع 

التجمهر ليال.

-5 اإذا مل يتم ينف�س التجمهر اإل بالقوة 

العقوبة  فاإن  الأ�صلحة  ا�صتعمال  وبعد 

بال�صجن تكون ملدة خم�س �صنوات ويكون 

للق�صاء احلق يف م�صاعفة هذه العقوبة.

عن  املرتتب  العقوبة  ت�صديد  يطبق  ول 

اخلام�صة  الفقرة  يف  املقررة  الظروف 

اأعاله على الأ�صخا�س غري امل�صلحني الذين 

وحتمل  م�صلحا  يعد  جتمهر  يف  �صاركوا 

فيه الأ�صلحة اخلفية اإل اإذا كانوا على علم 

من وجود عدة اأ�صخا�س يف هذا التجمهر 

خاملني لأ�صلحة خفية عالوة على تطبيق 

الفقرات  املن�صو�س عليها يف  العقوبات 

الأخرى من هذا الف�صل.

 2 املقطعات  يف  املقررة  احلالت  ويف 

و4 و5 من الفقرة الأوىل من هذا الف�صل 

ميكن �صدور احلكم باملنع من الإقامة على 

املخالفني املحكوم عليهم.

الف�صل 
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يقع  م�صلح  غري  جتمهر  كل 

الكيفية  نف�س  وفق  تفريقه 

 19 الف�صل  يف  عليها  املن�صو�س 

املن�صو�س  العقوبات  تالوة  مع 

الثانية من هذا  عليها يف الفقرة 

الف�صل.

بني  ترتاوح  ملدة  باحلب�س  يعاقب 

وبغرامة  اأ�صهر  وثالثة  واحد  �صهر 

و5.000   1.200 بني  ترتاوح 

درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

جتمهر  يف  �صارك  من  كل  فقط 

منه  ين�صحب  ومل  م�صلح  غري 

والثاين  الأول  الإنذار  توجيه  بعد 

والثالث.

اإل  التجمهر  يتاأت تفريق  واإذا مل 

باحلب�س  العقوبة  تكون  بالقوة 

ملدة ترتاوح بني �صهر واحد و�صتة 

اأ�صهر.

ترتاوح  ملدة  بحب�س  يعاقب 

يوما  ع�رش  خم�صة  بني 

�صارك  من  كل  واحد  و�صهر 

يف جتمهر غري م�صلح ومل 

توجيه  بعد  منه  ين�صحب 

الإنذار.

ت�صتيت  ميكن  مل  واإذا 

املتجمهرين اإل بالقوة كانت 

العقوبة باحلب�س ملدة ترتاوح 

بني �صهر واحد و�صتة اأ�صهر.

يوم  بني  ترتاوح  ملدة  بال�صجن  يعاقب 

واحد و�صتة اأيام كل من �صارك يف جتمهر 

غري م�صلح ومل ين�صحب منه بعد توجيه 

الإنذار الثاين.

واإذا مل ميكن ت�صتيت التجمهر اإل بالقوة 

خم�صة  من  تكون  بال�صجن  العقوبة  فاإن 

ع�رش يوما اإىل �صهرين اثنني. 

الف�صل 
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ميكن ملمثل ال�صلطة الإدارية املحلية 

حمافظة  وقت  كل  يف  يتخذ  اأن 

قرارات  العام  النظام  على 

عالمة  كل  اأو  مكتوبة.......... 

اأخرى تدعو للتجمهر ...........

)الباقي ل تغيري فيه).

)ل تغيري فيه) اأن يتخذوا يف  القواد  اأو  للبا�صوات  ميكن 

كل وقت حمافظة على النظام الطمئنان 

العام قرارات مبنع عر�س وحمل ال�صعائر 

لالجتماع  اأخرى  عالمة  كل  اأو  والرايات 

اأو  العمومية  الطرق  يف  ذلك  كان  �صواء 

املباحة  البنايات وال�صاحات والأماكن  يف 

للعموم

الف�صل 
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املتعلقة  املتابعات...........  اإن 

باجلنايات واجلنح التي.......

)الباقي ل تغيري فيه).

)ل تغيري فيه) متنع  ل  بالتجمهر  اخلا�صة  املتابعات  اإن 

اأو  باجلرائم  املتعلقة  املتابعات  من 

اأثناء  ترتكب  قد  التي  اخل�صو�صية  اجلنح 

التجمهر.

الف�صل 
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ن�صخت اأحكام الف�صل 24. )ل تغيري فيه) اإن املخالفات ملقت�صيات ظهرينا هذا هي 

من اخت�صا�صات املحاكم البتدائية.

الف�صل 
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1
رابعا: واقع حرية التجمع باملغرب

اأ�صا�س الدميقراطية، واأ�صا�س  اأهمية احلريات العامة باعتبارها  على الرغم من 

بناء دولة احلق والقانون، فاإن هذه االأخرية ت�صبح غري ذات معنى عندما يتم تكبيلها 

لي�س مبوجب قانون احلريات العامة النا�س على حرية ممار�صة هذه احلريات، ولكن 

عندما تتم عرقلتها اإما بالتف�صري اخلاطئ للقانون من طرف ال�صلطة التنفيذية، اأو عند 

.
2
عرقلة ممار�صتها مبوجب و�صع عراقيل اإدارية اأمام تلك املمار�صة

فبعد مرور حوايل ثالثة ع�صر �صنة عن دخول التعديالت االأخرية حيز التنفيذ، 

يبدو اأن جمال احلريات العامة الزال يف و�صع تعيق حميطه من جهة بع�س الن�صو�س 

الت�صريعية املقررة والتي حتكم يف و�صعها اأ�صا�صا الهاج�س االأمني والردعي معا وتكري�س 

الو�صاية، ومن جهة اأخرى �صعف التفاعل واالن�صياع املطلوب لالإعمال الفعلي ملقت�صيات 

القانون اجلاري به العمل من طرف ال�صلطات املعنية، ويوؤدي ويكر�س ما ي�صمى بع�صيان 

بع�س ال�صلطات املحلية ل�صلطة القانون. 

اإن القيمة احلقيقية للن�صو�س القانونية ال تقا�س فقط مبدى �صمانها اأو حمايتها 

اليومية  املمار�صة  الن�صو�س يف  اإعمال هذه  تقا�س مبدى  بقدر ما  للحقوق واحلريات 

ق�صاء...  جمعيات،  اإدارية،  (�صلطات  املعنية  االأطراف  بها  تلتزم  و�صائل  اإىل  ا�صتنادا 

الخ). قد يكون القانون املنظم للتجمعات يف امل�صار الن�صايل لالئتالفات اجلمعوية مل 

ينل نف�س احلظ الذي ناله قانون اجلمعيات �صواء فيما يتعلق باملبادرات اأو م�صامني 

الربط  ت�صتدعي  احلريات  لق�صايا  ال�صمولية  النظرة  لكن  واملقرتحات،  املرافعات 

اجلديل بني جمال اجلمعيات والتجمعات وغريها. واإذا كان القانون اجلديد للتجمعات 

رقم 76-00 مل يالم�س من حيث التعديالت �صوى بع�س االإجراءات ال�صكلية اخلا�صة 

بالت�صريح، وف�س التجمعات العمومية ال�صلمية، فاإن التجربة يف حدود املدة الفا�صلة 

متاعب  تطرح  الزالت  والتجمع  االجتماع  اإ�صكالية حرية  اأن  اأثبتت  واالآن  �صدوره  بني 

والتعبري  الراأي  يف  احلق  وباالأخ�س  االإن�صان،  الكامل حلقوق  االإعمال  اأمام  ومعيقات 

اأو احلق يف االحتجاج ال�صلمي باالأماكن العمومية. وي�صتدعي االأمر املزيد من التفكري 

وقف  على  الدولة  مبادرات حت�صي�صية حلث  عرب  احلرية  ف�صاءات  تطوير  اآليات  يف 

)1)   تقارير »املغرب يف �صنة«، املنظمة املغربية حلقوق الإن�صان، اجلمعية املغربية حلقوق الإن�صان، منتدى 

احلقيقة والإن�صاف، املجل�س ال�صت�صاري حلقوق الإن�صان، املر�صد املغربي للحريات العامة وغريها.

)2)   علي كرميي، م.�س، �س: 119.
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توظيف العنف ت�صريعا وممار�صة كاآلية لقمع حريات التجمعات العمومية. لقد عرفت 

اأو وقفات  لتنظيم وقفات احتجاجية  2002 عدة مبادرات  �صنة  بعد  الوطنية  ال�صاحة 

رمزية ذات البعد املنا�صباتي لفاعلني مدنيني وجلمعيات رف�س بع�صها كتابة بعلل منها 

ما يرتبط باجلوانب ال�صكلية مل�صطرة الت�صريح بالوقفة، ومنها ما رف�س بعلة ما ي�صمى 

باالإخالل بالنظام العام، اأو غريه من العلل، رغم كونها جتمعات عمومية �صلمية غري 

وباالإ�صافة  اأخرى  حاالت  ويف  العن�صرية.  اإىل  وال  العنف  اإىل  ال  تدعوا  وال  م�صلحة 

اإىل توظيف ال�صلطات الآلية العنف املادي، فاإنها تقدم على اعتقال بع�س املتظاهرين 

بالتجمع العمومي منهم من يطلق �صراحهم الحقا، ومنهم من يحال على الق�صاء ويتابع 

بتهم منها امل�صاركة يف جتمع عمومي غري مرخ�س به وغري ذلك من التهم ويف حاالت 

كثرية ت�صدر اأحكام باالإدانة. 

من دون �صك تعترب �صنوات العقد االأخري �صنوات االحتجاجات االجتماعية بامتياز، 

حيث حتركت عدة مناطق للتعبري عن احتجاجها على تدهور االأو�صاع االجتماعية، وعلى 

ارتفاع موجة الغالء، وا�صتمرار م�صل�صل تدهور اخلدمات احليوية لل�صاكنة من �صحة 

اخلروج  اإىل  املناطق  بع�س  يف  املواطنون  وا�صطر  االأمنية،  الو�صعية  وتدهور  وتعليم، 

اإىل ال�صوارع من اأجل التظاهر، وقد واجهت ال�صلطات العمومية يف كثري من االأحيان 

املتظاهرين بالعنف غري املربر.

هكذا، خرجت، غري ما مرة، �صاكنة جل املدن املغربية منددة باحل�صار واحلرب 

املفرو�صتني على غزة مثال، ويف اأحيان كثرية ا�صطرت ال�صلطات اإىل غ�س الطرف عنها، 

يف حني كان العنف ماآل حتركات اأخرى. فعلى �صبيل املثال، متيزت �صنة 2008 بحدوث 

اأفني جتلت  �صيدي  �صكان  العمومية جتاه  القوات  اأفراد  من طرف  جتاوزات خطرية 

خ�صو�صا يف االإفراط يف ا�صتعمال القوة من خالل ال�صرب واجلرح والركل، واالإهانة 

املتمثلة يف ال�صب وال�صتم بكلمات بذيئة حلظة مداهمة البيوت والنا�س نيام؛ اقتحام  

بع�س البيوت من قبل اأفراد القوات العمومية بالقوة بعد تك�صري اأقفالها، وتعر�س بع�س 

االأمتعة للك�صر؛ حدوث اعتداءات بال�صرب واجلرح وامل�س بالكرامة اأثناء االعتقال قام 

بها اأعوان من القوة العمومية، واأعقب ذلك العديد من االعتقاالت واملحاكمات، وقامت 

14 هيئة من املجتمع املدين بتق�صي احلقائق حول ما جرى، و�صيغ تقرير مت�صمن لعدد 

من التو�صيات واملطالب، كما قام الربملان بت�صكيل جلنة للتحقيق... 

واإذا كانت املمار�صة االحتجاجية ترتبط بحرية التجمع، املرتبطة بدورها بحرية 
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انت�صارا يف  اأكرث  اأ�صبحت  اأنها  تطوراتها،  تتبع  من خالل  فاملالحظ،  والتعبري،  الراأي 

وقفات  اأ�صاليبها؛  يف  وتنوعا  وت�صعيدا  حجمها  يف  تو�صعا  و�صهدت  واملكان،  الزمان 

املعطلني  وجمعيات  عام،  ب�صكل  االجتماعية  واحلركة  للغالء،  املناه�صة  التن�صيقيات 

واحلركات  الطالبية  واحلركات  النقابية،  واالحتجاجات  املعطلة،  االأطر  وجمموعات 

املبالغة  اإىل  اأحيانا  اأدى  مما  القمع...،  �صحايا  مع  الت�صامنية  والوقفات  االأمازيغية، 

يف التدخل من لدن ال�صلطات العمومية املكلفة بحفظ االأمن العام، وهو ما ح�صل يف 

اأحداث مدينة �صفرو �صنة 2007، وما تكرر ب�صكل اأكرث حدة يف اأحداث مدينة �صيدي 

اإفني بتاريخ7  يونيو 2008، وازدادت حدة االحتجاجات مع تاأ�صي�س حركة 20 فرباير 

وما تالها من تطور وات�صاع االحتجاجات لتعم جل املدن والقرى الكبرية. وقد اأدت هذه 

االأحداث اإىل وقوع اعتقاالت ومتابعات وحماكمات، بل و�صقوط �صحايا من املحتجني 

(وفاة كمال العماري باآ�صفي كمثال).. .

اإن انت�صار املمار�صة االحتجاجية، وما �صاحبها من خروقات وانتهاكات ترتب عنها 

كل  جهود  تكثيف  ا�صتعجالية  يفر�س  �صحايا،  و�صقوط  وحماكمات  ومتابعات  اأحداث 

التفكري يف مراجعة  اإىل  ثانيا  اأوال، ويدعو  االأطراف املعنية لرت�صيد احلكامة االأمنية 

املعامل،  وا�صح  قانوين  تاأطري  اأجل  من  وذلك  العمومية،  بالتجمعات  املتعلق  القانون 

ي�صمن ممار�صة التجمعات ال�صلمية دون اعتداء على باقي احلريات امل�صمونة اأي�صا يف 

الد�صتور، وخا�صة حرية التنقل وحرية التجول، ودون اإخالل باالأمن العام الذي ي�صكل 

توفري  تعمل على  اأن  ينبغي  املراجعة  العامة. هذه  قيدا عاما على ممار�صة احلريات 

واالحتجاج  والتظاهر  التجمع  القانونية حلماية ممار�صة حرية  ال�صمانات  من  املزيد 

ال�صلمي بكل حرية وبدون قيود، واأن تعقلن عملية الت�صريح حتى ال يتحول الت�صريح 

اإىل ترخي�س، لكن كيف ذلك؟

اإن اعتماد نظام الت�صريح عند االإيداع هو تقدم وتطور ين�صجم مع منطق االأ�صياء 

للف�صول،  القانونية  ال�صياغة  يف  التدقيق  عدم  لكن  االإن�صان،  حقوق  مقت�صيات  ومع 

والطبيعة املخزنية الت�صلطية لرجال ال�صلطة واأجهزتها، اأفرغا هذا املبداأ من حمتواه، 

وحواله اإىل نظام ترخي�صي، وقيدا مبداأ احلرية، بحيث اأ�صبح كل ذلك خا�صعا ملزاج 

ال�صلطة، وخل�صو�صيات كل مرحلة، وح�صب موقف كل راغب يف ممار�صة احلرية من 

ال�صلطة وموقف ال�صلطة منه. 

كما اأنه رغم التن�صي�س �صراحة على مبداأ “االإيداع مقابل و�صل”، لكن املالحظ 

بلخال الفتاح  عبد 
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هو اأن ال�صلطات املحلية ال تلتزم بهذا املبداأ، حيث يت�صلم املوظف امللف دون اأن ي�صلم 

الو�صل للمودع، مما يجعل هذا املودع حتت رحمة وزارة الداخلية، ومبا يفرغ التقييد 

الزمني الذي ياأتي بعد ذلك يف الن�س القانوين، فيوؤكد اأن ان�صرام االأجل دون رد يفيد 

التاريخ  اأودع ملفه يف  اأنه  املودع  يثبت  االأ�صا�س هو كيف  االإ�صكال  الهيئة الأن  قانونية 

الفالين.

ومما يزيد االأمر تعقيدا اأن باقي طرق االإيداع ال ت�صد الثغرة، فاالإيداع بالربيد 

امل�صمون مع االإ�صعار بالتو�صل ال يجدي الأن االإدارة غالبا ما ترف�س ت�صلم االإر�صالية 

اأو “غري مرغوب فيه”، وقد ي�صل االأمر اإىل حد الت�صرف يف  بدعوة “غري مطلوب” 

حمتوى الر�صالة واإثبات اأن الظرف �صحيح، ولكن امل�صمون �صيء اآخر غري عقد جمع 

هذا  الأن  كذلك  جتدي  ال  ق�صائي  مفو�س  عرب  لالإيداع  االأخرى  والطريقة   ... عام 

...
1
املفو�س غالبا ما يخ�صع ل�صغوط رجال ال�صلطة اإال من رحم ربك

وبالتايل، فاإن مبداأ ف�صل ال�صلط يفر�س اعتبار الق�صاء الهيئة املكلفة بالبت يف 

ق�صايا احلريات العامة واجلهاز املخول له ت�صلم اإيداعات الت�صريح، وعند ذلك احلني 

نكون قد خطونا خطوات نحو مالئمة الت�صريع الوطني مع الت�صريع الدويل التي الزالت 

مطلبا قائما يف حقوق االإن�صان.

)1)   عمر اإحر�صان، »احلريات العامة  يف املغرب بني مبداإ الت�رشيح وواقع الرتخي�س«، اجلمعة 1 اأبريل 2005، 

مقال اإلكرتوين.

واملمار�شة التقنني  بني  باملغرب  التجمع  حرية 
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مالءمة الت�رشيع املغربي 

مع االتفاقيات الدولية املتعلقة بالهجرة

الدكتور ح�صن خطابي

اأ�صـتـاذ القانـون الـعـــــــــام

جـــامعة احل�صن االأول

القانون الدويل، لكونه يهتم  اأعمدة  اأحد  االإن�صان  القانون الدويل حلقوق  ي�صكل 

بوجود وكرامة االإن�صان، وي�صعى اإىل �صمان اال�صتقرار واالأمن والطماأنينة على ال�صعيدين 

الوطني والدويل. وذلك من خالل حماربة كافة اأ�صكال التمييز، الذي تزداد حدته خالل 

االأزمات االقت�صادية وال�صيا�صية، حيث ي�صبح االأجنبي كب�س الفداء وال�صماعة التي يعلق 

عليها املجتمع م�صاكله. اإال اأن حتقيق اأهداف القانون الدويل حلقوق االإن�صان ي�صتلزم 

مع  الدويل  القانون  ومالءمة  جهة،  من  الداخلي  القانون  على  الدويل  القانون  �صمو 

القوانني الداخلية من جهة اأخرى.

اأوالـ  العالقة بني القانون الدويل والقوانني الداخلية يف الت�رشيع املغربي:

يعتمد حتديد العالقة بني القانون الدويل والقوانني الداخلية على طبيعة االأ�صا�س 

الذي يقوم عليه القانون الدويل، فاملفهوم االإرادي الذي يجعل القانون الدويل يرتكز على 

ر�صا الدول يقود اإىل الثنائية، التي تعني وجود نظامني قانونيني م�صتقلني ومنف�صلني، 

الذي ي�صع  املو�صوعي  املفهوم  اأن  االآخر. يف حني  اأحدهما عن  يتميز  داخلي ودويل، 

اأحد  ين�صاأ  حيث  االأحادية،  اإىل  يقود  الب�صرية  االإرادة  خارج  الدويل  القانون  اأ�صا�س 

النظامني عن االآخر، وهو ما يعني مفهوما موحدا للقانون.

تعترب نظرية الثنائية القانون الدويل والقانون الداخلي مبثابة نظامني قانونيني 

مت�صاويني وم�صتقلني، اعتبارا لكونهما ينبعان من م�صدرين خمتلفني، فالقانون الداخلي 

ينبثق عن اإرادة الدولة املنفردة، يف حني اأن القانون الدويل ينبثق عن االإرادة امل�صرتكة 

اأو  الدول  تهم  موا�صيع  الدولية  القواعد  تتناول  اإذ  موا�صيعهما،  لتنوع  ونظرا  للدول؛ 

املنظمات الدولية، يف حني ال تطبق القواعد الداخلية اإال على االأفراد، �صواء من حيث 

بالهجرة املتعلقة  الدولية  االتفاقيات  مع  املغربي  الت�رشيع  مالءمة 
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عالقاتهم فيما بينهم (القانون اخلا�س)، اأو فيما يتعلق بعالقاتهم مع الدولة (القانون 

العام).

املو�صوع  فمن حيث  القانونيني،  النظامني  بني  انف�صال  النظرية  هذه  عن  وينتج 

تخ�صع الدولة للقانون الدويل ويف نف�س الوقت تن�صئ قانونها الداخلي، وعليها مراعاة 

التزاماتها الدولية عند اإن�صائها القانون الداخلي، ويف حالة عدم االلتزام فاإن العقوبة 

ينتج عن  ال  و�صريانه، حيث  القانون  توؤثر على �صحة هذا  ولن  قليلة اجلدوى،  تكون 

االإخالل املن�صوب لهذه الدولة �صوى حتميلها امل�صوؤولية الدوليـة. 

ومن حيث ال�صكل فلكي تكون القاعدة القانونية الدولية �صارية املفعول يجب اأن 

تتحول اإىل قاعدة يف القانون الداخلي، وال قيمة لها بغري ذلك، وبهذه ال�صفة ميكنها 

اإمكانية  اأو ملغاة من قبل ت�صريع داخلي الحق، مع  اأو معدلة  اأن تبقى �صارية املفعول 

حتميل الدولة امل�صوؤولية الدولية. وعليه، فاإن املحاكم الوطنية ال تعتمد يف اأحكامها اإال 

على القانون الداخلي، ولكي ت�صتند اإىل قاعدة دولية البد من حتويل هذه القاعدة من 

قاعدة يف القانون الدويل اإىل قاعدة يف القانون الداخلي.

وتنطلق نظرية اأحادية القانون من وحدة جمموع القواعد القانونية للو�صول اإىل 

الأحد  االأولوية  تكون  التبعية، حيث  مبداأ  اأ�صا�س  قائم على  القاعدي  النظام  اأن  فكرة 

القانون  فاإن  الداخلي  القانون  و�صمو  االأحادية  لت�صور  فوفقا  االآخر.  على  النظامني 

الدويل ينبثق عن القانون الداخلي، واأن قانون الدولة الوطني له االأولوية على القانون 

التزاماتها  تقرير  بحرية  تتمتع  التي  الدولة،  �صلطة  فوق  ل�صلطة  وجود  فال  الدويل، 

الدولية، لكونها تتمتع ب�صلطة تقديرية وا�صعة فيما يتعلق بطريقة تنفيذ التزاماتها. على 

اأن هناك من يعترب هذه احلجة تهم فقط املعاهدات التي ت�صتند يف قوتها االإلزامية اإىل 

د�صتور الدولة، يف حني ال قيمة لها بالن�صبة اإىل القواعد الدولية التي ال تت�صف بالطابع 

االإتفاقي، وال�صيما القواعد العرفية. 

الذي  الداخلي هو  القانون  فاإن  الدويل،  القانون  و�صمو  االأحادية،  لت�صور  ووفقا 

ينبثق عن القانون الدويل، وهذا االأخري يعلو على النظام الداخلي. ويف هذه احلالة 

ال نكون اأمام نظامني قانونيني منق�صمني، واإمنا اأمام نظامني قانونيني اأحدهما، وهو 

القانون الدويل، اأعلى منزلة من االآخر، وهو القانون الداخلي، الذي يكون مبثابة التابع. 

تفوي�س  اأو  ا�صتقاق  الدويل هو مبثابة  القانون  املنبثق عن  الداخلي  القانوين  والنظام 

�صادر عن القانون الدويل. وهو التوجه الذي تاأخذ به العديد من القرارات الدولية 

بلخال الفتاح  عبد 



49

.
1
والد�صاتري الوطنية التي تن�س على �صمو القانون الدويل على القانون الداخلي 

ففي التجربة الفرن�صية مثال يعالج الد�صتور م�صاألة العالقة بني القانون الفرن�صي 

الدولية  للمعاهدة  التعار�س،  عند  التطبيق،  االأولوية يف  باإعطاء  الدولية،  واملعاهدات 

 ،
2
ولي�س للقانون الفرن�صي، �صريطة اأن تتم امل�صادقة عليها واأن يطبقها الطرف االآخر

وهو اأمر يفر�س على القا�صي الفرن�صي تغليب اأحكام املعاهدة على القوانني الفرن�صية 

الداخلية عند التعار�س بينهما.

ويف هذا ال�صياق �صكل د�صتور 2011 نقلة نوعية فيما يتعلق بالعالقة بني القانون 

االإن�صان  حقوق  منظومة  بحماية  االلتزام  على  ن�س  حيث  الداخلي،  والقانون  الدويل 

كل  ومكافحة  وحظر  الكوين؛  طابعها  ومراعاة  تطويرها،  يف  واالإ�صهام  بها  والنهو�س 

اأو االنتماء االجتماعي  الثقافة  اأو  املعتقد  اأو  اللون  اأو  التمييز، ب�صبب اجلن�س  اأ�صكال 

االتفاقيات  وجعل  كان؛  مهما  �صخ�صي،  و�صع  اأي  اأو  االإعاقة  اأو  اللغة  اأو  اجلهوي  اأو 

الدولية، كما �صادق عليها املغرب، ويف نطاق اأحكام الد�صتور وقوانني اململكة وهويتها 

الرا�صخة، ت�صمو، فور ن�صرها على الت�صريعات الوطنية، ودعا اإىل العمل على مالءمة 

 .
3
هذه الت�صريعات مع ما تتطلبه تلك امل�صادقة

كما و�صع من �صلطة الربملان فيما يتعلق بتبني مقت�صيات القانون الدويل الو�صعي، 

حيث حدد املعاهدات التي تتطلب امل�صادقة عليها املوافقة بقانون على ال�صكل التايل : 

معاهدات ال�صلم اأو االحتاد، اأو التي تهم ر�صم احلدود، ومعاهدات التجارة، اأو تلك التي 

ترتتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، اأو ي�صتلزم تطبيقها اتخاذ تدابري ت�صريعية، اأو 

. ومن بني االتفاقيات 
4
تتعلق بحقوق وحريات املواطنات واملواطنني، العامة اأو اخلا�صة 

امل�صار اإليها تلك املتعلقة بحقوق املهاجرين.

التعهدات  احرتام  مهمة  االأ�صمى،  وممثلها  الدولة  رئي�س  باعتباره  بامللك،  واأناط 

)1) ـ  �صارل رو�صو، القانون الدويل العام، ترجمة �صكر اهلل خليفة وعبد املح�صن �صعد، الأهلية للن�رش والتوزيع، 

بريوت 1982، �ص�س. 17 ـ 24.

Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public, L.G.D.J. Paris, 4e 
édition 1992, pp.90-95.
)2)  ـ املادة 55: يكون للمعاهدات اأو التفاقات التي يتم الت�صديق اأو املوافقة عليها قانونيا منذ ن�رشها قوة 

تفوق القوانني، �رشيطة اأن يطبق الطرف الآخر هذا التفاق اأو هذه املعاهدة.

)3)  ـ ديباجة الد�صتور املغربي.

)4)  ـ الف�صل 55 من الد�صتور.

بالهجرة املتعلقة  الدولية  االتفاقيات  مع  املغربي  الت�رشيع  مالءمة 
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. كما حدد اجلهة املوكول لها باحل�صم يف املعاهدات التي قد تثري جدال 
1
الدولية للمملكة

احل�صم  �صالحية  الد�صتورية  للمحكمة  منح  حيث  الد�صتور،  مع  بتالوؤمها  يتعلق  فيما 

يف مدى خمالفة التزام دويل ما للد�صتور، بعد اإحالته عليها من طرف امللك اأو رئي�س 

جمل�س النواب اأو رئي�س جمل�س امل�صت�صارين، اأو �صد�س جمل�س النواب اأو ربع جمل�س 

اإدماج  يت�صنى  الد�صتور حتى  مراجعة  د�صتوريته وجبت  بعدم  اأقرت  فاإن  امل�صت�صارين. 

ثقافة مالءمة  املغرب يف  انخراط  يعني  . مما 
2
املغربي القانوين  النظام  االتفاقية يف 

ت�صريعاته مع املعاهدات الدولية عرب الق�صاء الد�صتوري.

وهكذا مت احل�صم د�صتوريا يف م�صاألة �صمو االتفاقيات الدولية التي �صادق عليها، 

اأو ان�صم اإليها املغرب، لتحديد طبيعة املرجعية القانونية ذات االأولوية، وكذا االآليات 

الكفيلة مبالءمتها مع الت�صريعات الوطنية، وااللتزام مبا يرتتب عن ذلك قانونيا و�صيا�صيا. 

مما يعد موؤ�صرا على ن�صج ودينامية النظام القانوين املغربي، و�صالمة م�صل�صل االنتقال 

اأن االإدماج القانوين لالتفاقيات يف الت�صريع الوطني، يف�صي اإىل  الدميقراطي. ذلك 

تقييد االخت�صا�س الداخلي مبا يتالءم مع القواعد القانونية الدولية، خا�صة واأن املغرب 

قد �صادق على اتفاقية فيينا ل�صنة 1969 بتاريخ 26 �صتنرب 1972، والتي ال جتيز يف 

مادتها 27 الأحد اأطراف االتفاقية التحلل من االلتزام بها مقابل التم�صك مبقت�صيات 

. ويف هذا ال�صياق تن�س املادة 713 من قانون امل�صطرة 
3
القوانني الداخلية للدول املتعاقدة

اجلنائية على اأن االأولوية تكون لالتفاقيات الدولية على القوانني الوطنية فيما يخ�س 

التعاون الق�صائي مع الدول االأجنبية.

حلقوق  الدولية  االتفاقيات  من  العديد  على  املغرب  م�صادقة  على  ترتب  وقد 

االإن�صان، ومن بينها تلك التي تهم املهاجرين، مالءمة الرت�صانة القانونية الوطنية مع هذه 

االتفاقيات، ف�صال عن تقدمي تقارير دورية اإىل اللجان االأممية املخت�صة بر�صد وتتبع 

تنفيذ املعاهدات امل�صادق عليها، مبا يتما�صى مع مالحظات وتو�صيات املنظمات غري 

. وتهدف املالءمة اإىل حتقيق توافق بني الت�صريعات 
4
احلكومية، الوطنية منها والدولية 

)1)  ـ الف�صل 42 من الد�صتور.

)2)  ـ الف�صل 55 من الد�صتور.

)3) ـ  عبد العزيز لعرو�صي، الت�رشيع املغربي والتفاقيات الدولية حلقوق الإن�صان، مالءمات قانونية ود�صتورية، 

من�صورات املجلة املغربية لالإدارة املحلية والتنمية، الطبعة الأوىل، 2014، �ص�س. 24ـ 25.

(4) - Rapport initial gouvernemental du Royaume du Maroc sur la mise en œuvre de la 
convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille. En application de l’article 73 de la convention. Juin 2012.
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الوطنية وم�صامني الت�صريعات الدولية امل�صادق عليها، وبهذا توؤهل الت�صريعات الوطنية 

تعديل  االأ�صا�صية، وتعمل على  العاملية يف جمال احلقوق واحلريات  التحوالت  ملواكبة 

املتعارف عليها يف جمال حقوق  الدولية  املعايري  تتما�صى مع  التي ال  القوانني  واإلغاء 

 .
1
االإن�صان

اإن مدخل املالءمة ينحو نحو التقريب بني الت�صريع الداخلي يف جمال تبني الفل�صفة 

الدويل  العهد  منها  نذكر  ال�صلة،  ذات  الدولية  املواثيق  وبني  االإن�صان،  العامة حلقوق 

االقت�صادية  باحلقوق  املتعلق  الدويل  والعهد   ،
2
واملدنية  ال�صيا�صية  باحلقوق  اخلا�س 

 
4
العن�صري التمييز  اأ�صكال  جميع  على  للق�صاء  الدولية  واالتفاقية   ،

3
واالجتماعية

 ،
6
، واتفاقية حقوق الطفل

5
واالتفاقية الدولية حول اإلغاء جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة

.
7
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد عائالتهم

العمال  جميع  حقوق  حلماية  الدولية  االتفاقية  مقت�سيات  اإدماج  ثانيا: 

املهاجرين واأفراد عائالتهم يف الت�رشيع املغربي:

اأ�صرهم،  واأفراد  املهاجرين  العّمال  الدولية حلماية حقوق جميع  االّتفاقية  تُعترب 

التي اعتمدت بقرار اجلمعية العامة 45/158، اأهّم اّتفاقية تعرتف بحقوق املهاجرين 

من  جمموعة  على  وتن�س   .
8
حلقوقهم منا�صبة  دولية  حلماية  اآليات  وت�صع  واأ�صرهم 

املعايري الدولية امللِزمة يف معاملة املهاجرين، احلائزين للوثائق الالزمة وغري احلائزين 

، ورعايتهم واحرتام حقوق االإن�صان. 
9
لها على ال�صواء

وت�صعى اإىل مكافحة ا�صتغالل العمال املهاجرين، حيث تقرر حقهم، واأفراد اأ�صرهم، 

بال�صروط  وبوجه خا�س  العمل،  دولة  اإىل  دخولهم  املنطبقة على  ال�صروط  معرفة  يف 

)1)  ـ عبد العزيز لعرو�صي، مرجع �صابق، �س 27ـ28.

)2)  ـ �صادق املغرب على العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية �صنة 1979.

)3)  ـ �صادق املغرب على العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�صادية والجتماعية �صنة 1979.

)4)  ـ �صادق املغرب على التفاقية الدولية للق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز العن�رشي �صنة 1969.

اإبداء بع�س الت�رشيحات  التمييز �صد املراأة، مع  اأ�صكال  الق�صاء على جميع  اتفاقية  ـ �صادق املغرب على    (5(

والتحفظات، �صنة 1993.

)6)  ـ �صادق املغرب على اتفاقية حقوق الطفل �صنة 1993.

)7) ـ  �صادق املغرب على والتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد عائالتهم �صنة 1993.

)8) ـ اعتمدت هذه التفاقية بتاريخ 18 دجنرب 1990، ودخلت حيز التنفيذ يف فاحت يوليوز 2003، وحتى هذا 

التاريخ فاإن عدد  الدول التي �صادقت على التفاقية اأو ان�صمت اإليها هو 21 من بينها املغرب.

)9)  ـ املادة 5 من التفاقية.

بالهجرة املتعلقة  الدولية  االتفاقيات  مع  املغربي  الت�رشيع  مالءمة 
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املتعلقة باإقامتهم واالأن�صطة التي يجوز لهم مزاولتها مقابل اأجر، واملتطلبات التي يجب 

عليهم ا�صتيفاوؤها يف دولة العمل، وال�صلطة التي يجب عليهم االت�صال بها الإدخال اأي 

.
1
تعديل على تلك ال�صروط 

وتن�س على حق العمال املهاجرين يف التمتع بنف�س معاملة رعايا دولة العمل من 

حيث االأجر و�صروط العمل االأخرى، ومتنع اأي انتقا�س من مبداأ امل�صاواة يف املعاملة. 

كما حتث الدول االأطراف على اتخاذ جميع التدابري املنا�صبة ل�صمان اأال يحرم العمال 

اأو  اإقامتهم  يف  خمالفة  اأية  ب�صبب  املبداأ،  هذا  عن  تن�صاأ  حقوق  اأية  من  املهاجرون 

.
2
ا�صتخدامهم

وتوؤكد على اأن يتمتع العمال املهاجرون واأفراد اأ�صرهم يف دولة العمل، فيما يتعلق 

بال�صمان االجتماعي، بنف�س املعاملة التي يُعاَمل بها رعايا تلك الدولة بقدر ا�صتيفائهم 

لل�صروط التي ين�س عليها الت�صريع املنطبق يف تلك الدولة، واملعاهدات الثنائية واملتعددة 

تكون مطلوبة  اأية عناية طبية  تلقي  كما متنحهم احلق يف   .
3
فيها املنطبقة  االأطراف 

ب�صورة عاجلة حلفظ حياتهم، اأو لتاليف �صرر ال ميكن عالجه، يلحق ب�صحتهم، وذلك 

على اأ�صا�س امل�صاواة يف املعاملة مع رعايا الدولة املعنية. واأال يحرموا من هذه العناية 

.
4
الطبية الطارئة ب�صبب اأية خمالفة فيما يتعلق باالإقامة اأو اال�صتخدام

على  احل�صول  يف  االأ�صا�صي  احلق  املهاجر  العامل  اأطفال  من  طفل  لكل  وتقرر 

التعليم، على اأ�صا�س امل�صاواة يف املعاملة مع رعايا الدولة املعنية، و بعدم جواز رف�س اأو 

تقييد اإمكانية االلتحاق باملوؤ�ص�صات احلكومية للتعليم، قبل املدر�صي اأو باملدار�س، ب�صبب 

الو�صع غري النظامي من حيث االإقامة اأو اال�صتخدام الأي من االأبوين، اأو ب�صبب الو�صع 

اإجرائية معينة يجب  وتفر�س خطوات   .
5
العمل دولة  الطفل يف  الإقامة  النظامي  غري 

اتخاذها عند اإ�صدار قرار طرد املهاجرين، ومتنح هوؤالء احلق يف العودة اإىل الوطن اإذا 

.
6
رغبوا يف ذلك

وتلتزم الدول االأطراف بتنفيذ االتفاقية على اأن تقوم جلنة حماية حقوق جميع 

)1)  ـ املادة 37 من التفاقية.

)2)  ـ املادة 25 من التفاقية.

)3)  ـ املادة 27 من التفاقية.

)4)  ـ املادة 28 من التفاقية.

)5)  ـ املادة 30 من التفاقية.

)6)  ـ املادتان 22 و56 من التفاقية.

بلخال الفتاح  عبد 
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، باأن تقدم الدول االأطراف اإىل 
1
العمال املهاجرين واأفراد اأ�صرهم بر�صد هذه العملية

االأمني العام لالأمم املتحدة تقريرا لتنظر فيه اللجنة عن التدابري الت�صريعية والق�صائية 

واالإدارية وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ اأحكام هذه االتفاقية، وذلك يف غ�صون 

�صنة بعد بدء نفاذ االتفاقية بالن�صبة للدولة الطرف املعنية، ثم مرة كل خم�س �صنوات 

وكلما طلبت اللجنة ذلك. ويجب اأن تت�صمن التقارير املقدمة العوامل وال�صعوبات، اإن 

وجدت، التي توؤثر على تنفيذ االتفاقية. وبعد اأن تفح�س اللجنة هذه التقارير، حتيل ما 

.
2
تراه منا�صبا من التعليقات اإىل الدولة الطرف املعنية

املهاجرين  العمال  الدولية حلماية حقوق جميع  الت�صريعي لالتفاقية  االإدماج  اإن 

اأو�صع  واأفراد عائالتهم يف القانون الوطني، من �صاأنه �صمان احرتامها ونفاذها على 

املتالءمة مع مقت�صياتها. وتت�صمن  القرارات  باتخاذ  ال�صلطات  واإلزام خمتلف  نطاق، 

الذي يرتتب عليه  االأمر  املنحى،  تكر�س هذا  املغربية مقت�صيات  القوانني  العديد من 

اإقرارا باإلزامية نفاذها عرب اآلية االإدماج الت�صريعي، وكمثال على هذه القوانني القانون 

اجلنائي و القانون املتعلق بدخول واإقامة االأجانب باململكة وبالهجرة غري امل�صروعة.

، التمييز باأنه كل تفرقة بني 
3
يعرف القانون اجلنائي املغربي، مبوجب الفرع 2 مكرر

االأ�صخا�س الطبيعيني ب�صبب االأ�صل الوطني اأو االأ�صل االجتماعي اأو اللون اأو اجلن�س اأو 

الو�صعية العائلية اأو احلالة ال�صحية اأو االإعاقة اأو الراأي ال�صيا�صي اأو االنتماء النقابي، 

اأو ب�صبب االنتماء اأو عدم االنتماء احلقيقي اأو املفرت�س لعرق اأو الأمة اأو ل�صاللة اأو لدين 

معني. وباأنه كل تفرقة بني االأ�صخا�س املعنوية ب�صبب اأ�صل اأع�صائها اأو بع�س اأع�صائها 

اأو جن�صهم اأو و�صعيتهم العائلية اأو حالتهم ال�صحية اأو اإعاقتهم اأو اآرائهم ال�صيا�صية اأو 

اأن�صطتهم النقابية، اأو ب�صبب انتمائهم اأو عدم انتمائهم احلقيقي اأو املفرت�س لعرق اأو 

.
4
الأمة اأو ل�صاللة اأو لدين معني

ويعاقب على التمييز اإذا متثل يف :االمتناع عن تقدمي منفعة اأو عن اأداء خدمة، اأو 

عرقلة املمار�صة العادية الأي ن�صاط اقت�صادي، اأو رف�س ت�صغيل �صخ�س اأو معاقبته اأو 

)1)  ـ املادة 72 من التفاقية.

)2)  ـ املادتان 73 و74 من التفاقية.

 11(  1424 رم�صان  من   16 ال�صادر يف   1.03.207 رقم  ال�رشيف  الظهري  مبقت�صى  الفرع  هذا  اأ�صيف  ـ    (3(

نوفمرب 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 )املادة ال�صاد�صة).

)4)  ـ الف�صل 431-1 من القانون اجلنائي املغربي.

بالهجرة املتعلقة  الدولية  االتفاقيات  مع  املغربي  الت�رشيع  مالءمة 
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. ويعاقب ال�صخ�س املعنوي كذلك اإذا ارتكب التمييز كما مت تعريفه 
1
ف�صله عن العمل

.
2
اأعاله

وجتدر االإ�صارة اإىل اأن ال�صمانات القانونية املن�صو�س عليها يف القانون اجلنائي 

يتمتع بها املواطن املغربي واملهاجر على حد �صواء، يف حالة امل�س باحلريات ال�صخ�صية 

. اأو رف�س اأو اإهمال اال�صتجابة لطلب يرمي اإىل اإثبات حالة اعتقال 
3
اأو احلقوق الوطنية

حتكمي غري م�صروع، �صواء يف االأمكنة اأو املحالت املخ�ص�صة لالعتقال اأو يف اأي مكان 

 .
4
اآخر

ويعاقب باحلب�س والغرامة كل قا�س اأو موظف عمومي، اأو اأحد مفو�صي ال�صلطة 

العامة اأو القوة العمومية يدخل بهذه ال�صفة، م�صكن اأحد االأفراد، رغم عدم ر�صائه، 

�صد  العنف  با�صتعمال  هوؤالء  اأحد  قام  واإذا   .
5
القانون قررها  التي  االأحوال  غري  يف 

االأ�صخا�س اأو اأمر با�صتعماله بدون مربر �صرعي، يعاقب على هذا العنف، على ح�صب 

.
6
خطورته

ويحق للمحامي اأن يح�صر اال�صتنطاق، كما يحق له اأن يلتم�س اإجراء فح�س طبي 

على موكله، واأن يديل نيابة عنه بوثائق اأو اإثباتات كتابية. كما ميكنه اأن يعر�س تقدمي 

كفالة مالية اأو �صخ�صية مقابل اإطالق �صراحه. وي�صتعني وكيل امللك برتجمان اأو بكل 

.
7
�صخ�س يح�صن التخاطب اأو التفاهم مع من يقع ا�صتنطاقه عند االقت�صاء

ويعترب اقتياد املهاجرين اإىل احلدود وطردهم، �صكال للخروج االإجباري لالأجانب 

، يتخذ مبوجب قرار معلل من طرف ال�صلطات املخت�صة، 
الذي ن�س عليه قانون 02.03 8

اإذا توفرت االأ�صباب التي تدعو اإليه واحرتمت االإجراءات القانونية املن�صو�س عليها يف 

هذا القانون قبل القيام بتنفيذه. كما حدد احلاالت التي ميكن لالإدارة فيها اأن تاأمر 

باقتياد اأجنبي اإىل احلدود. وح�صر قيام حالة الدخول غري امل�صروع يف حالتني: اإذا مل 

)1)  ـ الف�صل 431-2 من القانون اجلنائي املغربي.

)2)  ـ الف�صل 3 – 431 من القانون اجلنائي املغربي.

)3)  ـ الف�صل 225 من القانون اجلنائي املغربي.

)4)  ـ الف�صل 227 من القانون الجنائي املغربي.

)5)  ـ الف�صل 230 من القانون اجلنائي املغربي.

)6)  ـ الف�صل 231 من القانون اجلنائي املغربي.

)7)  ـ الف�صل 74 من القانون اجلنائي املغربي.

)8)  ـ قانون 02.03 املتعلق بدخول واإقامة الأجانب باململكة وبالهجرة غري امل�رشوعة ال�صادر يف 11 نونرب 

.2003
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ي�صتطع االأجنبي تربير كون دخوله اإىل الرتاب املغربي قد مت ب�صفة قانونية، ومل تتم 

ت�صوية و�صعيته بعد دخوله؛ واإذا �صدر حكم ق�صائي نهائي يدينه بالتزوير، اأي ا�صتعمال 

جواز �صفر مزور اأو وثيقة �صفر مزورة اأو تاأ�صرية �صفر مزورة، من اأجل الدخول اإىل 

.
1
الرتاب املغربي 

ويف حالة االقتياد اإىل احلدود يتعني على االإدارة اإخبار االأجنبي بحقه يف الطعن 

اأمام املحكمة االإدارية التي يتواجد يف دائرة ترابها؛ ويتعني على املعني باالأمر تقدمي 

املحكمة  رئي�س  اأمام  القرار،  ذلك  تبليغه  من  يومني  داخل  االقتياد  قرار  اإلغاء  طلب 

االإدارية باعتباره قا�صي امل�صتعجالت. ويبت هذا االأخري يف طلب االإلغاء املرفوع اإليه 

داخل اأجل اأربعة اأيام يف جل�صة عمومية وبح�صور املعني باالأمر، الذي يتم ا�صتدعاوؤه 

بطرق قانونية. وميكن لالأجنبي اال�صتعانة مبحام يختار من طرفه اأو مبرتجم، بناء على 

.
2
طلب يقدمه اإىل رئي�س املحكمة االإدارية 

ويعد الطرد االإجراء الثاين الذي متلكه ال�صلطات املخت�صة يف مواجهة االأجنبي، 

ويختلف هذا االإجراء عن اإجراء االقتياد اإىل احلدود يف كون االأ�صباب التي تدعو اإليه، 

ال�صبب الذي يربر رف�س ت�صليم  العام، وهو نف�س  النظام  ترتبط ب�صفة عامة بتهديد 

بطاقة االإقامة. وقد حدد قانون 02.03 قائمة باالأ�صخا�س الذين ال ميكن اتخاذ قرار 

اإذا كان ذلك �صرورة ملحة حلفظ النظام العام مثل القا�صرين  اإال  الطرد يف حقهم، 

.
3
واحلوامل واالأجانب الذين تربطهم عالقة زوجية مبواطن مغربي 

ويف ما يتعلق بالرعاية ال�صحية للمهاجرين ن�صت املادة 57 من قرار وزيرة ال�صحة 

رقم 456.11، ال�صادر يف 23 من رجب 1431 ( 6 يوليو2010 )،  يف �صاأن النظام الداخلي 

املغاربة  اجلرحى غري  اأو  املر�صى  اأن  على  االأجانب،  بالرعايا  املتعلقة   
4
للم�صت�صفيات

يقبلون كيفما كانت و�صعيتهم طبقا لنف�س ال�صروط املقررة للمغاربة. واأن تتم اإجراءات 

فوترة اخلدمات املقدمة لهم طبقا لنف�س ال�صروط، اإال يف حالة وجود اتفاقيات العالج 

بني املغرب والدولة التي يعترب املري�س من رعاياها.

املغرب  يف  للمهاجرين  املمنوحة  واالمتيازات  القانونية  ال�صمانات  اأهمية  ورغم 

)1)  ـ املادة 21 من قانون 02.03.

)2)  ـ املادة 23 من القانون 02.03.

)3)  ـ املادة 26 من قانون 02.03.

)4)  ـ اجلريدة الر�صمية عدد 5923 ال�صادرة بتاريخ 2 ربيع الآخر 1432 ) 7 مار�س 2011 ).

بالهجرة املتعلقة  الدولية  االتفاقيات  مع  املغربي  الت�رشيع  مالءمة 
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دعا املجل�س الوطني حلقوق االإن�صان احلكومة اإىل مراجعة املواد املتعلقة بتنظيم حق 

تاأ�صي�س اجلمعيات مبا ي�صمن مطابقة الو�صع القانوين للجمعيات االأجنبية مع نظريتها 

الوطنية؛ ومراجعة املواد املتعلقة بتنظيم االنتخابات مبا ي�صمن منح االأجانب املقيمني 

اإمكانية امل�صاركة يف االنتخابات املحلية؛ وكذا مراجعة املواد املتعلقة بتنظيم  باملغرب 

الت�صيري  ومنا�صب  االإدارية  املنا�صب  بولوج  املهاجرين  للعمال  ي�صمح  ب�صكل  ال�صغل 

.
1
بالنقابات املهنية التي ين�صوون حتت لوائها

)1)  ـ الأجانب وحقوق الإن�صان باملغرب، من اأجل �صيا�صة جديدة يف جمال اللجوء والهجرة، ملخ�س تنفيذي، 

من�صورات املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، يوليوز 2013، �س 11ـ12.

بلخال الفتاح  عبد 
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املدخل احلقوقي لق�سية ال�سحراء

د. �صالح الن�صـــــاط

اأ�صتاذ بكلية العلوم القانونية واالقت�صادية واالجتماعية املحمدية،

جامعة احل�صن الثاين الدار البي�صاء

حمتويات املو�صوع:

تقدمي 

املطلب االأول: ارتهان احلل ال�صيا�صي خلطاب حقوق االإن�صان  -

املطلب الثاين: التفاعل مع االآليات االأممية حلقوق االإن�صان  -

املطلب الثالث: مدى ا�صتفادة االأقاليم ال�صحراوية من د�صرتة احلق يف التنمية  -

املطلب الرابع: دور املجتمع املدين يف دعم املقاربة احلقوقية لق�صية ال�صحراء  -

خامتة 

تقدمي: 

 ي�صكل مو�صوع حقوق االإن�صان نقطة مف�صلية يف حمل النزاع حول ق�صية ال�صحراء، 

حيث ارتبط قيا�س مدى اإيجابية االإرادات املتنازعة، وحتليل الو�صعية العامة لهذا النزاع 

يف املحافل وامللتقيات واملنتديات الدولية؛ مبدى التفاعل االإيجابي مع االآليات االأممية 

حلقوق االإن�صان، وتفعيل اإعالن احلق يف التنمية. 

امللتقيات  يف  النوعي  وح�صورها  الديبلوما�صي،  املغربية  اململكة  دور  وبحكم 

اأ�صبحت  واالأممية،  الدولية  الهيئات  خمرجات  بكل  والتزامها  الدولية،  واملنتديات 

مقرتحاتها ومبادراتها تكت�صي اإىل حد بعيد م�صداقية وواقعية؛ فمبادرة احلكم الذاتي 

التي يقرتحها املغرب حلل النزاع يف ال�صحراء، جعلت املغرب يف موقع الطرف الراغب 

وقواعد  اأ�ص�س  على  والنزاع  اخلالف  لت�صوية  الواقعية  اخليارات  عن  الباحث  اجلاد 

حقوق االإن�صان ومقررات اإعالن احلق يف التنمية، كما هو متعارف عليها عامليا.

اجليوا�صرتاتيجية،  وال�صغوطات  واالإكراهات  الدولية،  االأجندة  بطبيعة  ووعيا 
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املتغريات  لكل  م�صايرة  تكون  اأن  املغربية  العمومية  ال�صيا�صات  على  لزاما  اليوم  بات 

ارتهنت  قد  ال�صحراء  ق�صية  كانت  فاإذا  وقرارات.  اإجراءات  من  يلزم  والتحوالت مبا 

لبع�س االإرادات االإقليمية والدولية، عازفة عن اإيجاد احلل ال�صيا�صي بناء على املقرتح 

املغربي لت�صوية النزاع، فاإن املدخل احلقوقي اأ�صبح هو االإطار امل�صتوعب لكل االحتماالت 

م�صتوى  يف  املغربية  الديبلوما�صية  تكون  اأن  ي�صتوجب  حتدي  وهذا  وال�صيناريوهات، 

الوعي اال�صرتاتيجي بخطورة هذه اللحظة التاريخية التي متر منها ق�صية ال�صحراء. 

اإن تناول املدخل احلقوقي يف ق�صية ال�صحراء، �صيكون من زاويتني؛

بالتدافعات  وملت�صقة  ما هو خارجي،  مع  الّتــما�س  �صديدة  االأوىل وهي  الزاوية 

والتقاطبات االأجنبية، التي حتتاج اإىل عطاء واأخذ، وتنازل وتربير، وك�صب وخ�صارة (...

)، على اعتبار اأن خطاب حقوق االإن�صان داخل هذه الزاوية ي�صبح هو املتغري داخل عامل 

من الثوابت واملحكمات، وهو ما ا�صتطعنا اأن جنمع ك�صوره يف عنوانني اأ�صا�صيني، االأول 

�صيعالج التحول املف�صلي الذي حدث يف التعامل مع ق�صية ال�صحراء، وذلك من خالل 

الثاين  اأما  االأول(،  )املطلب  االإن�صان  حقوق  اإىل خطاب  فيها  ال�صيا�صي  احلل  ارتهان 

ف�صينظر يف مدى جتاوب وتفاعل الدولة املغربية مع االآليات االأممية حلقوق االإن�صان، 

وهذا االأمر اأ�صبح بدوره �صيفا م�صلطا على رقاب كل املبادرات واالختيارات ال�صيا�صية 

واحلقوقية )املطلب الثاين(.

الداخلي،  ال�صاأن  �صندان  على  احلقوقي  املدخل  ف�صتقارب  الثانية،  الزاوية  اأما 

ال�صحراء  لق�صية  ت�صبح  حتى  به،  اال�صتغال  يتعني  الذي  احلقيقي  الرهان  هو  وهذا 

وجاهتُها داخليا وخارجيا، الأن جوهر التحدي، هو اأن ي�صعر املواطن املغربي ال�صحراوي 

بقيمته االإن�صانية، واأن حقه يف التنمية حق ثابت. 

اجتاه  عن  �صيك�صف  االأول  م�صارين:  �صتاأخذ  احلقوقية  املقاربة  هذه  اإبراز  اإن 

عن  لنبحث  االإن�صان،  حقوق  ثقافة  من  تبناه  وما   ،2011 يوليوز  لفاحت  املغرب  د�صتور 

مدى ا�صتفادة االأقاليم ال�صحراوية من د�صرتة احلق يف التنمية، كاأحد التجليات العملية 

حلقوق االإن�صان )املطلب الثالث(، اأما امل�صار الثاين، ف�صيبحث يف مطلب تقوية ال�صراكة 

والتعاون احلقوقي بني الدولة واملجتمع املدين، وذلك من خالل اأدوار املجتمع املدين يف 

دعم املقاربة احلقوقية لق�صية ال�صحراء )املطلب الرابع(.

الن�شـــــاط �شالح 
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املطلب االأول: ارتهان احلل ال�سيا�سي خلطاب حقوق االإن�سان

تزايد يف ال�صنوات االأخرية الطلب على توظيف خطاب حقوق االإن�صان، والتلويح به 

يف كل بوؤر النزاع يف العامل، وذلك على ح�صاب البحث عن احللول ال�صيا�صية، والت�صوية 

ب�صهري  التوظيف  هذا  ارتبط  املغربية  ال�صحراء  حالة  ففي  النزاعات؛  لهذه  النهائية 

مار�س واأبريل من كل �صنة، حيث باتت هذه الفرتة حمطًة الفتعال العديد من احلوادث، 

لتربير اإ�صهار ورقة حقوق االإن�صان، وما ي�صتتبع ذلك من املطالبة بالتدخل االأجنبي، اأو  

على االأقل، اإيجاد م�صوغ ملطلب تو�صيع مهام البعثة الدولية ‘’املينور�صو’’ (املتواجدة يف 

ال�صحراء منذ �صنة 1991) لتت�صمن اآليات اأممية ملراقبة حقوق االإن�صان. 

�صيا�صيني  خيارين  على  ال�صحراء،  ق�صية  يف  املفتعل  ال�صراع  وقف  واإجماال، 

اأ�صا�صيني، االأول يقرتحه املغرب، وهو متكني االأقاليم ال�صحراوية احلكم الذاتي، اأما 

الثاين؛ فيطالب بتفعيل مبداأ تقرير امل�صري، وهو املطلب الذي تقرتحه جبهة البولي�صاريو. 

واملتتبع لكال اخليارين، �صيجد اأن ال�صقف ال�صيا�صي بات حمدودا، خ�صو�صا واأن 

احلل املنتظر للتوافق حوله، مل يعد هو املطلوب يف حد ذاته، بقدر ما تدخلت عنا�صر 

جديدة على اخلط لتمديد عمر اأزمة النزاع، وهذا ي�صت�صف ب�صكل وا�صح من خالل 

اإيجاد خمرج  العمل على  بو�صلتها من  التي حولت  والدولية  االإقليمية  املواقف  بع�س 

�صيا�صي، اإىل اللعب على وتر احرتام املواثيق الدولية يف مادة حقوق االإن�صان، وااللتزام 

بـميثاق “اإعالن احلق يف التنمية” لالأمم املتحدة ال�صادر يف دجنرب 1986، حيث �صكل 

هذا التحول امل�صاحة امل�صرتكة بني خمتلف االإرادات الدولية املوؤثرة يف قرار الهيئات 

االأممية.

اإن توظيف ورقة حقوق االإن�صان يف النزاعات الرتابية، يعترب هروبا اإىل االأمام على 

ح�صاب اأ�صل امل�صكل واملتعلق بالتفاو�س من اأجل حل �صيا�صي؛ وكل التفاعالت املحتملة، 

والتاأويالت املختلفة يف قراءة حقوق االإن�صان، هي نتيجة لفكرة التاأجيل على ح�صاب 

اإيجاد احلل ال�صيا�صي.

ف�صلت  الدولية  االإرادات  وبع�س  االإقليمية  اجلهات  بع�س  كون  من  الرغم  وعلى 

عدم مناق�صة املقرتح املغربي حول م�صروع احلكم الذاتي الذي تقدم به �صنة 2007؛ 

اأو جمابهته مبقرتحات �صيا�صية اأخرى، جلاأت اإىل احلل االأ�صهل؛ وهو حقوق االإن�صان، 

اأن املغرب كانت له ال�صجاعة ال�صيا�صية حينما اختار يف مار�س من �صنة  على اعتبار 

2004 عدالة انتقالية ملعاجلة انتهاكات حقوق االإن�صان خالل �صنوات الر�صا�س، وذلك 
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عن طريق اإحداث جلنة حتت رئا�صة اإدري�س بنزكري املعتقل ال�صيا�صي ال�صابق، والرئي�س 

.
1
ال�صابق للمنظمة املغربية حلقوق االإن�صان

مع  وتداخلها  االإن�صان”،  “حقوق  لفكرة  القراءات  خمرجات  يف  التعدد  وبحكم 

اإليها بع�س االأطراف،  التي قد تنجر  ال�صبطية  االإقليمية، واالإكراهات  اخل�صو�صيات 

ت�صبح فكرة حقوق االإن�صان يف حد ذاتها فكرة ُمهيِكلًة لكل التدافعات االإقليمية والدولية، 

وُموؤثرًة يف االأن�صاق واالآليات التي تنتج القرار املحلي والدويل.

نوعي يف  تطور  ت�صجيل  ال�صحراء، مت  ق�صية  مع  االأمن  تفاعل جمل�س  اأن  ومنذ 

واملتخذ   ،2099/2013 رقم  يحمل  االأول  قراران؛  �صدر  بحيث  االأخريتني،  ال�صنتني 

رقم  يحمل  والثاين   ،25/04/2013 بتاريخ   6951 رقم  االأمن حتت  جل�صة جمل�س  يف 

القرارين ا�صتغرقا يف  29/04/2014، وكال  بتاريخ   7162 2152/2014 يف جل�صة رقم 

ثانية  جهة  من  واملطالبة  جهة،  من  االإ�صادة  حيث  من  االإن�صان،  حقوق  ورقة  توظيف 

ب�صرورة االحرتام للمواثيق الدولية، والتقيد بااللتزامات والتعهدات الدولية يف مو�صوع 

حقوق االإن�صان، وذلك كان على ح�صاب العمل من اأجل التو�صل اإىل حل �صيا�صي.

 فمنطوق القرارين قد اأحاط علًما باملقرتح املغربي الذي قدم اإىل االأمني العام 

يف 11 ني�صان/اأبريل2007، كما رحبا “باجلهود املغربية املت�صمة باجلدية وامل�صداقية 

اإىل  اأ�صار  الوقت  نف�س  الت�صوية”؛ فهو يف  بالعملية �صوب  قدًما  امل�صي  اإىل  والرامية 

حالة  “اأهمية حت�صني  على:  معا  القرارين  تاأكيد  خالل  من  االإن�صان،  حقوق  مو�صوع 

حقوق االإن�صان يف ال�صحراء الغربية وخميمات تندوف”، على الرغم من كون القرار 

االأخري ملجل�س االأمن رقم 2152 قد اعرتف ورحب بـ “اخلطوات واملبادرات االأخرية 

التي اتخذها املغرب من اأجل تعزيز جلنتي املجل�س الوطني حلقوق االإن�صان العاملتني 

ملجل�س  اخلا�صة  االإجراءات  مع  التفاعل  يف  املغرب  وبا�صتمرار  والعيون،  الداخلة  يف 

حقوق االإن�صان التابع لالأمم املتحدة. 

 وعلى الرغم من كون املتتبع الأحداث ون�صاط وتطورات االأمم املتحدة يجدها اأنها 

اأجل  التي تطرح �صرورة حتمية وعاجلة من  والعراقيل  وامل�صاكل  املتاعب  �صل�صلة من 

اأجهزة، واأنظمة، وعالقات  اإيجاد  اأ�صله، مع دمقرطة املنظمة يف حدود  االإ�صالح من 

(1)  Ruffin Viclère Mabiala, La justice dans les pays en situation de post-conflit : justice 
transitionnelle, l’Harmattan, 2009, p. 202.
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 ،
1
قانونية وعملية، مت�صاوية وعادلة وعامة بني االأطراف املختلفة، اأو بني الدول االأع�صاء

فالذي ي�صفع لهذا التوجه الذي ح�صل على م�صتوى قرارات جمل�س االأمن االأخرية، من 

خالل اللجوء اإىل خدمات خطاب حقوق االإن�صان، واالرتهان اإليها على ح�صاب البحث 

عن احلل ال�صيا�صي الإنهاء النزاع، هو تلك الرغبة التي باتت تتقا�صمها دول العامل يف 

املُفتت،  وتفتيت  املُق�صم،  تق�صيم  والقدرات، وعدم  االإمكانات  الوحدة، وجتميع  مطلب 

وت�صييق اللجوء اإىل ا�صتعمال مبداأ تقرير امل�صري؛ الأنه مبداأ قد انتهت �صالحياته ب�صبه 

انتهاء اال�صتعمار واالحتالل، اإىل درجة اإلزام بع�س الدول ب�صرورة التفاعل االيجابي مع 

االآليات واالإجراءات التي تقررها املنظمات الدولية العاملة يف جمال حقوق االإن�صان، 

فاأ�صبحت هذه االإحالة معيارية يف التعامل مع خمتلف النزاعات الدولية. وقد يكون 

هذا موؤ�صرا قويا على مقاربة مدخل حقوق االإن�صان، ففي الدبلوما�صية الفرن�صية على 

�صبيل املثال، ال يُنظر اإىل حقوق االإن�صان كالتزام �صيا�صي من قبل موؤ�ص�صات الدولة، 

بقدر ما ينظر اإليها من ناحية االلتزام القانوين �صواء من قبل قوانني الدولة الفرن�صية، 

، الذي يتيح جمموعة من اخليارات واالآليات لتعزيز منظومة حقوق 
2
اأو القانون الدويل 

االإن�صان يف العامل.

املطلب الثاين: التفاعل مع االآليات االأممية حلقوق االإن�سان

اإن مراقبة حقوق االإن�صان يف االأقاليم ال�صحراوية مل تكن يف يوم من االأيام هاج�صا 

امل�صتغلة على  االأجنبية  والوفود  البعثات  لكل  ي�صمح  املغربية، حيث كان  للدولة  مقلقا 

ملف حقوق االإن�صان بالدخول اإىل االأرا�صي املغربية، ومتكينها من كل اآليات اال�صتغال؛ 

لالطالع على ما يجري باملغرب، واإجناز تقارير حول و�صعية حقوق االإن�صان، وهذا جزء 

من “االلتزام العام امللقى على عاتق كل دولة ع�صو يف االأمم املتحدة مبوجب املادتني 

66 و56 من امليثاق باتخاذ االإجراءات امل�صرتكة اأو املنفردة الأجل تعزيز حقوق االإن�صان 

دورا  لعب  الذي  الب�صرية  الطبيعة  مفهوم  جانب جت�صيد  اإىل    ،
االأ�صا�صية”3 وحرياته 

بارزا يف الدفاع عن فكرة حقوق االإن�صان، والتي ت�صتمد جذوَرها، عموما، من الفل�صفة 

)1) عميمري نعيمة، دمقرطة منظمة الأمم املتحدة، الطبعة الأوىل 2007، املوؤ�ص�صة اجلامعية للدرا�صات والن�رش 

والتوزيع، بريوت، �س.503.

(2)  Les Etudes de La CNCDH, Diplomatie et droits de l’homme, La documentation française 
2008, p. 25.
)3)  احلف�صي عمر واآخرون، اآليات احلماية الدولية حلقوق الإن�صان وحرياته الأ�صا�صية، الطبعة الأوىل 2012، 

دار الثقافة للن�رش والتوزيع الأردن، ال�صفحة 96.
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.(
1
والدين (

ويف هذا االإطار، حلت املفو�صة ال�صامية حلقوق االإن�صان ال�صيدة ‘’نايف بيالي’’ 

اأن ما يعرفه  اأيام، يف �صهر ماي 2014، والتي اأكدت  يف زيارة ر�صمية للمغرب الأربعة 

انتهجت يف  التي  واأي�صا اخلطوات  االإن�صان،  انتقال مهم يف جمال حقوق  املغرب هو 

اإحداث هيئة االإن�صاف وامل�صاحلة ويف ما يخ�س دور املجل�س الوطني حلقوق االإن�صان، 

والتفاعل االإيجابي مع االآليات االأممية حلقوق االإن�صان”. كما قام وفد عن املفو�صية 

ال�صامية حلقوق االإن�صان التابعة لالأمم املتحدة بزيارة ا�صتطالعية اإىل االأقاليم اجلنوبية 

وذلك بهدف االإطالع على االآليات والو�صائل التي اأقرها املغرب حلماية حقوق االإن�صان 

جلهة  االإن�صان  حلقوق  اجلهوية  “اللجنة  مع  لقاء  عقد  كما  بها،  والنهو�س  باملنطقة 

بالتعذيب،  املقرر اخلا�س  من  كل  زيارة   2014 �صنة  �صهدت  كما  اأو�صرد”.   – الداخلة 

وزيارة خبرية حول احلقوق الثقافية، وجمموعة العمل املكلفة مبتابعة ملف االجتار يف 

الب�صر.

حول  النزاع  مو�صوع  يف  املتحدة  االأمم  هيئة  مع  املغربية  ال�صيا�صات  تعامل  اإن 

ال�صحراء، يجد اأ�صا�صه من خالل التعاون الذي يطرحه املغرب مع املفو�س ال�صامي. 

على اعتبار اأن هذا االأخري  ي�صكل اأحد اآليات حقوق االإن�صان باالأمم املتحدة، ويعمل وفق 

قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 18/141، والذي ين�س على جملة من الوظائف 

التقنية  وامل�صاعدة  اال�صت�صارية  اخلدمات  توفري  على  العمل  منها:  ال�صامي  للمفو�س 

واملالية يف ميدان حقوق االإن�صان، واإزالة العقبات اأمام االإعمال الفعلي حلقوق االإن�صان 

ومناه�صة انتهاكات حقوق االإن�صان، واإجراء احلوار مع احلكومات بغية تاأمني االحرتام 

حلقوق االإن�صان، واإقامة التعاون الدويل من اأجل تعزيز حقوق االإن�صان وتر�صيد اأجهزة 

 .(
2
االأمم املتحدة يف ميدان حقوق االإن�صان (

الراغبة يف دخول  والدولية  االإقليمية  الهيئات  مع  للمغرب  االيجابي  التعامل  اإن 

االأرا�صي املغربية ق�صد اإجناز تقارير، ودرا�صات وبحوث وا�صتطالعات، جعل املغرب 

يف موقع الطرف املحرِتم اللتزاماته وتعهداته الدولية، على اعتبار اأن منظمات العمل 

(1)  Marion Albers, Thomas Hoffmann, and Jörn Reinhardt, “Human Rights and Human Nature: 
Introduction”, (pp.1-7) in: Human Rights and Human Nature, Springer 2014, p.1.
)2)  البحريي يو�صف، حقوق الإن�صان املعايري الدولية واآليات الرقابة، الطبعة الأوىل 2010، املطبعة والوراقة 

الوطنية مراك�س، ال�صفحة 226.
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اأن  اإال   (
1
اأكرث فعالية ومتطورة للعمل يف حماية حقوق االإن�صان( اآليات  الدولية لديها 

ح�صور بع�س االأطراف، مبعطيات غري دقيقة، تدفع ببع�س هذه املنظمات والهيئات 

اإىل معاك�صة احلقيقة يف خمرجات تقاريرها، وميكن ذكر حالة منظمة هيومن رايت�س 

ووت�س، والتي علق املغرب تعاونَه معها يف �صهر �صتنرب 2015، ب�صبب حتيزها وجتنبها 

للمو�صوعية وعدم التزامها احلياد يف اإ�صدارها للتقارير عن و�صعية حقوق االإن�صان 

باملغرب. ويف اآخر تقرير لها بتاريخ 10/11/2015، والذي ورد بعنوان: “املغرب: وجه 

من  “العديد  وجود  ووت�س  رايت�س  هيومن  منظمة  ذكرت   ،(
2
) غليظة”  وع�صا  با�صم 

املهينة  اأو  الالاإن�صانية  اأو  القا�صية  املعاملة  ظروف  ب�صاأن  امل�صداقية  ذات  الروايات 

لل�صجناء واملعتقلني اأكدت وجود هذه املمار�صات”، رغم اأن التقرير قد اأ�صاد باملغرب 

يف اإطار مقارنته بدول العامل العربي الذي دمرته احلروب واملذابح الطائفية والتطرف 

الديني، يبدو وكاأنه، ن�صبيا على االأقل، واحة من اال�صتقرار واحلرية.

وعلى الرغم من ت�صحيحات املغرب ملا يراه جمانبا لل�صواب يف مثل هذه التقارير، 

فاإن اأغلب املعلومات التي ت�صل اإىل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف ق�صايا حقوق 

ما  )، وهذا 
3
الدولية غري احلكومية( املنظمات  تكون من  االأ�صا�صية  االإن�صان وحرياته 

ي�صاعف من م�صوؤولياته التوا�صلية، ويفر�س حتديات على عاتق ال�صيا�صة الدبلوما�صية 

املنتديات  يف  الكثيف  واحل�صور  الدولية،  العالقات  �صبكة  جتويد  اأجل  من  املغربية 

احرتام حقوق  م�صتوى  على  امليداين  بالعمل  االرتقاء  اإىل  اإ�صافة  الدولية،  وامللتقيات 

االإن�صان، وذلك من خالل تفعيل تو�صيات املجل�س الوطني حلقوق االإن�صان. 

باالأقاليم  اجلهوية  اللجان  اإحداث  النور،  راأت  التي  التو�صيات  هذه  جملة  ومن 

احلقوقي  الو�صع  خدمة  بهدف  االإن�صان،  حلقوق  الوطني  للمجل�س  التابعة  اجلنوبية 

وتتبع ور�صد االنتهاكات، والتجاوب مع ال�صكايات املقدمة يف هذا ال�صاأن، حيث اأ�صدرت 

دائمة  ات�صال  نقاط  بتعيني  يق�صي  قرارا   2014 مار�س  �صهر  يف  املغربية  احلكومة 

معينة  مدة  وحتديد  املواطنني،  ب�صكاوى  املعنية  الوزارات  داخل  حمددين  وخماطبني 

لالإجابة عليها اأق�صاها ثالثة اأ�صهر، مع العمل على ن�صر الردود املتعلقة بها. اإ�صافة اإىل 

تفاعل احلكومة بالت�صريع بالتجاوب مع ال�صكايات اخلا�صة باالأقاليم اجلنوبية.

(1)  Janusz Symonides, Human Rights: international protection, Monitoring, Enforcement, 
UNESCO Publishing 2003, p.91
(2)  https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/10/ visité le 7/12/2015.

)3)   احلف�صي عمر واآخرون، مرجع �صابق، ال�صفحة 187.
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يحظر  الذي  بالقانون  املتعلقة  وهي  ايجابية،  اعتربت  خطوة  املغرب  �صجل  كما 

منع  من  عليه  ن�س  ما  اإىل جانب  الع�صكرية،  املحكمة  اأمام  املدنيني  مبوجبه حماكمة 

اإحاالت للع�صكريني اأنف�صهم على الق�صاء العادي يف حالة ارتكابهم خمالفات وجرائم 

تتعلق باحلق العام، ف�صال عن منع الق�صاء الع�صكري من حماكمة كل من يقل عمره عن 

18 �صنة مهما كانت اجلرمية التي ارتكبها.

اإطار  اإجراء مهما يف  الع�صكرية  املحكمة  اأمام  املدنيني  متابعة  اإلغاء  قانون  ويعد 

اأمام جميع حماكم  العادلة  املحاكمة  و�صمانات  ل�صروط  وتر�صيخا  املوؤ�ص�صاتي،  البناء 

اململكة.

اأن التفاعل االيجابي للمملكة املغربية مع االآليات االأممية حلقوق االإن�صان،  كما 

جتلى يف اعتماد منظومة حقوق االإن�صان كما هي م�صطرة يف املواثيق الدولية، با�صتثناء 

التحفظ على بع�س املواد من االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان، ملعاك�صتها للخ�صو�صية 

الدينية للمغرب. اأما بقية املقررات االأممية يف مادة حقوق االإن�صان فتم تبنيها اإجماال؛ 

وذلك  االإن�صانية،  احلقوق  منظومة  اإليه  و�صلت  ما  اآخر  اعتمد  املغرب  اأن  درجة  اإىل 

حينما انتقل من احلقوق الفردية اإىل احلقوق اجلماعية، و”احلق يف التنمية” اأحد هذه 

احلقوق.

املطلب الثالث: مدى ا�ستفادة االأقاليم ال�سحراوية من د�سرتة “احلق يف 

التنمية”

يعترب “احلق يف التنمية”، اأحد حقوق “اجليل الثالث حلقوق االإن�صان”، وهو من 

بني اأهم حقوق االإن�صان املعا�صرة، وهو يندرج يف اإطار ما اأ�صبح ي�صطلح عليه باحلقوق 

اإطار ما بات يعرف  يندرج يف  )، وهو حق 
1
التنمية”الت�صامن ( اأو حقوق  اجلماعية، 

 (
2
بحقوق ال�صعوب يف التنمية، على اعتبار، اأن ما جاء يف “اإعالن احلق يف التنمية”(

هو اأن االإن�صان هو العن�صر االأ�صا�صي للتنمية، وينبغي اأن يكون امل�صارك الفعال يف احلق 

.(
3
يف التنمية وامل�صتفيد منه(

اإن تفاعل املغرب مع فكرة “احلق يف التنمية” باعتبارها اآلية اأممية لتفعيل حقوق 

)1)  �صعد اهلل عمر، حقوق الإن�صان وحقوق ال�صعوب، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر 2005، ال�صفحة 250.

)2)  قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 41/128 املوؤرخ يف 4 دجنرب 1986.

)3)  املزوغي عبد ال�صالم، حقوق الإن�صان بني النتهاك واحلماية، من�صورات املركز القومي للدرا�صات القانونية 

وبحوث حقوق الإن�صان، الطبعة الأوىل 1996، ال�صفحة 62.
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االإن�صان، كان من موقع اأن هذا احلق اأتاح االإطار الذي ميكن من خالله االرتقاء بتنمية 

وعدم  والبيئية،  واالقت�صادية  االجتماعية  باأو�صاعها  والنهو�س  ال�صحراوية،  االأقاليم 

ترك امل�صاحة فارغة اأمام م�صاريع االآخرين املناه�صني للوحدة الرتابية.

 واإذا كان الدليل املرجعي يف جمال حقوق االإن�صان الذي اأعدته وزارة حقوق االإن�صان 

)، اعترب اأن احلق يف التنمية هو اأحد مو�صوعات حقوق االإن�صان، بحيث “كانت 
1
�صابقا (

النواة االأوىل للحق يف التنمية الذي مت التن�صي�س عليه �صنة 1986 مت�صمنة يف العهد 

الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية امل�صادق عليه يف اجلمعية العامة 

)، فاإن د�صتور املغرب لفاحت يوليوز 2011، اأدرج هذا احلق 
2
لالأمم املتحدة �صنة 1966”(

يف اإطار املفهوم العام لـ “حق ال�صعوب يف التنمية”، وبالتايل تكون املناداة بحق ال�صعوب 

يف التنمية، من�صجمة مع مطلب تفعيل �صعار “حق ال�صعوب يف تقرير م�صريها”، على 

النحو الذي ي�صاهم يف متكني ال�صعوب من القدرة على العي�س الكرمي، ويف اإطار ت�صامن 

كلي بني الوحدات التي يتاألف منها املجتمع. 

وا�صتح�صارا الأهمية اإجناح رهان التنمية امل�صتدامة وال�صاملة، األب�س امل�صرع املغربي 

فكرة “احلق يف التنمية” عباءة د�صتورية، ومنحها �صموا قانونيا، وهذا يعك�س، يف حده 

االأدنى، حجم الرغبة يف اإ�صالح م�صار التنمية؛ على م�صتوى الدولة واملجتمع، وتخلي�صه 

من كل الرتاكمات التي انك�صر فيها م�صار التنمية باملغرب، واالأقاليم ال�صحراوية جزء 

من هذا امل�صار.

احلقوق  من  جمموعة   ،(
3
)  2011 يوليوز  املغرب  د�صتور  اأقر  ذاته،  ال�صياق  يف 

لهذه  املرجعية  االإطارات  مقت�صيات  مب�صمون  التزامه  واأكد  االأ�صا�صية،  واحلريات 

احلقوق واحلريات، حيث ر�صخ مبداأ الت�صبث بحقوق االإن�صان كما هي متعارف عليها 

عامليا، واعتمد �صلة جديدة من املفاهيم وامل�صطلحات الداعمة لتو�صيع جمال احلقوق 

هذا  ت�صدير  يف  وردت  حيث  والتنموي.  والبيئي  واالجتماعي  االقت�صادي  بعدها  يف 

الد�صتور فقرة �صريحة تفيد باأن اململكة املغربية واإدراكا منها ل�صرورة اإدراج عملها يف 

)1)  مت اإحداث وزارة حقوق الإن�صان بتاريخ 11/11/1993، و�صدر مر�صوم 33.94.2 بتاريخ 24/5/1995 يف 

�صاأن اخت�صا�صاتها.

العربي  الثقايف  املركز   ،2010 الأوىل  الطبعة  الإن�صان،  حقوق  لثقافة  الفكرية  الأ�ص�س  حممد،  �صبيال    (2(

بريوت، ال�صفحة 201.

 30(  ،1432 �صعبان   28 بتاريخ  5964 مكرر،  الر�صمية عدد  باجلريدة  املن�صور  املغربية،  اململكة  د�صتور    (3(

يوليوز 2011)، من ال�صفحة: 3600 اإىل 3627. 
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اإطار املنظمات الدولية، وهي الع�صو العامل الن�صيط يف هذه املنظمات، تتعهد بالتزام 

ما تقت�صيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتوؤكد ت�صبثها بحقوق االإن�صان، كما 

هي متعارف عليها عامليا. 

التوجهات اجلديدة يف هند�صة د�صتور يوليوز2011 تعك�س رغبة امل�صرع  اإن هذه 

اأن ت�صود ثقافة د�صتورية حت�صر فيها ق�صايا املجتمع، امللت�صقة بطبيعتها  املغربي يف 

لالختيارات  ارتكاز  نقطة  الوقت،  ذات  يف  وت�صكل  االإن�صان،  حقوق  مبجال  البنيوية 

ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، لل�صيا�صات العمومية باملغرب.

واإذا كان ال�صياق العام الذي متت فيه بلورة د�صتور 2011، ات�صم بنفحات مطالب 

الربيع الدميقراطي، التي كانت تتلخ�س يف عمقها حول اإقرار فكرة احلق يف الد�صتور 

فاإن خال�صة هذا  و�صوتُه.  املجتمع  فعل  فيها  يح�صر  قانونية،  وثيقة  اأ�صمى  باعتباره 

 ،2011 د�صتور  لكل  مهيكلة  “فكرة  االإن�صان،  حقوق  فكرة  ت�صبح  باأن  اأقرت  احلراك 

املتعلقة  واملقت�صيات  االأبواب  كل  وداخل  للت�صدير،  الكربى  االختيارات  من  انطالقا 

)، وهو ما ميكن اعتبار معه و�صف د�صتور 2011 بد�صتور احلقوق 
1
بجميع املوؤ�ص�صات”(

.(
2
واحلريات (

وعليه، يبدو اأن حقوق الفرد، اأو حقوق املجتمع التي مت التن�صي�س عليها يف د�صتور 

2011، قد بُنيت على مفهوم جديد لفكرة الدولة، الذي جتاوز جمموعة من االإ�صكاالت 

الد�صتورية التي كانت تعيق عالقة املجتمع بالدولة، وكاأن التاريخ يعود اإىل قراءة جديدة 

لـ “نظرية احلقوق الفردية” التي كانت تذهب اإىل اأن املجتمع/ال�صعب هو الذي يحدد 

مفهوم الدولة و�صيادتها، وتقر باأن حقوقه هي حقوق �صابقة على حقوق الدولة، وعليه 

.(
3
فهي ملزمة مبراعاتها(

وان�صجاما مع هذا التوجه الد�صتوري يف اإقرار احلق يف التنمية كحق اأ�صا�صي يف 

ال�صحراوية، وبحكم هذه اخل�صو�صية، حق  اأ�صبح لالأقاليم  االإن�صان،  منظومة حقوق 

والتنمية،  املحلية  لالإدارة  املغربية  املجلة  اجلديد،  املغربي  الد�صتور  العمومية يف  ال�صيا�صات  )1) طارق ح�صن، 

�صل�صلة موؤلفات واأعمال جامعية، عدد 92/2012، مطبعة املعارف اجلديدة، ال�صفحة 22.

)2)  خراط ميمون، »حقوق الإن�صان يف الد�صتور املغربي بني ال�صمو الكوين واخل�صو�صية الوطنية«، )مقالة 

من ال�صفحة 201 اإىل 220)، جملة احلقوق )د�صتور 2011 باملغرب، مقاربات متعددة)، �صل�صلة الأعداد اخلا�صة 

5/2012، دار الآفاق املغربية للن�رش والتوزيع، ال�صفحة 207.
العامة، موؤ�ص�صة �صباب اجلامعة الإ�صكندرية، الطبعة  ال�صيا�صية واحلريات  اليزيد علي، النظم  اأبو  )3)  املتيت 

الرابعة، 1989، ال�صفحة 32 و33.
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على الدولة، وموؤ�ص�صاتها العمومية وجماعاتها الرتابية، باأن تعمل على خدمة التنمية، 

واأن تعبئ كافة اإمكاناتها وو�صائلها املتاحة من اأجل �صمان هذا احلق، واأن حتارب كل 

ال�صيا�صات الفا�صدة واملف�صدة مل�صار التنمية بهذه االأقاليم ال�صحراوية. وا�صتح�صار هذا 

احلق، ي�صهم يف ا�صتيعاب االأبعاد املنهجية التي اعتمدها املغرب يف تعامله مع مطالب 

�صاكنة االأقاليم ال�صحراوية منذ عقد ال�صبعينات من القرن املا�صي اإىل االآن، بحيث 

اأ�صبح االهتمام ب�صوؤون ال�صحراويني �صمن اأولويات ال�صيا�صات العمومية، ففي ظرف 

زمني قيا�صي، حتولت جمموعة من االأقاليم ال�صحراوية اإىل مدن متكاملة يف مرافقها 

وخدماتها، ورمبا كان ذلك على ح�صاب ميزان التنمية الداخلية لبع�س القرى واملدن 

.(
1
االأخرى (

وعلى اعتبار مبداأ م�صاواة جميع املغاربة اأمام االختيارات االجتماعية واالقت�صادية 

الدولية يف  واالإعالنات  املواثيق  مع  وجتاوبا  املغربية،  الدولة  تتخذها  التي  والتنموية 

مادة حقوق االإن�صان، تبنى الف�صل 31 من د�صتور 2011 هذا النوع من احلقوق(احلق 

يف التنمية)؛ حينما قام باإلزام الدولة واملوؤ�ص�صات العمومية واجلماعات الرتابية، على 

العمل على تعبئة كل الو�صائل املتاحة، لتي�صري اأ�صباب ا�صتفادة املواطنني واملواطنات، 

على قدم امل�صاواة، من هذه احلقوق.

يف  االإن�صان  حق  تثبيت  جمال  يف  الد�صتورية  الوثيقة  مقررات  هذه  كانت  اإذا 

التنمية، والعي�س الكرمي، فاإن تنزيل هذه املقت�صيات وال�صهر على ترجمتها اإىل �صلوك 

واقعي يجده املواطن املغربي يف حله وترحاله، يحتاج اإىل ت�صافر اجلهود واىل التعاون 

وال�صراكة االإ�صرتاتيجية بني الدولة وغريها من االأ�صخا�س املعنوية؛ واملجتمع املدين، 

اأحد هذه االأ�صخا�س.

لق�سية  احلقوقية  املقاربة  دعم  املدين يف  املجتمع  دور  الرابع:  املطلب 

ال�سحراء

يحتاج الدفاع عن ق�صية ال�صحراء اليوم اإىل جراأة كبرية يف متكني املجتمع املدين 

من اآليات اال�صتغال، تبعا للقيمة امل�صافة التي اأبانت عليها املمار�صة املدنية يف الدفاع 

عن ق�صايا املجتمع، اإ�صافة اإىل امتالكه لراأ�صمال ب�صري ورمزي مقدر، اأهلَه اإىل ح�صور 

األف فر�صة عمل لتنمية الأقاليم ال�صحراوية،  )1)  مت تخ�صي�س غالف مايل ي�صل اإىل 77 مليار درهم و120 

وذلك يف  اإطار الربنامج التنموي لالأقاليم اجلنوبية الذي اأعلن عنه خالل الزيارة امللكية لهذه الأقاليم يف 

نونرب 2015.
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وازن يف ال�صيا�صات العمومية للدولة، وموؤ�ص�صاتها العمومية، وجماعاتها الرتابية. كما 

اأن احلاجة اليوم، اأي�صا، قائمة يف �صرورة اإ�صراك املجتمع املدين والنزوع ب�صكل خا�س 

يف اجتاه تقوية املجتمع املدين املتخ�ص�س يف ق�صايا الدفاع عن حقوق االإن�صان، الذي 

الرامية  املحاوالت  كل  اأمام  املدنية  اليقظة  وير�صد  واحلريات،  احلقوق  حركية  يتتبع 

لالعتداء على حرمة هذه احلقوق اأو احلريات، اإ�صافة اإىل تقوية جانب التخ�ص�س يف 

الدفاع عن احلق يف التنمية، ومتكني املجتمعات املحلية واالأفراد من حتديد احتياجاتهم 

.(
1
يف جمال حقوق االإن�صان و�صمان تلبية هذه االحتياجات(

اإ�صراك املجتمع املدين يف  القانوين والد�صتوري يف  التوجه  اإن احلكم على هذا 

يف  واالإ�صهام  عام،  ب�صكل  االإن�صان،  حقوق  ثقافة  جت�صيد  ويف  العمومية،  ال�صيا�صات 

ترجمة “احلق يف التنمية” اإىل �صيا�صات وبرامج وخمططات، ب�صكل خا�س، اإال اأنه من 

زاوية املمار�صة، هناك �صيء من التحفظ، على بع�س ال�صلوكات التي ت�صدر عن بع�س 

اجلهات املنت�صبة ع�صويا اإىل الدولة، مع بع�س االأن�صطة لبع�س اجلمعيات، وخ�صو�صا 

ذات الطبيعة احلقوقية.

اإن النظر يف واقع العمل املدين، يوحي بوجود مفارقات عديدة موازاة مع التحديات 

املفرو�صة على هذا العمل يف الوقت الراهن، واإذا كانت الدولة قد اأبانت عن ت�صامح 

اأن احلق يف االنتماء ال�صيا�صي واملدين يتعر�س لبع�س  اإال  يف تعاملها مع اجلمعيات، 

التحديدات والتقلي�صات، اإذ تلجاأ بع�س الدول، اإما باأ�صاليب امل�صروعية ال�صيا�صية اأو 

باأ�صاليب العنف، اإىل منع بع�س التنظيمات ذات االختيارات ال�صيا�صية املتطرفة اأو غري 

)، وهذه املمار�صات من الوجهة 
2
اأو مع هوية البلد ( املتالئمة مع مقت�صيات الد�صتور 

احلقوقية، تبقى مرفو�صة، ومعزولة، يف زمن �صيا�صي وحقوقي، والذي مكن املجتمع من 

اآليات وبنيات لكي ي�صهم، من موقعه، يف اإقامة دولة احلق والقانون، التي تكفل احلقوق 

واحلريات، وحتارب �صيا�صات الف�صاد واالإف�صاد. 

كما اأن مو�صوع “احلق يف التنمية” هو يف جوهره، اأهم من�صط للمجتمع املدين، 

امتدادات معرفية  مع  يتقاطع  كونه  اإىل  اإ�صافة  امليداين،  ومدخل من مداخل حتركه 

وحقوقية مع “احلق يف حماربة الف�صاد”، وغريها من احلقوق اجلماعية الت�صامنية؛ 

)1)  املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان باملغرب، الرتبية على حقوق الإن�صان، مطبعة املعارف اجلديدة، 2014، 

ال�صفحة 36.

)2)  �صبيال حممد، مرجع �صابق، ال�صفحة 13.
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على اعتبار اأن املدر�صة التجديدية العاملية حلقوق االإن�صان، والتي تقوم على نقد املفهوم 

حقوق  ووحدة  وعاملية  حقيقية  على  وتوؤكد  املفهوم،  تو�صع  االإن�صان  التقليدي حلقوق 

 ،(
1
االإن�صان، بكل اأجيالها، وفئاتها، فهي حقوق غري قابلة للطعن اأو االعرتا�س عليها (

الف�صاد؛  املدين يف حماربة  املجتمع  يقابله حق  التنمية،  اأن احلق يف  اأعتقد  وبالتايل 

فالتنمية ال ميكنها اأن ت�صتنبت يف بيئة موبوءة بالف�صاد، وال حتى �صيا�صات الف�صاد ت�صمح 

بدورها يف اإقامة �صرح التنمية يف املجتمع.

اإن تفكيك لوالب معادلة، “احلق يف التنمية”، و”احلق يف حماربة الف�صاد”، والبحث 

وجمعياته،  وهيئاته  باأفراده  املجتمع  اإ�صهام  وحدود  بينهما،  امل�صرتكة  امل�صاحات  عن 

يف دعم ثقافة حقوق االإن�صان يف �صموليتها وكونيتها، ي�صتدعي القيام بر�صد ح�صور 

هذين احلقني على خريطة احلقوق واحلريات على م�صتوى الوثيقة الد�صتورية، واإ�صناد 

املجتمع  يف  ال�صائدة  االجتماعية  الثقافة  وخ�صو�صية  االجتماع،  علم  مبقررات  ذلك 

 ، املغربي، بهدف االإ�صهام يف مقاربة “ال�صبط” و”التوازن” االجتماعيني واالقت�صادينينْ

، تاأثريا وتاأطريا.  واحلقوقينينْ

اإن التنزيل الد�صتوري حلق املجتمع املدين يف الدفاع عن حقوق االإن�صان واحلريات 

العامة، وتوفري احلماية الد�صتورية ملمار�صة هذا احلق، يتطلب كفالة وحماية احلقوق 

�صري  تنظيم  جمرد  من  اأكرث  تعالج  د�صتورية  كتلة  هيئة  يف  كيانها  وحفظ  واحلريات 

للحقوق واحلريات  الد�صتورية  الكتلة  ببع�صها، ومن خالل  الدولة وعالقاتها  �صلطات 

اأن حتيد عن  لها  القانون فال يجوز  �صائر فروع  الفعال على  تاأثريه  الد�صتور  ميار�س 

.(
2
م�صمون احلقوق واحلريات التي حددها الد�صتور (

واإذا كانت اأحداث خميم ‘’كدمي اإزيك’’ الذي اأقيم للتعبري عن مطالب اجتماعية (

�صكن، ت�صغيل وا�صتفادة من بطائق االإنعا�س الوطني)، قد عمق اجلرح يف م�صار ق�صية 

االإقليمية  الهيئات  من  العديد  وتدخل  االإن�صان،  حقوق  بورقة  التلويح  ومت  ال�صحراء، 

وت�صخيمه  حدث  ما  تهويل  بق�صد  واإمنا  احلل،  الإيجاد  ال  املو�صوع،  على  والدولية 

وت�صويقه، فاإن اخلال�صات التي تو�صلت اإليها التقارير املُن�صفة، هو تقوية اأدوار املجتمع 

التن�صيقيات يف  اأ�صكال  ال�صكان، وخمتلف  املدنية وممثلي  واإ�صراك اجلمعيات  املدين 

)1)  ن�رش بن لمة فرج، حقوق الإن�صان درا�صة يف املفهوم والإ�صكالت، دار الأ�صالة للن�رش والتوزيع، الطبعة 

الأوىل 2009، ال�صفحة 27.

)2)  �رشور اأحمد فتحي، احلماية الد�صتورية للحقوق واحلريات، دار ال�رشوق 1999، الطبعة الأوىل، ال�صفحة 6.
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الوطني حلقوق  للمجل�س  التابعة  اجلهوية  اللجن  يف  واحل�صور  املحلي،  ال�صاأن  تدبري 

التي  للم�صاكل  واملنا�صبة  الواقعية  احللول  تو�صيف  يف  ي�صاهم  الذي  االأمر  االإن�صان، 

يطرحها املواطن املغربي ال�صحراوي. 

اخلامتة:

اأقوى  من  يعترب  املغربية  ال�صحراء  لق�صية  احلقوقي  املدخل  على  الرتكيز  اإن 

الرهانات التي باتت كل املنظمات والهيئات الدولية تعزف على وتره، واإذا كان الك�صب 

احلقوقي يف التجربة املغربية له اعتبار، فاإن هذا االأمر �صيمنح العدالة لق�صيته العادلة 

اأ�صال، و�صي�صفي القوة على خمرجات املقرتح املغربي الراغب يف الت�صوية ال�صيا�صية 

لهذا النزاع املفتعل.

اإن االأقاليم ال�صحراوية، كغريها من االأقاليم املغربية االأخرى، حتتاج اإىل تنمية 

ونه�صة، وقوة اأمل يف ال�صيا�صات العمومية املواطنة، التي بواأها الد�صتور املغربي مهمة 

تثبيت فكرة “مقومات العي�س الكرمي” �صمن خريطة دعامات ومرتكزات الدولة احلديثة 

الدميقراطية، التي ي�صود فيها احلق والقانون، بهدف اإر�صاء دعائم جمتمع مت�صامن، 

والعدالة  الفر�س،  وتكافوؤ  وامل�صاواة،  والكرامة  واحلرية  باالأمن  اجلميع  فيه  يتمتع 

االجتماعية، ومقومات العي�س الكرمي، يف نطاق التالزم بني حقوق وواجبات املواطنة. 

كما اأن احلاجة مازالت قائمة اإىل مد ج�صور التعاون، واإعادة بناء الثقة؛ بني ما 

اإرادة الدولة املتجلية يف الوثيقة الد�صتورية، وبني الرتاكم احلا�صل للفرد  تن�س عليه 

واملجتمع من �صنوات االنك�صار والتخلف والعجز، اإ�صافة اإىل �صيا�صات الف�صاد واالإف�صاد 

والعبث، التي حتكمت يف م�صار التنمية باملغرب اإىل حدود املا�صي القريب.
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  م�ستجدات حما�سبة الدولة على �سوء القانون التنظيمي 

رقم 130-13 لقانون املالية: درا�سة مقارنة 

                                                             

اأحمد حا�صون

دكتور يف القانون العام

مقدمة عامة

تعرف االأنظمة املالية العمومية حتوال هاما، وت�صهد تغيريا عميقا يف املوؤ�ص�صات 

التحول  هذا  ويرتبط  بها،  تتعلق  التي  واملعايري  واملفاهيم  واملبادئ  العمومية،  املالية 

بتغيري يف النموذج االإر�صادي الذي يرجع اإىل حد كبري اإىل حقيقة تطور �صريورة تاأويل 

ثقافتني، من ناحية تلك اخلا�صة بالقطاع العمومي التقليدي، ومن ناحية اأخرى تلك 

املتعلقة باملقاولة. ويرتتب عن تاأويل هذين النموذجني اإغناء القطاع العمومي مبنطق 

اأو باالأحرى توتر، بني منطقني؛ املنطق القانوين من  اأدى اإىل مواجهة،  املقاولة الذي 

جهة، واملنطق التدبريي من جهة اأخرى. لكن املنطقني ال يتعار�صان اإال ظاهريا، اإذ اأنهما 

وثقافة  القانونية،  املطابقة  ملراقبة  دميقراطية؛  ثقافة  متكاملتني:  بثقافتني  يرتبطان 

1
املقاولة؛ لتقييم النتائج...

وارتباطا بذلك، بداأ املغرب منذ عدة �صنوات �صريورة اإ�صالح نظامه املايل العمومي 

والذي يندرج يف نطاق حركة دولية �صا�صعة للتحديث. لقد و�صل املغرب اإىل امل�صتوى 

الذي يجعل من ال�صروري تكييف اإطاره القانوين اخلا�س باملالية العمومية مع ال�صياق 

اجلديد الوطني والدويل. ويندرج هذا االإ�صالح يف نطاق البحث عن قدر كبري جدا من 

  .
2
الفعالية للدور التوزيعي للدولة

املايل  للتدبري  التقليدية  باملنهجية  املرتبطة  ال�صعوبات  جتاوز  اأجل  ومن  هكذا، 

 عمل املغرب منذ �صنة 2001 على نهج اإ�صالح ميزانية الدولة الذي اأملته 
3
العمومي،

(1)  Bouvier )M.(, Esclassan )M.-Ch.( et Lassale )J.-P.(, Finances publiques, 10e édition, LGDJ, 
Paris, 2010, pp.334-335.
(2)  Bouvier )M.(, « La réforme des finances publiques au Maroc: performance, responsabilisation, 
transparence », RFFP, n°102-juin 2008, p.9.
)3)  لال�صتزادة حول حمدودية املنهجية التقليدية لتدبري املالية العمومية ميكن الرجوع اإىل، حممد حنني، تدبري 
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ظروف معينة تتج�صد يف البحث عن �صفافية املعطيات املالية، وتطوير و�صائل الربجمة 

وتب�صيط  للميزانية،  املندجمة  املعلومات  اأنظمة  على  واالعتماد  ال�صنوات،  املتعددة 

امل�صاطر املتعلقة بامليزانية، وكانت الغاية االأ�صا�صية هي االنتقال من ميزانية الو�صائل اإىل 

 و�صمن هذا ال�صياق، ترتكز املقاربة اجلديدة للتدبري املايل العمومي 
1
ميزانية النتائج.

على تدبري امليزانية على اأ�صا�س النتائج، و�صمولية االعتمادات املالية، والربجمة املتعددة 

ومقرتب  الالممركزة،  وم�صاحلها  املركزية  االإدارة  بني  والتعاقد  للنفقات،  ال�صنوات 

 
2
االإجناز، واإ�صالح نظام مراقبة النفقات العمومية.

اإ�صالح تدبري املالية العمومية  اأن تلك االإجراءات التي توخت  اإىل  لكن وبالنظر 

ظلت �صيقة وعاجزة عن تاأطري التغريات التي تعرفها املالية العمومية، ف�صال عن عدم 

تنا�صب القانون التنظيمي رقم 7-98 لقانون املالية مع التحوالت الدولية والوطنية، فقد 

قام امل�صرع املغربي باإ�صالح القانون التنظيمي لقانون املالية وذلك ا�صتجابة ملتطلبات 

3
ال�صياق الدويل والوطني.

ويف هذا االإطار، يظهر اأن اإ�صالح القانون التنظيمي للمالية قد تاأثر، يف جوانب 

كثرية منه، بالقانون التنظيمي لقوانني املالية الفرن�صي ل1 غ�صت 2001، الذي �صكل 

الت�صويت عليه “حلظة تاريخية حقا”، ويعد “د�صتورا ماليا” للدولة، و”رافعة الإ�صالح 

الدولة”،4 ملا يقوم عليه من تغيري جذري ملنطق التدبري املايل العمومي، ولتقوية اأدوات 

الرقابة املالية املمار�صة �صواء من طرف الربملان اأو جمل�س احل�صابات. كما يهدف القانون 

التنظيمي لقوانني املالية اإىل تقوية �صفافية املعلومات املالية وامليزانية واملحا�صبية... 

املالية العمومية الرهانات والإكراهات، مطبعة دار القلم للطباعة والن�رش والتوزيع، الرباط، الطبعة الأوىل، 

.2005
(1)  Bennani )A.(, « La réforme de la loi organique relative à la loi de finances: l’expérience 
marocaine », RMAD, n°28, 2009, p.48.
(2)  Lmimouni )M.(, « La réforme du contrôle administratif des dépenses de l’Etat», RFFP., n°102-
juin 2008, p.112.
)3)  تعر�س القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون املالية للعديد من النتقادات؛ اإذ ظل يت�صف، عند جانب من 

الفقه املغربي، بالقدم، وعدم ال�صتجابة لل�رشورات واملتطلبات القت�صادية واملالية للقرن احلادي والع�رشين، 

والفتقاد للدقة والتما�صك. يراجع،

 Berrada )A.(, « la loi organique de finances du 26 novembre 1998 est-elle réellement 
l’aboutissement d’une réforme en profondeur du texte du 18 septembre 1972? », RMAD, n°25, 
2008, p.25.
(4)  Bouvier )M.(, « Un nouveau contrat social pour les finances publiques en France ?», RFFP, 
n°75, septembre 2001
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املالية  الو�صعية  تناول  خالل  من  خ�صو�صا،  للربملان،  اأف�صل  اإخبار  حتقيق  ويتوخى 

ويعتمد على  امليزانية واحل�صابات،  التمييز بني  يقوم على  كما  للدولة،  املالية  والذمة 

تقدمي احل�صابات يف اإطار حما�صبة ال�صنة املالية على اأ�صا�س اال�صتحقاق، ويخ�صع ملبداأ 

 
1
ال�صدقية.

رقم  التنظيمي  القانون  م�صتجدات  من  العديد  اأن  يت�صح  �صلف  ما  �صوء  وعلى 

 م�صتوحاة ب�صكل كبري من نظريه الفرن�صي، لكن هذا ال مينع 
2
130-13 لقانون املالية

من االإقرار باإدراك امل�صرع املغربي الأهمية اإ�صالح ماليته العمومية؛ خا�صة يف جوانبها 

وم�صايرة  املغرب،  ي�صهدها  التي  التطورات  مواكبة  اأجل  من  واملحا�صبية،  امليزانية 

يف  وكذا  جهة،  من  العمومية  املالية  تدبري  اجلديدة يف جمال  الد�صتورية  املقت�صيات 

ظل �صياق دويل يعرف العديد من التحوالت التي ت�صتلزم وت�صرتط �صفافية وم�صداقية 

وجناعة الن�صاط العمومي ب�صفة عامة، والتدبري املايل العمومي ب�صفة خا�صة من جهة 

3
ثانية.

تعزيز  يف  الر�صمي،  املنظور  من  واملحا�صبي،  امليزاين  االإ�صالح  اأهداف  وتتجلى 

فعالية وجناعة  وتقوية  العمومية،  ال�صيا�صات  لتنزيل  اأ�صا�صية  كاأداة  املالية  قانون  دور 

العمومية،  املالية  �صفافية  وتقوية  املايل،  التوازن  تعزيز  وكذا  العمومية،  ال�صيا�صات 

املالية،  املراقبة  الربملان يف  واإغناء دور  تقوية  امليزانية، ف�صال عن  وتب�صيط مقروئية 

ويف تقييم ال�صيا�صات العمومية... كما يرتكز اإ�صالح القانون التنظيمي لقانون املالية 

على ثالث حماور اإ�صرتاتيجية تتمثل يف: حت�صني جناعة اأداء التدبري العمومي؛ وتعزيز 

الربملانية  الرقابة  وتقوية  العمومية؛  املالية  �صفافية  وتقوية  املالية،  والقواعد  املبادئ 

4
للمالية العمومية.

ومن هذا املنطلق، فقد منح القانون التنظيمي لقانون املالية مكانة هامة الإ�صالح 

تغيري عميق  اإدخال  يروم  اأنه  القانون  هذا  مقت�صيات  من  يظهر  اإذ  الدولة.  حما�صبة 

(1)  Prat )M.( et Chaigneau-Peyroux )S.(, « La modernisation des méthodes de contrôle», RFFP, 
n°87-Septembre 2004, p.223.
)2)  الظهري ال�رشيف رقم 1.15.62 �صادر يف 2 يونيو 2015، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون 

املالية، ج.ر عدد 6370، 18 يونيو 2015، �س.5810.

)3)  من بني مربرات هذه ال�صرتاطات ال�صعي اإىل �صمان حكامة للتدبري العمومي من خالل حماربة ال�صتفحال 

املتنامي ملظاهر �صوء تدبري الأموال العمومية التي حتولت يف حالت كثرية اإىل ف�صاد مايل.

)4)  مذكرة تقدميية مل�رشوع اإ�صالح القانون التنظيمي لقانون املالية رقم 130-13، اململكة املغربية، وزارة 

القت�صاد واملالية، 2014، �ص�س.2-4.
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على االإطار املحا�صبي للدولة. وعلى هذا، يتوخى امل�صرع التنظيمي من النظام اجلديد 

�صفافية احل�صابات،  املتمثل يف حتقيق مزيد من  الهدف  التوافق مع  الدولة  ملحا�صبة 

العمومية. وبذلك، فقد مت ت�صور املحا�صبة يف  التكاليف  اأف�صل يف  ف�صال عن حتكم 

القانون التنظيمي للمالية كاأداة للح�صول على املعلومات املالية، واآلية م�صاعدة يف جمال 

التدبري واتخاذ القرارات.

من  العديد  ت�صمن  قد  املالية  لقانون   13-130 رقم  التنظيمي  القانون  كان  واإذا 

�صنتناول،  فاإننا   
1
عامة، ب�صفة  العمومية  املالية  تدبري  باإ�صالح  املتعلقة  امل�صتجدات 

ب�صفة خا�صة، امل�صتجدات املتعلقة باالإ�صالح املحا�صبي للدولة التي تالم�س اجلوانب 

امليزانية واملحا�صبية والرقابية. من هنا، �صنحاول حتليل املقت�صيات املحا�صبية اجلديدة 

اإىل  املالية، من منظور قانوين مقارن يهدف  التنظيمي لقانون  القانون  التي ت�صمنها 

من  انطالقا  وذلك  الفرن�صية،  للتجربة  والت�صريعية  الفقهية  التطورات  من  اال�صتفادة 

امل�صتويات التالية: �صنتطرق بداية للمعامل اجلديدة ملحا�صبة الدولة التي اأ�صحت لها 

ثالثة اأبعاد، كما �صنتوقف عند مبداأ �صدقية امليزانية واحل�صابات، ف�صال عن املهمة 

اجلديدة للمجل�س االأعلى للح�صابات واملتعلقة بامل�صادقة على ح�صابات الدولة. 

ح�سابات  �سفافية  ممكنات  يف  اجلديد:  املحا�سبي  النظام  االأوىل:  الفقرة 

الدولة

يتطلبها  التي  املحا�صبية  املمار�صات  لتدويل  كبرية  حركة  احلالية  الفرتة  تعرف 

تعزيز �صفافية املالية العمومية، وتتجلى تلك احلركة القوية يف التطور الذي يظهر من 

خالل ترك العديد من الدول لالأمناط التقليدية للمحا�صبة املتمثلة يف اأنظمة الت�صجيل 

نظام  اعتماد  اأجل  من  ال�صفافية،  وغياب  باملحدودية  غالبا  تو�صف  والتي  والرتحيل، 

املتعلقة  واملحا�صبة  اال�صتحقاق  اأ�صا�س  على  امليزانية)  (االإدراج يف  واملوزنة  للمحا�صبة 

2
بالذمة املالية.

)1)  واكب اإ�صدار هذا القانون نقا�س قانوين مرتبط بقرار املجل�س الد�صتوري رقم 950-14 الذي �رشح فيه 

النقا�س  هذا  ويتطرق  للد�صتور،  21 و27 و69 و70 غري مطابقة  املواد  مقت�صيات  بع�س  تعديل  م�صطرة  باأن 

الد�صتورية ل2011. من هنا فقد... قرار املجل�س  لطبيعة امل�صطرة الت�رشيعية على �صوء م�صتجدات الوثيقة 

التنظيمي  القانون  2014 واملتعلق بفح�س مدى مطابقة  23 دجنرب  ال�صادر بتاريخ   14-950 الد�صتوري رقم 

لقانون املالية لد�صتور 2011، اململكة املغربية، املجل�س الد�صتوري، ملف عدد 14-1406 

(2)  Voir à ce propos : Adhémar )Ph.(, «Quelques repères sur la mutation en cours des 
problématiques budgétaires, comptables et d’audit dans le secteur public », RFFP, n°98- 
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التي مت�س  البعد الدويل لهذه احلركة من االإ�صالحات،  اأن  اإىل  وجتدر االإ�صارة 

اليوم اأغلب االأنظمة املالية العمومية، قد تعززت ب�صكل كبري من خالل حقيقة اأنها متتح 

على نطاق وا�صع من منوذج للحكامة املالية، الذي جنده قد اأذيع خ�صو�صا من طرف 

اأو يف  املنظمات الدولية من خالل املبادئ التي تعر�س يف “مدونات ح�صن ال�صلوك” 

تو�صياتها املتعلقة “باملمار�صات اجليدة”... وال يت�صح البعد الدويل حلركة االإ�صالحات 

املبادئ فقط، بل  اأو يف ميدان  العمومية من خالل مدونة مذهبية،  املالية  يف ميدان 

.
1
يتبني، اأي�صا، يف ميدان معايري املحا�صبة الدولية اخلا�صة بالقطاع العام

يف هذا ال�صياق، مل يقف املغرب على هام�س هذه احلركة، بل عمد اإىل حتديث حما�صبته 

العمومية من اأجل تعزيز �صروط احلكامة اجليدة. فنظام املحا�صبة العمومية املحدد مبقت�صى 

اأن  املر�صوم امللكي ال�صادر عام 1967، وهو نظام حافظ على ا�صتقرار قواعده بالرغم من 

اأغلبها اأ�صبح متقادما، قد اأ�صحت ترد عليه ا�صتثناءات كثرية بفعل الن�صو�س التنظيمية اأو 

بفعل املمار�صة. بل اإن هذه القواعد اأ�صبحت غري قادرة على م�صايرة التطور الذي عرفته 

تقنيات تدبري املالية العمومية، وبالفعل فاإن اأغلب التغيريات التي عرفها هذا النظام، اإىل 

حد االآن، تت�صم بطابعها التقني، ومل ترق اإىل م�صتوى االإ�صالح اجلوهري لعقلنة املحا�صبة 

 على هذا، ال متنح املحا�صبة العمومية التقليدية اإال �صورة ناق�صة حلقيقة الو�صعية 
2
العمومية.

املالية للدولة. لذا لقد اأ�صبح النظام التقليدي للمحا�صبة العمومية متجاوزا ومفتقدا الت�صاقه، 

3
وهو اأي�صا نظام مكلف وغري فعال.

juin 2007, p.143.
(1)  Esclassan )M.-Ch.(, «un phénomène international: l’adaptation des contrôles financiers 
publics à la nouvelle gestion publique », RFFP, n° 101-Mars 2008, p.31. 
)2)   نوال الهناوي: التدبري العمومي اجلديد، اأطروحة لنيل لدكتوراه، جامعة حممد اخلام�س، كلية احلقوق، 

الرباط- اأكدال، 2008 - 2009، �س.145.

)3)  �صبق اأن �صجل ق�صاة املجل�س الأعلى للح�صابات، يف اإطار مراقبة الت�صيري، �صعف موثوقية النظام املحا�صبي 

واملحا�صبي  القانوين  التتبع  وغياب  املحا�صبية،  ال�صجالت  م�صك  دقة  لعدم  وذلك  العمومية،  الأجهزة  جلل 

الو�صعية  تت�صم  الإ�صهاد على احل�صابات من طرف مدققني خارجيني. زد على ذلك،  للم�صاهمات، وكذا عدم 

امليزانية يف  خارج  احل�صاب  بيانات  اإدماج  عدم  ظل  الو�صوح يف  بعدم  العمومية  املوؤ�ص�صات  لأغلب  اجلبائية 

املحا�صبة العمومية. هذا اإىل جانب عدم مطابقة املعاجلة املحا�صبية ملعايري املحا�صبة الوطنية والدولية، خا�صة 

يف ظل عدم التوفر على املوارد الب�رشية املوؤهلة لتطبيق املحا�صبة العمومية. وبناء على ذلك، ل تقدم حما�صبة 

ت�صتعمل  بل  والتتبع،  للتوجيه  كاأداة  ت�صتخدم  ول  املالية،  لو�صعيتها  �صادقة  �صورة  العمومية  املوؤ�ص�صات  جل 

فقط من اأجل تقييد العمليات ب�صكل متاأخر. وف�صال عن ذلك، يعرف النظام املحا�صبي للموؤ�ص�صات العمومية 

دورية  ب�صفة  النقدية  الو�صعية  للح�صابات، عدم حت�صري  العام  امليزان  اإعداد  عدم  اأهمها:  الثغرات  من  العديد 

تقاريره  �صوء  على  واملحا�صبي  املايل  املجال  يف  املجل�س  وتو�صيات  مالحظات  حول  لال�صتزادة  ومنظمة... 
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ظل  يف  خا�صة  ملحة  �صرورة  الدولة  حما�صبة  اإ�صالح  اأ�صبح  االإطار،  هذا  ويف 

الطلب املتزايد على متكني الربملان املغربي من معلومات مالية �صادقة اأثناء املناق�صة 

والت�صويت على قانون املالية، ومن تتبع تنفيذ ترخي�صه للحكومة، ومدى االلتزام به، 

وكذا مراقبة نتائج التنفيذ من خالل قانون الت�صفية. ف�صال عن تنامي الطلب الدويل 

على م�صداقية و�صفافية احل�صابات العمومية.

ويف هذا ال�صياق، مت اإ�صالح نظام املحا�صبة العمومية لي�صبح اأكرث �صموال وات�صاعا، 

وحما�صبة  عامة  وحما�صبة  ميزانية  حما�صبة  تت�صمن  الدولة  حما�صبة  اأ�صحت  حيث 

 على هذا، ين�س امل�صرع التنظيمي، ح�صب مقت�صيات املادة 31 من القانون 
1
حتليلية.

التنظيمي لقانون املالية، على اإطار حما�صبي جديد للدولة يتاأ�ص�س على ثالث حما�صبات: 

 
2
التكاليف. حتليل  وحما�صبة  للدولة،  عامة  وحما�صبة  امليزانية،  العمليات  حما�صبة 

وا�صتنادا لذلك، فاإىل جانب املحا�صبة التقليدية املتمثلة يف حما�صبة مداخيل ونفقات 

وحما�صبة  عامة،  حما�صبة  على  ف�صاعدا،  االآن  من  تتوفر،  الدولة  اأ�صحت  امليزانية، 

موجهة لتحليل تكاليف خمتلف امل�صاريع املدرجة يف اإطار الربامج. 

امليزانية محاسبة  أ- 
واملالية،  بامليزانية  املتعلقة  العمليات  ومراقبة  بيان  اإىل  عموما  املحا�صبة  تهدف 

 ومن هذا املنظور، تعد حما�صبة امليزانية 
3
وكذا اإىل اإخبار �صلطات املراقبة والت�صيري.

منطا من اأمناط املحا�صبة التقليدية، اإذ تعد االأقدم، باملقارنة مع املحا�صبتني املن�صو�س 

عليهما يف القانون التنظيمي لقانون املالية؛ ونق�صد املحا�صبة العامة للدولة، وحما�صبة 

حتليل التكاليف. وب�صفة عامة، مل تعرف هذه املحا�صبة تغيريا كبريا، اإذ ظلت مرتبطة 

بوظيفة تتبع تنفيذ العمليات املالية املدرجة يف قانون املالية.

املقارن،  الفقه  من  جانب  منظور  من  امليزانية،  ونفقات  مداخيل  وتعد حما�صبة 

الدرا�صات  �صو�صيوقانونية، جملة  درا�صة  باملغرب:  للح�صابات  الأعلى  املجل�س  حا�صون،  اأحمد  يراجع:  ال�صنوية. 

ال�صيا�صية والجتماعية، من�صورات حوارات، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، طبعة 2013، �س.349. 

خا�صا  ف�صال  التنظيمي  امل�رشع  خ�ص�س  املالية،  لقانون  التنظيمي  للقانون  ال�صكلية  الهند�صة  حيث  من    (1(

حل�صابات الدولة؛ وهو الف�صل ال�صاد�س اجلديد املعنون ب«ح�صابات الدولة«.

)2)  املر�صوم رقم 2.09.608 املغري واملتمم للمر�صوم امللكي رقم 330-66 املتعلق ب�صن نظام عام للمحا�صبة 

العمومية �صادر يف 27 يناير 2010، ج.ر عدد 5811، 8 فرباير 2010، �س.423.

)3)  الف�صل 55 من املر�صوم رقم 2.09.608 املغري واملتمم للمر�صوم امللكي رقم 330-66 املتعلق ب�صن نظام عام 

للمحا�صبة العمومية.
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كافية كلية من اأجل متابعة تنفيذ االعتمادات، وتنفيذ النفقة وتقديرها، كل م�صاء بعد 

بالتاأكد  ت�صمح  كما  االقرتا�س؛  اإىل  احلاجة  واإذن  اخلزينة،  و�صعية  وحتديد  املركزة، 

 كما ت�صكل 
1
من حقيقة النفقة، ومن ح�صن اال�صتفادة منها، و�صحة املبالغ املدفوعة...

اإذ تقيد  حما�صبة امليزانية نظاما للمعلومات املالية ذا �صلة بتنفيذ عمليات امليزانية؛ 

هذه العمليات وفق نظام ي�صمى بال�صندوق، ويقوم على منطق اخلزينة الذي يركز على 

تقييد العمليات يف وقت ا�صتخال�صها اإذا تعلق االأمر باالإيراد، واأدائها اإذا تعلق االأمر 

2
بالنفقة.

وتندرج حمافظة امل�صرع التنظيمي على حما�صبة امليزانية يف اإطار ت�صجيل وتتبع 

تنفيذ عمليات امليزانية، وت�صمل القواعد املحا�صبية املطابقة للمداخيل والنفقات. من 

على طول  منتظمة  ب�صفة  والنفقات  للمداخيل  ميزانية  الدولة حما�صبة  هنا، مت�صك 

ال�صنة. فعلى �صوء املادة 32 من القانون التنظيمي لقانون املالية تدرج بالن�صبة ملحا�صبة 

قبل حما�صب  من  يتم خاللها حت�صيلها  التي  ال�صنة  ح�صابات  املداخيل يف  امليزانية: 

املكلفون  املحا�صبون  يوؤ�صر خاللها  التي  املالية  ال�صنة  والنفقات يف ح�صابات  عمومي؛ 

بتخ�صي�س النفقات على االأوامر بال�صرف اأو احلواالت، ويجب اأن توؤدى هذه النفقات 

من اعتمادات ال�صنة املذكورة اأيا كان تاريخ الدين.

وعلى هذا النحو، فقد كر�س القانون التنظيمي لقانون املالية حما�صبة مداخيل 

 
3
ونفقات امليزانية، التي تو�صف اأحيانا، مبحا�صبة ال�صندوق، وترتبط مبنطق اخلزينة.

ومفاد طريق ح�صاب اخلزينة ت�صجيل جميع النفقات التي مت �صرفها خالل �صنة مالية 

�صنة  التي متت جبايتها فعال يف  املوارد  وت�صجيل جميع  ال�صنة،  نف�س هذه  معينة يف 

معينة يف نف�س هذه ال�صنة دون اعتبار لتاريخ االلتزام. ومن حما�صن هذه الطريقة اأنها 

تتيح اإمكانية االإ�صراع يف اإقفال ح�صابات ال�صنة املالية مبجرد انتهائها، والوقوف على 

ما حتقق فعال وما مل يتحقق. اإال اأنها معيبة باعتبار اأنها تدفع امل�صالح االإدارية اإىل 

االإ�صراف يف �صرف جميع االعتمادات املر�صودة اإليها خوفا من �صياع املبالغ التي مل 

(1)  Cotten )M.( et Trosa )S.(, « Les réformes comptables dans les pays de l’OCDE et en France : 
des outils pour la performance et la transparence », RFAP, n°123, 2007, p.297.
(2)  Bouvier )M.(, Esclassan )M.-Ch.( et Lassale )J.-P.(, op.cit., p. 334.
)3)   ترتبط هذه املحا�صبة بطريقة ح�صاب الت�صيري، فال ي�صمل احل�صاب النهائي فيها للميزانية اإل الإيرادات 

التي يتم حت�صيلها فعليا، والنفقات التي مت اإنفاقها فعليا خالل ال�صنة املالية، بدون العتداد بتاريخ ن�صاأة احلق 

يف التح�صيل، اأو تاريخ ن�صاأة التزامها بالأداء.
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1
ت�صرف يف ختام ال�صنة املالية.

الفقه املقارن، ت�صتجيب جيدا لهدف  واإذا كانت حما�صبة ال�صندوق، من منظور 

االمتثال للرتخي�س الربملاين، وبيان مدى االلتزام به، فهي ال ت�صمح ال بتدبري االأموال 

املالية.  والذمة  املالية  الو�صعية  عن  و�صادقة  حقيقية  �صورة  بتقدمي  وال  العمومية، 

اأن حما�صبة  الدولية على  واملحا�صبية  املالية  املمار�صات  تك�صف  اإىل ذلك،  وباالإ�صافة 

يتعلق  فيما  ال�صيما  واملحينة،  الوا�صحة  القواعد  من  غياب جملة  من  تعاين  امليزانية 

 وا�صتنادا لذلك، دافع بع�س 
2
بحو�صبة االلتزامات؛ اأي ت�صجيل االلتزامات يف املحا�صبة.

الدار�صني على اأن االنتقال اإىل حما�صبة ال�صنة املالية هو الو�صيلة الفعالة للتغلب على 

عيوب واأوجه ق�صور حما�صبة امليزانية، وهذا ي�صمح باالنتقال من حما�صبة الت�صجيل 

3
اإىل حما�صبة القرار.

للدولة العامة  ب-احملاسبة 
تعد املحا�صبة العامة االأكرث ابتكارا من كل املحا�صبات الأنها توفر معلومات مالية 

 فهي ت�صكل، بذلك، اإطارا جيدا 
4
اإما من�صورة، واإما معروفة �صلفا، لكن اأكرث موثوقية.

للمعلومات املالية. وبطبيعة احلال، من منظور جانب من الفقه الفرن�صي، تعد املحا�صبة 

العامة للدولة اأداة ملراقبة الت�صيري وجناعة االأداء. وهي حما�صبة لل�صنة املالية مقتب�صة 

 
5
من تلك اخلا�صة باملقاوالت يف القطاع اخلا�س.

ويف هذا االإطار، فقد ن�صت املادة 31 من القانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون 

من  التنظيمي،  امل�صرع  ويهدف  امليزانية.  عمليات  ملجموع  عامة  على حما�صبة  املالية 

ذلك، اإىل اإغناء حما�صبة مداخيل ونفقات امليزانية، التي تقوم على حما�صبة ال�صندوق، 

باإحداث حما�صبة عامة للدولة تقوم على اأ�صا�س اال�صتحقاق، وت�صمل جمموع عمليات 

اأن  التنظيمي  القانون  نف�س  من   33 املادة  من  الثانية  الفقرة  اأو�صحت  وقد  الدولة. 

املحا�صبة العامة للدولة، التي يجب اأن مت�صك اأي�صا ابتداء من فاحت يناير 2018، تقوم 

)1)   ع�صو من�صور، قانون امليزانية العامة، مطبعة دار الن�رش املغربية، الدار البي�صاء، 2005، �س. 38.

(2)  Bouvier )M.(, Esclassan )M.-Ch.( et Lassale )J.-P.(, op.cit. , p.510.
(3)  Morin )N.(, « La réforme de la comptabilité publique en France », NBB n°355, la rédaction 
des Notes bleues de Bercy, octobre 2008, www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/…/
note_bleue_355.pdf, p.9.
(4)  Alventosa )J.-R.(, Lefas )P.( et Goubault )J.(, « La première certification des comptes de 
l’Etat»,  RFFP, n°99-Septembre 2007, p.43.
(5)  Bouvier )M.(, Esclassan )M.-Ch.( et Lassale )J.-P.(, op.cit., p. 509.
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على مبداأ اإثبات احلقوق وااللتزامات. 

وعلى هذا النحو، يظهر اأن امل�صرع التنظيمي املغربي قد �صاير املمار�صات الدولية 

يف املجال املحا�صبي من خالل االنتقال اإىل حما�صبة عامة ت�صتند اإىل مبداأ اال�صتحقاق 

 من هنا، فا�صرت�صاد امل�صرع املغربي باملعايري الدولية يف جمال 
1
(احلقوق وااللتزامات).

املحا�صبة العمومية، وكذا ال�صعي اإىل حتديث املالية العمومية، قاده يف املجال املحا�صبي 

اإىل االنتقال اإىل هذا النمط اجلديد من املحا�صبة؛ املحا�صبة العامة للدولة، والتي تقوم 

على نظام حما�صبة ال�صنة املالية على اأ�صا�س اال�صتحقاق.

وقد قامت املادة 31 من القانون التنظيمي للمالية بالتمييز بو�صوح بني م�صتويني؛ 

العامة للدولة. وبناء على  ذاك املتعلق مبحا�صبة امليزانية، واالآخر اخلا�س باملحا�صبة 

ذلك، يتم العمل يف املغرب بنظام مزدوج، فهناك حما�صبة ال�صندوق على م�صتوى التدبري 

امليزاين؛ حما�صبة امليزانية، وذلك وفقا ملقت�صيات املادة 32 من القانون التنظيمي، يف 

حني يوؤخذ بنظام الت�صوية؛ حما�صبة ال�صنة املالية، على م�صتوى املحا�صبة العامة للدولة. 

وعلى �صوء هذا املقت�صى التنظيمي، تظهر م�صايرة امل�صرع املغربي لنظريه الفرن�صي 

لكن  املالية،  للبيانات  بالن�صبة  اال�صتحقاق  اأ�صا�س  على  حما�صبة  اعتماد  اختار  الذي 

2
باملحافظة على اأ�صا�س ال�صندوق بالن�صبة للميزانية.

العمليات يف  اإدراج جميع  للدولة على  العامة  املحا�صبة  تقوم  املنطلق،  ومن هذا 

ح�صابات ال�صنة املالية التي ترتبط بها بغ�س النظر عن تاريخ التح�صيل اأو االأداء. وبهذا 

اأن  العملية؛ مبعنى  اإحلاق  اأو  للعملية كمعيار ربط  القانونية  الن�صاأة  تاريخ  يتم اعتماد 

العملية يتم ربطها بال�صنة التي رخ�صت فيها بغ�س النظر عن تاريخ تنفيذها. فبح�صب 

هذه الطريقة يتم قيد ح�صاب ال�صنة املالية اخلتامي على اأ�صا�س املبالغ التي مت االلتزام 

باإنفاقها، وتلك التي اأن�صاأ احلق يف حت�صيلها اأثناء ال�صنة املالية، ولو مل يتم هذا االإنفاق 

اأو ذاك التح�صيل خالل نف�س ال�صنة املالية.

ويتكلف املحا�صبون العموميون، ح�صب مقت�صيات املادة 33 من القانون التنظيمي 

والقواعد  املبادئ  احرتام  على  وال�صهر  الدولة،  ح�صابات  واإعداد  مب�صك  للمالية، 

املحا�صبية من خالل التاأكد على اخل�صو�س من احرتام �صدقية الت�صجيالت املحا�صبية، 

(1)  Voir à ce propos : Blondal )J.-R.(, « Comptabilité et budgétisation sur la base des droits 
constatés: questions clés et développements récents », Revue de l’OCDE sur la gestion 
budgétaire, Vol. 3, n°1, 2003. 
(2)  Adhémar )Ph.(, op.cit., p.148.
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واحرتام امل�صاطر وجودة احل�صابات العمومية.

وجتدر االإ�صارة اإىل اأن املحا�صبة العامة لي�صت موجهة فقط لعر�س التدفقات، لكن 

اأي�صا لتقدمي حالة الذمة املالية للدولة (االأ�صول الثابتة، الديون واحلقوق واملخزونات...

نتيجتها.  للدولة لكل �صنة مالية، ف�صال عن   كما ت�صمح بو�صع ح�صيلة حما�صبية 
1
.(

العامة للدولة االأ�صول املالية فقط، واإمنا تهتم كذلك مبمتلكات  وال ت�صمل املحا�صبة 

2
الدولة. 

تلك  عن  تختلف  ال  للدولة  العامة  املحا�صبة  على  املطبقة  القواعد  اأن  ويظهر   

تدخالت  خ�صو�صيات  باعتبار  اإال  اخلا�س  للقانون  اخلا�صعة  املقاوالت  على  املطبقة 

الدولة. وعلى هذا، يذهب بع�س الفقه الفرن�صي اإىل اأنه على الرغم من اأن املحا�صبة 

العامة اجلديدة لي�صت خمتلفة متاما عن حما�صبة املقاوالت، فمع ذلك يحافظ املحا�صب 

نظام  على  الفرن�صي،  املالية  لقوانني  التنظيمي  القانون  يف  بدوره  املعرتف  العمومي، 

امل�صوؤولية  النظام على  اأ�ص�س هذا  ولقد  املحا�صبني اخلوا�س،  خمتلف جدا عن نظام 

 
3
ال�صخ�صية واملالية. 

وبذلك، ت�صكل املحا�صبة العمومية للدولة، من منظور جانب من الفقه الفرن�صي، جوهر 

القطاع اخلا�س. لقد  املقاوالت يف  نف�صها املطبقة على  املايل، الأن قواعدها هي  االإ�صالح 

 يوؤ�ص�س 
4
اأن الف�صل 30 من القانون التنظيمي لقوانني املالية الفرن�صي ا�صتنتج بع�س الفقه 

لدى  به  معمول  ما هو  منوال  على  للدولة،  النتيجة  وح�صاب  املحا�صبية،  الإحداث احل�صيلة 

5
املقاوالت، وعلى نطاق وا�صع، لكل االأ�صخا�س املعنوية اخلا�صعة للمخطط املحا�صبي العام.

املحا�صبة  القواعد املطبقة على  ال�صياق، تطرح م�صاألة كيفيات حتديد  ويف هذا 

العامة للدولة، فاإذا كان امل�صرع التنظيمي الفرن�صي، من خالل املادة 30 من القانون 

التنظيمي للمالية، قد اأكد على اأن حتديد هذه القواعد يقت�صي اإبداء جلنة موؤلفة من 

(1)  Bouvier )M.(, Esclassan )M.-Ch.( et Lassale )J.-P.(, op.cit. , pp.509-510.
1967 املتعلق  2.09.608 املغري واملتمم ملر�صوم  58 من مر�صوم  الف�صل  العامة، على �صوء  )2)  تبني املحا�صبة 

ب�صن نظام عام للمحا�صبة العمومية. ما يلي: العمليات املتعلقة بامليزانية؛ عمليات اخلزينة؛ العمليات املنجزة مع 

الأغيار؛ حركات املمتلكات وقيم ال�صتغالل؛ وتربز كذلك نتائج ال�صنة املالية، ومتكن من اإعداد القوائم املالية 

وو�صعيات الت�صيري. 

(3)  Cotten )M.( et Trosa )S.(, op.cit., pp.297.
(4)  Art. 30 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relatif aux lois des finances, 
réformant l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, 
J.O du 2 août 2001, p.12480.
(5)  Alventosa )J.-R.(, Lefas )P.( et Goubault )J.(, op.cit., p.43.
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�صخ�صيات موؤهلة من القطاعني العام واخلا�س راأيها يف ال�صروط املن�صو�س عليها يف 

القانون املايل. ويبلغ هذا الراأي اإىل اللجان املالية يف جمل�س النواب وجمل�س ال�صيوخ، 

ومن مت يتم ن�صرها، فاإن امل�صرع املغربي ال يتوقف عند هذا اجلانب، وال ي�صري لهذا 

هذه  و�صع  يف  والكفاءة  اخلربة  ميلكون  اال�صتفادة ممن  اإمكانية  يف  املتمثل  املقت�صى 

املعايري املحا�صبية.

وا�صتنادا لذلك، فقد مت حتديد املعايري اجلديدة للمحا�صبة يف الت�صريع الفرن�صي 

بعد ا�صت�صارة جلنة من ال�صخ�صيات املوؤهلة، العمومية واخلا�صة، جلنة معايري املحا�صبة 

العمومية. ولقد و�صعت هذه اللجنة، املو�صوعة حتت اإ�صارة وزير امليزانية، قائمة باملعايري 

املحا�صبية التي تفر�س على مقدم ح�صابات الدولة (االإدارة)، وكذا على امل�صادق. وقد 

طبقت هذه املعايري، التي يجب اأن مت�صك يف اإطارها املحا�صبة العامة للدولة، الأول مرة 

بالن�صبة حل�صابات ال�صنة املالية 2006، وكانت يف البداية يف عداد ثالثة ع�صر معيارا، 

1
وقد تغريت ملراعاة تطور املرجعيات املحا�صبية الدولية.

وجتدر االإ�صارة اإىل اأنه على الرغم من اأن النهج املف�صل يف اأغلب االأنظمة املالية 

العمومية هو ذلك املتعلق با�صتخدام حما�صبة الت�صوية، اأو املتعلقة بالذمة املالية، التي 

تعطي نوعا من املعلومات املحا�صبية الغنية جدا حول اجلهاز العمومي... فاإن جانبا من 

الدار�صني يوؤكد اأن املرور من نظام حما�صبي الآخر ميكن اأن يتطلب مواردا ب�صرية ومالية 

2
قد ال تتوفر لعدد من البلدان النامية على �صبيل املثال.

التكاليف حتليل  محاسبة  ج- 
لقد ترتب عن التطور التجاري وال�صناعي، واحتدام املناف�صة بني املنتجني، ظهور 

احتياجات جديدة يف جمال املعلومات املحا�صبية الكفيلة بالتحكم يف التكاليف، وحتديد 

كلفة خمتلف مراحل االإنتاج، يف اأدق حيثياتها، حتى يت�صنى اتخاذ القرارات بتح�صني 

املوقع التناف�صي، وهو ما عجزت عنه املحا�صبة العامة يف �صقها اخلا�س والعمومي، مما 

ف�صح املجال للفكر املحا�صبي نحو ابتكار فرع جديد ا�صطلح على ت�صميته باملحا�صبة 

3
التحليلية.

(1)  Bouvier )M.(, Esclassan )M.-Ch.( et Lassale )J.-P.(, op.cit., p.512.
(2)  Adhémar )Ph.(, op. cit., p.146.
)3)   يراجع: حممد حيمود، اإ�صكالية تقييم التدبري املحلي، مقاربة نقدية على �صوء التوجهات الرقابية احلديثة، 

اأطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة احل�صن الأول، كلية العلوم القانونية والقت�صادية والجتماعية الدارالبي�صاء، 

م�شتجدات حما�شبة الدولة على �شوء القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون املالية
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العامة  واملحا�صبة  والنفقات،  للمداخيل  اإىل حما�صبة ميزانية  فباالإ�صافة  هكذا، 

للدولة، اأ�ص�س القانون التنظيمي لقانون املالية حما�صبة موجهة لتحليل تكاليف خمتلف 

امل�صاريع املدرجة يف اإطار الربامج. لقد مت اإحداث هذه املحا�صبة بحيث ميكن حتديد 

تكلفة الربامج وال�صيا�صات العمومية. وانطالقا من ذلك، �صتكون الدولة ملزمة، ابتداء 

من فاحت يناير 2020، باأن تقوم مب�صك حما�صبة لتحليل تكاليف خمتلف امل�صاريع املدرجة 

للتكلفة  اأف�صل  تتبعا  املحا�صبة  التنظيمي من هذه  امل�صرع  ويتوخى  الربامج.  اإطار  يف 

النفقات  يف  التحكم  اأجل  من  املبذولة  وللمجهودات  العمومية،  للخدمات  االإجمالية 

املخ�ص�صة لها، وذلك يف اإطار ال�صعي الحرتام تام ملبداأ �صدقية احل�صابات.

الثالثة (حما�صبة حتليل  اأن امل�صرع املغربي مل ي�صف املحا�صبة  وعلى الرغم من 

تكاليف) املن�صو�س عليها يف املادة 31 من القانون التنظيمي لقانون املايل ب”املحا�صبة 

 فقد درج جانب من الفقه الفرن�صي على  التاأكيد على اأن تاأويل املقت�صيات 
1
التحليلية”،

القانونية الواردة يف املادة 27 من القانون التنظيمي لقوانني املالية الفرن�صي؛- “كما 

يجب اأن ت�صمح بتحليل تكاليف خمتلف االأن�صطة”-، يقود اإىل االعتقاد باأن االأمر يتعلق 

جيدا مبحا�صبة حتليلية. لكن مع ت�صجيل حتفظ يتمثل يف اأنها مل ت�صفر، حتى االآن، 

 وعلى هذا، فقد 
2
على نف�س التطورات املنهجية على غرار ما تعرفه املحا�صبة العامة.

درج الفقه املايل اإىل النظر لهذه املحا�صبة كمحا�صبة حتليلية.

وحما�صبة  العامة  املحا�صبة  جانب  اإىل  حتليلية،  حما�صبة  اعتماد  و�صي�صمح 

امليزانية، بح�صر جمموع اأن�صطة الدولة وممتلكاتها، وتتبع اأف�صل للم�صاريع والربامج 

لرثوة  �صورة حقيقية  وتعك�س  و�صادقة،  موحدة  معلومات حما�صبية  واإنتاج  العمومية، 

الدولة وو�صعيتها املالية. ويف هذا ال�صنف من املحا�صبة، يعترب املحا�صبون العموميون 

م�صوؤولني عن �صمان االمتثال للقواعد واملبادئ املحا�صبية، والتاأكد من احرتام القواعد 

وامل�صاطر القانونية، و�صدقية وجودة احل�صابات العمومية.

ومن مربرات اعتماد املحا�صبة التحليلية اأن اتخاذ القرارات ال�صحيحة، ومراقبة 

ال�صنة اجلامعية 2002-2001، �س.245.

)1)   �صبق للم�رشع املغربي اأن حتدث ب�صكل �رشيح عن املحا�صبة التحليلية يف املواد 57 و58 و103 من املر�صوم 

رقم 2.09.608 املغري واملتمم للمر�صوم امللكي رقم 330-66 املتعلق ب�صن نظام عام للمحا�صبة العمومية. ويف 

هذا الإطار، اأو�صح اأن املحا�صبة التحليلية، وفقا للف�صل 58 من املر�صوم ال�صالف الذكر، متكن من ح�صاب اأثمان 

التكلفة، وكلفة امل�صالح ومردوديتها عند القت�صاء.

(2)  Cotten )M.( et Trosa )S.(, op.cit., pp.297.
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نتائجها املادية، اأ�صحى يتوقف ب�صكل كبري على مدى توفر معلومات تت�صف مبا يكفي 

يفرت�س  التي  واملقارنات  التحليالت  عليها خمتلف  تنبني  لكي  وامل�صداقية  الدقة  من 

التحليلية على  املحا�صبة  تعمل  ال�صياق،  القرارات. ويف هذا  اتخاذ  اأن حتكم م�صل�صل 

تاأمني هذا ال�صنف من املعلومات من خالل تطبيقاتها املختلفة بخالف املحا�صبة العامة 

التي طغى عليها هاج�س امل�صروعية القانونية للقرارات دون اإيالء اأي اهتمام بنتائجها 

. وعلى الرغم من ذلك، فقد عرفت املحا�صبة التحليلية كتقنية ملعاجلة املعلومات 
1
املادية

من  وحتليليها  اأخرى،  م�صادر  اإىل  باالإ�صافة  العامة،  املحا�صبة  من  عليها  املتح�صل 

اأجل الو�صول اإىل نتائج يتخذ على �صوئها م�صريو املوؤ�ص�صة خمتلف القرارات املتعلقة 

2
باأن�صطتها، كما ت�صمح مبراقبة امل�صوؤولني على خمتلف امل�صتويات.

وعالوة على ذلك، ال ميكن لنظام التدبري بالنتائج اأن يتالءم مع قانون حما�صبي �صعيف 

ومتقادم وجامد، خا�صة اأن �صمولية االعتماد تهدف اإىل اإعطاء �صالحيات لالآمر بال�صرف يف 

اإدخال حتويالت على اأ�صطر وفقرات امليزانية، بال�صكل الذي يتتبع حتقيق النتائج واالأهداف 

الظرفية للموؤ�ص�صة، ومل�صايرة هذا التطور يفرت�س اعتماد حما�صبة ذات طابع حتليلي �صمانا 

ل�صفافية امليزانية، واإعطاء معلومات كافية حول العمليات املالية، مما يتيح مقروئية اأح�صن 

3
لوثائق امليزانية، و�صهولة الولوج اإىل املعلومة من كل االأطراف املتدخلة يف التدبري املايل.

وتاأ�صي�صا على ذلك، ميكن النظر للمحا�صبة التحليلية كاأداة من اأدوات االإدارة احلديثة، 

تعمل على تطبيق املبادئ واالأ�ص�س املحا�صبية يف ت�صجيل وترتيب وحتليل البيانات املحا�صبية 

لالأعمال التي متت داخل املوؤ�ص�صة مل�صاعدة االإدارة يف التخطيط والقيا�س، وقيا�س وتقييم 

ولهذا، يجب اأن ت�صكل حما�صبة 
4
نتائج االأعمال، والرقابة عليها، واتخاذ القرارات املنا�صبة. 

حتليل التكاليف اأداة قيادية ل�صانعي القرار على م�صتوى االأداء العمومي، واأن تكون و�صيلة 

للمراقبة يف خدمة كل م�صوؤول لوحدة معينة للتدبري لتتبع اأ�صوله، وخمزوناته، اأو تطور حقوقه 

  
5
وديونه.

)1)  حممد حيمود، م.�س.، �س.242.

)2)  نا�رش دادي عدون، تقنيات مراقبة الت�صيري، مطبعة دار املحمدية، اجلزائر، 1999، �س.7.

)3)   جنيب جريي، تنزيل الد�صتور املايل باملغرب بني �رشورة الإ�صالح ورهان احلكامة املالية، من�صورات 

جملة احلقوق، �صل�صلة »الدرا�صات والأبحاث«، الإ�صدار 2013-6، �س.2

)4)   عبد العليم عبد احلميد، األسس النظرية حملاسبة التكاليف، مكتبة اإلشعاع الفنية، مصر، 1994، 

ص 208.
(5)  Caumeil )A.(, « Le contrôle interne, un enjeu majeur pour la qualité des comptes de l’Etat », 
RFFP, n° 93- Février 2006, p.41.  
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بيانات  وحتليل  جتميع  يف  التحليلية  املحا�صبة  مهمة  تتحدد  النحو،  هذا  وعلى 

التكاليف، وتوزيع امل�صروفات من اأجل حتديد ثمن تكلفة املنتجات اأو اخلدمات، وتقدمي 

اخلا�صة  العمليات  كل  بت�صجيل  وتقوم  املوؤ�ص�صة،  اإدارة  اإىل  و�صادقة  دقيقة  معلومات 

 معرفة تكاليف ووظائف املوؤ�ص�صة، وحتديد �صعر تكلفة 
1
بن�صاط املوؤ�ص�صة، وذلك بغية:

املنتجات واخلدمات وكلفة مراحل االإنتاج املختلفة؛ وكذا �صرح النتائج وحتليلها، وح�صاب 

تكاليف املنتجات واخلدمات مع مقارنتها مع اأ�صعار بيعها؛ ف�صال عن مقارنة التكاليف 

التقديرية؛  املوازنات  واإعداد  الفوارق  املعيارية (النمطية) وحتليل  للتكاليف  احلقيقية 

وبالتايل، ال�صماح للموؤ�ص�صة باتخاذ القرارات. 

التكاليف  حتليل  حما�صبة  باأن  املقارنة  التجارب  ا�صتح�صار  خالل  من  ويبدو 

واآلياتها  تطبيقها  حيث  من  التحديات  من  العديد  املمار�صة  م�صتوى  على  �صتطرح 

وم�صاطرها. وعلى العموم، فقد اأبرزت املمار�صة العملية يف التجربة الفرن�صية اأنها ال 

 باملقارنة مع املحا�صبة امليزانية واملحا�صبة العامة للدولة، على الرغم 
2
تزال “جنينية”،

من دخولها حيز التنفيذ. ومن هنا، ال تزال حما�صبة لتحليل التكاليف، وفقا ملحكمة 

3
احل�صابات الفرن�صية، يف “مرحلة ال�صياغة”.

الفقرة الثانية: �سدقية ح�سابات الدولة: م�سمون املبداأ واآلية التطبيق 

وحا�صمة  هامة  الدويل مبرحلة حتول  امل�صتوى  على  العمومية  املالية  نظام  مير 

جدا، اإذ ي�صعى اإىل االنتقال من منطق قدمي، الذي كانت فيه مراقبة املطابقة القانونية 

مهيمنة بل ح�صرية، اإىل منطق جديد اأ�صبح، يف اإطاره، الهدف االأ�صا�س للمراقبة هو 

 من هنا، يظهر اأن مراقبة املطابقة القانونية، على اأهميتها، اأ�صحت 
4
فعالية التدبري.

ترتاجع ل�صالح مراقبة التدبري القائمة على مراقبة جناعة االأداء العمومي. وت�صتجيب 

هذه املراقبة ل�صرورتني: االأوىل دميقراطية من خالل ال�صعي لتكري�س �صدقية و�صفافية 

احل�صابات العمومية، والثانية اقت�صادية من خالل حت�صني �صروط التدبري العمومي، 

وتعزيز �صروط احلكامة اجليدة، والرتكيز على مهام التدقيق والتقييم وامل�صادقة...  

)1)   بو يعقوب عبد الكرمي، املحا�صبة التحليلية، ديوان املطبوعات اجلامعية، ال�صاحة املركزية، بن عكنون، 

اجلزائر، 1998، �ص�س.8-9. 

(2)  Alventosa (J.-R.), Lefas (P.) et Goubault (J.), op.cit., p.43.
(3)  Bouvier )M.(, Esclassan )M.-Ch.( et Lassale )J.-P.(, op.cit., p.511.
(4)  Esclassan )M.-Ch.(, op.cit., p.32. 
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وتهدف املقت�صيات اجلديدة للقانون التنظيمي رقم 13 - 130 لقانون املالية اإىل 

اإ�صالح مناهج التدبري املايل العمومي من خالل ا�صتحداث مبادئ جديدة من �صاأنها 

اأن  تب�صيط وحت�صني مقروئية و�صفافية امليزانية العامة للدولة. من هنا، ميكن القول 

جدا  عميقة  تغيريات  طياتها  يف  حتمل  املالية  لقانون  التنظيمي  القانون  م�صتجدات 

مبداأ  اإدخال  املحا�صبي، من خالل  ال�صق  العمومية، خا�صة يف  املالية  لتدبري  بالن�صبة 

�صدقية احل�صابات، وتكليف املجل�س االأعلى للح�صابات مبهمة جديدة؛ وهي امل�صادقة 

على ح�صابات الدولة. 

الدولة حسابات  صدقية  أ- 
يتوخى القانون التنظيمي للمالية اعتماد جمموعة من القواعد واملبادئ الرامية 

اإىل حت�صني �صفافية املالية العمومية. ويرتبط اإدماج مبداأ �صدقية امليزانية يف الت�صريع 

املايل املغربي، عموما، بال�صعي اإىل تعزيز �صفافية امليزانية، وانطالقا من ذلك تعزيز 

وتاأكيد جودة توقعات  املالية،  اإعداد م�صروع قانون  التي تتحكم يف  الفر�صيات  �صحة 

وكذا  اإعدادها،  اأثناء  املتوفرة  املعطيات  االعتبار  بعني  االأخذ  مع  والتكاليف،  املوارد 

تاأكيد االلتزام بتقدمي قوانني مالية تعديلية يف حالة ح�صول تغريات كبرية يف اأوليات 

وفر�صيات قانون املالية.

واإذا كان الت�صريع الفرن�صي قد اأدمج، من خالل القانون التنظيمي لقوانني املالية 

 فاإن امل�صرع املغربي قد حذا حذوه يف 
1
الفرن�صي، مبداأ جديدا، وهو مبداأ ال�صدقية.

االإ�صالح امليزاين واملحا�صبي االأخري الذي عرفه القانون التنظيمي لقانون املالية من 

اإدماج هذا  اإىل  اأي�صا،  املغربي،  التنظيمي  امل�صرع  لقد عمد   
10 و2.33 املادتني  خالل 

املبداأ اجلديد؛ وهو مبداأ ال�صدقية، وذلك يف اإطار حر�صه على اإقرار اأف�صل املمار�صات 

امليزانية  مفهوم �صدقية  ي�صكل  النحو،  العمومية. على هذا  املالية  �صفافية  يف جمال 

واملحا�صبة جت�صيدا حقيقيا للتحول الذي يعرفه النظام املحا�صبي للدولة. 

(1)  Vachia )J.-Ph.(, «L’émergence du principe de sincérité dans le droit public financier », RFFP, 
n°91-Septembre 2005, pp.173-199.
)2)   لكن املالحظ، من حيث ال�صكل، على الأقل، اأن الت�رشيع املايل واملحا�صبي املغربي اقت�رش على جمرد اإدراج 

الذي خ�ص�س ملبداأ  الفرن�صي  الدولة، وذلك على خالف امل�رشع  الف�صل املخ�ص�س حل�صابات  ال�صدقية داخل  مبداأ 

ال�صدقية يف حد ذاته ف�صال خا�صا به، وذلك اإبرازا لأهمية وقيمة هذا املبداأ كاأحد املبادئ امليزانية واملحا�صبية 

اجلديدة.
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املالية  لقوانني  التنظيمي  القانون  يف  ظهر  كما  ال�صدقية،  مفهوم  اأن  ومعلوم 

1
الفرن�صي، يعك�س منظورين خمتلفني:

اإطار  - ال�صدقية، مبداأ ميزاين الذي يطبق على ميزانية الدولة كما اأعدت يف 

قوانني املالية االأ�صا�صية والتعديلية؛

- ال�صدقية، مبداأ حما�صبي الذي يتطلب اأن تكون ح�صابات الدولة مطابقة للقانون 

يوؤثر  الذي  االأمر  املالية،  وو�صعيتها  املالية  لذمتها  حقيقية  �صورة  وتعك�س  و�صادقة، 

بال�صرورة على قانون الت�صفية حيث تتطلب ال�صدقية “�صحة احل�صابات”.

ولقد اأو�صح املجل�س الد�صتوري الفرن�صي، من جانبه، م�صمون االلتزام ب�صدقية 

 فبالن�صبة اإىل الف�صل 32 الذي ن�س على 
2
القوانني املالية يف قراره 25 يوليوز 2001،

اعترب  عنها”،  تنجم  التي  والتقديرات  املتوفرة  املعلومات  من خالل  ال�صدقية  “يقدر 
اأو التعديلية،  اأنه يوجد ت�صوران لل�صدقية: بالن�صبة لقوانني املالية االأ�صا�صية  املجل�س 

تدل ال�صدقية على غياب نية حتريف اخلطوط الرئي�صة للتوازن امليزاين. اأما بالن�صبة 

اأن جميع  االأخرية  وتقت�صي هذه  ال�صدقية �صحة احل�صابات.  تعني  الت�صفية،  لقانون 

العمليات يجب اأن توؤخذ يف االعتبار، كما هي يف احل�صابات التي ت�صتجيب ملوا�صفاتها، 

واأن تكون التقديرات �صحيحة. ومعنى ذلك، اأن مبداأ ال�صدقية لي�س له نف�س النطاق 

3
فيما يتعلق بقوانني الت�صفية وباقي القوانني املالية.

وا�صتنادا لذلك، يظهر انطالقا من قراءة املقت�صيات اجلديدة اخلا�صة باالإ�صالح 

امليزاين واملحا�صبي يف القانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون املالية اأن �صرط االلتزام 

بال�صدقية، على غرار الت�صريع الفرن�صي، يخ�س، يف االآن نف�صه، امليزانية واملحا�صبة: 

ففيما يتعلق ب�صدقية قوانني املالية، فلقد كر�س مبداأ �صدقية امليزانية باملادة 10 من 

ب�صكل  املالية  “تقدم قوانني  اأن  لها يجب  التي طبقا  املالية  لقانون  التنظيمي  القانون 

�صادق جمموع موارد وتكاليف الدولة”. ويتم تقييم �صدقية قوانني املالية ( املداخيل 

والتكاليف) من خالل “املعطيات املتوافرة اأثناء اإعدادها والتوقعات التي ميكن اأن تنتج 

(1)  Damarey )S.(, Finances publiques, Gualino éditeur, EJA, Paris, 2006, p.501. 
)2)   جتدر الإ�صارة اإىل اأن مبداأ �صدقية احل�صابات يف التجربة الفرن�صية قد مت ا�صتح�صاره ب�صكل متواتر يف 

العديد من قرارات املجل�س الد�صتوري الفرن�صي قبل اأن ي�صبح مقت�صى قانوينا، يراجع: 

Lascombe )M.( et Vandendriessche )X.(, « conseil constitutionnel et cour des comptes: 
plaidoyer pour une coopération renforcée », in Etudes en l’honneur de Loïc Philip, «Constitution 
et finances publiques», Economica, Paris, 2003, p.445.
(3)  Damarey )S.(, op.cit., p.509. 
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التن�صي�س على مبداأ ال�صدقية يف  اأما فيما يخ�س ح�صابات الدولة، فقد مت  عنها”. 

الفقرة الثالثة من املادة 31 من نف�س القانون التي اأو�صحت اأن ح�صابات الدولة “يجب 

اأن تكون مطابقة للقانون و�صادقة، وتعك�س �صورة حقيقية لرثوتها ولو�صعيتها املالية”.

 31 املادة  الثالثة من  الفقرة  اأن م�صمون  يبدو  وفيما يخ�س �صدقية احل�صابات، 

من القانون التنظيمي للمالية يقود اإىل اال�صتجابة ملنطقني؛ االأول قانوين (امل�صروعية 

امليزانية  �صدقية  مبداأ  يتاأ�ص�س  وبالتايل،  (ال�صدقية).  تدبريي  والثاين  القانونية)، 

واملحا�صبة نظريا على اإدماج وتكامل ثقافتني، االأوىل قانونية، والثانية تدبريية. ومن هذا 

املنطلق، فاإذا كان ما يهم املقرتب الكال�صيكي للرقابة هو احرتام امل�صروعية القانونية، 

واملحا�صبية،  املالية  املعامالت  م�صتوى  على  القانونية،  للقاعدة  االمتثال  خالل  من 

واالقت�صاد  والنجاعة  الفعالية  حتما حتقيق  يعني  ال  واحرتامه  للقانون  االمتثال  فاإن 

اأن مراقبة  املقارنة  التجارب  العمومي. ويالحظ حتى يف  املايل  التدبري  على م�صتوى 

النظامية مل متنع من االنزالق اإىل العجز املوازناتي. وانطالقا من هذه املالحظة، فقد 

مت ا�صتخال�س حديثا خال�صة مفادها اأن نظامية احل�صابات لي�صت بال�صرورة �صمانا 

 
1
للتدبري اجليد.

بع�س  بني  التوفيق  حماولة  اإىل  التنظيمي  امل�صرع  عمد  فقد  ال�صياق،  هذا  ويف 

املبادئ التي تنتمي حلقول ومرجعيات خمتلفة: املطابقة القانونية، ال�صدقية، حقيقة 

احل�صابات؛ واإذا كانت املطابقة للقانون، من منظور بع�س الفقه املقارن، تنتمي للمقرتب 

التقليدي للرقابة املرتبط بامل�صروعية، وتعني بذلك التطابق مع القانون، فما هو م�صروع 

هو ما احرتم القواعد القانونية، فاإن حقيقة احل�صابات تفر�س اأن تعر�س احل�صابات كل 

العمليات التي يجب اأن ت�صجل فيها، ومتنح جميع املعلومات ال�صرورية لتقدير الو�صعية 

2
ب�صورة مو�صوعية.

اإىل  التنظيمي ملبداأ �صدقية احل�صابات  وعلى هذا النحو، يظهر تكري�س امل�صرع 

جانب املحافظة على مبداأ امل�صروعية؛ كمبداأ كال�صيكي للرقابة املالية. ولقد اأكد جانب 

من الفقه املايل الفرن�صي، بهذا اخل�صو�س، اأن �صم م�صطلحات “ال�صدقية” و”�صورة 

حقيقية” اإىل “امل�صروعية” مبوجب متطلبات املحا�صبة العامة، والتي ت�صتعيد ما ورد يف 

(1)  Lascombe )M.( et Vandendriessche )X.(, « De la nécessité de maintenir un contrôle 
juridictionnel en système lolfique », RFFP n°100-Novembre 2007, p.252.
(2)  Barilari )A.(, Les contrôles financiers comptables, administratifs et juridictionnels des 
finances publiques, LGDJ, Paris, 2003, p.161. 
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القانون التجاري الفرن�صي من طرف امل�صرع التنظيمي، يفر�س ال حمالة على حمكمة 

احل�صابات اأن تهتم باحلقيقة االأ�صا�صية للح�صابات املقدمة اإليها، ولي�س فقط مبطابقتها 

1
ال�صكلية للقانون.

وعلى م�صتوى التجربة الفرن�صية، وبالنظر الأهمية ال�صرط الثالثي الذي يجب اأن 

تفي به ح�صابات الدولة؛ النظامية وال�صدقية واأن تعك�س حقيقة ذمتها املالية وو�صعيتها 

املالية، فقد متت د�صرتته، فهو من االآن ف�صاعدا ذو طبيعة د�صتورية، اإذ جرى التن�صي�س 

 الذي اأر�صى بذلك، يف ن�س الد�صتور 
2
عليه يف الف�صل 2-47 من الد�صتور الفرن�صي،

3
مبادئ قانون املحا�صبة العمومية؛ وخ�صو�صا مبداأ ال�صدقية.

رئي�صتني:  اإ�صكاليتني  احل�صابات  �صدقية  مبداأ  حول  الفقهي  النقا�س  اأثار  ولقد 

يتعلق االأمر بداية بق�صية التحديد الدقيق وال�صحيح لنطاق ح�صابات الدولة... وتخ�س 

الثانية ال�صكوك والت�صاوؤالت التي من املحتمل اأن تثار حول م�صاألة املعايري املحا�صبية 

للدولة. ومن هذا املنطلق، فاإن االلتزام بالنظامية وال�صدقية وحقيقة الو�صعية املالية 

حل�صابات الدولة يتطلب التمكن من حتديد نطاق تدخل الدولة، وترجمته اإىل األفاظ 

حما�صبية (اأ�صول وخ�صوم)، وذمة مالية التي يجب لي�س فقط حتديدها لكن تقييمها. 

ح�صابات  توحيد  قواعد  م�صاألة  اأي�صا،  الدولة،  نطاق  مفهوم  يطرح  ذلك،  عن  ف�صال 

4
الدولة مع ح�صابات الهيئات التي ت�صارك فيها اأو التي متلكها.

طرف  من  انتقادات  له  وجهت  فقد  ال�صدقية،  مبداأ  حداثة  من  الرغم  وعلى 

الفقه املقارن تتمثل يف اأن �صدقية امليزانية واملحا�صبة تتعلق بحقل تظهر فيه �صيطرة 

ثقافة االأرقام مع اليقني الزائف الذي من املحتمل اأن تعطيه لها. اإذ توحي املعطيات 

الرقمية مبظهر العقالنية واملو�صوعية بل العلمية، لكن يف الواقع، لي�س االأمر اإال وهما. 

تكون  لن  لذلك،  ال�صيا�صية،  باخليارات  تتعلق  اأعماال  ترتجم  واحل�صابات  فامليزانيات 

االأجوبة اإال ن�صبية. وانطالقا من ذلك، لي�س هناك مو�صوعية مطلقة يف هذه احلالة. 

(1)  Vachia )J.-Ph.(, « La cour des comptes, une nouvelle approche des comptes », RFFP n°100-
novembre 2007, p.241. 
)2)   ين�س الف�صل 47 2- من الد�صتور الفرن�صي: على اأن »تكون ح�صابات الإدارات العمومية مطابقة للقانون 

و�صادقة. تعك�س �صورة  حقيقية حل�صيلة ت�صيريها، وذمتها املالية وو�صعها املايل«. وي�صتند هذا الف�صل اإىل 

التي  الجتماعي،  النظام  بتمويل  املتعلق  التنظيمي  والقانون  املالية،  لقوانني  التنظيمي  القانون  مقت�صيات 

اعرتفت ب�رشورة �صدقية ح�صابات اأنظمة واأجهزة ال�صمان الجتماعي.

(3)  Bouvier )M.(, Esclassan )M.-Ch.( et Lassale )J.-P.(, op.cit., pp.335-336.
(4)  Ibid., p. 511.
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اإ�صفاء الطابع الق�صائي على مفهوم �صدقية امليزانية  باأن  الفقه  ويفرت�س جانب من 

واملحا�صبة من خالل موقف اإرادوي يهدف اإىل و�صعه كمبداأ رئي�صي من مبادئ القانون 

املايل العمومي، ال ميكنه اأن يغري �صيئا من حقيقة اأن هذا املبداأ ا�صتدرج ليطبق على 

 بل مل يخف جانب من الفقه اأن مبداأ ال�صدقية 
1
حاالت غري موؤكدة وغام�صة ووهمية.

2
ي�صتدعى يف كثري من االأحيان لغايات �صيا�صية جدا.

وعلى الرغم من ذلك، تعد ال�صدقية اإحدى االلتزامات اجلديدة التي ن�س عليها 

امل�صداقية  اإ�صفاء  �صاأنها  من  والتي  واملحا�صبة،  امليزانية  التنظيمي يف جمال  امل�صرع 

هذه  احرتام  من  التاأكد  مهمة  اأنيطت  وقد  العمومية،  االأموال  تدبري  على  وال�صفافية 

االلتزامات اإىل الهياأة العليا ملراقبة االأموال العمومية.

ب- املصادقة عنصر لإلصالح احملاسبي
 ويعد 

3
ت�صكل امل�صادقة على احل�صابات تعبريا عن حكامة مالية عمومية جديدة.

تاأ�صي�س امل�صادقة على ح�صابات الدولة، ب�صكل خا�س، ن�صخة من النظام اجلديد للتدبري 

العمومي الذي يتطور اليوم، وتو�صح ذلك التقارب، من االآن ف�صاعدا، بني الثقافة املالية 

 وترتبط مهمة امل�صادقة على احل�صابات يف التجربة 
4
العمومية والثقافة املالية للمقاولة.

الفرن�صية بالعديد من التحوالت التي عرفها م�صل�صل اإ�صالح املالية العمومية، وتك�صف 

ك�صريورة عن حتوالت عميقة يف طبيعة الدولة، واأمناط التدبري العمومي...وكذا تندرج 

يف اإطار �صياق دويل مرتبط بااللتزامات االأوروبية. 

املالية  املعلومات  موثوقية  �صمان  يف  احل�صابات  على  امل�صادقة  رهان  ويتجلى 

بالذمة  املتعلقة  املعطيات  نطاق  خ�صو�صا  تتناول  التي  العامة  املحا�صبة  من  املنحدرة 

 كما يتعلق االأمر مبعرفة 
5
املالية، واأي�صا التحمالت امل�صتقبلية التي تثقل كاهل الدولة.

حقوق وواجبات وخماطر اجلماعات العمومية، وباخل�صو�س التزاماتها امل�صتقبلية. اإذ 

تهم معلومات امل�صادقة، بالتاأكيد، احلكومة واملواطن، بل، كذلك، وكاالت الت�صنيف التي 

(1)  Ibid., p.335.
(2)  Camby )J.-P.(, « La LOLF et le conseil constitutionnel », RFFP, n°94-2006, p.73.
(3)  Bouvier )M.(, «La certification des comptes de l’Etat : expression d’une nouvelle gouvernance 
financière publique », Revue juridique de l’économie publique, n°649, janvier 2008.
(4)  Bouvier )M.(, Esclassan )M.-Ch.( et Lassale )J.-P.(, op.cit., p.521.
(5)  Flizot )S.(, « Certification des comptes et rôle des ISC», In Séminaire : « L’importance des 
systèmes de contrôle dans la réussite des réformes comptables des Etats », Septembre 2008, 
p.2, www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/.../14_fr_flizot.pdf 
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1
ت�صعى اإىل �صبط، يف اإطار متويل املديونية، ا�صتدامة املالية العمومية. 

اأخرى، تعد امل�صادقة عن�صرا لالإ�صالح املحا�صبي، فامل�صادقة، مهما  ومن زاوية 

اإذ لي�صت املهمة   
2
اإال مظهرا لالإ�صالح املحا�صبي. كانت مثرية لالهتمام، فهي لي�صت 

اجلديدة املتعلقة بامل�صادقة على احل�صابات اإال اإحدى نتائج التقنية اجلديدة للمحا�صبية 

يف  يرتبط  احل�صابات  على  امل�صادقة  مهمة  ظهور  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر  اجلديدة. 

التجارب املقارنة مبحا�صبة ال�صنة املالية. فاإقرار هذه االأخرية يقود حتما اإىل مراقبة 

3
النتائج واحل�صابات، وبالتايل نحو امل�صادقة.

ويف هذا االإطار، يعد تاأ�صي�س امل�صادقة على ح�صابات الدولة، من دون �صك، من 

التجديدات االأكرث اأهمية للقانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون املالية الذي اأوكل هذه 

املهمة الرقابية اجلديدة للمجل�س االأعلى للح�صابات باعتباره الهياأة العليا ملراقبة املالية 

بلدان  خا�صة  املقارنة؛  التجارب  وخمتلف  الفرن�صية،  التجربة  غرار  على   
4
العمومية،

منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية التي اختارت امل�صادقة على ح�صاباتها من طرف 

املوؤ�ص�صة العليا للمراقبة.

الدولة،  ح�صابات  على  الت�صديق  مبهمة  للح�صابات  االأعلى  املجل�س  وبتخ�صي�س 

والتي تعد من امل�صتجدات الهامة التي تندرج يف اإطار ال�صعي لتح�صني جودة املعلومات 

املحا�صبية واملالية، و�صمان وثوقيتها، وتدعيم �صفافية ح�صابات الدولة، ي�صعى امل�صرع 

املغربي اإىل اإدراج املغرب يف حركة دولية لتحديث االأنظمة املحا�صبية العمومية. هكذا، 

فقد اأناط امل�صرع التنظيمي املجل�س االأعلى للح�صابات مب�صوؤولية جديدة جدا؛ تتعلق 

مبهمة الت�صديق على املطابقة القانونية حل�صابات الدولة و�صدقيتها، وبالتايل اإعطاء 

املتعلقة  الق�صائية  باقي وظائفه؛  اإىل  تن�صاف  املالية، وهي مهمة  البيانات  راأي حول 

لالأموال  اجليد  اال�صتخدام  بافتحا�س  املتعلقة  االإدارية  تلك  اأي�صا  لكن  باملحا�صبني، 

5
العمومية من حيث اقت�صاد وجناعة وفعالية التدبري املايل العمومي.

(1)  Boutateb Es-Sehab, « Les cours des comptes maghrébines à la recherche d’une transparence 
financière », REMA, n°37, 2014, p.165.
(2)  Alventosa )J.-R.(, Lefas )P.( et Goubault )J.(, op.cit., p.41.
(3)  Esclassan )M.-Ch.(, op.cit., p.33. 
)4)   ميار�س املجل�س وفقا للف�صل 147 من الوثيقة الد�صتورية مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم احلكامة املالية 

وال�صفافية واملحا�صبة بالن�صبة للدولة والأجهزة العمومية.

)5)   يبدو اأن حقل مهام املجل�س قد اأ�صحى �صا�صعا من خالل املهمة اجلديدة املتعلقة بامل�صادقة على احل�صابات. 

ففي الخت�صا�س الق�صائي يتوىل املجل�س البت يف احل�صابات، والتاأديب املتعلق بامليزانية وال�صوؤون املالية. كما 
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اإطار  يف  يندرج  جديدا  اخت�صا�صا  الدولة  ح�صابات  على  امل�صادقة  كانت  واإذا 

املراقبة اخلارجية، ويعد �صكال من اأ�صكال م�صاعدة املحكمة املالية للربملان يف التجربة 

اإىل االإطار  التنظيمي املغربي ال ي�صري، ب�صكل �صريح،  اأن امل�صرع   فيظهر 
1
الفرن�صية،

اإطار مهمة  اندراجها يف  اإال  ي�صر  اإذ مل  املهمة اجلديدة،  تندرج فيه هذه  الذي  العام 

 ومع ذلك، ميكن القول اأن مهمة امل�صادقة على احل�صابات �صت�صاعد 
2
م�صاعدة الربملان.

اأداء وظيفته الرقابية، خا�صة وهو يدر�س قانون الت�صفية. كما اأن ن�صر  الربملان على 

النواب  الإخبار  هامة  اأداة  �صي�صكل  احل�صابات  على  امل�صادقة  ب�صاأن  املجل�س  تقرير 

واملواطنني، وبالتايل امل�صاهمة يف تدعيم �صفافية املالية العمومية، واإر�صاء ون�صر دعائم 

ثقافة املحا�صبة وامل�صاءلة.

من هنا، �صيطلب من املجل�س االأعلى للح�صابات اإبداء راأيه كل �صنة، وذلك ابتداء من 

فاحت يناير 2020 ح�صب املادة 69 من القانون التنظيمي للمالية، يف نتائج تنفيذ امليزانية 

التي اأ�صحت برجمتها على اأ�صا�س املهام والربامج واالأن�صطة. وتهدف مهمة الت�صديق 

على املطابقة القانونية حل�صابات الدولة و�صدقيتها اإىل تقدمي راأي مو�صوعي ووا�صح 

وح�صيلته  للدولة،  العام  احل�صاب  حول  وباخل�صو�س  العمومية،  املالية  البيانات  حول 

املحا�صبية وملحقاتها.    

اخلا�صة،  م�صوؤوليته  ب�صياغته، حتت  يقوم  ومعلال  مكتوبا  راأيا  امل�صادقة  وتعترب 

ال�صرورية  العنا�صر  جميع  على  يركز  والذي  ما،  وحدة  ح�صابات  حول  م�صتقل  جهاز 

الأموال  ا�صتخدام  ومراقبة  العمومية،  الأموال  ا�صتخدام  ومراقبة  الت�صيري،  مبراقبة  الإداري  الخت�صا�س  يقوم 

العمومية التي يتم جمعها عن طريق التما�س الإح�صان العمومي، وبذل امل�صاعدة للربملان واحلكومة والهيئات 

الت�صاريح  ومراقبة  وفح�س  النتخابات،  نفقات  ومراقبة  ال�صيا�صية،  الأحزاب  نفقات  ومراقبة  الق�صائية، 

الإجبارية باملمتلكات، وكذا الت�صديق على ح�صابات الدولة.

)1)   تندرج مهمة امل�صادقة على احل�صابات العمومية من طرف حمكمة احل�صابات يف الت�رشيع الفرن�صي يف 

الفرن�صي. فوفقا  الد�صتور  2-47 من  الف�صل  املن�صو�س عليها يف  الربملان  اأو�صع؛ وهي م�صاعدة  اإطار مهمة 

املالية  املحكمة  م�صاعدة  مهمة  تت�صمن  املالية  لقوانني  التنظيمي  القانون  من   58 املادة  من  اخلام�صة  للفقرة 

هذه  وتلحق  الدولة.  ح�صابات  وحقيقة  �صدقية  نظامية،  على  احل�صابات  حمكمة  م�صادقة  خ�صو�صا:  للربملان 

امل�صادقة مب�رشوع قانون الت�صفية وترفق ببيان عن بالتحقيقات املنجزة.

)2)   ح�صب املادة 148 من الوثيقة الد�صتورية يقدم املجل�س م�صاعدته للربملان يف املجالت املتعلقة مبراقبة املالية 

العمومية، كما يجيب عن الأ�صئلة وال�صت�صارات املرتبطة بوظائف الربملان يف الت�رشيع واملراقبة والتقييم 

والتجارب  املغربي  الد�صتور  �صوء  على  بالربملان  املجل�س  عالقة  حول  لال�صتزادة  العمومية،  باملالية  املتعلقة 

املقارنة، يراجع: اأحمد حا�صون، »املجل�س الأعلى للح�صابات والربملان: اأية عالقة على �صوء الوثيقة الد�صتورية 

والتجارب املقارنة؟« املجلة املغربية للتدقيق والتنمية، العدد 37، 2014، �ص�س. 91-129.
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جميع  يف  الوحدة،  لتلك  املالية  البيانات  مطابقة  حول  معقول  تاأمني  على  للح�صول 

مظاهرها الهامة، ملجموعة معينة من القواعد واملبادئ املحا�صبية، ويظهر يف مقدمتها 

  
1
املطابقة القانونية وال�صدقية وحقيقة احل�صابات.

وتعرف امل�صادقة تقليديا باأنها: “مقرتب للمراقبة اخلارجية يقود اإىل �صياغة راأي 

للخربة حول م�صروعية، و�صدقية وحقيقة البيانات املالية ملنظمة ما، وعند االقت�صاء 

 وا�صتنادا لذلك، فامل�صادقة هي القول، 
2
حول التقارير املالية، وت�صيري هذه املنظمة”.

باأنه يوجد تاأمني معقول باأن  من وجهة نظر موؤ�ص�صة امل�صادقة، يف نهاية حتقيقاتها، 

احل�صابات مطابقة للقانون، و�صادقة واأنها تعك�س �صورة حقيقية للرثوة والو�صعية املالية 

 وت�صتخدم امل�صادقة مراقبات املطابقة القانونية، التي تقود اإىل امل�صادقة 
3
العمومية.

على احل�صابات؛ ومراقبات جناعة االأداء، التي تقدر جناعة الت�صيري مبقارنة الو�صائل 

بالن�صاط وتقدر، عند االقت�صاء، الفعالية. 

وانطالقا من املعايري الدولية للتدقيق املعتمدة من طرف اأغلب املوؤ�ص�صات العليا 

الذي  الت�صور  �صوء  وعلى  الدولة،  ح�صابات  على  امل�صادقة  يف جمال  املالية  للرقابة 

الراأي  طبيعة  بخ�صو�س  وبو�صوح،  نف�صها،  الفرن�صية  احل�صابات  حمكمة  عنه  عربت 

الذي �صتعمد اإىل �صياغته حول نتائج امل�صادقة، ميكن القول اأن املوؤ�ص�صة العليا للرقابة 

املالية اأمامها نظريا اأربعة خيارات: امل�صادقة بدون حتفظ، امل�صادقة مقرونة بواحد اأو 

 
4
اأكرث من التحفظات، رف�س امل�صادقة، عدم اإمكانية امل�صادقة.

لكن من بني تلك اخليارات املختلفة، يظل اخليار املرتبط بامل�صادقة مع التحفظ 

هو الذي مت دائما تبنيه من طرف حمكمة احل�صابات الفرن�صية. فمنذ دخول امل�صادقة 

نظامية  على  دائما  املحكمة  �صادقت   ،2006 املالية  ال�صنة  من  انطالقا  التنفيذ  حيز 

 على الرغم من تاأكيدها �صراحة باأنها اأخذت 
5
و�صدقية وحقيقة احل�صابات بتحفظات،

(1)  « Certification des comptes de l’Etat », Exercice de 2009, mai 2010, Cour des comptes, 
France in www.ccomptes.fr/fr/documents/RCE/Certification-des-comptes-2009.pdf, p.3.
(2)  Prat )M.( et Chaigneau-Peyroux )S.(, op.cit., p.224.
(3)  Vachia )J.-Ph.(, « La cour des comptes… », op.cit., p.240. 
(4)  Rapport sur l’exécution des lois de finances en vue du règlement du budget de l’exercice 
2004, cour des comptes, 2003, pp.287-288.
)5)   �صهدت التجربة الفرن�صية تطبيق امل�صادقة لأول مرة �صنة 2007، حيث اأجرت حمكمة احل�صابات امل�صادقة 

على ح�صابات الدولة، وو�صعت اثنا ع�رش حتفظا، يراجع:

Chouvel (F.), Finances publiques 2008, 11éme édition, Gualino éditeur, EJA, Paris, 2008, 
pp.202-203.
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القانون  دخول  بني  انتقالية  فرتة  من  ت�صتفد  مل  الدولة  اأن  حكمها  االعتبار يف  بعني 

1
التنظيمي لقوانني املالية حيز التنفيذ وامل�صادقة.

بتقدير  املالية  املحكمة  قيام  اأن  على  الفقه  بع�س  اأكد  فقد  نظرية،  زاوية  ومن 

قانونية احل�صابات التي تخ�صع الخت�صا�صها، لي�س يف هذا االأمر من جديد، لكن التغيري 

يكمن يف اأنه يجب عليها االآن تقدير احل�صابات بالقيا�س اإىل مرجع معياري جمدد اإىل 

 فحتى واإن كانت امل�صادقة ت�صكل ثورة ما يف فح�س احل�صابات، فهي لي�صت 
2
حد كبري.

قدميا،  باملطابقة،  العامة  فالت�صريح  احل�صابات.  ملحكمة  بالن�صبة  كلية  جديدة  مهمة 

3
يهدف خ�صو�صا اإىل �صمان مطابقة حما�صبة الوزراء مع تلك اخلا�صة باملحا�صبني.

ويعترب اأحد الدار�صني الفرن�صيني اأن من بني عنا�صر التجديد يف جمال امل�صادقة 

فامل�صادق  معقول،  تاأمني  على  احل�صول  يتم  لكي  اأنه  هو  العمومية  احل�صابات  على 

توؤثر على  التي  كانت طبيعتها،  املخاطر، مهما  يعتمد على حتليل  الفرن�صي  العمومي 

هي  الطريقة  فهذه  ذلك،  على  عالوة  عليها.  لي�صادق  لديه  التي  احل�صابات  تقدمي 

ال  وكذا  واحدة،  واحدة  العمليات  من  املاليني  فح�س  ال ميكن  الأنه  املمكنة،  الوحيدة 

ميكن التم�صك مبراجعة �صكلية للبيانات املالية املقدمة. وعلى هذا، ي�صتخدم امل�صادق 

اخلا�صع  للجهاز  الداخلي  والتدقيق  واملايل،  املحا�صبي  جانبها  يف  الداخلية  املراقبة 

للمراقبة، لكي يبني راأيا ما. وانطالقا من ذلك، يح�صل امل�صادق ال حمالة على معرفة 

يف الزمن احلقيقي لنقط القوة وال�صعف لبنيات ومدارات املعلومات يف اجلهاز الذي 

  
4
�صتتم امل�صادقة على ح�صاباته.

لي�س  احل�صابات  ملحكمة  املمنوحة  امل�صادقة  مهمة  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 

احل�صيلة  للدولة؛  العام  احل�صاب  تكون  التي  املحا�صبية  البيانات  تاأويل  كمو�صوع  لها 

 بل تكمن فقط يف اإثبات مطابقتها 
5
املحا�صبية، وح�صاب النتيجة، وتدفقات اخلزينة،

و�صدقية  نظامية  عنها؛  املتفرعة  القواعد  عن  ف�صال  للدولة،  املحا�صبية  للمعايري 

وحقيقة احل�صابات، وهي مهمة �صبيهة بتلك املمار�صة من طرف مندوبي احل�صابات يف 

6
املقاوالت.

(1)  Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, et Lassale )J.-P.(, op.cit., p. 519.
(2)  Vachia )J.-Ph.(, « La cour des comptes… », op.cit., p.240. 
(3)  Alventosa )J.-R.(, Lefas )P.( et Goubault )J.(, op.cit., pp.45-46.
(4)  Vachia )J.-Ph.(, « La cour des comptes… », op.cit., pp.241-242. 
(5)  Bouvier )M.(, « La certification des comptes de l’Etat… », op.cit., p.3.
(6)  Sinnassamy (Ch.), « Contrôle ou évaluation : réalités et illusions du management public », 
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لتعدد  بالنظر  امل�صادقة  تطبيق  جمال  حتديد  م�صاألة  اأثريت  ذلك،  عن  وف�صال 

احل�صابات املقدمة �صنويا من طرف االإدارة. فاإذا كان امل�صرع التنظيمي الفرن�صي يقر 

بوجود ثالث حما�صبات للدولة؛ وهي املحا�صبة املوازنية واملحا�صبة العامة واملحا�صبة 

التحليلية، فاإن ح�صابات املحا�صبة العامة للدولة هي وحدها التي ت�صكل مو�صوعا �صنويا 

مل�صادقة املحكمة املالية. وتتم امل�صادقة على املحا�صبة العامة وفقا لقواعد قريبة من 

 كما �صرحت املحكمة املالية باأن باقي 
1
تلك املطبقة يف املقاوالت يف القطاع اخلا�س.

املحا�صبات، وخ�صو�صا، حما�صبة امليزانية، ال تعرف نظاما مرجعيا ي�صكل اإطارا معياريا 

2
ميكن على اأ�صا�صه اأن تتمكن من القيام بامل�صادقة عليها.

من  تنفلت  اأن  اإال  التحليلية  للمحا�صبة  اأنه ال ميكن  الفرن�صي  الفقه  اأو�صح  وقد 

اأنها ت�صدر عن تقدير مل�صاطر املراقبة الداخلية، والتحكم يف املخاطر  امل�صادقة مبا 

املنجزة يف التقارير اخلا�صة ملحكمة احل�صابات. وعلى خالف ذلك، ال ميكن للمحا�صبة 

العامة اإال اأن تدخل يف حقل امل�صادقة. وباملقابل، ال يوجد اأي اندماج تلقائي اأو منع 

ميكن اأن يعار�س املحا�صبة املوازنية. فمن جهة، يجري فح�س هذه االأخرية يف التقرير 

التنظيمي  القانون  لروح  طبقا  فالربملان،  ثانية،  جهة  ومن  املالية،  قانون  تنفيذ  حول 

لقوانني املالية الفرن�صي، ال ميكن اإال اأن يبتغي م�صادقة اخلرباء لالإ�صهاد على نتائج 

3
املقارنة بني امليزانية امل�صوت عليها وامليزانية املنفذة. 

املالية  لقوانني  التنظيمي  القانون  اإطار  يف  احل�صابات  على  امل�صادقة  وت�صتخدم 

) نف�صه  التنظيمي  للقانون  العامة  املبادئ  يف  املت�صمنة  املحا�صبية  املعايري  الفرن�صي 

اإىل  بالرجوع  كذلك،  وتن�صاأ،  العام،  املحا�صبي  املخطط  ويف  و30)،  و28   27 الف�صول 

املعايري الدولية للقطاع العمومي. كما ت�صتثمر مناهج الت�صديق، اأي�صا، معايري التدقيق 

الدولية التي اأعدت من طرف املنظمة الدولية للموؤ�ص�صات العليا للرقابة املالية العمومية 

Pyramides (En ligne), 15, 2008, mise en ligne le 07 septembre 2011, consulté le 08 septembre 
2015, http://pyramides.revues.org/219.
العام واخلا�س على م�صتويات عدة. ومن هنا، ل  القطاع  الإقرار بوجود اختالفات بني  )1)   هذا ل مينع من 

ميكن نقل بع�س املفاهيم واملرجعيات امل�صتعملة من طرف التحاليل املالية للقطاع اخلا�س مبا�رشة اإىل القطاع 

العمومي.

(2)  Alventosa )J.-R.(, Lefas )P.( et Goubault )J.(, op.cit., p.43.
(3)  Raymond Muzellec )R.(, « Vers la certification des comptes de l’Etat en 2007 », in Etudes en 
l’honneur de Loïc Philip, « Constitution et finances publiques», Economica, Paris, 2003, p.479.

حا�شون اأحمد 
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1
بالرجوع اإىل املمار�صات املعتمدة يف القطاع اخلا�س.

وعلى الرغم من ذلك، تتقيد املحكمة املالية يف فرن�صا مبقت�صيات مدونة املحاكم 

االأ�صخا�س  مع  عالقاتها  ب�صاأن  االأمر  هو  كما  الداخلية،  مل�صاطرها  بالن�صبة  املالية 

 وعلى م�صتوى �صروط ممار�صة حمكمة احل�صابات للمهمة اجلديدة 
2
اخلا�صعة للتدقيق.

املتعلقة بامل�صادقة على احل�صابات العمومية، فقد تولت بنف�صها حتديد منهجيتها يف 

3
خمتلف تقاريرها.

وجتدر االإ�صارة اإىل اأن املغرب ويف اإطار اإقرار ال�صفافية يف الولوج اإىل املعلومات 

وفقا للمعايري الدولية املعمول بها من طرف منظمة توحيد املعايري املحا�صبية للقطاع 

العام، فقد قام ح�صب اأحد الدار�صني مبراجعة نظام املحا�صبة العمومية من خالل تبني 

املخطط املحا�صبي العام للدولة الذي يعد ترجمة للمعايري املحا�صبية الدولية اخلا�صة 

بالقطاع العام التي تتوخى ترجمة الو�صعية املحا�صبية احلقيقية للدولة باالنتقال اإىل 

4
حما�صبة املمار�صة ودون ا�صتبعاد و�صعية ممتلكات الدولة من قواعد املحا�صبة العامة.

على �صبيل اخلتم

لتحديث  رئي�صا  مدخال  املالية  لقانون   130  -  13 رقم  التنظيمي  القانون  ي�صكل 

اجلديد،  وال�صو�صيولوجي  االقت�صادي  حميطها  مع  وتكيفها  للدولة،  بنيات  جممل 

ف�صال عن اإ�صفاء امل�صداقية وال�صفافية على ح�صابات الدولة. كما يهدف اإىل حتيني 

اجلديدة،  الد�صتورية  املقت�صيات  مع  مالءمته  اأجل  من  التنظيمي  القانون  مقت�صيات 

خ�صو�صا املتعلقة بتدبري املالية العمومية وفقا ملحددات ثقافة التدبري املايل اجلديد 

املبنية على اأ�صا�س فعالية وجناعة نتائج التدبري العمومي، و�صدقية احل�صابات، وربط 

امل�صوؤولية باملحا�صبة، وامل�صاءلة.

وعلى الرغم من اأهمية م�صتجدات القانون التنظيمي للمالية يف جمال الرقابة على 

اإدخال مبادئ جديدة يف املجال املتعلق بح�صابات  املالية العمومية، خا�صة من خالل 

(1)  Prat )M.( et Chaigneau-Peyroux )S.(, op.cit., p.228.
(2)  Alventosa )J.-R.(, Lefas )P.( et Goubault )J.(, op.cit., p.46.
)3)  ميكن الرجوع بهذا ال�صدد اإىل التقارير ال�صادرة عن حمكمة احل�صابات الفرن�صية حول تنفيذ قوانني املالية، 

يراجع على �صبيل املثال:

Rapport sur l’exécution des lois de finances en vue du règlement du budget de l’exercice 2004, 
cour des comptes, 2003, pp.287-288.

)4)  جنيب جريي، م.�س.، �س.12.

م�شتجدات حما�شبة الدولة على �شوء القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون املالية
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الدولة، واأهمها مبداأ ال�صدقية، واإغناء حما�صبة الدولة باملحا�صبة العامة والتحليلية، 

ف�صال عن مهمة امل�صادقة على ح�صابات الدولة، فاإنها تطرح العديد من االإ�صكاالت 

والت�صاوؤالت. فاإذا كان امل�صرع املغربي قد حدد جدوال زمنيا معقوال لتطبيق مبداأ �صدقية 

احل�صابات، واإجناز امل�صادقة عليها، حيث �صيتم ال�صروع فيها فعليا �صنة 2020، فاإن 

تفعيل تلك املقت�صيات التنظيمية اجلديدة يرتبط مبدى توفري املوارد الب�صرية واملالية 

واملادية، ف�صال عن االآليات املوؤ�ص�صاتية وامل�صطرية واملنهاجية.

واإذا كان امل�صرع التنظيمي الفرن�صي قد و�صع نطاق �صدقية احل�صابات، وامل�صادقة 

وااللتزامات  املحلية  بالتطورات  ارتباط  يف  العمومية،  احل�صابات  جل  لت�صمل  عليها، 

اخلارجية، بل جعل من �صدقية احل�صابات مقت�صى د�صتوريا، فاإن امل�صرع املغربي قد 

ح�صر ال�صدقية، واختزل املهمة اجلديدة املتعلقة بامل�صادقة، يف نطاق ح�صابات الدولة، 

اأن متتد  العمومية، وملا ال  لي�صمل كل احل�صابات  ي�صتلزم تو�صيع نطاق امل�صادقة  مما 

املجال�س  من  مل�صادقة  مو�صوعا  تكون  اأن  ميكن  التي  الرتابية،  اجلماعات  حل�صابات 

اجلهوية للح�صابات. كما جتدر االإ�صارة اأن امل�صرع التنظيمي اختزل مهمة امل�صادقة يف 

النظامية وال�صدقية، ومل ي�صر اإىل اأن امل�صادقة ت�صمل حقيقة احل�صابات على الرغم 

وتعك�س  و�صادقة،  نظامية  الدولة  ح�صابات  تكون  اأن  ي�صرتط  املغربي  امل�صرع  اأن  من 

اأن  الفرن�صي  التنظيمي  امل�صرع  اأكد  وباملقابل،  املالية.  وو�صعيتها  الدولة  ثروة  حقيقة 

امل�صادقة تتعلق بنظامية و�صدقية وحقيقة ح�صابات الدولة.

ف�صال عن ذلك، فاإذا كانت حمكمة احل�صابات الفرن�صية قد انطلقت يف اإ�صدار تقارير 

امل�صادقة على احل�صابات منذ �صنة 2007، والتي تلحق بقانون الت�صفية وترفق ببيان التدقيقات 

فاإن  احل�صابات،  على  مب�صادقة  باملطابقة  العام  الت�صريح  ا�صتبدال  اإىل  قاد  مما  املنجزة، 

التنظيمي  القانون  من   66 املادة  ن�صت  اإذ  االأمر،  لهذا  ي�صري  ال  املغربي  التنظيمي  الت�صريع 

على اإحالة املجل�س على الربملان الت�صريح العام للمطابقة بني احل�صابات الفردية للمحا�صبني 

واحل�صاب العام للمملكة الذي يلحق مب�صروع قانون الت�صفية،  وكذا التقرير حول تنفيذ قانون 

املالية. وعلى هذا، يجب اأن تراعي املقت�صيات اخلا�صة بقانون الت�صفية الواردة يف القانون 

التنظيمي لقانون املالية ما مت التن�صي�س عليه يف جمال امل�صادقة على ح�صابات الدولة.

ومن زاوية اأخرى، فاملهمة اجلديدة املوكولة للمجل�س االأعلى للح�صابات على الرغم 

اأهميتها �صتقود ال حمالة اإىل اختبار مدى قدرة هذه الهياأة العليا ملراقبة املالية  من 

العمومية على التكيف مع امل�صتجدات اجلديدة للقانون التنظيمي للمالية. لذا اأ�صحت 

حا�شون اأحمد 
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النظر يف  اإعادة  للمجل�س، وبالتايل �صرورة  بنيوي  اإ�صالح  اإىل �صرورة  احلاجة ملحة 

تنظيمه الداخلي من اأجل القيام باملهام اجلديدة املنوطة به، ف�صال عن تقوية وتكوين 

واإعادة توجيه املوارد الب�صرية يف جمال مناهج وتقنيات التدقيق والتقييم وامل�صادقة... 

وب�صفة عامة، يفر�س ات�صاع اخت�صا�صات املجل�س االأعلى للح�صابات اإعادة تنظيم 

هياكله، وحتديث مناهجه وم�صاطر عمله، من اأجل تقوية دوره يف جمال مراقبة التدبري 

تكري�س  زاوية  للدولة من  الهيكلية  االإ�صالحات  بل يف جمال مراقبة  العمومي،  املايل 

مبادئ امل�صوؤولية واملحا�صبة وامل�صاءلة. ومن هنا، لقد اأ�صحى من الالزم اليوم القيام 

والقانون  الد�صتورية  الوثيقة  م�صتجدات  لتواكب  املالية  املحاكم  ملدونة  �صامل  بتعديل 

التنظيمي لقانون املالية من جهة، والتطورات القانونية والفقهية والق�صائية التي تعرفها 

التجارب املقارنة؛ خا�صة على م�صتوى املناهج وامل�صاطر، من جهة اأخرى.

م�شتجدات حما�شبة الدولة على �شوء القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون املالية



100



101

البناء يف العامل القروي باملغرب 

واإكراهات الواقع

د. اأحمد مالكي

اأ�صتاذ بكلية احلقوق 

جامعة القا�صي عيا�س مبراك�س

تعترب االأبنية من املرتكزات االأ�صا�صية املكونة للم�صهد العمراين، والأجل ذلك مت 

اإخ�صاعها منذ وقت مبكر لتنظيم ت�صريعي. ويف هذا ال�صياق، اأكد املوؤرخون الذين كانوا 

يهتمون بالعمران اأن رخ�س البناء كانت متواجدة منذ عهد قدمي، خا�صة يف اأثينا التي 

كانت لها �صيا�صة عمرانية حيوية، وكانت تهتم مبا يعرف بت�صفيف ال�صوارع. وقد عرفت 

القواعد املنظمة للبناء تطورا على يد الرومان الذين كانوا يفر�صون على كل راغب يف 

البناء احرتام قواعد معينة للحفاظ على بعد معقول بني امل�صاكن وذلك رغبة يف تقلي�س 

خطر اندالع النريان، كما كانت تفر�س قواعد تتعلق بالعلو، حيث كانت بروما م�صاكن 

.
(1)

تتكون من �صتة و�صبعة طوابق 

لي�صت  اأنه  باملغرب، نالحظ  بالتعمري  املرتبطة  الن�صو�س  تعدد  الرغم من  وعلى 

هناك ت�صريعات خا�صة بالبناء واملباين، مما يجعل قوانني التعمري ال تفي باملطلوب يف 

كثري من املجاالت، وذلك على عك�س عدد كبري من الدول التي و�صعت ن�صو�صا قانونية 

.
2
خا�صة بالبناء كما هو احلال مثال يف فرن�صا وم�صر وتون�س و�صوريا ولبنان وغريها

يكون  ما  غالبا  لكونه  تنظيما  اأكرث  احل�صري  بالو�صط  البناء  اأن  يبدو  كان  واإذا 

مغطى بوثائق التعمري، فاإن البناء يف العامل القروي، رغم وجود الن�صو�س القانونية، 

قد اأفرز عدة �صعوبات ذات اأبعاد اجتماعية واقت�صادية وعمرانية، مما يتطلب الوقوف 

(1)  Pour plus de détail voir, Jacqueine Morand-Deviller : le permis de construire, Dalloz, coll. 
connaissance de droit, 1997, et M. Ricard : la pratique du permis et des autorisations spéciales, 
Ed. Du Moniteur, 1991.
)2)   للمزيد من التف�صيل يراجع، حممد بوجيدة: رخ�صة البناء، اجلزء الأول، الطبعة الثانية، الرباط، 2000، 

�س:9.

البناء يف العامل القروي باملغرب واإكراهات الواقع



102

على واقع البناء به من خالل ر�صد مكامن اخللل ملعرفة طبيعة االإكراهات احلقيقية 

التي تعوق البناء بالو�صط القروي.

وال�صتجالء ذلك تتطرق هذه امل�صاهمة ملحورين اثنني؛ ير�صد االأول اأهم الن�صو�س 

القانونية املنظمة للبناء بالعامل القروي، ويلقي ال�صوء على اأبرز الدوريات ال�صادرة يف 

هذا ال�صاأن، وذلك ملعرفة اخليوط الناظمة لل�صيا�صة العمومية املتبعة يف هذا ال�صاأن، 

يف حني يك�صف املحور الثاين اأبرز املعيقات واأهم االإكراهات االقت�صادية واالجتماعية 

والعمرانية والقانونية التي اأدت اأحيانا اإىل انفالت زمام التحكم يف التو�صع العمراين 

على م�صتوى العامل القروي. 

املحور االأول: قراءة يف الن�سو�س القانونية والدوريات املنظمة للبناء يف 

العامل القروي

ال يعترب املجال القروي من الناحية االإدارية حتما املقابل للمجال احل�صري. فهو 

يت�صكل من اأ�صناف متعددة اأبرزها ذاك املحيط باملدينة، وكذا املمتد على طول الطرق 

الربية غري الطريق اجلماعية، باالإ�صافة اإىل املجال الواقع على ال�صاحل خارج املدارات 

احل�صرية، وكذا التجمعات العمرانية املزودة بت�صاميم التنمية، ف�صال عن املجال النائي 

القروي؟ وكيف مت  املجال  بالبناء يف  ت�صريعيا االهتمام  عن هذا وذاك. فكيف تطور 

تنزيل ذلك على اأر�س الواقع يف �صوء الدوريات ال�صادرة بهذا اخل�صو�س؟

أوال: التطور التشريعي للبناء يف العالم القروي
قبل  ما  حقبة  االأوىل  تر�صد  اأ�صا�صيتني  التطور عرب حمطتني  هذا  ر�صد  ميكن 

�صنة 1992، يف حني تعرج الثانية على جديد قانون 12.90 املتعلق بالتعمري، ومر�صومه 

التطبيقي باالأ�صا�س.

ما قبل �صنة 1992 اأ- 

قبل  ما  حمطة  اإىل  الفرتة  هذه  تق�صيم  ميكن  وتاريخية،  �صيا�صية  العتبارات 

اال�صتقالل، ثم ما بعد اال�صتقالل.

 1 - فرتة ما قبل اال�صتقالل )1956 - 1992(

يف هذا ال�صياق، متت ترقية جمموعة من التجمعات العمرانية القروية اإىل مراكز 

مالكي اأحمد 
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ح�صرية ا�صتنادا على ظهري 1954 املتعلق بتنظيم املراكز، حيث اأ�صبحت بذلك خا�صعة 

لظهري 1952 املتعلق بالتعمري، مما يتطلب تغطيتها بت�صميم تهيئة، وفر�س رخ�س البناء 

تبعا لذلك.

ومن جهة اأخرى، فاإن انت�صار البناء على جنبات الطرق الرئي�صة كان وراء �صدور 

ظهري 1946 املتعلق بفر�س رخ�صة البناء على منطقة عمقها 300 مرتا بجانب الطريق 

الرئي�صة رقم 1 الرابطة بني الدار البي�صاء والرباط.

2 - فرتة اال�صتقالل

للتخطيط  القروي  العامل  يخ�صع  قانوين  ن�س  اأول   1960 يونيو   25 يعترب ظهري 

العمراين عرب ت�صميم تنمية التجمعات القروية، اإذ تقرر تطبيق اأحكام الظهري ال�صالف 

الذكر على املناطق املغطاة اخلارجة عن نطاق تطبيق ظهري 30 يوليوز 1952 املتعلق 

بالتعمري. يف هذا ال�صياق، تق�صي املادة ال�صابعة من ظهري 25 يونيو 1960 باأنه مينع 

يف العمارات القروية املتوفرة على ت�صميم تنمية ت�صييد اأية بناية دون احل�صول على 

. هذا ويتوخى كذلك اأن يكون البناء م�صتجيبا 
1
اإذن بالبناء ي�صلمه رئي�س املجل�س القروي

.
2
ل�صروط النظافة وال�صحة واجلوالن وراحة العموم وبهجة املظهر

ب- حقبة ما بعد �صنة 1992

 ،12.90 رقم  بالقانون  بالتعمري  املتعلق   1952 يوليوز   30 ظهري  تعديل  مت  لقد 

حيث زاد اهتمامه بتنظيم البناء يف العامل القروي عرب تو�صيع عمق املناطق املحيطة 

 بدل ع�صر كيلومرتات، مما اأدى اإىل تو�صيع 
3
باملدارات احل�صرية اإىل م�صافة 15 كلم

)1)   املادة الثامنة من الظهري رقم 1.60.063 ب�صاأن تو�صيع نطاق العمارات القروية، جريدة ر�صمية عدد 2489، 

بتاريخ 8 يوليوز 1961، �س.2098.

)2)   تن�س املادة ال�صابعة من الظهري رقم 1.60.063 ب�صاأن تو�صيع نطاق العمارات القروية على ما يلي: »مينع يف 

العمارات القروية املتوفرة على ت�صميم خا�س بتو�صيع نطاقها ت�صييد اأية بناية دون احل�صول على اإذن بالبناء 

ت�صلمه ال�صلطة املحلية.

ويف حالة �صكوت هذه ال�صلطة فاإن الإذن بالبناء يعترب ممنوحا بعد ان�رشام اأجل �صهرين ابتداء من تاريخ اإيداع 

الطلب الذي ي�صلم عنه و�صل اإىل املودع، ويبطل الإذن، �رشيحا كان اأم �صمنيا، اإذا مل يبا�رش البناء يف ظرف 

�صنة ابتداء من يوم ت�صلم الإذن اأو ان�رشام اأجل ال�صهرين املحدد اأعاله«،

واملتواجدة  التعمري  بوثائق  تغطيتها  املراد  القروية  التجمعات  اأن  اإىل  ال�صياق،  هذا  الإ�صارة، يف  )3)   جتدر 

باملنطقة املحيطة ملزمة مبقت�صى القانون 12.90 باإعداد ت�صميم للتهيئة رغم كونها قروية.
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نطاق رخ�صة البناء. كما اأدرج مناطق جديدة يف نطاق اإلزامية رخ�صة البناء تتمثل يف 

املناطق املتواجدة على طول ال�صكك احلديدية وطرق املوا�صالت غري الطرق اجلماعية 

اإىل غاية عمق يبلغ كيلومرتا ابتداء من حمور ال�صكك احلديدية والطرق االأنفة الذكر، 

. مما 
1
اإىل غاية عمق ي�صل خم�س كيلومرتات العام البحري  وعلى طول حدود امللك 

ي�صت�صف معه اأن البناء خارج املناطق املذكورة ال ي�صتلزم احل�صول على الرخ�صة، وهو 

ما اأكدته املحكمة االإدارية بوجدة يف حكمها رقم 96954 بتاريخ 23 يونيو 1998 حيث 

جاء يف قاعدته اأن “االإذن بالبناء يف الو�صط القروي مطلوب يف مناطق معينة وحمددة 

وفق مقت�صيات ظهري 25 يونيو 1960، واملادة 40 من قانون 12-90. واأن البناء خارج 

 .
املناطق املعينة ال ي�صتدعي اإلزامية احل�صول على رخ�صــة”2

حترير  اإىل  ال�صلطة  رجال  بع�س  جلوء  ال�صياق،  هذا  يف  املمار�صة،  اأبانت  لقد 

حما�صر تهم خمالفات البناء مبناطق خارج النطاق املذكور يف املادة 40، اأو يطلبون من 

بع�س روؤ�صاء اجلماعات التدخل التخاذ قرار وقف االأ�صغال بغاية حماية املجال. واإذا 

كان الهدف وا�صحا فاإن الو�صيلة املتبعة لتحقيقه تعد غري قانونية، مما يتطلب البحث، 

التعمري احلالية، حيث ميكن مثال  عند االقت�صاء، عن مربرات قانونية خارج قواعد 

اال�صتناد اإىل القواعد العامة املبينة يف امليثاق اجلماعي املوؤطرة للنظام العام.

و�صواء تعلق االأمر باملناطق املحيطة، اأو املناطق االأخرى املذكورة �صلفا، فاإن احل�صول 

على رخ�صة البناء يتطلب احرتام بع�س املقت�صيات املن�صو�س عليها يف القانون 12.90، 

اأمتار من حدود  اأن يقام املبنى على بعد 10  خ�صو�صا املادة 46 منه التي تن�س على 

الطريق العام املجاور له، و5 اأمتار من احلدود الفا�صلة بينه وبني غريه من العقارات.

 الذي حدد يف مادته 
3
كما اأحالت املادة 46 ال�صالفة الذكر على املر�صوم التطبيقي

الرابعة والثالثني �صروطا كما يلي:

ت�صتوجب  كانت  اإذا  املناطق  اأن هذه  اإىل  الإ�صارة  بالتعمري. وجتدر  املتعلق   12.90 قانون  من   40 املادة     (1(

احل�صول على رخ�صة للبناء، فاإنها ل تتطلب بال�رشورة ال�صتعانة باملهند�صني.

)2)  حكم املحكمة الإدارية بوجدة رقم 96954 بتاريخ 23 يونيو 1998 بني ال�صيد لبخيت اأحمد وال�صيد رئي�س 

املجل�س القروي كفايت. اإقليم جرادة.

)3)   مر�صوم رقم 2.92.832 �صادر يف 27 من ربيع الآخر 1414 )14 اأكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 

12.90 املتعلق بالتعمري، اجلريدة الر�صمية عدد 4225 بتاريخ 20/10/1993، �س.2061.

مالكي اأحمد 
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اأن تكون م�صاحة االأر�س املزمع اإقامة املبنى فيها ت�صاوي اأو تفوق هكتارا واحدا؛  -

اأال تزيد امل�صاحة القابلة للبناء على ن�صبة 1/50 من جمموع م�صاحة االأر�س بحيث ال   -

تتعدى يف اأي حال من االأحوال 800 مرت مربع؛

اأال يزيد احلد االأق�صى لعلو املبنى على 8.50 اأمتار باعتبار كل جتهيز فوقي.  -

بيد اأنه اإذا تعذر توافر هذه ال�صروط ميكن، ح�صب مقت�صيات املادتني 35 و36 من 

املر�صوم التطبيقي للقانون 12.90، الرتخي�س با�صتثناءات فيما يتعلق بامل�صاحة القابلة 

للبناء، واحلد االأق�صى لعلو املبنى، اإذا كان الطابع التقني للمبنى املراد اإقامته ي�صتلزم 

م�صاحة وعلوا تزيد ن�صبتهما على احلد املذكور يف املادة 34 ال�صالف ذكرها وذلك طبعا 

.
1
بعد موافقة جلنة

من  جمموعة  اإ�صدار  وراء  من  كانت  �صعوبات  عدة  املمار�صة  اأفرزت  وقد  هذا 

الدوريات واملنا�صري بغية تف�صري م�صامني القوانني املذكورة �صلفا.

ثانيا: البناء يف العالم القروي يف ضوء الدوريات واملناشير
يعترب قطاع التعمري باملغرب من املجاالت التي عرفت اإ�صدار عدة دوريات ومنا�صري 

  �صكلت منها تلك 
(2)

بلغت اأكرث من 300 ر�صالة ومذكرة �صادرة ما بني 2002 و2013،

التي همت تنظيم املجال القروي ن�صيبا ال ي�صتهان به. والأغرا�س منهجية �صنميز فيها 

بني تلك التي همت تف�صري القوانني وتب�صيط امل�صاطر، وتلك التي ركزت على تقدمي 

امل�صاعدة التقنية.

1 - دوريات تب�صيط امل�صاطر

ميكن اأن نركز يف هذا ال�صاأن على ثالث دوريات كما يلي:

الدورية الوزيرية عدد 65 بتاريخ 30 مار�س 1994 املتعلقة بتنظيم البناء بالو�صط   -

)1)   تن�س املادة 37 من املر�صوم التطبيقي للقانون 12.90 على ما يلي: »ت�صم اللجنة امل�صار اإليها يف املادة 35 

اأعاله، برئا�صة ممثل ال�صلطة احلكومية املكلفة بالتعمري، ممثلي الوزارات املكلفة بالأ�صغال العمومية والفالحة 

وال�صكنى«.

(2)  Pour plus de détail voir,  Abdelwahed Elidrissi : La Conception de l’espace urbain  au 
Maroc; Thèse pour l’obtention du Doctorat  en Urbanisme; Université Hassan II - Mohammedia 
Casablanca ;  Année universitaire 2010-2011; P : 80.
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1
القروي

املجاالت  البناء يف  مراقبة  على  �صرورة احلر�س  على  الدورية  اأكدت هذه  لقد 

اخلارجة عن املناطق املغطاة بوثائق التعمري، واملناطق املحيطة، وتلك املتواجدة على 

بعد كيلومرت من الطرق الربية وخم�س كيلومرتات من امللك العام البحري، مميزة بني 

هذه املناطق املذكورة، وتلك التي تكون مغطاة بت�صميم تنمية، ومبينة الوثائق الواجب 

االإدالء بها يف كل حالة على حدة. كما تطرقت الدورية كذلك للمناطق التي ت�صتوجب 

اال�صتعانة باملهند�صني، وتلك التي ال ت�صتوجب هذه اال�صتعانة، مو�صحة ال�صروط الفنية 

والتقنية للبناء بالعامل القروي املذكورة يف الف�صول 34 و35 و36 من املر�صوم التطبيقي 

.
2
للقانون 12.90 املتعلق بالتعمري

الدورية الوزيرية عدد 398 م ت ه م/م ق بتاريخ 28 مار�س 1996 يف �صاأن نطاق   -

اإلزامية رخ�صة البناء يف الو�صط القروي و�صروط ت�صليمها

تتغيى هذه الدورية االإجابة عن الت�صاوؤالت التي طرحت بخ�صو�س نطاق تطبيق 

اإلزامية رخ�صة البناء يف العامل القروي، كما اأدخلت بناء اأكرث من مبنى معد لل�صكن يف 

نطاق تطبيق املقت�صيات الت�صريعية والتنظيمية املتعلقة باملجموعات ال�صكنية.

 1960 يونيو   25 وظهري  بالتعمري،  املتعلق   12.90 للقانون  التام  ال�صكوت  واأمام 

املتعلق بتنمية التجمعات العمرانية القروية، عن عالقة امللكية برخ�صة البناء، جاءت 

هذه الدورية لتوجه املتدخلني العموميني يف هذا ال�صاأن اإىل عدم االإفراط باالهتمام 

.
3
بامللكية العقارية طاملا اأن النزاعات املحتملة تظل من اخت�صا�س املحاكم

(1)  Circulaire de Ministère d’Etat chargé de l’Intérieur n°65/DGUAAT/DUA/SS au sujet 
« réglementation de la construction dans le milieu rural ».
)2)   من هفوات هذه الدورية اأنها ف�رشت »موافقة« جلنة ال�صتثناءات بالن�صبة لالأبنية التي ل تتوفر فيها 

ال�رشوط املذكورة يف املادة 34 من املر�صوم التطبيقي للقانون 12.90 »بالراأي املطابق« حيث جاء فيها:

Le président du conseil communal peut, après avis conforme de la commission susvisée, 
accorder le permis de construire quelle que soit la superficie de la parcelle.
الوثائق  امللكية �صمن  �صهادة  للبناء قد ذكر  العام  بال�صابط  املتعلق   2013 اأن مر�صوم  اإىل  الإ�صارة  )3)   جتدر 

الواجب الإدلء بها للح�صول على رخ�صة البناء.

يراجع: مر�صوم رقم 2.13.424 �صادر يف 13 من رجب 1434  ) 24 ماي 2013)  باملوافقة على �صابط البناء 

العام املحدد ل�صكل و�رشوط ت�صليم  الرخ�س والوثائق املقررة مبوجب الن�صو�س الت�رشيعية املتعلقة بالتعمري 

والتجزئات العقارية واملجموعات ال�صكنية وتق�صيم العقارات والن�صو�س ال�صادرة لتطبيقها اجلريدة الر�صمية 

عدد 6155 ال�صادرة بتاريخ 16 رجب 1434 )27  ماي2013 )، �س.4306.

مالكي اأحمد 
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يف هذا ال�صياق، اأتاحت الدورية اأحقية البناء لذوي احلقوق يف اأرا�صي اجلماعات 

ال�صاللية �صريطة االإدالء ب�صهادة ت�صلم من قبل العمالة، اأو االإقليم املعني، تثبت ا�صتغالل 

املعني باالأمر للقطعة املراد اإجناز البناء عليها. كما اأباحت االكتفاء بال�صواهد العدلية، 

والعقود العرفية، و�صواهد اال�صتمرار االإدارية، للح�صول على رخ�صة البناء يف العامل 

القروي، وذلك يف حالة االأمالك اخلا�صة، وال�صيما تلك اخلارجة عن املناطق املحيطة 

.
1
بالبلديات واملراكز املحددة

كما تطرقت اأي�صا للمقت�صيات التنظيمية التي يجب مراعاتها يف م�صروع البناء، 

باملاء  والتزويد  للتطهري  الرئي�صية  بال�صبكات  البنايات  ربط  اإ�صكالية  اإىل  باالإ�صافة 

ال�صالح لل�صرب.

الدورية الوزيرية عدد 1500/2000 املتعلقة بتب�صيط م�صالك وم�صاطر درا�صة   -

طلبات رخ�س البناء والتجزيء واملجموعات ال�صكنية وتق�صيم العقارات.

تعترب هذه الدورية �صاملة جلميع جماالت التدبري العمراين. اأما فيما يخ�س البناء 

يف العامل القروي، فقد جاءت لت�صلط ال�صوء على الوثائق التي ي�صتوجبها طلب احل�صول 

على رخ�صة البناء مميزة بني امل�صاريع املتواجدة داخل اجلماعات احل�صرية، واملراكز 

املحددة، واملناطق املحيطة، واملناطق ذات ال�صبغة اخلا�صة من جهة، واملناطق االأخرى 

من جهة اأخرى، حيث ا�صرتطت امللكية يف االأوىل دون الثانية، مما يجعلنا نت�صاءل عن 

املعايري املعتمدة يف هذا الت�صنيف؟ فال يعقل اأن يتم ا�صرتاط امللكية يف مناطق دون 

. وجتدر االإ�صارة، يف هذا االإطار، اإىل اأن مر�صوم 2013 املتعلق بال�صابط العام 
2
اأخرى

)1)   اإذا كانت الدورية املعنية تروم تب�صيط امل�صاطر والإجابة عن الأ�صئلة التي مل جتب عنها القوانني، فاإن 

ال�صوؤال املنهجي الذي يظل مطروحا هو اإىل اأي حد يحق ملجرد دورية اأن تتدخل لتنظم عالقة امللكية بالتعمري؟ 

اعتقد اأن القانون هو الوحيد الذي يحق له تنظيم مثل هذه الأمور. ولنا يف الت�رشيعات املقارنة مثال على 

ذلك حيث كان امل�رشع اجلزائري اأكرث و�صوحا يف ا�صرتاطه للملكية من خالل املادة 50 من القانون 29.90 

املتعلق بالتهيئة والتعمري والتي جاء فيها ما يلي: »حق البناء مرتبط مبلكية الأر�س، وميار�س مع الحرتام ال�صارم 

لالأحكام القانونية والتنظيمية املتعلقة با�صتعمال الأر�س«. وبغ�س النظر عن التباينات التي يعرفها املو�صوع 

والختاللت التي اأفرزتها املمار�صة الإدارية، فاإن الأمر ي�صتوجب تدخال ت�رشيعيا ل�صد الفراغ يف هذا ال�صاأن.

املنازعات  تداعيات  مالكي:  واأحمد  الإدري�صي  الواحد  يراجع: عبد  اخل�صو�س  بهذا  التف�صيل  من  للمزيد     (2(

العقارية على التدبري العمراين باملغرب، مداخلة مبنا�صبة الندوة اجلهوية املنظمة من طرف حمكمة ال�صتئناف 

لق�صاة  الجتماعي  التكافل  جمعية  من�صورات  الأعلى،  املجل�س  لتاأ�صي�س  اخلم�صينية  للذكرى  تخليدا  ب�صطات 

وموظفي املجل�س الأعلى، 2007.
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.
1
للبناء قد اقتب�س ب�صكل حريف، اأحيانا، جل امل�صامني التي جاءت بها هذه الدورية

2 - دوريات تهم تقدمي امل�صاعدة التقنية

�صيتم الرتكيز بهذا اخل�صو�س على دوريتني؛ تهم االأوىل و�صع ت�صاميم مرجعية 

لل�صكن القروي بدون مقابل، يف حني تتطرق الثانية لتقدمي الهند�صة املعمارية والتقنية 

للبناء يف الو�صط القروي.

�صاأن و�صع ت�صاميم  2003 يف  05 مايو  بتاريخ  280/د  الوزيرية عدد  الدورية    -

مرجعية لل�صكن القروي بدون مقابل

اأ�صارت الدورية اإىل التدهور امل�صطرد الذي يطال املجال املبني والهويات املعمارية 

املحلية رغم املجهودات املبذولة، لذلك قررت الوزارة من خالل الدورية املذكورة و�صع 

ت�صاميم مرجعية لل�صكن القروي ت�صلم بدون مقابل للراغبني يف البناء همت املناطق 

اأن تكون اال�صتعانة باملهند�س املعماري املزاول يف  التي يتطلب البناء بها رخ�صة دون 

القطاع اخلا�س �صرطا للح�صول عليها والتي ميكن اإجمالها يف االآتي:

؛
2
املناطق التي تدخل يف نطاق ت�صميم تنمية جتمع عمراين قروي 	

خارج املدارات احل�صرية واملناطق املحيطة بها على طول: 	

ال�صكك احلديدية وطرق املوا�صالت غري الطرق اجلماعية اإىل غاية عمق يبلغ  	o

كيلومرتا ابتداء من حمور ال�صكك احلديدية والطرق االأنفة الذكر؛

حدود امللك العام البحري اإىل غاية عمق يبلغ خم�س كيلومرتات؛ 	o

املناطق التي ال يخ�صع فيها البناء لرخ�صة اإذا رغب ال�صكان املعنيون يف ذلك. 	o

ورغم املجهودات التي قامت بها الوكاالت احل�صرية يف هذا ال�صاأن، اإال اأن تقييم 

اإ�صكال منهجيا وتنظيميا يف هذا ال�صاأن خا�صة بعد �صدور مر�صوم 2013 املتعلق بال�صابط العام  )1)   يطرح 

للبناء يف عالقة هذه الدورية به. فهل ميكن القول اأن الدورية قد اأ�صبحت ملغاة رغم عدم ذكر املر�صوم لذلك، 

خا�صة عندما يتعلق الأمر بالنقط املذكورة يف الدورية التي مل ي�صملها املر�صوم بالتنظيم، كما هو ال�صاأن مثال 

بالن�صبة مل�صطرة الأ�صغال الطفيفة؟.

)2)   جتدر الإ�صارة اإىل اأن الت�صاميم املذكورة مل ي�صبق توظيفها على م�صتوى املناطق املغطاة بت�صاميم تنمية 

رغم كون هذه املناطق ل تدخل �صمن نطاق اإلزامية ال�صتعانة باملهند�صني طاملا اأن البناء يف هذه املناطق يخ�صع 

لل�صوابط املحددة يف ت�صميم التنمية.
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هذه التجربة اأبان على اأن النتيجة ال ترقى اإىل املجهود املبذول العتبارات ترجع يف 

اعتقادنا اإىل قلة التح�صي�س و�صعف التاأطري على م�صتوى اجلماعات القروية املعنية.

-  دورية الوزارة املنتدبة لدى الوزير االأول املكلفة باالإ�صكان والتعمري عدد 15636 

بتاريخ 22 �صتنرب 2003 يف �صاأن امل�صاعدة املعمارية يف الو�صط القروي

تهم هذه الدورية تقدمي امل�صاعدة الهند�صية والتقنية لفائدة �صاكنة العامل القروي 

املتواجدة خارج املناطق املغطاة بوثائق التعمري التي ت�صتوجب اال�صتعانة باملهند�صني. 

ومن اأجل تنفيذ هذه الدورية فقد قامت الوكاالت احل�صرية باإبرام اتفاقيات مع كل من 

املجال�س اجلهوية للهيئة الوطنية للمهند�صني املعماريني واملهند�صني املعماريني املزاولني 

بالقطاع اخلا�س املقرتحني من قبل املجال�س املذكورة من اأجل اإعداد الت�صاميم املعمارية، 

وحتمل اأعباء اإعداد ت�صاميم اخلر�صانة ومتابعة االأ�صغال، حيث تتكلف الوكالة احل�صرية 

باأداء اأتعاب هذه اخلدمات من الغالف املايل املخ�ص�س لهذه العملية من قبل الوزارة 

املعنية بقطاع التعمري علما اأن هذه الت�صاميم تعترب جمانية بالن�صبة للم�صتفيد �صريطة 

.
1
اأن ال تتعدى امل�صاحة املراد بناوؤها 100 مرت مربع

يف  باالأ�صا�س  متثلت  التنزيل  م�صتوى  على  �صعوبات  عدة  املمار�صة  اأفرزت  لقد 

مع  بناوؤها  املراد  البناية  م�صاحة  يف  مربع  مرت   100 جتاوز  عدم  االتفاقية  ا�صرتاط 

اقت�صارها على ال�صكن فقط حيث اأن جل طلبات البناء بالعامل القروي ترغب يف بناء 

اإ�صطبالت مكملة لل�صكن، وهو ما يتما�صى مع الطبيعة ال�صو�صيوجمالية للعامل القروي. 

االإعالم  اأن  حيث  التح�صي�س  لقلة  املتوخى  النجاح  تعرف  مل  كذلك،  العملية،  اأن  كما 

مل  احل�صرية  الوكاالت  من  جمموعة  بل  ال�صاأن،  هذا  يف  دور  اأي  يلعب  مل  العمومي 

ت�صتنفد بعد االعتمادات املالية املخ�ص�صة لهذا الغر�س.

يتبني من خالل هذا ال�صرد الكرونولوجي للقوانني والدوريات اأن املغرب ال تعوزه 

الن�صو�س الت�صريعية، وال االإجراءات امل�صطرية، يف �صاأن البناء يف العامل القروي، ورغم 

ذلك هناك �صبه اإجماع على وجود اأزمة عمرانية تت�صكل مظاهرها االأ�صا�صية يف التعمري 

)1)   للمزيد من التف�صيل تراجع الدورية املذكورة وكذا م�رشوع التفاقية النموذجي املعد من قبل الوزارة 

املعنية )باللغة الفرن�صية).

البناء يف العامل القروي باملغرب واإكراهات الواقع
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يجعلنا  بها، مما  العمراين  التدهور  م�صل�صل  وا�صتمرار  القروية،  للمجاالت  الع�صوائي 

نت�صاءل  عن طبيعة االإكراهات احلقيقية التي تقف اأمام تنظيم املجال القروي عموما، 

والبناء به على وجه اخل�صو�س، من اأجل االرتقاء به اإىل م�صتوى يوؤهل املغرب ملواجهة 

التحريات املطروحة.

املحور الثاين: اكراهات البناء بالعامل القروي : التعدد والتعقد

اإذا حاولنا اأن نقوم بتقييم �صمويل للبناء يف العامل القروي ميكن اأن ن�صتنتج اأن 

الو�صط القروي، يف جزء كبري منه، ال زال غري م�صتعد لتحمل تبعات اأحكام قانونية 

تتجاوز  القروي  العامل  يعي�صها  التي  واالإكراهات  ال�صعوبات  اأن  كما  جديدة.  جربية 

االختالالت التي ميكن ت�صجيلها على م�صتوى بع�س املقت�صيات الت�صريعية والتنظيمية 

اإىل ما هو اأعقد من ذلك والذي يرتبط باالأ�صا�س بو�صعيات �صو�صيواقت�صادية ه�صة، 

وعقارية معقدة، وموؤ�ص�صاتية مرتهلة، واأحيانا تقنية غري وا�صحة. وميكن ت�صنيف هذه 

ال�صعوبات الأغرا�س منهجية اإىل تلك التي ترتبط باملجال العقاري واملايل، وتلك التي 

تخ�س اجلانب املوؤ�ص�صاتي وامل�صطري.

أوال: البناء بالعالم القروي أمام إكراهات العقار والهشاشة االقتصادية

القانوين  البناء  اأمام  ت�صهد عدة جماالت قروية م�صاكل عقارية قد تكون عائقا 

بالو�صط القروي (اأ)، دون اأن نن�صى ما يعانيه العامل القروي من ه�صا�صة وتردي لظروف 

العي�س تكون يف الغالب وراء عدم احرتام امل�صاطر القانونية املعمول بها يف جمال البناء 

يف العامل القروي (ب).

1 - االإكراهات العقارية

اإذا كان امل�صكل العقاري بالن�صبة للبناء يف العامل القروي ال يطرح بنف�س احلدة 

التي يطرح بها على م�صتوى الو�صط احل�صري، فاإنه، مع ذلك، يظل ي�صكل عائقا يف 

بع�س احلاالت اأمام البناء يف العامل القروي. فاأغلب طلبات البناء التي يتم رف�صها تكون 

على اأرا�صي م�صاعة ملكيتها اأو تكون �صغرية امل�صاحة. يف هذا ال�صياق، غالبا ما يكون 

مالكي اأحمد 
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العقار غري املحفظ اأي�صر من العقار املحفظ بخ�صو�س البناء يف العامل القروي. فاأمام 

و�صيعات حاالت ال�صياع على ر�صم عقاري ميلكه عدة اأ�صخا�س، فاإن االأمر ي�صتوجب، 

من اأجل البناء، موافقة جميع املالكني اأو اإجرائهم ق�صمة ق�صائية مع ت�صمني ذلك يف 

احلالتني معا بالر�صم العقاري، يف حني اإذا تعلق االأمر بحالة ال�صياع على عقار غري 

حمفظ، فاإن االأمر قد ي�صهل على اأحد املالكني اإذا رغب يف احل�صول على رخ�صة للبناء 

وذلك باإدالئه باأية وثيقة تربز �صلته بالبقعة االأر�صية املعنية من قبيل اإ�صهاد عديل اأو 

ا�صتمرار.

ال�صعبية”  “اأرا�صي  وامل�صمى   ،4974 عدد  التحفيظ  مطلب  حال  هو  مثال  وهذا 

اأوالد  وال�صاحل  الطريفية  ال�صوامل  بجماعتي  هكتار   500 زهاء  م�صاحة  على  املمتدة 

1934، حيث  اإىل �صنة  (اأي املطلب)  اإيداعه  تاريخ  باإقليم بر�صيد، والذي يعود  احريز 

ظل حبي�س و�صعية معقدة زهاء �صبعني �صنة م�صكال اأحد اأكرب امل�صاكل العقارية بجهة 

ال�صاوية ورديغة اآنذاك املطروحة ليتم حل امل�صكل باإلغاء املطلب �صنة 2000، وهو ما اأتاح 

لبع�س امل�صاريع اال�صتثمارية واالأبنية بالعامل القروي اأن ترى النور.

2 - االإكراهات االقت�صادية

ميكن تق�صيم املجاالت القروية، يف هذا ال�صدد، اإىل �صنفني، �صنف يهم املراكز 

اأو  القروية املتواجدة �صواء يف �صواحي املدن، اأو يف املناطق ذات املوؤهالت الطبيعية 

املجالية غري  باإمداداتها  تتميز  ع�صوائية  جلها  يعرف حركة عمرانية  الفالحية حيث 

املتحكم فيها مما ينجم عنه �صعوبة جتهيز هذه املناطق باخلدمات واملرافق االأ�صا�صية، 

التو�صع  اإمكانات  من  واحلد  القروي،  للمجال  الطبيعية  املوارد  تهديد  اإىل  يوؤدي  كما 

املنظم للمدن.

و�صنف اآخر يهم العامل القروي النائي والذي يتميز يف جزء كبري منه باله�صا�صة 

والفقر، حيث ت�صكل املقت�صيات القانونية والفنية والتقنية املطلوبة عبئا ماليا حقيقيا 

خا�صة اإذا علمنا اأن التق�صيم االإداري ل�صنة 1992، وبعده التق�صيم االأخري، رفع ب�صكل 

كبري من عدد البلديات مما ترتب عنه اإدخال مناطق قروية حميطة �صا�صعة يف نطاق 
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اإلزامية رخ�صة البناء دون متييز بني املجال املحيط باملدن واملجال النائي، حيث يفر�س 

امل�صرع عمق 15 كيلومرتا دون متييز بني بلدية ذات موؤهالت واأخرى فقرية ليجد املعني 

باالأمر نف�صه م�صطرا الإجناز ت�صميم للبناء وت�صميم للخر�صنة وت�صميم للموقع، االأمر 

الذي يكون يف بع�س احلاالت عائقا ومدخال لتربير اللجوء اإىل ال�صكن غري الالئق مما 

يتطلب معه التفكري يف اأمرين اثنني:

اإعادة النظر يف عمق املناطق املحيطة وربطها بالدينامية املجالية. فال يعقل مثال اأن   -

يكون عمق املنطقة املحيطة ببلدية املعارف بالدار البي�صاء هو نف�صه بالن�صبة لبلدية بوعرفة 

اأو بلدية لوالد باإقليم �صطات مثال؛

املطلوبة  الت�صاميم  باإجناز  الدولة  تكفل  طريق  عن  حقيقية  تقنية  م�صاعدة  تقدمي   -

جمانا بالن�صبة لذوي احلاجة من �صاكنة العامل القروي. يف مقابل ذلك جاء م�صروع مدونة 

التعمري ليعمم رخ�صة البناء ومعها اللجوء اإىل املهند�صني يف حني كان م�صروع قانون تاأهيل 

.
1
العمران قد اقرتح يف املقابل تقلي�س نطاق اإلزامية البناء

واإذا كنا ناأمل اأن تعمم رخ�صة البناء على اأكرب جزء من تراب اململكة تو�صيعا للرقابة 

االإدارية، وتوخيا لتفادي التعمري غري املنظم، فاإننا ال نتفق مع مطابقة نطاق اإلزامية 

اللجوء اإىل املهند�صني مع نطاق رخ�صة البناء يف حالة تعميمها كما ي�صتنتج من املادة 40 

من م�صروع القانون 04.04، واملادة 363 من م�صروع مدونة التعمري، حيث نقرتح يف هذا 

ال�صدد عدم اإجبار االأبنية املزمع اإقامتها باملناطق اخلارجة عن اجلماعات احل�صرية 

واملراكز املحددة واملناطق املحيطة بهما باإلزامية اللجوء اإىل املهند�صني مقابل تقدمي 

امل�صاعدة التقنية لهاته املناطق من قبل الهياآت املتدخلة يف هذا ال�صاأن خ�صو�صا منها 

الثانية من  الفقرة  ي�صتنتج من خالل  تون�س مثال  الوكاالت احل�صرية. ففي جمهورية 

الف�صل 68 من جملة التهيئة الرتابية التون�صية اأن جمموعة من احلاالت تعد م�صتثناة 

)1)   يظهر ذلك من خالل اقرتاح امل�رشع يف املادة 103 اأن تكون الرخ�صة ملزمة على طول ال�صكك احلديدية 

وطرق املوا�صالت غري الطرق اجلماعية اإىل غاية عمق يبلغ 200 مرتا فقط عو�س كيلومرتا كما هو من�صو�س 

عليه يف القانون، وكذلك على طول حدود امللك العام البحري اإىل غاية عمق يبلغ كيلومرتا واحدا عو�س خم�س 

التعمري  ميدان  العمومي يف  التدخل  مالكي:  اأحمد  ينظر  القانون.  من�صو�س عليه يف  كيلومرتات كما هو 

اجلامعية  ال�صنة  وجدة،  احلقوق،  كلية  الأول،  حممد  جامعة  العام،  القانون  يف  الدكتوراه  اأطروحة  باملغرب، 

2008-2007، �س. 131.
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(1)
من اإلزامية اللجوء اإىل املهند�س املعماري.

لقد بينت املمار�صة اأن اإجبار طالب الرخ�صة يف املناطق النائية يف العامل القروي 

الالئق.  غري  ال�صكن  تف�صي  ت�صجع  قد  التي  العوامل  من  املهند�س  اإىل  اللجوء  على 

وهذا ما جعل وزارة االإ�صكان والتعمري تخ�ص�س غالفا ماليا لفائدة الوكاالت احل�صرية 

اإطار املناطق املحيطة بالن�صبة  اإعداد الت�صاميم املعمارية يف  اأجل حتمل تكاليف  من 

. لكن اأثره ظل حمدودا لغياب التح�صي�س و�صعف املواكبة.
2
للمعوزين من العامل القروي

 قد 
3
كما جتدر االإ�صارة اإىل اأن القانون 47.06 املتعلق بجبايات اجلماعات املحلية

و�صع من نطاق ر�صم ال�صكن ور�صم اخلدمات اجلماعية والر�صم على عمليات جتزئة 

املحيطة  املناطق  بل  املحددة،  واملراكز  البلديات  لي�س فقط  لي�صمل  واالأبنية  االأرا�صي 

بهما. فاإذا كنا نتفق مع تقوية ميزانية اجلماعات القروية، فاإننا ال نتفق مع عدم التمييز 

اإخ�صاعه  من  باأ�س  ال  والذي  باملدن  املحيط  هناك  القروي حيث  العامل  اأ�صناف  بني 

اأن املجاالت املمتدة على طول الطرق الربية، وكذا  للر�صوم ال�صالف ذكرها، يف حني 

بال�صكن  تعلق منها  با�صتثناء ما  ال�صرائب  اأن تكون معفاة من  النائية، يجب  املجاالت 

الثانوي.

اإن ما يعانيه العامل القروي هو كرثة التق�صيمات لالأرا�صي، اإما عن طريق البيع اأو 

، مما 
4
االإرث، فهيمنت بذلك اال�صتغالليات املجهرية ذات املردودية ال�صعيفة واملتقلبة

يطرح �صعوبات حقيقية اأمام جلنة اال�صتثناءات املكلفة بالنظر يف طلبات رخ�س البناء 

على امللكيات التي تقل عن الهكتار، حيث يتعني عليها التوفيق بني املرونة الالزمة وعدم 

تهديد ال�صبغة اخلا�صة للمنطقة .

اإعداد ر�صم  يقع  يلي:  ما  التون�صية على  الرتابية  التهيئة  68 من جملة  الف�صل  الثانية من  الفقرة  تن�س     (1(

بالن�صبة  اإل  التون�صية  للبالد  املعماريني  املهند�صني  هيئة  بجدول  مر�صم  مهند�س  طرف  من  البناية  م�رشوع 

للحالت التي يقع ا�صتثناوؤها بقرار من الوزير املكلف بالتعمري.

)2)   اأحمد مالكي: التدخل العمومي يف ميدان التعمري باملغرب.مرجع �صابق،�س:131.

)3)   املادة الأوىل من القانون 47.06 املتعلق باجلبايات املحلية.

)4)   يف ال�صنة الفالحية املتو�صطة، تبلغ القيمة التجارية لإنتاجنا من احلبوب 14 مليار درهم وهو مبلغ دون 

 15 انطالقا من �صبتة ومليلية والذي تقدره م�صالح اجلمارك ب  التهريب  التي ت�صجله جتارة  املعامالت  رقم 

مليار درهم. يراجع الت�صميم الوطني لإعداد الرتاب - خال�صة- ال�صادر عن وزارة اإعداد الرتاب الوطني واملاء 

والبيئة �صنة 2003، �س:13.
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العالم  يف  البناء  شأن  يف  املتبعة  واملساطر  املتدخلة  املؤسسات  وفعالية  فاعلية  مدى  ثانيا: 
القروي

يتبني يف جمموعة من احلاالت اأن الن�صو�س القانونية غالبا ما ال تطرح اإ�صكاالت 

ومعيقات كربى، لكن اأجراأتها، وكيفية تنزيلها، ومدى تفاعل املعنيني بتنفيذها، قد تكون 

�صببا يف بع�س امل�صاكل التي تعي�صها جمتمعاتنا. يف هذا ال�صياق، يالحظ اأن االختالالت 

امل�صجلة على م�صتوى البناء يف العامل القروي ترجع يف جزء منها اإىل جوانب موؤ�ص�صاتية 

(1)، واأخرى متعلقة ببع�س املقت�صيات الت�صريعية والتنظيمية (2).

1 - ال�صعوبات املطروحة على م�صتوى التدبري االإداري للبناء يف العامل القروي

مما ال �صك فيه اأن اأهم االإ�صالحات املوؤ�ص�صاتية واالإدارية التي مت اعتمادها بتزامن 

مع �صدور قانون 12.90 املتعلق بالتعمري، والتق�صيم االإداري للمملكة ل�صنة 1992، قد 

�صاهمت بطريقة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة يف خلق ال�صعوبات املثارة وذلك بالرفع من 

كيلومرتا، مما   15 اإىل  كيلومرتات   10 من  املحيطة  املناطق  وتو�صيع   ،
1
البلديات عدد 

القواعد  هذه  البناء،  رخ�صة  اإلزامية  نطاق  االأطراف يف  قروية ممتدة  مناطق  اأدخل 

التي ال قدرة لها  النائية  اأحيانا بع�س اجلماعات القروية  وامل�صاطر اجلديدة فاجاأت 

على ا�صتيعابها وال على تنفيذها.

النجاعة  اإىل  يفتقد  ما  غالبا  القروي  العامل  يف  للبناء  االإداري  التدبري  اأن  كما 

اأحيانا  ذلك  يف  ي�صاعد  كما  يجب،  كما  باأدوارهم  املتدخلني  بع�س  قيام  لعدم  نظرا 

عدم ان�صجام التقطيع الرتابي مع خمططات التعمري، وميكن اأن منثل لذلك باجلماعة 

القروية للمن�صورية التابعة الإقليم بن �صليمان، حيث تتدخل فيها الوكالة احل�صرية للدار 

البي�صاء، رغم كون اإقليم بن �صليمان �صمن جمال نفوذ الوكالة احل�صرية ل�صطات وذلك 

نظرا الأن املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للدار البي�صاء، امل�صادق عليه ا�صتثناء 

بظهري، يدرج جماعة املن�صورية �صمنه علما اأن الوكالة احل�صرية للدار البي�صاء ال زالت 

يوؤثر  تابعة لو�صاية وزارة الداخلية. فغياب الو�صوح على م�صتوى التدخل املوؤ�ص�صاتي 

)1)   لقد مت حتويل عدة جماعات قروية اإىل بلديات رغم اأنها ظلت اإىل يومنا هذا قروية بامتياز لي�س لها 

من خ�صائ�س املجال احل�رشي اإل ال�صم وميكن اأن منثل على ذلك ببلدية لولد، وبلدية اأولد اأمراح �صيدي حجاج 

باإقليم �صطات، وبلدية حطان وبوجنيبة على م�صتوى اإقليم خريبكة، وبلدية اأولد عبو على م�صتوى اإقليم 

بر�صيد.
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على تنظيم املجال عموما واملجال القروي على وجه اخل�صو�س مما يتطلب نوعا من 

التناغم واالن�صجام - املفقودين يف هذه احلالة- بني التقطيع الرتابي والت�صور املجايل.

اأما يف �صاأن تق�صيم العقارات بالعامل القروي، والذي عموما له تاأثري مبا�صر على 

البناء به، فقد اأبانت املمار�صة جلوء جمموعة من روؤ�صاء املجال�س اجلماعية اإىل ت�صليم 

�صواهد “اإدارية” غري قانونية تثبت اأن عملية التق�صيم املرجوة ال تخ�صع لنطاق تطبيق 

قانون 25.90 املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات ال�صكنية وتق�صيم العقارات يف 

مناطق ت�صتوجب االإذن بالتق�صيم واأحيانا التجزيء، مما نتج عنه تق�صيمات ع�صوائية 

واقع  اأمر  اأمام  القروي  املدبر  وو�صعت  القروي،  املجال  ت�صويه  يف  �صاهمت  مرخ�صة 

�صمته تنا�صل م�صاحات �صغرية جدا ال ت�صمح بالبناء. يف هذا ال�صياق، اإذا كان م�صروع 

مدونة التعمري يقرتح اإلزام رئي�س املجل�س اجلماعي باأخذ راأي الوكالة احل�صرية قبل 

للوكالة احل�صرية  اإعطاء هذه ال�صالحية كلية  اأقرتح  ، فاإين 
1
ال�صهادة املذكورة ت�صليم 

الخت�صا�صها التقني والفني من جهة، وتب�صيطا للم�صاطر وجودة العمل من جهة اأخرى، 

، علما اأن هذا االأمر لن يوؤثر 
2
نظرا ملا تتوفر عليه من معطيات عمرانية تهم املو�صوع

على مداخيل اجلماعة طاملا اأن تق�صيم العقارات قد مت اإعفاوؤه من ال�صريبة مبقت�صى 

القانون 06.47 املتعلق باجلبايات املحلية. كما اأقرتح ت�صميتها - رفعا لكل لب�س- ب�صهادة 

عدم التق�صيم والتجزيء مع �صرورة تفعيل مقت�صيات املادة 72 من القانون رقم 25.90 

تق�صي  التي  العقارات  وتق�صيم  ال�صكنية  واملجموعات  العقارية  بالتجزئات  املتعلقة 

.
3
ببطالن العقود املخالفة الأحكام القانون رقم 25.90 ال�صالف ذكره

2 - وقع ال�صعوبات امل�صطرية على البناء يف العامل القروي

اإذا كان البع�س يرى اأن ملف رخ�صة البناء بالعامل القروي يت�صم بكرثة الوثائق، 

وتعدد املتدخلني، فاإن االإ�صكال احلقيقي - يف اعتقادي- ال يكمن يف التعدد بقدر ما 

)1)   املادة 142 من م�رشوع القانون رقم 30.07 املتعلق مبدونة التعمري.

)2)   اإن هذا القرتاح مرده اإىل خطورة ت�صليم هذه ال�صواهد ب�صكل غري قانوين حيث يبنى عليها حترير 

وتلقي وت�صجيل العقود املتعلقة بعمليات البيع والق�صمة من قبل العدول واملوثقني واملحافظني على الأمالك 

العقارية وماأموري م�صلحة الت�صجيل من جهة، ولعدم توفر اجلماعات على املعطيات التقنية الكافية من جهة 

اأخرى.

القانونية  بال�صمانات  اأو حت�صينها  اإلغائها  اإما  العرفية عرب  العقود  النظر يف  اإعادة  الأمر  يتطلب هذا     (3(

القمينة بحماية املجال، حيث اأن هذه العقود اأدت يف العديد من احلالت اإىل بيع القطعة الأر�صية نف�صها اإىل 

اأكرث من م�صرتي مما ينتج عنه ن�صوب نزعات تثقل كاهل الأفراد وتعرقل اإنتاج املجال ب�صكل عام.
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، لكن هذا ال مينع من التفكري يف اجتاه جتميع 
1
يكمن يف مدى جناعة االإجراءات املتبعة

الوثائق ما اأمكن دون امل�صا�س بحقوق االأفراد.

العوائق  بع�س  تطرح  زالت  ال  القروي  العامل  بالبناء يف  امللكية  ربط  م�صاألة  اإن   

القانونية وامل�صطرية. فاإذا كان من املفرو�س اأن يجد تدخل االإدارة املكلفة بالتعمري يف 

امليدان العقاري مرجعيته يف الن�صو�س القانونية والتنظيمية املعمول بها، فاإن تفح�س 

هاته االأخرية يك�صف عن غمو�س كبري يلف هذا اجلانب، رغم ذكر �صهادة امللكية يف 

اإطار مر�صوم 2013 املتعلق بال�صابط العام للبناء. 

ال�صاأن،  هذا  يف  الدوريات  بع�س  به  جاءت  ما  غمو�صا  االأمر  هذا  زاد  ما  ولعل 

حيث اأن الدورية الوزيرية عدد 1500/2000 املتعلقة بتب�صيط م�صالك وم�صاطر درا�صة 

رخ�س البناء، واإحداث التجزئات العقارية واملجموعات ال�صكنية وتق�صيم العقارات، قد 

 
2
اعتربت �صهادة امللكية �صمن الوثائق التي ي�صتوجبها طلب احل�صول على رخ�صة البناء

واملناطق  املحددة  واملراكز  احل�صرية  اجلماعات  داخل  املتواجدة  للم�صاريع  بالن�صبة 

املحيطة واملناطق ذات ال�صبغة اخلا�صة دون ا�صرتاطها �صمن الوثائق التي ي�صتوجبها 

طلب رخ�صة البناء بالن�صبة للمناطق االأخرى، االأمر الذي ي�صتنتج معه غياب خيط ناظم 

بالن�صبة لوا�صع الدورية، حيث ال يعقل اأن يتم ا�صرتاط �صهادة امللكية يف مناطق دون 

. واإن كان االأمر مل يعد مطروحا بعد ت�صمني  �صهادة امللكية �صمن وثائق ملف 
3
اأخرى

طلب رخ�صة البناء يف اإطار مر�صوم 2013 ال�صالف ذكره. 

للملكية  ا�صرتاطه  يف  و�صوحا  اأكرث  اجلزائري  امل�صرع  كان  املقارنة  �صبيل  فعلى 

بقانون حيث ن�صت املادة 50 من القانون 29.90 املتعلق بالتهيئة والتعمري على ما يلي: 

القانونية  ال�صارم لالأحكام  االأر�س، وميار�س مع االحرتام  البناء مرتبط مبلكية  “حق 
والتنظيمية املتعلقة با�صتعمال االأر�س”.

ويف فرن�صا، وا�صتنادا اإىل الف�صل R421-1 من مدونة التعمري، فاإن طلب البناء 

)1)   مثال النظام رقم 21 ل�صنة 2005 املعدل لنظام الأبنية والتنظيم يف مدينة عمان يحدد يف مادته الرابعة 

16 وثيقة للح�صول على رخ�صة البناء.
Voir aussi, dans ce cadre, les articles  R 421.2 et suivant du code de l’urbanisme français.
)2)   لقد جاءت ال�صيغة يف هذا ال�صاأن كما يلي: »�صهادة ملكية البقعة اأو البناء القائم اأو البناء املزمع تغيريه 

اأو كل وثيقة تقوم مقامها اأو تخول ل�صاحب ال�صاأن حق القيام بالبناء اأو التغيري املزمع اإجنازه«.

)3)   يراجع عبد الواحد الإدري�صي واأحمد مالكي : تداعيات املنازعات العقارية واأثرها على التدبري العمراين 

باملغرب.
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يجب اأن يوجد من قبل:

�صواء املالك لالأر�س اأو ال�صخ�س الذي اأوكل له ذلك؛  -

قبل  اأو من  االأر�س،  بالبناء فوق  يوؤهله  توفره على حق  اأو من طرف �صخ�س يربر   -

.
1
�صخ�س له �صفة امل�صتفيد من نزع ملكية االأر�س املعنية من اأجل املنفعة العامة

اأمر  الت�صريعي  الو�صوح  فاإن  املو�صوع،  التي عرفها  التوجهات  النظر عن  فبغ�س 

مطلوب، حيث ال ميكن للدوريات اأن جتيب على مثل هذه االأ�صئلة.

اأما بالن�صبة لل�صروط القانونية والتقنية املفرو�صة للبناء يف العامل القروي فرغم 

مرونة الف�صلني 35 و36 من املر�صوم التطبيقي للقانون 90-12، فاإنه من االأن�صب التفكري 

ا�صرتاط م�صاحة معقولة حفاظا على  االأرا�صي، حيث ميكن  يف معيار مدى خ�صوبة 

الطبيعة اخلا�صة للمنطقة يف حني ال باأ�س من رفع ن�صبة البناء على االأرا�صي الزراعية 

.
2
ذات االإمكانيات ال�صعيفة 

الرفوف، االأمور  اأ�صحى يف  التعمري، الذي  اللب�س، زاد م�صروع مدونة  اأمام هذا 

غمو�صا حيث مل يجب على �صوؤال امللكية، بل االأكرث من ذلك غ�س الطرف عن البناء 

يف العامل القروي بحذفه املادة 46 من قانون 12.90 املتعلق بالتعمري التي تن�س على 

، االأمر 
3
بع�س ال�صروط املتعلقة بالبناء يف العامل القروي، وحتيل على املر�صوم التطبيقي

الذي يطرح اأكرث من ت�صاوؤل: فهل �صكوت امل�صروع مرده اإىل ترك تنظيم هذه اجلوانب 

اإىل املرا�صيم التطبيقية؟ اأم اأن ال�صكوت راجع لعدم احل�صم بخ�صو�س النقا�صات الدائرة 

ب�صاأنها؟

)1)   للمزيد من التف�صيل، يراجع: حممد بوجيدة، مرجع �صابق، �س:85.

)2)   على �صبيل املقارنة، ين�س امل�رشع اجلزائري بالن�صبة لبناء من�صاآت التجهيزات بالعامل القروي على ن�صبة 

بناء ت�صل اإىل ربع امللكية العقارية اإذا كانت الأرا�صي الزراعية ذات اإمكانيات �صعيفة.

)3)   تن�س املادة 46 على ما يلي: » اإذا كان الغر�س املخ�ص�صة له الأرا�صي الواقعة خارج الدوائر امل�صار اإليها يف 

املادة 46 اأعاله غري حمدد يف ت�صميم التهيئة اأو يف ت�صميم التنطيق، فاإن رئي�س جمل�س اجلماعة ي�صلم رخ�صة 

عليها  املبنى  اإقامة  املزمع  الأر�صية  للبقعة  الدنيا  بامل�صاحة  املتعلقة  ال�رشوط  امل�رشوع  توفرت يف  اإذا  البناء 

وبامل�صاحة امل�صموح ببنائها وبعلو  املبنى والتي حتدد بن�س تنظيمي.

يجب اأن يقام املبنى على بعد 10 اأمتار من حد الطريق العام املجاور له، و5 اأمتار من احلدود الفا�صلة بينه وبني 

غريه من العقارات، ول ت�رشي الأحكام املقررة اأعاله على املباين العامة«.
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خامتة:
االقت�صادي  ال�صعيد  على  القروي  الو�صط  يعرفها  التي  امل�صتمرة  التحوالت  اإن 

واالجتماعي والعمراين، جتعلنا جنزم باأن التنمية املتوازنة للمغرب ال متر عرب االنكباب 

على االهتمام بالعامل احل�صري فح�صب، بل ت�صتوجب بال�صرورة اإعطاء االأولوية للعامل 

القروي لتجاوز ال�صرخ واالختالل القائمني بني القرية واملدينة �صيما اإذا و�صعنا �صوب 

اأعيننا االإكراهات ال�صو�صيواقت�صادية التي يعرفها املغرب بالنظر اإىل النمو الدميوغرايف 

ال�صريع.

اإن ال�صعوبات التي اأفرزتها املمار�صة والناجتة عن و�صعيات عقارية وتقنية ومالية 

وم�صطرية وموؤ�ص�صاتية تعرت�س البناء يف الو�صط القروي جتعلنا نقرتح ما يلي:

على امل�صتوى املوؤ�ص�صاتي:  -

املجال  وتنظيم  عموما  التعمري  ق�صايا  ملعاجلة  ال�صمويل  التفكري  ا�صتح�صار  	
القروي على وجه اخل�صو�س؛

اإعادة النظر يف اأدوار املتدخلني عرب توخي الفعالية والنجاعة مع ا�صتح�صار  	
املقاربة االجتماعية؛

على امل�صتوى االإجرائي وامل�صطري:  -

تو�صيح العالقة بني ال�صياع والبناء يف اجتاه ي�صتح�صر الدينامية االقت�صادية  	
ويعترب االأر�س ثروة وطنية ذات وظيفة �صو�صيو اقت�صادية باالأ�صا�س؛

حت�صينها  واإما  اإلغائها  اإما  عرب  العرفية  بالعقود  التعامل  يف  النظر  اإعادة  	
بال�صمانات القانونية.

على امل�صتوى التقني:  -

الديناميات  من  انطالقا  بالبلديات  املحيطة  املناطق  عمق  حتديد  	
ال�صو�صيواقت�صادية للمنطقة وذلك يف الن�س املحدث للمدار احل�صري الذي نقرتح اأن 

تكون امل�صادقة عليه حمليا؛

اإعادة النظر يف ال�صروط التقنية للبناء يف العامل القروي انطالقا من معيار  	
مدى جودة االأرا�صي الفالحية.

مالكي اأحمد 
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اأي اإ�سالح ملنظومة العدالة باملغرب؟

قراءة يف ميثاق اإ�سالح القطاع وخمرجاته الت�رشيعية

د. ر�صيد عدنان 

د. منري احلجاجي

عرف املغرب خالل ال�صنوات االأخرية حتوالت عديدة ممتدة يف الزمان واملكان، 

موؤ�ص�صاته  بنية  م�صتوى  على  اأم  واالقت�صادية،  االجتماعية  بنيته  م�صتوى  على  �صواء 

ال�صيا�صية والعالقات فيما بينها. وتاأتي هذه التحوالت يف �صياق تفاعل عدة �صروط 

وعوامل متنوعة الروافد، منها ال�صياق اخلارجي وما حمله من اأزمات مالية واجتماعية، 

ومنها ال�صياق الداخلي وما اأبان فيه املغرب من تفاعل وا�صح و�صريع مع تلك االأزمات. 

تدبريية  ومقومات  بفل�صفة جديدة،   2011 ل�صنة  اململكة  د�صتور  اأتى  ال�صياق،  يف هذا 

�صعيد  على  متداول  هو  ما  مع  االأقل،  على  جوانبها  من  البع�س  تتما�صى يف  حديثة، 

الدميقراطيات الغربية، وطبعا، مع احلفاظ، يف الوقت نف�صه، عن االمتدادات التاريخية، 

وخ�صو�صيات التجربة، وتراكماتها ال�صابقة.

 وعلى هذا النحو، فقد �صكل د�صتور 2011 منعطفا هاما يف امل�صار الدميقراطي 

باملغرب، اإن على م�صتوى االإعالء من مكانة رئي�س احلكومة وتو�صيع �صالحياته، اأو على 

م�صتوى الرفع من مكانة الربملان ك�صلطة ت�صريعية، وهو االأمر الذي من �صاأنه اأن ي�صكل 

ال�صلط  الف�صل بني  املبنية على  واملوؤ�ص�صات  والقانون  دولة احلق  دافعا قويا لرت�صيخ 

من جهة، وتعاونها من جهة ثانية، خا�صة يف ظل ‘’امل�صل�صل االإ�صالحي’’ الذي يعرفه 

املغرب والذي يتخذ من تعديل الن�صو�س القانونية منطلقا رئي�صيا له.

ويف هذا ال�صياق، يبقى الرفع من وترية االإنتاج الت�صريعي عموما، ويف جماالت 

وجت�صيدا  الد�صتورية،  املقت�صيات  لتنزيل  اأ�صا�صيا  رهانا  اخل�صو�س،  على  حمددة 

الفاعلني واملتدخلني. الأجل  ت�صاركي/ تفاعلي بني كل  اإطار  للت�صورات املجتمعية، يف 

منظومة  اإ�صالح  حول  االأول  اثنني؛  وطنيني  حوارين  احلالية  احلكومة  د�صنت  ذلك، 

اأي اإ�شالح ملنظومة العدالة باملغرب؟
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العدالة، والثاين حول املجتمع املدين واالأدوار اجلديدة له، خا�صة تلك املرتبطة مبجال 

الت�صريع.

ومن هذا املنطلق، تاأتي هذه امل�صاهمة التي ت�صعى اإىل ت�صليط ال�صوء على مو�صوع 

اإ�صالح الق�صاء، يف ظل الوالية احلالية، من خالل احلوار الوطني الإ�صالح منظومة 

العدالة، وامليثاق الذي متخ�س عنه (املحور االأول)، ثم البحث يف مدى ا�صتناد امل�صرع 

(املحور  الق�صائي  باملجال  ال�صلة  ذات  اجلديدة  للقوانني  �صنه  عند  املذكور  للميثاق 

الثاين).

ت�ساركية  منهجية  العدالة،  منظومة  الإ�سالح  الوطني  احلوار  االأول:  املحور 

بتو�سيات اإ�سرتاتيجية

باإعمال  منها  تعلق  ما  وخا�صة   ،2011 د�صتور  م�صتجدات  مع  يبدو  فيما  تفاعال 

، مت 
2
، وف�صح املجال لكل الفاعلني واملتدخلني يف املجال الت�صريعي

1
املقاربة الت�صاركية

تن�صيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول اإ�صالح منظومة العدالة من قبل ملك البالد 

يف 8 ماي 2012، وهي الهيئة التي قدمت عملها يف 12 �صتنرب 2013 يف �صكل ميثاق 

ا�صتلهمت منه فيما بعد خمرجات ت�صريعية.

الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة وإعمال املقاربة التشاركية أ- 
 107 الف�صل  ت�صري يف  التي  للمملكة٬  الد�صتور اجلديد  ان�صجاما مع مقت�صيات 

منه على اأن ال�صلطة الق�صائية م�صتقلة عن ال�صلطة الت�صريعية وعن ال�صلطة التنفيذية، 

امل�صرف  امللكي  للفعل  وتكري�صا  الق�صائية،  ال�صلطة  ال�صتقالل  ال�صامن  هو  امللك  واأن 

–  2012 ماي   8 بتاريخ  امللك  عمل  العليا،  والهيئات  واملجال�س  اللجان  تن�صيب  على 

كما �صبقت االإ�صارة اإىل ذلك- على تن�صيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول اإ�صالح 

منظومة العدالة، والتي �صمت يف تركيبتها اأطيافا متعددة، �صملت االإداري وال�صيا�صي، 

والفاعل  الت�صريعي،  والفاعل  االقت�صادي،  والفاعل  والق�صائي،  والنقابي،  واحلقوقي، 

املدين، واأ�صحاب اخلربة والتجربة يف املجال، وقد �صملت يف جمموعها اأربعني ع�صوا 

)1)   ن�س الف�صل 13 من د�صتور 2011 على اأن تعمل ال�صلطات العمومية على اإحداث هيئات للت�صاور، ق�صد 

اإ�رشاك خمتلف الفاعلني الجتماعيني يف اإعداد ال�صيا�صات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.

)2)   ورد يف ديباجة  د�صتور 2011 التاأكيد على اختيار اململكة املغربية الذي ل رجعة فيه، واملتمثل يف بناء 

ي�صودها احلق والقانون، وعلى موا�صلتها توطيد وتقوية موؤ�ص�صات دولة حديثة، مرتكزاتها  دولة دميقراطية 

امل�صاركة والتعددية واحلكامة اجليدة ...

احلجاجي - منري  ر�شيد عدنان 
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.
1
برئا�صة وزير العدل واحلريات

ويو�صح اجلدول التايل تف�صيال لتلك الرتكيبة:

�صفات املمثلني
 اجلهات

واملوؤ�ص�صات املمثلة

رئي�س املجل�س الد�صتوري؛  -

رئي�س املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي؛  -

رئي�س املجل�س الوطني حلقوق االإن�صان؛  -

الرئي�س االأول للمجل�س االأعلى للح�صابات؛  -

رئي�س موؤ�ص�صة الو�صيط؛  -

الكاتب العام للمجل�س العلمي االأعلى؛  -

رئي�س الهيئة العليا لالت�صال ال�صمعي الب�صري؛  -

رئي�س الهيئة املركزية للوقاية من الر�صوة؛  -

املوؤ�ص�صات الد�صتورية

وزير العدل؛  -

الرئي�س الاأول ملحكمة النق�س؛  -

الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�س؛  -

الكاتب العام لوزارة العدل واحلريات؛  -

رئي�س ديوان وزير العدل واحلريات؛  -

املدير العام للمعهد العايل للق�صاء؛  -

املفت�س العام لوزارة العدل واحلريات؛  -

مديري ال�صوؤون املدنية وال�صوؤون اجلنائية بالوزارة٬  -

مديرة الدرا�صات والتعاون والتحديث بها.  -

وزارة العدل واحلريات

رئي�س جلنة العدل والت�صريع وحقوق االإن�صان مبجل�س   -

النواب؛

رئي�س جلنة العدل والت�صريع وحقوق االإن�صان مبجل�س   -

امل�صت�صارين؛

الربملان

التي  والإدماجية٬  الت�صاركية  املقاربة  جناعة  منطلق  من   …« الهيئة  تن�صيب  خطاب  يف  امللك  يقول     (1(

اعتمدناها يف خمتلف الق�صايا والإ�صالحات الكربى٬ فقد مت احلر�س على اأن ت�صمل الرتكيبة التعددية لهذه 

الهيئة العليا جميع املوؤ�ص�صات الد�صتورية٬ والقطاعات احلكومية والق�صائية٬ ومتثيلية وازنة للمجتمع املدين٬ 

وخمتلف الفعاليات املوؤهلة املعنية باإ�صالح منظومة العدالة...«

اأي اإ�شالح ملنظومة العدالة باملغرب؟
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رئي�س جمعية هيئات املحامني باملغرب؛  -

رئي�س الودادية احل�صنية للق�صاة؛  -

ممثلون عن املر�صد املغربي لل�صجون؛  -

اجلمعية املغربية للدفاع عن ا�صتقالل الق�صاء؛  -

جمعية عدالة.  -

املجتمع املدين

�صخ�صيات اأكادميية وحقوقية م�صهود لها بالكفاءة واخلربة 

والنزاهة.
ذوو الكفاءة واخلربة

امل�صدر: تركيب �صخ�صي على �صوء ميثاق اإ�صالح منظومة العدالة

ولقطاع  العدل،  وزارة  ملكونات  القوي  احل�صور  الرتكيبة  هذه  خالل  من  يبدو 

دورا  تلعب  واحلريات  العدل  وزارة  كون  اإىل  ذلك  اإرجاع  وميكن  عام.  ب�صكل  العدل 

حموريا واأ�صا�صيا يف منظومة العدالة، بالنظر اإىل ما متلكه من اإمكانات، ومن ‘’�صلطة 

و�صائية’’ على القطاع، وبالنظر كذلك اإىل ما ميكن اعتباره ‘’احلر�س القوي للدولة’’ 

يف االحتفاظ مب�صك اخليط الناظم الإ�صالح القطاع، يف ظل املطالب احلقوقية املوقعة 

‘’املزايدات  من  اخل�صية  اإىل  اإ�صافة  االإن�صان،  حقوق  عن  املدافعة  الهيئات  قبل  من 

ال�صيا�صية’’ بني الفاعلني ال�صيا�صيني حول املو�صوع، والتي من �صاأنها ‘’اإعاقة االإ�صالح’’ 
بل واإمكانية تعطيله.

باملقابل، يبقى احل�صور الوازن لوزارة العدل موؤ�صرا على اإمكانية القول باأن ‘’النهج 

جل�صات  ‘’توجيه’’  اإمكانية  اإىل  بالنظر  ال�صكل،  حيث  من  متكافئ  غري  الت�صاركي’’ 

احلوار يف اجتاه معني، اأو ال�صعي اإىل ‘’تقم�س’’ ذلك الدور ‘’الو�صائي’’ الذي تتمتع به 

الوزارة كجهاز حكومي؛ وبالتايل عدم جت�صيد الفعل الت�صاركي كما ن�صت عليه الوثيقة 

الد�صتورية.

وقفزا على ذلك التحليل، فقد عقدت الهيئة العليا للحوار 41 اجتماعا، و11 ندوة 

عقدت  ذلك،  مع  وباملوازاة  ومنظمة.  هيئة   111 ل  كتابية  ا�صت�صارات  وتلقت  جهوية، 

. وقد توج هذا العمل باإ�صدار ميثاق الإ�صالح منظومة 
1
على �صعيد املحاكم 104 ندوة

العدالة، فما هي اأبرز م�صامينه وتو�صياته؟ واإىل اأي حد ا�صتلهم منه امل�صرع ما عمل 

)1)   ينظر: ميثاق اإ�صالح منظومة العدالة، الهيئة العليا للحوار الوطني حول اإ�صالح منظومة العدالة، اململكة 

املغربية، يوليوز 2013، �س 25 وما بعدها.

احلجاجي - منري  ر�شيد عدنان 
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على ت�صمينه يف الن�صو�س الت�صريعية يف املجال الق�صائي ال�صادرة حديثا؟

ب-  ميثاق إصالح منظومة العدالة: حصيلة احلوار الوطني إلصالح القطاع
ي�صكل ميثاق اإ�صالح منظومة العدالة خمرجا اأ�صا�صيا للحوار الوطني حول اإ�صالح 

 200 يف   ،2013 �صتنرب   12 يوم  تقدميه  مت  والذي  املذكور،  امليثاق  جاء  وقد  القطاع. 

�صفحة موزعة على جزاأين، خ�ص�س االأول ملا �صمي: االأ�ص�س العامة الإ�صالح منظومة 

العدالة، وت�صمن ت�صخي�صا للو�صع الراهن للمنظومة، وروؤية عامة الإ�صالحها.

تخليق  واآليات  الق�صاء،  با�صتقالل  ارتبطت  حماور  عدة  الت�صخي�س  �صمل  وقد 

الق�صاء،  وجناعة  وفعالية  واحلريات،  للحقوق  الق�صاء  وحماية  العدالة،  منظومة 

الروؤية  اأما  الق�صاء.  مرفق  تدبري  اأ�صاليب  ثم  العدالة،  ملنظومة  املوؤ�ص�صية  والقدرات 

امليثاق،  اإعداد  على  �صهرت  التي  اللجنة  من  كمحاولة  جاءت،  فقد  لالإ�صالح  العامة 

الإعطاء ت�صور مركز، قبل العمل على تف�صيله يف اجلزء الثاين.

وتخليقها  العدالة  ملنظومة  تاأهيال  احلوار  جلنة  اأع�صاء  اعتربه  ما  �صياق  ويف 

واإمناء لقدراتها، وفق اأ�صاليب التدبري احلديثة، ت�صمن الرافد الثاين من اجلزء االأول 

:
1
املقرتحات التالية

اإعمال ال�صمانات املقررة د�صتوريا ال�صتقالل ال�صلطة الق�صائية، يف بعديه املوؤ�ص�صي   -

والفردي، وحت�صني هذه ال�صلطة من اأي تاأثري خارجي، وذلك من خالل مقت�صيات القانونيني 

، وباقي 
2
التنظيميني املتعلقني باملجل�س االأعلى لل�صلطة الق�صائية والنظام االأ�صا�صي للق�صاة

الن�صو�س الالزمة لتطبيق اأحكام الد�صتور املتعلقة بال�صاأن الق�صائي؛

ف�صل النيابة العامة عن ال�صلطة التنفيذية، واإ�صناد رئا�صتها اإىل الوكيل العام للملك   -

يتم  التي  اجلنائية  ال�صيا�صة  اإعداد  �صالحية  العدل  وزير  تخويل  مع  النق�س،  لدى حمكمة 

اإقرارها من طرف ال�صلطات املخت�صة؛

اإحداث مفت�صية عامة باملجل�س االأعلى لل�صلطة الق�صائية تتوىل التفتي�س الق�صائي،   -

واإن�صاء مفت�صية عامة بوزارة العدل تتوىل التفتي�س االإداري واملايل حتت �صلطة وزير العدل؛

تخويل الرئي�س املنتدب للمجل�س االأعلى لل�صلطة الق�صائية رئا�صة جمل�س اإدارة معهد   -

)1)   ينظر: ميثاق اإ�صالح منظومة العدالة، يوليوز 2013، �س 50 وما بعدها؛

)2)   يف �صياق تنزيل ذلك، جاء م�رشوع القانون التنظيمي للق�صاة جم�صدا، عالوة على ما ورد يف الف�صل 112 

من الد�صتور، لعدد من املبادئ التي �صطرها ميثاق اإ�صالح منظومة العدالة، ومنها ما ورد يف م�صاألة ا�صتقالل 

ال�صلطة الق�صائية، والتي جاءت كهدف رئي�صي اأول لال�صرتاتيجية املقرتحة لالإ�صالح.

اأي اإ�شالح ملنظومة العدالة باملغرب؟
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تكوين الق�صاة؛

العمل على مالئمة الت�صريعات الوطنية مع د�صتور اململكة ومع االتفاقيات الدولية   -

ذات ال�صلة مبكافحة اجلرمية وبحقوق االإن�صان امل�صادق عليها واملن�صورة؛

اجتاه  يف  االحتياطي  االعتقال  ونظام  النظرية  احلرا�صة  نظام  يف  النظر  اإعادة   -

تر�صيدهما؛

تفعيل  من  مزيد  مع  الق�صائية،  ال�صابطة  ا�صتغال  و�صروط  اآليات  يف  النظر  اإعادة   -

مراقبتها من طرف النيابة العامة؛

اإر�صاء تنظيم ق�صائي قائم على مبداأي الوحدة والتخ�ص�س، قمته حمكمة النق�س،   -

والتاأ�صي�س ملحكمة مرتكزة على ت�صور جديد، قوامه القرب والب�صاطة والكفاءة؛

والتعميم  املتقا�صني،  وعلى  حميطها  على  منفتحة  رقمية’’  ‘’حمكمة  اأ�ص�س  و�صع   -

التدريجي ال�صتخدام الو�صائل التكنولوجية احلديثة يف اإدارة املحاكم، ويف عالقتها باملتقا�صني 

االإجراءات  اإجناز  اأجل  من  ال�صيما  لذلك،  الالزمة  القانونية  املقت�صيات  �صن  مع  واملهنيني، 

وتبادل امل�صتندات والتوا�صل مع خمتلف الفاعلني، وكذا اإحداث امللف الق�صائي االلكرتوين؛

ال�صبل  وتي�صري  املنازعات،  حلل  البديلة  الو�صائل  اإىل  اللجوء  ت�صجيع  على  العمل   -

املحفزة على ذلك؛

اإعادة النظر يف �صروط ولوج املهن الق�صائية والقانونية؛  -

مراجعة الت�صريعات املنظمة للمهن الق�صائية والقانونية يف اجتاه تعزيز ا�صتقاللها.  -

�صيغة  يبدو، يف  كما  وردت  امل�صروع،  �صماها  كما  ‘’اجلوهرية’’،  التوجهات  هذه 

تو�صيات عامة، غري اأن ما ورد يف اجلزء الثاين من امليثاق كاإ�صرتاتيجية لالإ�صالح، بقي 

مرتبطا بهذه التو�صيات، حيث �صطر اأع�صاء الهيئة، يف �صياق ذلك، �صتة (6) اأهداف 

رئي�صية متفرعة اإىل جمموعة من االأهداف الفرعية.

وميكن ب�صط ذلك كما يلي:

1 - توطيد ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية

يبقى ا�صتقالل الق�صاء �صمانة اأ�صا�صية و�صرطا لقيام دولة احلق والقانون، وهدفا 

تن�صده كل الدول التي ت�صعى الأن تكون دميقراطية. ويف هذا ال�صدد، �ٌصطر هذا املو�صوع 

كهدف رئي�صي اأول لالإ�صالح، وواحد من حماوره االأ�صا�صية التي من �صاأنها تكري�س حق 
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. والأجل تنزيله، يرى معدو 
1
املواطنني يف االحتماء بالق�صاء امل�صتقل واملن�صف والفعال

‘’خارطة االإ�صالح’’ �صرورة بلوغ جمموعة من االأهداف الفرعية، واملتمثلة يف �صمان 
�صاملة  متثيلية  �صمان  على  واحلر�س  الق�صائية،  لل�صلطة  االأعلى  املجل�س  ا�صتقاللية 

، مع تدبري اأمثل للم�صار املهني للق�صاة، وتعزيز التعاون والتوا�صل والتفتي�س 
2
وفعالة به

الق�صائي، عالوة على التاأكيد على ا�صتقالل النيابة العامة عن ال�صلطة التنفيذية.

جدير بالذكر، يف هذا املقام، القول اإن مو�صوع ا�صتقالل النيابة العامة قد �صكل 

وق�صائية  و�صيا�صية  وترفعه جهات حقوقية  رفعته/  لنقا�صات عميقة، ومطلبا  حمورا 

عديدة، حتى اأ�صبح مطلبا ‘’جمتمعيا’’ ي�صعى اإىل حتقيق االن�صجام مع الف�صل 107 من 

الد�صتور اجلديد للبالد، ويحقق التنزيل الفعلي له، يف تطابق تام مع مبداأ مونت�صكيو 

دميقراطية  درجة  لقيا�س  ‘’موؤ�صرا’’  عد  والذي  ال�صلط،  بني  الف�صل  مبداأ  ال�صهري: 

االأنظمة.

ي�صار اإىل اأن الف�صل 107 املذكور ين�س على اأن “ال�صلطة الق�صائية م�صتقلة عن 

وق�صاء  احلكم  ق�صاء  بني  متييز  دون  التنفيذية”،  ال�صلطة  وعن  الت�صريعية  ال�صلطة 

النيابة العامة، مما يعني ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية ‘’كاملة’’ عن ال�صلطتني الت�صريعية 

والتنفيذية.

2 - تخليق منظومة العدالة3

على عدم اختزال العدالة يف الق�صاء وحده، بل ينبغي  يحيل مدلول ‘’املنظومة’’ 

اأن ي�صمل االأمر كل الفاعلني واملتدخلني يف املجال. وعلى هذا، فالتخليق، باعتباره اأحد 

الرهانات الكربى، ورافدا اأ�صا�صيا من روافد احلكامة يف مدلولها العام وال�صامل، يجب 

اأن ي�صمل كل امتدادات تلك املنظومة.

ويف اأفق بلوغ التخليق، يقرتح ميثاق اإ�صالح منظومة العدالة �صرورة تعزيز اآليات 

اجلزاء ل�صمان نزاهة و�صفافية منظومة العدالة. ويبدو اأن هذا االأمر قد بداأ عمليا، 

تعزيز  على  عالوة  الق�صاة،  من  عددا  اأخرى،  وعقوبات  والتوقيف،  العزل  طال  حيث 

)1)   ينظر: ميثاق اإ�صالح منظومة العدالة، يوليوز 2013، �س 55 وما بعدها.

)2)   يف �صياق احلر�س على �صمان متثيلية الن�صاء باملجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية، ن�س امليثاق على �صمان 

 6 اأ�صل  ال�صتئناف، وقا�صيتني من  اأربعة ق�صاة ممن ميثلون حماكم  اأ�صل  بـ: قا�صية واحدة من  الن�صاء  متثيلية 

بالن�صبة للق�صاة الذين ميثلون املحاكم البتدائية.

)3)   ينظر: ميثاق اإ�صالح منظومة العدالة، يوليوز 2013، �س 63 وما بعدها.
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القيم  تر�صيخ  الق�صائية، البد من  املهن  كل  وامل�صوؤولية يف  واملراقبة  ال�صفافية  مبادئ 

واملبادئ االأخالقية، وتنمية دور الق�صاء يف حتقيق هذه الغاية.

3 - تعزيز حماية الق�صاء للحقوق واحلريات1

روح  مع  الداخلية  القوانني  ومالءمة  اجلنائية،  ال�صيا�صة  مراجعة  مو�صوع  يعترب 

للحقوق  الق�صاء  حماية  لتعزيز  مدخال  ال�صلة،  ذات  الدولية  واالتفاقيات  الد�صتور 

واحلريات. والأجل ذلك، يوؤكد امليثاق على �صرورة اإعادة النظر يف ال�صيا�صة اجلنائية 

املذكورة مبا ي�صمن جناعتها، ويكر�س مبادئ و�صمانات املحاكمة العادلة.

4 - االرتقاء بفعالية وجناعة الق�صاء2

الق�صاء �صي�صهل ال حمالة �صروط  بفعالية وجناعة  اأن االرتقاء  امليثاق على  ركز 

ولوج املتقا�صني اإىل مرفق العدالة، وتاأتي عقلنة اخلريطة الق�صائية، وتب�صيط امل�صاطر 

واخلدمات، واعتماد مبداأ الوحدة والتخ�ص�س يف التنظيم الق�صائي للبالد، وتكري�س 

و�صع املحكمة االبتدائية ك�صاحبة الوالية العامة، مع العمل على جعل املحاكم االإدارية 

مرتبطة بالدوائر الق�صائية، واإحداث اأق�صام للق�صايا االإدارية �صمن املحاكم االبتدائية، 

يف مقدمة االأعمال التي من �صاأنها بلوغ ذلك. هذا باالإ�صافة اإىل ربط املحاكم التجارية 

املحاكم  بع�س  يف  التجارية  للق�صايا  اأق�صام  اإن�صاء  مع  الكربى،  ال�صناعية  باالأقطاب 

االبتدائية على �صاكلة املحاكم االإدارية، والعمل على تخ�صي�س غرف ا�صتئناف جتارية 

مبحاكم اال�صتئناف.

وعلى م�صتوى التدابري العملية، ن�س امليثاق على �صرورة بت الق�صاء يف الق�صايا 

يف اآجال معقولة، وتتبعها عرب االإدارة االإلكرتونية، يف اأفق الرفع من اجلودة، و�صمان ما 

متت ت�صميته بـ’’االأمن الق�صائي’’. ومن اأبرز التو�صيات التي مت �صياقها، ت�صجيع اللجوء 

اإىل الو�صائل البديلة حلل املنازعات من اأجل تخفيف ال�صغط على املحاكم، وتكري�س 

ثقافة جديدة يف املجال.

)1)   ينظر: ميثاق اإ�صالح منظومة العدالة، يوليوز 2013، �س 69 وما بعدها.

)2)   ينظر: ميثاق اإ�صالح منظومة العدالة، يوليوز 2013، �س 77 وما بعدها.

احلجاجي - منري  ر�شيد عدنان 



127

5 -  اإمناء القدرة املوؤ�ص�صية ملنظومة العدالة1

التو�صية الرفع من القدرات املهنية للق�صاة، واأطر االإدارة الق�صائية،  تروم هذه 

واملحامني والعدول واملفو�صني، وكذا اخلرباء الق�صائيني، وذلك باإعادة النظر يف �صروط 

الولوج، وطرائق ومناهج التكوين، خا�صة بالن�صبة لل�صلك الق�صائي. هذا عالوة على 

.
2
االهتمام باجلانب املايل للق�صاة

3
6 - حتديث االإدارة الق�صائية وتعزيز حكامتها

يقت�صي التحديث، ح�صب ما ورد يف ميثاق اإ�صالح منظومة العدالة، العمل على 

اأفق  الرقمية احلديثة، يف  التكنولوجيات  الق�صائية، وذلك عن طريق  االإدارة  ع�صرنة 

الر�صوم  اأداء  يف  العنكبوتية  ال�صبكة  اعتماد  مع  الرقمية’’،  ‘’املحكمة  اإىل  الو�صول 

والغرامات، ف�صال عن العمل على حتديث بنايات املحاكم.

الذي  وامليثاق  العدالة  منظومة  اإ�صالح  حول  الوطني  للحوار  التقدمي،  هذا  بعد 

متخ�س عنه، ما اأبرز املخرجات الت�صريعية التي همت املجال الق�صائي؟ واإىل اأي حد 

ا�صتندت يف حمتوياتها اإىل امليثاق املذكور؟ ذلك ما �صيوؤطرنا يف املحور التايل.

املحور الثاين: امل�ستجدات الت�رشيعية يف جمال اإ�سالح منظومة العدالة

بها يف  ت�صريعية الباأ�س  الربملانية احلالية عرفت ح�صيلة  الوالية  اأن  بالرغم من 

جمال حتديث املنظومة الق�صائية مبا يتوافق وم�صامني الد�صتور اجلديد، فاإن االإنتاج 

الت�صريعي على م�صتوى اإ�صالح منظومة العدالة مل ينل حيزا هاما مقارنة مع امل�صاريع 

واملقرتحات املقدمة يف القطاعات االأخرى، وهو االأمر الذي تبدو �صرورة تداركه من 

خالل اإ�صدار ن�صو�س قانونية ترتجم تلك الت�صورات، وذلك بالنظر اإىل اأن الت�صريع 

ي�صفي على هذه الت�صورات الطابع العملي من خالل اإخراج ن�صو�س قانونية قادرة على 

و�صع اأ�ص�س ل�صبط العالقات بني االأفراد واجلماعات، وبني خمتلف املتدخلني املعنيني.

)1)   ينظر: ميثاق اإ�صالح منظومة العدالة، يوليوز 2013، �س 85 وما بعدها.

)2)   يف �صبيل ذلك �صدر املر�صوم رقم 2.32.14 بتاريخ 21 ربيع الأول 1435 املوافق ل 23 يناير 2014، بتغيري 

التعوي�صات  1975 بتحديد  اأبريل   8 املوافق ل   1395 الأول  25 ربيع  بتاريخ   2.75.175 املر�صوم رقم  وتتميم 

ربيع   3 بتاريخ   6227 الر�صمية عدد  اجلريدة  والثالثة.  والثانية  الأوىل  الدرجة  من  للق�صاة  املمنوحة  واملنافع 

الثاين 1435 املوافق ل 3 فرباير 2014 �س 726.

)3)   ينظر: ميثاق اإ�صالح منظومة العدالة، يوليوز 2013، �س 93 وما بعدها.
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و�صنحاول اأن نقدم الأهم امل�صتجدات الت�صريعية املرتبطة مبجال منظومة العدالة 

خالل الوالية الربملانية التا�صعة والتي الم�صت ما يلي:

بالقضاء العسكري القانون املتعلق  أوال- 
اإىل جمل�س  الع�صكري  بالق�صاء  املتعلق   108.13 رقم  القانون  م�صروع  تقدمي  مت 

النواب بتاريخ 20 يونيو 2014، ومت تدار�صه من طرف جلنة العدل والت�صريع وحقوق 

اأن وافقت عليه بعد �صهرين من املناق�صة، لتعر�صه على اجلل�صة العامة  االإن�صان اإىل 

حيث وافق جمل�س النواب عليه باالإجماع بتاريخ 23 يوليوز 2014. 

2014، حيث  �صتنرب   15 بتاريخ  امل�صت�صارين  اإىل جمل�س  امل�صروع  تقدمي  وقد مت 

وافقت عليه جلنة العدل والت�صريع وحقوق االإن�صان بعد اإدخال التعديالت عليه، ومتت 

امل�صادقة عليه باالإجماع يف اإطار اجلل�صة العامة بتاريخ 22 اأكتوبر 2014، ليحال مرة 

اأخرى على جمل�س النواب يف قراءة ثانية والذي وافق بدوره على تلك التعديالت، ومت 

الت�صويت على امل�صروع يف اجلل�صة العامة بتاريخ 11 نونرب 2014، وقد مت ن�صر القانون 

.20151
باجلريدة الر�صمية بتاريخ فاحت يناير 

االإ�صالحات  اإطار  يف  الع�صكري  بالق�صاء  املتعلق  القانون  اإ�صدار  اندرج  وقد 

منظومة  اإ�صالح  م�صار  يف  نوعية  نقلة  يعد  اأنه  كما  املغرب،  يبا�صرها  التي  الكربى 

العدالة والذي يتغيى حماية وتنمية حقوق االإن�صان وتعزيز دولة احلق والقانون. وقد 

مت تقدميه (كم�صروع) يف اإطار مالءمة هذا االأخري مع مقت�صيات د�صتور 2011، وكذا 

تقوية مقوماته باعتباره ق�صاء متخ�ص�صا وم�صتقال.

اعتدت  الذي  الع�صكري،  بالق�صاء  املتعلق  القانون  م�صروع  اأن  فيه  �صك  ال  ومما 

فيه جلنتي العدل والت�صريع وحقوق االإن�صان مبجل�صي النواب وامل�صت�صارين بتو�صيات 

املجل�س الوطني حلقوق االإن�صان املقدمة اإىل امللك يف مار�س 2013، وكذا باملرجعيات 

احلقوقية، والثوابت الوطنية، وتراكمات االجتهاد الق�صائي، فقد ت�صمن حماور كربى 

تتلخ�س فيما يلي:

حمكمة  وجعلها  الع�صكرية،  للمحكمة  النوعي  االخت�صا�س  يف  النظر  اإعادة   -

)1)   ظهري �رشيف رقم 1.14.187 �صادر يف 17 �صفر 1436 املوافق ل 10 دجنرب 2014 بتنفيذ القانون رقم 

108.13 املتعلق بالق�صاء الع�صكري، ج ر عدد 6322، بتاريخ 9 ربيع الأول 1436، املوافق ل فاحت يناير 2015، 
�س: 5.
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متخ�ص�صة ولي�صت ا�صتثنائية؛

تو�صيح الطبيعة القانونية للمحكمة الع�صكرية واإعادة تنظيمها؛  -

دعم مبداأ ا�صتقاللية الق�صاء؛  -

حقوق  وتعزيز  الع�صكرية،  املحكمة  اأمام  العادلة  املحاكمة  �صمانات  تقوية   -

1
املتقا�صني.

ويف هذا ال�صدد، ميكننا تلخي�س اأهم م�صتجدات القانون املتعلق بالق�صاء الع�صكري 

من خالل ما متت مناق�صته داخل اللجان الربملانية يف م�صتويات عدة.

من  قل�س  الع�صكري  بالق�صاء  املتعلق  القانون  فاإن  االخت�صا�صات،  م�صتوى  فعلى 

املرتكبة  العام  اعتبار جرائم احلق  الع�صكرية، وذلك من خالل  املحكمة  اخت�صا�صات 

املحكمة  اخت�صا�س  جمال  يف  يدخل  ال  الع�صكريني،  �صبه  اأو  الع�صكريني،  طرف  من 

الع�صكرية. وكذلك ال�صاأن بالن�صبة للجرائم املرتكبة من طرف االأحداث، وكذا اجلرائم 

املرتكبة من طرف ال�صرطة الق�صائية الع�صكرية اأثناء ممار�صتها ملهامها. واالأهم يف هذا 

كله اأن حماكمة املدنيني مل يعد �صمن اخت�صا�صاتها مطلقا اإال يف وقت احلرب، وهو 

املطلب الذي طاملا نادت به اجلمعيات واملنظمات احلقوقية باملغرب. هذا باالإ�صافة اإىل 

اإمكانية ف�صل ق�صايا املدنيني عن ق�صايا الع�صكريني يف حالة امل�صاهمة اأو امل�صاركة يف 

ارتكاب اجلرائم، واإحالة ق�صاياهم على املحاكم العادية.

من جانب ثان، وتعزيزا للمحاكمة العادلة اأمام الق�صاء الع�صكري، فقد مت تقلي�س 

حاالت عقوبة االإعدام، اإذ انتقلت من 16 حالة يف اإطار قانون العدل الع�صكري ل�صنة 

.108.132
1956 اإىل 5 حاالت فقط، كما مت ح�صرها بدقة �صديدة يف اإطار القانون رقم 

وف�صال عن ذلك، مت اإحداث درجة ثانية للتقا�صي على غرار الق�صاء العادي، ومت 

اإحداث موؤ�ص�صة الوكيل العام للملك لدى املحكمة الع�صكرية، لتعزيز اال�صتقاللية. وبهذا 

اأ�صبحت املحكمة الع�صكرية مبقت�صى القانون رقم 108.13 حمكمة عادية ومتخ�ص�صة، 

لطرق  تخ�صع  قراراتها  واأ�صحت  الق�صائية،  املنظومة  من  يتجزاأ  ال  جزءا  واأ�صبحت 

الطعن �صواء باال�صتئناف اأو النق�س.

108.13 املتعلق بالق�صاء  )1)   تقرير جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�صان حول درا�صتها مل�رشوع قانون 

الع�صكري، اململكة املغربية، جمل�س النواب، الولية الت�رشيعية التا�صعة، دورة اأبريل 2014، �س: 3.

)2)   يتعلق الأمر مبا مت الت�صي�س عليه يف املواد 162 و163 و170 و171 و206 من القانون رقم 108.13 املتعلق 

بالق�صاء الع�صكري.
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من هنا، ميكن القول اإن القانون رقم 108.13 املتعلق بالق�صاء الع�صكري قد مت 

اإخراجه يف اإطار الرتاكمات التي عرفها املغرب على امل�صتوى احلقوقي منذ �صتينات 

القرن املا�صي اإىل االآن، والتي �صاهمت فيها كل القوى والفعاليات ال�صيا�صة، وقد كان 

اإ�صافة   ،20122
ماي  و8   ،20111

مار�س   9 بتاريخ  امللكيني  اخلطابني  ذلك  املرجع يف 

اإىل ما مت ت�صمينه يف د�صتور اململكة ل�صنة 2011 خ�صو�صا يف الباب الثاين الذي مت 

تخ�صي�صه حلريات وحقوق االإن�صان.

الدستوري القضاء  لدور  الدستورية: تدعيم  املتعلق باحملكمة  التنظيمي  القانون  ثانيا- 
مت  فقد   ،

3
الد�صتورية باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  للقانون  بالن�صبة 

)1)   جاء يف اخلطاب امللكي: »ومن هذا املنطلق املرجعي الثابت، قررنا اإجراء تعديل د�صتوري �صامل، ي�صتند 

على �صبعة مرتكزات اأ�صا�صية: 

�صلبها  ويف  روافدها،  بتنوع  الغنية  املوحدة،  املغربية  للهوية  التعددي  للطابع  الد�صتوري  التكري�س  اأول:   +  

الأمازيغية، كر�صيد جلميع املغاربة؛

+  ثانيا : تر�صيخ دولة احلق واملوؤ�ص�صات، وتو�صيع جمال احلريات الفردية واجلماعية،و�صمان ممار�صتها، وتعزيز 

والبيئية،  والثقافية  والتنموية،  والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  اأبعادها،  بكل  الإن�صان،  منظومة حقوق 

ول�صيما بد�صرتة التو�صيات الوجيهة لهياأة الإن�صاف وامل�صاحلة، واللتزامات الدولية للمغرب؛

+  ثالثا : الرتقاء بالق�صاء اإىل �صلطة م�صتقلة، وتعزيز �صالحيات املجل�س الد�صتوري،توطيدا ل�صمو الد�صتور، 

ول�صيادة القانون، وامل�صاواة اأمامه؛

+  رابعا : توطيد مبداأ ف�صل ال�صلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وحتديث املوؤ�ص�صات وعقلنتها، من خالل : برملان 

نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبواأ فيه جمل�س النواب مكانة ال�صدارة، مع تو�صيع جمال القانون، وتخويله 

بانبثاقها عن  منتخبة  والرقابية. حكومة  والت�رشيعية  التمثيلية  مبهامه  بنهو�صه  اخت�صا�صات جديدة، كفيلة 

الإرادة ال�صعبية، املعرب عنها من خالل �صناديق القرتاع، وحتظى بثقة اأغلبية جمل�س النواب، تكري�س تعيني 

اأ�صا�س نتائجها، تقوية مكانة  النواب، وعلى  ال�صيا�صي، الذي ت�صدر انتخابات جمل�س  الوزير الأول من احلزب 

الوزير الأول، كرئي�س ل�صلطة تنفيذية فعلية، يتوىل امل�صوؤولية الكاملة على احلكومة والإدارة العمومية، وقيادة 

وتنفيذ الربنامج احلكومي، د�صرتة موؤ�ص�صة جمل�س احلكومة،وتو�صيح اخت�صا�صاته؛ 

تعددية  نطاق  يف  ال�صيا�صية،  الأحزاب  دور  بتقوية  املواطنني،  لتاأطري  الد�صتورية  الآليات  تعزيز   : خام�صا   +

حقيقية، وتكري�س مكانة املعار�صة الربملانية، واملجتمع املدين؛

+ �صاد�صا : تقوية اآليات تخليق احلياة العامة، وربط ممار�صة ال�صلطة وامل�صوؤولية العمومية باملراقبة واملحا�صبة؛ 

+ �صابعا: د�صرتة هياآت احلكامة اجليدة، وحقوق الإن�صان، وحماية احلريات«.

)2)   جاء يف اخلطاب امللكي »وقد حر�صنا على تتويج هذا امل�صار الإ�صالحي مبقت�صيات الد�صتور اجلديد للمملكة 

ال�صلطتني  الذات عن  قائمة  م�صتقلة  الق�صاء ك�صلطة  الق�صاء وتكر�س  امللك ل�صتقالل  تن�س على �صمان  التي 

الت�رشيعية والتنفيذية٬ واإحداث املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية كموؤ�ص�صة د�صتورية برئا�صتنا وبالن�س على 

حقوق املتقا�صني وقواعد �صري العدالة ودور الق�صاء يف حماية حقوق الأ�صخا�س واجلماعات وحرياتهم«.

القانون  2014 بتنفيذ  13 غ�صت  املوافق ل   1435 16 �صوال  1.14.139 �صادر يف  )3)   ظهري �رشيف رقم 

التنظيمي رقم 066.13 املتعلق باملحكمة الد�صتورية، ج ر عدد: 6288، بتاريخ 8 ذو القعدة 1435 املوافق ل 4 
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مناق�صته  ومتت   ،2013 نونرب   26 بتاريخ  النواب  مكتب جمل�س  اإىل  كم�صروع  تقدميه 

وتعديله داخل جلنة العدل والت�صريع وحقوق االإن�صان ليتم عر�صه على اجلل�صة العامة، 

حيث مت الت�صويت عليه بعد تقدمي تعديالت اأخرى وذلك بتاريخ 22 يناير 2014. ومن 

مت، ٌقدم امل�صروع اإىل جمل�س امل�صت�صارين بتاريخ 3 فرباير 2014، والذي اأدخل بدوره 

مت  وقد  االإن�صان،  وحقوق  والت�صريع  العدل  جلنة  مناق�صة  خالل  من  عليه  تعديالت 

الت�صويت عليه باالإجماع يف اجلل�صة العامة للمجل�س (بعد رف�س تعديالت احلكومة) 

بتاريخ 30 اأبريل 2014.

وتبعا لذلك، مت اإعادة امل�صروع من جديد اإىل جمل�س النواب يف قراءة ثانية للح�صم 

النهائي يف التعديالت املدخلة، حيث وافق على امل�صروع يف جل�صة عامة بتاريخ 24 يونيو 

2014 باأغلبية اأع�صائه. 

الد�صتورية يف  باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  القانون  تقدمي م�صروع  اندرج  وقد 

اإطار تنزيل م�صامني الد�صتور، الذي ارتقى بهذه املوؤ�ص�صة من املجل�س الد�صتوري اإىل 

حمكمة د�صتورية تتمتع باخت�صا�صات مهمة، تدعيما لدور ومكانة الق�صاء الد�صتوري 

باملغرب. هكذا، فاإن القانون الذي عر�س بداية (كم�صروع) على جمل�س النواب خول 

للمحكمة الد�صتورية جمموعة من االخت�صا�صات منها:

البت يف مدى مطابقة القوانني ال�صادرة عن الربملان للد�صتور؛  -

النظر يف �صحة العمليات االنتخابية وعمليات اال�صتفتاء؛  -

البت يف نوعية الن�صو�س املعرو�صة على املحكمة الد�صتورية من حيث طبيعتها   -

هل هي ت�صريعية اأم تنظيمية؛

البت يف اخلالفات التي تدفع فيها احلكومة بعدم قبول اقرتاحات اأو تعديل   -

ترى اأنه ال يدخل يف جمال القانون؛

مراقبة د�صتورية االتفاقات الدولية؛  -

تف�صري اأو تاأويل املقت�صيات الد�صتورية بناء على طلب رئي�س احلكومة.  -

من جانب اآخر، فقد خول للمواطنني حق الطعن يف عدم د�صتورية القوانني والذي 

من املرتقب اأن ينظم يف اإطار قانون تنظيمي م�صتقل (الف�صل 133 من الد�صتور).

�صتنرب 2014، �س:6661.
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احملاكمة  مبدأ  وإقرار  اجلنائية  باملسطرة  املتعلق   22.01 رقم  القانون  من   139 املادة  ثالثا- 
العادلة1

مببادرة برملانية، مت تقدمي مقرتح قانون يق�صي بتغيري املادة 139 من القانون رقم 

22.01 املتعلق بامل�صطرة اجلنائية اإىل مكتب جمل�س النواب بتاريخ 8 غ�صت 2012، وبعد 

الذي  امل�صت�صارين،  ليحال على جمل�س  باالأغلبية  الت�صويت عليه  وتعديله، مت  درا�صته 

وافق عليه دون تقدمي اأي تعديل بتاريخ 9 يوليوز 2012.

املتهم، وحمامي  كل من حمامي  التعديل هو متكني  الغر�س من هذا  كان  وقد   

الطرف املدين، من االطالع على جميع ما يت�صمنه امللف، وكذا ح�صوله على ن�صخ من 

وثائق امللف على نفقته خالل مرحلة التحقيق، وهو االأمر الذي مل يكن متاحا يف نف�س 

املادة قبل التعديل اإال فيما يتعلق باالطالع على امللف دون ال�صماح باأخذ �صور لوثائقه.

كما تغيى املقرتح، املقدم من طرف فريق العدالة والتنمية، “تعزيز وتقوية �صمانات 

املحاكمة العادلة، والتي من �صمنها متتع كل �صخ�س باحلق يف العلم بجميع اأدلة االإثبات 

.
2
القائمة �صده، ومناق�صتها بح�صور املحامي الذي يوؤازره

اإال اأن م�صروع القانون رقم 129.01 الذي �صوت عليه الربملان متت اإحالته على 

3
املجل�س الد�صتوري الذي راأى اأنه غري مطابق للد�صتور.

)1)   يتعلق الأمر بالقانون رقم 129.01، والذي اأحاله 87 ع�صوا مبجل�س النواب على املجل�س الد�صتوري للنظر 

يف عدم مطابقته للد�صتور.

)2)   تقرير جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�صان حول مقرتح قانون يق�صي بتغيري املادة 139 من القانون 

رقم 22.01 املتعلق بامل�صطرة اجلنائية دورة اأكتوبر 2012، اململكة املغربية، جمل�س النواب، الولية الت�رشيعية 

التا�صعة 2016-2011، دورة اأكتوبر 2012، �س:2.

)3)   قرار املجل�س الد�صتوري رقم 129-13 ال�صادر يف 5 �صوال 1434 )13 غ�صت 2013)، جريدة ر�صمية عدد: 

6185، بتاريخ 2 ذي القعدة 1434 )9�صتنرب 2013)، �س:6027. وجاء يف حيثيات هذا القرار: »حيث اإنه، لئن 
كان يحق للم�رشع، ل �صيما من اأجل حماية اأمن وحرية املواطنات واملواطنني و�صمان �صالمة ال�صكان و�صالمة 

الرتاب الوطني و�صيانة املال العام، كما هو وارد على التوايل يف ت�صدير الد�صتور ويف ف�صليه 21 و 36، اأن 

ي�صن، يف املجال الق�صائي، قواعد واإجراءات خا�صة ا�صتثنائية من الإجراءات العامة، من بينها حق قا�صي التحقيق 

يف اأن ياأمر، تلقائيا اأو بناء على ملتم�صات النيابة العامة، بعدم ت�صليم ن�صخة من حم�رش ال�رشطة الق�صائية 

وباقي وثائق امللف كليا اأو جزئيا اإىل حمامي املتهم وحمامي الطرف املدين، وذلك من اأجل توفري �رشوط ح�صن 

وكذا  اجلنائية  امل�صطرة  قانون  108من  املادة  من�صو�س عليها يف  التحقيق يف جرائم خطرية ومعقدة  �صري 

جرائم الر�صوة اأو ا�صتغالل النفوذ اأو الختال�س اأو التبديد اأو الغدر اأو غ�صل الأموال، فاإن امل�رشع، املقيد دائما 

للجميع، ومن �صمنها حق  املكفولة  الأ�صا�صية  احلريات واحلقوق  �صيانة  اإىل  الرامية  املبادئ  احرتام  ب�رشورة 

التقا�صي امل�صمون لكل �صخ�س للدفاع عن حقوقه وعن م�صاحله التي يحميها القانون وحق الدفاع  املن�صو�س 

عليهما على التوايل يف الف�صلني 118 و 120 من الد�صتور، يتعني عليه اإحاطة ال�صتثناء امل�صار اإليه اأعاله باأكرب 
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رابعا- القانون اجلنائي وتخليق احلياة العامة
يف �صياق حماربة الر�صوة، وتخليق احلياة العامة، مت تقدمي مقرتح قانون يق�صي 

بتعديل وتتميم الفرعني الثالث والرابع من الباب الثالث من اجلزء االأول من الكتاب 

 1.59.413 رقم  �صريف  امل�صادق عليه بظهري  القانون اجلنائي  ، من جمموعة 
1
الثالث

موؤرخ يف 28 جمادى الثانية 1382 املوافق 26 نونرب 1962 كما مت تعديله وتتميمه. وقد 

متت امل�صادقة على املقرتح بعد قراءة اأوىل من طرف جمل�س النواب، ومبوجب ذلك 

اأحيل املقرتح على جمل�س امل�صت�صارين الذي �صادق على املقرتح بتاريخ 9 يوليوز 2013.

مقرتح القانون هذا، �صعى اإىل امل�صاهمة يف تخليق احلياة العامة، واإر�صاء دعائم 

:
2
جمتمع ت�صوده مبادئ العدالة وتكافوؤ الفر�س، وبهذا فاإنه تغيى

تعزيز العقوبات املقررة جلرائم االختال�س والر�صوة وا�صتغالل النفوذ بامل�صادقة   -

على املحاولة يف اجلنح؛

الرفع من بع�س الغرامات كو�صائل للردع؛  -

اأنه  اأو  بها،  طولب  اأنه  يثبت  اأو  اجلرمية،  عن  يبلغ  مل  الذي  الرا�صي  اإعفاء   -

كان م�صطرا لدفعها، من املتابعة لتحفيز �صحايا الر�صوة على ف�صح املمار�صات التي 

يتعر�صون لها.

قدر من ال�صمانات، ل�صيما ما يتعلق منها باأجل ت�صليم ملف الق�صية كامال اإىل حمامي املتهم وحمامي الطرف 

املذكورة  اجلرائم  التحقيق يف  �صري  ح�صن  م�صتلزمات  بني  التوازن  �صاأنها حتقيق  من  �صمانات  وهي  املدين، 

ومتطلبات حقوق الدفاع )...)، وحيث اإنه، لئن كانت مقت�صيات القانون رقم 129.01  القا�صي بتغيري املادة 

139 من قانون امل�صطرة اجلنائية اأتت ب�صمانات من �صاأنها الإ�صهام يف �صيانة حقوق الدفاع يف مرحلة التحقيق، 
فاإن امتداد مفعول الأمر بعدم ت�صليم حم�رش ال�رشطة الق�صائية وباقي وثائق امللف، كليا اأو جزئيا، اإىل حمامي 

املتهم وحمامي الطرف املدين، وعدم انتهائه اإل ع�رشة اأيام قبل بدء ال�صتنطاق التف�صيلي، من �صاأنه اأن يخل 

مببداأ التوازن بني ح�صن �صري التحقيق وح�صن ممار�صة حقوق الدفاع، الذي يعد من �صمانات املحاكمة العادلة، مما 

يجعل القانون رقم 01. 129 املذكور، من هذه الوجهة، غري مطابق للد�صتور«.

املادة  بوا�صطة  وتتميمها  تعديلها  مت  والتي   ،2-256  ،1-256  ،248 مكرر،   242 بالف�صول:  الأمر  يتعلق     (1(

الفريدة من القانون رقم 94.13 ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.13.73 بتاريخ 8 رم�صان 1434 )27 

يوليوز 2013)، جريدة ر�صمية عدد:6177 ال�صادرة بتاريخ 4 �صوال 1434 )12 غ�صت 2013)، �س:5736.

الثالث  الفرعني  وتتميم  بتعديل  قانون  مقرتح  حول  الإن�صان  وحقوق  والت�رشيع  العدل  تقرير جلنة     (2(

والرابع من الباب الثالث من اجلزء الأول من الكتاب الثالث من جمموعة القانون اجلنائي امل�صادق عليه بظهري 

�رشيف رقم 1.59.413 موؤرخ يف 28 جمادى الثانية 1382 املوافق 26 نونرب 1962 كما مت تعديله وتتميمه، 

جمل�س النواب، دورة اأبريل 2012، الولية الت�رشيعية التا�صعة 2016-2011، �س:11.
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القانون  مجموعة  من   475 الفصل  تعديل  خالل  من  لألطفال  القانونية  احلماية  خامسا- 
اجلنائي 

�صكلت االأحداث التي عرفتها بع�س جهات اململكة، فيما يخ�س ق�صايا اغت�صاب 

الفتيات القا�صرات، واتخاذ املغت�صب لذريعة الزواج مطية للتهرب من العقاب (ق�صية 

الفتاة اأمينة الفياليل التي اأقدمت على االنتحار بعد ال�صدمة التي تعر�صت لها جراء 

فعاليات  حفزت  التي  االأ�صباب  اأحد  ر�صاها)،  وبدون  مغت�صبها  من  قهرا  تزويجها 

املجتمع املدين اإىل التحرك يف �صبيل املطالبة بتعديل الف�صل 475 من جمموعة القانون 

. وقد �صكلت الف�صول 19 و 21 و 22 من د�صتور اململكة ل�صنة 2011 مرجعا 
1
اجلنائي

اأ�صا�صيا يف هذا التعديل، خ�صو�صا فيما يتعلق بتحقيق امل�صاواة واملنا�صفة بني الرجل 

حتقيق  نحو  الدولة  �صعي  �صرورة  اإىل  الذكر،  ال�صالفة  الف�صول  دعت  حيث  واملراأة، 

وحماية  واأقربائه  �صخ�صه  �صالمة  يف  الفرد  حق  وكذا  واملراأة،  الرجل  بني  املنا�صفة 

ممتلكاته، اإ�صافة اإىل عدم جواز امل�س بال�صالمة اجل�صدية واملعنوية الأي �صخ�س يف اأي 

ظرف ومن قبل اأي هيئة كانت عامة اأو خا�صة.

امل�صت�صارين  االإن�صان مبجل�س  والت�صريع وحقوق  العدل  تقرير جلنة  وقد جاء يف 

حول املقرتح، اأنه “نظرا لكون الفقرة املطلوب حذفها تتيح التهرب من اخل�صوع للعقاب 

املقرر للتغرير بالفتاة القا�صرة نتيجة الزواج بها، اإال اأن هذا املقت�صى يناق�س احلماية 

املقررة لالأطفال بحكم الد�صتور، الذي يفهم منه اأن الطفل الذي يقل عمره عن 18 �صنة 

ال يقرر يف اأهليته، واإمنا يحميه القانون والدولة، وبالتايل ال ميكن تزويج الفتاة قبل 

هذا ال�صن حتى تتحقق لها هذه احلماية، كما اأنه يف حالة تزويجها من طرف املغرر بها 

وعدم معاقبته اأو متابعته اإال بناء على �صكاية، فاإن ذلك يعني الت�صرف يف ج�صم االإن�صان 

.
الذي هو ممنوع ب�صريح الف�صل 21 من الد�صتور املتعلق بال�صالمة ال�صخ�صية”2

مقرتح القانون الذي اأحيل بداية على جمل�س امل�صت�صارين بتاريخ 26 يونيو 2012، 

)1)   تن�س الفقرة الثانية من الف�صل 475 من جمموعة القانون اجلنائي مو�صوع التعديل على ما يلي: » ومع 

ذلك، فاإن القا�رشة التي اختطفت اأو غرر بها، اإذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها اأو غرر بها فاإنه ل ميكن 

متابعته اإل بناء على �صكوى من �صخ�س له احلق يف طلب اإبطال الزواج، ول يجوز احلكم مبوؤاخذته اإل بعد �صدور 

حكم بهذا البطالن فعال«.

)2)   تقرير جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�صان حول مقرتح يرمي اإىل تعديل الف�صول 475 و 485 و486 

اأكتوبر  دورة   ،2011-2016 التا�صعة  الت�رشيعية  الولية  امل�صت�صارين،  جمل�س  اجلنائي،  القانون  جمموعة  من 

2012، �س:4.
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عليه  �صودق  االإن�صان،  وحقوق  والت�صريع  العدل  جلنة  داخل  وتعديله  درا�صته  ومتت 

باالإجماع يف جل�صة عامة بتاريخ 22 يناير 2013، ثم اأحيل على الغرفة االأوىل بتاريخ 

11 فرباير 2013، حيث متت درا�صته وتقدمي التعديالت ب�صاأنه، ثم اأحيل على اجلل�صة 

العامة بتاريخ 22 يناير 2014 فتمت امل�صادقة على الن�س بتعديالته باالإجماع.

التايل:  ال�صكل  على  �صياغته  اأ�صبحت   475 للف�صل  الن�س اجلديد  فاإن  وهكذا، 

“من اختطف اأو غرر بقا�صر تقل �صنه عن ثمان ع�صرة �صنة بدون ا�صتعمال عنف وال 
تهديد وال تدلي�س اأو حاول ذلك، يعاقب باحلب�س من �صنة اإىل خم�س �صنوات وبغرامة 

.
من مائتني (200) اإىل خم�صمائة (500) درهم”1

وبهذا يكون امل�صرع املغربي قد قطع مع اإمكانية تهرب املغت�صب من العقاب، ومن 

اآثار جرميته، من خالل اإبرام عقود زواج اإما �صورية اأو حتت ذريعة تفادي الف�صيحة 

املجتمعية، كل هذا على ح�صاب حقوق الطفل و�صوابط املجتمع وقيمه.

سادسا - إلغاء بعض فصول القانون اجلنائي: محاولة للرفع من مكانة املرأة
غ�صت   8 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  قانون  مقرتح  تقدمي  مت  برملانية  مببادرة 

2012، حيث متت مدار�صته وتعديله داخل جلنة العدل والت�صريع وحقوق االإن�صان، ليتم 

الت�صويت عليه يف جل�صة عامة باالإجماع. اأحيل مبوجب ذلك على جمل�س امل�صت�صارين 

الذي �صادق عليه اأي�صا يف جل�صة عامة، بعد املناق�صة باالإجماع بالن�س الذي اأحيل عليه 

من الغرفة االأوىل، وذلك بتاريخ 9 يوليوز 2013. وبهذا، مت اإلغاء الف�صول 494 و495 

92.132، وقد اندرج 
و496 من القانون اجلنائي، مبقت�صى املادة الفريدة من القانون رقم 

هذا االإلغاء يف اإطار مقاربة تتغيى الرفع من مكانة املراأة.

 ويف هذا ال�صدد، راأى امل�صرع اأن الف�صول ال�صالفة الذكر كانت “حتط من قيمة 

املراأة ب�صفة عامة، واملراأة املتزوجة على وجه اخل�صو�س، الأن املراأة لي�صت �صيئا ينقل 

بتنفيذ  ال�صادر   (2014 )20 فرباير   1435 الأخر  20 من ربيع  بتاريخ   1.14.06 ال�رشيف رقم  الظهري     (1(

القانون رقم 15.14 القا�صي بتغيري وتتميم الف�صل 475 من جمموعة القانون اجلنائي، اجلريدة الر�صمية عدد 

6238 بتاريخ 11 جمادى الأوىل 1435 )13 مار�س 2014)، �س 3138.
)2)   مت اإلغاء الف�صول من 494 اإىل 496 اأعاله مبقت�صى املادة الفريدة من الظهري ال�رشيف رقم 1.13.71 بتاريخ 

18 من رم�صان 1434 )27 يوليو 2013) ال�صادر بتنفيذ القانون رقم 92.13 القا�صي بتغيري وتتميم جمموعة 
القانون اجلنائي يف الف�صول 494، 495، 496؛ اجلريدة الر�صمية عدد 6177 بتاريخ 4 �صوال 1434 )12 اأغ�صط�س 

2013)، �س 5736.
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من املكان الذي ي�صعه فيه من لهم والية اأو �صلطة اأو حق االإ�صراف عليه، بل اإن�صان له 

كامل االأهلية للت�صرف يف �صوؤونه اخلا�صة. والأن جرمية اختطاف �صخ�س، اأو التغرير 

به، يعترب جرمية �صواء كان �صحيتها رجل اأو اأطفال اأو امراأة متزوجة اأو عازبة اأو مطلقة 

اأو اأرملة، وال والية اأو اإ�صراف اأو �صلطة الأحد على امراأة را�صدة، وبالتايل فاإلغاء هذه 

الف�صول يدخل يف اإطار تنمية قوانيننا من كل اأ�صكال التمييز اجتاه الن�صاء وكل ما من 

.
�صاأنه امل�س بكرامتهن”1

سابعا- مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب2
ا�صتعجالية،  ب�صفة  احلكومة  من طرف   145.12 رقم  القانون  م�صروع  تقدمي  مت 

وذلك بالنظر اإىل اأن جمموعة العمل املايل كانت قد قررت ال�صروع يف اإخراج املغرب 

خالل  من  الدولية،  بااللتزامات  بالوفاء  تعهداته  قدم  اأن  بعد  ال�صلبية،  الئحتها  من 

مواكبة املنظومة القانونية الوطنية يف جمال مكافحة غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب مع 

املعايري الدولية، مبا يتما�صى واحرتام حقوق وحريات اجلماعات واالأفراد، خ�صو�صا 

يتما�صى  ال  االإرهاب  لتمويل  املغربي  التعريف  اأن  اعتربت  املايل  العمل  واأن جمموعة 

ال�صوداء  الالئحة  من  املغرب  يبقى خروج  النحو،  هذا  وعلى  متطلباتها.  مع  ت�صريعيا 

 مرهونا بتجرميه متويل ال�صخ�س االإرهابي، اأو املنظمة االإرهابية، دون ربط 
3
للمجموعة

ذلك باأي فعل اإرهابي حمدد وفقا ملا هو من�صو�س عليه يف تو�صياتها.

ٌقدم الن�س من طرف احلكومة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 26 فرباير 2013، وبعد 

تدار�صه وتعديله، �صوت عليه يف جل�صة عامة باالإجماع بتاريخ 2 اأبريل 2013، ليحال 

على جمل�س امل�صت�صارين الذي وافق على امل�صروع باالإجماع بتاريخ 30 اأبريل 2013. وقد 

تاأ�ص�س امل�صروع املقدم على ثالث مرتكزات:

)1)   للمزيد من التف�صيل، انظر تقرير جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�صان مبجل�س النواب حول مقرتح 

قانون يق�صي بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي يف الف�صول 486 و 494 و495 و496، دورة اأكتوبر 

2012، الولية الت�رشيعية التا�صعة 2011-2016.
)2)   ظهري �رشيف رقم 1.13،54 �صادر يف 21 جمادى الثانية 1434 )2 ماي 2013) بتنفيذ القانون رقم 

غ�صل  مبكافحة  املتعلق   43.05 رقم  والقانون  اجلنائي  القانون  جمموعة  وتتميم  بتغيري  القا�صي   145.12
الأموال، جريدة ر�صمية عدد 6148 ال�صادرة بتاريخ 21 جمادى الثانية 1434 )2 ماي 2013)، �س:3614.

)3)   لالإ�صارة �صنف املغرب �صمن الالئحة الرمادية القامتة خالل اجتماع جمموعة العمل املايل بباري�س بتاريخ 

ال�صوداء خالل  الالئحة  اإدراجه يف  يتم  اأن  التعديل قبل  تقدمي  اأنه كان جمربا على  2013ـ مبعنى  18 فرباير 
اجتماع يونيو 2013.

احلجاجي - منري  ر�شيد عدنان 
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1 - مالءمة الت�صريع الوطني للمعايري الدولية فيما يتعلق بتجرمي غ�صيل االأموال 

ومتويل االإرهاب؛

2 - ا�صتكمال تنفيذ برنامج العمل الذي التزمت به احلكومة جتاه جمموعة العمل 

املعايري  متطلبات  مع  االإرهاب  متويل  جترمي  مبطابقة  يتعلق  فيما  خ�صو�صا  املايل، 

الدولية ال�صيما تو�صيات العمل املايل؛

3 - معاجلة اأوجه الق�صور التي اأثارتها تقارير تقييم املنظومة الوطنية ملكافحة 

التابع  التعاون الدويل  غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب خا�صة من طرف فريق درا�صة 

االأو�صط  ال�صرق  ملنطقة  املايل  العمل  جمموعة  مقيمي  وكذا  املايل،  العمل  ملجموعة 

1
و�صمال اإفريقيا.

باإعادة  يتعلق  االأول  اأ�صا�صيني؛  بتعديلني  جاء   145.12 رقم  القانون  فاإن  وبهذا، 

�صياغة الف�صل 4 - 218، من خالل اإعطاء تعريف دقيق لتمويل االإرهاب، بحيث اإن 

الن�س اجلديد اعترب االأفعال التالية متويال لالإرهاب: القيام عمدا وباأي و�صيلة كانت، 

مبا�صرة اأو غري مبا�صرة، بتوفري اأموال اأو تقدمي اأو جمع اأو تدبري اأموال اأو ممتلكات، 

ولو كانت م�صروعة، بنية ا�صتخدامها اأو مع العلم باأنها �صت�صتخدم كليا اأو جزئيا الرتكاب 

فعل اإرهابي اأو اأفعال اإرهابية اأو اأنها �صت�صتعمل بوا�صطة �صخ�س اإرهابي اأو بوا�صطة 

لهذا  م�صورة  اأو  م�صاعدة  تقدمي  اإىل  اإ�صافة  اإرهابية.  منظمة  اأو  ع�صابة  اأو  جماعة 

2
الغر�س. ثم اأخريا حماولة ارتكاب االأفعال املذكورة.

اأما التعديل الثاين فقد هم الف�صل 218-4-2 من خالل تو�صيعه ملفهوم املمتلكات، 

وذلك بجعلها ت�صمل اأي نوع من االأموال واالأمالك، املادية اأو غري املادية، املنقولة اأو 

العقارية، اأيا كانت دعامتها، مبا فيها االإلكرتونية اأو الرقمية.

ثامنا- مرسوم الزيادة يف أجور القضاة: نحو حتفيز للرفع من النجاعة واملردودية
ا�صتنادا اإىل الهدف الفرعي الثالث من ميثاق اإ�صالح منظومة العدالة، واملتعلق 

بالتدبري االأمثل للم�صار املهني للق�صاة، خ�صو�صا فيما يتعلق بالنهو�س بالو�صعية املادية 

)1)   الكلمة التقدميية لوزير العدل واحلريات يف اإطار اأ�صغال جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�صان مبجل�س 

النواب، تقرير اللجنة حول قانون رقم 145.12 يق�صي بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي والقانون 

رقم 43.05 املتعلق مبكافحة غ�صل الأموال، دورة اأبريل 2013، الولية الت�رشيعية التا�صعة 2016-2011، �س:19.

)2)   الف�صل 4-218 من القانون رقم 145.12 املغري واملتمم ملجموعة القانون اجلنائي والقانون رقم 43.05 

املتعلق مبكافحة غ�صل الأموال.
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للق�صاة، واإ�صافة درجات جديدة للرتقي، وحتديد تعوي�س منا�صب عن تويل منا�صب 

العليا -كاإجراء تنفيذي- ر�صد  الهيئة  الق�صائية، والذي حددت من خالله  امل�صوؤولية 

االعتمادات الالزمة للنهو�س بالو�صعية املادية للق�صاة، وبالتعوي�س عن تويل امل�صوؤولية 

الق�صائية يف غ�صون �صنة 2014، مت ا�صت�صدار مر�صوم يرفع من التعوي�صات واملنافع 

املمنوحة للق�صاة من الدرجة االأوىل والثانية والثالثة.

وبالرغم من االنتقادات التي وجهت لهذا املر�صوم، فاإنه يبقى حمفزا للرفع من 

1
نزاهة الق�صاء وفعاليته من طرف املعننيني به.

86.14 خطوة استباقية حملاربة اإلرهاب تاسعا- القانون رقم 
متت امل�صادقة على م�صروع قانون رقم 86.14 يق�صي بتغيري وتتميم بع�س اأحكام 

باالإرهاب، حيث �صادق  املتعلقة  امل�صطرة اجلنائية  وقانون  القانون اجلنائي  جمموعة 

عليه جمل�س النواب يف جل�صة عامة بتاريخ 21/11/2015، كما وافق جمل�س امل�صت�صارين 

على امل�صروع باالإجماع دون اإدخال تعديالت عليه وذلك خالل جل�صته العامة املنعقدة 

بتاريخ 21/04/2015.

وقد طرح هذا التعديل يف �صياق اخلطوات اال�صتباقية لتجرمي بع�س املمار�صات 

التي من �صاأنها اأن توؤدي اإىل انت�صار االإرهاب، وذلك من قبيل ا�صتقطاب اأ�صخا�س اإىل 

الع�صكرية، حيث  �صبه  والتداريب  التكوينات  وتلقينهم  االإرهابية،  التداريب  مع�صكرات 

ي�صبحون مبثابة قنابل موقوتة بعد رجوعهم اإىل بلدانهم.

ويف هذا االإطار، فاإن القانون رقم 86.14 قد الم�س جوانب اأ�صا�صية تتمثل باالأ�صا�س 

يف:

1 - اإ�صافة ف�صل جديد ( رقم 218.1.1) ين�س على اإدراج جمموعة من االأفعال 

املرتبطة مبع�صكرات التدريب، وببوؤر التوتر االإرهابية، باعتبارها جنايات معاقب عليها، 

ب�صكل  االلتحاق  اأو حماولة  االلتحاق  يتمثل يف  االأول  م�صتويات؛  بثالثة  االأمر  ويتعلق 

فردي اأو جماعي بكيانات اأو تنظيمات اإرهابية اأيا كان �صكلها، حتى ولو مل ت�صتهدف 

االأفعال اململكة املغربية. اأما امل�صتوى الثاين فريتبط بتلقي اأو حماولة تلقي تدريب اأو 

)1)   مر�صوم رقم 2.14.32 �صادر يف 21 ربيع الأول )23 يناير 2014) بتغيري املر�صوم رقم 2.75.175 بتاريخ 

25 ربيع الأول 1395 ) 8 ابريل 1975) بتحديد التعوي�صات واملنافع املمنوحة للق�صاة من الدرجة الأوىل والثانية 
والثالثة، جريدة ر�صمية عدد: 6227، بتاريخ 3 ربيع الثاين 1435 )3 فرباير 2014)، �س:726.

احلجاجي - منري  ر�شيد عدنان 
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تكوين داخل اململكة اأو خارجها بق�صد ارتكاب فعل اإرهابي داخل اأو خارج اململكة �صواء 

وقع اأو مل يقع. اأما امل�صتوى الثالث فيتعلق بتجنيد �صخ�س اأو اأكرث من اأجل االلتحاق 

بكيانات اأو تنظيمات اإرهابية داخل اململكة اأو خارجها اأو حماولة ذلك. ويعاقب على 

االأفعال ال�صالفة الذكر بال�صجن من خم�س اإىل ع�صر �صنوات وبغرامة ترتاوح بني 5000 

1
و 10000 درهما.

2 - تتميم مقت�صيات الف�صل 218.2 من جمموعة القانون اجلنائي باإ�صافة فقرة 

ثانية جترم القيام باأي فعل من اأفعال الدعاية اأو االإ�صادة اأو الرتويج لفائدة الكيانات اأو 

3
، وتخ�صي�صها بالعقوبة.

2
التنظيمات اأو الع�صابات اأو اجلماعات االإرهابية

من جانب اآخر، وعلى م�صتوى االخت�صا�س الق�صائي يف متابعة االأ�صخا�س مرتكبي 

اأفعال اإرهابية، فقد متت اإ�صافة مادة جديدة (711.1) من القانون رقم 22.01 املتعلق 

بامل�صطرة اجلنائية، والتي اأ�صبح مبوجبها متابعة وحماكمة كل مغربي اأو اأجنبي ارتكب 

كانت  اإرهابية  اأو م�صاركا، جرمية  اأو م�صاهما  اأ�صليا  �صواء كان فاعال  اململكة،  خارج 

ت�صتهدف اأو ال ت�صتهدف االإ�صرار باململكة اأو مب�صاحلها، وذلك اأمام املحاكم املغربية 

4
املخت�صة.

 على �صبيل اخلتم

يبقى اإ�صالح منظومة العدالة رهينا مبدى م�صاهمة كل االأطراف الفاعلة، �صواء 

والهياآت  االجتماعيني  بالفرقاء  اأم  واملوؤ�ص�صاتيني،  ال�صيا�صيني  بالفاعلني  االأمر  تعلق 

املهنية واملنظمات احلقوقية واملدنية، حتى يت�صنى بناء ت�صورات متكاملة لالإ�صالح، بدءا 

من مرحلة االإعداد، وانتهاء بالتنزيل العملي ملخرجاته، وهو االأمر الذي يتطلب تبني 

)1)   تراجع املادة الأوىل من القانون رقم 86.14.

 86.14 رقم  القانون  بتنفيذ   (2015 ماي   20(  1436 �صعبان  فاحت  يف  �صادر   1.15.53 رقم  �رشيف  ظهري 

الإرهاب،  املتعلقة مبكافحة  اجلنائية  امل�صطرة  اجلنائي وقانون  القانون  اأحكام  بع�س  بتغيري وتتميم  القا�صي 

جريدة ر�صمية عدد:6365، بتاريخ 13 �صعبان 1436 )فاحت يونيو 2015)، �س:5490.

)2)   انظر كلمة وزير العدل واحلريات اأثناء تقدمي م�رشوع القانون رقم 86.14 اأمام جلنة العدل والت�رشيع 

وحقوق الإن�صان مبجل�س النواب بتاريخ 27 اأكتوبر 2014.

)3)   املادة الثانية من القانون رقم 86.14 »تتمم اأحكام الف�صل 218.2 من جمموعة القانون اجلنائي امل�صار 

اإليها اأعاله بالفقرة الثانية التالية: »يعاقب بنف�س العقوبة كل من قام بالدعاية اأو الإ�صادة اأو الرتويج لفائدة 

�صخ�س اأو كيان اأو تنظيم اأو ع�صابة اأو جماعة اإرهابية باإحدى الو�صائل املن�صو�س عليها يف الفقرة الأوىل من 

هذه املادة«.

)4)  تراجع املادة اخلام�صة من القانون رقم 86.14.

اأي اإ�شالح ملنظومة العدالة باملغرب؟
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مقاربة ت�صاركية حقيقية وفق خطة موؤ�ص�صاتية واإجرائية حمكمة. وقد حاول امل�صرع 

املغربي تبني هذه الروؤية من خالل اإ�صداره ملجموعة من القوانني ذات ال�صلة باملو�صوع، 

اإال اأن املخرجات الت�صريعية املذكورة بالرغم من اأهميتها، ال زالت مل ترق اإىل م�صتوى 

قادرة على �صمان  قانونية وق�صائية  بناء منظومة  اإىل  الطاحمة  املجتمعية  التطلعات 

احلقوق واحلريات.

التعقيد،  اأمرا غاية يف  العدالة  اإ�صالح منظومة  يبقى مو�صوع  االأمر،  نهاية  ويف 

بالنظر اإىل الطابع الهالمي ملفهوم العدالة من جهة، وبالنظر اإىل تعدد م�صتوياتها من 

جهة ثانية، وبالتايل ال تكفي الن�صو�س القانونية للقول بوجود عدالة اأو عدم وجودها، 

بل اإن االأمر يتوقف، باالإ�صافة اإىل التاأطري القانوين، على اإعادة بناء ت�صورات للمو�صوع 

يف اأذهان كل الفاعلني واملتدخلني جلعل العدالة موؤ�صرا على جناح االنتقال الدميقراطي 

الذي يخو�صه املغرب.

احلجاجي - منري  ر�شيد عدنان 
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خ�سو�سية االتفاقات اجلارية 

بني امل�ساهمني يف �رشكات امل�ساهمة

د. امل�صطفى بوزمـــان

دكتوراه يف القانون اخلا�س

املقدمة

تتنوع احلقوق ال�صخ�صية وتتعدد �صورها، خالفا ملا هو عليه احلال بالن�صبة اإىل 

، فيكون 
(2)

، وهو ما يجعل الت�صريعات تكتفي مبجرد تبيان م�صادرها
(1)

احلقوق العينية

لالأفراد حق تغيري اأحكامها املنظمة قانونيا، لكن يف احلدود التي ال تتعار�س مع النظام 

 اأو مع القواعد االآمرة.
(3)

العام واالأخالق احلميدة

وتتطور احلقوق ال�صخ�صية بتطور احلياة وبات�صاع نطاق املبادالت، وبالتايل فما من 

طريقة ملراقبة ممار�صتها اإال عرب البحث يف مدى ا�صتيفاء م�صادرها لل�صروط القانونية 

املتطلبة، وهو ما يطرح اإ�صكالية ربط ممار�صة هذه احلقوق -التي يعد االتفاق اأو العقد 

اأحد م�صادرها- بال�صركة التي تعترب هي االأخرى عقدا، لكنه عقد ذو طبيعة خا�صة، 

، مما يجعل 
(5)

 التي تت�صف بال�صركة النظام ال بال�صركة العقد
(4)

�صيما �صركات امل�صاهمة

)1)  - اإذ اأن القانون يحدد احلقوق العينية، ويوردها على �صبيل احل�رش، وينظم اأحكام كل منها.  

)2)  - توفيق ح�صن فرج: املدخل للعلوم القانونية، طبعة 1974، دار النه�صة العربية، �س. 521.

- Bernard Saintourens: La responsabilité de l’administrateur pour non-respect de la procédure 
d’autorisation d’une convention réglementée, Rev. Sociétés 1994, P. 806.
)3)  - يراجع يف الجتاه ذاته، حممد يحيى، املحا�صنة: مدى كفاية نظام م�رشوعية العقد يف القانون املقارن، 

جملة احلقوق، العدد 1، ال�صنة 27، مار�س 2003، �س. 176. 

)4)  - القانون رقم 17-95 املتعلق ب�رشكات امل�صاهمة، ال�صادر بتطبيقه ظ.�س. رقم 1-96-124 يف 30 غ�صت 

1996، ج.ر.ر. 4422 يف 17 اأكتوبر 1996، كما ثم تغيريه وتتميمه مبوجب ظ.�س.رقم 18-08-1 يف 23 ماي 
2008 بتنفيذ القانون رقم 20-05، ج.ر.ر. 5639 يف 16 يونيو 2008، كما �صدر ب�صاأنه املر�صوم رقم -481-09

2 يف 21 دجنرب 2009، القا�صي بتطبيق هذا القانون، ج.ر.ر. 5806 يف 16 يونيو 2010. 
)5)  - من اأجل متكني �رشكات امل�صاهمة من لعب دورها احليوي يف تنمية احلياة القت�صادية )فاطمة �صح�صاح: 

الق�صاء التجاري املغربي ودعاوى ال�رشكات، اأطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون اخلا�س، كلية العلوم القانونية 

والقت�صادية والجتماعية، جامعة حممد اخلام�س، ال�صوي�صي، الرباط، �س.ج. 2009-2008، �س. 484؛

خ�شو�شية االتفاقات اجلارية بني امل�شاهمني يف �رشكات امل�شاهمة
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.
(1)

تطبيق القواعد العامة على هذه ال�صركات، م�صاألة غاية يف ال�صعوبة والتعقيد

والأ�صباب عملية ترتبط بواقع ال�صركات التجارية ب�صكل عام و�صركات امل�صاهمة 

ب�صكل خا�س، فاإن امل�صاهمني ال يكتفون مبجرد االتفاق من اأجل تاأ�صي�س هذا النوع من 

ال�صركات، وو�صع اأو امل�صادقة على نظامها االأ�صا�صي، بل يعمدون كذلك اإىل العدول 

، ت�صمى اتفاقات 
(2)

اإدراج اتفاقاتهم يف هذا النظام، ويعو�صونها باتفاقات جانبية عن 

.
(3)

امل�صاهمني

ولقد اأ�صبحت هذه االتفاقات ت�صكل جزءا ال يتجزاأ من واقع �صركات امل�صاهمة، 

Paul  Le Cannu et Bruno Dondero : Droit des sociétés, 3ème  éd. Alpha, 2010, p.1. 
اأ�صفى امل�رشع املغربي على هذه ال�رشكات ال�صفة التجارية، ب�رشف النظر عن غر�صها التجاري )م.1 ف.1 من 

ق.�س.م)، ومّتعها بال�صخ�صية املعنوية )م. 7 من ق.�س.م)، �صاأنها يف ذلك �صاأن باقي ال�رشكات التجارية )م. 2 

من قانون 5-96 املعدل القانون رقم 5-96 واملغري املتمم مبوجب القانون رقم 21-05)، اإل اأنه مّيزها عنها 

حينما اأفرد لها قانونا م�صتقال، وجعل منها الإطار القانوين الأكرث مالءمة ملمار�صة الأن�صطة القت�صادية )عزيز 

اإطوبان: التحليل القت�صادي مل�صلحة �رشكة امل�صاهمة، جملة املحاكم املغربية، العدد املزدوج 133 - 134، يناير- 

مار�س 2012، �س. 54؛ غادة اأحمد عي�صى: التفاقيات بني امل�صاهمني يف ال�رشكات امل�صاهمة، املوؤ�ص�صة احلديثة 

9)، و�صع لها تر�صانة قانونية مهمة )طارق م�صدق: حماولة يف  للكتاب، طرابل�س، لبنان، ط. 1، 2008، �س. 

حتديد اجلوانب القانونية العامة لأجهزة الرقابة داخل �رشكات امل�صاهمة، درا�صة على �صوء م�صتجدات قانون 

17-95 اخلا�س ب�رشكات امل�صاهمة، املرافعة، ع. 9-8، دجنرب 1998، �س. 45)، عرفت عرب التاريخ تطورا كميا 
ونوعيا كبريا، اأعاد اإحياء الختالف من جديد حول مدى اعتبار ال�رشكة عقدا اأم نظاما؟

)1)  - اإذ اإن بع�صهم يعترب اأن تاأ�صي�س ال�رشكة هو مثابة عقد �رشطي acte-conditionnel يختلف عن العقد 

لها ما يعار�صها)، ويراجع يف هذا  اأي دور يذكر )وهي وجهة نظر  ال�رشكاء  اإرادة  التقليدي، ول تلعب فيه 

الإطار:

- Cass. civ. 16 janvier 1996, Rev. Sociétés 199, P. 569, note B. Saintourens; 
- Cass. civ. 25 mai 1992, Rev. Sociétés 1993, P. 83, note Yves Guyon; 
-Emile Gaillard: La société anonyme de demain: la théorie institutionnelle et le fonctionnement 
de la société anonyme, 2éme éd. Sirey, 1933, P. 9; 
- George Ripert: Aspects juridiques du capitalisme moderne, 2éme éd. Paris, 1951, P. 516 et s.
اأن  دون  لل�رشكة  الأ�صا�س  النظام  بنود  على  يوافق  ل  اأو  يوافق  اأن  له  املكتتب  اأن  هو  التربير  هذا  ومنطلق 

يناق�صها.

)2)  - يتعلق الأمر باتفاقات امل�صاهمني، ل بالتفاقات املنظمة التي يكون اأحد طرفيها ال�رشكة من جهة، واأحد 

اأخرى، والتي تتطلب ل�صحتها احل�صول على ترخي�س  الرقابة فيها من جهة  اأو جمل�س  الإدارة  اأع�صاء جمل�س 

حق  املجل�صني  لهذين  يكون  كما  اأنه  بع�صهم  اعترب  وقد  الرقابة،  جمل�س  اأو  الإدارة  جمل�س  طرف  من  م�صبق 

الجتماعية  امل�صلحة  تعار�صه مع  لهما  تبني  لهما كذلك رف�صه، كلما  التفاقات، يجوز  باإبرام هذه  الرتخي�س 

لل�رشكة. ملزيد من التف�صيل يراجع، عثمان اأبو م�صلم: النظام القانوين لالتفاقات اخلا�صعة مل�صطرة الرتخي�س 

يف �رشكات امل�صاهمة، ر�صالة لنيل دبلوم املا�صرت يف القانون اخلا�س، ما�صرت املقاولة والقانون، كلية العلوم 

القانونية والقت�صادية والجتماعية، جامعة احل�صن الأول، �صطات، �س.ج. 2014-2013، �س. 53.

(3) - Pactes d’actionnaires ou accords extra statutaire.

بوزمـــان امل�شطفى 
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نظرا مل�صاهمتها يف التخفيف من حدة الروتني الذي يعاين منه القانون التجاري، ويف 

ت�صجيع اال�صتثمار وا�صتقطاب روؤو�س االأموال االأجنبية.

الإجراء  و�صرطا  ال�صخ�صية،  احلقوق  م�صادر  اأكرث  بني  من  االتفاقات  كانت  واإذا 

العديد من املعامالت التبادلية، و�صمانة ال�صتمرار احلياة وتطورها، ونظرا الأهميتها، 

.
(1)

فقد علقت الت�صريعات �صحتها ب�صرورة توفره على جمموعة من االأركان

املنظمة  القواعد  من  التن�صل  االتفاقات  هذه  وراء  من  امل�صاهمون  يهدف  فهل 

، ومن البنود امل�صمنة يف االأنظمة االأ�صا�صية بغية حتقيق م�صاحلهم 
(2)

لهذه ال�صركات

اأو  وال�صالحيات  احلقوق  جوهر ممار�صة  من  االتفاقات  هذه  �صتغري  وهل  اخلا�صة؟ 

ال�صلطات داخل ال�صركة؟ واإىل اأي حدود؟ 

�صتخلفه  ما  نتيجة  اإليها  االحتكام  �صيتم  التي  ال�صوابط  اأو  ال�صابط  هو  ما  ثم 

اتفاقات امل�صاهمني من تعار�س بني م�صاحلهم وم�صالح غريهم من امل�صاهمني؟ وما 

حدود تدخل وتاأثري نظام �صركات امل�صاهمة يف اتفاقات االتفاقات؟

وعليه، �صيتم البحث يف �صحة اتفاقات ما بني امل�صاهمني ويف حدودها (املطلب 

االأول)، ثم يف بع�س مظاهر تطبيقها (املطلب الثاين).

املطلب االأول: �سحة االتفاقات ما بني امل�ساهمني وحدودها

تتطلب اتفاقات امل�صاهمني �صاأنها يف ذلك �صاأن باقي االتفاقات، توفر جمموعة 

اأخرى  �صروطا  فيها  تتََحقق  اأن  تطلب  اخلا�صة  طبيعتها  اأن  اإال  العامة،  ال�صروط  من 

عن  ال�صتقالليتها  جانبية،  اتفاقات  وتعترب  التنفيذية،  بقوتها  تتمتع  حتى  بها،  خا�صة 

نظام ال�صركة، والذي يرجع االخت�صا�س يف تعديله اإىل اجلمعيات العامة غري العادية 

دون غريها.

اجلمعية  بطالن  اإىل  الرامي  امل�صاهمني  اأحد  لطلب  الق�صاء  ي�صتجب  لذلك، مل 

من   2 الف�صل  وين�س  التفاقات...«،  عن  اللتزامات  »تن�صاأ  اأنه:  على  ق.ل.ع  من   1 الف�صل  ين�س  حيث   - (1(

الأهلية   .1 هي:  الإرادة  عن  التعبري  عن  النا�صئة  اللتزامات  ل�صحة  الالزمة  »الأركان  اأن:  على  ذاته  القانون 

لاللتزام؛ 2. تعبري �صحيح عن الإرادة يقع على العنا�رش الأ�صا�صية لاللتزام؛ 3. �صيء حمقق ي�صلح لأن يكون 

حمال لاللتزام؛ 4. �صبب م�رشوع لاللتزام«.

)2) - بهدف التن�صل من قواعد ال�رشكات، عبد الوهاب املريني: الأغلبية يف �رشكات امل�صاهم يف القانون 

اأطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف احلقوق، كلية العلوم القانونية والقت�صادية والجتماعية، جامعة  املغربي، 

حممد اخلام�س، الرباط، اأكدال، �س.ج، 1997-1996، �س. 136. 
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، ويف مقابل 
(1)

اإ�صافته جانبا للنظام االأ�صا�صي العامة وامل�صتند اإىل خمالفة بند متت 

ذلك تعترب �صحيحة االتفاقات التي تتناول موا�صيع غري مدرجة يف النظام االأ�صا�صي 

.
(3)

، كتحديد مهلة لتنفيذ �صرط القبول املدرج يف النظام
(2)

اأو تت�صمن بنودا مكملة له

وقد مت تربير ا�صتقاللية اتفاقات امل�صاهمني عن نظام ال�صركة، بكون نية امل�صاركة 

، حتى تن�صجم مع 
(4)

ال يجب اأن تتعر�س للتعدي من لدن االتفاقيات اخلا�صة واجلانبية

اجتمع الأجله  الذي  امل�صرتك  والعمل  التعاون  ال�صركات من قواعد  اأنظمة  ر�صخته  ما 

.
(5)

ال�صركاء

ويقت�صي البحث يف �صحة اتفاقات امل�صاهمني وبالتايل يف قوتها التنفيذية، عرب 

التطرق اإىل �صروط العامة (الفقرة االأوىل)، ثم �صرطها اخلا�صة (الفقرة الثانية). 

الفقرة األولى: الشروط العامة لصحة االتفاقات ما بني املساهمني

االتفاقات اجلارية بني امل�صاهمني يف �صركات امل�صاهمة، كغريها من االتفاقات، يجب 

، مع مراعاة القواعد 
(6)

اأن تخ�صع ل�صروط ال�صحة املعمول بها يف اإطار القواعد العامة

اخلا�صة ل�صركات امل�صاهمة، باعتبار اأن لهذه االتفاقات عالقة ب�صفة امل�صاهمني وما 

يجب اأن يتقيدوا به من قواعد النظام التي متيز �صركات امل�صاهمة، خ�صو�صا عندما يتم 

، والتي يتطلب 
(7)

متديد اآثار عيوب عقد ال�صركة، لتطول اتفاقات امل�صاهمني اجلانبية

ل�صحتها حتقق كل من االأهلية والر�صى (اأوال)، واملحل (ثانيا)، وال�صبب (ثالثا).

)1) - وقد بررت املحكمة موقفها القا�صي برف�س طلب البطالن بكون هذا البند ي�صكل تعديال لنظام ال�رشكة 

مل تراع يف �صاأنه ال�رشوط ال�صكلية القانونية املتطلبة. 

(2) - Cass. com., 02 juin 1987, Bull. joly 1987, P. 495, rejetant le pourvoi formé contre CA Paris, 
09 octobre 1985, Bull. joly 1986, P. 761, comm. P. Le Cannu.
(3) - P. Le Cannu : Le règlement intérieur des sociétés, Bull. joly 1986, P. 723.

)4) - غادة اأحمد عي�صى، املرجع ال�صابق، �س. 149.

(5) - Jacques Mestre, Obs. sous Cass. com., 20 mai 1986, R.T.D. com. 1987, P. 744.
)6) - الأهلية؛ الر�صى؛ املحل؛ ال�صبب وال�صكلية اإن تطلب الأمر ذلك، ويراجع يف ذلك الف�صل 2 من ق.ل.ع. 

املغربي والف�صل 1108 من القانون املدين الفرن�صي.

)7) - لقد اعتربت غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 130، اأن الفقهاء يف غالبيتهم يقرون باأن العيوب 

التي تطول عقد ال�رشكة، متتد لتطول التفاقات اجلانبية بني امل�صاهمني.

بوزمـــان امل�شطفى 
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اأوال: حتقق االأهلية والر�صى

 
(1)

يتطلب ل�صحة االتفاقات ب�صكل عام اأن يتحقق يف �صاأنها ركني االأهلية القانونية

، حتت طائلة بطالنها اأو اإبطالها، بح�صب ما اإذا تعلق االأمر بانتفاء اأحد هذين 
(2)

والر�صى

 اأو 
(5)

اأو االإكراه
 (4)

 املتمثلة يف الغلط
(3)

الركنني، اأو اإذا ما �صاب الر�صى عيب من العيوب

اأهل  �صخ�س  وكل  ال�صخ�صية،  اأحواله  لقانون  ق.ل.ع  من   3 الف�صل  بح�صب  للفرد  املدنية  الأهلية  تخ�صع   - (1(

لاللتزام ما مل ي�رشح قانون اأحواله ال�صخ�صية بغري ذلك.

)2) - ل يتم التفاق تبعا للف�صل 19 من ق.ل.ع اإل برتا�صي الطرفني على العنا�رش الأ�صا�صية لاللتزام وعلى 

باقي ال�رشوط امل�رشوعة الأخرى التي يعتربها الطرفان اأ�صا�صية. والتعديالت التي يجريها الطرفان باإرادتهما 

على التفاق فور اإبرامه ل تعترب جزء من التفاق الأ�صلي وذلك ما مل ي�رشح بخالفه.

)3) - يكون قابال لالإبطال ا�صتنادا اإىل الف�صل 39 من ق.ل.ع، الر�صى ال�صادر عن غلط، اأو الناجت عن تدلي�س، اأو 

املنتزع باإكراه.

اإذا كان هو ال�صبب   .1 اإبطال اللتزام:  اأنه: »الغلط يف القانون يخول  40 من ق.ل.ع على  )4) - ين�س الف�صل 

الوحيد اأو الأ�صا�صي؛ 2. اإذا اأمكن العذر عنه«. وين�س الف�صل 41 من ق.ل.ع على اأنه: »يخول الغلط الإبطال، اإذا 

وقع يف ذات ال�صيء اأويف نوعه اأو يف �صفة فيه كانت هي ال�صبب الدافع اإىل الر�صى«.كما ين�س الف�صل 42 من 

ق.ل.ع على اأنه: »الغلط الواقع على �صخ�س اأحد املتعاقدين اأو على �صفته ل يخول الف�صخ اإل اإذا كان هذا ال�صخ�س 

ق.ل.ع  من   43 الف�صل  وين�س   .« الآخر  املتعاقد  من  الر�صى  �صدور  اإىل  الدافعة  الأ�صباب  اأحد  ال�صفة  هذه  اأو 

اأنه: »جمرد غلطات احل�صاب ل تكون �صببا للف�صخ واإمنا يجب ت�صحيحها«. وين�س الف�صل 44 من ق.ل.ع  على 

اأن يراعوا ظروف احلال،  اأو بالواقع  اأو اجلهل �صواء تعلق بالقانون  الغلط  اأنه: »على الق�صاة عند تقدير  على 

و�صن الأ�صخا�س وحالتهم وكونهم ذكورا اأو اإناثا«. ثم ين�س الف�صل 45 من ق.ل.ع على اأنه: »اإذا وقع الغلط من 

الو�صيط...«. 

)5) - ين�س الف�صل 46 من ق.ل.ع على اأنه: »الإكراه اإجبار يبا�رش من غري اأن ي�صمح به القانون يحمل بوا�صطته 

�صخ�س �صخ�صا اآخر على اأن يعل عمال بدون ر�صاه«. وين�س الف�صل 47 من ق.ل.ع على اأنه: »الإكراه ل يخول 

اإبطال اللتزام اإل: 1.اإذا كان هو ال�صبب الدافع اإليه؛ 2. اإذا قام على وقائع من طبيعتها اأن حتدث ملن وقت عليه 

اإما اأملا ج�صيما اأو ا�صطرابا نف�صيا اأو اخلوف من تعري�س نف�صه اأو �رشفه اأو اأمواله ل�رشر كبري مع مراعاة ال�صن 

والذكورة والأنوثة وحالة الأ�صخا�س ودرجة تاأثرهم«. ثم ين�س الف�صل 48 من ق.ل.ع على اأنه: »اخلوف الناجت عن 

التهديد باملطالبة الق�صائية اأو عن الإجراءات القانونية الأخرى ل يخول الإبطال، اإل اإذا ا�صتغلت حالة املتعاقد 

املهدد بحيث تنتزع منه فوائد مفرطة اأو غري م�صتحقة وذلك ما مل يكن التهديد م�صحوبا بوقائع تكون الإكراه 

باملعنى الذي يقت�صيه الف�صل ال�صابق«. كما ين�س الف�صل 49 من ق.ل.ع على اأنه: »الإكراه يخول اإبطال اللتزام 

يخول  »الإكراه  اأنه:  50 من ق.ل.ع على  الف�صل  وين�س  ملنفعته«.  التفاق  الذي وقع  املتعاقد  يبا�رشه  واإن مل 

الإبطال، ولو وقع على �صخ�س يرتبط عن قرب مع املتعاقد بعالقة الدم«. وين�س الف�صل 51 من ق.ل.ع على اأنه: 

»اخلوف النا�صئ عن الحرتام ل يخول الإبطال، اإل اإذا ان�صمت اإليه تهديدات ج�صيمة اأو اأفعال مادية«.
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.
(3)

، دون اإغفال حاالت املر�س واحلاالت االأخرى امل�صابهة
(2)

اأو الغنب
 (1)

التدلي�س

واأعطت حمكمة النق�س الفرن�صية نظام ال�صركة قوة تنفيذية تفوق قوة االتفاقات 

التي   ،
(4)

احلقيقية امل�صاهمني  اإرادة  عن  تعرب  االأخرية  هذه  كانت  ولو  حتى  اجلانبية، 

تتطلب اخل�صوع للقواعد العامة لالتفاق، على اأ�صا�س اأال تتعار�س مع القواعد اخلا�صة 

 
(5)

يف قانون �صركات امل�صاهمة ب�صكل عام، وبتوافق االإرادات �صواء اأثناء تاأ�صي�س ال�صركة

اأن  اأو   ،
(7)

االأ�صهم التفرغ عن  اإىل  رامية  اتفاقية  يوجد خداع يف  اأن  ومثله   ،
(6)

بعده اأو 

.
(8)

ي�صيب اإرادة املتعاقد اإكراه معنوي، كتبعية اأحد االأطراف لالآخر تبعية اقت�صادية

ثانيا: حتقق املحل

يجب اأن يكون حمل االلتزام معينا على االأقل بالن�صبة اإىل نوعه، وي�صوغ اأن يكون 

مقدار ال�صيء غري حمدد اإذا كان قابال للتحديد فيما بعد تبعا للف�صل 58 من ق.ل.ع، 

واأنه يجوز اأن يكون حمل االلتزام �صيئا م�صتقبال اأو غري حمقق فيما عدا اال�صتثناءات 

املقررة مبقت�صى القانون. ومع ذلك ال يجوز التنازل على تركة اإن�صان على قيد احلياة، 

)1) - ين�س الف�صل 52 من ق.ل.ع على اأنه: »التدلي�س يخول الإبطال، اإذا كان ما جلا اإليه من احليل اأو الكتمان 

احد املتعاقدين اأو نائبه اأو �صخ�س اآخر يعمل بالتواطوؤ معه قد بلغت يف طبيعتها حدا بحيث لولها ملا تعاقد 

الطرف الآخر، ويكون للتدلي�س الذي يبا�رشه الغري نف�س احلكم اإذا كان الطرف الذي ي�صتفيد منه عاملا به«. 

وين�س الف�صل 53 من ق.ل.ع على اأنه: »التدلي�س الذي يقع على توابع اللتزام من غري اأن يدفع اإىل التحمل به 

ل مينح اإل احلق يف التعوي�س«.

)2) - ين�س الف�صل 55 من ق.ل.ع على اأنه: »الغنب ل يخول الإبطال اإل اإذا نتج عن تدلي�س الطرف الآخر اأو نائبه 

اأو ال�صخ�س الذي تعامل معه من اأجله وذلك فيما عدا ال�صتثناء الوارد بعد«. وين�س الف�صل 56 من ق.ل.ع على 

اأنه: »الغنب يخول الإبطال اإذا كان الطرف املغبون قا�رشا اأو ناق�س اأهلية ولو تعاقد مبعونة و�صيه اأو م�صاعده 

الق�صائي وفقا لالأو�صاع التي يحددها القانون، ولو مل يكن ثمة تدلي�س من الرف الآخر. ويعترب غبنا كل فرق 

يزيد عن الثلث بني الثمن املذكور يف العقد والقيمة احلقيقية لل�صيء«.

)3) - ين�س الف�صل 54 من ق.ل.ع على اأنه: »اأ�صباب الإبطال املبنية على حالة املر�س واحلالت الأخرى امل�صابهة 

مرتوكة لتقدير الق�صاة«.

ويراجع بتف�صيل، اأحمد ادريو�س: اأثر املر�س على عقد البيع، تاأمالت حول تطبيق الق�صاء للف�صلني 54 و479 من 

ظ.ل.ع، �صل�صلة املعرفة القانونية، 2، 1996، �س. 65 وما يليها.

(4) - Cass. com., 30 janvier 1961, JCP 1962, II, n° 12527, note Le Galcher-Baron.
(5) - Cass. com., 28  avril  1987, Rev. Sociétés 1988, P. 59, note Benac Schmidt.
)6) - ين�س الف�صل 230 من ق.ل.ع على اأنه: »اللتزامات التعاقدية املن�صاأة على وجه �صحيح تقوم مقام القانون 

بالن�صبة اإىل من�صئيها، ول يجوز اإلغاوؤها اإل بر�صاهما معا اأو يف احلالت املن�صو�س عليها يف القانون«.

(7) - Cass. com., 18 juin 1973, Rev. Sociétés 1975, P. 127, note Tubiana; 
    - Cass. com., 03  avril  1979, Rev. Sociétés 1980, P. 723, note Du Pontavice.
(8) - J. Mestre: Abus de dépendance économique et lien contractuel, RTD civ. 1989, P. 535.
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وال اإجراء اأي تعامل فيه، اأو يف �صيء مما ت�صتمل عليه ولو ح�صل بر�صاه وكل ت�صرف 

مما �صبق يقع باطال بطالنا مطلقا بح�صب الف�صل 61 من القانون ذاته.

، كما اأبطل 
(1)

ولقد اأبطل الق�صاء وعدا بالتنازل عن اأ�صهم الأنها غري حمددة الثمن

 ،
(3)

 اأو بعنا�صر تبدو م�صتحيلة
(2)

اتفاقية تنازل الأن حتديد ثمنها ارتبط بن�صاط امل�صتثمر

لذلك ال بد من حتديد ثمن التنازل عن ال�صهم عندما تكون االتفاقات بني امل�صاهمني 

، كما اعتربه 
(4)

اأحد الفرقاء متبادلة، واإال اعترب التنازل باطال، جزاء ملواجهة تع�صف 

  .
(5)

�صحيحا الوعد بالبيع املوقوف على وفاة الواعد، طاملا اأنه حمدد املو�صوع والثمن

ثالثا: حتقق ال�صبب

يعد كاأن مل يكن االلتزام الذي ال �صبب له اأو املبني على �صبب غري م�صروع، ويكون 

للقانون  اأو  العام  للنظام  اأو  احلميدة  لالأخالق  خمالفا  كان  اإذا  م�صروع  غري  ال�صبب 

بح�صب ما يق�صي به الف�صل 62 من ق.ل.ع.

، اأو تلك التي تهدف اإىل 
(6)

وتعترب باطلة االتفاقية التي يكون �صببها خمالفا للقانون

.
(7)

خرق مبداإ حرية عزل املديرين يف �صركات امل�صاهمة

وال يكفي ل�صحة اتفاقات امل�صاهمني خ�صوعها للقواعد العامة ال�صالفة الذكر، بل 

تتطلب اأن تخ�صع اأي�صا لقواعد خا�صة متيزها عن باقي االتفاقات االأخرى.

(1) - CA Paris, 150 Ch.B, 23 mai 1986, Dr. Soc, juillet-aout, 1986, n° 218, Obs M.Germain
(2) - Cass. civ., 10 Ch, 12 novembre 1974, JCP 1974, IV, P. 429.
(3) - Frédéric Peltier, Alain Couret, Jean-Louis Guillot et Frédéric Peltier: Le risque 
d’indétermination du prix dans les cessions d’actions, comment le maitriser?, Dr. Soc., Actes 
pratiques, n°2, juin 1992.

)4) - غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 134. 

(5) - Cass. civ., 1ère Ch, 05 mai 1986, JCP. 1986, IV, P. 201.
- وقد اعتربت غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 135 و136، اأن العن�رش مميز العقدين هو اأن: »التعاقد 

اأما يف الوعد بالبيع فيولد احلق يف تاريخ الوعد ويتاأخر  الوفاة،  على تركة م�صتقبلية يولد احلق يف تاريخ 

تنفيذه اإىل تاريخ الأجل املحدد اأو حتقق ال�رشط املعلق عليه«.

(6) - Cass.civ., 10 octobre 1968, JCP. 1968, IV, P. 175.
)7)  - .يعترب النظام العام يف �رشكات امل�صاهمة نظاما عاما مرنا، لأنه ياأتي مبجموعة من القواعد التي ترمي 

حماية اأطراف العالقات الداخلية واخلارجية لهذه ال�رشكات، واأن هذه القواعد لي�صت قواعد �صلبة، اإذ يتم مثال 

حتديد:1. احلد الأدنى لراأ�صمال ال�رشكة حماية لدائنيها، 2. احلد الأدنى لعدد امل�صاهمني �صمانا للعمل امل�صرتك 

ولتفعيل دور الأجهزة التقريرية لل�رشكة والرقابية 3. احلدين الأدنى والأق�صى للمت�رشفني حماية حل�صن اأداء 

�صري اأجهزة ال�رشكة التنفيذية الخ.
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الثانية: الشروط اخلاصة لصحة اتفاقات املساهمني الفقرة 
طبيعتها  يف  تتحكم  اخل�صو�صيات،  من  مبجموعة  امل�صاهمني  اتفاقات  تتميز 

القانونية، نظرا اإىل ارتباطها بامل�صاهمني واعتبارا الرتباط هوؤالء االأخريين بال�صركة، 

مما يقت�صي اأن تراعي اتفاقاتهم امل�صلحة االجتماعية، حتت طائلة بطالنها، وترتبط 

هذه امل�صلحة بقواعد النظام العام يف قانون �صركات امل�صاهمة (اأوال) ومبراعاة النظام 

االأ�صا�صي لل�صركة (ثانيا).

اأوال: النظام العام قيد على اتفاقات امل�صاهمني

، ويف هذا 
(2)

 بالقواعد االآمرة
(1)

الت�صاوؤل حول عالقة النظام العام غالبا ما يثار 

اخل�صو�س يذهب بع�صهم اإىل اعتبار فكرة النظام العام معيارا لتمييز القاعدة االآمرة 

عن القاعدة املكملة؛ اإذ اإن القاعدة االأوىل متثل النظام العام، وال يجوز بالتايل االتفاق 

.
(3)

على خمالفة مقت�صياتها، اأما القاعدة الثانية فال تعترب كذلك، ويجوز خمالفتها

ويف مقابل ذلك، يرى بع�صهم اأنه اإذا كانت القواعد املتعلقة بالنظام العام قواعد 

اآمرة، فاإن العك�س غري �صحيح؛ اإذ اإن مناط االأخذ بالنظام العام هو ا�صتهدافه حتقيق 

     .
(4)

م�صلحة عامة، خالفا للقاعدة االآمرة التي ترمي اإىل حتقيق م�صلحة خا�صة

�صركات  يف  االآمرة  القواعد  مراعاة  جهة،  من  امل�صاهمني،  اتفاقات  وتقت�صي 

، ميكن ا�صتخال�صها من القواعد العامة ل�صحة 
(5)

امل�صاهمة التي تت�صف بطبيعة مرنة

به من  ترتبط  وما  ال�صركة  ل�صحة عقد  القواعد اخلا�صة  اأو من  ب�صكل عام،  العقود 

حتكم  التي  العامة  املبادئ  مراعاة  اأخرى  جهة  ومن  امل�صاهمة.  �صركة  قانون  قواعد 

)1) - اأثري مفهوم النظام العام ب�صكل �رشيح يف قانون �رشكات امل�صاهمة يف املادة 337 مثال.

)2)  - اإدري�س العلوي العبدلوي: مدلول النظام العام يف الت�رشف القانوين، جملة الأكادميية، العدد 22، �صنة 

2005، �س. 81. 
)3) - عبد الرزاق اأحمد ال�صنهوري: الو�صيط يف �رشح القانون املدين، اجلزء الأول، دار النه�صة العربية، الطبعة 

1952، �س. 400.
)4) - ح�صن كرية: اأ�صول القانون، دار املعارف مب�رش، الطبعة الثانية، 1959، �س. 69؛ عماد طارق الب�رشي: 

فكرة النظام العام يف النظرية والتطبيق، املكتب الإ�صالمي، الطبعة الأوىل، 2005، �س. 99.

)5) - ومن القواعد الآمرة املرنة يف قانون �رشكات امل�صاهمة: اأول: مل يحدد احلد الأق�صى لعدد امل�صاهمني يف 

ال�رشكة )املادة 1)؛ ثانيا: مل يحدد كذلك احلد الأق�صى للراأ�صمال الجتماعي )املادة 6)؛ ثالثا: ترك احلرية للنظام 

اللذان حددهما  والأق�صى  الأدنى  احلدين  ذلك حدود  يتجاوز  األ  املت�رشفني �رشيطة  يحدد عدد  لكي  الأ�صا�صي 

قانون �رشكات امل�صاهمة، بح�صب كل حالة على حدة )املادتان 39 و40)؛ رابعا: اعتبار قاعدتا الن�صاب والأغلبية 

املحددة ل�صري جل�صات جمعيات امل�صاهمني، جمرد حد قانوين اأدنى، ميكن الرفع منه )املواد 110 و111 و113).
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االأمر  ويتعلق   ،
(1)

ال�صركات هذه  داخل  ال�صلطات  اأو  ال�صالحيات  اأو  احلقوق  ممار�صة 

امل�صاركة  ويف  الأ�صهمه،  تداوله  ويف  ال�صركة،  يف  والبقاء  الدخول  يف  امل�صاهم  بحرية 

ال�صركة، حتت طائلة بطالن هذه االتفاقات ما مل تتخذ طبيعة تنظيمية  يف قرارات 

ملمار�صة هذه احلقوق اأو ال�صالحيات اأو ال�صلطات. 

وعلى هذا االأ�صا�س، اأجاز الق�صاء اتفاقات امل�صاهمني املت�صمنة ل�صرط اال�صرتداد 

حرية  من  احلادة  تلك  اأو   ،
(3)

االأ�صهم تداول  موؤقت  ب�صكل  املانعة  واالأخرى   ،
(2)

بينهم

لت�صبح  القانونية،  القواعد  التخفيف من حدة  نحو  اعترب ميال  ما  وهو   ،
(4)

الت�صويت

، مع التذكري بكون امل�صلحة التي 
(5)

م�صلحة ال�صركة هي معيار �صحة االتفاقات االأ�صا�س

يرمي قانون �صركات امل�صاهمة حمايتها هي امل�صلحة االجتماعية باالأ�صا�س، واأن ال�صركة 

  .
(6)

ما هي اإال اأداة بني يدي امل�صاهمني خلدمة هذه امل�صلحة

ثانيا: النظام االأ�صا�صي لل�صركة قيد على اتفاقات امل�صاهمني

حتكم نظام �صركات امل�صاهمة جمموعة من القواعد القانونية اخلا�صة امل�صمنة 

بقانون هذه ال�صركات، يدخل جزء منها يف اإطار القواعد االآمرة، ويت�صم اجلزء االآخر 

منها بالطابع التكميلي، حيث غالبا ما ي�صتعمل امل�صرع عبارة “ما مل يرد ن�س يخالف 

ذلك”، ليرتك املجال للم�صاهمني حق ت�صمني النظام االأ�صا�صي مبا �صاوؤوا من البنود 

  .
(7)

�صريطة اأال تتعار�س مع القواعد االآمرة يف قانون �صركات امل�صاهمة

)1) - تعد امل�صلحة الجتماعية من بني اأهم املبادئ التي تتوقف عليها ممار�صة احلقوق وال�صالحيات اأو ال�صلطات 

يف قانون �رشكات امل�صاهمة، مهما كانت طبيعة هذه احلقوق مالية اأو غري مالية، كما �صيتم تو�صيحه يف 

املطلب الثاين من هذا البحث.

(2) - CA Angers, 20 septembre 1988, Bull. Joly 1988, P. 250.
(3) - Cass. com., 19 décembre 1983, Rev. Sociétés 1985, P. 105, note Schmidt; 
     - Cass. Com., 26  avril  1984, Rev. Sociétés 1985, P. 411, note J. Mestre. 
(4) - B. Saintourens: La flexibilité du droit…, Art. cit, P. 457.

)5)  - غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 142. 

)6)  - وتراجع مربرات ذلك يف اأطروحتنا حول مو�صوع حماية امل�صلحة الجتماعية يف �رشكات امل�صاهمة، 

اأطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون اخلا�س، كلية العلوم القانونية والقت�صادية والجتماعية، جامعة احل�صن 

الأول، �صطات، �س.ج. 2013-2014.

 من القواعد اآلمرة في قانون شركات املساهمة: أوال: أال يقل عدد املساهمني عن خمسة (م. 1)؛ ثانيا: -  (7)
 أال يقل رأسمال الشركة عن ثالثة ماليني درهم إذا كانت تدعو اجلمهور إلى االكتتاب، وعن ثالثة ألف إذا
 كانت ال تدعو اجلمهور إلى ذلك (م. 6)، وأن الزيادة فيه تتطلب حتقق إجماع املساهمني (م. 184)؛ رابعا: طرق
مداوالت مجلس في صحة  املتطلبة  واألغلبية  النصاب  و40)؛ خامسا:  (م.39  وعددهم  املتصرفني   تعيني 
مزاولة مهمة مراقب و113)؛ سادسا: شروط  و111  (م. 110  املساهمني  ومداوالت جمعيات  (م.50)   اإلدارة 
.(احلسابات (م.160 و161
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لل�صركة، ميكن  االأ�صا�صي  النظام  على  قيدا  ي�صكل  اأن  القانون  لهذا  وكما ميكن 

، ومن ثمة يكون حتقيق 
(1)

كذلك لهذا االأخري اأن ي�صكل قيدا على اتفاقات امل�صاهمني

امل�صلحة االجتماعية مقيدا بالت�صور القانوين الذي فر�صه امل�صرع لهذه الغاية وبالنظام 

االأ�صا�صي الذي و�صعته اإرادة امل�صاهمني امل�صرتك فيها، وتعترب اتفاقاتهم املعرب عنها من 

خارج هذا النظام �صحيحة ما مل تراع قواعد هذا القانون وبنود هذا النظام.

املتعلقة  بالقواعد  تتقيد  االتفاقات  كون  اإىل  بع�صهم  خل�س  ذاته،  ال�صياق  ويف 

بالقانون املدين جميعها، لكنها ترتاجع عندما يوؤدي تطبيقها اإىل خرق نظام ال�صركة اأو 

القانون اخلا�س بعقد ال�صركة، الأنها منظمة من قبل امل�صاهمني، ويجب على االتفاقات 

النظام، حتت  يف  املدرجة  والبنود   ،
(2)

بال�صركة اخلا�صة  القواعد  اأن حترتم  اجلانبية 

.
(3)

طائلة اإبطال االتفاقية

هذه  تعلق  مبدى  لي�س  عدمها،  من  االتفاقية  �صحة  ربط  مت  اآخر،  منظور  ومن 

االأخرية بالنظام االأ�صا�صي من عدمه، بل بال�صبب الذي اأن�صئت من اأجله، اأي ما اإذا كانت 

تهدف اإىل خرق هذا النظام اأو جمرد تنظيم واإدارة العالقات ال�صخ�صية، ليكون بذلك 

، لذلك اعترب الق�صاء اأن االتفاقية 
(4)

�صبب االتفاقية م�صتقال عن �صبب عقد ال�صركة

اجلانبية املخالفة لنظام ال�صركة لي�صت �صوى خرٍق لهذا النظام واأن اإبطالها جائز دون 

، مع االإ�صارة اإىل اأن حاالت البطالن تتعدد بتعدد 
(5)

اأن يوؤدي ذلك اإىل اإبطال ال�صركة

ت�صنيفات اتفاقات امل�صاهمني، فكيف ذلك؟

(1) - Voir à ce sens, J.-P. Storck : La validité des conventions extra statutaire, D. 1989, P. 
267 : « peuvent figurer dans une convention extra statutaire les clauses qui n’empiétant pas 
sur le domaine réservé des statuts ne contredisent ni la loi, ni les statuts ».

)2) - غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 137. 

)3) - املرجع ال�صابق، �س. 151.

(4) - S. Prat: Les pactes relatifs d’actionnaires relatifs au transfert des valeurs mobilières, Litec, 
1992, P. 224 et S.
(5) - Cass. com., 2 juin 1987, Rev. Sociétés 1988, P. 223, note J. Mestre: « Les stipulations d’un 
règlement intérieur contraire aux statuts constituent en elles-mêmes une violation des statuts 
et leur nullité peut être invoquée par tout intéresse sans entrainer autant la nullité de la société 
elle-même ». En rejetant le pourvoi contre une décision de la cour d’appel de Paris, 10 Ch., 9 
octobre 1985, Bull. Joly, 1986, P. 761.
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املطلب الثاين: مظاهر اتفاقات امل�ساهمني

تتعدد اتفاقات امل�صاهمني بح�صب تعدد املوا�صيع التي تعنى بال�صركات التجارية 

الراأ�صمال  على  مو�صوعها  فين�صب  خا�س،  ب�صكل  امل�صاهمة  وب�صركات  عام  ب�صكل 

لهذه  فكيف  الثانية).  (الفقرة  الت�صويت  حق  على  اأو  االأوىل)،  االجتماعي(الفقرة 

منها  يجعل  فيها مما  توؤثر  اأو  ال�صركة  حياة  التي حتكم  باملبادئ  تتاأثر  اأن  االتفاقات 

اتفاقات �صحيحة اأو باطلة، وما هي ال�صوابط التي ا�صتند اإليها الق�صاء الإقرار �صحتها 

من عدمها؟

بالرأسمال االجتماعي الفقرة األولى: االتفاقات اخلاصة 

تتمثل االتفاقات املت�صلة براأ�صمال ال�صركة، يف ملكية االأ�صهم ويف احلقوق املالزمة 

اأو  اأن يتقيد به تداول هذه االأ�صهم من �صرط القبول  لهذه امللكية (اأوال)، ومبا ميكن 

االأف�صلية اأو اال�صرتداد، اأو االمتناع عن التداول (ثانيا).

اأوال: اتفاقات ملكية االأ�صهم واحلقوق املرتبطة بها

كذلك  امل�صاهمني، ميكن  التفاقات  مو�صوعا  ت�صكل  اأن  االأ�صهم  مللكية  كما ميكن 

للحقوق املرتبطة مبلكية هذه االأ�صهم اأن تكون مو�صوع اتفاق بني هوؤالء امل�صاهمني.  

1: اتفاقات ملكية االأ�صهم 

، ثم يف �صرط حيازة 
(2)

 اأو بال�صراء
(1)

تتجلى اتفاقات ملكية االأ�صهم يف الوعد بالبيع

)1)  - تربم هذه التفاقات بني امل�صاهمني وتت�صمن تعهدا من جانب واحد يلتزم مبوجبه اأحدهم اأو بع�صهم بيع 

اأ�صهمه يف ال�رشكة من البع�س الآخر وفق �رشوط حمددة م�صبقا اأو قابلة التحديد اإذا اأبدى امل�صتفيد من هذا 

التعهد رغبته يف ال�رشاء، يطلق عليها ا�صم وعد بالبيع اأو خيار بال�رشاء، يراجع يف ذلك:

- P. De wolf et G. Stevens : Les conventions relatives à la cessibilité des titres, article 939, 02 
mars 2005, Site : www.droit-fiscalite-belge.com: « L’option d’achat est une promesse de vente 
par laquelle le promettant s’engage irrévocablement à vendre les titres au bénéficiaire de la 
clause, sur demande de ce dernier ».
كما مت اعتبار الوعد بالبيع عقدا معلقا على �رشط اخليار، واملوجب امللقى على عاتق البائع هو نقل ملكية 

املبيع وت�صليمه امل�صرتي، وعليه فاإن موجب الواعد يف التفاقيات املت�صمنة وعدا بالبيع هو موجب اأداء ولي�س 

موجب القيام بفعل، غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 20.

)2) - اأما التفاقية التي تت�صمن تعهدا م�صبقا من جانب واحد يلتزم مبوجبه اأحد اأو بع�س امل�صاهمني �رشاء اأ�صهم 

يف ال�رشكة من الفريق الآخر وفق �رشوط حمددة م�صبقا اأو قابلة التحديد يف ما لو اأبدى امل�صتفيد من هذا 
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االأ�صهم، ويف هذا االإطار، ق�صت حمكمة النق�س بتاأكيد قرار ا�صتئنايف اعترب اأن تنازل 

 
(1)

امل�صاهم عن اأ�صهمه ل�صخ�س ثالث نتيجة وعد بال�صراء، ال ميكن اأن يت�صف باالأ�صدية

اتفاق  فهو  ثمة  ومن  ال�صركة،  وبني  بينهم  اأو  اأنف�صهم  امل�صاهمني  بني  يح�صل  الأنه مل 

 .
(2)

�صحيح وواجب التنفيذ

بعد  اآخر ق�صى  ا�صتئنايف  بتاأييد قرار  نف�صها  املحكمة  ويف االجتاه عينه، ق�صت 

االتفاقية  هذه  كون  اإىل  ت�صتند  اأ�صهم،  عن  تنازل  اتفاقية  اإبطال  لدعوى  اال�صتجابة 

تت�صمن �صرطا اأ�صديا، فعلل القرار اال�صتئنايف، بكون البند املتنازع عليه مل يرد يف نظام 

ال�صركة، بل ورد يف اتفاقية خا�صة، ومن ثمة فهو غري م�صمول مبقت�صيات الفقرة الثانية 

، وقد مت اعتبار هذا التربير غري مقنع، 
(3)

من املادة 1844 من القانون املدين الفرن�صي

من منطلق اأن نظام ال�صركات العام ال يطبق على اأنظمة ال�صركة وح�صب، بل يطبق على 

 .
(4)

العالقات بني امل�صاهمني جميعها

التعهد رغبته يف البيع فيطلق على مثل هذه التفاقية ا�صم وعد بال�رشاء اأو خيار بالبيع، ويراجع يف ذلك: 

- P. De wolf et G. Stevens : Art. cit. : « L’option de vente est une promesse d’achat par laquelle 
le promettant s’engage irrévocablement à acquérir les titres au bénéficiaire de la clause, sur 
demande de ce dernier ».
وتنطوي مثال التفاقية التي تت�صمن �رشط الن�صحاب من ال�رشكة، على وعد بال�رشاء من جانب واحد، مفادها 

اأن يلتزم اأحد امل�صاهمني جتاه من وقع معه التفاقية اأن ي�صرتي اأ�صهمه فيما لو طراأت ظروف معينة، ويراجع 

يف ذلك:

George Ripert: Op. cit., P. 178. 
)1) - وب�صكل عام، فمن املبادئ التي يقوم عليها قانون ال�رشكات هو بطالن �رشط الأ�صد، بحيث ين�س الف�صل 

1034 من ق،ل،ع على اأن: »كل �رشط من �صاأنه اأن مينح احد ال�رشكاء ن�صيبا يف الأرباح اأو يف اخل�صائر اكرب من 
الن�صيب الذي يتنا�صب مع ح�صته يف راأ�س املال يكون باطال ومبطال لعقد ال�رشكة نف�صه...«. وين�س الف�صل 

1035 من القانون عينه على اأنه: »اإذا ت�صمن العقد منح احد ال�رشكاء كل الربح، كانت ال�رشكة باطلة، واعترب 
العقد مت�صمنا تربعا ممن تنازل عن ن�صيبه يف الربح، ويبطل ال�رشط الذي من �صانه اإعفاء احد ال�رشكاء من كل 

م�صاهمة يف حتمل اخل�صائر، ولكن ل يرتتب عليه بطالن العقد«. 

(2) - Cass. com., 27 octobre 1981, Juris-Data, n° 981-00312, Bull.civ., IV, n° 373, P. 296.
     - Art 1844 du C. civ.: «La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux 
pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital et la part de l’associé qui a le 
moins apporté, le tout sauf clause contraire». 

اأ�صارت اإليه غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 21.

(3) - Cass. com., 15 juin 1982, GP, 1983, P. 1 ; V. au même sens CA Paris, 10 octobre 1997, RTD 
com. 1998, P. 159 ;
    - CA Paris, 02 mai 2003, Bull. Joly, 2003, P. 945, note J.-J. Daigre; 
    - Cass. com., 22 février 2005, Dr.Soc, 2005, P. 644, note G. Kessler.

)4) - غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 22. 
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وُق�صي يف قرارا اآخر ملحكمة النق�س ب�صحة االتفاقات فيما لو كان الهدف منها 

بتحمل  وامل�صتفيد  الواعد  اتفاقيات  �صحة  وبعدم   ،
(1)

وتداولها االأ�صهم  نقل  تاأمني  هو 

، وهو ما ين�صجم واملبادئ العامة التي اأ�ص�س يف �صوئها مفهوم 
(2)

اخل�صائر وتوزيع االأرباح

حماية امل�صلحة االجتماعية يف �صركات امل�صاهمة. 

واأمام هذا التداخل، فقد مت متييز االتفاقات التي جتري بني امل�صاهمني، واعترب 

اأن املبداأ يق�صي بتنفيذ االلتزام تنفيذا عينيا، ما مل يكن لهذا التنفيذ تاأثري على ح�صن 

�صري عمل ال�صركة، وبني االتفاقيات التي تتم بني اأحد  امل�صاهمني والغري، والتي تقت�صي 

تغيري التنفيذ العيني بالتعوي�س، الأن اإلزام الواعد ب�صراء االأ�صهم من �صاأنه اأن ي�صطدم 

  .
(3)

مب�صكلة اإدخال م�صاهم جديد اإىل ال�صركة

2: االتفاقات املت�صلة باحلقوق املالية املرتبطة مبلكية االأ�صهم 

بتوزيع  ال�صهم،  املالزمة  املالية  احلقوق  بنقل  املت�صلة  االتفاقات  مو�صوع  يرتبط 

االأرباح واخل�صائر، وتعد نية جني االأرباح وعربها اخل�صائر، عن�صرا قانونيا اأ�صا�صا يف 

، مع االإ�صارة اإىل �صحة اتفاقات توزيع االأرباح 
(4)

تكوين ال�صركة (الف�صل 982 من ق.ل.ع)

، كما اعتربت �صحيحة 
(5)

ولو مل تربط هذا التوزيع بن�صبة امل�صاهمة يف راأ�صمال ال�صركة

.
(6)

حتى واإن ق�صت بحل ال�صركة التي مل حتقق حدا معينا من االأرباح

ت باطلة االتفاقات التي تخ�ص�س الأحد امل�صاهمني فائدة عن  يف مقابل ذلك، ُعدَّ

ح�صته املقدمة يف راأ�صمال ال�صركة، مقابل حرمانه من حق احل�صول على ن�صيب من 

، و�صند ذلك عند بع�صهم هو اأن الفائدة 
(7)

االأرباح الذي ي�صتفيد منه غريه من امل�صاهمني

(1) - Cass. com., 19 mai 1992, Bull.Joly, 1992, P. 779, note P. Le Cannu.
(2) - Cass. com., 10 février 1981, Rev. Sociétés 1982, P. 98, note Ph. Merle.

)3) - غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �ص�س. 24 و25.

(4) - Voir à ce sens, l’art 1832 du C. civ. Français.
)5) - غادة اأحمد عي�صى، املرجع ال�صابق، �س. 35، ومثل ذلك ما يرتتب عن اأ�صهم الأف�صلية، من حيث اإنه يتم 

تخ�صي�س جزء من الأرباح حلامليها على اأ�صا�س اأن يتم اقت�صام الباقي من الأرباح  بني امل�صاهمني كلهم مبن فيهم 

حاملو اأ�صهم الأف�صلية. اأو اأن يتم اإعطاء فائدة �صنوية ثابتة عن قيمة احل�صة املقدمة.

(6) - Cass. com., 23 mars 1954, JCP, 1954.2.8184 : « il n’est interdit à un associé de lui donner 
le droit révoquer la dissolution de la société, si le bénéfice est inferieure à certain nombre ».
(7) - J. Derruppé : La clause d’intérêt fixe, In mélanges Hamel, Dalloz 1961, P. 179 : « Est nulle 
la clause par laquelle un associé recevrait chaque année l’intérêt de la valeur de son apport, 
mais ne recevrait aucun dividende. La clause dite d’intérêt fixe est valable, mais si la condition 
que l’associé puisse prétendre à un dividende comme les autres ».

خ�شو�شية االتفاقات اجلارية بني امل�شاهمني يف �رشكات امل�شاهمة



154

، ويف االجتاه نف�صه اعتربت حمكمة 
(1)

من قيمة احل�صة ال تعترب ا�صرتاكا يف االأرباح

النق�س اأنه يعد �صرطا اأ�صديا يجب اإبطاله، ذلك الذي يتم مبوجبه منح اأحد امل�صاهمني 

 .
(2)

مرتبا اتفاقيا، مقابل التنازل عن كل االأرباح

وينبغي اأن تخ�صع اتفاقات حتمل اخل�صائر من حيث املبداإ لل�صوابط نف�صها التي 

حتكم توزيع االأرباح، وهكذا ق�صت حمكمة النق�س ب�صحة االتفاقات املت�صمنة لن�صبة 

، واعتربتها باطلة اإذا ا�صتهدفت 
(3)

حتمل اخل�صائر تقل عن ن�صبة احل�صول على االأرباح

 كاملة، ال يف ن�صبة 
(4)

اإعفاء اأحد ال�صركاء اأو بع�صهم من امل�صاهمة يف حتمل اخل�صائر

 .
(6)

اأو يف جزء معني منها
(5)

معينة

وعليه، فحماية امل�صلحة االجتماعية، تتطلب التقيد ب�صوابط امل�صاركة يف توزيع 

االأرباح وحتمل اخل�صائر، حتت طائلة بطالن االتفاقات املربمة املخالفة لذلك.

ثانيا: اتفاقات �صرط قبول التنازل عن االأ�صهم اأو اأف�صلية اكت�صابها من عدمه

1: اتفاقات �صرط قبول التنازل عن االأ�صهم

تهدف اتفاقية �صرط القبول اإىل مراقبة دخول م�صاهمني، وما ميكن اأن ي�صكله 

نف�صها،  االأخرية  ال�صركة، ومن حماية هذه  االأ�صليني يف  للم�صاهمني  ذلك من حماية 

�صركات  ت�صويه طبيعة  ال�صرط مبربر  انتقد هذا  وقد  االجتماعية،  امل�صلحة  وعربها 

، كما اأنه ال ي�صتطيع اأن يقوم بوظيفته 
(7)

االأموال التي ال تقوم على االعتبار ال�صخ�صي

اإدراج هذا البند يف  اإذا طبق على امل�صاهمني جميعهم، لذلك يف�صل  اإال  ب�صكل فعال 

   .
(8)

نظام ال�صركة

)1) - غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 35.

(2) - Cass. com., 18 octobre 1994, Rev. Sociétés 1995, P. 44 : « Léonine la clause aux termes se 
laquelle un associé a abandonné tous les bénéfices correspondant par l’autre associé d’une 
prévenance forfaitaire ».
(3) - Cass.Req, 25 juin 1931, Rev. Sociétés 1931, P. 641 : «il n’est pas interdit, non plus, à un 
associé de garantir son associé contre la perte résultant de certaines éventualités».
(4) - Cass. com., 16 novembre 2004, n° 00-22713, Bull. Joly.

)5) - غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 39.

(6) - Cass.1er Civ, 16 octobre 1990, Juris Data n° 19990-002699,  Bull. Joly1990, P. 1029.
(7) - G. Mozet : Les clauses statutaires d’agrément, R.J.Com, n° spécial, novembre 1990, P. 67.
(8) - J. Moury : Des clauses restrictives de la libre négociabilité des actions, RTD com. 1989, 
P. 187.
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(1)
2: اتفاقات �صرط ا�صرتداد االأ�صهم اأو اأولوية ا�صرتدادها

يف  �صاأنها   ،
(2)

ال�صركة ملراقبة  امل�صاهمون  عليها  يقدم  اآلية  االتفاقات  هذه  تعترب 

 ،
(3)

ذلك �صاأن اتفاقات �صرط القبول، وقد اعتربها الق�صاء �صحيحة يف اأكرث من حمطة

االأ�صهم  ا�صرتداد  ثمن  يكون  واأن   ،
(5)

ال�صركة نظام  اأو 
(4)

القانون �صريطة عدم خمافتها 

.
(6)

حقيقيا ولي�س �صوريا

وعلى الرغم من متكن هذه االتفاقات من حتقيق حماية اأكرب للم�صلحة االجتماعية، 

، فاإنها مع ذلك وجدت من يعار�س 
(7)

باعتبارها تروم اإعطاء امل�صاهمني اأولوية �صرائها

.(8)
اللجوء اإليها

3: اتفاقات منع التنازل عن االأ�صهم اأو اكت�صابها

ق�صى الق�صاء ب�صحة االتفاقية الرامية اإىل منع التنازل عن االأ�صهم طاملا تتحقق 

اإجها�صه  ينبغي  اإذ ال  العام،  بالنظام  االأ�صهم  تداول  لتعلق حق   ،
(9)

معينة �صروط  فيها 

، يكون 
(11)

، وال يجب جتميد عالقات امل�صاهمني املالية اإال خالل مدة حمدودة
(10)

كلية

، وميكن بال�صوابط نف�صها 
(13)

، مراعاة مل�صلحة ال�صركة
(12)

للق�صاء اأمر تقديرها �صحتها

)1) - هي التفاقية التي يلتزم مبوجبها امل�صاهم التنازل عن اأ�صهمه باإعالم بقية امل�صاهمني عن رغبته هذه، 

حتت طائلة بيعها لغريهم حالة ل الإقدام على �رشائها من لدنهم. غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 58.

(2) - F. Cherchouly-Sicard : Les pactes de préemption, R.J.Com, 1990, P. 49.
(3) - Cass. com., 7 mars 1989, Rev. Soc, 1989, P. 478, note Fougeroles ; CA Angers, 1ère Ch.A, 
20 septembre 1988, Bull. Joly, 1988, P. 850.
(4) - Cass. com., 15 février 1994, Bull. Joly, 1994, P. 508.
(5) - Cass. com., 02 juin 1987, Bull. civ, 1987, IV, P. 102.
(6) - Cass. com., 22 novembre 1969, Rev. Sociétés 1970, P. 288.
اإليهم  )7) - يعود حق ال�صرتداد )الأف�صلية) املكر�س يف نظام ال�رشكة، عمال بقاعدة امل�صاواة بني امل�صاهمني 

جميعهم كل بح�صب م�صاهمته يف ال�رشكة، ويراجع يف ذلك: 

C.A Paris, 14 mars 1990, Bull. Joly 1990, P. 325; M. Jeantin : Les clauses de préemption 
statutaires entre actionnaires, Dr.soc, 1990, Chron. 27.
وقد اعترب بع�صهم اأنه ل مانع من اقت�صار هذا احلق على اأحد امل�صاهمني اأو بع�صهم فقط. غادة اأحمد عي�صى: 

املرجع ال�صابق، �س. 60.

(8) - Y. Reinhard, Obs. sous Cass. com., 07 mars 1989, D, 1989, Juris, P. 231.
(9) - Cass. civ., 15 juin 1994, D 1995, P. 342.

)10) - غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 70.

(11) - Ph. Merle : Droit commercial, les sociétés commerciales, Dalloz 6, éd. 1998, P. 335 ; 
     - S. Prat : Op. cit, P. 116.

)12) - غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 71.

)13) - املرجع ال�صابق، �س. 72.
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اكت�صاب مزيد من االأ�صهم، كاالتفاق على منع اال�صتفادة من حق  منع امل�صاهمني من 

االأف�صلية يف االكتتاب، حفاظا على التوازنات املادية واملعنوية داخل ال�صركة.

التصويت اتفاقات  الثانية:  الفقرة 
، فت�صاهم بذلك يف توفري 

(1)
ت�صاعد اتفاقات الت�صويت على عالج ظاهرة الغياب

ال�صركة  اإعطاء حياة  ، مما ميكن من 
(2)

املداوالت الالزمني ل�صحة  واالأغلبية  الن�صاب 

امل�صاهمون مبوجب  كان  وملا  االجتماعية،  امل�صلحة  ، مبا يحقق 
(3)

اال�صتقرار من  نوعاً 

 ،
(4)

هذه االتفاقات ملزمني بع�صهم جتاه بع�س ا�صتعمال حقهم يف الت�صويت ب�صكل معني

ب�صفة  ال�صركات  داخل  القرار  مراكز  على  ال�صيطرة  تركيز  اإىل  توؤدي  قد  ذلك  فاإن 

توفره  الرغم من عدم  االأغلبية، على  فريق معني من احل�صول على  بتمكني  مطلقة، 

، اأو على 
(5)

على اأغلبية راأ�س املال، وهو ما ي�صكل خطرا على م�صالح باقي امل�صاهمني

امل�صلحة االجتماعية. 

ميكن ربط ممار�صة حق الت�صويت باتفاقات امل�صاهمني دون اأن تق�صي هذه االأخرية 

، وترتبط �صحة هذه االتفاقات مبدى م�صا�صها بامل�صلحة االجتماعية 
(6)

بالتنازل عنه

من عدمه، �صواء تعلقت بتقييد ممار�صة حق الت�صويت (اأوال)، اأو بالتنازل عنه (ثانيا).

اأوال: االتفاقات املقيدة حلق الت�صويت

على الرغم من القيمة القانونية والعملية التي يحتلها احلق يف الت�صويت داخل 

امل�صاهمني  باتفاقات  ترتبط  اأن  ميكن  ممار�صته  فاإن  باخل�صو�س،  امل�صاهمة  �صركات 

فتعمل اإما على تنظيمه واإما على احلد منه، مما يجعلها واحلالة االأخرية هذه باطلة، 

الأنها مت�س اأهم املبادئ االأ�صا�صية التي قوم عليها �صري ال�صركة، والهادفة اإىل حماية 

امل�صلحة االجتماعية.  

وتتخذ هذه االتفاقات عدة �صور منها ما يق�صي بتعليق ممار�صة احلق يف الت�صويت 

(1) - Charles Freyria : Etude de la jurisprudence sur les conventions portant atteinte à la liberté 
de droit de vote dans les sociétés, RTD com. 1951, P. 421.

)2) - عبد الواحد حمداوي: املرجع ال�صابق، �س. 206.

)3)  - املرجع ال�صابق، �س. 205.

)4) - عبد الرحيم بنعيدة: املرجع ال�صابق، �س. 100.

)5)  - عبد الواحد حمداوي: املرجع ال�صابق، �س.206.

)6) - غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 114. 

بوزمـــان امل�شطفى 



157

على موافقة �صخ�س، وهي اتفاقات باطلة لتعار�صها مع مبداإ حرية ممار�صة الت�صويت 

، ومنها ما يقت�صي الت�صويت يف اجتاه معني وتعترب بدورها 
(1)

الذي يعد من النظام العام

، اأو طاملا ال حترم امل�صاهم حرية 
(2)

باطلة طاملا يُلتَزم مبوجبها الت�صويت يف اجتاه معني

.
(3)

اختيار اأع�صاء جمل�س االإدارة

م�صلحة  مراعاة  دون  خا�صة  م�صلحة  تاأمني  هي  غايتها  كون  اعتبار  مت  لذلك 

اأو امل�صلحة االجتماعية، خالفا ملا هو عليه االأمر بالن�صبة اإىل االتفاقات   ،
(4)

ال�صركة

املوجهة ملمار�صة حق الت�صويت، والتي تعترب �صحيحة حينما ال ت�صلب �صاحبها حرية 

ممار�صة هذا احلق ب�صكل مطلق، �صواء ت�صمنت توكياًل على بيا�س اأو التزام الت�صويت 

يف اجتاه معني مع بقاء حرية االختيار.

ثانيا: اتفاقات التنازل عن حق الت�صويت

يعترب حق الت�صويت من احلقوق املالزمة ال�صهم، لذلك مت رف�س التنازل عنه اأو 

، كما ال ميكن اإلزام امل�صاهم التخلي عن حقه يف الت�صويت 
(5)

اإزالته مبعزل عن ال�صهم

بتنازله عن اأ�صهمه، اإال اأن الواقع العملي يف �صركات امل�صاهمة، اأفرز العديد من حاالت 

التنازل بني امل�صاهمني عن ممار�صة حق الت�صويت �صواء من خالل التنازل عن ملكية 

ال�صهم (1) اأو دون ذلك (2).

1: التنازل عن الت�صويت عرب التنازل عن ال�صهم 

قد يتنازل امل�صاهمون اأحيانا عن اأ�صهمهم ل�صركة تقوم مبراقبة ال�صركة امل�صاهمة 

املالزمة  احلقوق  ممار�صة  بف�صل  وذلك  اأعمالها،  على  واالإ�صراف  اإليها  ينتمون  التي 

اجلمعيات  يف  الت�صويت  حق  بينها  ومن  التنازل،  جراء  عليها  ح�صلت  التي  لالأ�صهم 

)1) - فوؤاد �صعدون عبد اهلل: اإدارة ال�رشكات امل�صاهمة بني حقوق امل�صاهمني القانونية وهيمنة جمل�س الإدارة 

ورئي�صه عليها، الواقع واحللول، درا�صة مقارنة مع بع�س الت�رشيعات العربية والأجنبية، ط1، بريوت، دار اأم 

الكتاب، 1996، �س. 182.

(2) - Ph. Merle : Droit commercial, les sociétés commerciales, 6ème éd. 1998, P. 313 : « … sont 
considérées comme nulles les conventions d’un actionnaire s’engage par avance à voter dans 
tel ou tel sens ».
(3) - CA  Douai, 24 mai 1962, JCP. 1962, II, 12871, D. Bastian.

)4)  - غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 116. 

)5)  - اإدوار عيد: املرجع ال�صابق، �س. 297.
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.
(1)Holding العامة، وتعرف هذه ال�صركة بال�صركات القاب�صة

م�صاهمني  باأن  عليها،  املعرو�صة  الق�صية  حيثيات  من  النق�س  ملحكمة  تبني  وقد 

يف �صركة م�صاهمة تنازال عن ثلثي اأ�صهم ال�صركة ل�صركة حمدودة امل�صوؤولية لكي تقوم 

بدور ال�صركات القاب�صة اأي االإ�صراف والرقابة على ال�صركة امل�صاهمة، وق�صت املحكمة 

ال�صركة  يف  االأ�صهم  اإىل جتميد  ال�صركات-  عربها   - تهدف  التي  االتفاقات  ب�صحة 

.
(2)

امل�صاهمة لتاأمني الرقابة على هذه االأخرية

واملالحظ هو اأن ال�صركة القاب�صة مل ت�صدد قيمة االأ�صهم التي حازتها، وهو ما 

هذه  واأن  �صورية،  ذاتها  ال�صركة  معه  تكون  ، مما 
(3)

ال�صوري البيع  �صفة  عليه  اأ�صِبغ 

العملية ما هي اإال غطاء التفاقية ترمي اإىل اإلزام امل�صاهمني الت�صويت يف اجتاه واحد، 

، ويف ال�صياق عينه اعتربت كل �صركة مالية تن�صاأ بني امل�صاهمني 
(4)

مما ي�صتوجب اإبطالها

.
(5)

اأو اأكرث هي �صركة باطلة، فيما لو كان �صبب قيامها تاأمني وحدة الت�صويت

يوؤ�ص�صونها،  نقابة  يف  اأ�صهمهم  و�صع  على  يتفقوا  اأن  كذلك  للم�صاهمني  وميكن 

االتفاقية  هذه  ن  ومُتَكِّ  ،
(6)

االأ�صهم لهذه  املالزمة  احلقوق  وكيلها ممار�صة  عرب  لتتوىل 

 ،
(7)

�صغار امل�صاهمني من ت�صكيل اإرادة متما�صكة جتاه من يريد االن�صمام اإىل ال�صركة

اأع�صاء جمل�س االإدارة، وهي  فت�صتهدف الدفاع عن حقوق امل�صاهمني �صد ت�صرفات 

اتفاقات �صحيحة من حيث املبداإ، وقد ترمي اإىل �صمان اختيار اأع�صاء جمل�س االإدارة 

)1) - غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 110. وتعرف ال�رشكة القاب�صة باأنها �رشكة متخ�ص�صة يف الدر�س 

والتخطيط والتوجيه، من اأجل تطوير واإدارة عمليات ال�صتثمار ل�رشكات تابعة متخ�ص�صة يف عمليات التنفيذ، 

مو�صوعة  نا�صيف:  اإليا�س  عن   ،9 �س.  �صور،  والأوف  الهولدنغ  �رشكة  بطر�س:  عادل  التعريف  هذا  اإىل  اأ�صار 

ال�رشكات التجارية، ج.3، ال�رشكات القاب�صة )هولدنغ) وال�رشكات املحظور ن�صاطها خارج لبنان )اأوف �صور)، 

مكتبة احللبي، بريوت لبنان، 2008، �س. 34.

(2) - Cass. com., 10 juin 1960, Rev. Sociétés 1961, P. 34.
)3)  - غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 111. 

(4) - M. Germain: Le transfert de droit de vote, RJC, n° spécial, novembre 1990, P. 139; 
 ; S. Prat: Op. cit.، 1992، P. 137 -      

      - G. Ripert et Roblot: Traité élémentaire de droit commercial, T1, les sociétés commerciales, 
LGDJ, 18ème éd. 2002, P. 385.
(5) - A. Tunc : Art. cit., P. 140 : « toute société financière crée entre des actionnaires se nulle 
chaque fois que sa création a pour cause l’exercice en commun du droit de vote ».
(6) - G. Ripert et Roblot : Op. cit., P. 386 : « les actionnaires remettaient leurs titres à un 
‘’Syndicat’’ qui exerçait leurs droits en qualité de mandataire ».
(7) - S. Prat : Op. cit., P. 202; Ph. Merle : Droit commercial, les sociétés commerciales, 6ème éd. 
1998, P. 314.
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، كما قد تتوخى منع التنازل عن االأ�صهم، مما يجعلها 
(1)

والت�صويت على القرارات املهمة

، وهو ما يقت�صي الرجوع اإىل �صوابط �صحة اإبطال هذا النوع من االتفاقات 
(2)

باطلة

كما �صبقت مناق�صتها.     

2: التنازل عن حق الت�صويت دون التنازل عن ال�صهم

اإذا كان االأ�صل هو اأن يتم التنازل عن حق الت�صويت تالزما مع التنازل عن ملكية 

اتفاق  اإمكانية  العملي  الواقع  اأفرز  ذلك  مقابل  يف  فاإنه  بالثاين،  االأول  لتعلق  ال�صهم 

امل�صاهمني على التنازل عن حق الت�صويت مبعزل عن تنازلهم عن ملكية االأ�صهم، ويتم 

ذلك عرب اال�صتفادة من حق انتفاع على ال�صهم اأو عرب منح توكيل غري قابل للنق�س.

2 - 1: اتفاقات حق االنتفاع الوارد على ال�صهم

يجوز للم�صاهم اأن يتنازل عن اأحد احلقوق املالزمة لل�صهم واالحتفاظ باأحدها، 

، لذلك اعترب امل�صرع اأنه يعود اإىل املنتفع حق الت�صويت 
(3)

كحق االنتفاع اأو حق الرقبة

على القرارات جميعها املتخذة يف اجلمعيات العامة، بينما ال يحق ملالك الرقبة الت�صويت 

�صوى يف اجلمعيات العامة غري العادية تبعا للمادة 163 من قانون ال�صركات الفرن�صي، 

على اأ�صا�س اأن هذه االأخرية تبحث يف امل�صائل املتعلقة مبلكية ال�صهم الذي يبقى ملالك 

.
(4)

الرقبة

حق  عن  التنازل  اتفاقية  اإبطال  لدعوى  اال�صتئناف  ت�صتجب حمكمة  مل  وهكذا، 

له  يحق  املنتفع  بكون  رف�صها  املحكمة  بررت  وقد  ت�صويتا،  ي�صكل  باعتباره  االنتفاع 

الت�صويت يف اجلمعية العامة، واأنه يت�صرف ب�صكل �صرعي الأن االتفاق اجلاري يعطيه 

، وهو ما يعني اعرتاف الق�صاء باإمكانية التنازل عن حق الت�صويت 
(5)

ال�صفة يف ذلك

م�صلحة  الت�صويت  هذا  يراعي  اأن  �صريطة   ،
(6)

الرقبة مبلكية  االحتفاظ  مع  للمنتفع 

 .
(7)

ال�صركة

)1) - غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 112. 

(2) - A. Tunc : Art. Cit., P. 97 : « … Ces syndicats ont toujours pour objet, plus ou moins avoué, de 
faire obstacle au libre exercice du droit de vote».
(3) -  A. Le Bayon : L’usufruit des parts sociales, Rev. Sociétés 1973, P. 435.

)4) - فوؤاد �صعدون عبد اهلل: املرجع ال�صابق، �س. 156.

(5) - S. Prat : Op. cit., P. 201.
)6) - غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 109. 

(7) - M. Germain : Le transfert de droit…, Art. cit, P. 141.
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ويف مقابل ذلك، اإذا كان املنتفع �صخ�صا اأجنبيا عن ال�صركة، فاإنه ال ميكن حرمان 

، ومن ثمة 
(1)

مالك الرقبة من حق الت�صويت ب�صكل مطلق، الأنه وحده ميلك �صفة امل�صاهم

يتنب اأن حق الت�صويت يرتبط بامل�صاهمني، الأن امل�صلحة االجتماعية ترتبط بامل�صاهمني 

ال بالغري. 

2-2: االتفاقات املت�صمنة توكيال بالت�صويت

ميكن للم�صاهم اأن يتفق على اإعطاء وكالة الت�صويت، وميكن اأن تكون هذه االأخرية 

غري قابلة للنق�س، وهي احلالة التي حتول دون التعبري عن اإرادة املوكل والذي له حق 

، حتى ولو ارتبط مبدة 
(3)

ت غري قانونية ، لذلك ُعدَّ
(2)

الرتاجع عن وكالته يف اأي وقت

، اإىل حني اللحظة التي يتم 
(5)

، ولذلك اأي�صا ق�صت حمكمة النق�س ببطالنها
(4)

حمددة

، وهو ما يعني �صحة هذه االتفاقات تتقيد بعدم امل�صا�س بامل�صلحة 
(6)

فيها بيع االأ�صهم

االجتماعية.

اخلامتة
تخ�صع االتفاقات بني امل�صاهمني، �صاأنها �صاأن باقي االتفاقات -مثل عقد ال�صركة- 

ملبداأ حرية التعاقد، وللقواعد العامة لالتفاق؛ حيث تتطلب اأن تتوفر يف اأطرافها اأهلية 

االلتزام والر�صى، واأن تن�صب على حمل معني اأو قابال للتحديد، اأو م�صتقبلي اأو غري 

حمقق فيما عدا ما ا�صتثني ن�صا (الف�صالن 58 و61 من ق.ل.ع)، واأن يكون لها �صببا 

م�صروعا (الف�صل 62 من ق.ل.ع)، فتكون لها قوة تنفيذية؛ جتاه اأطرافها ا�صتنادا اإىل 

مبداأ القوة امللزمة للعقد (لف�صل 230 من ق.ل.ع)، وجتاه اخللف العام واخللف اخلا�س 

(الف�صل 229 من ق.ل.ع).

امل�صاهمني  تهم  الأنها  اجلانبية،  باالتفاقات  امل�صاهمني  بني  االتفاقات  وت�صمى 

املوقعني عليها، ال كل امل�صاهمني، وبالتايل فبنودها م�صتقلة عن بنود النظام االأ�صا�صي 

اأنها تختلف كذلك عن االتفاقات التنظيمية التي لها عالقة ببنود هذا  لل�صركة، كما 

(1) - Cass. com., 4 janvier 1994, Bull. Joly 1994, Chron. J.-J. Daigre, P. 249.
)2)  - فوؤاد �صعدون عبد اهلل: املرجع ال�صابق، �س. 184.

(3) -  M. Germain: Le transfert du droit de vote, RJ Com, n° spécial, novembre 1990, P. 137.
)4) - غادة اأحمد عي�صى: املرجع ال�صابق، �س. 106. 

(5) - Cass. com., 17 juin 1974, Rev. Sociétés 1977, P. 48.
)6) - فوؤاد �صعدون عبد اهلل: املرجع ال�صابق، �ص�س. 184 و185.
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النظام، وتخ�صع ملبداأ ن�صبية العقود، اإذ ال يواجه بها االأغيار (الف�صل 228 من ق.ل.ع) 

ح�صني النية مبا يف ذلك ال�صركة وباقي م�صاهميها. 

واحتواوؤها على  امل�صاهمني،  ما بني  االتفاقات  لفعالية  معيارا  اال�صتقاللية  وتعد 

اتفاقات بال قيمة قانونية،  لل�صركة، يجعل منها  االأ�صا�صي  النظام  �صروط مدرجة يف 

الأنها تكتفي حينذاك مبجرد الك�صف عن بنود هذا النظام ال اإن�صائها.

وكما ال يجوز التفاقات امل�صاهمني اأن تتعار�س مع النظام االأ�صا�صي لل�صركة، فمن 

باب اأوىل اأال يتحقق هذا التعار�س مع القواعد االآمرة واملبادئ العامة والنظام العام 

امل�صاهمني  باقي  امل�صرع من جهة، وحماية مل�صالح  الإرادة  ال�صركات، حماية  يف هذه  

وللم�صلحة العامة من جهة اأخرى، لي�صمو بذلك النظام العام على املبادئ العامة، وت�صمو 

هذه االأخرية على القواعد االآمرة ثم على النظام االأ�صا�صي فاالتفاقات التنظيمية ثم 

االتفاقات اجلانبية اأي االتفاقات ما بني امل�صاهمني.

وي�صع قانون �صركات امل�صاهمة قواعد اآمرة، وهي قواعد مرنة من حيث املبداأ، 

بدونه،  اأو  لل�صركة  االأ�صا�صي  النظام  بوا�صطة  امل�صاهمني،  اإرادة  بتدخل  ت�صمح  الأنها 

ال�صتكمال النواق�س التي ت�صوب هذا النظام اأو قانون هذه ال�صركات، اأو بهدف حماية 

م�صالح بع�س امل�صاهمني عرب رعاية العالقات املالية غري املادية التي تربطهم بال�صركة.

واملالحظ اأن الطبيعة النظامية التي ت�صود قانون �صركات امل�صاهمة الذي يعطي 

لل�صركة �صخ�صية معنوية، حتد يف العديد من االأحيان من الطبيعة ال�صخ�صية للم�صاهمني 

يف عالقتهم �صواء ببع�صهم البع�س اأو برتكيبة ال�صركة واأجهزتها اأو بت�صيريها ورقابتها، 

وهو ما يوؤثر على فعالية االتفاقات بني امل�صاهمني، لذلك ميكن اأن تعد ن�صاأة �صركات 

امل�صاهمة املب�صطة باعتبارها تنظيما خا�صا، اإمنا جاء لتحقيق اإرادة امل�صرع القا�صية 

مبحاولة اجلمع بني اإرادة ال�صخ�س املعنوي من جهة، واإرادة امل�صاهمني من جهة اأخرى.
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امل�سوؤولية التاأديبية للعدول: 

درا�سة يف �سوء قانون التوثيق العديل

طارق القا�صمي

عدل بدائرة نفوذ ا�صتئنافية �صطات

مقدمة
يعترب القانون رقم 11-81 ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�صريف رقم 1.81.332 بتاريخ  

6 ماي 1982، املنظم لكيفية تلقي ال�صهادة وحتريرها، ومر�صومه التطبيقي بتاريخ 18 

اأبريل 1983 والذي تناول فيه امل�صرع طريقة تعيني العدول، ومراقبة اخلطة، وحفظ 

ال�صهادات وحتريرها وحتديد االأجور، كما مت تعديل بع�س مقت�صياته بوا�صطة قانون 

قانوين  تدخل  اأول   ،1995 �صتنرب   15 ومر�صوم   ،1995 يونيو   26 بظهري  املنفذ   04.93

وهو  اال�صتقالل،  على  املغرب  ح�صول  بعد  العدالة  مهنة  جمال  يف  املغربي  للم�صرع 

التدخل الذي مت تعديله، يف جممله، بوا�صطة القانون 16.03 ال�صادر بتاريخ 14 فرباير 

لهذه  ووفقا   .
1  2008 اأكتوبر   28 بتاريخ   2.08.378 رقم  التطبيقي  ومر�صومه   ،2006

الن�صو�س القانونية، يقت�صي تعيني العدل اأن يكون ذا �صخ�صية قوية ثابتة على احلق، 

الأنه يتحمل م�صوؤولية عظيمة وج�صيمة لقوله تعاىل: »اإنا عر�صنا االأمانة على ال�صماوات 

كان ظلوما  اإنه  االإن�صان  واأ�صفقن منها، وحملها  اأن يحملنها  فاأبني  واالأر�س واجلبال 

، وحيث اإن قانون خطة العدالة مل يعرف امل�صوؤولية التاأديبية للعدول، واأتى على 
جهوال»2

ذكر عبارات عامة وجمردة، وترك التعريف للفقه، فقد عرفها البع�س منه على اأنها: 

»... هي امل�صاءلة عن االإخالل بالقوانني واالأنظمة واالأعراف املهنية واملروءة وال�صرف 

3
وما تقت�صيه االأخالق احلميدة«

)1) - اجلريدة الر�صمية عدد )5687ال�صادرة بتاريخ 2 ذي احلجة 1429 ) فاحت دي�صمرب 2008)، كما مت ن�رش 

دي�صمرب   4(  1429 احلجة  ذي   5 وتاريخ   5688 الر�صمية عدد  باجلريدة  الفرن�صية  اللغة  اإىل  املرتجمة  الن�صخة 

.(2008
)2)  - �صورة الأحزاب، الآية: 72.

)3) - حممد بلها�صمي الت�صويل، القانون يف خدمة املجتمع )15)، ر�صالة املحامي عرب التاريخ، اجلزء الثاين 

الطبعة الأوىل، 2011، �صفحة 180 .
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الق�صم  العدول يف  تاأديب  م�صطرة  تنظيم  توىل  فامل�صرع  التاأديب،  بخ�صو�س  اأما 

ب�صفة  التاأديب  يعرف  مل  اأنه  علما   ،
1
العدالة بخطة  املتعلق   16.03 قانون  من  الثالث 

واملتمثلة يف  التاأديبية،  املخالفة  العدل، مرتكب  بالن�س على معاقبة  واكتفى  �صريحة، 

اإخالل  اأي  اأو  واأعرافها،  املهنة  قواعد  اأو  التنظيمية،  اأو  القانونية  الن�صو�س  خمالفة 

.
2
باملروءة وال�صرف

، يتطلب 
3
اإن احلديث عن امل�صوؤولية التاأديبية للعدل كمهنة حرة م�صاعدة للق�صاء

البحث عن االأ�صا�س الذي تقوم عليه هذه امل�صوؤولية من خالل القواعد املهنية الواردة 

، اأو يف النظام الداخلي 
5
، اأو يف املر�صوم التطبيقي

4
يف الظهري املنظم خلطة العدالة 

للهيئة الوطنية للعدول باملغرب، اأو املنا�صري التي ت�صدرها وزارة العدل. هذه املقت�صيات 

التي ت�صمنت عدة واجبات مهنية يتعني على العدل االلتزام بها وعدم االإخالل بها حتت 

بها  مر  التي  املراحل  املوثقون  ق�صم  مهما حيث  تاريخيا  تطورا  الإطار  هذا  العدالة يف  عرفت خطة   - (1(

التوثيق الإ�صالمي اإىل خم�س مراحل :

املرحلة الأوىل: من فجر الإ�صالم اإىل اأوا�صط القرن الثالث الهجري؛

املرحلة الثانية: من اأوا�صط القرن الثالث اإىل القرن الثامن الهجري؛

املرحلة الثالثة:من القرن الثامن اإىل القرن العا�رش الهجري؛

املرحلة الرابعة: من القرن العا�رش اإىل القرن الرابع ع�رش الهجري.

املرحلة اخلام�صة: فهي مرحلة التنظيم القانوين وهي متتد منذ �صدور اأول ظهري نظم خطة العدالة بتاريخ 07 

يوليوز 1914 اإىل حدود ال�صاعة، اأي قانون 16.03 املتعلق بخطة العدالة.

 للمزيد من التف�صيل ينظر: حممد الربيعي : الأحكام اخلا�صة باملوثقني واملحررات ال�صادرة عنهم، درا�صة على 

�صوء التوثيق العديل و التوثيق الع�رشي، املطبعة والوراقة الوطنية مراك�س، الطبعة الأوىل، 2008، �س 19.

ابن  املثال ل احل�رش، يقول  �صبيل  اأعاله وعلى  الواردة  املفاهيم  ت�صدد يف  الإ�صالمي  الفقه  اأن  » علما   - (2(

عرفة يف تعريف املروءة :«هي املحافظة على فعل ما تركه من املباح يوجب الذم عرفا  كرتك امللئ النعال يف 

بلد ي�صتقبح فيه م�صي مثله حافيا، وعلى ترك ما فعله مباح يوجب ذمه عرفا  كالأكل يف ال�صوق مثال....«. 

�صوء  درا�صة على  ال�صادرة عنهم،  واملحررات  باملوثقني  اخلا�صة  الأحكام  الربيعي:  اإىل حممد  الرجوع  يرجى 

التوثيق العديل والتوثيق الع�رشي، م �س، �س 144.

)3) - »امل�صوؤولية التاأديبية هي امل�صاءلة عن الإخالل بالقوانني والأنظمة والأعراف املهنية واملروءة وال�رشف 

وما تقت�صيه الأخالق احلميدة، اأو هي ت�رشف �صادر عن حمام خرقا للن�صو�س القانونية والتنظيمية واإخالل 

بقواعد املهنة واأعرافها واملروءة وال�رشف يقت�صى جزاء تاأديبيا دون ما قد ينتج عن ذلك من م�صوؤولية مدنية 

اأو جزائية » ح�صب تعريف ملحمد بلها�صمي الت�صويل يف كتابه : القانون يف خدمة املجتمع، الطبعة الأوىل 2011، 

�س 180.

)4) - ظهري �رشيف رقم 1.06.56 �صادر يف 15 من حمرم 1427 )14 فرباير 2006) بتنفيذ القانون رقم 

16.03 املتعلق بخطة العدالة، اجلريدة الر�صمية عدد 5400، بتاريخ فاحت �صفر 1427 )2 مار�س 2006)، �س 556.
 ،(2008 اأكتوبر   28( 1429 28 �صوال  2.78.2008 �صادر يف  16.03 رقمه  للقانون  التطبيقي  املر�صوم   - (5(

من�صور باجلريدة الر�صمية عدد 5687، ال�صادرة بتاريخ2 ذي احلجة 1429 )فاحت دي�صمرب 2008).
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.
طائلة املتابعة التاأديبية املن�صو�س عليها يف قانون 16.03 1

42 من قانون خطة  املادة  القانوين يف  اأ�صا�صها  التاأديبية  العدل  وجتد م�صوؤولية 

العدالة التي تن�س على اأنه : »يتعر�س العدل كلما ارتكب خمالفة للقواعد املقررة اأو 

اإخالال بالواجبات املفرو�صة عليه طبقا للن�صو�س القانونية اأو التنظيمية املعمول بها 

.2
ملتابعة تاأديبية، وفق املقت�صيات املحددة يف هذا الق�صم«

على  املفرو�صة  بالواجبات  االإخالل  اأو  املقررة  القواعد  وهكذا، مبجرد خمالفة 

العدل يعر�صه للم�صاءلة تاأديبيا عن اأفعاله، اإال اأن االإ�صكال الذي ميكن طرحه يف هذا 

االإطار، هل املخالفة التاأديبية تنح�صر يف تلك املخالفة املن�صو�س عليها يف قانون خطة 

.
4
، اأم ميكن اأن يتعداه اإىل تلك غري املدونة يف ن�صو�س قانونية

3
العدالة 

وعليه، فاالإ�صكال الرئي�س لهذا املو�صوع ميكن �صياغته كما يلي:

اإىل اأي حد ميكن جتويد االأداء التوثيقي من خالل البحث يف  االأ�صا�س القانوين 

املوؤطر للم�صوؤولية التاأديبية للعدول؟ واإىل اأي مدى توفق امل�صرع يف تنظيم هذه امل�صوؤولية؟

�صنحاول مقاربة هذه االإ�صكالية انطالقا من قانون 16.03 كاأ�صا�س للمخالفات 

التاأديبية (املبحث االأول)، ثم التطرق للنظام الداخلي كاأ�صا�س للمخالفات التاأديبية 

الثاين). (املبحث 

املبحث االأول : قانون 16.03 كاأ�سا�س للمخالفات التاأديبية

بالتاأديب،  متعلقة  درا�صة  كل  حولها  تدور  ارتكاز  نقطة  التاأديبية  املخالفة  تعترب 

اأن  جند  العدالة،  بخطة  املتعلق   16.03 قانون  يف  عليها  املن�صو�س  املواد  وبا�صتقراء 

امل�صوؤولية  ت�صتوجب  التي  التاأديبية  املخالفة  تعريف  عن  اأحجم  قد  املغربي  امل�صرع 

، وعلى هذا االأ�صا�س �صنحاول مالم�صة التعريف الذي اأورده بع�س 
5
التاأديبية والعقاب

)1) - تن�س املادة 42 من قانون خطة العدالة، على ما يلي: »يتعر�س العدل كلما ارتكب خمالفة للقواعد املقررة 

اأو اإخالل بالواجبات املفرو�صة عليه طبقا للن�صو�س القانونية اأو التنظيمية املعمول بها، ملتابعة تاأديبية، وفق 

املقت�صيات املحددة يف هذا الق�صم.«  

1427 هجرية موافق ل )02 مار�س  5400، ال�صادرة بتاريخ فاحت �صفر  )2) - من�صور باجلريدة الر�صمية عدد 

.(2006
)3) - املادة 42 من قانون خطة العدالة.

)4) - كالنظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول مثال وكذلك القواعد املفرو�صة يف الفقه الإ�صالمي اأو املالكي، 

اأو العرف، اأو ما جرى به العمل.

)5) - بخالف قانون 32.09 املتعلق بالتوثيق الذي حدد يف املادة 73 منه �صبع حالت موجبة للتاأديب : -1خمالفة 
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اإىل بع�س  اأن نتطرق بعد ذلك  اأول) على  التاأديبية (مطلب  للمخالفة  الفقه والق�صاء 

�صور املخالفات التاأديبية التي يرتكبها العدول (مطلب ثان).

املطلب األول : مفهوم املخالفة التأديبية
يطلق على مفهوم املخالفة التاأديبية عدة اأ�صماء خمتلفة، منها على �صبيل املثال ال 

احل�صر، اخلطاأ التاأديبي اأو اجلرمية التاأديبية اأو الذنب االإداري...، هكذا حاول بع�س 

الفقه (فقرة اأوىل) والق�صاء (فقرة ثانية) حتديد هذا املفهوم.

الفقرة االأوىل : املفهوم الفقهي للمخالفة التاأديبية

عرف حممد االأعرج املخالفة التاأديبية : »باأنها االإخالل بالواجب املهني اأو اأكرث، 

والتي تنتهي بثبوت خطاأ املخالف وتوقيع اجلزاء التاأديبي عليه من قبل ال�صلطة التاأديبية 

اأو  اإيجابا  اإخالل بواجبات ومقت�صيات الوظيفة �صواء  اآخر هي كل  املخت�صة، ومبعنى 

.
1
�صلبا و�صواء ثم الن�س عليها قانونا، اأو كانت مبنا�صبة اأدائه مهامه«

كما عرفها �صليمان الطماوي : »اأن اجلرمية التاأديبية هي كل فعل اأو امتناع يرتكبه 

العامل ويجايف واجبات من�صبه«، وعرفها اأي�صا عبد الفتاح ح�صن : »اأن اخلطاأ التاأديبي 

يف نطاق الوظيفة العامة هو كل ت�صرف ي�صدر عن العامل اأثناء اأداء الوظيفة اأو خارجها 

ويوؤثر فيها ب�صورة قد حتول دون قيام املرفق بن�صاطه على الوجه االأكمل وذلك متى 

.
2
ارتكب هذا الت�صرف عن اإرادة اآثمة«

وارتباطا باملخالفة التاأديبية يف اإطار قانون خطة العدالة، يرى اأحد الباحثني اأن 

املادة 42 من القانون املذكور، و�صعت حدا للمتابعات التاأديبية التي توؤ�ص�س على خمالفة 

الن�صو�س القانونية املنظمة للمهنة -2ارتكاب اأعمال مت�س ال�صتقامة -3الإخالل بالواجبات املهنية -4ارتكاب 

اأعمال مت�س ب�رشف املهنة -5ارتكاب اأعمال مت�س بالتجرد -6ارتكاب اأعمال مت�س بالأخالق احلميدة -7ارتكاب 

اأعمال مت�س باأعراف وتقاليد املهنة، والظاهر من �صيغة الن�س  اأن هذه احلالت واردة على �صبيل احل�رش، للمزيد 

من التف�صيل يرجى الرجوع اإىل �صل�صلة دفاتر حمكمة النق�س عدد 20 �صفحة 118 التي ت�صمنت اأ�صغال اللقاء 

الوطني الأول بني حمكمة النق�س والغرفة الوطنية للتوثيق الع�رشي باملغرب حتت �صعار اآفاق مهنة التوثيق 

على �صوء قانون 32-09 والعمل الق�صائي.

)1) - حممد الأعرج، القانون الإداري املغربي، اجلزء الثاين من�صورات املجلة املغربية لالإدارة املحلية والتنمية 

�صل�صلة موا�صيع ال�صاعة، العدد 61، طبعة 2009، �س 137.

)2) - �صليمان الطماوي، ق�صاء التاأديب بوا�صطة امل�صوؤولية التاأديبية واملدنية للمفو�س الق�صائي، درا�صة نظرية 

دار  للمهنة، مطبعة  املنظمة  القانونية  بالن�صو�س  باأحكام وقرارات ق�صائية حديثة ومذيلة  وتطبيقية معززة 

ال�صالم للطباعة والن�رش والتوزيع الرباط، طبعة2014 ، �س50 .
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العدل لقواعد فقهية، اأو عرفية اأو لقاعدة ما جرى به العمل يف املذهب املالكي، فال 

. 
1
متابعة تاأديبية يف حق العدل اإال بن�س قانوين اأو تنظيمي

اإال اأنه وح�صب اعتقادنا، فاإنه بالعك�س من ذلك، ميكن حتريك املتابعة التاأديبية 

اإذا ما خالف العدل قاعدة فقهية اأو عرفية اأو الراجح وامل�صهور وما جرى به العمل يف 

، و�صندنا يف ذلك املادة االأوىل من قانون خطة العدالة نف�صها التي تن�س 
2
املذهب املالكي

وال�صروط  االخت�صا�صات  ح�صب  حرة  مهنة  ب�صفتها  العدالة  خطة  »متار�س  باحلرف 

.
3
املقررة يف هذا القانون ويف الن�صو�س اخلا�صة، ويعترب العدول من م�صاعدي الق�صاء«

ودون اخلو�س يف خمتلف املفاهيم الفقهية للمخالفة التاأديبية، اأو اخلطاأ التاأديبي، 

اأو اجلرمية التاأديبية اأو الذنب االداري، ح�صب اختالف املنطلقات، واملناهج، والتوجهات 

موجب  يكون  اأن  ميكن  الذي  املهني  اخلطاأ  اإن  القول  ميكننا  مفاهيمها،  حتديد  يف 

، عك�س ما هو 
4
للم�صاءلة التاأديبية للعدل ال يخ�صع من الناحية القانونية ملبداأ ال�صرعية

)1) - العلمي احلراق، الوجيز يف �رشح القانون املتعلق بخطة العدالة، طبعة 2009، �س 133.

)2)  - وهو نوع من الجتهاد املذهبي فتحه فقهاء املذهب املالكي، وذلك حني طراأت نوازل ووقائع، وح�صلت 

اأمور كان لبد من مواجهتها بالنظر يف املذهب اإىل اأقوال مهجورة واآراء من�صورة لي�صبح لها حظ من النظر 

بعد تقويتها باأدلة واأ�صول، وقد رجح الدكتور عمر اجليدي رحمه اهلل ابتداء التاريخ الذي بداأ فيه ما جرى به 

العمل بالأندل�س، حوايل القرن الرابع الهجري، باأدلة �صاقها لتاأييد ذلك اأ�صتاذنا املرحوم حممد ريا�س، مقال حتت 

عنوان م�صائل مما جرى به العمل يف املجتمع املغربي، �صل�صلة الندوات والأيام الدرا�صية العدد 36/2010، جامعة 

 ،2010 الأوىل،  الطبعة  القانونية والقت�صادية والجتماعية مراك�س،  العلوم  القا�صي عيا�س، من�صورات كلية 

املطبعة والوراقة الوطنية مراك�س، �س 31.  

)3) - مدونة احلقوق العينية ن�س خا�س وهو ملزم للعدل، حيث ن�صت املادة الأوىل من مدونة احلقوق العينية 

على اأنه: »ت�رشي مقت�صيات هذا القانون على امللكية العقارية واحلقوق العينية ما مل تتعار�س مع ت�رشيعات 

خا�صة بالعقار.

تطبق مقت�صيات الظهري ال�رشيف ال�صادر يف 9 رم�صان 1331 )12 اأغ�صط�س 1913) مبثابة قانون اللتزامات 

والعقود يف ما مل يرد به ن�س يف هذا القانون، فاإن مل يوجد ن�س يرجع اإىل الراجح وامل�صهور وما جرى به 

العمل من الفقه املالكي.«

ومدونة الأ�رشة ن�س خا�س وهو ملزم للعدل،حيث ن�صت املادة 400 من مدونة الأ�رشة على اأن: »كل ما مل يرد 

به ن�س يف هذه املدونة، يرجع فيه اإىل املذهب املالكي والجتهاد الذي يراعى فيه حتقيق قيم الإ�صالم يف العدل 

وامل�صاواة واملعا�رشة باملعروف.« 

وعليه فاإن خرق املادة الأوىل من مدونة احلقوق العينية اأو املادة 400 من مدونة الأ�رشة يعترب خمالفة مهنية.

)4) - هناك اجتاه يرى »اأنه يكفي ال�صك اأو �صوء ال�صمعة لتوقيع اجلزاء التاأديبي« ويعار�صه اجتاه اآخر يف هذا 

ال�صدد يرى »اأنه متى حتلل القا�صي من الدليل القاطع ك�رشط ل�صحة الإدانة فاإنه يدخل يف ميدان اآخر ل حدود 

له، وداخله ل ي�صتطيع العامل الدفاع عن نف�صه، اإذ قد يكون يف و�صع العامل اأن ينفي دليال قام �صده، بينما 

يتعذر عليه رفع ال�صبهة التي تلحق به«، يرجى الرجوع اإىل يو�صف اأق�صبي: امل�صوؤولية التاأديبية واملدنية للمفو�س 

الق�صائي، درا�صة نظرية وتطبيقية معززة باأحكام وقرارات ق�صائية حديثة ومذيلة بالن�صو�س القانونية املنظمة 
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عليه االأمر يف القانون اجلنائي الذي يرتكز على مبداأ ال�صرعية، فال جرمية وال عقوبة 

التعاريف  بني خمتلف  امل�صرتكة  النقط  بع�س  ا�صتنباط  �صنحاول  ذلك  ومع  بن�س،  اإال 

الفقهية، مبختلف توجهاتها والتي ميكن اإجمالها فيما يلي :

العدل مبثابة خطاأ مهني، عندما  به  يقوم  الذي  ال�صلوك  اأو  الت�صرف  اعتبار   •
يخرج عن االأفعال التي يبيحها القانون والن�صو�س التنظيمية، وكذا الراجح وامل�صهور وما 

جرى به العمل يف املذهب املالكي يف حالة عدم وجود ن�س؛

اأن يكون اخلطاأ حمددا اأو ثابتا يف حق العدل، واإن كانت م�صاألة ثبوت اخلطاأ   •
؛
1
التاأديبي يف حق املتابع تعرف ت�صاربا يف االآراء

اأن  يكون اخلطاأ اأثناء قيام العدل مبهامه اأي قيامه بواجبه املهني.  •
 فمن خالل عمومية املادة 42 من قانون خطة العدالة ال�صالفة الذكر، والعبارات 

املخالفة  مفهوم  يحدد  مل  امل�صرع  اأن  يظهر  التاأديبي،  اخلطاأ  عن  للتعبري  امل�صتعملة 

التاأديبية بدقة، الأنه مل ي�صتطع اأن يتنباأ بكل ما ميكن اأن ي�صدر عن العدلني من اأخطاء 

العامة  بال�صياغة  اكتفى  لذلك  الئحة ح�صرية،  بالتايل  لها  وي�صع  مهنية،  وخمالفات 

باملتابعة والتاأديب الذي ميكنه، ح�صب  اأمر تف�صيلها وتقديرها للجهاز املخت�س  تاركا 

مقت�صى احلال، اأن يجعل �صلطته التاأديبية متتد اإىل بع�س االأفعال واإن كانت بغري اأهمية 

.
2
يف نظر القانون املدين واجلنائي

الفقرة الثانية: املفهوم الق�صائي للمخالفة التاأديبية

الق�صاء  تدخل  الفقه،  بع�س  اأوردها  التي  التعاريف  بع�س  على  الوقوف  بعد   

العدل  عليها  يقدم  التي  االأفعال  بع�س  لي�صف  الق�صائية  القرارات  بع�س  املغربي يف 

يعطي  اأن  ودون  الفقهية،  التعاريف  بع�س  على  ذلك  يف  معتمدا  التاأديبية،  باملخالفة 

عن  ال�صادر  القرار  نورد  ال�صدد  هذا  ويف  التاأديبي،  للخطاأ  ووا�صحا  تعريفا حمددا 

للمهنة، دار ال�صالم للطباعة والن�رش والتوزيع الرباط،2014، �س 14.

هيئة  ت�صدرها  دورية  جملة  املحاماة،  ر�صالة  املبا�رشة،  ال�صكاية  حول  درا�صة  �صعيد:  بن  الوهاب  عبد   - (1(

املحامني بالرباط، العدد 2 فرباير 1985،مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، �س101.

القانوين  الأ�صلوب  اأ�صلوبني،  وهناك  ذلك،  تثري  التي  هي  املبداأ  من حيث  العامة  النيابة  اأن  اإىل  ن�صري   - (2(

اأو  جرمية  وقوع  عن  خرب  ي�صلها  ما  مبجرد  املتابعة،  اأو  العمومية  الدعوى  اإقامة  العامة  النيابة  على  ويفر�س 

خمالفة مهنية، والأ�صلوب التقديري ويرتك للنيابة العامة وحدها كامل احلرية يف اإثارة اأو عدم اإثارة الدعوى 

العمومية اأو املتابعة، دون اأن تكون اأية رقابة عليها. للمزيد من التف�صيل يرجى الرجوع اإىل: عبد الوهاب بن 

�صعيد، مرجع �صابق، �س103 .
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غرفة امل�صورة مبحكمة اال�صتئناف تطوان قرار عدد 30/07 بتاريخ 27/07/2007 يف 

امللف عدد 389/4/6 والذي جاء يف اأحد حيثياته، »حيث اإن التاأديب ال يخ�صع لقاعدة 

الذي ق�صى برف�س  النق�س  ، كما نورد قرار حمكمة 
1
اإال بن�س« ال جرمية وال عقوبة 

الطلب الذي تقدم به العدل، بخ�صو�س القرار اال�صتئنايف ال�صادر حتت عدد 90  بتاريخ 

11 فرباير 2014 يف امللف ال�صرعي عدد 492/1/2012، والذي اأ�ص�س للقاعدة التالية، 

يجب  العدالة  �صهادة عقار غري حمفظ، مبوجب خطة  تلقي  العدالة -عدول-  خطة 

على العدل عند تلقيه ال�صهادات مراعاة ال�صروط املقررة وكذا ا�صتح�صار امل�صتندات 

الالزمة اإذا تعلق االأمر بعقار غري حمفظ، والتاأكد بوا�صطة �صهادة �صادرة عن ال�صلطة 

ولي�س من  اأو حب�صيا  ملكا جماعيا  لي�س  كونه  رئي�س اجلماعة من  ولي�س عن  املحلية 

اأمالك الدولة وغريها، والثابت من �صهادة امللكية وت�صريحات العدلني املتابعني اأنهما مل 

يقوما بواجبهما املهني وفق ما يقت�صيه القانون مما يجعل املوؤاخذة واملعاقبة يف حقهما 

.
2
قانونية

التأديبية املخالفات  صور  الثاني:  املطلب 
اإن امل�صوؤولية التاأديبية، وما قد يرتتب عنها من عقوبات تاأديبية من قبل ال�صلطة 

التاأديبية املخت�صة، ال تقوم اإال من خالل تعدد اأ�صكال و�صور املخالفة التاأديبية، التي 

تكون نتيجة اإخالل العدل بالواجبات التي تفر�صها عليه طبيعة املهنة، وكذا ال�صوابط 

املحددة ملزاولة مهنة العدالة، واإذا كانت العقوبات التاأديبية حمددة على �صبيل احل�صر، 

)1) - حيث ثم رف�س طلب الطعن بالنق�س الذي تقدم به العدلني، يرجى الرجوع اإىل جملة املحاكم املغربية، 

عدد 126/127،ل�صنة 2010، �س 17.

)2) - قرار �صادر عن حمكمة النق�س عدد 90، املوؤرخ يف 11 فرباير 2014، ملف �رشعي عدد 492/2/1/2012. 

من�صور باملجلة املغربية للدرا�صات القانونية والق�صائية، العدد 10،ماي 2014، مطبعة دار الآفاق املغربية للن�رش 

والتوزيع، �س 262.

ويف ال�صياق نف�صه، ق�صت حمكمة النق�س برف�س الطلب الذي تقدم به الطاعن بخ�صو�س قرار رقم18، ال�صادر 

عن حمكمة ال�صتئناف بفا�س غرفة امل�صورة بتاريخ 27/03/2012 ملف عدد1416 /11/1209، والذي ق�صى 

ب�صقوط املتابعة يف حق العدل فالن لوفاته ومبوؤاخذة العدل فالن من اأجل خمالفة القواعد املقررة و بالإخالل 

بالواجبات املفرو�صة عليه طبقا للن�صو�س القانونية ومعاقبته على ذلك بالإق�صاء عن العمل ملدة ثالثة اأ�صهر، 

مكمال  جاء   28/10/2008 »مر�صوم  التالية  للقاعدة  املذكور  القرار  اأ�ص�س  حيث  فيه.  املطعون  القرار  وهو 

للمر�صوم املوؤرخ يف 18/04/1983 ومل ي�صتثن ما جاء فيه من �رشوط يتعني على العدل التاأكد منها قبل تلقيه 

�صهادة تخ�س عقارا، �صواء كان حمفظا اأم غري حمفظ، ملكا جماعيا اأو حب�صا، اأو ملكا للدولة، وهذه املقت�صيات 

 ،43 النق�س عدد  العلمية وال�صرتعائية«. قرار حمكمة  ال�صهادة  الوجوب دون متييز بني  �صبيل  وردت على 

املوؤرخ يف 21/01/2014، ملف �رشعي عدد 402/2/1/2012.
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االأ�صا�س  هذا  وعلى  واأ�صكالها،  �صورها  لتعدد  كذلك  لي�صت  التاأديبية  املخالفات  فاإن 

�صنتطرق ل�صورها من خالل قانون 16.03 (فقرة اأوىل)، ثم ل�صورها من خالل العمل 

.
1
الق�صائي يف (فقرة ثانية)

الفقرة االأوىل : �صور املخالفات التاأديبية يف �صوء قانون 16.03

يعترب العدل مرتكبا ملخالفة مهنية ت�صتوجب التاأديب عند اإخالله بالواجب املهني 

بالتق�صري اأو االإهمال للقواعد التي قررها امل�صرع املغربي ملمار�صة هذه املهنة، وهكذا 

فاملخالفة التاأديبية ال ميكن ت�صورها اإال اإذا كان ال�صخ�س منتميا اإىل هيئة مهنية كالهيئة 

باالأمر  املعني  اإخالل  ووقع  كاملوظفني،  معينة  طائفة  اأو  مثال،  املغرب  لعدول  الوطنية 

واالأطباء  كاملحامني  اإليها  ينتمي  التي  الطائفة  هذه  قوانني  تفر�صها  التي  بالواجبات 

والعدول وغريهم...، فهي من هذه الناحية اعتداء على هذه الطائفة دون غريها، ويف 

هذا يكمن الفرق بينها وبني اجلرمية يف القانون اجلنائي التي يكون فيها اجلاين معتديا 

.
2
على املجتمع بكامله ولي�س طائفة بعينها 

للتاأديب، من خالل االإخالل  وعموما، ميكن ر�صد بع�س هذه املخالفات املوجبة 

ببع�س القواعد التي يجب على العدلني االلتزام بها اأثناء قيامهما بعملهما واحرتامها 

يف ما يلي :

3
اأوال : بع�س القواعد املتعلقة بتلقي ال�صهادة

حالة  ويف  وا�صتثناء  قبلهما،  من  ثنائية  ب�صفة  االإ�صهاد  تلقي  العدلني  على  يجب 

التعذر البد من اإذن القا�صي املكلف بالتوثيق اأو اإ�صعاره بذلك، خالل الثالثة اأيام املوالية 

)1) - علما اأن قانون التوثيق 32.09 حدد يف املادة 73 منه �صبع حالت موجبة للتاأديب : -1خمالفة الن�صو�س 

اأعمال  -4ارتكاب  املهنية  بالواجبات  -3الإخالل  ال�صتقامة  مت�س  اأعمال  -2ارتكاب  للمهنة  املنظمة  القانونية 

مت�س ب�رشف املهنة -5ارتكاب اأعمال مت�س بالتجرد -6ارتكاب اأعمال مت�س بالأخالق احلميدة -7ارتكاب اأعمال 

مت�س باأعراف وتقاليد املهنة. والظاهر من �صيغة الن�س اأن هذه احلالت واردة على �صبيل احل�رش، للمزيد من 

ت�صمنت  التي   ،118 �صفحة  الرباط،  الأمنية،  مطبعة   ،20 عدد  النق�س،  دفاتر حمكمة  �صل�صلة  اأنظر  التف�صيل 

اأ�صغال اللقاء الوطني الأول بني حمكمة النق�س والغرفة الوطنية للتوثيق الع�رشي باملغرب حتت �صعار اآفاق 

مهنة التوثيق على �صوء قانون 32-09 والعمل الق�صائي.

)2) - عبد الواحد العلمي: املبادئ العامة للقانون اجلنائي، طبعة 1998، مطبعة النجاح اجلديدة، �س 69.

)3) - تطرق امل�رشع املغربي، من املادة 27 من قانون 16.03 اإىل املادة 32 منه، لكيفية تلقي ال�صهادة وحتريرها، 

القانونية  الو�صعية  من  والتاأكد  الزبون،  بن�صح  اللتزام  اإىل  اإ�صافة  الأ�صا�صية،  التزاماته  بني  من  تعترب  والتي 

للعقار، وكتمان ال�رش املهني، وحفظ ال�صهادة يف مذكرة احلفظ.
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لتاريخ التلقي، كما يجب على العدلني احل�صول على اإذن القا�صي املكلف بالتوثيق من 

، ويتعني على العدلني اأي�صا، التقيد بحدود دائرة النفوذ الرتابي 
1
اأجل تلقي �صهادة علمية

االبتدائية  املحكمة  نفوذ  بدائرة  االإ�صهاد  وتلقي  فيها،  املنت�صبني  اال�صتئناف  ملحكمة 

املعينني بدائرتها، وال ينتقل خارج دائرة املحكمة االبتدائية املحدث بدائرتها اإال باإ�صعار 

.
2
القا�صي املكلف بالتوثيق كتابة من طرف طالبي ال�صهادات

كما مينع على العدلني اأي�صا تلقي ال�صهادة التي يكون مو�صوعها خارجا عن دائرة 

، وهكذا فاأهم االخت�صا�صات التي يزاولها العدول يف هذا ال�صاأن، تتعلق اإما 
3
التعامل

بق�صايا االأ�صرة واملرياث، اأو الق�صايا التي لها عالقة ب�صوؤون القا�صرين، واخت�صا�صهم 

ال�صهادات  ويف   ،
4
التحفيظ  طور  ويف  املحفظ  وغري  املحفظ  العقار  توثيق  كذلك يف 

املختلفة، ويف امل�صائل االإدارية املرتبطة بعملهم5.

ومن القواعد اجلوهرية واالأ�صا�صية يف تلقي االإ�صهاد، عدم جواز االمتناع عن تلقي 

التعامل القانوين، وال يتنافى مع  اأنه ال يخرج عن دائرة  االإ�صهاد بحكم املهنة، مادام 

النظام العام واالآداب العامة، كما �صبقت االإ�صارة اإىل ذلك، وهكذا جاء يف قرار للمجل�س 

اأن  االأعلى �صابقا، حمكمة النق�س حاليا، »ال يجوز للعدلني املنت�صبني خلطة العدالة 

ميتنعا عن تلقي اإ�صهاد دعيا له بحكم وظيفتهما �صواء كان ما تلقياه �صحيحا ومطابقا 

.
6
للواقع، اأو غري �صحيح وخمالف للواقع«

)1) - املادة 14 من قانون 16.03 تن�س الفقرة اخلام�صة على ما يلي : »يجب على العدل اأن تلقي الإ�صهاد مبكتبه 

له  يجوز  بدائرتها، ول  املحدث مكتبه  البتدائية،  املحكمة  نفوذ  دائرة  ب�صهادات خارجة عن  الأمر  تعلق  كلما 

التوجه لتلقي هذه ال�صهادات يف حدود دائرة حمكمة ال�صتئناف، اإل بعد اإ�صعار القا�صي املكلف بالتوثيق التابع 

القا�صي ب�صجل خا�س معد لهذه  ال�صهادات، بطلب كتابي ي�صجل بكتابة �صبط  لدائرة نفوذه من طرف طالبي 

الغاية وي�صار وجوبا يف ال�صهادة اإىل مراجع ت�صجيل الطلب«.

)2) - املادة 14 من قانون 16.03.

)3) - تن�س املادة 32 من قانون 16.03 على ما يلي: »مينع تلقي ال�صهادة التي يكون مو�صوعها خارج عن دائرة 

التعامل«.

)4) - للمزيد من التف�صيل بخ�صو�س اخت�صا�صات ال�صادة العدول يرجى الرجوع اإىل، العلمي احلراق: الوجيز 

يف �رشح القانون املتعلق بخطة العدالة، الطبعة الأوىل، 2009، من ال�صفحة 49 اإىل ال�صفحة 63، ومن ال�صفحة 

99 اإىل ال�صفحة 106.
)5) - تن�س املادة 17 من قانون 16.03 على ما يلي: »للمتعاقدين اخليار بني اأن يقوموا باأنف�صهم بالإجراءات 

املتعلقة باإدارة الت�صجيل والتنرب واإدارة ال�رشائب واملحافظة العقارية وغريها، اأو يكلفوا اأحد العدلني املتلقيني 

للقيام بالإجراءات املذكورة مبقت�صى ت�رشيح موقع عليه من الطرفني بكنا�س يحدد �صكله بن�س تنظيمي.

)6) - قرار املجل�س الأعلى رقم 364 �صادر بتاريخ 25 غ�صت 1978، من�صور مبجلة الق�صاء والقانون، عدد 130، 

نونرب 1980، �س 120.
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ثانيا: بع�س القواعد املتعلقة بتقنيات التوثيق

من اأهم القواعد التي اأقرها الفقه يف هذا الباب، اأن يكون العدل املوثق ح�صن 

املعنى،  تغيري  يف  اأثر  من  الواحدة  للكلمة  ملا  الوثائق،  بفقه  عاملا  اللحن  قليل  الكتابة 

فا�صرتط الفقه �صروطا �صارمة يف كاتب الوثيقة، وهكذا يلزم العدلني، بكتابة ال�صهادة 

حتت م�صوؤوليتهما يف وثيقة واحدة، دون اأي عيب ميكن اأن يثري ال�صك يف حجيتها، من 

انقطاع، اأو بيا�س اأو ب�صر اأو اإ�صالح اأو اإقحام اأو اإحلاق اأو ت�صطيب اأو ا�صتعمال حرف 

. كما يجب اأن تت�صمن ال�صهادة جميع االأركان وال�صروط وامل�صتندات املتعلقة 
1
اإ�صراب

بها، وتعريف امل�صهود عليه تعريفا كافيا، من حيث هويته، وحقه يف الت�صرف، ومدى 

.
2
اأهليته للقيام بالت�صرف اإ�صافة اإىل التعريف بامل�صهود فيه

عدة  العدل  وزارة  اأ�صدرت  فقد  العدلية،  الوثيقة  تكت�صيها  التي  لالأهمية  ونظرا 

منا�صري ودوريات ركزت فيها على احرتام ال�صوابط التوثيقية والقواعد الفقهية للوثائق 

العدلية، وحثت الق�صاة والعدول على �صبط االإجراءات التوثيقية، واإيالئها املزيد من 

العناية، فالوثيقة احل�صنة هي التي يت�صم اأ�صلوبها بالب�صاطة والو�صوح، ويتجنب فيها 

الغمو�س وركاكة االأ�صلوب، وهي اأي�صا التي يعتمد فيها االإيجاز وتفادي احل�صو والتلفيف 

واالإطناب والتكرار، وهي ف�صال عن ذلك التي تت�صف ب�صال�صة االأ�صلوب مع ال�صالمة 

.
3
من اللحن، ويف هذا ال�صياق تناول الفقه جمموعة من القواعد يف هذا الباب

ثالثا: بع�س القواعد املتعلقة بكيفية التعامل مع املتعاقدين

من بني اأهم القواعد التي يلزم على العدل احرتامها، والتي مت التن�صي�س عليها 

للتعريفة املحددة وامللحقة باملر�صوم  يف قانون خطة العدالة، �صرورة احرتام العدلني 

التطبيقي لقانون خطة العدالة، كما يتعني على العدلني ت�صليم املتعاقد و�صال مرقما 

 ،
4
م�صتخرجا من كنا�س ذي جذور مرقم وموؤ�صر عليه من لدن القا�صي املكلف بالتوثيق

واحلفاظ على اأ�صرار املتعاقدين، طبقا للمادة الثانية من قانون 16.03 التي تن�س على 

اأنه: »يتعني على كل عدل التحلي باالأمانة والوقار، واحلفاظ على �صرف املهنة واأ�صرار 

)1) - يرجى الرجوع اإىل املادة 33 من قانون 16.03.

)2) - يرجى الرجوع اإىل املادة 31من قانون 16.03.

)3) -للمزيد من التف�صيل يرجى الرجوع اإىل حممد ال�صتوي، املعني يف التوثيق وفق ال�صوابط املنظمة خلطة 

العدالة، الطبعة الأوىل، 2001، �س 28 وما بعدها.

 28(  1429 �صوال   28 2.08.378 �صادر يف  16.03 رقم  لقانون  التطبيقي  املر�صوم  40 و43 من  املادة   - (4(

اأكتوبر 2008)، من�صور باجلريدة الر�صمية عدد 5687 ال�صادرة بتاريخ 2 ذي احلجة 1429 )فاحت دي�صمرب 2008).
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املتعاقدين«.واحلفاظ كذلك على وثائقهم ابتداء من تاريخ اخلطاب عليها، وامل�صتندات 

االإدارية التي ت�صلمها منهم ق�صد اإجناز ال�صهادة، وذلك ملدة خم�س �صنوات ابتداء من 

.
1
تاريخ التلقي

كما ن�صري اإىل اأن واجب الن�صح الذي ن�س عليه قانون التوثيق ب�صفة �صريحة، 

الذي  الق�صم  عنا�صر  من  ن�صتنبطه  اأننا  اإال  وا�صحة،  16.03ب�صفة  قانون  يت�صمنه  مل 

يوؤديه العدل قبل ال�صروع يف مهامه: »اأق�صم باهلل العظيم اأن اأوؤدي بكل اأمانة واإخال�س 

املهام املنوطة بي، واأن اأحافظ كل املحافظة على اأ�صرار املتعاقدين، واأن اأ�صلك يف ذلك 

الن�صح  اإ�صداء  املوثق  العدل  ، ومن مت يتحتم على 
2
العدل املخل�س االأمني« كله م�صلك 

واأن  عقودهم،  مو�صوع  بخ�صو�س  يعلمه  ما  لهم  يبني  اأن  عليه  يجب  كما  لالأطراف، 

يو�صح لهم االأبعاد واالآثار التي قد ترتتب عن العقود التي يتلقاها، قبل الكتابة واأثناءها 

وبعدها، احرتاما للمقت�صيات القانونية امل�صار اإليها اأعاله.

الفقرة الثانية: �صور املخالفات التاأديبية يف �صوء العمل الق�صائي

قبل احلديث عن بع�س �صور املخالفات التاأديبية يف �صوء العمل الق�صائي املغربي، 

نود االإ�صارة اإىل اأن االإح�صائيات التي اأجنزتها وزارة العدل واحلريات من �صنة 2009 

والعدول  عامة،  ب�صفة  الق�صاء  مل�صاعدي  التاأديبية  باملتابعات  يتعلق  فيما   ،2011 اإىل 

ب�صفة خا�صة، تو�صح لنا عدد املتابعات والعقوبات التاأديبية ال�صادرة بحق العدول على 

، من خالل اجلدول التايل:
3
�صعيد اململكة

    

قيد 

البث

عدم املوؤاخذة العزل االإيقاف

 املوؤقت

التوبيخ االإنذار عدد املتابعات ال�صنة

8 1 00 00 00 00 09 2009

25 1 4 1 3 3 37 2010

13 0 1 8 00 4 26 2011

العدل  وزارة  اأجنزتها  التي  االإح�صائيات  اآخر  اأن  اإىل  االإ�صارة كذلك،  نود  كما 

)1) - املادة 21 من قانون 16.03.

)2) - املادة 10  من قانون  16.03.

)3) - اإح�صائيات �صادرة عن مديرية ال�صوؤون املدنية، من�صور يف موقع احلوار الوطني حول اإ�صالح منظومة 

العدالة.

http://hiwar.justice.gov.ma/default.aspx
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واحلريات �صنة 2014، فيما يتعلق باملتابعات التاأديبية مل�صاعدي الق�صاء ب�صفة عامة، 

:
1
والعدول ب�صفة خا�صة، تو�صح من خالل اجلدول التايل

قيد 

البث

عدم املوؤاخذة العزل االإيقاف

 املوؤقت

التوبيخ االإنذار عدد املتابعات ال�صنة

05 11 1 00 00 00 16 2014

التاأديبية يف حق  املتابعات  معاجلة  البطء يف  هو  اأعاله  اجلدولني  من  املالحظ 

العدول، اإال اأننا نالحظ اأن اأغلب ما مت احلكم به يف مواجهة العدول هو االإيقاف املوؤقت 

املتابعات  عدد  تراجع   يف  تتمثل  الثانية  العدالة، واملالحظة  مهنة  من  العزل  وكذلك 

التي  العدالة،  من خطة   41 املادة  مقت�صيات  اإىل  جانبنا  من  نعزوه  والذي  التاأديبية، 

تن�س على �صرورة االأخذ براأي املجل�س اجلهوي للعدول فيما يخ�س ال�صكايات املرفوعة 

�صدهم، وهكذا ف�صور بع�س املخالفات التاأديبية يف �صوء العمل الق�صائي املغربي ميكن 

ر�صدها على ال�صكل التايل:

اأوال: االإخالل بقواعد تلقي ال�صهادة

يلزم العدالن، بكتابة ال�صهادة حتت م�صوؤوليتهما يف وثيقة واحدة، دون اأي عيب 

ميكن اأن يثري ال�صك يف حجيتها، من انقطاع، اأو بيا�س اأو ب�صر اأو اإ�صالح اأو اإقحام اأو 

، وهكذا متت متابعة عدلني من اأجل 
2
اإحلاق اأو ت�صطيب اأو ا�صتعمال حرف اإ�صراب 

خمالفة مهنية اأقدما فيها على حترير ال�صهادة بكيفية خمالفة لل�صهادة التي اأدرجاها 

مبذكرة احلفظ، واللذين بادرا اإىل اإجناز تلقية اأخرى بنف�س ال�صهود الذين مل يح�صروا 

اأمامهما، وتلقية اأخرى بوا�صطة عدلني اآخرين وبنف�س ال�صهود كذلك دون اثنني منهما 

اللذين عو�صا باآخرين مل يكونا �صاهدين على العقد االأول، وكل ذلك لتاأكيد ال�صهادة 

 .
3
االأوىل

)1) - معامل على درب الإ�صالح العميق وال�صامل ملنظومة العدالة،ح�صيلة ومنجزات وزارة العدل واحلريات 

خالل 2014، من�صورات جامعية، ن�رش املعلومة القانونية والق�صائية، دجنرب 2014، �س 30 وما بعدها.

)2) - يرجى الرجوع اإىل املادة 33 من قانون 16.03.

املوؤقت  بالإق�صاء  اإليهما، ومعاقبتهما  املن�صوبة  التاأديبية  املخالفات  اأجل  العدلني من  موؤاخذة  حيث مت   -   (3(

عن العمل ملدة �صتة اأ�صهر مع حتميلهما امل�صاريف، ح�صب قرار رقم 98، رقم امللف 22/1125/2010، ال�صادر 

نف�س  الق�صية وطرفيها على  واإحالة  نق�صه  والذي مت  بالرباط،  ال�صتئناف  22/12/2011 عن حمكمة  بتاريخ 

املحكمة للبث فيهما من جديد ح�صب قرار عدد 287 املوؤرخ يف 9/4/2013، ملف �رشعي عدد 155/2/1/2012، 

غرفة الأحوال ال�صخ�صية واملرياث مبحكمة النق�س، وبالفعل قررت حمكمة ال�صتئناف للمرة الثانية يف ال�صكل 
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بتاريخ  �صادر  بالقنيطرة،  اال�صتئناف  ملحكمة  قرارا  نورد  ال�صياق،  هذا  ويف 

التلقي  مبقت�صيات  االإخالل  على  تاأديبية  عقوبة  خالله  من  اأوقعت   ،12/10/1999

الواردة يف قانون خطة العدالة، وحتديدا املادة 27 من قانون خطة العدالة: »بناء على 

امللتم�س الكتابي املقدم من طرف ال�صيد الوكيل العام للملك، املوؤرخ يف مار�س 1999 

حتت عدد 455 م خ 97، والذي يعر�س فيه اأنه بناء على كتاب  قا�صي التوثيق و�صوؤون 

القا�صرين لدى ابتدائية وزان والذي ورد فيه اأنه بعد ت�صفح هذا االأخري لعقد ال�صراء 

املدرج مبذكرة احلفظ للعدل فالن رقم 14 عدد 153 �س 174 و�صل 37عدد 91، واملوقع 

من طرفه ومن طرف زميله العدل فالن، تبني له اأن العدلني املذكورين قاما باالإ�صهاد 

ت�صمينها  عدم  ب�صبب  االإثباتية  قوتها  اكت�صبت  قد  بعد  تكن  مل  ملكية  على  تاأ�صي�صا 

ت�صمن  مل  امللكية  اأن  ذلك  البيع،  اإ�صهاد  قبل  القا�صي  طرف  من   عليها  واخلطاب 

اأكتوبر   2 بتاريخ  عليها  1996، ومت اخلطاب  �صتنرب   20 بتاريخ  اإال  املحكمة  ب�صجالت 

1996 بيد اأن البيع مت بتاريخ 13/06/1996«.

وجاء يف تعليل قرار املوؤاخذة ما يلي: »حيث اإن الو�صع الثابت مبلف العدلني   

اأنهما تلقيا اإ�صهادا بالبيع بتاريخ 13/06/1996 بناء على ر�صم ملكية مل ي�صمن ب�صجالت 

املحكمة اإال بتاريخ 20/09/1996، ومت اخلطاب عليه بتاريخ 02/10/1996.

وحيث اإن ما اأثاره العدل من اأن العربة بتاريخ التلقي ال �صند له �صمن مقت�صيات 

الظهري ال�صريف رقم 1.81.332 بتاريخ 06/05/1982، القا�صي بتنظيم خطة العدالة 

الذي ين�س يف الف�صل 30 على اأن الوثيقة ال تكون تامة اإال اإذا كانت مذيلة باخلطاب، 

وكذا مقت�صيات الف�صل 18 من املر�صوم رقم 2-82-415 بتاريخ 18 اأبريل 1983، الذي 

ا�صتح�صار  وكذا  املقررة،  ال�صروط  مراعاة  ال�صهادات  تلقي  عند  العدل  على  يوجب 

.
1
امل�صتندات الالزمة اإال يف حالة الظرف القاهر الذي ي�صار اإليه يف الوثيقة«

بقبول الطعن ويف املو�صوع ب�صقوط املتابعة يف حق العدلني، ح�صب قرار حمكمة ال�صتئناف الرباط رقم 82، 

ال�صادر بتاريخ 26 دجنرب 2013، قرارات غري من�صورة.

)1) - مع مالحظة اأ�صا�صية: الف�صل 30 من ظهري 6 ماي 1982 املعدل تطابقه املادة 35 من قانون 16.03، التي 

تت�صمن نف�س املقت�صيات: حيث تن�س الفقرة الثالثة منه على ما يلي : »ل تكون الوثيقة تامة اإل اإذا كانت مذيلة 

املعدل تطابقه  للقانون  التطبيقي  املر�صوم  18 من  الف�صل  اأن  الوثيقة ر�صمية«، كما  باخلطاب، وتعترب حينه 

نف�س املقت�صيات يف املادة 18 من املر�صوم 2008-378 �صادر يف 28 �صوال 1429 )28/10/2008) بتطبيق اأحكام 

القانون رقم 16.03 املتعلق بخطة العدالة حيث ين�س يف الفقرة الأوىل منه على ما يلي: »يتعني على العدل عند 

تلقي ال�صهادات مراعاة ال�رشوط املقررة ا�صتح�صار امل�صتندات الالزمة....«، قرار �صادر عن حمكمة ال�صتئناف 

بالقنيطرة رقم 15ال�صادر بتاريخ 12/10/1999، غري من�صور.
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علما، اأن نف�س التوجه ذهبت اإليه حمكمة النق�س يف قرارها عدد 90، املوؤرخ يف 

11/02/2014، ملف �صرعي عدد 492/2/1/2012، حيث اعتمدت فيه املحكمة على 

خرق مقت�صيات املادة 18 من مر�صوم 28/10/2008، جاء فيه:«التم�س ال�صيد الوكيل 

العام للملك وبناء على املادة 18 من مر�صوم 28/10/2008 موؤاخذة العدلني ... من اأجل 

تلقي �صهادة دون مراعاة ال�صروط املقررة ودون ا�صتح�صار امل�صتندات الالزمة مع عدم 

التاأكد بوا�صطة �صهادة �صادرة عن ال�صلطة املحلية من كون العقار الغري حمفظ مو�صوع 

اأو حب�صيا ولي�س من اأمالك الدولة وغريها، ومعاقبة كل  االإ�صهاد لي�س ملكا جماعيا 

منهما باالإق�صاء املوؤقت عن العمل ملدة �صنة مع االإ�صارة اإىل اأنه �صبق اأن اأدينا بعقوبة 

03/03/2012 عر�صت  وبتاريخ  بوثائق  امللتم�س  واأرفق هذا  اأخرى،  االإنذار يف ق�صية 

دفاعهما  بوا�صطة  موؤازرين  املذكوران  العدالن  فح�صر  امل�صورة  غرفة  على  الق�صية 

وا�صتمعت املحكمة اإىل ت�صريحاتهما واأكدا باأنهما تلقيا االإ�صهاد بناء على �صهادة اإدارية 

�صادرة عن اجلماعة واأخرى عن ناظر االأوقاف و�صرح اأحدهما باأنه يعمل على هذه 

انتهاء االإجراءات ق�صت حمكمة اال�صتئناف  التوثيق ب�صفرو، وبعد  الطريقة مبحكمة 

املقررة  ال�صروط  امللكية دون مراعاة  �صهادة  تلقي  اأجل خمالفة  العدلني من  مبوؤاخذة 

املوؤقت عن  باالإق�صاء  منهما  واحد  كل  ومعاقبة  الالزمة،  امل�صتندات  ا�صتح�صار  ودون 

العمل ملدة ثالثة اأ�صهر وحتميلهما ال�صائر، وهذا هو القرار املطلوب نق�صه من طرف 

الطاعن بوا�صطة دفاعه....«.

وجاء يف تعليل قرار حمكمة النق�س: »فاملحكمة املطعون يف قرارها ا�صتندت يف 

ق�صائها على املادة 18 من مر�صوم رقم 378/08/2 بتاريخ 28/10/2008 بتطبيق اأحكام 

القانون رقم 16.03 املتعلق بخطة العدالة التي توجب على العدل عند تلقيه ال�صهادات 

مراعاة ال�صروط املقررة وكذا ا�صتح�صار امل�صتندات الالزمة اإذا تعلق االأمر بعقار غري 

حمفظ والتاأكد بوا�صطة �صهادة �صادرة عن ال�صلطة املحلية ولي�س عن رئي�س اجلماعة 

من كونه لي�س ملكا جماعيا اأو حب�صيا ولي�س بني اأمالك الدولة وغريها، واأنه بناء على 

ذلك فقد تبني لها من االطالع على �صهادة امللكية وت�صريحات العدلني املتابعني اأنهما 

مل يقوما بواجبهما املهني وفق ما يت�صمنه القانون وخا�صة املر�صوم املذكور، مما يتعني 

موؤاخذتهما ومعاقبتهما ح�صب منطوق قرارها، وبذلك تكون املحكمة قد عللت قرارها 
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.
1
تعليال كافيا ومل ت�صئ تطبيق القانون فكان ما للنعي غري قائم على اأ�صا�س«

ثانيا: االإخالل بقواعد تقنيات التوثيق

الوثيقة  تعرتي  اأن  التي ميكن  ال�صكلية  العيوب  التوثيق يف  تقنيات  اأهمية  تظهر 

العدلية، فقد ذهب الق�صاء اإىل اعتبار الر�صوم العدلية املعيبة �صكال اإما باطلة اأو غري 

، وهو ما قد يلحق �صررا 
2
عاملة اأو ال ميكن االحتجاج بها وال ي�صفي عليها اأية حجية

كبريا باحلائزين لهذه الر�صوم، كما اأن يف ذلك حتميل لالأفراد �صليبات اأخطاء مهنية 

يرتكبها العدول، فعدم االإدراج مبذكرة احلفظ اأو ب�صجالت املحكمة اأو عدم اخلطاب 

على الر�صوم هو من �صميم االلتزامات امللقاة على العدلني، وال دخل الإرادة االأطراف 

بها.

ويف هذا ال�صياق ق�صى املجل�س االأعلى يف قراره عدد 171، ال�صادر بتاريخ فاحت 

اأبريل 1970 باإلغاء ر�صم عديل رغم خماطبة القا�صي عليه، نظرا لعدم االإ�صارة فيه اإىل 

، حيث جاء يف اإحدى حيثياته: »... وحيث اإن حمكمة اال�صتئناف 
3
كنا�س جيب العدلني

تبنت م�صتنتجات اخلبري، اأبعدت هذا الر�صم املعيب بال�صورية، لكونه م�صوبا بالبطالن 

.
4
لعدم ت�صمنه اإ�صارة اإىل كنا�س العدلني ومن جهة اأخرى لكونه يعد تزويرا معنويا«

ويف قرار للمجل�س االأعلى كذلك عدد 150، ال�صادر بتاريخ 27/05/1981، يف امللف 

ال�صرعي رقم 7842، والذي ق�صى بعدم حجية ر�صم عديل خال من بع�س البيانات، فقد 

جاء يف القرار: »الر�صم العديل الذي مل ين�س فيه على اأنه قد اأدرج يف كنا�س العدل 

املتوفى ال�صاهد فيه، ومل ي�صر يف هام�صه اإىل تاريخ ت�صمينه باأحد كناني�س املحكمة، 

اأعطى له الكنا�س يفقد هذا الر�صم �صفة الورقة الر�صمية، كما ال  واإىل الرقم الذي 

)1) - قرار حمكمة النق�س عدد 90، املوؤرخ يف11 فرباير2014، ملف �رشعي عدد :492/2/1/2012، املجلة 

املغربية للدرا�صات القانونية والق�صائية، العدد10 ماي2014، دار الآفاق املغربية للن�رش والتوزيع.

)2) - قرار املجل�س الأعلى رقم 920، ال�صادر بتاريخ 2 يونيو 1985، ملف عقاري 98074، من�صور مبجموعة 

قرارات املجل�س الأعلى يف مادة الأحوال ال�صخ�صية )1965/1989)، من�صورات جمعية تنمية البحوث والدرا�صات 

الق�صائية 1990، �س 426 و427، ورد مبجلة الق�صاء املدين، جملة علمية ن�صف �صنوية حمكمة تعنى بالدرا�صات 

والأبحاث يف املواد املدنية، وت�صدر بتعاون مع املركز الوطني للدرا�صات والعلوم القانونية بالرباط، العدد 02، 

�صنة 2010.

)3) - النظام احلايل يعتمد مذكرة احلفظ، بدل كنا�س اجليب الذي كان معمول به يف النظام القدمي.

والن�رش  للطباعة  ال�صالم  دار  والتطبيق،  النظر  بني  بالتوثيق  املكلف  القا�صي  مهام  روحمات:  عبداهلل   - (4(

والتوزيع الرباط، 2014، �س166
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1
يعترب حمررا عرفيا لعدم التوقيع عليه فال ميكن االحتجاج به على اخل�صم«

بخالف القرارين ال�صابقني، تبنى املجل�س االأعلى توجها خمالفا يف قرار له عدد 

621، موؤرخ يف 13/02/2008، ملف مدين عدد 576/11/2006، حيث جاء يف حيثياته: 

»حيث ما اأثاره الطاعنون يف ال�صق االأول من �صبب الطعن بالنق�س ما يتعلق مبخالفات 

مهنية ال تاأثري لها على �صحة و�صالمة ر�صم ال�صدقة، واأن املحكمة غري ملزمة بتتبع 

.
2
االأطراف يف جميع مناحي اأقوالهم التي ال تاأثري لها على ق�صائها،...«

هكذا تبني لنا اأنه، بالرغم من خطاب القا�صي املكلف بالتوثيق على الر�صم العديل، 

فاإن الر�صم العديل ال يطهر من املخالفات واالختالالت، وقد يبقى معلقا وال ينتج اآثاره 

على الغري، بل حتى االطراف الذين يوافقون على اإن�صائه، مما ينزل بطالبي ال�صهادات 

�صررا فادحا ي�صتحق عنه التعوي�س، االأمر الذي يطرح معه م�صوؤولية القا�صي املكلف 

.
3
بالتوثيق كذلك باعتباره مكلفا مبراقبة الر�صوم العدلية ومراجعتها قبل اخلطاب عليها

بامل�صوؤولية  األقت  التي  البي�صاء،  بالدار  اال�صتئناف  اأجابت عنه حمكمة  ما  وهذا 

على قا�صي التوثيق الذي دفع بكونه مل يقراأ الوثيقة املخاطب عليها ب�صبب االأ�صغال، 

، باالإ�صافة اإىل بع�س الدوريات التي نبهت اإىل اأخطاء 
4
واعتربته مق�صرا بواجبه املهني

)1) - نف�س املرجع ونف�س ال�صفحة.

ال�صدقة،  مكان  اإىل  عليه  واملت�صدق  املت�صدقة  رفقة  العدلني  توجه  يفيد  الذي  ال�صدقة،  فعقد  وهكذا،   - (2(

ومعاينتهما حيازة املت�صدق عليه للمت�صدق به، مبا حتاز به الأجزاء امل�صاعة وقبوله منها ذلك كما يجب، وهما 

عارفان قدره وباأمته، يكون م�صتجمعا ل�رشوط �صحته، ولذلك فما ن�صب للعدلني فيه من عدم الإ�صارة اإىل حق 

به، وغري معتذر  اإقحام غري م�صموح  يت�صمن  ال�صدقة -  اأي ر�صم  امل�صهود فيه،-  الت�رشف يف  املت�صدقة يف 

عنه، واأن التقومي الهجري كتب بالأحرف دون الأرقام وتاريخه امليالدي كتب بالأرقام دون احلروف واأن ر�صم 

ال�صدقة املزعومة خال من جن�صية امل�صهود عليها ومهنتها و�صفات امل�صهود فيه وم�صاحته وقيمته وحدوده، 

واأمنا يتعلق مبخالفات مهنية ل تاأثري لها على �صحة و�صالمة ر�صم ال�صدقة. للمزيد من التف�صيل يرجى الرجوع 

اإىل جملة الق�صاء املدين، العدد 2،ل�صنة 2010، �س 154.

)3) - واملالحظ اأن الإخالل بهذه امل�صوؤولية مل يرتب عليه امل�رشع جزاء، مما جعل ق�صاة التوثيق يتعللون بعدة 

اأ�صباب، ت�صب جميعها يف �صيق الوقت وكرثة الأ�صغال املنوطة بهم وعدم تفرغهم....

)4) -وبهذا الجتاه، تكون حمكمة ال�صتئناف بالدار البي�صاء، قد اأقرت مب�صوؤولية قا�صي التوثيق على اخللل 

الذي ي�صوب الر�صوم العدلية املخاطب عليها من طرفه، ويف املقابل اإنزال العقوبة 

بالعدلني دائما، وحتميلهما امل�صوؤولية الكاملة دون قا�صي التوثيق فيه حيف وظلم لهذه الفئة، والذي يعترب 

باأدائها ومراقبتها  اأعلم  العدلية و�صحتها، من خالل خطابه عليها ب�صيغة  الر�صوم  بدوره م�صوؤول عن �صالمة 

الذي يفيد اأن الر�صم �صامل و�صحيح، ول يعرتيه اأي نق�س اأو خلل، واإل فما معنى اخلطاب والر�صم غري ثابت؟، 

قرار حمكمة ال�صتئناف بالدارالبي�صاء، عدد 11/84، بتاريخ 10 يناير 1984، ملف جنائي 433/83، اأ�صل القرار 

موجود باملحكمة، نقال عن: عبد اهلل روحمات، مرجع �صابق، �س 167.
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1
توثيقية

ثالثا: االإخالل بقاعدة كيفية التعامل مع املتعاقدين

لقد اأحاط امل�صرع املغربي املتعاقدين مبجموعة من احلقوق، األزم العدل باحرتامها 

ب�صبب الثقة التي و�صعت فيه، هذه احلقوق التي جتد �صندها ب�صرورة احرتام جمموعة 

، هذه القواعد 
2
من القواعد تبداأ من اأول مرحلة من مراحل تلقي ال�صهادة اإىل اآخرها

اأو يف  �صابقا،  لبع�صها  االإ�صارة  �صبق  والتي   ،16.03 قانون  عليها يف  املن�صو�س  �صواء 

4
 ومن ذلك قانون حماية امل�صتهلك.

3
القوانني االأخرى

ذلك  يف  حمتذيا  املتعاقدين،  حلماية  و�صدة  بحزم  الق�صاء  تعامل  ذلك،  والأجل 

�صدور  بعد  وحتديدا  الفرن�صية،  النق�س  حمكمة  يف  املتج�صد  الفرن�صي  بالق�صاء 

قرار الغرفة املدنية االأوىل بتاريخ 9 يونيو 1998، الذي اأكد على اأن االلتزام بالن�صح 

والتب�صري ياأخذ بهما حتى واإن كان الزبون على علم بالقانون اأو كان م�صحوبا مبحام 

، ويف هذا ال�صدد ق�صت حمكمة اال�صتئناف ب�صطات، وهي تق�صي �صريا 
5
اأو موثق اآخر

بغرفة امل�صورة ح�صوريا وانتهائيا، مبوؤاخذة العدلني  ال�صيد م.م وال�صيد ع.ع، باملخالفة 

املن�صوبة اإليهما، واملتعلقة بت�صلم مبالغ غري م�صتحقة قانونا من امل�صتكية، ومعاقبتهما 

6
تاأديبيا على ذلك بعقوبة االإنذار، وحتميلهما ال�صائر.

وحياته،  اأ�صراره  حماية  اأجل  من  للمتعاقد  اخلا�صة  للم�صلحة  كذلك  واعتبارا 

وباالإ�صافة اىل املقت�صيات اخلا�صة امل�صمنة بقانون 16.03، والتي �صبقت االإ�صارة اإليها، 

اعتربت حمكمة اال�صتئناف بالرباط بتاريخ 3 يناير 1964، اأن كل اأع�صاء املهن احلرة 

ال�صر  بكتم  وبالتايل فهم ملزمون  القانون اجلنائي،  446 من  املادة  تخ�صع ملقت�صيات 

)1) - يرجى النظر اإىل الدورية عدد 18729، الواردة من ال�صيد وزير العدل اإىل ال�صيد رئي�س املحكمة البتدائية 

حتت اإ�رشاف ال�صيد الرئي�س الأول لدى حمكمة ال�صتئناف نبه فيها وزير العدل اإىل اأنه ل يحق للعدول تلقي 

مدونة  اأحمد خرطة:  واردة ب:  )الدورية  عليها.  اخلطاب  للق�صاة  يحق  ل  –،كما  وقفي  ملك  –كراء  �صهادات 

التوثيق العديل، �صل�صلة ن�صو�س ت�رشيعية حمينة، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�صاء الطبعة الأوىل2010).

)2) - حممد الربيعي، مرجع �صابق، �س166.

)3) - �صل�صلة دفاتر حمكمة النق�س عدد 20، �س144.

)4) - قانون31.08 يتعلق بتحديد تدابري حماية امل�صتهلك.

)5) - �صل�صلة دفاتر حمكمة النق�س، نف�س املرجع ال�صابق، �س 144.

)6) - قرار رقم 57 /2008، �صادر بتاريخ 30/10/2008، ملف 52/08/1، غرفة امل�صورة ا�صتئنافية  �صطات، 

غري من�صور .
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اأع�صاء املهن احلرة كذلك ملزمون بذلك  اأن م�صاعدي ومعاوين  املهني، بل واعتربت 

.
1
االلتزام

االأعلى  للمجل�س  مهمني  قرارين  من خالل  الق�صاء  موقف  ر�صد  وعموما ميكن 

مع  ما  �صيئا  مت�صاهل  موقف  وهو  االأول:  التاليني،املوقف  املوقفني  يتمثالن يف  �صابقا 

�صرعي  ملف   ،29/03/2006 بتاريخ   ،204 االأعلى عدد  املجل�س  قرار  وميثله  العدول، 

، والذي رف�س طلب النيابة العامة نق�س القرار رقم 68/04، 
عدد: 135/2/1/2005 2

ال�صادر عن غرفة امل�صورة مبحكمة اال�صتئناف بالدار البي�صاء، بتاريخ 24/12/2004 

يف ق�صية عدد 46/04، والقا�صي مبوؤاخذة عدول من اأجل ارتكابهم التزوير يف عقود 

ر�صمية واالرت�صاء، وباإنزال عقوبة تاأديبية عليهم باالإق�صاء عن العمل ملدة �صنتني، وكانت 

النيابة العامة قد التم�صت معاقبتهم بالعزل من خطة العدالة الإخاللهم ب�صرف املهنة 

ووقارها، واملوقف الثاين:موقف مت�صدد مع العدول، وميثله قرار املجل�س االأعلى عدد 

، والذي رف�س طلب 
616 بتاريخ 08/11/2006 ملف �صرعي عدد 225/1-2/2005 3

النق�س املقدم من طرف دفاع العدل �صد القرار عدد 1133، ال�صادر عن غرفة امل�صورة 

مبحكمة اال�صتئناف بتطوان بتاريخ 08/06/2004، يف الق�صية عدد 214/04، والقا�صي 

بفقدان العدل املعني االأهلية لتلقي ال�صهادات العدلية، وعزله عن ممار�صة خطة العدالة، 

ب�صبب اإدانته بجنحة االجتار يف املخدرات، ورغم اأن دفاع العدل دفع باأن اإدانته �صدرت 

قبل انخراطه يف �صلك العدالة، وباأن حكم االإدانة طاله اأمد التقادم، وباأن العدل املدان 

اال�صتئناف  باأن حمكمة  قرر  االأعلى  املجل�س  اأن  اإال  القانون،  بقوة  اعتباره  اإليه  اأعيد 

بتطوان : »ملا اعتربت اإدانة العدل بجنحة االجتار يف املخدرات تفقده االأهلية ملمار�صة 

خطة العدالة بقطع النظر عن مرور اأمد التقادم اأو رد االعتبار القانوين تكون قد عللت 

.
4
قرارها تعليال �صلميا«

)1) - حممد بفقري، درا�صات ق�صائية فقه- ق�صاء- قانون، اجلزء الثاين مكتبة املنارة  كتب مراك�س، تاريخ 

الطبع غري موجود، �س12.

املنظم  القانون اجلديد  العدول على �صوء  ال�صبيحي، مقال حتت عنوان م�صوؤولية  الرزاق  اأورده عبد   - (2(

خلطة العدالة مبجلة احلقوق املغربية، عدد 8، ل�صنة 2006، �س 108-109.

)3) - اأورده الدكتور عبد الرزاق ال�صبيحي، م �س، �س 108-109.

)4) ونعتقد اأن املوقف املت�صدد الذي �صلكه الق�صاء، والذي اأورده اأ�صتاذنا الدكتور عبد الرزاق ال�صبيحي هو 

موقف �صليم من وجهة نظرنا بالرغم من ت�صدده، على اعتبار اأن مهنة العدالة يجب اأن تظل بعيدة عن كل ما 

يوؤثر يف وقارها و�صموها و�صموخها...، ف�صال على اأنه موقف ين�صجم مع ال�رشوط ال�صارمة التي ا�صرتطها 

الفقه ملمار�صة خطة العدالة.
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 املبحث الثاين: النظام الداخلي كاأ�صا�س للمخالفات التاأديبية

خمالفة   ،16.03 قانون  يف  عليها  املن�صو�س  غري  التاأديبية  املخالفات  جملة  من 

الزاميته،  مدى  حول  اإ�صكاال  يثري  والذي   .
1
للعدول  الوطنية  للهيئة  الداخلي  النظام 

وبالتايل هل تعترب خمالفة مقت�صياته خمالفة مهنية موجبة للعقاب اأم ال؟، لالإجابة على 

هذا الت�صاوؤل �صنتطرق ملفهوم النظام الداخلي يف ( مطلب اأول)، ثم اإىل مدى اإلزامية 

النظام الداخلي يف (مطلب ثان).

املطلب االأول: املق�صود بالنظام الداخلي

من املعلوم اأن القوانني املطبقة يف كل بلد دميقراطي ال تخرج عن كونها قوانني 

تاأ�صي�صية، اأو قوانني تنظيمية، ومن املعلوم كذلك اأن الد�صتور ياأتي على راأ�س القوانني 

 املكملة للد�صتور، ثم القوانني العادية 
2
التاأ�صي�صية، يليها بعد ذلك القوانني التنظيمية

والتي تهتم بتنظيم اجلوانب احلياتية لكل جمتمع، تليها يف الرتبة املرا�صيم التنظيمية 

.
3
والقرارات واملنا�صري التو�صيحية

ن�صبيا،  معقدة  �صكلية  اإجراءات  تتبع  القوانني  اإ�صدار  م�صطرة  اأن  اإىل  وبالنظر 

فاإ�صدار املرا�صيم التطبيقية يتم عرب م�صاطر اأقل تعقيدا اأو باأخف من ذلك القرارات، 

ومعلوم اأي�صا اأن تلك املرا�صيم والقرارات اإمنا ت�صدر لتطبيق القوانني وتو�صيحها، واأنه 

بالنظر اإىل كل ذلك، قد ال ت�صعف يف تو�صيح مقا�صد امل�صرع، تعتمد بع�س اجلهات اإىل 

املهام  بوا�صطة مكتبه  للعدول  اجلهوي  املجل�س  يزاول  اأنه:  العدالة على  قانون خطة  من   74 املادة  تن�س   - (1(

التالية :

- ال�صهر على تطبيق مقررات املكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول؛

- بحث امل�صاكل اجلهوية التي تعرت�س املهنة، واإحالتها اإن اقت�صى الأمر على املكتب التنفيذي لتدار�صها ؛

- تاأطري ومتثيل املهنة على امل�صتوى اجلهوي ؛

- اإ�صعار القا�صي املكلف بالتوثيق املخت�س والوكيل العام للملك لدى حمكمة ال�صتئناف - عند القت�صاء - بكل 

اإخالل بالواجبات املهنية ؛

- اإبداء النظر فيما يعر�س عليه من طرف النيابة العامة من اإخاللت مهنية من�صوبة لأي عدل ؛

- تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية ؛

- اإدارة ممتلكات املجل�س اجلهوي ؛

- اإن�صاء واإدارة م�صاريع اجتماعية لفائدة العدول ؛

- و�صع النظام الداخلي وتعديله.«

)2) - يق�صد بالقوانني التنظيمية تلك القوانني املكملة واملف�رشة ملقت�صيات الد�صتور، وتاأتي يف املرتبة الثانية 

بعده من حيث الرتاتبية القانونية، وتاأتي بعدها القوانني العادية.

)3) - اأحمد خرطة، مدونة التوثيق العديل، مرجع �صابق، �صفحة 180  وما بعدها.
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اإ�صدار دوريات ومنا�صري لتو�صيح ما غم�س من بع�س املواد القانونية.

ولعل امل�صرع حني ي�صمح يف بع�س الن�صو�س القانونية املنظمة لعمل بع�س الهيئات 

املهنية لو�صع نظامها الداخلي، اإمنا يق�صد بذلك حث تلك الهيئات على ت�صمني اأعرافها 

وتقاليدها واأخالقيات املنت�صبني اإليها يف ذلك النظام وتف�صري ما غم�س منها �صريطة 

اأال يتعار�س ذلك مع القانون.

 النظام الداخلي بقوله : »هو تف�صري ملا يحتاج اإىل تف�صري 
1
وقد عرف بع�س الفقه

من مقت�صيات القانون االأ�صل واإ�صافة للمجمل منها، وقد ذهبت بع�س االآراء اإىل كون 

به...«،  للهيئة وملزمون  املنت�صبني  املهنية هو عقد بني كافة  للهيئات  الداخلي  النظام 

باأنه:  باملغرب  للعدول  الوطنية  للهيئة  الداخلي  النظام  من  االأوىل  املادة  عرفته  بينما 

وتقاليدها  املهنة  قواعد  تتطلبها  التي  وال�صبطية  التنظيمية  القواعد  من  »جمموعة 

هذا  لن�صو�س  ترجمة  ويعد  العدالة  املنظم خلطة  القانون  مقت�صيات  وفق  واأعرافها 

.
2
القانون وامتداد له«

واإذا كان ميكن جلميع الهيئات التي تعمل يف �صكل جماعي، وت�صرف على ت�صيري 

اأو خا�صة، و�صع نظام داخلي تنظم مبقت�صاه �صري عملها، كما  اإدارة ما، عامة كانت 

هو احلال بالن�صبة للمجل�س االأعلى للق�صاء مثال، والذي و�صع نظاما داخليا عر�صه 

على جاللة امللك ف�صادق عليه، اأو بالن�صبة للهيئة الوطنية للعدول باملغرب التي و�صعت 

بدورها نظاما داخليا...، فاأ�صمى قانون يف البلد الذي هو الد�صتور اأوجب على جمل�صي 

الربملان و�صع نظامهما الداخلي. على اأن الت�صاوؤل يبقى مطروحا حول مدى اإلزامية 

هذا النظام؟

)1) - حممد النجاري، مقال حتت عنوان: اأية مقاربة ت�رشيعية لالأنظمة الداخلية مبا فيها مهنة التوثيق؟ �صل�صة 

دفاتر حمكمة النق�س، عدد20، مطبعة المنية، الرباط، 2012، �س 221 وما بعدها. 

رقم  ال�رشيف  بالظهري  بتنفيذه  الأمر  ال�صادر  العدالة؛  بخطة  املتعلق   16.03 رقم  القانون  على  بناء   - (2(

1.06.56 يف 15 من حمرم 1427 ) 14 فرباير 2006)، ول�صيما،املواد74-70-53منه.
اأيام 27 و28 و29/07/07  اأيام:14/07/2007 و  وبعد درا�صة امل�رشوع يف عدة اجتماعات للمكتب التنفيذي؛ 

و15/09/2007 واآخرها 22/09/07 حيث متت امل�صادقة على النظام الداخلي الآتي ن�صه:

الباب الأول : اللتحاق بخطة العدالة

_املادة1 »النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول هو جمموعة من القواعد التنظيمية وال�صبطية التي يتطلبها 

تطبيق قواعد املهنة وتقاليدها واأعرافها؛ وفق مقت�صيات القانون رقم 16.03 امل�صار اإليه اأعاله؛. ويعد ترجمة 

الذي هو  الرمز  الإبقاء على  مع  للعدول  الوطنية  الهيئة  الهيئة هو  �صعار  له  وامتدادا  القانون  لن�صو�س هذا 

امليزان وال�صكل الدائري املتعارف عليه . 

�صعار املجال�س اجلهوية هو �صعار الهيئة الوطنية مع اإ�صافة ا�صم املجل�س..«.
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املطلب الثاين: مدى الزامية النظام الداخلي

اإذا كانت القوانني ت�صدر وفق م�صطرة قانونية متعارف عليها، وعن �صلطة عامة 

موكول لها اأحقية اإ�صدارها، وتلزم اجلميع باخل�صوع لها، فاالأنظمة الداخلية ت�صدر عن 

جمال�س الهيئات، وفق م�صطرة حتدثها لهذا الغر�س، مما يختلف معه النظام الداخلي 

النواب  ملجل�س  الداخلي  للنظام  بالن�صبة  حتى  اأنه  ذلك  القانون،  عن  االختالف  متام 

مثال، والذي يعترب �صلطة ت�صريعية يبقى هذا النظام اأقل منزلة من القانون التنظيمي 

اأو القانون العادي.

وقد اأو�صحت درا�صة حول القيمة القانونية للنظام الداخلي للربملان  مثال اإىل اأن 

باأ�صولها،  النظام والقانون يف كون االأول جمموعة داخلية يتقيد الربملان  »الفرق بني 

وال تنفذ اإال داخله، يف حني اأن القانون الذي ي�صادق عليه الربملان مهياأ لكي يجري 

تنفيذه يف الدولة وهو يحتاج اإىل اإ�صداره ون�صره وفقا لالأ�صول التي يكون الد�صتور قد 

ن�س عليها، وذلك خالفا للنظام الداخلي الذي ي�صبح نافذا يف نطاق الربملان وقد اأكد 

املجل�س الد�صتوري باأن النظام الداخلي هي مقت�صيات داخلية متعلقة بت�صيري املجل�س 

قانون  مبثابة  ال�صريف  الظهري  اإىل  وبالرجوع   ،
1
وحدهم« اأع�صائه  تقييد  اإىل  ترمي 

عدد 1-75-452 ال�صادر بتاريخ 25 ذي احلجة 1396 (1976-12-17)، املتعلق بهيئة 

املهند�صني املعماريني الذي ين�س يف ف�صله الثاين وحتديدا الفقرة الثانية منه على اأن 

الهيئة الوطنية  للمهند�صني املعماريني:«... -العمل على اأن يحافظ جميع اأع�صائها على 

املهنة،  واالأعراف اجلارية على  واالأنظمة  القوانني  واأن يحرتموا  النظام يف حظريتها 

وكذا القواعد املن�صو�س عليها يف قانون الواجبات املهنية، الذي يعده املجل�س االأعلى 

.
2
للهيئة الوطنية والذي يطبق مبوجب مر�صوم...«

17 من جمادى االخرية  44/84/1 ال�صادر بتاريخ  اأن الظهري ال�صريف رقم  كما 

1404 (1984-7-21)، املتعلق بهيئة االأطباء الوطنية ين�س يف ف�صله الثاين، وحتديدا 

الفقرة الثالثة منه على ما يلي: »ولها اأن ت�صن اأي نظام ت�صتلزمه مزاولة املهمة املنوطة 

، وعليه 
3
بها، وت�صع مدونة الواجبات املهنية التي ت�صري نافدة بعد �صدور مر�صوم بذلك«

ففي مثل هذه االأنظمة الداخلية التي ت�صعها هذه الهيئات، وي�صدر بخ�صو�صها مر�صوم، 

)1) - حممد النجاري، مرجع �صابق، �صفحة221 وما بعدها.

)2) _جريدة ر�صمية عدد3350 بتاريخ 12.01.1977ال�صفحة 82.

)3) - جريدة ر�صمية عدد 3725، بتاريخ 21.03.1984 ال�صفحة 320.
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ت�صبح نافذة يف حق اجلميع الإ�صفاء �صفة الت�صريع عليها مبقت�صى املر�صوم املذكور، 

اأما تلك التي ت�صعها الهيئات املهنية االأخرى، والتي ال تن�صر يف اجلريدة الر�صمية، وال 

ي�صدر بها مر�صوم، اأو حتى قرار، فبع�صها يبلغ اإىل النيابة العامة ملراقبة مدى �صرعيتها، 

ومدى مطابقتها للقانون، كما هو احلال يف النظام الداخلي لهيئات املحامني باملغرب، 

وذلك تطبيقا لقانون هذه املهنة، يف حني جند مهنا اأخرى تن�س على اجلهة/اجلهات 

التي يتعني تبليغ نظامها الداخلي لها لكن دون االإ�صارة اإىل التثبت من �صرعيتها، كما هو 

.
2
، فما هي اإذن طرق الطعن يف هذه االأنظمة؟

1
احلال بالن�صبة لهيئة العدول واملوثقني

بفا�س يف قرارها عدد12\24،  اأو�صحت حمكمة اال�صتئناف  ال�صدد،  ويف هذا 

وال�صادر بتاريخ 24  / 04 / 2012، وهي تنظر يف نزاع يتعلق بتطبيق النظام الداخلي 

الن�صو�س  اأن  اإذ  تنظيمي  بن�س  وال  قانوين  بن�س  :«ال هو  النظام  فهذا  العدول  لهيئة 

اأو اأوامر من اجلهة املخول لها اإ�صدارها،  القانونية هي التي ت�صدر يف �صكل قوانني 

والن�صو�س التنظيمية هي التي ت�صدر يف �صكل مرا�صيم وقرارات ومقررات وغريها مما 

ت�صدره ال�صلطات، والنظام الداخلي اإن كان يجد �صنده القانوين يف املادة 74 من قانون 

خطة العدالة الذي هو ن�س عام، ما هو اإال تنظيم ملزم الأع�صاء املجل�س ب�صاأن تنظيم 

.
3
عالقتهم و�صوؤون مهنتهم يف �صياق املقت�صيات العامة للقانون املنظم خلطة العدالة«

واأخريا، يبقى الت�صاوؤل مطروحا، حول مدى اإلزامية هذه االأنظمة الداخلية لغري 

ي�صري يف اجتاه  الراجح  الراأي  كان  اإن  اأنه  ذلك  اأ�صدرتها،  التي  الهيئات  االأع�صاء يف 

اإلزامية تطبيق هذه االأنظمة على املنت�صبني للمهنة ولو باعتبارها اأعرافا وتقاليد خا�صة 

اأ�صا�س، ويف هذا  عندما ال يطعن فيها، فاإن تطبيقها على غري هوؤالء يبقى غري ذي 

االجتاه ذهب املجل�س االأعلى �صابقا يف قرار عدد 22 ال�صادر بتاريخ 23 يناير 1986، 

حني اعترب النظام الداخلي جمرد تعبري عن اإرادة هيئة من هيئات املحامني وال مينع كل 

)1) - يرجى الرجوع اىل املادة70  من قانون خطة العدالة.

 ،2011 4 ماي  بتاريخ  38ال�صادر  اأجابت حمكمة ال�صئئناف مبراك�س يف قرارها عدد   ال�صدد،  )2)  -يف هذا 

عن  �صادر  بنوده  بع�س  يف  جزئيا  فيه  املطعون  الداخلي  النظام  اأن  »حيث   ،3498.1126.10 رقم  ملف  يف 

الهيئة الوطنية للمفو�صني الق�صائيني باعتبارها مكلفة بت�صيري مرفق عام، مما ينطبق معه على عملها هذا 

اإىل جهة  �صفة القرار الإداري املراد تطبيقه وطنيا، والنظر يف الطعون املتعلقة بالقرارات الإدارية ينعقد 

الق�صاء الإداري، فقررت عدم الخت�صا�س للنظر يف الطعن املقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى حمكمة 

ال�صتئناف مبراك�س«غري من�صور.

)3) - حممد النجاري، مرجع �صابق، �صفحة252 وما بعدها.
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معني باالأمر من اإثارة عدم قانونيته كما اأنه ال مينع املحكمة من عدم تطبيقه ملخالفته 

للقانون.

لن  باملغرب،  للعدول  الوطنية  للهيئة  الداخلي  النظام  اأن  االإطار  هذا  ونعتقد يف 

يخرج عن هذا االإطار، حيث ق�صت حمكمة اال�صتئناف بالرباط يف ال�صياق نف�صه وهي 

 40 رقم  قرارها  العدول يف  لهيئة  الداخلي  النظام  بتطبيق  يتعلق  اآخر  نزاع  تنظر يف 

بتاريخ 12 /03/2015، »وحيث اإن الدمغة مقررة مبوجب املادة 18 من النظام الداخلي 

لهذا  املالية  املوارد  مكونات  من  باعتباره  الرباط  ا�صتينافية  لعدول  اجلهوي  للمجل�س 

املجل�س واملادة 25 من هذا النظام حددت كيفية ا�صتخال�س الدمغة والر�صوم املعفاة 

فاإن خمالفة  اأعاله،  اليه  املوماأ  بن�س«   اإال  عقوبة  ال  مببداأ«  عمال  اإنه  وحيث  منها، 

االلتزامات املقررة مبوجب النظام املذكور ال تعد قاعدة من القواعد املقررة وال واجبا 

الداخلي ال يعد  النظام  اأن  42 طاملا  باملادة  املن�صو�س عليها  املفرو�صة  الواجبات  من 

العدول  بني  تعاقدي  اتفاق  واإمنا  بها  املعمول  التنظيمية  اأو  القانونية  الن�صو�س  من 

العاملني داخل دائرة ا�صتئنافية الرباط لتنظيم مهنتهم، وبالتايل ال يرتتب عن خمالفة 

العدل ملقت�صياته متابعته تاأديبيا، وعليه ت�صحى املتابعة امل�صطرة يف حق العدل املذكور 

املوؤ�ص�صة على عدم اأداء الدمغة واحلالة هاته دون �صند قانوين مما يتعني معه الت�صريح 

.
1
بعدم موؤاخذته من اأجلها...«

خامتة:

حاولنا على امتداد مراحل هذا املو�صوع، قدر االإمكان، اإبراز وا�صتجالء خمتلف 

حيثيات مو�صوع امل�صوؤولية التاأديبية وخ�صو�صا اأ�صا�صها القانوين، وات�صح اأن مو�صوع 

امل�صوؤولية التاأديبية يعرف فراغا ت�صريعيا بينا، خ�صو�صا يف ظل غياب مدونة �صلوك 

تت�صمن القواعد االأخالقية واملهنية التي يجب االلتزام بها من قبل املعنيني بها، كما 

اأن االجتهاد الق�صائي يف مو�صوع امل�صوؤولية التاأديبية يظل �صعيفا ب�صبب ندرة االأحكام 

والقرارات  الق�صائية يف هذا الباب، ال�صيء الذي جعلنا نواجه جمموعة من ال�صعوبات 

يف هذه الدرا�صة، وهكذا، فاأهم اال�صتنتاجات التي خل�صنا اإليها يف هذا املو�صوع، والتي 

ت�صتدعي �صرورة تدخل امل�صرع املغربي لتعديلها اأو تنظيمها ميكن تلخي�صها فيما يلي:

تبني لنا اأن حتديد مفهوم املخالفة املهنية عند العدول ي�صوبه غمو�س كبري، حيث 

ال�صتئناف  حمكمة  عن  �صادر   ،120/1125/2015 عدد  ملف   ،03/2015/ بتاريخ12   40 رقم  قرار   _ (1(

بالرباط، غري من�صور
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اإن اإ�صناد املراقبة للقا�صي املكلف بالتوثيق والوزارة الو�صية دون الهيئة الوطنية للعدول 

الق�صم  اأن  خ�صو�صا  املرجوة،  باالأهداف  تفي  ال  املراقبة  هذه  من  يجعل  واأجهزتها، 

الثالث من قانون 03.16 ركز على اجلانب الزجري دون الوقائي، حيث جاء حتت عنوان 

التاأديب وم�صطرته، بخالف  قانون 09.32 يف ق�صمه الرابع عند تنظيمه للتاأديب زاوج 

التاأديب  يف  املتمثل  الزجري  اجلانب  وكذا  املراقبة،  يف  املتمثل  الوقائي  اجلانب  بني 

للنيابة  التاأديب  �صلطة  اإ�صناد  اأن  كما  والتاأديب...،  املراقبة  عنوان  حتت  جاء  والذي 

ح�صب �صلطة املالءمة- �صالحيات وا�صعة يف حتريك  العامة التي خول لها امل�صرع – 

املتابعة من عدمها بدل الهيئة الوطنية للعدول ودون اإ�صراكها كذلك، قد يدفع النيابة  

العامة يف بع�س االأحيان اإىل التغا�صي عن ممار�صة �صلطتها عند تو�صلها ب�صكاية معينة 

�صد عدل، كما قد يدفعها يف اأحيان اأخرى اإىل متابعة العدل دون وجه حق خ�صو�صا 

كبريا  �صررا  معا  احلالتني  ي�صكل يف  التاأديبية، مما  املخالفة  مفهوم  غمو�س  ظل  يف 

قانون خطة  املغربي يف  امل�صرع  اأن  رغم  اأخرى،  وللعدل من جهة  للمتعاقد من جهة، 

العدالة ن�س على �صرورة ا�صت�صارة املجال�س اجلهوية للعدول- هذا املقت�صى غري مفعل 

تتمتع بحقوق يف  والقانونية وغريها  الق�صائية  املهن  باقي  اأن  ايجابي-، ورغم  ب�صكل 

هذا الباب، كما هو ال�صاأن بالن�صبة للوظيفة العمومية، وللمحامني، واالأطباء حيث ت�صند 

العمومية،  للوظيفة  بالن�صبة  االأع�صاء  املت�صاوية  (اللجان  لهيئة داخلية  التاأديب  �صلطة 

مع  تعامل  قد  املغربي  امل�صرع  فاإن  واالأطباء)....،  للمحامني  بالن�صبة  الهيئة  وجمل�س 

هيئة العدول يف هذا الباب_ باب التاأديب_ ب�صورة خمالفة متاما حيث مل مينحها 

هذه ال�صالحية على �صاكلة الهيئات املذكورة، وهو ما يطرح معه الت�صاوؤل عن ازدواجية 

التعامل هذه لدى امل�صرع ومتييزه لهيئة على اأخرى، خ�صو�صا اأن موؤ�ص�صة العدل تعترب 

جهازا م�صاعدا للق�صاء وجب متكني اأجهزتها من كل االآليات القانونية للقيام بدورها 

على النحو املطلوب، هذا الو�صع انعك�س ب�صكل مبا�صر على حمتويات النظام الداخلي 

تاأديب  اإجراءات  باتخاذ  بالقيام  ي�صمح  ما  يت�صمن  مل  حيث  للعدول،  الوطنية  للهيئة 

العدول على نحو داخلي، هذا عالوة على عدم اإلزاميته حتى واإن ت�صمن ما يجيز ذلك.

كما اأن تدخل  جمموعة من االأطراف، منها موؤ�ص�صة الن�صاخ، و موؤ�ص�صة قا�صي 

التوثيق الذي يقوم بدور مراقبة الوثيقة واخلطاب اللذين مل ت�صبح لهما جدوى غري 

اأنهما ي�صكالن عرقلة للعملية التوثيقية، خ�صو�صا واأن موؤ�ص�صة قا�صي التوثيق ال تتحمل 

12 من  التو�صية رقم  اأن  اأخطائها، وارتباط موؤ�ص�صة العدول بها، رغم  امل�صوؤولية عن 

القا�شمي طارق 
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ميثاق اإ�صالح منظومة  العدالة اأكدت على �صرورة  مراجعة الت�صريعات املنظمة للمهن 

القانونية والق�صائية يف اجتاه تعزيز ا�صتقالليتها، يوؤكد مطلب ا�صتقاللية مهنة التوثيق 

العديل عن هذه املوؤ�ص�صة على غرار التوثيق الع�صري.

وما يزيد االأمر تعقيدا، اأنه عند حتقق م�صوؤولية العدل عن خطئه املهني التي قد 

توجب تعوي�صا للمت�صرر ن�صطدم بغياب التاأمني االإجباري لهذه الفئة، بخالف املوثقني 

، ال�صيء الذي يوؤدي ال حمالة اإىل �صياع 
1
الع�صريني وباقي املهن القانونية والق�صائية

حقوق املتعاقدين يف حالة وجود خطاأ مهني.

هذه النواق�س واالختالالت اإذن، حاولنا ر�صد بع�صها قدر امل�صتطاع على امتداد 

هذا املو�صوع، فخل�صنا اإىل هذه اال�صتنتاجات، التي ات�صح لنا من خاللها اأن موؤ�ص�صة 

التوثيق العديل تعاين من فراغ كبري على م�صتوى تنظيم امل�صوؤولية التاأديبية خ�صو�صا 

اأن ننادي ب�صرورة تدخل ت�صريعي  اإال  االأ�صا�س القانوين، ومن هذا املنطلق، ال ي�صعنا 

التاأديبية خا�صة،  امل�صوؤولية  العدالة عامة، ويف جمال  لتعديل مقت�صيات قانون خطة 

لكي تواكب امل�صتجدات الدولية والتطورات التي يعرفها العامل والتي ت�صتوجب اإقرار 

قوانني مالئمة للمناخ العام الدويل وخ�صو�صا االتفاقيات الدولية، التي ين�س الد�صتور 

على �صموها، ثم التنزيل ال�صليم للد�صتور املغربي، وكذا تو�صيات ميثاق اإ�صالح منظومة 

الهيئات  قيام  اأجل  من  به  واالرتقاء  العديل  التوثيق  تطوير  �صاأنه  من  والذي  العدالة، 

القانونية  بال�صمانات  ومتتيعه  بحزم،  التزامه  بتنفيذ  املوثق  والعدل  باأدوارها،  املهنية 

اأثناء ممار�صة مهنته ال�صاقة واخلطرية من جهة، واحلفاظ على حقوق االأفراد من جهة 

اأخرى حتقيقا لالأمن القانوين واملقا�صد الد�صتورية يف ظل وطن اآمن م�صتقر ومتقدم 

ت�صوده العدالة وامل�صاواة والرفاهية.

)1) ويف هذا ال�صدد ن�صري اإىل اأن ميثاق اإ�صالح منظومة العدالة اأكد على �رشورة: »تعزيز ال�صمانات املمنوحة 

للمتعاملني مع املهن القانونية والق�صائية بالن�س عليها �صلب القوانني املنظمة لهذه املهن ».التو�صية رقم 172 

منه.

امل�شوؤولية التاأديبية للعدول
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تدبري حق الن�سب يف الت�رشيع املغربي

بدر من�صيف

منتدب ق�صائي

باحث ب�صلك الدكتوراه يف القانون اخلا�س كلية احلقوق وجدة

مقدمة
يعد جمال حقوق الطفل من اأهم املجاالت اخل�صبة التي تربز ب�صكل وا�صح حجم 

اأ�صا�صه -اأي  التنازع املرجعي بني املرجعية االإ�صالمية واملرجعية االأممية والذي يجد 

التنازع- يف �صابط االإ�صناد اجلديد الذي جاءت به اتفاقية حقوق الطفل، وهو �صابط 

امل�صلحة الف�صلى للطفل، هذا االأخري الذي يظهر يف العديد من املجاالت غري اأن اأهمها 

جمال الن�صب.

وعلى هذا، ففهم مقومات امل�صلحة الف�صلى للطفل يف جمال الن�صب يتاأتى من 

خالل حتديد املنطق الذي تتبناه كل مرجعية يف هذا املجال والذي يتمثل يف اأ�صا�س 

�صرعية الن�صب (الفقرة االأوىل) هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإن حماية هذه امل�صلحة 

ال ميكن اإبرازها اإال من خالل العمل الق�صائي الوطني (الفقرة الثانية).

الفقرة االأوىل: اأ�سا�س �رشعية الن�سب بني الفقه والقانون

ما يف  اإىل  االإن�صان  الكرمي  القراآن  ونبه  كبريا.  اهتماما  بالن�صب  االإ�صالم  اهتم   

الن�صب من فوائد، ويف ذلك يقول تبارك وتعاىل “هو الذي خلق من املاء ب�صرا فجعله 

، فهذه االآية تنبه االإن�صان اإىل مظهر من املظاهر التي 
ن�صبا و�صهرا وكان ربك قديرا”1

تدل على عظيم قدرته تعاىل فخلق من املاء ب�صرا هو اآدم وزوجته، ثم جعله يتكاثر عن 

طريق التنا�صل الذي يتم اأثناء التالقح بني النطفة التي يحتوي عليها ماء الرجل (املني) 

وبني البوي�صة التي تكون يف رحم املراأة، وبعد متام مدة احلمل الذي يت�صور فيه اجلنني 

املتكون بقدرته تعاىل من النطفة والبوي�صة، يخرج اإىل الدنيا يف اأح�صن تقومي ليتكاثر 

)1)  - �صورة الفرقان الآية 54.

تدبري حق الن�شب يف الت�رشيع املغربي



190

.
1
وميالأ االأر�س، وتتكون منه �صعوبا وقبائل

وتربز اأهمية الن�صب، كذلك، من خالل كونه حقا للولد، يدفع به عن نف�صه املعرة 

الأبيه  وحقا  بالفح�صاء،  واالتهام  الف�صيحة  نف�صها  عن  به  تدراأ  الأمه  وحقا  وال�صياع، 

يحفظ به ن�صبه وولده اأن ي�صيع اأو ين�صب اإىل اأحد غريه، اإ�صافة اإىل كون اأحكامه من 

.
2
النظام العام املعرب عنها بحق اهلل عز وجل، �صيانة له عن كل دن�س وريبة

وبالنظر الأهمية الن�صب بالن�صبة للمعنيني مبا�صرة، وكذا بالن�صبة للمجتمع كله، فاإن 

الت�صريع الذي يوؤطره يفرت�س فيه اأن يكون حري�صا على التم�صك باملق�صد ال�صرعي من 

الن�صب، واأن يتبنى الو�صائل املجدية يف حتقيقه، والقمينة بتوفري ال�صبل اإىل اأن يكون 

لكل طفل اأبوان، واأال ين�صب اإىل اأحد ولد لي�س من �صلبه يف احلدود التي ميكن فيها 

3
بلوغ هذا املبتغى.

فبدون  �صرعيته،  اأ�صا�س  ببيان  مرتبط  الن�صب  من  ال�صرعي  املق�صد  حتديد  اإن 

هذا االأخري ال ميكن فهم التنازع احلا�صل بني املرجعية االإ�صالمية واملرجعية الغربية 

نف�س  داخل  يقع حتى  اأن  الذي ميكن  اللب�س  ناهيك عن  الن�صب،  العلمانية يف جمال 

املرجعية واأق�صد االإ�صالمية بالذات، على اعتبار اأنه بدون بيان هذا االأ�صا�س فلن نعي 

بطريقة  االأ�صا�س  هذا  البحث عن  اأن  كما  املو�صوع.  لهذا  االإ�صالمية  ال�صريعة  تنظيم 

واللب�س  التنازع  نتيجة، بل �صيزيد من حجم  اإىل  االإ�صالمي لن يو�صل  للفقه  جتزيئية 

املرجعي.

قال تعاىل يف �صورة االأحزاب “وما جعل اأدعياءكم اأبناءكم ذلكم قولكم باأفواهكم 

واهلل يقول احلق وهو يهدي ال�صبيل. ادعوهم الآبائهم هو اأق�صط عند اهلل فاإن مل تعلموا 

اآباءهم فاإخوانكم يف الدين ومواليكم، ولي�س عليكم جناح فيما اأخطاأمت به ولكن ما 

.
تعمدت قلوبكم وكان اهلل غفورا رحيما”4

من خالل هذا الن�س القراآين يت�صح اأن اهلل عز وجل اأمر باإحلاق االأبناء بن�صبهم 

من حتريف  فيه  ملا  االأبناء  ادعاء  عن  نهى  كما  والق�صط،  العدل  من  فيه  ملا  االأ�صلي 

)1)  - حممد بن معجوز، »اأحكام الأ�رشة يف ال�رشيعة الإ�صالمية وفق مدونة الأحوال ال�صخ�صية«، اجلزء الثاين، 

مطبعة النجاح اجلديدة، طبعة 1998، �س. 14.

)2)  - زكرياء الربي، » الأحكام  الأ�صا�صية لالأ�رشة الإ�صالمية »، من�صاأة املعارف، بدون تاريخ، �س. 176.

)3)  - احل�صن بلح�صاين، »قواعد اإثبات الن�صب والتقنيات احلديثة«، املجلة املغربية لالقت�صاد والقانون، العدد 

ال�صاد�س، 2002، �س.95.

)4)  - �صورة الأحزاب الآية 4 و5.

من�شيف بدر 
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للحقيقة باعتباره قول وادعاء ال اأ�صا�س له من ال�صحة. لذلك، اجتهد الفقه االإ�صالمي 

يف اإيجاد املق�صد االأ�صمى من هذه االآية، والذي يت�صح من خالل منطق تو�صيع وتي�صري 

اإثبات الن�صب، والذي يقابله منطق ت�صييق وتع�صري نفيه.

اإن الذي يجب التاأكيد عليه هو اأن الفقه االإ�صالمي مل ي�صع اأ�صا�صا �صاكنا ل�صرعية 

الن�صب، واإمنا اأ�صا�صا متحركا يخ�صع لكل واقعة على حدة، غري اأنه و�صع حدا لهذا 

اأن  االأ�صا�س من خالل العالقة الدينامية بني منطق اليقني والظن يف الن�صب، مبعنى 

املنطق االأول اأو املق�صد االأول املتمثل يف ت�صوف ال�صرع الإثبات الن�صب مرتبط بالظن، 

اآبائهم فهو مرتبط  اأما الثاين املتمثل يف حر�س ال�صرع على عدم اإحلاق االأبناء بغري 

باليقني.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فاإن موؤ�ص�صة الن�صب يف الفقه االإ�صالمي مرتبطة 

تعمدت  ما  ولكن  به  اأخطاأمت  فيما  “ولي�س عليكم جناح  تعاىل  قال  اأخالقية،  برقابة 

اأو ما ي�صمى بحق اهلل تعاىل الذي هو من النظام   ،
قلوبكم وكان اهلل غفورا رحيما”1

العام.

وبالتايل، فاجلمع بني العالقة الدينامية بني الظن واليقني، وبني الطابع االأخالقي 

ملوؤ�ص�صة الن�صب، هو ما ي�صكل اأ�صا�س  �صرعية الن�صب، مبعنى اأن موؤ�ص�صة الن�صب يف 

الفقه االإ�صالمي تتحرك �صمن عالقة دينامية بني الظن يف االإثبات واليقني يف النفي 

مع مراقبة اأخالقية، واأي ف�صل لالأ�صا�س اأو العالقة الدينامية عن املراقبة االأخالقية 

يجعلنا يف تطابق تام مع املرجعية العلمانية يف تنظيمها ملوؤ�ص�صة الن�صب. ومن مت، فالذي 

الذي  الن�صب  ل�صرعية  املتحرك  االأ�صا�س  الن�صب هو هذا  ملوؤ�ص�صة  مييزنا يف تنظيمنا 

االأخالقية، هذه  الرقابة  اإق�صاء  واالأبوين دون  الطفل  يجمع بني احلفاظ على حقوق 

االأخرية التي ال وجود لها يف املرجعية العلمانية.

وحتى يت�صح املعنى من اأ�صا�س �صرعية الن�صب �صاأتطرق لبع�س املوا�صيع اخلا�صة 

يف جمال الن�صب؛ من قبيل اإثبات الن�صب بالفرا�س و�صروطه، واحلمل الناجت عن اخلطبة، 

ال�صرع  التحكم بني ت�صوف  املو�صوعني مقاربة كيفية  �صاأحاول من خالل هذين  حيث 

لالإثبات الن�صب مظنة، وحر�صه لنفيه يقينا.

خالل  من  يت�صح  �صرعيته  اأ�صا�س  تبيان  فاإن  بالفرا�س،  الن�صب  الإثبات  بالن�صبة 

التنظيم الت�صريعي والفقهي لقاعدة الولد للفرا�س. فقد روى البخاري يف �صحيحه عن 

)1)  - �صورة الأحزاب الآية 5.

تدبري حق الن�شب يف الت�رشيع املغربي
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ابن �صهاب عن عروة اأن ال�صيدة عائ�صة اأم املوؤمنني قالت: “اخت�صم �صعد بن اأبي وقا�س 

وعبيد بن زمعة يف غالم، فقال �صعد: هذا يا ر�صول اهلل ابن اأخي عتبة بن اأبي وقا�س 

عهد اإيل اأنه ابنه، انظر اإىل �صبهه... وقال عبد بن زمعة: هذا اأخي يا ر�صول اهلل، ولد 

على فرا�س اأبي من وليدته، فنظر ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اإىل �صبهه فراأى 

�صبها بينا بعتبة فقال: هو لك يا عبد، الولد للفرا�س، وللعاهر احلجر، واحتجبي منه يا 

.
�صودة بنت زمعة، قالت فلم ير �صودة  قط”1

فالفرا�س لغة: مفرد الفر�س، يقال فر�س ال�صيء يفر�صه، ويفر�صه فر�صا، وفر�صه 

يكنى  وقد  وفر�س،  اأفر�صة  واجلمع  افرت�س،  ما  والفرا�س  ب�صطه،  وافرت�صه:  فانفر�س 

، فقوله عز وجل “فر�س”، اأي 
بالفرا�س عن املراأة، ومنه قوله تعاىل “وفر�س مرفوعة”2

ن�صاء اأهل اجلنة ذوات الفر�س، وقوله تعاىل “مرفوعة”؛ اأي رفعت باجلمال عن ن�صاء 

.
3
اأهل الدنيا

اإطار  يف  باملراأة  الرجل  اجتماع  حالة  عن  تعبري  اإال  هو  ما  فالفرا�س  وبالتايل، 

�صرعي، وهذه احلالة يتعذر اإثباتها �صرعا وعقال اإال من جهة الزوجني، الأن عالقتهما 

الواقع  يف  الزوجية  حالة  قيام  وهو  الفرا�س  االكتفاء مبظنة  فتم  ال�صرت،  على  قائمة 

امل�صاهد على اعتبار اأن الفرا�س نوعني: طبيعي و�صرعي. والقول بقاعدة الولد للفرا�س 

ك�صبب من اأ�صباب حقوق الن�صب فيه هدر لهذا االأخري، لذلك فمظنة الفرا�س هي التي 

 دقيقة ن�صت عليها املادة 154 من مدونة االأ�صرة والتي جاء 
4
تثبت الن�صب لكن ب�صروط

فيها “يثبت ن�صب الولد بفرا�س الزوجية:

العقد  اأكان  �صواء  االت�صال،  واأمكن  العقد  تاريخ  من  اأ�صهر  ل�صتة  ولد  اإذا   -  1

�صحيحا اأو فا�صدا؛

)1)  - �صحيح البخاري، كتاب الأحكام، حديث رقم 7182.

)2)  - �صورة الواقعة الآية 26.

لبنان، �ص�س.  العربي، بريوت،  الرتاث  اإحياء  دار  ال�صاد�س،  اجلزء  العرب«،  »ل�صان  بن منظور،  )3)  - حممد 

.326-327
)4)  - لالطالع بتف�صيل على هذه ال�رشوط، وراأي كل من الفقه والت�رشيع فيها، يرجى الرجوع لالأ�صتاذ حممد 

الك�صبور، �رشح مدونة الأ�رشة، اجلزء الثاين، انحالل ميثاق الزوجية، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�صاء، 

الطبعة الأوىل 2006، �ص�س. -234 253.

دبلوم  لنيل  ر�صالة  الأ�رشة«،  مدونة  يف  العلمية  بالو�صائل  ونفيه  الن�صب  اإثبات  »اإ�صكالية  الغزوان،  جناة   -

الدرا�صات العليا املعمقة يف القانون اخلا�س، وحدة قانون الأ�رشة املغربي واملقارن كلية احلقوق جامعة عبد 

امللك ال�صعدي طنجة، ال�صنة اجلامعية 2005\2006، �ص�س.-4 13.
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2 - اإذا ولد ل�صتة اأ�صهر من تاريخ الفراق”.

وا�صتنادا لذلك، ف�صروط الفرا�س املثبتة للن�صب هي كون الزواج �صرعيا، وان�صرام 

مدة احلمل، واإمكانية والدة الزوجة من زوجها والتي من خاللها يظهر اأ�صا�س �صرعية 

الن�صب. فاإذا اأخذنا العالقة الدينامية بني الظن واليقني، فتظهر من خالل ال�صرطني 

اأدنى  اأحدهما  الثاين املحدد الأمد احلمل، والذي له حدان  الثاين والثالث، فال�صرط 

وهو �صتة اأ�صهر، واالآخر اأق�صى وهو �صنة ح�صب امل�صرع املغربي، يجمع بني الظن يف 

اإثبات الن�صب واليقني يف نفيه، فاالأول يظهر بعد مرور ال�صتة اأ�صهر، اأما الثاين اأي النفي 

اليقيني فيكون يف ال�صهر االأول اإىل ال�صاد�س. ويف هذا االإطار، جاء يف قرار للمجل�س 

االأعلى اأنه “ملا كانت مقت�صيات املادة 154 من املدونة تن�س على اأن اأقل مدة احلمل 

�صتة اأ�صهر من تاريخ العقد، وكان البني من اأوراق امللف اأن الطالبة و�صعت حملها بتاريخ 

16/12/2000، والأقل من �صتة اأ�صهر من تاريخ العقد املربم بتاريخ 20/10/،2000 فاإن 

املحكمة ملا اعتربت اأن الولد (ب) غري الحق بن�صب املطلوب يف النق�س الذي ينفيه عنه 

تكون قد طبقت الف�صل املحتج به تطبيقا �صحيحا، ومل تكن يف حاجة الإجراء خربة 

طبية ما دام قد مت اإبرام عقد الزواج وهي حامل، االأمر الذي يجعل تطبيق مقت�صيات 

1
املادة 155 من مدونة االأ�صرة م�صتبعدا”.

كما جاء يف قرار اآخر عن نف�س املجل�س اأن “ما عابه الطاعن على القرار �صحيح، 

ذلك اأن الفرا�س يكون حجة قاطعة على ثبوت الن�صب �صرط حتقق االت�صال ال�صرعي، 

بتاريخ  ازداد  الذي  االبن...اإليه  ن�صب  يف  نازع  الطاعن  اأن  امللف  اأوراق  من  والثابت 

10/04/2003 بعد رجوعه من اإيطاليا ب�صهرين، وادعى اأنه مل يت�صل باملطلوبة خالل 

زوجته  بعيدا عن  ق�صاها  التي  الفرتة  وهي  و8/2/2003،   2/4/2001 بني  ما  الفرتة 

بدولة اإيطاليا، وا�صتدل على ذلك مبوجب لفيف عدد... ال�صيء الذي يوؤكده اأي�صا جواز 

�صفره ومل تنكره املطلوبة، والتم�س اإجراء خربة ق�صائية الإثبات نفي الن�صب، واملحكمة 

ملا ق�صت برف�س طلبه بعلة اأنه عاد اإىل املغرب وزوجته حامل يف �صهرها الثامن، و�صكت 

القطع،  تفيد  بوا�صطة خربة طبية  الن�صب  اللعان، ونفي  عن ذلك، ومل ميار�س دعوى 

وبذلك تكون قد اأقامت ق�صاءها على غري اأ�صا�س، ومل تعلل قرارها تعليال �صليما، مما 

»العمل  يحماين،  اإبراهيم  اأورده   12/04/2005 بتاريخ   356/2/1/2004 عدد  ملف   ،213 عدد  قرار   -   (1(

الق�صائي يف ق�صايا الأ�رشة، مرتكزاته وم�صتجداته يف مدونة الأحوال ال�صخ�صية ومدونة الأ�رشة«، مكتبة دار 

ال�صالم، الرباط، طبعة 2008، �س. 379.
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.
يعر�صه للنق�س”1

فمن خالل هذين القرارين يت�صح اأن اإثبات عك�س حمتوى �صروط الفرا�س يفيد 

نفي الن�صب من داخل قاعدة الولد للفرا�س. كما اأن امل�صرع اأقر ذلك من خالل املادة 

153 من املدونة حيث جاء يف الفقرة الثانية منها “يعترب الفرا�س ب�صروطه حجة قاطعة 

على ثبوت الن�صب ال ميكن الطعن فيه اإال من الزوج عن طريق اللعان، اأو بوا�صطة خربة 

اأمر  الزوج املعني بدالئل قوية على ادعائه؛ - �صدور  اإدالء  تفيد القطع ب�صرطني: - 

ق�صائي بهذه اخلربة”.

وبالتايل فاإن كل من �صرط اأمد احلمل، وكذا مظنة االت�صال، اأو اإمكانية االت�صال، 

تخدمان العالقة الدينامية املتعلقة بالظن واليقني يف اإثبات ونفي الن�صب على التوايل. 

اأما ما يتعلق بال�صرط االأول املتمثل يف وجوب كون الزواج �صحيحا، فاإنه ميثل الرقابة 

االأخالقية، حيث اأن انعدام �صروط واأركان الزواج ال ميكن اأن يرتتب عنه الن�صب وغريه 

من اآثار الزواج ال�صحيح، غري اأن امل�صلحة اقت�صت اأن يثبت الن�صب ا�صتثناء يف االت�صال 

الناجت عن ال�صبهة، هذه االأخرية التي قيل عنها الكثري وخا�صة عندما مت ذكرها يف 

احلمل الناجت عن اخلطبة من خالل املادة 156 من املدونة.

 وقبل التطرق لهذا املو�صوع البد من تبيان املق�صود بال�صبهة، فح�صب اأحد الفقهاء 

اإما  هي االت�صال غري ال�صرعي بني رجل وامراأة مع اعتقاد الرجل �صرعية االت�صال، 

نتيجة غلط يف الواقع كتزوجه مبن حترم عليه ن�صبا اأو ر�صاعة اأو م�صاهرة وهو ال يعلم 

ال�صريعة وطء مطلقته  ال�صرعي كجهل الرجل منع  واإما نتيجة غلط يف احلكم  ذلك، 

 .
3
اأنواع: �صبهة احلل، و�صبهة الفعل، و�صبهة العقد .  وهي ثالث 

2
يف عدة طالق بائن

155 فاإنه “اإذا نتج عن  وح�صب امل�صرع املغربي، من خالل الفقرة االأوىل  من املادة، 

االت�صال ب�صبهة حمل، وولدت املراأة ما بني اأقل مدة احلمل اأو اأكرثها، ثبت ن�صب الولد 

من املت�صل”، كما اعترب ال�صبهة �صبب من اأ�صباب حلوق الن�صب وذلك يف املادة  152 

من املدونة.

)1)  - قرار عدد 554، بتاريخ 27/09/2006، من�صور مبجلة املنتقى من عمل الق�صاء يف تطبيق مدونة الأ�رشة، 

م.�س.، �ص�س. -229 230.

)2)  - اأحمد اخلملي�صي، »التعليق على قانون الأحوال ال�صخ�صية«، اجلزء الثاين، اآثار الولدة والأهلية والنيابة 

القانونية، دار ن�رش املعرفة، الرباط، الطبعة الأوىل، 1994، �س. 51.

اجلزء  الدقائق«،  احلقائق �رشح كنز  »تبيني  الزيلعي،  الدين  يراجع، فخر  املو�صوع  التو�صع يف  اأجل  - من    (3(

اخلام�س، املطبعة الكربى الأمريية،  بولق م�رش، الطبعة الأوىل، �س. 203.
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غري اأن املثري لالهتمام يف مو�صوع االت�صال الناجت عن ال�صبهة هو تو�صيع مفهومها 

لت�صمل حتى احلمل الناجت عن اخلطبة حيث ن�صت املادة 156 من املدونة على اأنه:

“اإذا متت اخلطوبة، وح�صل االإيجاب والقبول، وحالت ظروف قاهرة دون توثيق 
عقد الزواج، وظهر حمل املخطوبة ين�صب للخاطب لل�صبهة اإذا توافرت ال�صروط االآتية:

اإذا ا�صتهرت اخلطبة بني اأ�صرتيهما، ووافق ويل الزوجة عليها عند االقت�صاء. اأ- 

ب-  اإذا تبني اأن املخطوبة حملت اأثناء اخلطبة.

ج- اإذا اأقر اخلطيبان اأن احلمل منهما.

تتم معاينة هذه ال�صروط مبقرر ق�صائي غري قابل للطعن.

الو�صائل  جميع  اإىل  اللجوء  اأمكن  منه،  احلمل  ذلك  يكون  اأن  اخلاطب  اأنكر  اإذا 

ال�صرعية يف اإثبات الن�صب”.

لقد اأخذت م�صاألة ن�صب احلمل الناجت عن اخلطبة حيزا كبريا من النقا�س الفقهي 

�صواء يف اإطار الفقه االإ�صالمي قدميه وحديثه، اأو يف اإطار الفقه القانوين املهتم باالأبعاد 

وحقه يف  باالأ�صا�س  الطفل  تهم  امل�صاألة  باعتبار  لالإ�صكالية،  القانونية  وغري  القانونية 

ولد يف ظله،   الذي   لالإطار  منه  اختيار  الدنيا من غري  اإىل  الذي جاء  الن�صب، وهو 

النتيجة  اأرادا  يكونا قد  واإن مل  را�صدين،  باعتبارهما  الطبيعيان  والداه  اأن مت�س  قبل 

فقد توقعاها �صلفا، وباعتبارها مت�س الكيان االجتماعي لبناء االأ�صرة واملجتمع، اللذين 

.
1
يتاأثران بالو�صعية القانونية الأفرادهما اإن �صلبا اأو اإيجابا

االأ�صا�س  هو  اخلطبة  عن  الناجت  احلمل  مو�صوع  يف  اإليه  التطرق  اأود  الذي  اإن 

هذا  “ال�صبهة”،  وهو  اأال  باخلاطب،  الن�صب  اإحلاق  امل�صرع  عليه  بنى  الذي  ال�صرعي 

اأن يجعله منه املراقب االأخالقي الأ�صا�س �صرعية الن�صب،  اأراد امل�صرع  االأ�صا�س الذي 

وهذا يبقى حمل نقا�س، الأن ال�صبهة التي يثبت بها الن�صب هي اإما �صبهة امللك؛ كمواقعة 

اأب جارية ابنه ظانا اإباحتها، واإما �صبهة العقد كما اإذا تبني اأن املدخول بها اأخته من 

الر�صاع، اأو �صبهة الفعل كالغلط يف الزوجة ووطء امراأة اأخرى، ولي�س يف اخلطبة �صيء 

اإىل  اأدت  التي  املعرفة املخطوبة، والعالقة اجلن�صية  من ذلك، فاخلاطب يعرف متام 

)1)  -  عزيز املعايزي اليمالحي، »الطبيعة القانونية للخطبة واآثارها يف مدونة الأ�رشة- درا�صة مقارنة يف 

اخلا�س، وحدة  القانون  املعمقة يف  العليا  الدرا�صات  دبلوم  لنيل  ر�صالة  الو�صعي«،  والقانون  الإ�صالمي  الفقه 

قانون الأ�رشة املغربي واملقارن، كلية احلقوق جامعة عبد املالك ال�صعدي طنجة، ال�صنة اجلامعية 2005-2006، 

�س. 112.
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، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى 
1
احلمل مت ال�صعي لها من الطرفني عن وعي واقتناع

اأن  فاإن ال�صبهة الواردة يف املادة 156 مفرت�صة م�صبقا بحيث ال يفرت�س يف القا�صي 

يبحث على اأ�صا�س تلك ال�صبهة التي بناء عليها يلحق احلمل الناجت عن اخلطبة باخلاطب 

متى توافرت باقي �صروط هذه املادة. وبالتايل، فاإن اخلطيبان معا معفيان من اإثبات 

ال�صبهة، اأو حتى �صرورة التم�صك بها، كاأ�صا�س للقول بلحوق ن�صب ذلك احلمل، فحتى 

لو كانا عاملني بحرمة العالقة اجلن�صية التي اأقدما عليها اأثناء فرتة اخلطبة، واأ�صرا 

عليها عن وعي ورغبة منهما مع اإدراكهما طواعية باأن تلك العالقة اآثمة �صرعا، فاإنهما 

لن ي�صاأال عن ذلك ما دامت ال�صروط املتطلبة يف املادة 156 متوافرة متا�صيا مع مبداأ 

ح�صن النية املفرت�س يف مثل هذه احلاالت احلرجة، على اعتبار اأن اهلل عز وجل هو 

الذي يتوىل ال�صرائر، لذلك ا�صرتطت املادة 156 اإقرار اخلطيبان اأن احلمل منهما.

وحتى يتم اإعطاء البعد ال�صرعي ملفهوم ال�صبهة الواردة يف هذه املادة قام االأ�صتاذ 

اإدري�س حمادي بتو�صيع جمالها حيث قال “واأما ثبوته (الن�صب) من طريق ال�صبهة التي 

مثلت لها املدونة مبا اإذا ظهر حمل اأثناء فرتة اخلطوبة، فاإن هذا احلمل ين�صب اإىل اأبيه 

ل�صبهة الظروف القاهرة التي حالت دون توثيق العقد، �صرط اأن ت�صتهر اخلطوبة بني 

اخلاطب واملخطوبة يف م�صتوى العالقة الزوجية، ومن ثم كان حلوق ن�صب الولد باأبيه 

اأمرا عاديا... وكان اإنكار اخلاطب للحمل يف ظل هذه ال�صروط اأمرا يدعو اإىل اللجوء 

.
اإىل جميع الو�صائل ال�صرعية الإثبات الن�صب مبا يف ذلك اخلربة الطبية”2

على  فقط  قا�صرة  لي�صت  ال�صبهة  اأن  حمادي  االأ�صتاذ  اعترب  ذلك  من  اأكرث  بل 

احلمل الناجت عن اخلطبة، واإمنا، كذلك، ت�صمل النكاح الفا�صد، بل حتى النكاح الباطل، 

وبالتايل ال يجب اأن يت�صرب - ح�صب قوله - اإىل الذهن اأن هذه االأحكام خمالفة ملا 

هو ثابت يف الفقه االإ�صالمي، بل ميكن القول اأن كل ما نظمته املدونة هو عني ما ذهب 

.
اإليه الفقهاء”3

عن  ال�صادر  كاحلكم  لل�صبهة؛  مفهوم  اإعطاء  الق�صائي  العمل  بع�س  حاول  ولقد 

ال�صبهة  للن�صب  املثبتة  بال�صبهة  يق�صد  “...وحيث  فيه  جاء  والذي  مراك�س  ابتدائية 

العدد  التنمية،  واقت�صاد  لقانون  املغربية  املجلة  واحلجب«،  الطب  بني  الن�صب  »اإثبات  جوهر،  حممد   -   (1(

50/2004، �س. 153.
)2)  - اإدري�س حمادي، »البعد املقا�صدي واإ�صالح مدونة الأ�رشة«، مطبعة اأفريقيا ال�رشق، 2005، �ص�س. -194 

.195
)3)  - اإدري�س حمادي، م. �س.، �س. 195.
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ال�صرعية املبنية على ح�صول االإيجاب والقبول، واأن حتول ظروف قاهرة دون توثيق 

.
عقد الزواج، وظهور حمل باملخطوبة خالل فرتة اخلطبة”1

كما جاء يف حكم اآخر، اأن “ال�صبهة، ح�صب بع�س الفقه، هي كل ما مل يتيقن هل 

ال�صبهة ال يكون زنا، وال ملحقا  املبني على  اأو  ب�صبهة  اأم حرام. فاالت�صال  هو حالل 

بالزنا من جهة، وال يكون بناء على زواج �صحيح اأو زواج فا�صد من جهة اأخرى، ومن هنا 

 .
دخلته ال�صبهة...” 2

اإن حر�س امل�صرع املغربي على معاجلة م�صكل احلمل الناجت عن اخلطبة، والذي 

ا�صتفحل الأ�صباب معروفة ال داعي لذكرها، وال ي�صتدعي املجال ذلك، جعله يتبنى بع�س 

بني  ومن  التنزيل.  ومكان  زمان  يراعي  بتكييف  لكن  الفقهية،  الفتاوى  اأو  االجتهادات 

اإذا مت  اأنه   والتي مفادها 
3
هذه الفتاوى فتوى املرحوم حممد جواد ال�صقلي احل�صني

االإيجاب والقبول من كل من اخلاطب واملخطوبة، وثبتت اخللوة بينهما، وف�صي ذلك عند 

االأقارب واجلريان، ومل ينكر اخلاطب الن�صب عنه باللعان، فاإن الن�صب يلحق باخلاطب. 

وعلة هذه الفتوى ترجع اإىل اأن ر�صائية العقد حتققت باالإيجاب والقبول، خا�صة عند 

تعدد اخللوات بني اخلطيبني كما هو ال�صائع يف الوقت احلايل. وح�صب االأ�صتاذ عبد 

املجيد اغميجة فاإن هذه الفتوى، واإن كانت �صدرت ملواجهة اأو�صاع اجتماعية مل تكن 

يف ال�صابق، ت�صتمد اأ�صولها من كون الن�صب يدور على االإمكان، ف�صال عن مبداأ “ت�صوف 

 .
4
ال�صرع للحوق الن�صب”، واأنه يكتفي فيه مبجرد وجود ال�صبهة

، فاإن امل�صرع قد اأخذ بها 
5
وبغ�س النظر عن النقا�س الذي دار حول هذه الفتوى

)1)  - حكم �صادر بتاريخ 08/03/2006، يف امللف عدد 227/08/2005 )بدون عدد) من�صور مبجلة املنتقى من 

عمل الق�صاء، م. �س.، �س. 277.

)2)  -  حكم �صادر عن ابتدائية مكنا�س بتاريخ 24/04/2007 امللف عدد 333/05/2005 من�صور مبجلة املنتقى 

من عمل الق�صاء، م. �س.، �س. 278.

الطفل يف  الرابع، حقوق  الق�صم  املغربي،  القانون  الطفل يف  »حقوق  احل�صني،  ال�صقلي  - حممد جواد    (3(

قانون الأحوال ال�صخ�صية«، جملة امللحق الق�صائي، العدد 23، اأبريل 1979، �س. 161.

كما تبنى نف�س الفتوى كل من:

- الغازي احل�صيني، »الولد للفرا�س«، جملة الق�صاء والقانون، العدد 130، �س. 45.

- اأحمد اخلملي�صي، »التعليق على قانون الأحوال ال�صخ�صية«، م. �س.، �س. 36.

)4)  - عبد املجيد اغميجة، »موقف املجل�س الأعلى من ثنائية القانون والفقه يف جمال الأحوال ال�صخ�صية«، 

جمعية ن�رش املعلومة القانونية والق�صائية، العدد الأول، مار�س 2007، �س.491.

)5)  - يقول الأ�صتاذ حممد الك�صبور »اإن هذا املوقف واإن كان يبدو من�صجما مع مبداأ ت�صوف امل�رشع للحوق 

الأن�صاب يبقى حمل نظر من الوجهة ال�رشعية، كما اأنه ل يدخل يف العتبار باقي ال�رشوط الأخرى للزواج. 
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لكن ب�صروط دقيقة تظهر مدى حتكم امل�صرع يف العالقة الدينامية بني ت�صوف ال�صرع 

للحوق الن�صب مظنة، وحر�صه على نفيه يقينا، وتتمثل هذه ال�صروط يف:

ح�صول االإيجاب والقبول؛  ·
وجود ظروف طارئة حالت دون توثيق عقد الزواج؛  ·

ا�صتهار اخلطبة بني اأ�صرتي اخلطيبني؛  ·
موافقة ويل الزوجة عند االقت�صاء؛  ·

وقوع احلمل اأثناء فرتة اخلطبة؛  ·
اإقرار اخلطيبني اأن احلمل منهما.  ·

، ميكن القول كمالحظة اأولية اأن امل�صرع 
1
ودون الدخول يف تفا�صيل هذه ال�صروط

انتقل مبفهوم اخلطبة من كونها جمرد تواعد رجل وامراأة على الزواج، ح�صب الفقرة 

االأوىل من املادة 5 من املدونة، اإىل مفهوم الزواج غري املوثق، ويتجلى ذلك باخل�صو�س 

ويل  ا�صرتط  وكذا  الزواج”،  “عقد  توثيق  دون  احلائلة  الطارئة  الظروف  �صرط  يف 

“الزوجة” عند االقت�صاء باالإ�صافة ل�صرط االإيجاب والقبول.
من جهة اأخرى، فاإن امل�صرع وحتى مييز بني احلمل الناجت عن اخلطبة (الزواج 

اأثناء  اأوجب ح�صول احلمل  �صرعية  الناجت عن عالقة غري  وبني احلمل  املوثق)  غري 

اخلطبة، حتى يتحكم يف ت�صوف ال�صرع للحوق الن�صب مظنة وحر�صه على نفيه يقينا. 

وبذلك ميكن القول اأنه من خالل هذا ال�صرط باالأ�صا�س يكون امل�صرع قد انفتح على 

�صروط الفرا�س ال�صرعي ال�صابق ذكرها، وخا�صة اأمد احلمل ومظنة االت�صال. يقول 

االأ�صتاذ الك�صبور “ال بد من االعتداد هنا ب�صروط الفرا�س من اأقل مدة احلمل واأق�صاها 

بها  يثبت  ا�صتثناء، وال  الن�صب  بها  يثبت  االت�صال، ورغم ذلك فاخلطبة قد  واإمكانية 

.
الزواج، وال ترتب اأثاره القانونية”2

فهو بذلك يخرق قاعدة الولد للفرا�س وينزل اخلطبة منزلة الزواج، والقاعدة �رشعا وقانونا اأنها وعد بالزواج 

ولي�صت بزواج. كما يخلط هذا الجتاه بني اخلطبة وبني اأحكام الزواج الفا�صد والوطء ب�صبهة، واحلال اأن لكل 

منهما �رشوطا واأثارا خا�صة، كما اأنه يخلط بني دعوى اإثبات الن�صب ودعوى اإثبات الزوجية واحلال اأن لكل 

دعوى اإطارها اخلا�س«.                                                                                                                                                                          

- الو�صيط يف القانون الأحوال ال�صخ�صية »، مطبعة النجاح اجلديد، الطبعة اخلام�صة، 2003، �س.541.

)1)  - يراجع عبد العزيز اليمالحي، » الطبيعة القانونية للخطبة واأثارها يف مدونة الأ�رشة...«، م. �س.، �ص�س. 

.154 144-

)2)  - حممد الك�صبور، »�رشح مدونة الأ�رشة »، اجلزء الثاين، م. �س.، �س. 239.
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ميكن القول، انطالقا مما �صبق، اأن امل�صرع املغربي حاول اإ�صفاء طابع ال�صرعية 

على احلمل الناجت عن اخلطبة انطالقا من “ال�صبهة” بغ�س النظر عن النقا�س املثار 

حولها، كما حاول التحكم يف املق�صدين ال�صرعيني املوؤطرين ملوؤ�ص�صة الن�صب املتمثلني يف 

ت�صوف ال�صرع الإثبات الن�صب مظنة وحر�صه على نفيه يقينا من خالل ال�صروط املهمة 

الظروف  �صرط  وخا�صة  ال�صروط،  بهذه  اإخالل  فاأي  وبالتايل   .156 املادة  الواردة يف 

القاهرة احلائلة دون توثيق عقد الزواج، ووقوع احلمل اأثناء فرتة اخلطبة، يوؤدي اإىل 

م�س وهدر موؤ�ص�صة الن�صب، الأن اأي ف�صل بني العالقة الدينامية ( الظن واليقني )، وبني 

املراقبة االأخالقية (ال�صبهة)، ينقل احلمل الناجت عن اخلطبة من جمال ال�صرعية اإىل 

جمال الال�صرعية، لذلك ت�صدد امل�صرع يف هذه ال�صروط.

االإ�صالمي ال تخرج عن  الفقه  الن�صب يف  اأن موؤ�ص�صة  يت�صح  من خالل ما �صبق 

الفل�صفة العامة لل�صريعة االإ�صالمية التي تراوح بني حقوق العباد وحق اهلل عز وجل يف 

جمال املعامالت، على اعتبار اأن اأي ف�صل بني هذين احلقني، وخا�صة يف جمال الن�صب، 

يوقع يف الال�صرعية. لهذا قلت �صابقا باأن اأ�صا�س �صرعية الن�صب هو الذي مييزنا عن 

املرجعية االأممية يف تنظيمها لهذه  املوؤ�ص�صة التي جتعل حقوق االأفراد اأهم اهتماماتها 

بغ�س النظر عن �صابط ال�صرعية اأو الال�صرعية.

اأما واأن الواقع ي�صهد بوجود عالقات غري �صرعية من  هذا على م�صتوى املبداأ، 

�صفاح وزنا ينتج عنها اأطفال ال ذنب لهم �صوى اأنهم نتيجة نزوة بني رجل وامراأة، وهذه 

االأخرية لي�صت جديدة يف ع�صرنا واإمنا هي �صارية يف الزمان، فاإن الفقه مدعو للتحرك 

الإيجاد اجتهادات مقا�صدية تراعي و�صعية هوؤالء االأطفال باخل�صو�س. وبالتايل يبقى 

مو�صوع ن�صب ولد الزنا، ون�صب االغت�صاب وما �صابهه، من اأهم املوا�صيع التي طرحت 

املرجعية  داخل  �صواء  للتنازع  خ�صبا  جماال  تعترب  والتي  وحديثا،  قدميا  الفقه  على 

 
1
االإ�صالمية نف�صها اأو بني هذه االأخرية واملرجعية االأممية.

اأثري نقا�س فقهي مهم حول الأ�صا�س ال�رشعي  )1)  - بخ�صو�س مو�صوع ن�صب ولد الزنا ون�صب الغت�صاب، 

لقطع ن�صب هوؤلء الأطفال، وهل فعال ال�رشيعة الإ�صالمية ل تعرتف بهم؟ .لالإطالع اأكرث على املو�صوع يراجع: 

- اأحمد اخلملي�صي، »وجهة نظر«، اجلزء الثاين، م.�س.، �ص�س. -89 96.

يقول يف  والذي   ،116  111- �ص�س.  م.�س.،  احلديثة«،  والتقنيات  الن�صب  اإثبات  »قواعد  بلح�صاين،  احل�صني   -

ال�صفحة 115: »اإن ال�رشيعة الإ�صالمية مل تقطع يف احلقيقة ن�صب البن غري ال�رشعي، واإمنا هو حكم قرره 

الن�صب  وجود  و�صمان  الختالط  من  الإن�صان  حماية  ق�صدهم  كان  فقد  احلال.  مقت�صى  عند  نزول  الفقهاء 

للطفل ال�رشعي يف نف�س الوقت. وما دام اأن التعرف على الأب مل يكن ممكنا ول متاحا، فقد تقرر اأن ين�صب 

الولد للطرف الذي ولده فعليا وهو الأم. فهذه هي العلة التي اقت�صت احلكم«.
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الفقرة الثانية: حماية الن�سب من خالل العمل الق�سائي

لقد نظم امل�صرع املغربي الن�صب، وو�صائل اإثباته، يف الباب الثاين من الق�صم االأول 

من الكتاب الثالث من مدونة االأ�صرة، وخ�ص�س له 13 مادة ( من املادة 150 اإىل 162)، 

تطرق من خاللها ملعظم الق�صايا التي يطرحها الن�صب، غري اأن املعول عليه يف تطبيق 

هذه املواد هو الق�صاء الذي ينبغي اأن يقوم بدور اأكرث حيوية يف م�صل�صل تطوير القانون، 

بل  جامدة،  قانونية  ملقت�صيات  ميكانيكي  عمل  الق�صائي جمرد  العمل  يكون  ال  حتى 

.
1
ينبغي اأن يبعث احلقيقة يف الن�س القانوين

فاإذا كنت قد تطرقت الأ�صا�س �صرعية الن�صب يف الفقرة ال�صابقة، فاإن غر�صي يف 

هذا الفقرة معرفة ما مدى حر�س العمل الق�صائي املغربي على احرتام هذا االأ�صا�س، 

وا�صتجالء هذا  الن�صب،  موؤ�ص�صة  اإىل حماية  الرامية  وفل�صفته  امل�صرع  اإرادة  وجت�صيد 

احلر�س يتاأتى من خالل تعامل الق�صاء مع و�صائل اإثبات ونفي ن�صب احلمل الناجت عن 

اخلطبة.  

الت�صبث  اإىل مدى  راجع  وال�صبب  مواقفه،  تباينا يف  الق�صائي  العمل  لقد عرف 

احلريف ب�صروط املادة 156 من املدونة. حيث جند اجتاها يتعامل بجدية وحر�س مع 

اأحد  يف  مربره  يجد  اجتاه  وكل  معها.  مبرونة  يتعامل  اآخرا  واجتاها  ال�صروط،  هذه 

املقا�صد التي ينبني عليها الن�صب اإما ت�صوف ال�صرع للحوق الن�صب، واإما حر�صه على 

نفيه يقينا.

ففيما يتعلق باالجتاه االأول هناك العديد من القرارات واالأحكام الق�صائية، �صواء 

عن املجل�س االأعلى، اأو عن الق�صاء املو�صوع. ففيما يتعلق باملجل�س االأعلى جند القرار 

عدد 264 بتاريخ 26 / 4 / 2006 والذي جاء فيه “ لكن حيث اإنه مبقت�صى املادة 156 

من مدونة االأ�صرة فاإن من �صمن �صروط اإحلاق الن�صب باخلاطب ل�صبهة ثبوت اخلطبة 

الناجت عنها احلمل، واملحكمة م�صدرة القرار املطعون فيه عللت قرارها املوؤيد للحكم 

لتطبيق  جمال  ال  اأنه  بعلة  باملطلوبة  الن�صب  اإحلاق  طلب  برف�س  القا�صي  االبتدائي 

مقت�صيات املادة 156 من مدونة االأ�صرة مبا يف ذلك اإجراء خربة ملا ثبت لها عدم ح�صول 

اخلطبة بني الطرفني، واأن العالقة املزعومة الناجت عنها احلمل مو�صوع النزاع جمرد 

)1)  - حممد �صعيد بناين، »عوملة القت�صاد ودور الق�صاء الجتماعي يف التنمية »، ندوة »عمل املجل�س الأعلى 

والتحولت القت�صادية والجتماعية«. الرباط اأيام -18 24  دجنرب 1997، مطبعة الأمنية الرباط، 1997، �س. 

.58
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عالقة ف�صاد ح�صب ما تثبته وقائع القرار اجلنحي ال�صادر بتاريخ 21 / 5 / 04 بامللف 

عدد 728 / 04، وح�صب ما ا�صتخل�صته يف اإطار �صلطتها من �صهادة ال�صهود الذين وقع 

اأ�صا�س  على  ق�صاءها  اأ�ص�صت  قد  بذلك  تكون  االبتدائية،  املرحلة  اإليهم يف  اال�صتماع 

 .
قانوين �صحيح ومعلل مبا فيه الكفاية، لذلك يتعني رف�س الطلب”1

يت�صح من خالل هذا القرار اأن املجل�س االأعلى اأيد اجتاه املحكمة عندما توقفت 

عند �صرط وجود اخلطبة وا�صتهارها دون اأن تتعدى اإىل باقي �صروط املادة 156، على 

اعتبار اأن هذه االأخرية مكملة لبع�صها البع�س، واأي اإهمال الأحدها ي�صرب يف اأ�صا�س 

�صرعية الن�صب. وجاء يف قرار اآخر اأنه “حيث تبني �صحة ما عاب به الطالب القرار، 

ذلك اأنه مبقت�صى املادة 154 من مدونة االأ�صرة فاإن ن�صب الولد يثبت بفرا�س الزوجية 

اإذا ولد ل�صتة اأ�صهر من تاريخ العقد، وكان االت�صال ممكنا، �صواء اأكان العقد �صحيحا اأو 

فا�صدا، وملا كان الولد املطعون يف ن�صبه للطالب ولد بعد �صهرين تقريبا من تاريخ العقد، 

فاإن والدته تكون قد وقعت خارج االأجل املحدد يف املادة املذكورة، كما اأن املطلوبة مل 

تثبت ما يفيد وجود خطوبة فيما بينها وبني الطالب، ف�صال عن اأن احلمل الذي ظهر 

بها خالل الفرتة ال�صابقة للعقد على فر�س اأنها فرتة خطوبة، فاإنه ال يلحق بالطالب اإال 

باإقراره طبقا للمادة 156 والطالب مل يقر به، واملحكمة ملا اأ�ص�صت ق�صاءها على خالف 

وعر�صت  اإليها...،  امل�صار  املادتني  مقت�صيات  خرقت  قد  بذلك  تكون  فاإنها  ذكر،  ما 

 .
قرارها للنق�س”2

ففي هذا القرار يت�صح مدى حر�س املجل�س االأعلى على عدم اإحلاق االأن�صاب بغري 

اأبائهم على اعتبار اأن اأي خرق ل�صرط من �صروط الفرا�س ال�صرعي فاإن الن�صب ال يلحق، 

كما اأن القرار ناق�س �صروط املادة 156، وخا�صة �صرط وجود اخلطبة وا�صتهارها، وكذا 

اإقرار اخلاطب اأن احلمل منه.

اأما فيما يتعلق بق�صاء املو�صوع، ودائما يف هذا االجتاه املت�صدد يف تطبيق �صروط 

املادة 156 وكذا �صروط الفرا�س، جند العديد من االأحكام والقرارات اأهمها:

)1)  - قرار عدد 264، ملف عدد 607\2\1\2005\ بتاريخ 26/04/ 2006 اأورده اإبراهيم يحماين، م. �س.، �س. 

.11
)2)   - قرار عدد 104، ملف عدد 660\2\1\2004 بتاريخ 25\02\2006، اأورده ابراهيم يحماين، م. �س.، �س. 
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 ،156 املادة  �صروط  معظم  فيه  ناق�صت   ،
1
الر�صيدية ابتدائية  عن  �صادر  حكم   -

اأن  اخلطيبني  قرار  اإىل  باالإ�صافة  القاهر،  الظرف  ووجود  اخلطبة،  ا�صتهار  وخا�صة 

اأن  وحيث   ...“ احلكم:  هذا  يف  جاء  ومما  احلمل.  فرتة  من  والتاأكد  منهما،  احلمل 

املدعية مل حتدد تاريخ اخلطوبة للتاأكد من ازدياد الطفلة اأثناء اخلطوبة وداخل املدة 

املحددة قانونا، ف�صال عن كونها مل تقم باإح�صار والدها رغم اإنذارها، وذلك للتحقق 

من ا�صتهار اخلطبة بني اأ�صرتي اخلطيبني، واإمنا اكتفت بالئحة �صهود معظمهم اأجانب 

عنها. زيادة على كون هذه االأخرية مل تو�صح الظروف القاهرة التي حالت دون توثيق 

عقد الزواج قبل ظهور احلمل”.

اأنه بالرغم من اأن معظم �صروط املادة 156 غري  واملثري لالنتباه يف هذا احلكم 

اأنكر احلمل، غري  باإجراء خربة طبية، الأن املدعى عليه  اأمرت  متوفرة، فاإن املحكمة 

اأن هذا االأخري تخلف عن احل�صور فتعذر معه اإجناز اخلربة، مما اأبقى هذا االإجراء 

دون فعالية، ومل تبني عليه املحكمة اأي اإجراء. لذلك قررت املحكمة اأمام غياب معظم 

باإثبات  القا�صي  الطلب  قبول  بعدم  الطفلة،  عليه  املدعى  ونفى   ،156 املادة  �صروط 

الن�صب.

- حكم �صادر عن نف�س املحكمة ال�صابقة تعاملت ب�صدة، كذلك، مع �صروط املادة 

156 باالإ�صافة اإىل تو�صيحها للحالة التي يلجاأ فيها اإىل اخلربة الطبية يف احلمل الناجت 

عن اخلطبة. ومما جاء يف هذا احلكم “... لكن حيث اأن ما دفعت به املدعى عليها اأمر 

غري م�صلم به، ذلك اأن اإثارة توفر مقت�صيات املادة 156 من مدونة لي�صت عليه دليل، 

فمن جهة مل تثبت لنا متام اخلطوبة، وال ح�صول االإيجاب والقبول، ناهيك عن عدم 

اإعمال رقابتها على جدية  الزواج لتمكني املحكمة من  تو�صيحها الأ�صباب عدم توثيق 

اإثباتها الأي �صرط من �صروط ن�صب  الظرف احلائل دون ذلك، هذا عالوة على عدم 

اخلطبة  ا�صتهار  واملتمثلة يف   ،156 املادة  عليها يف  املن�صو�س  لل�صبهة  للخاطب  الولد 

بني اأ�صرتي اخلاطب واملخطوبة، وموافقة ويل الزوجة عند االقت�صاء، وكون املخطوبة 

حملت  اأثناء اخلطبة واأقر اخلطيبان بكون احلمل منهما. ومن جهة اأخرى، فاإن �صروط 

اللجوء اإىل اخلربة الطبية الإثبات الن�صب لي�س لها حمل يف نازلة احلال، الأن ذلك ال 

يكون اإال يف حالة اإنكار اخلاطب للحمل رغم توفر �صروط وظروف املادة 156، وملا مل 

)1)  - حكم عدد 202، ملف عدد 879\08\2006 من�صور مبجلة املنتقى من عمل الق�صاء، م. �س.، �ص�س. -271 
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اخلربة  اإىل  باللجوء  املتعلقة  املقت�صيات  الإعمال  ال جمال  فاإنه  ال�صروط،  تلك  تتوفر 

الطبية الإثبات ن�صب املولود للمدعي... وحيث اأن طلب املدعي هذا يكون بناء على ما 

.
�صلف موؤ�ص�صا، ويتعني احلكم وفقه”1

- حكم �صادر عن ابتدائية مراك�س ق�صى ببطالن عقد الزواج الرابط بني املدعي 

املادة  االأم مبقت�صيات  باملدعي رغم مت�صك  واملدعى عليها، وبعدم حلوق ن�صب االبن 

بوا�صطة  املحكمة  تاأكدت  اأن  بعد  “...وحيث  فيه  جاء  االأ�صرة، حيث  مدونة  من   156

خربة طبية باأن حمل املدعى عليها كان قبل اإبرام عقد الزواج، ت�صبثت هذه االأخرية 

مبقت�صيات املادة 156 من املدونة، وحيث تاأكد للمحكمة من خالل البحث امل�صار اإليه 

اأعاله اأن حمل املدعى عليها، واإن ن�صبته للمدعي، فاإنها ا�صرتطت اأن يكون احلمل الذي 

ين�صب للخاطب لل�صبهة قد مت اأثناء اخلطبة ولي�س قبلها، وحيث اأن التكييف القانوين 

لطلب املدعي هو املطالبة ببطالن عقد الزواج وفقا ملقت�صيات املادة 57 من املدونة التي 

تعترب الزواج باطال: -2 اإذا وجد بني الزوجني اأحد موانع الزواج املن�صو�س عليها يف 

املواد من 35 اإىل 39 اأعاله”، ومادامت املدعى عليها من املحرمات على املدعي حرمة 

موؤقتة وفقا للفقرة االأخرية من املادة 39 من مدونة االأ�صرة، تعني اال�صتجابة للطلب، 

وبالتايل الت�صريح ببطالن عقد الزواج الرابط بني املدعي واملدعى عليها، وحيث تعني 

بالتبعية الت�صريح بعدم حلوق االبن املزداد للمدعى عليها بتاريخ 25/10/2005 بن�صب 

.
املدعى تطبيقا ملقت�صيات املادتني 159-154 من مدونة االأ�صرة”2

يتبني من هذا احلكم اأن اختالل �صرط وجوب كون احلمل اأثناء فرتة اخلطبة جعل 

املحكمة تنفي ن�صب الطفل عن املدعي، كما �صرحت ببطالن عقد الزواج لوجود احلمل 

الطبية  باإجراء اخلربة  نف�صها  تكلف  املحكمة مل  اأن  كما  املوؤقتة.  املوانع  من  باعتباره 

للتاأكد مما اإذا كان احلمل من اخلاطب اأم ال، وذلك الختالل �صروط املادة 156، وخا�صة 

ال�صرط ال�صابق ذكره.

تطبيق  على  املغربي حري�س  الق�صائي  العمل  من  االجتاه  هذا  كان  اإذا  وبالتايل 

مقت�صيات املادة 156، وغريها من مقت�صيات اإثبات ونفي الن�صب متا�صيا مع مق�صد 

)1)  - حكم عدد 147، ملف عدد 75/03/2006 بتاريخ 17/04/2006، من�صور مبجلة املنتقى من عمل الق�صاء، 

م. �س.، �ص�س. -272 279.

)2)  - حكم عدد 1132، ملف عدد 1928/08/03 بتاريخ 14 يونيو 2004 من�صور مبجلة املناهج، عدد مزدوج 

8 – 9، ال�صنة 2005، �ص�س. -229 230.

تدبري حق الن�شب يف الت�رشيع املغربي



204

حماية االأن�صاب من االختالط، فاإن هناك توجه اآخر يجعل من ت�صوف ال�صرع اإحلاق 

بني  ومن  قوة،  وال  لهم  حول  ال  الذين  االأطفال  حماية  وغايته  �صعاره،  مظنة  الن�صب 

القرارات واالأحكام الداعمة لهذا التوجه هناك:

قرار �صادر عن ا�صتئنافية وجدة جاء فيه “حيث اإن هذه املحكمة بعد اطالعها   -

على وثائق امللف وحمتوياته على ال�صعيد االبتدائي واال�صتئنايف، ودرا�صتها لعلل احلكم 

امل�صتاأنف، تبني لها اأن ما نعته اجلهة امل�صتاأنفة غري موؤ�ص�س، ذلك اأن ال�صواهد االإدارية 

املدىل بها بغ�س النظر عن كونها جمرد �صور �صم�صية، فاإنها تثبت وقائع مادية؛ تتمثل 

يف اإ�صهار العالقة الزوجية بني الطرفني...كما اأن ال�صهود امل�صتمع اإليهم اأمام املرحلة 

االبتدائية اأكدوا واقعة اإقرار امل�صتاأنف بعالقة الزوجية بينه وبني امل�صتاأنف عليها، فكان 

نتاج ذلك ازدياد الولد...، وحيث اأن املحكمة للمزيد من البحث والتحقيق اأمرت باإجراء 

خربة طبية اأ�صفرت على انت�صاب الولد للم�صتاأنف وراثيا، وهي خربة تدح�س اأي اإنكار 

�صادر عن االأب الطبيعي يف مثل هذه احلاالت... واأن ما مت�صك به امل�صتاأنف من كون 

�صروط املادة 156 من مدونة االأ�صرة غري متوفرة مردود عليه ال�صتهار عالقة الطرفني 

.
وح�صول احلمل على اإثر اخلطوبة، لذا توجب تاأييد احلكم امل�صتاأنف”1

اإن الطلب يرمي اإىل  حكم �صادر عن ابتدائية طنجة جاء يف حيثياته “حيث   -

اأثناء  ا�صتلحاق ن�صب البنت... املزدادة بتاريخ 20/04/2005، وحيث علل الطلب باأنه 

اإعداد الوثائق الالزمة لتوثيق الزواج ح�صل االختالط واخللوة ونتج عنها احلمل، وحيث 

تبني للمحكمة من خالل وثائق امللف اأن البنت مزدادة بتاريخ 20/04/2005، واأن عقد 

الزواج اأبرم بتاريخ 23/02/2005، وحيث اإنه طبقا للمواد 152 و155 و156 و160 من 

خالل  الناجت  احلمل  يف  وبال�صبهة  االأبوين،  باإقرار  يلحق  الن�صب  فاإن  االأ�صرة،  مدونة 

.
مرحلة اخلطوبة الذي يتعني معه الت�صريح بقبول الطلب...”2

     يظهر اأن هذا احلكم تعامل مبرونة كبرية مع �صروط املادة 156 من املدونة، 

مما اأفرغها من كل م�صمونها، وخا�صة �صرط كون احلمل ح�صل اأثناء اخلطبة، وكذا 

الظروف القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج، وا�صتعا�صت عن ذلك كله باإقرار 

اخلطيبني اأن احلمل منهما. بل اإن املحكمة مل تول اأي اهتمام اإىل اأن الزواج مت واملراأة 

حامل بدليل اأن البنت املراد اإحلاق ن�صبها ازدادت بعد �صهرين تقريبا من العقد.

)1)  - قرار عدد 99، ملف عدد 483/05 بتاريخ 15/03/2006، غري من�صور.

)2)  - حكم عدد 6/12، ملف عدد 1067/05 بتاريخ 16/06/2005 )غري من�صور).
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     ومن مظاهر املرونة، كذلك، اإعطاء تف�صريات خمتلفة للظرف القاهر احلائل 

دون توثيق عقد الزواج تكون يف بع�س االأحيان غري منطقية، ومن بينها ما جاء يف حكم 

البتدائية تارودانت باأنه “وحيث من خالل ت�صريحات الطرفني، وكذا ما جاء يف �صهادة 

الزواج، ومتت اخلطبة  على  اتفقا  واملدعية  املدعي  اأن  العريف،  واالإ�صهاد  ال�صاهدين، 

بينهما بتاريخ 30/08/2006 بح�صور اأفراد االأ�صرتني، و�صلم اخلاطب مبلغ (500) درهم 

ك�صداق ملخطوبته، و�صاع ذلك برتدد اخلاطب على منزل عائلة املخطوبة وات�صاله معها، 

مما نتج عنه حملها واإجناب االبن... بتاريخ 17/09/2007... واأن ات�صال اخلطيبني 

بينهما وترتيب حمل باملخطوبة يعترب ظرفا قاهرا حال دون توثيق عقد الزواج وفق 

. اإن اعتبار ات�صال 
ال�صكل القانوين املطلوب، مما يكون معه الطلب مرتكزا على اأ�صا�س”1

الزوجني فيما بينهما، وترتيب حمل باملخطوبة، ظرفا قاهرا ال ميكن ا�صت�صاغته، وال 

قبوله، بل يعترب ا�صتهانة بالن�س القانوين، واإفراغا ملحتواه كيفما كان املربر لذلك.

       اإن ما ميكن ا�صتنتاجه من خالل هذه القرارات واالأحكام هو تفاوت التعامل 

بني  التحكم  كيفية  وتباين  اختالف  يربز  ب�صكل  املدونة  من   156 املادة  مقت�صيات  مع 

ت�صوف ال�صرع الإثبات الن�صب مظنة وحر�صه على نفيه يقينا، والذي يظهر من خالل 

ت�صدد بع�س املحاكم يف التم�صك احلريف ب�صروط املادة،156 يف املقابل تعاملت معها 

حماكم اأخرى مبرونة كبرية.

موكولة  تبقى  الن�صب  موؤ�ص�صة  للطفل يف  الف�صلى  امل�صلحة  فاإن حماية  وبالتايل 

منطق  بني  يوازي  مقا�صدي  اجتهاد  واعتماد  الروؤى  توحيد  عليه  يجب  الذي  للق�صاء 

اأ�صا�س  مع  متا�صيا  نفيه  وتع�صري  ت�صييق  منطق  وبني  الن�صب  اإثبات  وت�صهيل  تي�صري 

�صرعية الن�صب يف فقهنا االإ�صالمي.

)1)  - حكم بتاريخ 10/03/2008 ملف عدد 425/07، من�صور مبجلة املنتقى من عمل الق�صاء، م. �س.، �س. 267 

وما بعدها.
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اإ�سكال جتديد علم اأ�سول الفقه: 

مقاربة حتليلية تركيبية مقارنة

ذ. �صـمري الـخال

باحث يف الدرا�صات االإ�صالمية، وع�صو خمترب “مقا�صد الوحي”

كلية االآداب والعلوم االإن�صانية ببني مالل

نظرية  توطئة 
احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على نبينا حممد الهادي اإىل �صراط 

م�صتقيم، وعلى اآله و�صحبه الهداة املهتدين، ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين.

اأما بعد، فاإن احلديث عن “جتديد علم اأ�صول الفقه االإ�صالمي” حديث ال�صاعة، اإذ 

�صار الكل، (من اأ�صوليني، وفقهاء، ومفكرين اإ�صالميني، وباحثني علمانيني، وقانونيني، 

واأ�صاتذة الفل�صفة، وباحثني اجتماعيني، وغريهم)، يتحدث عن هذا املطلب التجديدي، 

والواقعية،  منها،  العلمية  امل�صلمني  حياة  املتميزة يف  متزايدا مبكانته  اهتماما  ويبدي 

وامل�صتقبلية، على حد �صواء. 

ومع جدته، يظل هذا احلديث خطريا ومهما يف االآن ذاته؛ فاأما خطورته فتتجلى 

يف اأن اأي تغيري اأو تبديل للمنهاج االإ�صالمي ل�صبط تف�صري وتاأويل ن�صو�س الوحي (

القراآن وال�صنة) -وهو الذي ن�صميه علم اأ�صول الفقه - يطال حتما معرفتنا االإ�صالمية 

كذلك  ومي�س  عامة،  جهة  من  االأولني  الت�صريعيني  امل�صدرين  هذين  من  امل�صتنبطة 

اال�صتنباط واالجتهاد الفقهيني على وجه اخل�صو�س.

كرثة  خالل  من  فتربز  الفقه”،  اأ�صول  علم  “جتديد  ق�صية  تناول  اأهمية  واأما 

االأطروحات املختلفة حول هذه الق�صية، ووفرة املقرتحات املتباينة، بل املت�صاربة فيما 

ونتائج بحثية - طبعا-  من جهة  بينها منهجا، وت�صورا نظريا من جهة، وخال�صات 

اأخرى.

وال�صبب يف ذا ال�صراع املعريف يرجع اإىل تباين املداخل النظرية، وتنوع املقاربات 

النقا�س  هذا  يف  دخل  اإذ  املدرو�صة؛  الق�صية  هذه  يف  باحث  لكل  هة  املوجِّ املنهجية 
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العلمي احلداثيون باأطيافهم املختلفة، حتدوهم الرغبة - من خالل احلدث التجديدي 

االأ�صويل- يف تطويع املعرفة الدينية ب�صكل عام، واال�صتنباط الفقهي بوجه خا�س، من 

اأجل اأن ي�صبح تديننا موافقا ملا اأنتجه الفكر الغربي من مواثيق واتفاقيات، واإن اعرتى 

نزلت 
ُ
ر�صلت الر�صل، واأ

ُ
اإ�صالمنا حتريف له على غري املق�صد الرباين الذي من اأجله اأ

الكتب.

من  الدينية  ومرجعيتها  الق�صية  هذه  بني  اجلدلية  الطبيعة  وبحكم  املقابل،  ويف 

جهة، وباعتبار العالقة املنطقية بينها وبني الفكر االإ�صالمي املعا�صر من جهة ثانية، فقد 

ولج يف هذا البحث املعريف كذلك االإ�صالميون بت�صوراتهم النظرية املتباينة، وتطبيقاتها 

حول  يتمحور  فعل جتديدي  لكل  الراف�صني  منهم  وجدنا  وهكذا،  املختلفة.  املنهجية 

ما ورثناه - من علم االأ�صول- عن االآباء واالأجداد مهما كانت علميته وجودته، ومنهم 

االإرث  النظر يف هذا  الإعادة  املتحم�صون  االأ�صويل،  التجديدي  ال�صرح  لهذا  املوؤيدون 

العلمي، واإن مل تتفق اآراوؤهم حول مالمح هذا امل�صروع الت�صحيحي.

الكفاية على  فرو�س  املو�صوع من  البحث يف هذا  باأن  مني  واإميانا  يكن،  ومهما 

االأمة االإ�صالمية، وما يقت�صيه ذلك من وجوب �صرعي على اأهل االخت�صا�س من علماء، 

ومفكرين، وطالب علم، و�صرورة تبيني ما ميليهم عليهم اجتهادهم يف هذه الق�صية، 

ب�صكل  الدينية  املعرفة  وطبيعة  يتما�صى  مبا  التجديدي  ال�صرح  هذا  مالمح  وتو�صيح 

عام، وخ�صو�صية املجال العلمي االأ�صويل ب�صكل خا�س، وبوجه اأخ�س مقا�صد ال�صريعة 

االأ�صول)،  بعلم  ارتباطها  يف  كذلك  منها  اخلا�صة  اأو  منها،  العامة  (�صواء  االإ�صالمية 

جاءت فكرة هذه امل�صاهمة من اأجل تناول اإ�صكال جتديد علم اأ�صول الفقه، من خالل 

اأهم  مظاهر  وحتليل  جهة،  من  االأ�صويل  التجديد  ظاهرة  و�صف  بني  جامعة  مقاربة 

املقرتحات التجديدية من جهة ثانية، وتركيب خال�صات متعلقة باأهم ت�صورات النماذج 

العلمية  املقارنات  اإجراء  الظاهرة، مع �صرورة  التمثيلية (االإ�صالمية واحلداثية) لهذه 

الهادفة والهادئة من جهة ثالثة. 

1. التناول االإ�سالمي الإ�سكالية جتديد علم اأ�سول الفقه

اإن التناول املعا�صر للتحديد املفهومي لتجديد اأ�صول الفقه- من الزاوية املوؤطرة 
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باملرجعية االإ�صالمية- مل ي�صكل توافقا تاما، وال تطابقا مطلقا، بني خمتلف امل�صتغلني 

بهذا العلم؛ املهتمني بق�صية التجديد فيه.

وهكذا، ن�صتطيع اإجمال اأهم مالمح التحديد املفهومي االإ�صالمي احلديث ملفهوم 

جتديد اأ�صول الفقه من خالل النماذج التنظريية، والق�صايا التجديدية التالية؛ بالبداءة 

بيو�صف القر�صاوي الذي ينطلق- يف اإطار حديثه عن جتديد الفقه االإ�صالمي - من 

نفي م�صروعية كون التجديد هو تطويع اأ�صول الفقه االإ�صالمي حتى ي�صاير هذا الفقه 

لي�س  فهذا  ا�صرتاكية،  اأو  راأ�صمالية  جرمانية،  اأو  التينية  الغربية،  الو�صعية  القوانني 

من التجديد يف �صيء، بل هو حتريف وتزييف. اإمنا التجديد احلق فهو تنمية الفقه 

االأ�صيلة،  بخ�صائ�صه  االحتفاظ  مع  هو،  وباأ�صاليبه  داخله،  من  واأ�صوله  االإ�صالمي 

.
1
وبطابعه املتميز

ولعل اأبرز ما ورد يف كالم يو�صف القر�صاوي اأمران:

	تاأكيده على اأن التجديد يجب اأن يكون من داخل العلوم االإ�صالمية، ال من 
خارجها؛

	تفريقه بني ما حلقه الثبات واال�صتمرارية (وهي امل�صائل القطعية)، وبني ما 
ي�صرع فيه االجتهاد (وهي الق�صايا الظنية). اإن هذا التفريق �صي�صري عمدة واأ�صا�صا 

للتمييز بني االجتاهات االإ�صالمية، والتيارات احلداثية حول جتديد اأ�صول الفقه؛ ما 

دامت االأوىل تعترب اأن خطوطا حمراء يف علم االأ�صول (ويف غريه) ال يجب جتاوزها، 

بخالف القراءات العلمانية التي تريد اأن تخ�صع كل �صيء للمراجعة، والنقد، والتغيري، 

والتبديل.

»اأن  القر�صاوي،  يو�صف  يرى  كما  اإ�صالمي،  حدث جتديدي  كل  ف�صابط  لذلك، 

نعرف ما حتتمه علينا االأ�صالة، وما يقت�صيه التجديد والتطور، وبالتايل: اأن جنمع بني 

الثبات واملرونة معا ب�صرط اأن منلك التمييز بني ما هو ثابت وما هو متطور من فقهنا 

.
2
"واأ�صوله"«

ويدخل حممد �صعيد رم�صان البوطي هذا النقا�س الدائر حول ق�صية جتديد هذا 

العلم، بتمييزه بني مدلولني متعار�صني لتجديد اأ�صول الفقه ال ثالث لهما؛ ويتعلق االأمر 

 - هـ   1430  ،4 ط  القاهرة،  وهبة،  مكتبة  والتجديد،  الأ�صالة  بني  الإ�صالمي  الفقه  يو�صف،  القر�صاوي،    (1(

2009م، �س: 28. 
)2)  املرجع نف�صه، �س: 29.
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ب:

لتجديد  مرادفا  ليجعله  االإ�صالمية،  باملرجعية  املوؤطر  العلم  هذا  جتديد    •
االن�صباط بقواعد علم اأ�صول الفقه »واأحكامه، واإ�صالح ما ت�صدع من بنيانه، ومتتني ما 

وهي من دالئله، و�صد ما تفتح من ثغرات يف مفاهيمه، ونف�س ما غ�صي عليه من غبار 

؛
1
الن�صيان له واالإعرا�س عنه، وعر�س م�صمونه باأ�صلوب اأكرث جدة واأي�صر فهما«

وكذا جتديده املحكوم بالنزعة العلمانية، لي�صري دائرا يف فلك ا�صتبدال الق�صايا   •
، عن 

2
القطعية يف علم االأ�صول، ب»تغيري قواعده، وجتاوز الكثري من اأحكامه اإىل غريها«

طريق »تغيري البنية التاأ�صي�صية للفقه االإ�صالمي، املتمثلة يف قواعد دالالت االألفاظ، ثم 

املتمثلة يف التعريف بامل�صادر االأ�صلية والفرعية لل�صريعة االإ�صالمية. وهو التغيري الذي 

يقود ب�صكل اآيل اإىل تغيري االأحكام الفقهية، بل اإىل العبث بها على النحو الذي ت�صاوؤه 

 .
3
وتوحي به البنية (التحتية) اجلديدة!..«

ف�صعار هذا التيار ـ اإذن ـ �صعيه املبا�صر »اإىل تغيري (االأ�صول الد�صتورية) اإن جاز 

هذا التعبري، ومن ثم اإىل تغيري فروعها التطبيقية، واإخ�صاعها لرغبات االأمزجة واأويل 

.
4
االأهواء«

ويف اإطار مناق�صته للمدلولني ال�صابقني، ي�صرح البوطي باأن املعنى االأول »حق ال 

جمال للخالف والنقا�س فيه. وهو جزء اأ�صيل من املعنى العام لتجديد الدين الذي عناه 

امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�صلم بقوله: ((اإن اهلل يبعث لهذه االأمة على راأ�س كل مئة 

. وهل يف النا�س من ال يجدد – مثال-  كتابه الذي تفكك 
5
�صنة من يجدد لها دينها))

)1)  البوطي، حممد �صعيد رم�صان، حول جتديد اأ�صول الفقه، �صمن �صل�صلة »حوارات لقرن جديد«، مو�صوع 

هذا العدد »اإ�صكالية جتديد اأ�صول الفقه«، دار الفكر املعا�رش )بريوت)، ودار الفكر )دم�صق)، ط1، 1426هـ ـ 

2006م �س: 156.
)2)  املرجع نف�صه، �س: 158.

)3)  املرجع نف�صه، �ص�س: -175 176.

)4)  املرجع نف�صه، �س: 176.

)5)  هذا احلديث رواه اأبو داود، واحلاكم، وغريهما؛ وانظر:

- اأبو داود، �صليمان بن الأ�صعث ال�صج�صتاين )ت 275 هـ)، �صنن اأبي داود، حتقيق حممد بن عبد العزيز اخلالدي، 
دار الكتب العلمية، بريوت، ط 1، 1416هـ - 1996م، كتاب املالحم، باب ما يذكر يف قرن املائة )رقم احلديث 

4291)، ج3، �س113؛
- احلاكم، اأبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الني�صابوري )ت 405 هـ)، امل�صتدرك على ال�صحيحني، حتقيق م�صطفى 

عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، دت، كتاب الفنت واملالحم، )رقم احلديث 523/4)، ج 4، 

�س 567.
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ونف�س  اأوراقه،  وجمع  غالفه،  بتمتني  الغبار،  عليه  وتكاثف  اأوراقه،  وتناثرت  غالفه، 

.
1
الغبار عنه؟«

واملالحظ اأن حممد �صعيد رم�صان البوطي يجد م�صروعية جتديد هذا العلم من 

دليل �صرعي (وهو حـديث الباب الذي اأورده قريبا)، ومن اآخر عـقلي، وح�صي، وواقعي 

(وهو ما ذكره بخ�صو�س املثال الذي �صربه حول جتديد الكتاب). اإن لهذا التنوع يف 

بذاته على حجية  دليل منفرد  اإيراد  اأعمق من جمرد  تاأثريا  بها،  واال�صتدالل  االأدلة، 

ق�صية التجديد بعينها، �صواء يف بعدها الديني بوجه عام، اأو يف ت�صورها العلمي منه 

بوجه خا�س، اأويف روؤيتها للمجال االأ�صويل منه ب�صكل اأخ�س.

واأما موقفه من التجديد االأ�صويل مبعناه احلداثي، فريى البوطي باأنه »لي�س يف 

، اأي التطوير والتغيري والتبديل... 
2
مو�صوعات هذا الفن وم�صائله ما يخ�صع للتجديد

ال تلك التي كانت - وال تزال - حمل اتفاق واإجماع، وال امل�صائل الفرعية التي وقع فيها 

.
3
النظر واخلالف«

وعالقة باإ�صكالية التغيري والتبديل يف علم اأ�صول الفقه دائما، ي�صرح باحث اآخر 

النظر  من  موجود  اأو  قدمي  هو  مبا  ما  فعل  اإحلاق  االأ�صويل  بالتجديد  املق�صود  باأن 

�صورته  يف  النفو�س  تاألفه  مل  جديدا  بذلك  في�صري  اجلدة،  �صمات  لياأخذ  االأ�صويل 

له فيما نحن ب�صدده من  والتغيري، فال حمل  التبديل  واأما  العقول يف مفاده.  وتقبله 

الطبيعة اخلا�صة للخطاب  ين�صجم مع  القواعد ال  اأو  االأدلة  االإمكان؛ الأن تغري  حيث 

ال�صرعي املوؤ�ص�س على مطلقية الن�صو�س واالأدلة؛ اللهم اإال اإذا ق�صد بذلك ا�صتبدال 

بع�س القواعد واملبادئ املتغرية والظنية بقواعد اأخرى اأكرث قطعية وثباتا؛ وفق النظر 

باالأ�صول العلمية، وكان هذا التبديل لالأدلة والقواعد االأ�صولية املخ�صو�صة واملتعينة 

من ورائه ق�صد، يتجلى يف اإمكان اإنتاج اأف�صل مما كان واأح�صن منه يف بيان املق�صود 

وقد �صحح هذا احلديث جماعة من العلماء، منهم ابن قيم اجلوزية وال�صيوطي. وانظر كذلك:

	ابن القيم، حممد بن اأبي بكر بن اأيوب الدم�صقي )ت751هـ)، اإعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق حممد 
حميي الدين عبد احلميد، املكتبة الع�رشية، بريوت، ط1، 1424هـ - 2003م، ج4، �س 158؛

الب�صري  اأحاديث  ال�صغري يف  اجلامع  اأبي بكر )ت911 هـ)،  بن  الرحمن  الدين عبد  ال�صيوطي، جالل  	
النذير، دار الفكر، بريوت، ط1، 1401هـ - 1981م، )رقم احلديث 1845)، ج1، �س282، هام�س5.

)1)  البوطي، »حول جتديد اأ�صول الفقه«، م.�س، �س: 156ـ157.

)2)  يق�صد بالتجديد ههنا معناه احلداثي ال�صابق بيانه، والذي يتعلق بالتغيري والتبديل ملو�صوعات هذا العلم. 

ويوؤيد هذا التقييد ال�صياق.

)3)  البوطي، »حول جتديد اأ�صول الفقه«، م.�س، �س: 164.
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.
1
باخلطاب ال�صرعي وتنزيله على واقع االإن�صان

اأ�صول  يف  والتغيري  التبديل  م�صاألة  من  متباينني  موقفني  للباحث  اأن  واملالحظ 

الفقه؛ فاإما الرف�س مطلقا اإذا مل يكن لذلك م�صوغ مقبول، واإما قبوله يف بع�س امل�صائل 

والق�صايا بال�صروط التي ذكرها: منها اأن تكون هذه امل�صائل والق�صايا ظنية، واأن يكون 

امل�صتبَدل به اأكرث قطعية وثباتا... ويف نظري، فاإن هذه قيود ح�صنة تن�صجم مع املرجعية 

االإ�صالمية املوؤطرة الأي حدث جتديدي يف علم اأ�صول الفقه، ويف غريه.

االأحكام  ا�صتنباط  ق�صد  الفقهي  بالبحث  االجتهاد  ربط  ال�صائع  من  كان  واإذا 

اأدلتها التف�صيلية، فاإن حممد الد�صوقي يجعل الدعوة اإىل جتديد علم  ال�صرعية من 

اأ�صول الفقه دعوة اإىل االجتهاد فيه على اأ�ص�س ومبادئ تلبي حاجات الع�صر، وتكفل 

تطبيق االأحكام على وجه يحقق املقا�صد ال�صرعية منها. وال يعني هذا التجديد هدما 

جلهد ال�صابقني، فما يقول به اأحد ممن يحتكم اإىل املرجعية االإ�صالمية، وثوابتها. 

واإمنا يعني بالتجديد االأ�صويل حماولة تطوير منهج اال�صتنباط على نحو ال يخرج 

متمحورا حول  التجديدي  احلدث  يتاأ�ص�س  واإمنا  االأحوال.  من  بحال  القطعيات  على 

الظنيات من علم االأ�صول اأو يف بع�صها، بال�صكل الذي ينتج راأيا يكفل لالجتهاد قيادة 

اأو الرتاثية يف معاجلة امل�صكالت يف ع�صر  االأمة يف خمتلف املجاالت، ونبذ ال�صلبية 

تختلف م�صكالته و�صراعاته االجتماعية والفكرية كل االختالف عما كان من قبل. كما 

اأن التجديد االأ�صويل ينبغي اأن ي�صتفيد من الرثوة التي تركها لنا علماء االأ�صول، واأن 

نح�صن ا�صتثمارها وتنميتها، ونعيد تقدميها يف �صورة جديدة، حتى تظل م�صدرا غنيا 

باملفاهيم والقيم التي تنري درب االجتهاد، وجتعله قادرا على التعبري العلمي عن مهمة 

.
2
الدين يف دنيا النا�س

ومن اأهم ما جاء به هذا الباحث، هو التاأكيد على �صرورة االعتناء بالرثوة التي 

خلفها االأ�صوليون، باعتبارها مادة اأولية، ومنطلقا اأ�صا�صيا، لكل حدث جتديدي يف هذا 

العلم.

وقريب مما �صبق، فاإن اجلهود التجديدية يف هذا العلم اإمنا جاءت بغية جتاوز 

والدرا�صات،  للبحوث  مناء  مركز  التحرير،  اإىل  الإ�صكال  من  الأ�صويل:  التجديد  نظرية  احل�صان،  �صهيد،    (1(

الريا�س/بريوت، ط1، 2012م، �ص�س: -36 37. 

ط1،  بريوت،  الإ�صالمي،  املدار  دار  املعا�رشة،  الأ�صولية  الدرا�صات  يف  نقدية  نظرة  حممد،  الد�صوقي،    (2(

2004م، �ص�س: -107 108. 
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م�صدر  على  �صلبا  انعك�س  مما  االإ�صالمية،  باالأمة  رياحها  ع�صفت  التي  التقليد  اآفة 

اال�صتمداد ال�صرعي، الذي �صار متمثال - كما يرى ح�صن الرتابي- يف »الرجوع اأوال اإىل 

اأقوال احلوا�صي وال�صروح من حمرري الفقه ومدونيه، ثم من خالل ذلك اإىل اآراء اأئمة 

االجتهاد، وال يتجاوز ذلك اإال قليل من العلماء يف مواطن اخلالف لينظروا دليل كل من 

.
1
ال�صنة وقليال من بعد ما يرجعون اإىل القراآن وفيه االإطار احلاكم لل�صريعة«

وهكذا، فاإن الدعوة اإىل التجديد االأ�صويل يف اأ�صلها - كما ي�صرح حممد �صليم 

العوا- »دعوة اإىل اخلروج من اأ�صر التقليد، واإىل التخل�س من اإ�صر اجلمود، واإىل العودة 

بالفقه ]واأ�صوله\ اإىل �صابق عهده: هاديا للنا�س اإىل ما ينفعهم يف الدنيا واالآخرة 

.
2
معا«

وال ميكن ذلك - من منظور توفيق العراقي-اإال باإعادة الرتتيب النظري لالأدلة يف 

اأ�صول الفقه وهو: الكتاب، وال�صنة، واالإجماع، واالجتهاد، عن طريق قلب �صلم االأ�صول 

فيبداأ املجتهد بالن�صو�س م�صتعمال القواعد االأ�صولية التف�صريية، ثم يت�صع يف النظر 

.
3
با�صتعمال االأ�صول الوا�صعة من م�صلحة وا�صت�صحاب وا�صتح�صان

اإن هوؤالء الباحثني الثالثة (ح�صن الرتابي، وحممد �صليم العوا، وتوفيق العراقي) 

يجعلون احلديث عن االأدلة ال�صرعية جتديدا يف هذا العلم. وهذا اأمر مهم للغاية؛ وهو 

واإمنا  فقط،  االأ�صولية  والقواعد  الدالالت،  بق�صايا  يرتبط  ال  االأ�صويل  التجديد  اأن 

ي�صم، كذلك، مباحث االأ�صول كلها مبا فيها ما �صبق، باالإ�صافة اإىل االأدلة ال�صرعية (

اأ�صلية كانت، اأو تبعية)، وم�صائل االجتهاد والتقليد، وكذلك االأحكام ال�صرعية (تكليفية 

كانت، اأو و�صعية).

اإحياء مباحث  اإعادة  باأن »التجديد هنا يعني  اآخر  ويف ال�صياق ذاته، يرى باحث 

علم اأ�صول الفقه االإ�صالمي �صواء من الناحية التطبيقية اأم من الناحية النظرية، وبدون 

اخلروج عن القواعد العامة للت�صريع، وال عن ال�صنن التي �صنها النبي �صلى اهلل عليه 

و�صلم، وممار�صة ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم والتابعني، والعلماء املحققني يف كل زمان 

)1)  العراقي، توفيق، »يف اإطار جتديد اأ�صول الفقه«، جملة الفرقان، عدد 21، �صنة 1410هـ1990-م، �س: 15، 

نقال عن: الرتابي، ح�صن، احلركة الإ�صالمية والتحديث، بريوت، دار اجليل، 1984، �س: 62.

)2)  العوا، حممد �صليم، الفقه الإ�صالمي يف طريق التجديد، �صل�صلة »�رشفات«، العدد 22، من�صورات الزمن، 

الرباط، 2008م، �س: 44.

)3)  العراقي، توفيق، »يف اإطار جتديد اأ�صول الفقه«، م.�س، �ص�س: 14-15. 
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، وذلك »من الناحية ال�صكلية واملو�صوعية حتقيقا ملقا�صد هذا العلم يف ت�صهيل 
1
ومكان«

عمل املجتهد يف اال�صتنباط ال�صرعي على نحو متكامل يحقق جانبي النظرية والتطبيق 

.
2
ويربط بني منهج املتقدمني واملتاأخرين تلبية لواقع االجتهاد املعا�صر«

 ولعل اأبرز ما جاء به الباحث اأمورا منها: 

خدمته  ومدى  االأ�صول،  لعلم  التنظريي  اجلانب  يطال  املنتظر  التجديد  	
للجانب التطبيقي املرتبط بالق�صايا الفقهية؛

	وهو كذلك قد يطال �صكل علم االأ�صول، كما قد يطال مو�صوعه وم�صمونه؛
	اإن هذا التجديد ال يجب اأن يخرج عن املقا�صد اخلا�صة لهذا العلم، وال عن 

القواعد العامة للت�صريع؛

	اإنه كذلك يتخذ من هدى الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم، وممار�صة ال�صحابة، 
والتابعني، والعلماء املحققني، منوذجا يقتدى به؛

	اأهمية الواقع ومراعاته يف كل حدث جتديدي.
ونختم هذا املبحث باأحد النماذج ذات اجلهود البارزة يف جتديد اأ�صول الفقه، وهو 

علي جمعة، الذي ن�صتعري من روؤيته التنظريية هذه اأمرين:

الفقه (على غري  اأ�صول  ل�صيء من مباحث  اعتباره كل قراءة  االأول، فهو  اأما   •
ما األفناه، ونقل اإلينا) فهي من �صميم التجديد يف هذا العلم، �صواء تعلقت بالظنيات 

الباحث حتت  هذا  اأورده  ما  ذلك  ومن  كذلك؛  منه  القطعيات  اإىل  اأو جتاوزتها  منه، 

عنوان “التجديد يف م�صائل االأ�صول”- من مناذج متثيلية؛ منها عبد املتعال اجلربي 

باأن  الن�صخ كله برمته، واأحمد حمد الذي يرى  القراآن)؛ فاأنكر  يف كتابه (ال ن�صخ يف 

درا�صة االإجماع جمرد نظرية ظهرت واإمنا تعذر االآن تطبيقها اإال اأن فيها على كل حال 

غذاء عقليا وثروة فكرية. وكذلك عبد اجلليل عي�صى الذي دعا اإىل اإعادة النظر يف 

حجية ال�صنة من خالل كتابه (اجتهاد الر�صول) ليخل�س اإىل اأن اجتهادات الر�صول غري 

ملزمة، وميكن خمالفتها. وكذلك حممود اأبورية يف كتابه (اأ�صواء على ال�صنة املحمدية)، 

والذي تعر�س من خالله اإىل جرح �صيدنا اأبي هريرة واتهامه له بالكذب. ويدخل حممد 

التطبيقي  املنحى  ويليه  تيمية  ابن  الإ�صالم  �صيخ  الفقه ومعامله عند  اأ�صول  من�صور، حممد خالد، جتديد    (1(

عمان،  الأثرية،  الدار  1ـ2  العددان  املحكمة،  الأبحاث  �صل�صلة  املعا�رش،  بالجتهاد  و�صلته  الأ�صويل  للقيا�س 

الأردن، ط1، 1429هـ ـ 2008م، �س: 28.

)2)  املرجع ال�صابق، �س: 29.
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الغزايل بكتابه “ال�صنة بني اأهل الفقه واأهل احلديث”، ويو�صف القر�صاوي بكتابه “كيف 

نتعامل مع ال�صنة النبوية: معامل و�صوابط” اخلط، ولكن مبنهجني خمتلفني عمن �صبق؛ 

فالغزايل رام تطبيق م�صاحة من علوم احلديث تعد مهجورة من العمل، واإن كانت مقررة 

يف النظر، ويتعلق االأمر بالبحث عن ال�صاذ من خالل املتون احلديثية. واملهم اأن ال�صيخ 

ظل يف اإطار القواعد املوروثة وحتت مظلتها، وهو النهج الذي �صار عليه القر�صاوي، 

بطريقة ال تعدو- يف الواقع ونهاية االأمر- اأن تكون من قبيل الدعوة اإىل ح�صن تطبيق 

؛
1
القواعد املوروثة

الباحثني  يف  يح�صره  ال  الذي  االأ�صول  علم  مفهوم جتديد  فهو  الثاين،  واأما   •
االإ�صالميني فقط، خالفا ملا ذهب اإليه البوطي كما �صبق، بل يدرج فيه اأي�صا مقوالت 

احلداثي”  “التجديدي  التيار  هذا  كون  رغم  وذلك  احلداثية.  بنزعاتهم  العلمانيني 

اإعادة  بها  تتم  اأفكار ونظريات غربية؛  باإعمال  تتميز  موؤ�ص�صا على »مداخل وقراءات 

قراءة الرتاث بل الدين االإ�صالمي، قراءات ترتاوح بني العمق وبني االإغراب والتغريب، 

وتت�صم يف معظمها باجلراأة واخلروج بنتائج ي�صعب الت�صليم بها للوهلة االأوىل، بل قد 

ت�صتفز- ب�صبب اأ�صلوبها غري التقليدي - دواعي احلذر واخلوف من اإثارة اأفكار تغب�س 

.
2
على احلالة التجديدية التي نرجو لها اال�صتمرار وحتقيق تراكم مفيد«

2. التداول العلماين الإ�سكالية جتديد هذا العلم

وتتميما للفائدة، فاإننا �صنورد مناذج متثيلية من جهود العلمانيني التغيريية والتبديلية 

لعلم االأ�صول، التي تتاأ�ص�س انطالقا من اأن »باب التجديد واالبتداع واالإ�صالح اإذن لي�س 

. ومن اأن »جل امل�صلمني يطالبون بالتجديد. ويكتب كّتابهم 
3
بالباب املغلق يف االإ�صالم«

ي�صت�صعرونه  اأمد طويل، ملا  ويخط فقهاوؤهم ويقول خطباوؤهم ذلك يف كل حني، منذ 

من �صرورة هذا التجديد الذي ال بد اأن يُبقي على جوهر الدين ويغري من تف�صرياته 

.
4
وتاأويالته التي ترتبط بالقرون االأوىل والع�صور الو�صطى«

بناء- الفقه جتد م�صروعيتها  التجديدية احلداثية الأ�صول  اأن هذه الدعوة  على 

لل�صوؤون  الأعلى  للمجل�س  والع�رشين  الواحد  العام  املوؤمتر  من�صورات  الفقه،  اأ�صول  جتديد  علي،  جمعة،    (1(

الإ�صالمية، دون، �ص�س.4 - 6، بت�رشف.

)2)  املرجع ال�صابق، �س: 8.

)3)  اأمني، ح�صني اأحمد، دليل امل�صلم احلزين، دار العني، القاهرة، ط11، 2007م، �س: 11.

)4)  الع�صماوي، حممد �صعيد، اأ�صول ال�رشيعة، موؤ�ص�صة النت�صار العربي، بريوت، ط 5، 2004م، �س:18.
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كذلك- على اأ�صا�صني اثنني: 

اأما االأ�صا�س االأول منهما، فيبدو من خالل مالحظة »اأنه مع كرثة احلديث عن   -

التجديد، فاإن التجديد نف�صه مفتقد بل وحمظور؛ ل�صدة وقع الواقع، وللخوف عليه من 

اأي جتديد حقيقي، ولعدم القدرة الواعية على جتاوز اأو�صاع عتيقة اإىل بناء م�صتحدث 

؛
1
�صليم«

�صوهت  قد  االأ�صولية  املنظومة  كون  خالل  من  فيظهر  منهما،  الثاين  واأما   -

.
2
اخلطاب القراآين وحرفته، بتحريفها ملق�صوده االأ�صا�صي

وم�صادرها  االإ�صالمية،  ال�صريعة  حلق  الذي  “الف�صاد”  هذا  جتاوز  اأجل  ومن 

لتجديد  باعتبارها »حماولة خمل�صة  للعلمانيني  البحثية  امل�صاهمات  واأ�صولها، جاءت 

.
3
الفكر الديني، ال جمرد احلديث عن التجديد«

اإن هذا التجديد املنتظر يطال �صرورة »عددا من القواعد االأ�صولية ومباحث علوم 

القراآن، هي اأركان التاأويل املعتمد للن�س املقد�س رغم اأنها متاأخرة زمنيا عن فرتة الوحي، 

ورغم اأنها من و�صع علماء ب�صر يخطئون وي�صيبون، ويتاأثرون بزادهم املعريف،كما يتاأثر 

.
4
اأفقهم الذهني مبتطلبات ع�صرهم وجمتمعهم، وكذا بنزعاتهم الذاتية«

اأبواب اأ�صول الفقه الثالثة  وهكذا، فاإن هذه املحاوالت التجديدية قد م�صت   

الرئي�صية فيه؛ وهي: باب االأدلة ال�صرعية (كمباحث علوم القراآن، وق�صايا ال�صنة النبوية، 

على ما �صرناه قريبا)، وباب الدالالت وطرق اال�صتنباط (كالقواعد االأ�صولية، وطرق 

تاأويل “الن�س املقد�س” ح�صب تعبريهم)، وتاأثرياتها على باب االجتهاد والتقليد. 

لذلك، ف�صنبداأ االآن بذكر طائفة من الق�صايا التجديدية العلمانية املرتبطة بباب 

االأدلة ال�صرعية؛ بالتمثيل فقط بالقراآن الكرمي وال�صنة النبوية، خ�صية االإطالة. على 

اأن نذكر �صيئا من التغيري احلداثي لبع�س القواعد املتعلقة ببابي الدالالت، واالجتهاد 

الحقا.

فاأما القراآن الكرمي، فقد اختلفت الت�صورات العلمانية حوله، �صواء من جهة ثبوته 

اإىل اهلل عز وجل، مرورا ب�صحة ن�صبته اإىل نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم، وو�صوال 

)1)  نف�س املرجع. 

)2)  ال�رشيف، عبد املجيد، حتديث الفكر الإ�صالمي، دار املدار الإ�صالمي، بريوت، ط2، 2009م، �س: 64.

)3)  الع�صماوي، حممد �صعيد، اأ�صول ال�رشيعة، م.�س، �س: 18.

)4)  ال�رشيف، عبد املجيد، حتديث الفكر الإ�صالمي، م.�س، �س:17.
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اإىل طريقة فهمه وتف�صريه:

اإىل  اإىل اهلل تعاىل ومدى �صحته  ثبوته  املرتبطة بجهة  النقطة االأوىل،  	فاأما 
الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم، فاأقوال احلداثيني فيها مت�صاربة جدا؛ فمحمد اأركون- 

مثال- ال يخفي راأيه ال�صلبي يف جمع القراآن وتدوينه، لذلك يدعو اإىل »مراجعة نقدية 

للن�س القراآين. ينبغي اأوال اإعادة كتابة ق�صة ت�صكل هذا الن�س ب�صكل جديد كليا. اأي 

.
1
نقد الق�صة الر�صمية للت�صكيل التي ر�صخها الرتاث املنقول نقدا جذريا«

وعلى العك�س من هذا الراأي، جند حممد �صعيد الع�صماوي ال يطعن يف روايات 

القراآن،  علوم  م�صادر  ويف  النبوية،  ال�صنة  كتب  يف  عليها  املن�صو�س  امل�صحف  تدوين 

وال ي�صكك -اأي�صا- يف �صحة الن�صخة القراآنية التي بني اأيدينا، م�صرحا باأن »القراآن 

 .
2
معروف بن�صه حمفوظ به«

ق�صة  اأورد  الذي  اأمني،  اأحمد  ح�صني  يتو�صط  املت�صادين،  املذهبني  هذين  وبني 

ت�صكيكية يف اجلمع العثماين للم�صحف ال�صريف، قائال: »�صحيح اأننا نعلم اأن ال�صحابي 

عبد اهلل بن م�صعود - وكان يعترب نف�صه اأحد الثقات الكبار يف القراآن - ذهب اإىل اأن 

 غري كاملة، واّتهم زيد بن 
3
ن�صخة القراآن التي اأقرها اخلليفة عثمان بن عفان حمرقة

ثابت واأ�صحابه ممن جمعوا القراآن با�صتبعاد اآيات تلعن االأمويني. غري اأن هذا االتهام 

غري مقبول. فقد كان علي بن اأبي طالب والكثريون غريه من ال�صحابة اأحياء وقت قيام 

 .
4
زيد مبهمته، ومل ن�صمع اأن اأحدهم اأّيد زعم ابن م�صعود واحتج على ا�صتبعاد اآيات«

وال ندري ما هو موقف هذا الباحث، وما مق�صده، من م�صمون هذه الق�صة التي 

اأوردها كما ت�صورها هو، وكما اأراد ت�صويقها لغريه؟ فقد �صدرها بقوله: “�صحيح اأننا 

نعلم ]...[”، وختمها بقوله: “غري اأن هذا االتهام غري مقبول. فقد كان علي بن اأبي 

)1)  اأركون، حممد، تاريخية الفكر العربي الإ�صالمي، ترجمة ها�صم �صالح، مركز الإمناء القومي )بريوت)، 

واملركز الثقايف العربي )الدار البي�صاء)، ط 3، 1998م، �س: 290.

)2)  الع�صماوي، اأ�صول ال�رشيعة، م.�س، �س. 51.

)3)  كذا يف الأ�صل، ولعله خطاأ مطبعي، و�صوابه »حمرفة«، لي�صتقيم املعنى.

)4)  اأمني، ح�صني اأحمد، دليل امل�صلم احلزين، م.�س، �س. 60.

والغريب اأن هذا الباحث مل يحل هذه الق�صة اإىل اأحد امل�صادر العلمية املعتربة، وهذه �صنة م�صطردة للكاتب 

يف موؤلفه كله. فهل الأمر يتعلق ب�صهو اأو ن�صيان اأو تق�صري، اأم الق�صية تدلي�س على القراء واإخفاء للحقائق 

املحرجة؟ فهذا نقا�س اآخر. والأغرب من ذلك، اأن هذا الكتاب )دليل امل�صلم احلزين) الذي حاز على جائزة اأح�صن 

كتاب لعام 1983م، يف معر�س القاهرة الدويل لعام 1984م، كما هو مثبت يف ال�صفحة 201 منه، ل يتوفر على 

اإحالت علمية، ول على لئحة »امل�صادر واملراجع« املعتمدة.
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طالب والكثريون غريه من ال�صحابة اأحياء وقت قيام زيد مبهمته، ومل ن�صمع اأن اأحدهم 

اأّيد زعم ابن م�صعود واحتج على ا�صتبعاد اآيات”. 

وعلى طرف اآخر، يرى عبد املجيد ال�صريف باأن »الق�صية لي�صت يف اعتماد القراآن 

اأ�صال من اأ�صول الفقه، ولكن يف اإعادة النظر يف تلك امل�صادرة التي تتحكم يف قراءة 

الن�س  لهذا  فهمنا  طريقة  اإىل  اأخرى  مرة  تعود  الق�صية  ولكن   .]...[ وتاأويله  الن�س 

؛
1
وطريقة تاأويله«

	واأما النقطة الثانية، املتعلقة بقراءة القراآن الكرمي وتاأويله، فقد �صارت حمل 
تنازع كبري داخل الفكر احلداثي، مادام لكل باحث ت�صوره اخلا�س عن طريقة فهمه 

ومنهج تف�صريه.

فمحمد اأركون – مثال- تتناق�س اآراوؤه يف هذه الق�صية يف الكتاب الواحد؛ فتارة 

ي�صرح باأن »القراآن ن�س مفتوح على جميع املعاين، وال ميكن الأي تف�صري اأو تاأويل اأن 

. وتارة اأخرى يدعو اإىل اإعادة قراءته، 
2
يغلفه اأو ي�صتنفذه ب�صكل نهائي و((اأرثوذك�صي))«

. وتارة ثالثة يرى 
3
لنْ�صنية للن�س القراآين«

َ
كما حدث لالأناجيل وللتوراة، »قراءة �صيمائية اأ

باأن »القراآن كما االأناجيل لي�س اإال جمازات عالية تتكلم عن الو�صع الب�صري. اإن هذه 

 - النا�س  اعتقاد  فهو  الكبري  الوهم  واأما  وا�صحا.  قانونا  تكون  اأن  املجازات ال ميكن 

اعتقاد املاليني - باإمكانية حتويل هذه التعابري املجازية اإىل قانون �صّغال وفعال ومبادئ 

حمددة تطبق على كل احلاالت ويف كل الظروف. ]...[ فاملجتمعات الب�صرية ال ت�صتطيع 

 .
4
العي�س طيلة حياتها على لغة املجاز«

 يحاول تطبيق نظرية التلقي التي ن�صاأت وتطورت يف اأح�صان 
5
وهذا باحث اآخر

الن�س االأدبي الب�صري م�صدرا، واالإن�صاين هدفا، على القراآن الكرمي الرباين م�صدرا، 

واالإلهي غاية، موؤكدا اأن »املعنى لي�س اإنتاجا خال�صا للن�س، كما اأنه لي�س اإ�صقاطا خارجيا 

للقارئ، اإنه اإبداع معقد ومتداخل لهما معا: اإن الن�س يك�صف عن معاينه مع كل قراءة 

)1)  ال�رشيف، عبد املجيد، حتديث الفكر الإ�صالمي، م.�س، �ص�س: 56ـ57.

)2)  اأركون، حممد، تاريخية الفكر العربي، م.�س، �س: 145.

)3)  املرجع نف�صه، �س: 291.

)4)  املرجع نف�صه، �س: 299.

)5)  ابن عبدلوي، املختار، »الن�س الديني وقارئه«، �صمن مداخالت املناظرة الدولية التي نظمتها جمعية ج�صور: 

ملتقى الن�صاء املغربيات، يومي -19 20 فرباير 1999م، مو�صوع هذه املناظرة »امل�صاألة الن�صائية ودور الجتهاد 

يف الإ�صالم«، �س: 54.
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1
جديدة، لكي ي�صكل مع كل قراءة جديدة، حقيقة جديدة لها مالب�صاتها اخلا�صة بها«.

واإذا انتقلنا اإىل ال�صنة النبوية، باعتبارها الدليل الثاين من اأدلة الفقه، ف�صنجد 

القراآن  �صاأن  و�صاأنها  اأعظم.  فيها  واأقوالهم  اأكرب،  عنها  احلديث  يف  احلداثيني  جراأة 

الكرمي، فاإن اآراءهم حولها تختلف، ثم تتباين، اإىل اأن ت�صل درجة التعار�س والتنافر، 

�صواء على م�صتوى ن�صبتها اإىل الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم، اأو حجيتها، اأو قابليتها 

الأن تكون م�صدرا ال�صتنباط االأحكام ال�صرعية منها:                                                                 

	فاأما الق�صية االأوىل، املرتبطة مبدى ن�صبة ال�صنة النبوية اإىل امل�صطفى �صلى اهلل 
اختالقا  اإال  »لي�س  النبوي  احلديث  باأن  يعتقد  اأركون-مثال-  فمحمد  و�صحتها،  و�صلم  عليه 

.
2
م�صتمرا فيما عدا بع�س الن�صو�س القليلة التي ي�صعب حتديدها وح�صرها«

�صفحات  �صوَّد  الذي  اأمني  اأحمد  ح�صني  اإليه  ذهب  ما  الراأي،  هذا  من  وقريب 

كثرية من اأجل اإيراد اأ�صباب و�صع احلديث ال�صيا�صية، واملذهبية، والكالمية، والعرقية، 

، مو�صحا باأن امل�صكل االأكرب املرتبط بذلك هو املنهج املتبع لتمييز �صحيح 
3
والتك�صبية

ال�صنن من �صقيمها. 

لذلك، خل�س هذا الباحث منهجه يف متييز ال�صنن ال�صحيحة من ال�صعيفة، يف 

اإن ت�صوره  تام عن منهج علمي وا�صح وم�صبوط.  بعد  اعتماده على ذوقه وهواه، يف 

)1)  ل اأريد اأن يفهم من كالمي اأنني غري موافق على تطبيق مناهج العلوم الإن�صانية على القراآن وال�صنة، واإمنا 

يظل الحتياط واجب يف هذه النقلة اجلوالة لهذه املناهج من تربتها الإن�صانية والجتماعية، اإىل خ�صو�صية 

�صوء  ب�صبب  املناهج  هذه  نظلم  ل  حتى  غاية.  والت�رشيعية  م�صدرا،  الربانية  واحلديثية،  القراآنية  الن�صو�س 

على  بتع�صفنا  وال�صنة)  )القراآن  الوحي  كذلك  نظلم  ول  لها،  املنا�صبة  بيئتها  بيئة غري  اإياها يف  ا�صتعمالنا 

قراءته وفهمه وتف�صريه، بتوظيف مناهج تف�صريية له ل تتنا�صب وطبيعته ور�صالته معا. فتكون خمرجات 

هذا الن�صهار غري املتجان�س خليطا ي�صعب توقع نتائجه، كما ي�صعب تقبل ماآلته.

ولنمثل على هذا الطرح بنموذج نظرية التلقي ذاتها؛ فهل يقبل باحث يحرتم نف�صه اأن يقال باأن املعنى يف 

ن�صو�س الكتاب وال�صنة »اإبداع معقد ومتداخل لهما معا: اإن الن�س يك�صف عن معانيه مع كل قراءة جديدة،  لكي 

ي�صكل مع كل قراءة جديدة، حقيقة جديدة لها مالب�صاتها اخلا�صة«، كما يف قوله تعاىل: )واأقيموا ال�صالة واآتوا 

الزكاة) الآية، ]�صورة البقرة، الآية: 42[، وقوله: )قل هو اهلل اأحد) ]�صورة الإخال�س، اآية: 1[، وقوله: )واأحل اهلل 

البيع وحرم الربا) الآية، ]�صورة البقرة، اآية: 274[؟

اأن املعنى يف الآيات ال�صابقة �صيت�صكل مع كل قراءة جديدة؛ فنقول مثال يف القراءة الأوىل بوجوب  مبعنى 

ال�صالة واإيتاء الزكاة، واأن اهلل واحد ل �رشيك له، واأن البيع حالل والربا حرام. ثم نثبت يف القراءة الثانية 

اأن ال�صالة والزكاة غري واجبتني اأو حمرمتني، واأن اهلل تعاىل ثالث ثالثة، واأن البيع حرام والربا حالل؟ وهكذا 

تتغري الأحكام ال�رشعية )العملية والعتقادية) تبعا لتجدد قراءتنا لن�صو�س الكتاب وال�صنة.

)2)  اأركون، حممد، تاريخية الفكر العربي الإ�صالمي، م.�س، �س: 297.

)3)  اأمني، دليل امل�صلم احلزين، م.�س، �س 33، و67ـ 86.
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املنهجي املقرتح ينبني -اإذن- على رف�س كل حديث »تاأباه عقولنا،]...[ وكل ما ناق�س 

املنطق وجمه التفكري ال�صليم: (عن يزيد بن هارون عن ه�صام بن عبد اهلل عن هفان 

عن اأن�س بن مالك قال: قال ر�صول اهلل: اإذا اأكل اأحدكم فلياأكل بيمينه، فاإن ال�صيطان 

.
1
ياأكل ب�صماله وي�صرب ب�صماله!)«

يجادل  من  احلداثيني  فمن  النبوية؛  ال�صنة  بحجية  املتعلقة  الثانية،  الق�صية  	واأما 
يف اعتبار احلديث النبوي اأ�صال من اأ�صول الفقه وال�صريعة ابتداء. ومن النماذج التمثيلية 

على هذا الطرح عبد املجيد ال�صريف، الذي يرى باأن »مفهوم ال�صنة مل يتبلور اإال مع منت�صف 

القرن الثاين ]...[، اأما ال�صنة املن�صوبة اإىل الر�صول فهذا مفهوم متاأخر.]...[]والذي[ كان 

يجد معار�صني ]له[، اأي اأن هناك من امل�صلمني يف هذه الفرتة من مل يكن يعترب اأن ما قام 

. اإذن، 
2
به النبي ملزم للم�صلمني، وما اأمر به ملزم للم�صلمني كافة، ما مل يكن يف كتاب اهلل«

»فهل ن�صتطيع اليوم اإذن اأن نعتمد ال�صنة بقطع النظر عن هذه االعرتا�صات االأ�صا�صية ]التي 

 .
3
اأوردها[ واأن نغم�س اأعيننا عن هذه احلجج؟ ال ميكننا اجلزم بذلك«

الذي  بال�صكل  النبوية،  وال�صنة  الكرمي  القراآن  اإىل  االآراء متجهة  كانت هذه  واإذا 

االأخرى، كاالإجماع،  ال�صرعية  االأدلة  باقي  لتجديد  اإطارا جريئا  �صت�صكل  فاإنها  تقدم، 

ناهيك عن طرق  والتقليد،  االجتهاد  اإىل  باالإ�صافة  التبعية،  االأدلة  و�صائر   ،
4
والقيا�س

)1)  املرجع نف�صه، �ص�س. 87ـ 88.

تختلف  عندما  امل�صبوط،  العلمي  املنهج  تغييب  اأو  غياب  الباحث يف  هذا  يقرتحه  الذي  احلل  ما  ندري  ول 

»العقول«، وتتباين اجتاهات »املنطق ال�صليم« حول قبول حديث بعينه اأو رف�صه؟ ول اأجد مثال على نق�س هذا 

الأ�صل الذي بناه هذا الباحث هو املثال نف�صه الذي قدمه؛ اإذ ما املانع �رشعا وعقال وواقعا اأن يخلق اهلل تعاىل 

ال�صيطان ويجعله ياأكل وي�رشب ب�صماله؟ ملا علم من �رشورة العقيدة الإ�صالمية اأن اهلل تعاىل هو خالق الكون 

كله مبا فيه اإبلي�س نف�صه، واأن هذا اخلالق مت�صف ب�صفات الكمال منها اأن اهلل على كل �صيء قدير، واأنه فعال ملا 

يريد. على اأن هذا الإ�صكال �صيزول اإذا ان�صاف اإليه حتديد م�صادر املعرفة الإن�صانية الثالثة: وهي الوحي، والعقل، 

والتجربة. ومعلوم اأن ل �صبيل اإىل اإدراك تفا�صيل عامل اجلن وال�صياطني عقال ول جتربة. فلم يبق اإل جمال 

الوحي )القراآن وال�صنة)، وهو مو�صوع حدينا هذا، الذي ل يناق�س م�صلمة عقلية، ول مي�س حقيقة علمية بحثية.

)2)  ال�رشيف، عبد املجيد، حديث الفكر الإ�صالمي، م.�س، �ص�س. 57ـ58.

)3)  املرجع نف�صه، �س. 61.

الأربعة غري  الفقه  اأ�صول  باأن مبادئ  اأركون - مثال- م�رشحا  الق�صية ما ذكره حممد  )4)  يراجع يف هذه 

قابلة للتطبيق؛ فاأما القراآن، فقد اأثارت قراءته اختالفا تف�صرييا كبريا. واأما الأمر مع احلديث، فاإن ق�صيته 

اأ�صد ع�رشا، ذلك اأن احلديث لي�س اإل اختالقا م�صتمرا فيما عدا بع�س الن�صو�س القليلة التي ي�صعب حتديدها 

وح�رشها. واأما القيا�س، فلي�س اإل تلك احليلة الكربى التي اأتاحت �صيوع ذلك الوهم الكبري باأن ال�رشيعة ذات 

اأ�صل اإلهي.بحيث يتيح القيا�س حل امل�صاكل اجلديدة املطروحة يف حياة املجتمعات الإ�صالمية، اأي احلالت التي 

مل يتعر�س لها القراآن واحلديث. وبهذا ال�صكل يتم تقدي�س كل القانون املخرتع. واأما الإجماع، فيناق�صه هذا 
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اال�صتنباط وقواعده. 

بطرق  املتعلقة  الفقه  اأ�صول  علم  لتجديد  احلداثي  النظر  �صور  من  فاإن  لذلك، 

الباحثني، من �صرورة االنطالق من االإطاحة بجميع  اإليه بع�س  اال�صتنباط، ما يدعو 

القواعد التف�صريية للن�س الديني، وخا�صة العمل على هدم قاعدتني ت�صكالن حاجزا 

اأمام طموحات الفكر العلماين التغيريية ملعامل ربانية الفقه االإ�صالمي؛ ويتعلق  منيعا 

االأمر بقاعدة “ال اجتهاد مع الن�س”، وقاعدة “العربة بعموم اللفظ ال بخ�صو�س ال�صبب”، 

االجتماعي  للتطور  موافقتها  ق�صد  االإ�صالمية  الت�صريعية  القوانني  جتديد  اأجل  من 

.
1
واالقت�صادي املعا�صر، وخدمة للق�صية الن�صائية ب�صكل اأخ�س

واإذا كان املقام ال يت�صع ملناق�صة هذه املقرتحات التجديدية املتعلقة ببع�س النماذج 

العلمانية مناق�صة علمية جادة وهادفة، فاإن هذا ال يعفينا القول باأن هذه الت�صورات 

وتغيري  العلم،  هذا  قواعد  جتديد  يف  -حتما-  ماآلها  جتد  اإمنا  املنتظرة،  التجديدية 

الذي  االإ�صالمية،  االأ�صول  الفقه غري  اإننا �صنح�صل على علٍم الأ�صول  مالحمه حتى 

ينِّظر ال�صتنباط فقه غري الفقه االإ�صالمي، املحكوم ب�صريعة غري ال�صريعة االإ�صالمية.

ولعل ال�صبب يف هذا الت�صور اخلا�س للفعل التجديدي احلداثي، قيامه على نظرة 

�صيقة لثنائية الرتاث والتجديد، جتعل قيمة الرتاث (مبا فيها املكتبة االإ�صالمية ب�صكل 

عام، ون�صو�س القراآن الكرمي وال�صنة النبوية ب�صكل خا�س) منح�صرة يف مدى خدمتها 

امل�صاهمة يف تطوير  الغاية، وهي  والتجديد هو  الو�صيلة،  »الرتاث هو  دام  للواقع، ما 

الواقع، وحل م�صكالته ]...[. والرتاث لي�س قيمة يف ذاته اإال بقدر ما يعطي من نظرة 

.
2
علمية يف تف�صري الواقع والعمل على تطويره«

ومن جهة اأخرى، فمن اأهم االأ�ص�س العلمية التي بنى عليها التيار احلداثي ت�صوراته 

التجديدية لعلم اأ�صول الفقه، والتي ت�صكل مفرتق الطريق بينه وبني التيار االإ�صالمي، 

الباحث من خالل طرحه لالأ�صئلة التالية: لكن اإجماع من؟ هل هو اإجماع الأمة كلها، اأم اإجماع الفقهاء فح�صب؟ 

وفقهاء اأي زمن واأية مدينة؟ فيجيب نف�صه: ل جواب. وينظر: اأركون، حممد، تاريخية الفكر العربي الإ�صالمي، 

م.�س، �س. 297، بت�رشف.

(1)  Dialmy, Abdessamad, «Pour de nouvelles règles de L’Ijitihad vers un Ijtihad Féministe»
وردت هذه امل�صاهمة �صمن مداخالت املناظرة الدولية التي نظمتها جمعية ج�صور: ملتقى الن�صاء املغربيات، 

يومي -19 20 فرباير 1999م، مو�صوع هذه املناظرة »امل�صاألة الن�صائية ودور الجتهاد يف الإ�صالم«، �س. -124 

.126
1422هـ   ،5 اجلامعية، بريوت، ط  املوؤ�ص�صة  القدمي،  الرتاث  من  والتجديد: موقفنا  الرتاث  )2)  حنفي، ح�صن، 

2002-م، �س.13.

اإ�شكال جتديد علم اأ�شول الفقه: مقاربة حتليلية تركيبية مقارنة



222

واملتعلقة  اإليها  االإ�صارة  �صبقت  التي  احلدود  اأن  من  العلماين  االجتاه  رواد  يرى  ما 

ب�صرورة انح�صار اجلهد التجديدي يف الق�صايا املعرفية الظنية من هذا العلم، وعدم 

جتاوز الق�صايا القطعية منه، اإمنا هي حدود ا�صطالحية تاريخية والدة ون�صاأة وتطورا، 

ولي�صت اإ�صالمية �صرعية اأ�صيلة.

ال�صريعة وظنياتها، من منظور حداثي، ال  بثنائية قطعيات  وهكذا، فاإن االلتزام 

الفقهاء  حددها  حمراء،  بخطوط  »العمق،  يف  -ههنا-  تتعلق  ق�صية  ي�صكل  اأن  يعدو 

.
1
لتاأطري االختالف، بغ�س النظر عن اأي وجود فعلي لن�صو�س قطعية اأو ظنية الداللة«

مادام  وفل�صفته،  االإ�صالم  روح  عن  تكون  ما  اأبعد  نظرهم-  يف   - فهي  وبالتايل 

الفقهاء ا�صتن�صخوا هذا التق�صيم »عن التقابل االأر�صطي، (اجلواز/ ال�صرورة) من دائرة 

تطبيقه يف الفل�صفة االأر�صطية - احلكم-، وجتاهلوا اأدواته -املنطق ال�صوري- وطبقوه 

على اللغة لفظا واحدا يقابله معنى واحد، يف حالة ال�صرورة، اأو معان متعددة يف حال 

.
2
اجلواز«

وعلى هذا االأمر، فاإن �صرورة احلركة التجديدية - عند التيار العلماين- تدعو اإىل 

اإلغاء هذه احلدود لي�صري االإرث والرتاث االإ�صالميني، وعلى راأ�صه علم اأ�صول الفقه، 

كله قابال للتجديد بال اأي متييز معترب، بني ثوابته القطعية، وظنياته القابلة للتجديد.

واإن  الفقه”،  اأ�صول  علم  “جتديد  ق�صية  حول  احلداثيني  دعوات  فاإن  وهكذا، 

اختلفت اآراوؤهم منهجا، وو�صيلة، ونتائج بحثية، اإمنا ت�صب يف اإطار عام، لرت�صم لنف�صها 

بال�صريعة  املتعلقة  التجديد  اأحدهم، يف ح�صر خمتلف »حماوالت  اأعلى، حدده  هدفا 

.
3
]...[ يف حتييد ال�صريعة، اأو العلمانية«

وال ي�صك من�صف باأن هذا املرمى العام الذي يقوم على ربط امل�صروع التجديدي 

اأو لباقي العلوم االإ�صالمية - كالفقه مثال  اأ�صول الفقه بوجه خا�س،  احلداثي (لعلم 

- بوجه عام، اأو لل�صريعة االإ�صالمية ب�صكل اأعم)، مبفهوم “العلمانية”، جاعال درا�صة 

م�صطلح “التجديد” يف خدمة طموح �صيوع م�صروع”العلمانية ال�صاملة”، اأبعد ما يكون 

ون�صو�صا  جهة،  من  و�صريعة  عقيدة،  الربانية  لطبيعته  موافقته  لعدم  االإ�صالم،  عن 

)1)  ابن عبدلوي، املختار، »الن�س الديني وقارئه«، م.�س، �س. 55.

)2)  نف�س املرجع.

)3)  الفرجاين، حممد �رشيف، »ال�رشيعة بني القراءات ال�صلفية وحماولت التجديد«، �صمن مداخالت املناظرة 

مو�صوع هذه  1999م،  20 فرباير   19- يومي  املغربيات،  الن�صاء  ملتقى  نظمتها جمعية ج�صور:  التي  الدولية 

املناظرة »امل�صاألة الن�صائية ودور الجتهاد يف الإ�صالم«، �س�س. 87-89.
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و�صوابط ومقا�صد من جهة ثانية.

3. خال�سة: نحو اإعادة بناء م�سطلح “جتديد علم اأ�سول الفقه”

ال�صابقة، فيما  العلمانية  التمثيلية  النماذج  لت�صورات  العر�س املخت�صر  بعد هذا 

يتعلق بتجديد علم اأ�صول الفقه، فاإن �صوؤاال ذا بال كبري يفر�س نف�صه على الباحث: 

املحكومة  االأ�صول منح�صرا فقط يف االجتهادات  التجديد يف علم  هل جنعل و�صف 

باملرجعية االإ�صالمية وحدها (ما دامت تدين ب�صرورة انح�صار جهودها التجديدية يف 

ظنيات هذا العلم فقط، واأما قطعياته، فهي خارجة عن كل حدث جتديدي)، كما راأينا 

الت�صورات  عن  الو�صف  هذا  باملقابل-   - ون�صلب  البوطي،  رم�صان  �صعيد  مع حممد 

احلداثية ذات اجلراأة الزائدة على االإ�صالم واأ�صوله؟ اأم جنعل الكل داخال يف م�صمى 

التمييز املعياري بني  اأ�صا�س �صرورة  التجديد، كما مر معنا مذهب علي جمعة، على 

هة لكل واحد منهما، واإ�صقاطها على  كال االجتاهني، من حيث املرجعية النظرية املوجِّ

احلقل االأ�صويل؟

اأعتقد باأن هذا االختالف لفظي فقط، مرده اإىل اجلهة االعتبارية يف التحديد 

على  ومن   - البوطي  رم�صان  �صعيد  فمحمد  التق�صيم؛  على  وانعكا�صاته  املفهومي، 

�صاكلته، مثال- يرى باأن التجديد يجب اأن يظل خا�صعا للمرجعية االإ�صالمية، واأ�صولها، 

وقطعياتها. وما �صوى ذلك، من مقرتحات احلداثيني ومن �صار على نهجهم، فهو من 

قبيل التغيري ملعامل علم اأ�صول الفقه، اخلادم ملق�صد التبديل فيه، وال ي�صتحق حينئذ 

ا�صم التجديد. 

واأما علي جمعة - ومن على راأيه، منوذجا-، فيعترب اأن كل اجلهود (االإ�صالمية، 

واحلداثية) ال�صاعية اإىل تقدمي املنتوج االأ�صويل على غري ما األفناه، وو�صل اإلينا، فهو 

جتديد، وفيه املقبول واملردود، ومنه ال�صحيح والفا�صد. 

والواقعي،  املعريف،  امل�صتوى  على  اأن�صب  جمعة  علي  مذهب  فاإن  نظري،  ويف 

حتى ال ي�صري احلوار االإ�صالمي احلداثي حول جتديد علم اأ�صول الفقه من�صبا على 

املتعلقة  العلمانية  الت�صورات  اإدخال  اإمكانية  (تتعلق مبدى  ا�صطالحية  لفظية  ق�صية 

بهذا املو�صوع، يف م�صمى جتديد علم االأ�صول)، تن�صينا جوهر االإ�صكالية (املتمثلة يف 
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االحتكام اإىل االإ�صالم، واأ�صوله، وقطعياته، ومقا�صده)، وخطورتها العلمية، وجتلياتها 

املعرفية، وانعكا�صاتها الثقافية واحل�صارية.

ومن جهة اأخرى، وباالإ�صافة اإىل اخل�صائ�س وال�صمات املميزة للتجديد االأ�صويل 

املقرتحة من خالل النماذج التمثيلية ال�صابقة، التي اتخذت من اإ�صكالية جتديد علم 

اأ�صول الفقه مو�صوعا للدرا�صة والبحث، �صواء املقدمة من طرف الباحثني ذوي املرجعية 

االإ�صالمية، اأو املقرتحة من قبل الدار�صني اأ�صحاب النزعة العلمانية، فاإنني اأرى باأن 

التجديد يف علم االأ�صول يجب اأن يخ�صع ل�صوابط منهجية، وقواعد علمية، حتى يظل 

موؤطرا باملرجعية االإ�صالمية وثوابتها، خادما للمق�صد الذي من اأجله و�صع هذا العلم 

وتاأ�ص�س، ويتعلق االأمر ب�صبط اال�صتنباط الفقهي من ن�صو�س الكتاب وال�صنة، حتقيقا 

لربانية ال�صريعة وحاكميتها على ما �صواها.

ومن هذه املحددات املفهومية ما يلي:

الكتب  واأنزل  املطهرة،  الر�صل  وجل  عز  اهلل  اأر�صل  اأجلها  من  التي  الغاية  خدمة   •
اأهوائهم، حتى يكونوا  اإمنا جاءت لتخرج املكلفني عن دواعي  »ال�صريعة  اأن  املقد�صة؛ وذلك 

عبادا هلل. وهذا املعنى اإذا ثبت ال يجتمع مع فر�س اأن يكون و�صع ال�صريعة على وفق اأهواء 

النفو�س، وطلب منافعها العاجلة كيف كانت؛ وقد قال ربنا �صبحانه: (ولو اتبع احلق اأهواءهم 

؛
1
لف�صدت ال�صماوات واالأر�س ومن فيهن)]املوؤمنون: االآية 71«

دام  ما  فاإنه غري مقبول،  الغاية  يخالف هذه  فاإن كل جهد جتديدي  ولذلك،   •
»ق�صد ال�صارع من املكلف اأن يكون ق�صده يف العمل موافقا لق�صده يف الت�صريع.]...[ 

واملطلوب من املكلف اأن يجري على ذلك يف اأفعاله، واأال يق�صد خالف ما ق�صد ال�صارع. 

و�صــع  فــــي  الق�صد  وفق  على  العمل  اإىل  راجع  وذلك  اهلل،  لعبادة  املكلف خلق  والأن 

؛ 
2
ال�صريعة«

للقانون  التاأ�صي�س  يف  واملتمثل  الفقه،  اأ�صول  لعلم  اخلا�س  املق�صد  مراعاة   •
الذي ي�صبط للمجتهد (فردا كان، اأو موؤ�ص�صة) ا�صتنباطه لالأحكام ال�صرعية من اأدلتها 

التف�صيلية على وجه �صليم. وعليه فاإن تقييم املقرتحات التجديدية ح�صنا وقبحا، قوة 

و�صعفا، اإمنا مرده اإىل مدى مراعاتها وخدمتها لهذا املق�صد االأ�صويل اخلا�س؛

)1)  ال�صاطبي، اأبو اإ�صحاق اإبراهيم بن مو�صى اللخمي الغرناطي )ت 790 هـ)، املوافقات يف اأ�صول ال�رشيعة، 

حتقيق عبد اهلل دراز وابنه حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 7، 1426هــ 2005م، ج 2، �ص�س. 29ـ 30.

)2)  املرجع نف�صه، �س. 251.
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متخ�ص�صني  علماء  اإىل  موكول  كفائي  واجب  الفقه  اأ�صول  علم  يف  التجديد   •
يف هذا العلم، ممن ميلكون ثقافة علمية اإ�صالمية متنوعة ومتينة (من فقه، واأ�صوله، 

وحديث، وم�صطلحه، وعلوم العربية، والتف�صري، والكالم...). ولذلك فاإن مهمة التجديد 

هذه حتتاج »اإىل اأن يبذل علماء مهرة حذاق رواء من العلوم ال�صرعية متمر�صون يف علم 

النظر اأق�صى و�صعهم العلمي والفكري يف هذا االأمر؛ وذلك للبحث عن ال�صبل التي قد 

تف�صي اإىل و�صع قواعد اأ�صولية جديدة تبنى باملنهج االأ�صويل املت�صمن قواعد ت�صبط 

؛
1
النظر وتو�صله على الغر�س يف ذلك«

النموذج  »فهم  ح�صن  تتيح  درا�صة  االأ�صويل،  للرتاث  املتقنة  الدرا�صة  �صرورة   •
االأ�صل فهما ال يخل بثوابته، اأي اأن ال يت�صمن هذا التجديد اإحداث قطيعة مع النموذج 

االأ�صل، واإال مل يكن جتديدا بل تف�صريا، فال ميكن احلديث عن اال�صتغناء عن القراآن 

؛
2
وال�صنة مثال يف اأية عملية للتجديد«

ينطلق التجديد يف علم االأ�صول من »�صرورة االعتماد على منهج معريف �صليم،   •
املنهجي،  االجتهاد  باب  فتح  ب�صرورة  جدليا  ارتباطا  يرتبط  التجديد  عن  فاحلديث 

اأمة من االأمم، فحيث توجد ح�صارة يوجد  فاملنهج هو املعرب عن روح احل�صارة الأية 

منهج، الأنه يف جوهره ح�صد للطاقات وجتميعها والتن�صيق بني معطياتها، لكي ت�صب يف 

الهدف الواحد، فتكون اأغنى فاعلية، واأكرث قدرة على العطاء والتجدد، فالتجديد على 

.
3
م�صتوى املنهج هو التجديد املطلوب فيما يخ�س علم اأ�صول الفقه«

واالآن، وباال�صرت�صاد باالجتهادات واملحددات املفهومية ال�صابقة، ن�صتطيع تقدمي 

املقرتح التعريفي التقريبي لتجديد علم اأ�صول الفقه (والذي يتوافق مع ا�صطالح البوطي 

املتقدم، والذي يحرم مقوالت احلداثيني املتعلقة بهذا املو�صوع من ا�صم “التجديد”، 

 اجلهود واالجتهادات 
4
جمموع اأنه:  على  والتبديل ال غري)،  التغيري  �صلة  ويجعلها يف 

املوؤ�ص�صة على  العلم،  التاريخي لهذا  امل�صار  الذي حلق  اإىل جتاوز االنحراف  ال�صاعية 

ظنياته، دون القطعيات منه، مبا يخدم املق�صد اخلا�س من علم االأ�صول، والق�صد من 

 - 1426هـ  ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الفقه،  اأ�صول  علم  جتديد  مولود،  الطيب  اأبو  ال�رشيري،    (1(

2005م، �س. 118.
)2)  حميب، عبد املجيد، »التجديد يف علم الأ�صول: دواعيه وحقيقته«، جملة الوا�صحة، العدد1، �صنة 2003م، 

�س. 290.

)3)  نف�س املرجع.

)4)  ف«جمموع« جن�س يف هذا املقرتح، وما بعده ف�صول فيه.
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ال�صريعة ب�صكل اأعم، �صواء من الناحية ال�صكلية اأو املو�صوعية، التنظريية اأو العملية، 

تلبية لواقع االجتهاد املعا�صر.

واإذا اعتربنا اخلالف بني هذين اال�صطالحني (ا�صطالح كل من البوطي وعلي 

ا�صطالحيا،  لفظيا،  دام  ما  واحلمد هلل-   - ي�صريا  هينا  راأييهما)  على  ومن  جمعة، 

الذي ي�صري مع  والتايل  الثاين  االآن تقدمي املقرتح  ن�صتطيع  فاإننا  اعتباريا كما تقدم، 

الفقه  اأ�صول  يف  ماألوفة  غري  مقولة  كل  يجعل  (والذي  ال�صابق  جمعة  علي  ا�صطالح 

جتديدا فيه، مبا يف ذلك الروؤى احلداثية)، على اأن جتديد علم االأ�صول هو: جمموع 

غري  على  م�صمونا،  و/اأو  �صكال  ق�صايا،   و/اأو  مباحث  العلم  هذا  تطال  التي  اجلهود 

بالظنيات من علم  ارتبط  �صواء  ور�صمه معا،  ذكره  اإلينا  ملا و�صل  األفناه، وخمالفا  ما 

االأ�صول، اأو جتاوزها اإىل القطعيات منه كذلك.

الـخال �شـمري 
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Le recours pour excès de pouvoir contre les actes royaux 

Hassan HALOUI, Professeur chercheur  

Faculte  

 

Introduction 

En droit public marocain, la séparation des pouvoirs n’existe pas au niveau de 

l’institution royale. Telle, au moins, était la conception de Feu Hassan II
1
. Depuis longtemps, 

les Sultans marocains exerçaient le pouvoir réglementaire tous seuls et le pouvoir législatif  en 

collaboration avec les Ouléma ou sous leur contrôle. Le Roi Amir Al Mouminine (spécificité 

religieuse), Représentant suprême de la Nation/Etat (spécificité constitutionnelle) a des 

pouvoirs normatifs énormes. A vrai dire,  Il est l’animateur principal de la politique 

normative. Il dirige la fonction gouvernementale et la fonction législative.  

L’histoire marocaine témoigne que les Sultans exerçaient le pouvoir réglementaire par 

dahirs, notamment dans le domaine religieux. Le traité du 30 mars 1912 pour l’organisation 

du protectorat français dans l’Empire chérifien a sauvegardé « la situation religieuse, le 

respect et le prestige traditionnel du Sultan, l’exercice de la religion musulmane et les 

institutions religieuses, notamment de celle des Habous »
2
. Ainsi, le Sultan continue d’édicter 

des mesures réglementaires et législatives dans le domaine religieux.  

 Les Constitutions marocaines, à l’exception de celle de 2011, précisent que le Roi 

exerce, par dahirs, les pouvoirs qui lui sont réservés par la Constitution. Les textes suprêmes 

ne parlent pas expressément, comme les Constitutions de 1962 et de 1970, d’un pouvoir 

réglementaire royal. Mais, une lecture attentive des dispositions suprêmes et la pratique ont 

                                                           
(1)-  « Nous avons essayé de faire en sorte qu’il n’y ait pas à notre niveau de séparation des pouvoirs, car tous 

les marocains doivent être sous la protection d’Amir Al Mouminine et recourir à son arbitrage pour les 

défendre. Cette tradition nous est constructive de programme gouvernemental ou de l’application de ce 

programme, car parfois un bon programme n’est pas créé. Au niveau du Roi du Maroc, il n’y a pas de 

séparation des pouvoirs. Nous avons à maintes reprises réuni les ministres et quelques commissions 

parlementaires les faisant travailler ensemble comme s’il s’agissait d’un organe exécutif et un législatif. J’ai dis 

et je répète que pour moi, humble serviteur de Dieu et premier serviteur du Maroc, il n’y a pas à dire vrai de 

séparation des pouvoirs. Je suis le père de tous, celui du législateur et de l’exécutant, du jeune et de l’homme 

âgé, du fort et du faible… Ma porte est ouverte, mes bureaux sont accessibles. Des mentions d’importance 

seront toujours prises en compte par moi, jamais délaissées. C’est ici le premier de mes devoirs », discours de 

Feu Hassan II prononcé le 09 octobre 1987, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire 

1987, disponible sur:                                                

http://www.parlement.ma/_discuoroyaux1.php?filename=200710061713220. 

(2)- Alinéa 2 de l’article 1
er

 du traité du 30 mars 1912 pour l’organisation du protectorat français dans l’Empire 

chérifien, B.O. (version française) n° 1 du 1er novembre 1912, p. 1. 
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montré que le Roi possédait un pouvoir réglementaire étendu et qu’il était un vrai acteur dans 

ce domaine.  

La Constitution de 2011 a réservé, entre autres, au pouvoir royal deux articles; l’article 41 

concerne le domaine religieux, le Roi exerce par dahirs, d’une manière exclusive, les 

prérogatives religieuses inhérentes à l’Institution d’Imarat Al Mouminine (domaine religieux). 

L’article 42 précise que le Roi exerce les missions déterminées par cet article par dahirs en 

vertu des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la Constitution (domaine séculier). 

Les attributions du domaine religieux réservé au Roi trouvent leur fondement dans les 

traditions religieuses marocaines et dans l’article 41 de la Constitution de 2011
3
. Le Roi est 

seul compétent pour prendre des décisions réglementaires, individuelles ou même législatives 

dans le domaine de la religion. De même, la doctrine a développé la théorie des compétences 

implicites et la théorie des prérogatives classiques de la monarchie pour reconnaître au Roi un 

pouvoir réglementaire étendu
4
. 

Le Roi participe à l’exercice du pouvoir réglementaire, il nomme le Chef du 

Gouvernement au sein du Parti politique arrivé en tête des élections des membres de la 

Chambre des Représentants et nomme les membres du Gouvernement sur proposition de son 

Chef. Il peut mettre fin à leurs fonctions
5
, il oriente l’activité gouvernementale lorsqu’il 

préside le Conseil des ministres qui délibère, entre autres, sur des actes purement 

réglementaires. 

Il nomme, sur proposition du Chef du Gouvernement et à l’initiative du ministre 

concerné, aux emplois civils suivants: le Wali de Bank Al Maghrib, les Ambassadeurs, les 

Walis, les Gouverneurs et les responsables des administrations chargés de la sécurité 

intérieure, ainsi que les responsables des établissements et entreprises stratégiques
6
. Il 

approuve, par dahir, la nomination des magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature
7
. 

En droit public marocain comme en droit public français, le recours pour excès de 

pouvoir (A) est dirigé contre les actes des différentes autorités administratives. Les juges 

                                                           
(3)- Article 19 des anciennes Constitutions marocaines.  

انمكي انسراجي، انقرار انتىظيمي في انقاوون انعاو انمغربي، أطروحة نىيم دكتوراي في انقاوون انعاو، تحت إشراف األستاذ جمال انديه زهير، -(4)

 .150. ص ،2001-2000كهية انعهوو انقاوووية واالقتصادية واالجتماعية وجدة، جامعة محمد األول وجدة، انسىة انجامعية 

(5)- Article 47 de la Constitution marocaine de 2011.  

(6)- Article 49 de la Constitution marocaine de 2011.  

(7)- Article 51 de la Constitution marocaine de 2011.  
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administratifs marocains et français se déclarent incompétents pour connaitre de la légalité 

des actes royaux (B) car ils sont d’une nature spéciale.  



4 
 

A. Recours pour excès de pouvoir en droit public français et en droit public 

marocain 

Pour mieux apprécier le recours contre les actes royaux, il est préférable de jeter un coup 

d’œil sur le recours pour excès de pourvoir en droit public français (a) et sur le recours pour 

excès de pourvoir en droit public marocain (b). 

a. Recours pour excès de pouvoir en droit public français 

En France, avant l’entrée en vigueur du décret du 30 septembre 1953 portant création des 

tribunaux administratifs, le recours pour excès de pouvoir était porté directement, en premier 

et dernier ressort, devant le Conseil d’Etat (C.E. ci-après). Ce recours a un caractère de droit 

commun. « Il est ouvert contre toute décision administrative sans qu’il ait besoin qu’un texte 

particulier le prévoie et même si une loi déclare à propos d’un acte qu’il est insusceptible de 

recours »
8
. Pour briser la résistance du juge administratif, une loi du 23 mai 1943 avait 

supprimé toute possibilité de recours contre les actes de concession
9
. Mais, le C.E. déclare à 

ce propos que la loi « n'a pas exclu le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat 

contre l'acte de concession, recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte 

administratif, et qui a pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le 

respect de la légalité »
10

.  

Le recours pour excès de pouvoir est un recours juridictionnel relevant du contentieux 

objectif lié ipso facto à la légalité des actes de l’administration. Au départ, on concevait mal 

qu’un recours en annulation peut être juridictionnel, car la décision du juge était toujours liée 

aux droits subjectifs. C’est pourquoi le recours en annulation était toujours considéré comme 

un recours hiérarchique ayant une forme juridictionnelle. 

Il en résulte que les effets de ce recours se produisent erga omnes, c'est-à-dire que 

l’autorité de la chose jugée est absolue, et que c’est un procès fait à un acte et non un procès 

entre patries. Lorsque la question était posée au C.E., saisi d’un recours pour excès de pouvoir 

contre un acte administratif, une partie intéressée non représentée dans l’instance, alors même 

                                                           
(8)- DE LAUBADERE (A.) et al., Traité de droit administratif, Tome 1, 14

ème
 édition, L.G.D.G., Paris 1996, 

p.499. 

(9)- LONG (M.) et al., Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 10
ème

 édition, Dalloz, Paris 1993, 

p.425. 

(10)- C.E., arrêt n° 86949 du 17 février 1950, Ministre de l’agriculture c./Dame LAMOTTE, disponible sur : 

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007636577&

fastReqId=1592694554&fastPos=2. 
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qu’elle aurait pu être admise à intervenir, est-elle recevable à former tierce-opposition à la 

décision ? La réponse du C.E. était négative: « considérant que les instances engagées par 

l’application des dispositions des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 n’ont pas le 

caractère de litige entre parties »
11

.  

Dans le même sens, le Commissaire du Gouvernement JAGERSCHMIDT a décrit le 

recours pours excès de pouvoir en substance:« or ce recours ] désigne le recours pour excès 

de pouvoir[, constitue un procès dirigé contre un acte, et non contre des personnes, c’est une 

action intentée contre la puissance publique, dès lors il n’y a pas de défendeurs dans 

l’instance, il n’y a pas de débat contradictoire, c’est le ministre intéressé qui représente le 

service public, qui défend seul l’acte attaqué »
12

. La jurisprudence marocaine a adopté la 

même position
13

. 

Cette expression qualificative (procès fait à un acte) est excellente, trouve le professeur
 

René CHAPUS : « elle fait bien apparaitre l’objectif de ce recours. Il ne s’agit pas pour le 

juge de reconnaître que le requérant est titulaire d’un droit à l’encontre de l’administration, 

ou que cette dernière est tenue par l’obligation à l’égard du requérant. Il s’agit de décider du 

sort de l’acte  ]...[ . Quand le juge annule la décision, ce ne sera pas pour réparer le tort fait 

au requérant; ce sera pour assurer le rétablissement de la légalité méconnue »
14

. Ni le 

requérant, ni l’administration ne sont des parties dans le sens juridique
15

. 

Le recours en annulation pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives est 

limité aux actes faisant grief des diverses autorités administratives
16

. En pratique, le C.E. se 

déclare compétent pour connaître de tout recours intenté contre toute décision présentant le 

caractère d’acte administratif. Il accepte alors le recours contre les décisions unilatérales 

émanant de personnes de droit privé chargées de gérer un service public et comportant 

                                                           
(11)- C.E., arrêt du 08 décembre 1899, ville Avignon, Rec. des arrêts du C.E. statuant au contentieux, Tome 69, 

2
ème

 série, année 1899, p. 721, publié sur: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57387435.image.langFR. 

(12)- LONG (M.) et al., Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, op.cit., p.719. 

(13)- Ch.ad.C.S., arrêt n°04 du 21 novembre 1969, S
té
. agricole Al MIKJA c./Ministre de l’agriculture et al. 

R.J.C.S., n° 14-1970, édition numérique décembre 2000, p. 88. 

(14)- CHAPUS (R.), Droit du contentieux administratif, 5
ème

 édition, édition MONTCHERSTIEN, E.J.A., Paris 

1996, p.162. 

(15)- Ibid., p. 163. 

(16)- L’article 32 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, comme elle a été abrogée au 1
er

 janvier 2001, dispose que :  

« le C.E. statuant au contentieux est le juge de droit commun en matière administrative, il statue souverainement 

sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les actes des diverses autorités 

administratives; il est juge d'appel des décisions rendues par les juridictions administratives de premier ressort; 

il connaît des recours en cassation dirigés contre des décisions des juridictions administratives rendues en 

dernier ressort ». 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57387435.image.langFR
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l’emploi de prérogatives de puissance publique
17

. Il écarte de sa compétence les décisions 

émanant des autorités gouvernementales lorsqu’elles agissent en qualité d’organe législatif
18

, 

les actes de Gouvernement, les mesures d’ordre intérieur de l’administration ainsi que les 

décisions du Président de la République prises en application de l’article 16 de la Constitution 

de 1958 portant sur le domaine de la loi et les ordonnances de l’article 92 de ladite 

Constitution. 

b. Recours pour excès de pouvoir en droit public marocain 

Le Maroc d’avant le protectorat ignorait totalement le principe da la séparation des 

pouvoirs. Critiquer l’administration, serait critiquer directement les Sultans, ce qui était 

difficilement acceptable. A cette époque, on voit mal comment les juges pourraient 

condamner le pouvoir dont il émane
19

. Les sujets de l’Etat chérifien s’estimant lésés par 

l’activité de l’administration pouvaient adresser des recours gracieux au Visir d’Echikayat 

contre l’abus des fonctionnaires du Makhzen. C’est un recours semblables aux recours 

hiérarchiques. 

Avec l’avènement du protectorat français, il s’est avéré qu’il est très difficile d’instaurer, 

dans une société traditionnelle, une juridiction administrative moderne et autonome semblable 

au C.E. et relevant du contentieux administratif. « Ceci était parfaitement compréhensible. 

L’administration de l’époque avait besoin d’avoir des coudées franches et de ne point être 

troublée par des juges plus soucieux de l’application des textes que de la création d’un climat 

favorable à la mise en place de structures nouvelles qu’implique la politique de l’époque »
20

. 

C’est autour d’un contentieux administratif très limité, confié aux juridictions ordinaires, que 

va se développer l’œuvre du protectorat en la matière
21

.  

Dorénavant, l’administration marocaine devient responsable devant le juge ordinaire 

selon les stipulations de l’article 8 du dahir du 12 août 1913 qui dispose: « en matière 

administrative, les juridictions françaises instituées dans notre Empire connaissent dans les 

                                                           
(17) C.E., arrêt n°43548 du 13 janvier 1961, MAGNIER (R.) c./ Fédération des groupements de défense contre 

les ennemis des cultures du département de l'Aisne, disponible sur : http://archiv.jura.uni-

saarland.de/france/saja/ja/1961_01_13_ce.htm. 

(18)- C.E., arrêt BOTTON du 22 février 1946, cité par De LAUBADERE (A.) et al., Traité de droit 

administratif, op. cit., p. 505. 

(19)- ROUSSET (M.) et GARAGNON (J.), Droit administratif marocain, , 6
ème

 édition, revue et mise à jour par 

ROUSSET (M.), édition la porte, Imprimerie El maarif Al jadida, Rabat, octobre 2003, p. 628. 

(20)- BENABDALLAH (M.A.), « L’évolution du recours pour excès de pouvoir au Maroc», REMALD n° 74, 

mai-juin 2007, p. 9. 

(21)- ROUSSET (M.) et GARAGNON (J.), Droit administratif marocain, op. cit., p. 629. 
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limites de la compétence attribuée à chacune d’elles de toutes les instances tendant à faire 

déclarer débitrices les administrations publiques, soit à raison de l’exécution des marchés 

conclus par elles, soit à raison des travaux qu’elles ont ordonnés, soit à raison de tous actes 

de leur part ayant porté préjudice à autrui »
22

. Pour la première fois dans l’histoire de l’Etat 

chérifien, des juridictions françaises, instituées au Maroc, sont compétentes pour connaître de 

toutes les instances tendant à faire déclarer débitrices les administrations publiques de l’Etat 

chérifien, soit à raison de l’exécution des marchés conclus par elles, soit à raison des travaux 

qu’ils ont ordonné et enfin soit à raison de tout acte de leur part ayant porté préjudice à autrui. 

Dans son commentaire, Michel ROUSSET voit qu’il est absolument interdit aux 

juridictions ordinaires de connaître de toutes demandes tendant à faire annuler un acte d’une 

administration publique, sauf le droit pour une partie intéressée de poursuivre par voie 

gracieuse la réformation de l’acte faisant grief. Il s’agit essentiellement de condamner 

l’administration à verser des sommes d’argent, soit en exécution des marchés qu’elle a conclu, 

soit en raison des dommages qu’elle a causé par son fonctionnement spécialement en matière 

des travaux publics. Il n’est pas question d’autoriser ces juridictions à exercer leurs contrôles 

sur la régularité de l’action de l’administration
23

. 

Le caractère restreint marquant les compétences des juridictions ordinaires en matière du 

contentieux administratif n’a cessé de susciter des revendications tendant à instituer un vrai 

recours pour excès de pouvoir visant l’annulation des actes administratifs illégaux. Ces 

revendications seront couronnées par la promulgation du dahir du 1
er

 septembre 1928
24

 et du 

décret français du 23 novembre 1928
25

. Les fonctionnaires de l’administration marocaine 

pourront enfin déférer au C.E., pour cause d’excès de pouvoir, les actes des diverses autorités 

du protectorat relatifs à leur statut. Les juridictions françaises instituées au Maroc et le C.E. 

sont respectivement compétents pour connaître des recours de pleine juridiction et des recours 

en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions émanant de toutes les autorités 

administratives du protectorat. 

                                                           
(22)- Dahir du 13 août 1913, relatif à l’organisation judiciaire du protectorat français au Maroc, B.O. n°46, du 12 

septembre 1913, p. 9, (version française). 

(23)- ROUSSET (M.) et GARAGNON (J.), Droit administratif marocain, op. cit., p. 630. 

(24)- Dahir du 1
er

 septembre 1928 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à l’organisation 

judiciaire du protectorat français au Maroc, B.O. n° 842 du 11 décembre 1928, p. 3142, (version française). 

(25)- Décret du 23 novembre 1928, attribuant au C.E. statuant au contentieux la connaissance des recours pour 

excès de pouvoir par les fonctionnaires du protectorat français au Maroc contre les actes des diverses autorités 

administratives relatives à l’application du statut de ces fonctionnaires, B.O. n° 842 du 11 décembre 1928, p. 

3142, (version française). 
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Juste après son indépendance, le Maroc ouvre de grands chantiers réformatrices. La 

réforme judiciaire était une priorité du Maroc indépendant. C’est ainsi qu’on a créé la Cour 

suprême par dahir du 27 septembre 1957
26

. Un recours en annulation contre les actes 

administratifs est désormais possible. Il est porté devant la Chambre administrative de cette 

Cour suprême (Ch.ad.C.S. ci-après). Le recours est général et peut être exercé même en 

l’absence de texte pourvu qu’il ne soit pas expressément exclu.  

La Cour suprême (C.S. ci-après) considère que l’exercice de la justice dans le territoire 

marocain est l’un des aspects de la souveraineté et que nul ne peut exercer cette mission que 

par délégation explicite de Sa Majesté le Roi Amir Al Mouminine qui est le protecteur des 

droits et libertés des citoyens, des groupes sociaux et des collectivités
27

. 

Ensuite, le Maroc a institué les tribunaux administratifs
28

 et les Cours administratifs 

d’appel
29

 qui sont compétents pour examiner la régularité de l’action administrative. Tous les 

citoyens ont droit à contester devant le juge administratif la légalité de tout acte administratif. 

B. L’incompétence de la jurisprudence administrative en matière des actes royaux 

Les juridictions française et marocaine se déclarent incompétentes pour connaître de la 

légalité des actes royaux pendant (a) comme après le protectorat (b). 

a. Recours pour excès de pouvoir contre les actes royaux pendant le protectorat 

Pendant le protectorat, le C.E. s’est déclaré, dès le début, incompétent pour connaître des 

recours dirigés contre les dahirs. Parce que, pour la haute juridiction administrative française, 

tous les dahirs, sans aucune distinction, ont un caractère législatif. Dans l’affaire Sieur 

CEDRA, tendant à ce qu’il plaise au C.E. annuler en date du 8 mars 1936, pour excès de 

pouvoir un dahir, en tant qu’il frappe d’un prélèvement provisoire de 10% les subventions 

services par le protectorat au compte des fonctionnaires à la caisse de prévoyance marocaine. 

Le C.E. rejette la requête et la considère irrecevable car « les dahirs ont le caractère 

législatif; qu’ils ne figurent par suite pas au nombre des actes administratifs susceptibles, 

                                                           
(26)- Dahir n° 1.57.223 du 27 septembre 1957, relatif à la Cour suprême, B.O. n° 2347  du 18 octobre 1958, p. 

1356, (version française). 
 

(27)- Ch.civ.C.S., arrêt n°251 du 05 juillet 1967, R.J.C.S., n° 03-1968, édition numérique décembre 2000, p. 2. 

(28). Loi n° 41.90 instituant des tribunaux administratifs, promulguée par dahir n° 1.91.225 du 10 septembre 

1993, B.O. n° 4227 du 3 novembre 1993, p. 595, (version française).  

(29).  Loi n° 80.03 instituant des cours d’appels administratives, promulguée par dahir n° 1.06.07 du 14 février 

1993, B.O. n° 5400 du 2 mars 2006, p. 332, (version française).  
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d’après l’article 1
er

 du décret du 23 novembre 1928, d’être déférés au C.E. statuant au 

contentieux »
30

.  

Paul DECROUX pense que la forme du dahir couvre le fond, puisque la mesure édictée 

par le dahir, objet de l’arrêt du 03 février 1937, aurait pu être prise par arrêté visiriel, c’est 

donc une mesure purement réglementaire. Il déclare que: « sans aucun doute, a-t-on fait 

remarquer, la Haute juridiction française a été davantage impressionnée par la solennité du 

préambule religieux qui précède tout dahir quel qu’il soit, que par une raison d’ordre 

purement rédactionnel des textes lui donnant compétence, estimant ne pouvoir annuler un 

acte dont la teneur avait pu être fortifiée par le Très-Haut »
31

. Il estime que la fortification du 

dahir contre toute attaque devant le C.E. résulte directement de sa formulation religieuse.  

Pour mieux apprécier la position du C.E., il nous paraît très utile de bifurquer sur les 

dispositions françaises et sur la législation marocaine de l’époque qui précisent les 

compétences de la Haute juridiction administrative. «  Le C.E. statue souverainement sur les 

demandes d’annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses autorités 

administratives »
32

. Le recours peut être invoqué contre les actes administratifs réglementaires 

et les actes administratifs non réglementaires. Toutefois, la jurisprudence du C.E. a délimité le 

champ de son intervention. 

Concernant la législation marocaine, le dahir du 1
er

 septembre 1928 dispose dans son 

deuxième article que: « par complément aux dispositions du même article 8 du dahir du 13 

août 1913 précité, les fonctionnaires de l’administration marocaine pourront déférer au 

Conseil d’Etat, pour excès de pouvoir, les actes des diverses autorités du Protectorat relatifs 

à leur statut ». Le C.E., saisi par Sieur BOUAKINE Abdelkader, limite sa compétence en 

matière de recevabilité des requêtes aux stipulations du dahir du 1
er

 septembre 1928 et du 

décret 28 novembre 1928: « considérant que le dahir du 1
er

 septembre 1928 et le décret 28 

novembre suivant ont attribué compétence au Conseil d’Etat pour connaître des recours pour 

excès de pouvoir, formés par les fonctionnaires du protectorat français au Maroc, contre les 

actes des diverses autorités administratives relatives à l’application du statut de ces 

                                                           
(30)- C.E., arrêt du 24 juin 1936, Rec. des arrêts du C.E. statuant au contentieux, tome 106, 2

ème
 série, année 

1936, disponible sur: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57498270.image.langFR. 

(31)- DECROUX (P.), « Le souverain du Maroc, législateur », R.O.M.M., n° 3, 1967, p. 41. 

(32)- Article 32 de l’ordonnance du 31 juillet 1945.  
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fonctionnaires »
33

. Il précise encore que « lesdits textes n’ont pu avoir pour effet d’ouvrir un 

recours contentieux contre les décisions antérieures à leur promulgation »
34

. 

De l’article 2 du dahir du 1
er

 septembre 1928 combiné avec la jurisprudence 

BOUAKLINE Abdelkader, nous relevons trois points catégoriquement essentiels pour saisir 

le C.E. en matière de recours pour excès de pouvoir: 

 les fonctionnaires de l’administration marocaine sont seuls habilités à saisir le C.E. 

pour excès de pouvoir; 

 les actes attaqués pour excès de pouvoir sont liés directement à leur statut; 

 les actes en question émanent exclusivement des diverses autorités du Protectorat. 

D’une part, comme nous l’avons déjà souligné, le C.E. s’est habitué à se déclarer 

incompétent pour examiner des actes particuliers (actes de Gouvernements, des décisions du 

Président de la République prises en application de l’article 16 de la Constitution de 1958, 

portant sur le domaine de la loi, et des ordonnances de l’article 92 de la même Constitution 

française, ….) alors que ceux-ci manquent de formulation religieuse. Cette formulation n’est 

donc pas à elle seule une condition suffisante pour fortifier l’acte royal contre toute attaque en 

annulation. D’autre part, le C.E., selon le dahir du 1
er

 septembre 1928, n’est compétent que 

pour les actes administratifs relevant du statut des fonctionnaires de l’administration 

marocaine et émanant des diverses autorités du protectorat.  

Or, le Sultan n’est nullement une autorité administrative du protectorat, il n’est donc pas 

concerné par le dahir du 1
er

 septembre 1928. Nous pensons que le C.E. n’est pas compétent 

pour connaître de la légalité des dahirs même s’ils concernent le domaine réglementaire 

puisqu’ils n’émanent pas d’une autorité administrative du protectorat. La haute juridiction 

administrative a appliqué à la lettre et correctement la législation en vigueur lorsqu’il s’est 

déclaré incompétent pour connaître de la légalité des dahirs. 

Mais, qu’en est-il alors des juridictions administratives marocaines ? 

b. Recours pour excès de pouvoir contre les actes royaux après le protectorat 

                                                           
(33)- C.E., arrêt du 15 décembre 1937, Rec. des arrêts du C.E. statuant au contentieux, tome 107, 2

ème
 série 

année 1937, p. 1036, disponible sur: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5751333s/f1043.image.langFR. 

(34)- Rec. des arrêts du C.E. statuant au contentieux, année 1933, p. 1317, disponible sur: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5749337n/f6.image.langFR.. 
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Juste après son indépendance, le Maroc a institué par dahir du 27 septembre 1957
35

 une 

Cour suprême, siégeant à Rabat et chargée de statuer, entre autres, sur les recours en 

annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités 

administratives marocaines.  

Faut-il rappeler que le juge marocain de l’excès de pouvoir se reconnait compétent pour 

statuer sur les décisions unilatérales émanant d’organismes privés dotés de prérogatives de la 

puissance publique et chargés de l’exécution d’un service public
36

. Il ne peut connaître des 

actes de Gouvernement, de certaines mesures d’ordre intérieur, des décisions administratives 

relevant du domaine privé de l’administration. 

A deux reprises, la Ch.ad.C.S. s’est abstenue de statuer sur les recours en annulation 

intentés, par des magistrats, contre les dahirs de leurs révocation. Elle précise « qu’il 

n’appartient pas à la Cours Suprême, statuant comme juge de la légalité des décisions des 

autorités administratives, de connaître d’un acte individuel émanant du Souverain et pris en 

forme de dahir »
 37

. Dans l’affaire Société propriété agricole Abdelaziz
38

, la C.S. a gardé la 

même position en matière de décrets royaux. Il s’agit d’un recours en annulation pour excès 

de pouvoir intenté par le représentant légale de ladite société contre le décret royal du 11 juin 

1968
39

, pris par le 1
er

 ministre pour Sa Majesté le Roi. Elle juge que les actes pris en période 

d’exception, dans laquelle le Roi exerce tous les pouvoirs, sont considérés comme des actes 

royaux. L’acte en question émane en réalité du Roi, parce que le 1
er

 ministre, même auteur de 

l’acte, n’agit que par une simple délégation de signature du Roi et par conséquent il n’agit que 

pour le compte du Souverain; « les décisions signées par délégation de signature ou dûment 

sur ordre du déléguant n’émanent que de celui-ci »
40

. Selon la Cour, l’acte attaqué provient 

donc du Roi en tant qu’autorité délégante et non pas du 1
er

 ministre en tant qu’autorité 

administrative. 

Le recours pour l’excès de pouvoir ne concerne pas les actes royaux. La C.S. s’est 

déclarée incompétente en raison de la matière. Elle confirme que le Roi, en tant qu’Amir Al 

                                                           
(35)- Dahir n° 1.57.223 du 27 septembre 1957, relatif à la Cour suprême, précité. 

(36)- Ch.ad.C.S., arrêt n°04 du 21 novembre 1962, S
té
 agricole ALMIJA c./ Ministre de l’agriculture, R.J.C.S., 

n° 14-1970, édition numérique décembre 2000, p. 87. 

(37)- DECROUX (P.), « Le souverain du Maroc, législateur », op. cit., p. 42. 

(38)- Ch.ad.C.S., arrêt n°15 du 20 mars 1970, S
té
 agricole Abdelaziz c./ Premier ministre, R.J.C.S., n° 15, édition 

numérique décembre 2000, p. 69. 

(39)- Décret royal du 11 juin 1968, homologuant le remembrement rural, du polygone betteravière du Gharb, 

B.O. n° 2903 du 19 juin 1968, p.619, (version française) . 

(40)- Ch.ad.C.S., arrêt n°15 du 20 mars 1970, S
té
 agricole Abdelaziz c./ Premier ministre, R.J.C.S., n° 15-1970, 

édition numérique décembre 2000, p. 69. 
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Mouminine, n’est pas qualifié d’autorité administrative. Il n’est donc pas concerné par 

l’article 1
er

 du dahir du 27 septembre 1957. Ses actes ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. 

La Cour déclare que sa compétence en matière du contentieux de l’excès de pouvoir est 

réservée strictement et seulement aux décisions émanant des autorités administratives 

marocaines. 

De plus, la justice est une compétence exclusive de l’Imam a déclaré la C.S.: « attendu 

que la fonction judiciaire fait partie de l’ensemble des attributions qui relèvent, en premier 

lieu, du Chef des croyants; que le juge exerce ladite fonction par simple délégation, que les 

jugements sont prononcés et exécutés au nom de Sa Majesté conformément à l’article 83 de la 

Constitution dans le cadre de la compétence définie par la loi…; qu’il résulte, de ce qui 

précède, que les décisions émanant de Sa Majesté le Roi ne peuvent faire l’objet que d’un 

recours gracieux tant que la Constitution n’a pas expressément attribué la connaissance du 

contentieux de pareilles décisions à une autre autorité »
41

.  

Les tribunaux administratifs marocains sont restés fidèles à la position de la C.S., ils se 

déclarent incompétents pour connaître des décisions royales. L’affaire Ahmed OUAKRACHE 

illustre bien l’exemple, il s’agit d’un officier dans les forces armées royales marocaines qui a 

été condamné à 18 mois de prison puis acquitté en appel. Entre temps, il a été révoqué de son 

poste par une décision signée par le Prince Héritier sur ordre de Sa Majesté le Roi. Le tribunal 

administratif de Rabat s’est prononcé sur l’affaire dans un considérant bref et précis que: 

«l’acte attaqué est un acte royal; que par suite le tribunal administratif est incompétente »
42

. 

Une partie de la doctrine critique cette position parce que le recours pour excès de 

pouvoir est un recours juridictionnel qui fait partie du contentieux de la légalité. Le juge 

confronte l’acte attaqué à la règle de droit. « Que d’autre par, l’annulation d’actes 

administratifs ne peut être prononcée que pour violation de la loi ou d’un règlement de 

l’administration publique et non à raison de la méconnaissance des dispositions d’un 

règlement approuvé »
43

. C’est donc un procès fait à un acte faisant grief
44

 et non un procès 

                                                           
(41)- Ch.ad.C.S., arrêt n°15 du 20 mars 1970, op. cit., traduction du considérant in ROUSSET (M.) et 

GARAGNON (J.), droit administratif marocain, op. cit., p. 72. 

(42)- T.A. de Rabat, jugement n°14 du 06 janvier 1998, OUKRACHE Ahmed c./ L’administration de la défense 

nationale, REMALD n° 24, juillet-septembre 1998, p. 139.  

(43)- C.E., arrêt du 08 décembre 1899, ville Avignon, précité. 

(44)- Ch.ad.C.S., arrêt n°57 du 20 janvier 1967, Mohammed BEN ABDELLAH El OUJDI c./ Pacha de la ville 

de Meknès, R.J.C.S., n° 2-1968, Edition numérique décembre 2000, p. 105. 
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entre parties
45

. Selon les jurisprudences administratives marocaine et française, l’action 

intentée devant le juge administratif contre les actes relevant du domaine réglementaire 

individuel ne concerne en rien la personne du Roi, elle est dirigée contre un acte supposé 

illégal. De plus, les attributions du Roi sont précisées dans la Constitution qui réclame que le 

Maroc est une monarchie constitutionnelle, elles doivent être soumises à la légalité. 

L’autre courant voit que les actes émanant du Souverain ont un caractère particulier. 

Dans son discours du 27 octobre 1970 et à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire 

1970-1971, M
R 

Ahmed BAHNINI, alors Président de la C.S., soulève le problème du recours 

en annulation contre les décisions royales. Il réclame que les actes du Souverain, même s’ils 

concernent le domaine réglementaire sont d’une nature spécifique, car Amir Al Mouminine 

tire ses compétences des instructions islamiques comme le précise les juristes musulmans 

notamment ALMAWARDI. Il note encore qu’il est inconcevable qu’un organisme puisse 

contrôler l’activité royale puisque le Roi, selon la religion et la Constitution, est le contrôleur 

suprême des organes religieux, politiques et administratifs de l’Etat, et qu’il est impossible 

d’identifier le Roi comme autorité administrative.  

L’autorité royale est une unité indivisible, elle englobe le domaine législatif, le domaine 

judiciaire et le domaine administratif
46

. Ainsi, l’immunité doit être reconnue aux dahirs 

chérifiens et à toute décision émanant du Souverain. 

En définitive, même si les Constitutions marocaines confèrent au Roi, parfois, des 

attributions à caractère individuel, elles ne le qualifient pas, quand même, d’autorité 

administrative. Le Roi en tant que Amir Al Mouminine, Représentant suprême de la Nation, 

concrétise la souveraineté, il détient les trois pouvoirs, ses actes sont immunisés contre toute 

attaque. Ce sont des actes de souveraineté, ils ne peuvent être attaqués pour excès de pouvoir 

devant les juridictions marocaines .  

Conclusion 

La notion d’Etat de droit impose à l’action administrative de se conformer aux exigences 

du principe constitutionnel de la légalité. Les dispositions réglementaires et les décisions 

individuelles doivent être prises sous le contrôle du juge administratif. Le recours contre les 

                                                           
(45)- DE LAUBADERE (A.) et al., Traité de droit administratif, op.cit., pp.500-501; 

Ch.ad.C.S., arrêt n°04 du 21 novembre 1969, précité. 

(46)- R.J.C.S., n° 18-1970, édition numérique décembre 2000, p. 4 et suivant. 
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actes réglementaires émanant des autorités administratives ou des personnes de droit privé 

chargées de gérer un service public et comportant l’emploi de prérogatives de puissance 

publique est une compétence propre des juridictions administratives.  

Même si le recours pour excès de pouvoir est un recours juridictionnel relevant du 

contentieux objectif lié ipso facto à la légalité des actes de l’administration, et même s’il est 

un procès fait à un acte et non un procès entre patries, il ne concerne nullement les actes 

royaux. Ceux-ci restent protégés contre toute attaque juridictionnelle. Ils ne sont pas qualifiés 

actes administratifs, il sont d’une nature spéciale parce qu’ils émanent d’une institution 

spéciale méconnaissant la séparation des pouvoirs. L’institution royale est unité indivisible 

qui englobe les pouvoirs législatif, réglementaire et juridictionnel.  

En matière des actes royaux, la forme couvre le fond et le critère organique l’emporte sur 

le critère matériel. Même s’il fait grief et même s’il concerne un cas particulier ou individuel, 

l’acte royal n’est pas un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir.  En 

aucun cas les actes royaux ne peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel, ils sont 

immunisés contre toute attaque, ils ne peuvent faire l’objet que d’un recours gracieux devant 

sa Majesté.  
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Le privilège du préalable de l’acte administratif unilatéral: 

L’exemple du service de stationnement horodaté 

 
Dr. Jamal Iddine AIT TAHAR 

Chercheur en droit public et gouvernance 

 

Il est des controverses juridiques qui émergent et s’estompent sans pour autant trouver 

d’issues car mêlant procédure administrative et appréciation juridictionnelle. C’est le cas du 

service public local commercial dédié au stationnement des véhicules au niveau de la voirie 

des grandes villes du Royaume.  

En fait, plusieurs cités marocaines ont concédé ce service public communal à des 

sociétés d’économie mixte auxquelles la loi, représentée par la loi organique n° 113.14 qui a 

abrogée la Charte communale de 2002, avait donné le nom de « sociétés de développement 

locale
47

 ». Lesdites sociétés sont, d’apparence, à l’origine de l’acte de police administrative 

qu’est l’immobilisation, via les sabots de Denver, des véhicules réfractaires aux règles 

communales de stationnement. Néanmoins la réalité est bien autre: Les règles régissant les 

rapports délégant/délégataire sont consignées dans le contrat de gestion déléguée
48

. Il s’agit 

d’un contrat administratif régi par le droit administratif et qui donne au délégataire l’aptitude 

de gérer le service sous le contrôle de la personne publique délégante à même de respecter les 

caractéristiques de continuité, d’égalité et d’adaptabilité de ce service public local.  

Par ailleurs, les usagers, objets des sanctions administratives relatives aux 

immobilisations de véhicules contrevenants, interjettent de plus en plus des recours devant la 

justice à dessein de dédommagement. Dans leur ensemble, les sentences des tribunaux 

administratifs marocains depuis 2007, tranchent en invalidant ces actes d’immobilisation de 

voitures, nonobstant un arrêt du tribunal administratif de Rabat, rendu en décembre 2013, a 

défié cette tendance jurisprudentielle.  

Il y a lieu, donc, de clarifier les zones d’ombre de cette dialectique jurisprudentielle 

car, à notre avis, la doctrine doit moins demeurer une source facultative de la règle de droit 

que d’être à l’affût des problématiques de la gestion du service public à même de leurs 

apporter des solutions plausibles. 

Dans cet article nous allons nous étaler sur les soubassements juridique et théorique 

des actes administratifs unilatéraux dévolus aux communes en matière de stationnement 

payant (I) puis sur la position de la justice administrative marocaine, en tant que protectrice 

des droits des citoyens face à l’Administration, quant à l’équilibre entre droits subjectifs des 

usagers et l’impérieuse mission d’intérêt général que poursuivent les personnes morales de 

droit public telles les communes (II).   

I. Les actes administratifs unilatéraux dévolus aux communes en matière de 

stationnement: 

                                                           
47

 Précisément au niveau des articles 130-131-132 de la loi organique n°113.14 relative aux communes. Bulletin 

officiel n° 6380 du 23 juillet 2015. 
48

 L’article 2 de la loi 54.05 sur la gestion déléguée définit celle-ci comme « Un contrat par lequel une 

personne morale de droit public, dénommée "délégant" délègue, pour une durée limitée, la gestion d'un 

service public dont elle a la responsabilité à une personne morale de droit public ou privé, dénommée 

"délégataire" en lui reconnaissant le droit de percevoir une rémunération sur les usagers et/ou de réaliser 

des bénéfices sur ladite gestion ».  

La gestion déléguée du service public est une forme de concession de service public que la Commune peut 

conclure par contrat avec une personne de droit public ou privé. Les autres formes de gestion publique locale 

sont: la régie directe, l’affermage, la régie intéressée, la gérance, l’établissement public, et récemment la société 

de développement local. 
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Les actes administratifs unilatéraux en matière de gestion de la voirie et circulation 

communales font partie de la police administrative qui vise la préservation de l’ordre public 

(1). Ces actes bénéficient du privilège du préalable avec ses deux aspects: la présomption de 

régularité et l’exécution d’office (2). Enfin ces actes administratifs sont institués par des 

dispositions juridiques aussi bien de valeurs constitutionnelle, législative et réglementaire (3).   

1. La police administrative: Un concept et un contexte. 

La police administrative est « l’ensemble des interventions de l’administration qui 

tendent à imposer à la libre action des particuliers la discipline exigée par la vie en société»
49

. 

Dès lors, son objectif primordial est la prévention des atteintes à l’ordre public. Cet ordre 

public vise à maintenir ou assurer la sécurité
50

, la salubrité
51

 et la tranquillité
52

 de la vie en 

commun
53

. 

Ainsi, les prérogatives de police administrative sont destinées à prévenir les atteintes à 

l’ordre public (pré-infraction) alors que celles de la police judiciaire poursuivent un but 

répressif (post infraction).  

Toutefois, une mission initialement de police administrative peut devenir 

ultérieurement une opération de police judiciaire tel l’exemple de l’agent de police qui 

organise la circulation dans un rond point: Agent de police administrative lorsqu’il aide les 

usagers à circuler avec fluidité, mais agent de police judiciaire lorsqu’il constate les 

infractions et en dresse les procès-verbaux de contraventions. 

En matière de stationnement sur la voirie communale, la police administrative que 

détient le président du conseil communal se manifeste en l’autorisation
54

 aux usagers 

automobilistes de bénéficier du service de stationnement contre paiement d’une redevance 

fixée par arrêté du conseil communal et approuvé par l’autorité de la tutelle en l’occurrence le 

ministère de l’Intérieur. L’article 100 de la loi organique n° 113.14 a doté le président du 

conseil de la Commune du pouvoir d’organiser via des arrêtés réglementaires communaux le 

domaine du stationnement payant des véhicules sur les voies et places communales et les aires 

destinés par la commune à cette fin
55

. 

Pour gérer ce service, les communes rencontrent souvent les réticences de certains 

usagers, qui refusent de respecter le stationnement payant ou violent le temps imparti à leur 

péage, arguant de l’illégalité de l’immobilisation de leurs véhicules par les sabots de Denver. 

Cette difficulté de gestion doit-être surpassée par la faculté dont dispose l’Administration 

qu’est le privilège du préalable. 

2. Le privilège du préalable de l’Administration : 

L’Administration dispose de deux moyens d’action : soit elle adopte des Actes 

Administratifs Unilatéraux « AAU », soit elle procède de manière conventionnelle en 

                                                           
49

 Jean Rivero , Jean Waline, « Droit administratif », Broché, 2004. P. 347. 
50

 Prévention des dommages aux personnes et aux biens. 
51

 Protection de la santé et de l’hygiène. 
52

 Prévention des perturbations de la rue, du tapage nocturne… 
53

 La jurisprudence française a étendu cette trilogie à deux autres éléments : l’ordre moral et la protection de la 

dignité humaine et ce suite à deux arrêts du Conseil d’Etat respectivement : l’arrêt «Société les films Lutétia » en 

date du 18 décembre 1959; et l’arrêt « Commune de Morsang-sur-Orge » en date du 27 octobre 1995.  
54

 L’article 100 de la loi organique n° 113.14 relative aux Communes dispose à ce sujet que : « Sous réserve des 

dispositions de l’article 110 ci-dessous, le président du conseil de la Commune exerce la police administrative, par 

voies d’arrêtés réglementaires et de mesures de police individuelles portant autorisation, injonction ou interdiction 

dans les domaines de l’hygiène, la salubrité, la tranquillité publique et la sureté des passages […] » 
55

 Le paragraphe n° 17 de l’article 100 stipule : « […] Prend des arrêtés réglementaires, dans le cadre du pouvoir 

réglementaire prévu à l’article 95 ci-dessus, pour organiser les conditions de stationnement payant des véhicules sur 

les voies et places publiques et sur les lieux réservés à cet effet par la commune […] ». 

 

 



17 
 

concluant des contrats. Dans notre cas (stationnement payant), les deux catégories sont mises 

à profit par l’Administration. Le contrat de concession, par la Commune au profit d’une entité 

juridique de droit public ou privé, du service communal de stationnement est accompagné par 

l’usage de l’acte administratif unilatéral de sanction administrative en cas de non paiement de 

la redevance du service rendu (stationnement) et/ou le dépassement du temps de ce 

stationnement. 

Les actes unilatéraux ont une force exécutoire, c.à.d. qu’ils sont présumés légaux. Pour 

garantir la bonne exécution de ces actes, l’Administration dispose d’une part du privilège du 

préalable et d’autre part, du privilège de l’exécution d’office. 

Le privilège du préalable comporte deux aspects essentiels : il permet tout d’abord à 

l’Administration d’imposer aux particuliers des droits et obligations sans leur consentement et 

il est exécutoire par lui-même et s’applique immédiatement du seul fait de son édiction.  

Le privilège du préalable suppose également que toute décision administrative 

bénéficie d’une présomption de régularité. Cela explique que le recours en excès de pouvoir 

devant la juridiction administrative n’a pas d’effet suspensif : l’acte continue à produire ses 

effets tant que le juge n’a pas constaté définitivement l’illégalité de l’acte. Les administrés 

doivent donc se conformer à l’acte même s’ils ont intenté un recours contre, et ce jusqu’à que 

le juge le déclare illégal par un arrêt ayant force de la chose jugée.  

Enfin, le privilège du préalable dispose de l’avantage de l’exécution d’office qui 

signifie que l’Administration peut employer la contrainte contre le particulier réfractaire en 

recourant à la force publique et sans saisir le juge. Par sa nature même, cette prérogative de 

l’Administration est exorbitante au droit commun et n’est possible que dans trois hypothèses : 

 Quand la loi le prévoit expressément.  

 S’il y a cas d’urgence 

 Enfin, s’il n’y a pas d’autres voies de droit, pour l’Administration, pour exécuter la 

mesure.  

En somme, le privilège du préalable, comme le souligne André De Laubadere, «veut 

dire que l’administration se trouve dispensée, pour réaliser ses droits, de s’adresser 

préalablement à un juge ; si l’administré conteste les prétentions de l’administration, c’est lui 

qui devra saisir le juge »56
. 

3. Le droit marocain et la police administrative communale: 

Dans le dispositif juridique marocain, les compétences en matière de police 

administrative communale sont explicitées via des règles constitutionnelles (A), législatives 

(B) et règlementaires (C). 

A. Dispositions contenues dans la constitution: 

L’article 140 de la Constitution de 2011 parle du pouvoir réglementaire des 

collectivités territoriales et stipule textuellement ce qui suit: « sur la base du principe de 

subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences 

partagées avec l’Etat et celles qui leur sont transférables par ce dernier. Les régions et les autres 

collectivités territoriales disposent, dans leurs domaines de compétence respectifs et dans leur 

ressort territorial, d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs attributions ». 

 

 

B. Dispositions édictées par le pouvoir législatif : 

                                                           
56

 Disponible sur le lien : http://static.luiss.it/erasmuslaw/francia/amm_03.htm 
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La loi organique n° 113.14 (effective depuis le 5/9/2015) renferme deux articles se 

rattachant au pouvoir réglementaire exercé par le président du conseil de la Commune et aux 

attributions de ce dernier en matière de police administrative dont le service de stationnement 

payant. 

Ainsi, l’article 95 dispose, qu’« En application des dispositions du deuxième alinéa de 

l’article 140 de la Constitution, le président du conseil de la Commune, exerce, après 

délibération du conseil, le pouvoir réglementaire à travers des arrêtés publiés dans le « bulletin 

officiel » des collectivités territoriales, conformément aux dispositions de l’article 277 de la 

présente loi organique ».  

Puis, l’article 100 § 17 stipule que « Sous réserve des dispositions de l’article 110 ci-

dessous, le président du conseil de la Commune exerce la police administrative, par voies 

d’arrêtés réglementaires et de mesures de police individuelles portant autorisation, injonction ou 

interdiction dans les domaines de l’hygiène, la salubrité, la tranquillité publique et la sureté des 

passages. Il exerce notamment les attributions suivantes : […] Prend des arrêtés réglementaires, 

dans le cadre du pouvoir réglementaire prévu à l’article 95 ci-dessus, pour organiser les 

conditions de stationnement payant des véhicules sur les voies et places publiques et sur les lieux 

réservés à cet effet par la commune […]
57

 » 

Aussi la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics
58

, regorge de 

l’article 22, intitulé "Constatation des infractions des usagers", qui spécifie la méthodologie 

de constatation des infractions aux règles de stationnement payant édictés par arrêté 

réglementaire communal approuvé par le ministre de l’Intérieur ou son délégué
59

. Cet article 

dispose que: « Les infractions commises par les usagers, dans le cadre de la gestion déléguée, 

peuvent être constatées par les agents assermentés du délégataire dûment munis d'un titre 

attestant leur fonction. » 

C. Dispositions prescrites via le pouvoir règlementaire: 

Le décret n° 2- 78- 157 du 11 rejeb 1400 (26 mai 1980) fixant les conditions de 

l'exécution d'office des mesures ayant pour objet d'assurer la sûreté et la commodité des 

passages, la salubrité et l'hygiène publiques est le texte phare se rattachant aux prérogatives 

de la police administrative du président du conseil de la Commune. Dans son article premier 

on lira ce qui suit: « Indépendamment des sanctions prévues par la législation en vigueur, le 

président du conseil communal, après avis des services communaux compétents, a le pouvoir, 

dans les conditions fixées ci-après, de faire exécuter d'office aux frais et dépens des intéressés 

toutes mesures ayant pour objet d'assurer la sûreté ou la commodité des passages, la salubrité et 

l'hygiène publiques, telles qu'elles entrent dans ses attributions». 

Mais comment la justice apprécie-t-elle la relation entre le service public du 

stationnement payant, géré par les sociétés délégataires, et le pouvoir de police administrative 

dévolu exclusivement à la personne publique locale et, partant, le pouvoir de sanction ? 

II. La justice administrative et le délicat équilibre entre droits subjectifs des 

usagers et mission d’intérêt général de la commune:  

La position du juge marocain est partagée entre un courant majoritaire prescrivant 

l’illégalité de l’immobilisation des véhicules contrevenants (1) et un autre minoritaire mais 

audacieux penchant vers l’acquiescement de ces actes administratifs unilatéraux (2) et ce sans 
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 Bulletin officiel n° 6440 du 18 février 2016. p. 274-275. 
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 Bulletin officiel n° 5404 du 16/3/2006. 
59

 L’article 118 de la loi organique n° 113.14 (4
ème

 alinéa) énumère parmi les délibérations du conseil communal 

qui ne sont exécutoires qu’après visa du gouverneur de la préfecture ou de la province, sous 20 jours, « les 

délibérations ayant une incidence financière sur les dépenses et les recettes notamment les emprunts, les garanties, la 

fixation des tarifs des taxes, des redevances et droits divers, et la cession des biens de la commune et leur affectation ». 

Cf. B.O n° 6440, p. 278. 
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pour autant dégager une jurisprudence uniformisée à cause de l’absence formelle de l’apport 

de la Cour de cassation en la matière (3). À ce sujet, nous pensons que la jurisprudence du 

second courant est la plus plausible et ce à trois égards : la logique juridique, le droit comparé 

et l’efficience de la gestion (4).  

1. Les arrêts interdisant l’immobilisation des véhicules contrevenants: 

En date du 30 mars 2015, la Cour d’appel administrative de Rabat a jugé illégale, dans 

son arrêt n° 14411, l’immobilisation des véhicules à l’aide d’un sabot pratiquée par la société 

gestionnaire du stationnement par horodateurs à ladite ville. 

Le contrat de gestion déléguée liant la Commune de Rabat à la société d’horodateurs 

autorise bien celle-ci à mettre sous séquestre les véhicules et à leur imposer un paiement en 

contrepartie de l’enlèvement du sabot. La Cour d’appel a estimé que cette tâche ne peut être 

déléguée à un acteur privé et a considéré que cette clause est illégale. Elle a ajouté qu’un tel 

acte relève de la police administrative communale. Aussi cet arrêt reprochait à la Commune 

de Rabat d’instituer illégalement la redevance de stationnement des véhicules sans en être 

autorisée par la législation en vigueur en l’occurrence la loi 45.08
60

 et son article 30 

notamment
61

. 

Huit ans avant, en 2007, un autre arrêt de la même Cour, celui-ci fut le premier en 

l’espèce au Maroc (C.A.A., Rabat, 7 novembre 2007, Benameur c/ Société Rabat Parking)
62

, 

avait remarqué qu’ « […] Attendu que ce qui ressort du contrat de concession portant sur le cas 

d’espèce, comme autorisation en faveur de la société contractante d’exercer le droit 

d’immobiliser les automobiles par les sabots de Denver à titre de sanction pour non paiement du 

droit de stationnement ou non concordance du paiement du ticket horodaté avec le temps de 

stationnement et de percevoir une somme d’argent pour effectuer le retrait du sabot, est une 

clause contraire aux règles, aux lois et à l’ordre public du fait qu’elle constitue une délégation au 

profit d’une personne de droit privé aux fins d’effectuer des missions de police administrative 

qui ne peuvent être déléguées ou cédées à des tiers et que la société, en procédant à l’application 

du sabot de Denver sur la roue de l’automobile appartenant à l’intimé (M. Abderrahmane 

Benameur) a effectué un acte illégal, même si elle se réfère à la clause du contrat de concession 

l’autorisant à y procéder, dès lors que cette clause est contraire aux règles de droit et à l’ordre 

public, comme il a été mentionné précédemment […] »
63

. 

 

 

D’autres arrêts ont estimé que les actes d’immobilisation des véhicules sont contraires 

à la liberté de circuler garantie aux citoyens par la Constitution
64

 ou comme étant des 

attributions exclusives de la police judiciaire et non de la police administrative. 

2. Les arrêts tolérant l’immobilisation des véhicules contrevenants: 

Il s’agit d’un seul arrêt émanant du Tribunal administratif de Rabat, datant du 

30/12/2013 sous n° 7808, et qui « a défrayé » la chronique en se présentant comme un 

revirement jurisprudentiel qui valide la pose du sabot de Denver.  
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  La loi n° 45-08 (abrogée par la loi organique n° 113.14) relative à l'organisation des finances des collectivités 

locales et de leurs groupements, promulguée par le Dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430. Bulletin officiel n° 5714 

du 5 mars 2009. 
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 Voir infra. p.8. 
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 Voir le lien : http://aminebenabdallah.hautetfort.com/list/droit_administratif/309732056.pdf 
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 La même sentence a été lue dans l’arrêt n° 5991 du 11/12/2014 de la même Cour de Rabat en appel à l’arrêt n° 

683 du 12/3/2014, Tribunal administratif de Casablanca. 
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 L’article 24 § 4 de la Constitution de 2011 dispose que « Est garantie pour tous, la liberté de circuler et de 

s’établir sur le territoire national, d’en sortir et d’y retourner, conformément à la loi». 
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En effet, le Tribunal administratif de Rabat a considéré que la pose du sabot a été faite 

conformément aux dispositions réglementaires tout en précisant que l’immobilisation du 

véhicule ne porte en aucun cas atteinte au droit de la propriété ou à la liberté de circulation. 

D’autant plus que l’application de cette mesure ne se fait pas de manière arbitraire et ne dure 

pas dans le temps et que la pose du sabot est simplement une mesure à caractère préventif 

entrant dans les prérogatives de la police administrative. D’ailleurs, le contrevenant pourrait 

jouir de sa propriété dès le paiement de la contravention. 

La sentence ajoute que la verbalisation de la contravention est faite par l’agent relevant 

de la police administrative communale et non par l’employé de la société délégataire du 

service public communal. Cette dernière procède seulement à la pose du sabot. Le citoyen 

reste tenu de payer son ticket et de se conformer aux règlements du stationnement qui n’est 

plus un service gratuit, mais payant
65

.  

Ces arrêts contradictoires restent significatifs quant à la constance immanquablement 

absente de la jurisprudence. La Cour de cassation étant appelée à se prononcer en la matière 

afin d’uniformiser la jurisprudence concernant ces cas d’espèces. 

3. L’absence de l’apport de la Cour de cassation en la matière retarde 

l’émergence d’une jurisprudence uniformisée: 

L’article 353 du Code de procédure civile stipule que : « La  Cour de  cassation,  sauf  

si  un  texte  l'exclut  expressément,  statue sur : 

1-les  pourvois  en  cassation  formés  contre  les  décisions  rendues  en dernier  ressort  

par  toutes  les juridictions du Royaume à l’exception des demandes  dont la valeur est  

inférieure à vingt mille (20.000) dirhams et de  celles  relatives  au  recouvrement  des  loyers  et  

des  charges  qui  en découlent ou à leur révision; […] » 

Les dédommagements demandés aux tribunaux, par les usagers victimes 

d’immobilisation de véhicules, sont en dessous du seuil de 20 000,00 Dh que le code de 

procédure civile impose comme seuil pour l’acceptation des recours en cassation.  

De ce fait les centaines de recours interjetés devant les tribunaux administratifs du 

Royaume font l’objet d’arrêts contradictoires dont les motivations sont disparates et non 

moins insolites
66

.  

D’ailleurs la Cour de cassation est appelée à aller plus loin et demander aux tribunaux 

du royaume de se prononcer non seulement sur la légalité de la clause de pose de sabot de 

Denver au sein des conventions de gestion déléguée passées par les communes mais aussi si 

cette clause est-elle divisible ou indivisible de ladite convention. Si cette clause est indivisible 

du corps du contrat, le droit administratif comparé nous instruit qu’ « en France le juge doit 

décider d’office d’annuler la convention en cas d'indivisibilité de la clause par rapport à la 

convention
67

. » 

4. Appréciation de la jurisprudence et de la gestion en matière de service de 

stationnement horodaté:  

D’abord l’immobilisation des véhicules réfractaires est un acte de police 

administrative dévolu aux autorités communales, qui n’ont nullement délégué au profit de la 

personne de droit privé aucune mission de police administrative. La présence d’agents 
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 Journal le Matin du Sahara du 10 février 2014 disponible sur : http://www.lematin.ma/journal/2014/rabat-

parking_le-tribunal-administratif-legalise--la-pose-du-sabot/196537.html#sthash.1iAtANut.dpuf 
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 Plus de 400 recours sont connus devant le Tribunal administratif et la Cour d’appel administrative contre la 

Commune de Marrakech. 
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 Cf. Mohammed Amine Benabdellah, Michel Rousset, « L’illégalité du sabot », p.4. Disponible sur : 
http://aminebenabdallah.hautetfort.com/list/droit_administratif/309732056.pdf 
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assermentés communaux pour constater les infractions en matière de stationnement est un 

gage légal quant à la licéité de l’acte administratif de police et ce conformément à la loi 54.05 

relative à la gestion déléguée des services publics qui prescrit, dans son article 22 précité, 

cette procédure de sanctions d’infractions.   

Aussi, les contrats de concession passés entre les villes et les sociétés de 

développement local prévoient une clause relative à la mise à disposition, par la Commune, 

d’agents assermentés pour la constatation des infractions de stationnement
68

. 

En outre, la nouvelle loi organique n° 113.14 parle pour la première fois, dans son 

article 100 précité, du stationnement payant pour véhicules sur les artères des communes, 

alors que l’ancienne charte communale en l’occurrence la loi n° 78.00 ne parlait dans son 

article 50 (§ 16-17) que de simple organisation de stationnement. Cet article 100 stipule : « - 
[Le président de la commune] organise et contrôle les gares et stations de cars de voyageurs, 

d’autobus, de taxis et de véhicules de transport de marchandises ainsi que tous les parcs de 

stationnement des véhicules ; 

- Prend des arrêtés réglementaires, dans le cadre du pouvoir réglementaire prévu à 

l’article les conditions de stationnement des véhicules sur les voies publiques communales ; ».  

Cela peut être considéré comme un rattrapage juridique à même de permettre 

l’adaptabilité du service public de stationnement aux nouvelles mutations socioculturelles et 

technologiques.   

Si l’arrêt de la Cour d’appel de Rabat n° 14411 du 30/3/2015, cité ci-haut, s’est basée 

sur l’article 30 de la loi 45.08
69

 qui dispose que « Les ressources des collectivités locales 

comprennent : 

* les impôts et taxes que la collectivité locale est autorisée à percevoir par la législation en 

vigueur
70

 ; 

* les redevances et rémunérations pour services rendus ;[…] », cet arrêt a anormalement 

omis de prendre en considération les articles 31 et 32 de la même loi qui disposent 

respectivement ce qui suit « Les redevances et rémunérations pour services rendus visées à 

l'article 30 ci-dessus sont instituées par voie réglementaire », et « Les arrêtés portant 

établissement de taxes ou modification de leur taux que les collectivités locales sont autorisées à 

établir, ne sont exécutoires qu'après leur approbation par l'autorité de tutelle ». Et c’est le cas 

de la redevance pour stationnement qui est instituée par arrêté communal  approuvé par 

l'autorité de tutelle. 

D’ailleurs, la Cour des comptes dans son rapport, paru en mai 2015, sur le thème de la 

fiscalité locale rapporte ce qui suit: « Le ministère de l’intérieur intervient, par l’intermédiaire 

de services centraux ou de services extérieurs, dans la prise ou l’approbation de certains actes en 

relation avec la fiscalité locale : 

- Les arrêtés fiscaux sont rendus exécutoires après visa du ministre de l’intérieur ou par 

son délégué pour les communes urbaines et du Wali ou du gouverneur pour les communes 

rurales ;… »
71

. 
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 Il s’agit, par exemple, de l’article 7 de la convention de gestion déléguée du service de stationnement payant 
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 L’article 176 de la loi n° 46.07, effective depuis le 1
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Aussi, en matière financière, le budget communal, document financier annuel pris par 

arrêté du conseil communal et approuvé par le ministre de l’Intérieur ou son délégué
72

, 

renferme une rubrique dénommée « Produit des sabots », sous libellé: 3. 4. 5. 33. Si le sabot 

est illégal, pourquoi figure-t-il sur le document juridique financier capital édicté par le 

pouvoir réglementaire détenu par la commune conformément à l’article 140 (précité) de la 

Constitution et les articles 152 et 189 de la loi organique n° 113.14
73

?  

S’agissant de la liberté de circuler, la constitution dans son article 24 § 4 et dernier 

dispose : «  Est garantie pour tous, la liberté de circuler et de s’établir sur le territoire national, 

d’en sortir et d’y retourner, conformément à la loi » : Fixer la roue d’une voiture par le sabot 

en vue du paiement d’une redevance due, ne porte point atteinte à la liberté de circuler de 

l’automobiliste ! 

En droit comparé, d’autres pays organisent le service public de stationnement avec la 

même logique. Nous citons ci-après, les cas de la France, de l’Angleterre et du Canada.  

En France, le Code général des collectivités territoriales prévoit une redevance de 

stationnement dans son article L2333-87 qui dispose que « Sans préjudice de l'application de 

l'article L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l'organisation de la mobilité 

au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, lorsqu'il y est 

autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de 

stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. Dans 

le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette 

dernière est requis hors agglomération.  

La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.  

Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir 

également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut 

prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les 

résidents »
74

. 

En Angleterre, les municipalités procèdent à la mise en fourrière du véhicule 

contrevenant ou à son immobilisation par sabot dans certaines circonstances. Le sabot ne doit 

être posé que 30 minutes après l'établissement du procès-verbal de contravention (Penalty 

Charge Notice, PCN). Si l’usager estime que son véhicule a été injustement immobilisé par la 

pose du sabot et qu’il ne devrait pas payé la contravention, il peut introduire un recours écrit 

devant les autorités municipales. Si la municipalité ne réagit pas sous 56 jours, le PCN est 

annulé et l’automobiliste se fait restituer les frais de la contravention
75

. 

Au canada, la ville de Montréal a lancé, en 2011, l'opération "sabots de Denver " et 

engagé des sociétés d’huissiers pour collecter les amendes perçues sur les automobilistes en 

mal de paiement de contraventions. Ainsi, la ville envoie d'abord un avis de rappel, si 

l'automobiliste ne régularise pas sa situation, elle demande la suspension du permis de 
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conduire par l’administration compétente. En dernier recours, l’huissier procède à 

l’immobilisation, par le sabot, de la voiture du contrevenant
76

. 

Enfin, et en matière d’efficience managériale, il est vrai que les sociétés gestionnaires 

du service communal de stationnement dans les villes marocaines ont amélioré l’esthétique 

des voies et places publiques. Ceci donne plus d’attractivité à ces villes surtout celles à 

vocation de métropole comme Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès ou Tanger. Néanmoins ces 

acteurs doivent aller plus vers une gestion efficiente en professionnalisant leurs staffs 

(formation continue, port de badge obligatoire, probité, respect de l’usager) et en modernisant 

leurs prestations via l’introduction du paiement par carte bancaire.  

De leur coté les communes délégantes sont appelées à augmenter l’effectif des agents 

assermentés de police administrative, d’améliorer leur mobilité intra-ville via un moyen de 

transport adéquat pour couvrir avec agilité tous les secteurs du service rendu et à assurer une 

professionnalisation motivante de ces agents. Le Contrat de gestion déléguée doit aussi 

prévoir un tarif différencié intuitu personae pour les résidents et ratione materiae selon la 

durée de stationnement. 

Quant aux usagers, partie prenante du service public de stationnement, ils doivent 

montrer plus de civisme en respectant le péage en zone à  horodateurs et en ne dépassant pas 

le temps prépayé.   

 

 

Conclusion 

En matière de gestion du service local de stationnement, l’acte administratif unilatéral 

de police revêt une importance capitale car c’est un moyen de préserver la sécurité de la 

circulation communale, un des trois éléments constituant l’ordre public à côté de la salubrité 

et la tranquillité. Le stationnement payant est un moyen d’apposer un cachet esthétique et 

moderne aux artères de toute cité et permet de rationaliser et valoriser un produit qui a fait ses 

preuves en tant que recette fiscale locale dans plusieurs villes européennes et nord-

américaines au cours des dernières décennies. Ces actes administratifs de police de 

stationnement bénéficient du privilège du préalable avec présomption de régularité et 

caractère exécutoire d’office.  

S’agissant de l’acte d’immobilisation par le sabot des véhicules contrevenants aux 

règles de stationnement payant, le juge marocain reste sur des positions contradictoires entre 

l’invalidation et l’acceptation de cet acte administratif unilatéral. Une jurisprudence 

uniformisée, ressort de la cour de cassation, tarde à faire jour.  

Sous d’autre cieux, la redevance de stationnement est monnaie courante:  

En France le tarif de cette redevance est modulé en fonction de la durée du 

stationnement et la zone de stationnement, avec des tranches gratuites pour une durée 

déterminée. Aussi prévoit-on une tarification spécifique pour les résidents. 

En Angleterre, les municipalités procèdent à l’immobilisation, par des sabots, des 

voitures violant les règles de stationnement payant et ce après 30 minutes de l'établissement 

du procès-verbal de contravention. L’usager s’estimant lésé peut introduire un recours par 
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écrit à la municipalité dont la réponse est exigée sous 56 jours. Faute de quoi il est remboursé 

du montant de la contravention. 

Au Canada, la ville de Montréal use de sabots contre les voitures des automobilistes en 

mal de paiement et ce via des huissiers contractuels pour récupérer les montants des 

contraventions impayées.  

Au Maroc, les parties prenantes de ce service public communal de stationnement 

(communes, délégataires et usagers) doivent consentir, de concert, des efforts pour le mettre à 

niveau voire le rentabiliser. 

Pour les Communes délégantes, elles doivent instaurer une tarification par zone et 

modulable selon la durée du stationnement; prévoir un tarif différencié pour les résidents; 

augmenter l’effectif des agents assermentés de police administrative; améliorer leur 

qualification ; leur mobilité intra-ville et leur motivation salariale. 

Concernant les sociétés gestionnaires du service communal de stationnement, elles 

doivent mettre en œuvre une gestion efficiente et être à l’écoute du citoyen; enrôler des agents 

sérieux, honnêtes et respectueux de l’usager; professionnaliser leurs équipes via une 

formation appropriée et instituer le port obligatoire du badge; moderniser les prestations via le 

paiement par carte bancaire et doter la voirie d’une signalisation de stationnement de qualité.  

S’agissant des usagers, ils doivent respecter le péage en zone à horodateurs en 

contrepartie ils ont droit à exiger un service de stationnement correct et efficient. 
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Le financement des PME marocaines : aspects théoriques 

et empiriques 
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                               Professeur d’enseignement supérieur à la FSJES Settat 

 

Résume : 

     Ce travail, a pour objectif de faire une étude sur le financement des PME.   Cet 

article s’articule en deux  parties. 

    Dans une première partie nous procédons à  une analyse théorique autour  de la 

problématique de financement des  PME. La deuxième partie consiste à la présentation 

des structures d’intervention et d’appui et l’évaluation des PME selon leur 

financement.  Nous avant consacrée cette partie aux études statistiques, qui contient 

une analyse des créations, des secteurs d’activité, et des formes juridiques.  
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Introduction : 

Les PME font depuis quelques années l’objet d’une attention croissante de la part tant des 

pouvoirs publics que des économistes. Acteurs importants de l’économie en termes 

d’innovation et de création d’emplois, elles pourraient l’être davantage encore si elles 

parvenaient à trouver les conditions de leur développement dans de meilleures conditions et, 

pour certaines d’entre elles, à se constituer en leaders mondiaux. 

Cet article  n’a pas pour ambition de faire une analyse exhaustive de la situation des PME au  

Maroc, mais de se concentrer sur la thématique spécifique de leur financement. Les modes de 

financement des PME au Maroc sont encore fortement marqués par l’histoire et la culture 

marocaine en ce domaine dont il convient de rappeler quelques grandes caractéristiques : 

Historiquement, les entreprises marocaines ont privilégié le recours aux fonds propres par 

rapport à l’endettement. Une volonté de discrétion, voire de secret, a maintenu les 

propriétaires-managers dans un lien privilégié avec un banquier de proximité, puis 

ultérieurement, un pool de banques, au détriment des marchés de capitaux et de leur 

nécessaire transparence. Souvent la comptabilité avait une finalité plus fiscale que de 

communication financière, au sein d’entreprises souvent familiales ; 

• des barrières psychologiques fortes existaient donc envers les marchés de capitaux et une 

volonté d’indépendance du capital l’emportait sur une dynamique de croissance rapide ; d’où 

un rôle moins fort des marchés de fonds propres qu’au Royaume-Uni ou aux États-Unis ; 

• une moindre culture de la prise de risque que dans les pays anglo-saxons (relative rareté des 

financements de start-ups) mais, peut-être de façon encore plus marquée, pas de culture d’un 

crédit plus risqué mais à plus fort rendement (dette mezzanine) dans un pays où le taux 

d’usure n’a été que très récemment supprimé et où la distribution de crédit est un oligopole 

organisé et défendu. 

A partir de ces constats, nous nous posons la problématique suivante : quel le rôle de la PME 

dans la croissance de l’économie  marocaine ?  Quel est le mode de financement préféré des 

entreprises marocaines ? Le faible recours au financement externes est lié a une culture ou un 

manque de confiance entre l’entrepreneur et le patrons des PME ou un problème du contexte 

économique défavorable ? 

Pour répondre  a cette problématique, nous ferons appelle a la théorie de l’agence (première 

partie). Ensuite dans la deuxième section nous menon une étude empirique afin  de répondre à 

ces questions. 

I- Revue de littérature 

        De nombreux travaux théoriques ont confronté la dimension financière de la PME au 

champ de la théorie de l’agence (Jensen et Meckling, 1976) et mis en évidence plusieurs 

aspects particuliers. 
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1- La théorie de l’agence 

     La définition donné par Jensen et Meckling (1976) est la suivante : « on dira qu’une 

relation d’agence s’est créer entre deux (ou plusieurs) parties lorsqu’une de ces parties, 

désignée comme l’agent, agit soit de la part, soit comme représentant de l’autre, désignée 

comme principal dans un domaine décisionnel particulier ».   

     La théorie de l’agence considère l’entreprise comme un ensemble de contrats entre les 

divers agents économiques constituant son environnement. Ces individus souhaitent 

maximiser leurs gains. Ces derniers sont la plus part du temps différentes, voire opposées, 

d’où la présence des conflits d’intérêts. En matière comptable, les théoriciens se sont 

intéressés à deux sortes de contrats. Il s’agit de ceux existant entre les actionnaires et 

dirigeants puis de ceux entre les actionnaires et les créanciers. 

• Relation d’agence entre actionnaires et dirigeants      

    Dans un environnement incertain, la relation entre actionnaire et dirigeant donne lieu à un 

problème d’agence puisqu’il est impossible ou du moins extrêmement coûteux de prévoir  

toutes les éventualités possibles pour les deux parties lors de la rédaction du contrat. En effet 

généralement très difficile de mesurer les efforts déployés par un agent dans  

l’accomplissement de ses obligations et par conséquent, de spécifier par ce contrat ce que 

doivent être ces derniers. Cette situation engendre une imparfaite observabilité des efforts des 

agents.  

     De plus, les dirigeants peuvent avoir, dans certain cas, un comportement opportuniste, ce 

qui peut être préjudiciable aux intérêts des actionnaires. En effet les dirigeants ont une partie  

de leur patrimoine et de leur capital humain investi dans la société et ils sont donc beaucoup 

sensibles aux résultats que ne sont les actionnaires qui peuvent diversifier leurs 

investissements. De même, l’horizon des dirigeants est limité à leur présence dans la société. 

Par conséquent, ils peuvent avoir intérêt à investir dans des projets  plus rentables à court 

terme alors que les actionnaires visent généralement la rentabilité à long terme.   

     Cette situation induit des coûts, dénommés coûts d’agence. Jensen et Meckling distinguent 

trois types  de coût d’agence :  

- les coûts de surveillance (ou de contrôle) engagés par les actionnaires pour limiter le 

comportement opportuniste des dirigeants ;  

- les coûts d’obligation ou de dédouanement qui correspondent aux dépenses  engagées par les 

dirigeants pour convaincre les actionnaires ;  
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- les coûts résiduels qui correspondent à la d’utilité subie par les actionnaires par suite de 

divergence d’intérêts avec les dirigeants. Cette perte résiduelle vient de l’impossibilité 

d’exercer un contrôle total des activités des dirigeants.   

     Pour résoudre les conflits d’agence entre actionnaires et dirigeants, il existe deux systèmes 

de contrôle (interne et externe), appelés encore mécanismes régulateurs :   

- les systèmes de contrôle interne :  

•  Le droit de vote des actionnaires. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote afin de 

sanctionner le dirigeant lors d’une assemblée générale et de demander le changement de 

l’équipe dirigeante, mais cette révocation  est d’autant plus difficile que l’actionnariat est 

diffus ;   

• Le système d’intéressement et de rémunération. Les dirigeants dont la rémunération est fixe 

auront intérêt à diminuer la variabilité au niveau des  résultats. Les dirigeants, dont la 

rémunération est fonction de la performance de l’entreprise auront en revanche, intérêt à 

fournir plus d’effort pour maximiser la valeur de l’entreprise.   

•  L’indexation de la rémunération des dirigeants. Fama (1980) indique que l’indexation de la 

rémunération des dirigeants incite les dirigeants à gérer l’entreprise conformément aux 

intérêts des actionnaires, le marché du travail révisera les salaires futurs des dirigeants ; 

L’actionnaire mécontent de l’équipe dirigeante peut vendre ses titres. Il en résulte une baisse 

de la valeur de l’entreprise et des conséquences néfastes pour le dirigeant, notamment si sa 

rémunération est indexée sur la valeur boursière.  

• Relation d’agence entre actionnaires et créanciers   

     Selon  la théorie traditionnelle de la firme, l’entreprise est gérée aux mieux des intérêts des 

propriétaires. On peut considérer ainsi, que sont les actionnaires qui agissent à travers les 

dirigeants. Dans ces conditions, il est facile de montrer que créanciers et actionnaires sont 

aussi dans une relation contractuelle puisque les premiers confient aux seconds, des 

ressources en échanges d’une promesse de rémunération et de remboursement à l’échéance.     

Comme tout contrat de ce type, le conflit potentiel existe entre actionnaires et créanciers.  

En effet, les actionnaires peuvent profiter de leur autonomie de gestion et d’effectuer des 

transferts de richesse au détriment des créanciers.   

Jensen et Mecling (1976) distinguent trois sources de conflits entre actionnaires et créanciers :   

- la politique de dividende. Une distribution excessive de dividendes financée par une 

réduction des investissements (autofinancement) ou par émission subséquente des dettes 

(augmentation de risque) diminue le capital et engendre un préjudice à l’égard des créanciers.   
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- L’émission des nouvelles dettes. Ce comportement est nuisible aux intérêts des créanciers, 

parce que si les nouvelles  dettes sont au moins d’un rang égal aux précédentes, les mêmes 

actifs garantissent alors, un montant accru des dettes ;   

- Le risque. Étant donné que la rentabilité est théoriquement proportionnelle au risque, toute 

augmentation de ce dernier doit normalement provoquer  une amélioration du résultat. Mais, 

cette richesse supplémentaire sera inégalement répartie entre créanciers et actionnaires. Les 

créanciers n’en profitent pas, car leur rémunération est généralement fixe. Ils supportent en 

revanche une diminution de leur probabilité de remboursement. Par contre, les actionnaires 

s’approprieront l’intégralité du supplément de richesse, sans que leurs engagements 

s’accroissent pour autant puisque leur responsabilité, du moins dans les sociétés de capitaux, 

est limitée à leur apport.   

     Pour résoudre ce conflit d’intérêt entre actionnaires et créanciers, Saada (1995) précise que 

le mécanisme de contrôle le plus couramment utilisé par les créanciers aux Etats-Unis est 

celui des clauses contractuelles restrictives (debt covenants) qui se réfèrent à des données 

comptables. Ces clauses peuvent être classés en deux catégories (Smith, 1993) :   

- Les clauses positives qui exigent des actionnaires (dirigeants) de maintenir, par exemple, un 

certain niveau de fonds de roulement ;  

- Les clauses négatives qui subordonnent certaines opération d’investissement et financement 

au respect de contraintes financières. Il en est ainsi, notamment des clauses restreignant la 

politique des dividendes, ou la ventes des actifs. 

 

2- Théorie d’agence et PME 

      Plusieurs travaux ont voulu tester la réalité des couts d’agence dans les PME. Yazdipour 

et Song (1991) ont développé un model de détermination du niveau optimal de 

« détournement » en fonction de différents niveau de contrôle. Landström (1993) tente de 

repérer la relation d’agence pouvant exister entre les PME et des capitalistes-risqueurs ; il 

arrive à la conclusion que la théorie d’agence ne peut expliquer les comportements financiers 

entre ces deux types d’acteurs. Les principales raison sont, d’une part, que les dirigeants des 

PME ne sont en contexte relationnel de maximisation individuelle. D’autre part, la théorie de 

l’agence suppose une relation inverse entre les intérêts du principal et l’agent. Lansdöm 

estime que ce que n’est peut-être pas le cas entre un dirigeant de PME et un capitaliste-

risqueur. Enfin, il apparait que les négociations préalables à l’entrée  d’une société de capital 

risque sont à même de limiter les comportements opportunistes des dirigeants de PME. Cette 

faible capacité de la théorie de l’agence à expliquer le comportement financier des PME était 
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partagé par Norton (1991) qui estimait que la structure du capital des PME est d’avantage 

expliquée par des considérations fiscales et les préférences des dirigeants que par des coûts 

d’agence.  Suret et Gagnon (1991) ont par contre constaté, a partir  des documents 

comptables, l’importance des coûts d’agence  (ces derniers sont d’autant plus important que la 

proportion du capital extérieur est grande) et la difficulté de mettre en évidence l’impact des 

prélèvements pour des raisons fiscales. 

Parler de l’asymétrie d’information nous conduit à envisager les travaux inclus dans de l 

théorie e signal (Ross, 1977 ; Leland et Pyle, 1977). La pertinence de cette approche repose 

sur l’existence de nombreux cas d’asymétrie d’information, déjà analysés dans le cadre de la 

théorie d’agence. Dans quelle mesure les PME peuvent-émettre des signaux  et quels en sont 

les types ? Remarquons tout d’abord que la majeure partie des études concernent des 

moyennes cotés.ils semble donc que la réponse que la présence sur le marché facilite le 

repérage d’une activité de signalisation. Keasey et McGuiness (1992) ont trouvé des résultats 

significatifs montrant que la part du capital détenus par les propriétaires dirigeants, le montant 

d’une augmentation du capital, le choix des partenaires financiers, ainsi que le niveau sous-

évaluation à l’introduction en Bourse constituent des signaux de la santé future de 

l’entreprise. Cette position n’est pas partagée par tous les auteurs (Nortons, 1991). 

Après établi la place des PME dans l’économie financière et mis en évidence leurs 

spécificités, nous allons nous intéresser à la mise en ouvre des choix de financement des PME 

marocaine. 

 

II-  Etude empirique 

Il se trouve qu'il est important de faire une enquête sur le terrain pour évaluer en réalité les 

petites et moyennes entreprises (PME), et savoir l'avis des responsables des organismes, sur 

les contraintes trouvé en matière de financement, les partenaires qui peuvent leur soutenir, 

ainsi que leur conscience sur le rôle principale de la PME… 

C'est dans cet objectif qu'on a persuadé l'importance  de faire une enquête sur terrain, on s’est 

basé sur un questionnaire nommer: l'évaluation des PME en matière de financement. 

 

1- Méthodologie de travail:  

      -  l'échantillon choisi: qui se compose de 58 entreprises dans leur secteur d’activité et 

industrie ou service, sur la période 2014-2015 
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      -    Le déroulement de l'enquête: toute fois on s’est basé sur la diffusion du questionnaire 

dans les réseaux Internet, pour faciliter la tâche et encourager les chefs d'entreprise à nous 

répondre, dans le cas où il y avait une méfiance on s’est diriger vers les portes de ses derniers 

où on a obtenu suffisamment de leur temps et une acceptation pas très difficiles, du  fait qu'ils 

sont répandu à nos question posé.  

Le questionnaire a été préparé  avec soin, il se comporte divers types de questions (fermées), 

et QCM.  

- une fois la collecte des répands remplis, on a procédé au traitement de ces derniers.  

Pour en fin obtenir une synthèse qui va nous permettre de comprendre les questions posé. 

2- Analyse et interprétation des résultats : 

A. Les résultats de l'enquête se trouvent comme suite: 
 

Q1.Sexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86%

14%

Répartition des chefs des PME selon leur sexe 

homme femme
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La fonction de chef des pme est plus dominée par les hommes (86%), alors que les 

femmes n'occupent que (14%) 

Q2. Age 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est les jeunes entrepreneurs qui sont au sommet des pme au Maroc, alors que pour le 

reste n’occupe que 5% (plus de 60ans). 

 

Q3. Votre niveau d’instruction : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les études réalisées indiquent que la personnalité du dirigeant est le critère 

déterminant de la réussite ou l'échec de l'entreprise, La plupart des pme au Maroc sont 

occupé par des personnes qui ont un niveau d’études supérieur (83%). 
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Q4. Votre entreprise, vous l’avez :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% des pme au Maroc sont créé, par contre les pme racheter et hérite ne représente  

 

 

 

 

 

 

Respectivement que 0% et 5% 

 

Q5. Quelle est la principale motivation qui vous a poussé à devenir patron d’une PME 

? 
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43% des entrepreneurs créent leur entreprise pour réalise leur projet, alors que la 

proportion des entrepreneurs reste faible pour ce qui concerne l'argent et le besoin 

d'être  reconnu ,15% et 12 

 

Q6. Le mérite d’être patron d’une PME vous apparaît-il risqué ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72%  des entrepreneurs pensent que leur métier autant que chef d'une PME provoque un 

risque, par contre 18% annonce que ce métier  n'appartiens pas de risque 

 

Q7. Le nombre de vos employés varie entre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proportion des PME qui contienne entre 1 et 10 employés représente 65%, et 25% 

pour les employés qui varie entre 10 et 50, alors que 10% pour les PME qui 

contiennent plus que 50 employés.  
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Q8. Le capital de votre Entreprise varie entre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart des PME au Maroc ont un capital social qui varie entre 50,000 et 100,000 

DH (65%), par contre les PME qui ont un capital plus que 5000,000 DH ne 

représentent que 20% 

 

Q9. Ça fait combien de temps que votre entreprise existe sur le marché ? 

 

 

 
 

 

La majorité des entreprises sont des nouvelles PME (5ans), au contraireça se trouve que juste 

15%  sont dans le marché depuis 10 ans  
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Q10. Secteur d'activité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65% des PME exercent leur activités dans le secteur Service, contrairement aux reste 

qui connue une faible participation dans les autres secteurs. 

 

 

 

Q11. L’identification de votre produit ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La production de ¾ des PME est sous forme de produit fini, tandis que 25% est de 

produit semi fini. 
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Q12. Quel est le statut juridique de votre entreprise ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89% des PME sont des SARL, 10% sont des personnes physique, et 1% sous forme de 

SA. 

 

 

Q13. Selon vous quel est le principal rôle de la PME ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65% des dirigeants pensent que le but d'une PME est la croissance économique, ainsi 

que  35% considérant que c'est pour le développement régional. 
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Q14.  Les points forts de votre entreprise sont-ils ? 

 

 

 
36% des dirigeants annoncent que les points forts de leur PME sont L’efficacité, alors que 

pour sa position sur le marché reste un peu faible pour les PME (30%) 

 

 

 

 

Q15. Quelles sont les moyens de financement que votre entreprise fait recours ? 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des entreprises enquêtées dégagent une capacité d'autofinancement (CAF) 

qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couvre environ leur financement, suivi de l’emprunt bancaire (19%), alors que le 

financement via le marché boursier reste toujours très faible  
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Q16. Votre Entreprise a telle rencontré des difficultés en matière de financement ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 % des PME enquêtées affirment qu'elles ont des difficultés en matière de 

financement, alors que 32 % n'ont jamais rencontré des difficultés. 

 

Q17.Quelle est la nature de cette difficulté ?     
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44% des PME déclarent que le délai de remboursement est le problème le plus 

rencontre, suivie de problème de garantie (35%), en suite le taux d'intérêt (31%). 

 

 

Q18, Si vous souhaitez avoir un crédit, quelle est la formule de crédit la plus 

demandée et les Moins risquée ?        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constat que la prédominance des crédits à court terme sur les autres crédits. En 

effet les banques financent les PME à hauteur de 100% quand il s'agit de ce type de 

crédit, ce  

 

 

 

 

 

Pourcentage baisse de 38% pour les crédits de Moyen terme et de 12% pour les crédits 

à long terme. 

 

Q19. Quels sont les partenaires qui peuvent vous soutenir ? 
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La majorité des PME enquêtées recours à l'emprunt bancaire qui reste un moyen de 

financement primordial pour faire face à l'insuffisance financière, tandis que 40 % des 

entreprises recourent à leurs fournisseurs en ce qui concerne le délai de 

remboursement, le rôle de l’Etat reste faible avec (18%). 

 

 

Q20. Est-ce que les PME ont suffisamment de chance pour l’obtention de crédit ?       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62% des PME trouvent un accès difficile à l'emprunt bancaire à cause du taux d'intérêt 

élevé, l'excès de garanties et le manque d'information, tandis que 38 % des entreprises 

affirme que c’est facile de prendre un crédit bancaire. 

 

Q21. Quels sont les besoins les plus importants de la PME en matière de financement 

? 
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La plupart des PME enquêtées (55%) ont un besoin d'investissement, tandis que le ¼ a 

un besoin d'exploitation et seulement 20% ont exprimé un besoin de rénovation 

 

B. Commentaire des résultats obtenus 

 

 

Bien que tous les acteurs économiques considèrent que la performance fasse partie de leurs 

objectifs à court, moyen ou long terme, on se rend compte rapidement que celle-ci laisse place 

à bien des interprétations. Ce n’est pas sans conséquence toutefois puisque notre 

méconnaissance de la conception de la performance, notamment pour les dirigeants de PME, 

nous empêche de bien saisir leurs trajectoires de croissance, leurs stratégies de développement 

ou même leur intérêt pour prendre de l’expansion sur divers marchés, qu’ils soient nationaux 

ou internationaux. Mesurer la performance par leur rythme de croissance, la taille de 

l’entreprise ou leur rentabilité financière permet-il de reconnaître les chefs d’entreprise qui se 

distinguent réellement des autres ? 

Ces résultats sont utiles pour mieux apprécier la diversité des comportements des dirigeants 

de PME et la forme d’organisation qu’ils mettent sur pied et ainsi supporter les pouvoirs 

publics dans la définition de différentes actions à leur intention. 

 

Pour satisfaire ses besoins de financement une entreprise peut recourir à plusieurs modes de 

financement à la fois, qui dépend de leur besoin et leur capacité interne.  

Les PME marocaine se trouve dans un cadre de support de la part de l'état comme de la part 

des organismes privé qui ont pris le nécessaire pour faire améliorer cette dernier sachant 

qu'elle représente une part importante des PME au Maroc alors que leur contribution demeure 

toujours faible.  

De ce fait on peut poser les questions suivantes: Les PME sont-elles bien informé sur ses 

organismes leur programme d'aide qui sont fournis spécialement pour eux?  

 La réalité des PME a telle vraiment subi des changements positifs?  

Conclusion : 

 

La PME est une entité propre qui possède des atouts originaux, elle est  actuellement qualifiée 

locomotive de l’économie, toutefois, compte tenu dans leur taille, elle rencontre des 

difficultés particulières, que les législations nationales et internationales cherchent de les 

dépasser, on faisant des PME l’objet de plusieurs études pour mettre en place une politique 
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commune en leur faveur. Toutefois malgré les efforts d’unification des concepts et définition, 

il n’en reste pas moins que la PME reste encore mal connu et mal définie. 

Nous sommes en particulier handicapés par les difficultés d’accès à l’information notamment 

financières et comptables des entreprises et surtout par l’absence d’un outil statistique fiable. 

 

Si nous nous interrogeons sur la qualité de gestion, le constat n’est pas heureux et un examen 

attentif révèle que la faible compétitivité de la PME marocaine est due pour une grande part à 

une faiblesse de gestion et à un quasi absence de concurrence. 

En outre, la montée des services et du commerce dans l’économie marocaine est liée à 

l’intensification des activités peu complexes et facilement accessibles, investies par les micros 

entreprises et les petites unités. Ces dernières sont à l’image du potentiel des entrepreneurs 

disponibles et de l’exiguïté du marché marocain. Leur rôle sociale est certes indéniable, mais 

contraste avec un rôle économique marginal. 

 

Les programmes d’aide à la PME ont été calqués sur les besoins des grandes. Ils ne sont pas 

suffisamment adaptés pour répondre aux multiples particularités des PME. La PME n’a été 

aidée qu’à l’occasion d’un objectif précis comme la lutte contre le chômage des diplômés ou 

le développement d’un secteur particulier. Ce qui circonscrivait le bénéfice de l’aide au 

périmètre de chacun de ces objectifs. En outre, ces aides ne s’appliquent parfois qu’aux PME 

les plus performantes (cas du dispositif financier de mise à niveau). Lesquelles par définition 

en ont moins besoin que d’autres. Ce soutien s’arrête souvent et surtout aux aspects financiers 

alors que des besoins réels non satisfaits se trouvent au niveau de la formation, l’information, 

la gestion et l’innovation et également au niveau d’un renforcement en quantité et en qualité 

des entrepreneurs. 

 

La question qui se pose est : comment peut-on développer la création d’entreprises et la 

constitution de PME performantes bien intégrés dans un système productif ? La charte de la 

PME semble être un cadre propice pour répondre à cette question. Mais son application 

optimale reste tributaire de la volonté politique et de l’interprétation qu’on fait de ses 

dispositions. L’ANPME, organisme chargé de la mise en œuvre de cette charte a besoin pour 

son application optimale d’être dotée de l’autorité suffisante, de moyens humains de qualité et 

de moyens matériels conséquents. Le rôle de cette entité devrait être central et exclusif pour la 

PME dans tous ses aspects et doit être également son interlocuteur naturel. Pour être efficace 

et éviter l’éparpillement des efforts de promotion des PME et le conflit de compétence et la 

dilution des responsabilités, cet organisme après avoir recensé toutes les aides destinées à la 

PME, devrait avoir sous sa tutelle les différentes structures intervenant dans cette promotion. 

 

Compte tenu de la multiplicité et la diversité des difficultés, les programmes d’aide aux PME, 

outre l’amélioration de l’environnement juridique, fiscal et juridique, devraient se déployer 

autour de plusieurs axes. 

 

Le développement et la promotion des PME est un énorme chantier qui a besoin de la 

conjugaison des efforts de tous : pouvoirs publics, opérateurs économiques, organismes 

financiers, universités, syndicats …etc. pour réussir. Il exige certes des moyens importants, 
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mais surtout une volonté politique sans faille qui traduira les recommandations suscitées en 

actions concrètes et de ce fait ferait de ce chantier la priorité des priorités économiques et 

l’élèverait au rang de cause nationale. 
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Résumé  

Les acteurs de la fonction RH peuvent mettre en œuvre des politiques nouvelles intégrées à la 

stratégie globale de l'entreprise. Ainsi, le département des Ressources Humaines n'est plus 

considéré exclusivement comme un centre de coût, il peut désormais être une source et un 

outil de rentabilité économique important pour l’entreprise. C’est pourquoi il apparaît 

aujourd'hui comme un maillon essentiel, une interface entre la Direction Générale, 

l'encadrement et le salarié. Il place la richesse humaine au centre du débat, il joue le rôle de 

partenaire stratégique. En effet, son rôle consiste à traduire la stratégie globale de l'entreprise 

au niveau des Ressources Humaines. Il est le moteur du changement, il doit adapter la Gestion 

des Ressources Humaines à la stratégie mise en place par l'entreprise, en développant une 

véritable stratégie Ressources Humaines. L’objet de cet article est de savoir comment, et par 

quelles pratiques, dans le cadre d’une démarche ingénierie de formation (dans une logique de 

compétences) l’entreprise peut investir dans ses ressources, et les considérer comme facteurs 

de compétitivité. 

Mots clés  

Stratégie des ressources humaines, ingénierie de formation, compétitivité, développement des 

compétences. 

 

Abstract 

The HR directors can implement new policies integrated into the global strategy of the 

company. Thus, the Human Resource department is no longer considered the only cost center, 

it can be a source and a tool of an important economic profitability for the company. This is 

why it is seen as a key link, an interface between the general management, the supervision 

and the employee. It puts the human wealth at the center of debate; it plays the role of a 

strategic partner. In fact, its role consists of translating the global strategy of the company in 

the Human Resources level. It is the engine of change; it must adapt the Human Resources 

management with the implemented strategy of the company to develop a true strategy of 
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Human Resources. So, our first objective will be how the company can invest in its resources 

and consider them as competitive factors.  

 

Key words  

Human resources strategy, training engineering, competitiveness, skills development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

La complexification et l’instabilité croissantes de l’environnement des entreprises et 

donc la montée de l’incertitude donnent une pertinence particulière à la notion de stratégie. 

Celle-ci est en effet d’autant plus appropriée que le contexte concurrentiel est incertain et 

turbulent et que, par voie de conséquence, les marges de manœuvre des entreprises vis-à-vis 

de leur environnement deviennent plus grandes si bien qu’elles perdent leurs repères 

traditionnels en ce qui concerne les modes d’organisation et de gestion des ressources 
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humaines. On assiste d’ailleurs, depuis quelques années, à une prise de conscience, de la part 

des responsables d’entreprise, de l’importance du facteur humain en tant qu’élément essentiel 

de la compétitivité des entreprises. On peut alors observer, au niveau des entreprises, une 

évolution voire une révision des pratiques quant au rôle des ressources humaines, qu’il 

s’agisse de la gestion de l’emploi, de l’organisation du travail, des qualifications, de la 

politique de formation, de la gestion des rémunérations.Cette évolution des pratiques de la 

gestion des ressources humaines peut être considérée comme naturelle car fondée sur des 

pratiques historiquement et géopolitiquement « importées », mais aussi imposée par le 

contexte économique mondial qui évolue avec une telle rapidité qu’il ne laisse aucune chance 

à l’entreprise qui n’instaurerait pas, dans son organisation, une vraie gestion des ressources 

humaines bâtie sur l’efficacité et la réactivité.  

Dans ce contexte, on constate la multiplication de politiques centrées sur un objectif de 

« gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences », incluant une approche qualitative 

du contenu des emplois et offrant aux spécialistes de la fonction RH un ensemble d’outils 

modernes permettant de trouver l’équilibre entre besoins et ressources. 

Certes il reste certains obstacles à franchir, surtout en ce qui concerne la culture et le partage 

des fonctions au sein de l’entreprise, mais aussi, au niveau financier, afin d’instaurer des 

politiques RH bien adaptées aux besoins de l’entreprise en matière de formation et de 

compétences. 

Ceci étant dit, la conjoncture marocaine voit désormais naître des entreprises soucieuses 

d’assurer une Gestion des Ressources Humaines efficace et efficiente, ce qui laisse présager 

un bel avenir pour cette fonction au Maroc. 

Notre objectif s’inscrira dans une logique : de savoir comment, et par quelles pratiques, 

l’entreprise peut investir dans ses ressources humaines, et les considérer comme facteurs de 

compétitivité. 

Afin de répondre clairement à notre question, notre travail se déroulera sur deux parties : 

 Une première partie s’interrogera sur des explications desfacteurs clés de succès d’une 

ingénierie de formation au sein d’un environnement complexe et turbulent.  

 Dans une deuxième partie, nous allons présenter les résultats collectés suite à des 

analyses de modélisation d'équations structurelles réalisées à l'aide d'un échantillon de 

35 entreprises et avec la contribution de 120 responsables RH et responsables service 

de formation provenant du secteur des industries automobile. 

 

 

PARTIE I : INGENIERIE DE FORMATION : QUEL IMPACT SUR LA 

COMPETITIVITE ? 

I- Polycompétence/polyvalence 

1- La polycompétence : un concept multiforme à clarifier  

a- Définitions de la polyvalence(s)  

Si nous avons suggéré un pluriel au terme polyvalence, c’est pour en montrer la 

grande diversité de sens et donc les risques de confusion. Dans l’un des textes les plus précis 

et nuancés qui soit sur ce sujet, M. Dadoy (1990, p. 125) définit la polyvalence comme « la 
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possibilité d’affecter alternativement et/ou successivement un homme à deux tâches 

différentes, à deux postes différents, à deux fonctions différentes ». 

b- Les différentes dimensions de la polycompétence  

Les typologies de la polycompétence sont issues de visions distinctes. L'approche par 

le poste de travail s'inspire des travaux de Herzberg et comprend les permutations et rotations 

des postes, les élargissements ou enrichissements de tâches, ainsi que les groupes semi-

autonomes (Ruffier, 1976). L'approche par la situation de travail insiste sur la compétence des 

salariés qui sont affectés à ces postes recomposés (Dadoy, 1990). L'approche en terme de 

capacités du salarié distingue les compétences liées au poste, la capacité à gérer les problèmes 

et celles à travailler en groupe (Zarifian, 1999). Enfin, l'approche de type binaire propose de 

différencier les formes de polyvalence en trois catégories : polyvalence de fait ou organisée, 

polyvalence de tâches ou de formation et polyvalence de poste ou de métier (Micheletti, 

2002). 

c- La polycompétence, une alternative multiforme à la spécialisation 

Sur un plan théorique, néanmoins, la spécialisation existe. Il est ainsi possible de 

définir la polyvalence par opposition à ce concept. Mais les frontières sont floues entre ces 

deux extrêmes : la spécialisation, ses aménagements et les formes de polycompétence. Nous 

préconisons donc une approche de type continuum pour mesurer les différents degrés de la 

spécialisation à la polyvalence. La spécialisation du poste du travail qui évolue dans une 

organisation formelle du travail
77

s'oppose donc à la polyvalence qui tend vers les nouvelles 

formes d'organisation du travail
78

 (Liu, 1983). 

Tableau 1: les formes d’organisation 

Caractéristiques de 

l’OFT 

OST Elargis-

sement 

Rotation Enrichis-

sement 

Groupe 

polyvalent 

Groupes 

semi-

autonome 

Caractéristiqu

es des NFOT 

Parcellisation + - - - - - Non répétitive 

spécialisation + + - + - - Polyvalence 

Temps imposé + + + - - 

- 

- 

- 

Discontinuité 

individualisation + + + + Coopération 

Séparation 

contrôle/exécution 

+ + + - + - 

 

 

- 

Autonomie 

Séparation 

conception/coordin

ation et 

exécution/décision 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Concertation 

 Formes d’organisation 

tayloriennes et dérivées (+) 

Formes d’organisation flexibles (-)  

Source : Ce tableau est en partie inspiré des travaux de Liu. 

Cette analyse des modes d'organisation propose une analyse binaire de type 

spécialisation/polyvalence qui indique les degrés de flexibilité des modes d'organisation. 

                                                           
77

 OFT : Organisation formelle du travail, c'est-à-dire la division du travail dans sa forme la plus pure. 
78

 NFOT : Les nouvelles formes d'organisation du travail sont présentées par Liu comme des organisations 

flexibles, en opposition à l'OFT qui est un système rigide. 
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Figure 1: Les degrés de polyvalence suivant le mode d'organisation
79

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : selon Magali Sguerzi-Boespflug, « La polycompétence : bénéfices, paradoxes et enjeux stratégiques. 

Une étude de cas dans la grande distribution ». 

Les postes sont placés sur une échelle graduelle du moins au plus polyvalent en fonction du 

mode d'organisation. La polyvalence s'oppose donc à la spécialisation, mais ne la remet pas en 

cause. La polycompétence comprend donc toutes les formes autres que l’OFT traditionnelle 

qu’est l’OST : elle englobe les différents degrés de polyvalence, et elle peut, en outre, 

comporter des dimensions à la fois collective et individuelle. 

2- La mise en œuvre de la polycompétence dans les organisations : d’une 

approche statique vers une approche dynamique  

a- L’approche statique : les bénéfices attendus de la polycompétence  

L’approche statique analyse les bénéfices de la polycompétence selon deux points de 

vue distincts : à partir de l’individu donc du point de vue du salarié ou à partir du poste de 

travail donc du point de vue de l’organisation (Antoine, Pichault, Reinier, 2006). Quelle que 

soit l’optique privilégiée, la polycompétence semble bien, en effet, positive pour les 

organisations. 

b- L’approche dynamique : d’une polycompétence de type distributif vers une 

polycompétence de type intégratif 

Nous proposons de différencier l’approche dynamique selon deux modes de gestion de 

la polycompétence. La première de type distributif et la seconde de type intégratif. La gestion 

de type distributif n’offre pas de réelle coopération entre les acteurs. La volonté de gagner se 

situe donc le plus souvent au détriment de la partie adverse, puisque chacun croit, 

consciemment ou inconsciemment, à la supériorité de ses intérêts et objectifs au détriment de 

ceux qui pourraient être communs aux deux parties. 

II- Professionnalisme  

1 -  La raison d’être du professionnalisme  

a- L’investissement dans l’intelligence  

Pour être compétitif, il faut investir dans l’intelligence. Le management du capital des 

ressources humaines prend une place prépondérante face à une bonne gestion du capital 

financier ou technologique de l’entreprise. La priorité n’est plus dans le potentiel industriel ou 

dans les dépenses de recherche mais dans la gestion des compétences. Les entreprises à 

savoir-faire stabilisé sont appelées à disparaître. La polyvalence, la poly-fonctionnalité et la 

                                                           
79

 Magali Sguerzi-Boespflug, « La polycompétence : bénéfices, paradoxes et enjeux stratégiques. Une étude de 

cas dans la grande distribution », Thèse  de Doctorat en Sciences de Gestion, IAE de Limoges, Centre de 

Recherches sur l’Entreprise, les Organisations et le Patrimoine, p : 7. 
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capacité à coopérer prennent de l’importance dans une bonne gestion. Toutefois, ces 

exigences sont parfois mal vécues par le personnel qui craint de « ne plus être à la 

hauteur »
80

mais devant les exigences d’innovation, d’adaptation il faut savoir se mettre en 

situation d’apprentissage permanent. La fonction des ressources humaines se valorise et se 

développe  davantage en constituant des variables stratégiques de développement et non plus 

seulement des variables d’ajustement.  

b- Gérer la complexité par des professionnels  

Les hommes et les femmes des entreprises doivent être capables d’affronter l’inédit et 

le changement permanent. Il faut savoir faire face à des situations professionnelles évolutives 

et peu définies. Nous devons pour cela distinguer différentes notions définies ci-dessous : 

 La notion de qualification permet de reconnaître des capacités requises pour exercer un 

métier, un emploi ou une fonction. Lorsque la qualification se réduit à la possession de 

diplôme, cela ne veut pas dire que la personne est compétente. Elle dispose par contre de 

ressources pour construire des compétences. 

 La notion de profession suppose une relation client. La profession est une communauté de 

valeurs et de vie. 

 La notion de métier se réfère à des règles professionnelles. L’individu qui maîtrise un 

métier, possède un ensemble de savoirs et de savoir-faire spécifiques, éprouvés par 

l’expérience. 

 La notion d’emploi requiert des savoirs et des compétences mais cet emploi est spécifique 

à une organisation particulière.  

c- Le professionnalisme comme assurance individuelle   

Celui qui est reconnu comme un professionnel compétent possède une identité sociale 

qui va au-delà de l’emploi qu’il occupe. Dans une conjoncture économique incertaine et 

difficile, être reconnu dans son professionnalisme devient une forme d’assurance contre les 

risques et un atout pour gérer sa mobilité sociale et donc son employabilité.  

2 -  La compétence du professionnel  

a- Savoir gérer la complexité  

L’homme de métier se définissait par rapport au travail, aux tâches à accomplir. Le 

professionnel se définit davantage par le fait de « gérer ». On va alors distinguer les notions 

de « complexité » et de « difficulté ». La complexité renvoie aux caractéristiques objectives 

d’une situation ou d’un problème tandis que la difficulté se réfère aux capacités du sujet à 

faire face à une situation. Ce savoir gérer peut se décliner de plusieurs façons
81

 : 

 Savoir agir avec pertinence ; 

 Savoir mobiliser dans un contexte ; 

 Savoir combiner ; 

 Un savoir actualiser plutôt qu’un savoir appliquer ; 

 Savoir transposer ; 

 Savoir apprendre et savoir apprendre à apprendre ; 

 Savoir s’engager. 

b- Les ressources à combiner : un double équipement 

                                                           
80

 Le Boterf Guy, « Développer la compétence des professionnels, Construire les parcours de 

professionnalisation », édition : Liaisons, 2002, p : 4. 
81
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Un double équipement : le professionnel dispose d’un double équipement dont il est le 

régisseur, à savoir l’équipement en ressources personnelles et environnementales. 

L’équipement en ressources personnelles est constitué de savoirs, de savoir-faire, d’aptitudes 

ou qualités, d’expériences accumulées. L’équipement en ressources d’environnement est 

constitué de machines, d’installations matérielles, d’information, de réseaux relationnels. La 

compétence repose sur le double équipement mais ne se confond pas avec lui. . Il désigne le 

fait d’utiliser cet équipement de façon pertinente. 

 Les ressources incorporées au professionnel ; 

 Les ressources de l’environnement. 

III- Développement des compétences  

1- Définition et identification de la compétence 

a- Comment appréhender la compétence? 

L’une des questions qui a longtemps fait débat concerne la manière de définir la 

compétence. Plusieurs champs théoriques ont contribué à une réflexion sur la notion de 

compétence, essentiellement l’ergonomie, la psychologie et la sociologie, chacune de ces 

disciplines s’est d’ailleurs efforcée d’en produire une définition capable d’éclairer ses propres 

questionnements. 

b- L’analyse du travail et l’identification de la compétence 

Comment appréhender concrètement la compétence ? 

Il  faut d’abord  rappeler que, d’après J. Leplat, « la compétence est une notion abstraite et 

hypothétique
82

 », on ne peut donc en observer que des manifestations.  

A cela, rien d’extraordinaire ni de compliqué à première vue. S’il s’agit de décrire les 

compétences requises par une activité donnée, il suffit de la décomposer en micro-activités  

secondaires qui, toutes, concurrent au résultat final. Ainsi, pour savoir faire du vélo, il faut 

savoir tenir en équilibre, freiner, se diriger et garder une direction. 

2- Une gestion des compétences pour quoi faire? 

a. La compétence, une notion devenue centrale en GRH  

L’une des premières raisons qui expliquent l’émergence puis le développement de la 

notion de compétence tient, en effet, à la transformation des organisations productives. Celles-

ci doivent désormais faciliter la capacité d’adaptation et de réaction, ainsi que la flexibilité. 

Comme l’explique P. Zarifian, le travail, en particulier celui des opérateurs, est passé de la 

routine contenue dans l’exécution des tâches prévues et ordonnées, au traitement d’un 

événement que constitue tout aléa ou toute panne dans un dispositif souvent très automatisé.  

Une seconde raison tient au développement des activités de service qui relèvent 

habituellement du secteur tertiaire, mais aussi à l’importance accordée à la notion même de 

service dans les activités industrielles classiques. La préoccupation du service au client est 

devenue omniprésente, quelle que soit l’activité productive de l’entreprise, et contribue à faire 

émerger de nouvelles exigences vis-à-vis des salariés. Ceux-ci doivent développer des 

qualités comportementales et sociales qui dépassent le savoir ou le savoir-faire, et faire preuve 

d’initiatives, pour pouvoir répondre aux attentes des clients, dans le cadre fixé par 

l’entreprise. La notion de compétence permet ainsi de mettre l’accent sur la nécessité de 

développer les comportements adéquats à chaque situation particulière. 
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Enfin, une troisième raison, qui peut également être considérée comme le transverse des deux 

précédentes, concerne l’individualisation du rapport salarial. Parce que les évolutions des 

contenus du travail imposent désormais moins le respect de règles préétablies que la capacité 

à réagir à des situations inédites, l’entreprise est amenée à distinguer les salariés sur ce type de 

capacités plutôt que sur l’obéissance ou la discipline, comme dans les systèmes tayloriens. La 

compétence étant celle de l’individu, elle est «  ce qui fait la différence ». 

b. Intégration de la compétence en GRH  

Si la compétence a investi la GRH des entreprises, elle n’a pas forcément fait 

disparaître instantanément d’autres notions sur lesquelles s’est appuyée la gestion de la main 

d’œuvre pendant de nombreuses années : poste, statut, grade, qualification, etc. Autrement dit, 

toutes les entreprises n’ont pas forcément modifié radicalement leurs pratiques lorsqu’elles se 

sont mises à parler de compétences
83

. 

On peut faire une distinction entre les entreprises selon le domaine d’utilisation de la notion. 

Certaines utilisent la compétence dans un domaine circonscrit de la GRH, ce qui limite les 

conséquences en cas d’éventuel échec. C’est ce qui se passe lorsque la compétence est 

introduite dans une démarche de formation visant le développement des compétences ou s’il 

s’agit d’un dispositif d’appréciation des compétences. Les décisions essentielles, c’est-à-dire 

la rémunération et l’affectation aux emplois, peuvent reposer encore un certain temps sur les 

notions habituelles, diplôme et qualification. 

En effet, substituer la compétence à d’autres notions pour asseoir les pratiques de GRH 

soulève principalement la question de la mesure et de l’évaluation de la compétence qui se 

traduiront à travers une classification et des salaires. On peut cependant mentionner que 

l’introduction de la compétence modifie, et c’est son but, des fonctionnements antérieurs, ce 

qui est souvent perçu par les salariés ou leurs représentants comme une menace. 

Il s’agirait, en effet, de substituer la négociation collective qui détermine et valide la 

qualification. On petit craindre alors un déséquilibre dans la négociation entre l’entreprise et 

le salarié, si ce dernier est placé en situation de faire reconnaître ses compétences à chaque 

changement introduit dans son travail. Par ailleurs, mettre en place une rémunération des 

compétences suppose que des réponses précises aient été apportées à de nombreuses 

questions, parmi lesquelles la nature des compétences que l’on souhaite rémunérer et la 

manière de les mesurer, le lien entre ces compétences et les activités et tâches effectuées, la 

part respective entre les compétences acquises et celles à acquérir. 

Au final, la théorie des ressources montre que le raisonnement stratégique doit se baser non 

seulement sur les produits et le marché, mais également sur les compétences actuelles et à 

développer : les compétences clés, notamment, constituent une ressource unique, car elles 

sont difficilement imitables, substituables et transférables, ce qui permet d’obtenir un 

avantage concurrentiel (Hamel, Prahalad, 1990). 

IV- La compétitivité  

1- La compétitivité : ce qu’on doit comprendre ? 

a- Dynamique concurrentielle selon M. Porter  
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M. Porter perfectionne l’environnement de l’entreprise et présente son fameux schéma 

(Figure 2) des cinq forces qui influencent le jeu concurrentiel tant au niveau national 

qu’international. A partir de l’intensité de la rivalité concurrentielle au sein du secteur, la 

dynamique concurrentielle se définit par rapport à : 

 La menace de nouveaux entrants ; 

 La menace de produits de remplacement ; 

 Le pouvoir de négociation des fournisseurs ; 

 Et le pouvoir de négociation des clients.  

Figure 2: La dynamique concurrentielle selon M. Porter 

 
Source : M. Porter (1993) 

b- Processus de compétitivité : Le Processus de P. De Woot  

À partir de la relation dynamique qui relie les sources externes et les sources internes 

de la compétitivité, P. De Woot propose un processus créateur de l’avantage compétitif 

durable basé sur le renforcement mutuel des quatre éléments suivants : 

1. L’existence de perspectives à long terme et d’opportunités pour prendre le risque de 

développement de nouveaux investissements ; 

2. La création par l’entreprise d’une capacité stratégique suffisante pour entreprendre à 

l’échelle mondiale ; 

3. La conquête d’avantages compétitifs à l’échelle internationale ; 

4. Une rentabilité suffisante qui permet de couvrir les coûts de développement et le risque que 

suppose l’internationalisation. 

À partir de la synthèse de ces approches, nous avons modélisé un processus causal de la 

compétitivité dont les principaux facteurs sont (Figure 3) : 

 L’environnement de l’entreprise : Lequel influe sur la capacité de l’entreprise à être 

compétitive (R. Coskun et R. Altunisk, 2002 ; D. Demick et A. O’Reilly, 2003) ; 

 L’entreprise : Elle réunit l’ensemble des facteurs compétitifs qui vont induire ipso facto la 

compétitivité au niveau du produit ; 

 Le produit : L’entreprise n’est considérée compétitive par ses clients que dans la mesure 

où elle satisfait leurs besoins dans les meilleures conditions et mieux que la concurrence. 

Cette évaluation passe par les caractéristiques spécifiques du produit (prix, qualité, délai, 

image perçue par les clients. 

Menace des nouveaux entrants Pouvoir de négocitation des clients

Pouvoir de négocitaion des fournisseurs Menace de produits de remplacement

Rivalité entre les 
firmes du secteur
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Figure 3: La dynamique concurrentielle selon M. Porter
84

 

 
Source : Ben Mlouka Selma et Sahut Jean-Michel, « La taille est-elle un facteur déterminant de la 

compétitivité des entreprises ? ». 

 

2- Les déterminants de la compétitivité et avantage compétitif  

a- Les déterminants de la compétitivité  

Les nouveaux développements de la théorie de la croissance économique
85

 et celle de 

l’organisation industrielle
86

 apportent un éclairage sur les facteurs  pouvant agir sur la 

compétitivité. Un cadre conceptuel intégrant les différents déterminants de la compétitivité est 

proposé dans la figure ci-dessous (Figure 4) : 

Figure 4: Les déterminants de la compétitivité  

 

Source : selon L.Lachaal 

Au regard de ce cadre conceptuel, la compétitivité est le résultat d’un ensemble de facteurs 

tant nationaux qu’internationaux.  

 Au niveau national :  

Les Dotations en ressources, la technologie, la productivité, les caractéristiques du produit, la 

régulation fiscale et monétaire et enfin la politique des échanges semblent être les plus 

importants facteurs conditionnant la compétitivité d’une industrie et/ou d’une entreprise. 
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1- Les dotations en ressources : Il s’agit des ressources naturelles (terre, climat, eau, etc.) et 

les ressources en capital humain qui sont des facteurs déterminants de la compétitivité d’un 

produit ou d’une entreprise donnée. Notons que la qualité de la gestion peut être un facteur du 

succès ou de l’échec de ces unités. 

2- La technologie : L’efficacité du processus de production et le progrès technique 

impliquent une productivité des facteurs plus élevée, ce qui détermine l’avantage compétitif 

d’une entreprise ou d’un secteur donné. L’investissement dans la recherche et le 

développement des nouvelles techniques plus appropriées peut conférer aux différentes entités 

une meilleure compétitivité. 

3- Les caractéristiques du produit : Les caractéristiques d’un produit donné peuvent être 

très importantes dans la détermination de sa position concurrentielle sur le marché et ceci est 

plus vrai que le produit est différencié. 

4- Les économies d’échelle : La productivité des ressources et donc le coût marginal varie 

avec le niveau de production d’un produit donné. Ainsi, l’économie d’échelle est un facteur 

non négligeable dans l’évaluation de la compétitivité d’un produit donné. 

5- La régulation et les politiques d’échanges : Les mesures de politique de l’Etat ont 

également des effets profonds sur la compétitivité d’une industrie ou d’un produit donné. Par 

exemple, les politiques fiscales et monétaires (taxation, taux d’intérêt, contrôle de l’inflation), 

la politique interventionniste de l’Etat (subvention) et celle des échanges commerciaux avec 

l’extérieur (tarifs, quotas, etc.) ont toutes des influences sur la compétitivité des différents 

produits. 

 Sur le plan international : 

La compétitivité dépend d’une multitude de facteurs. Le taux de change, les conditions du 

marché international, le coût de transport international et enfin les préférences et 

arrangements entre les différents pays sont les plus importants. 

b- Les mesures de la compétitivité  

Selon McFetridge (1995)
87

, la mesure de la compétitivité au niveau des entreprises est 

associée à la rentabilité, à la productivité, à la maitrise des coûts, à la valeur ajoutée, à la part 

de marché, l’innovation technologique, et aux qualités des produits, comme le montre la 

figure suivante (Figure 5): 

Figure 5: Les mesures de la compétitivité 

 
Source : Selon McFetridge (1995) 
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Nombreux sont les instruments qui ont été utilisés dans les travaux empiriques portant sur 

l'évaluation de la compétitivité. Au niveau sectoriel, trois types de mesures ont été utilisés à 

savoir : les mesures relatives aux coûts de production, les mesures relatives à la productivité 

des facteurs, et enfin les mesures relatives aux échanges commerciaux. Finalement, au niveau 

micro-économique, deux types d'instruments ont été au centre de l'analyse de la compétitivité 

des entreprises. On cite les mesures relatives à la part du marché et les mesures relatives au 

profit : 

 Mesures relatives à la part du marché : La part du marché ou plus exactement la croissance de la 

part du marché a été utilisée comme indicateur de performance dans nombreux travaux empiriques 

(Larson et Rask, 1992, cité par Lachhaal.L, 2005). Cependant, à l'encontre des mesures relatives 

aux coûts de production et ceux relatives à la productivité des facteurs, cet indicateur capte aussi 

bien les facteurs de compétitivité hors prix que les facteurs de compétitivité prix affectant la 

performance d'un produit donné est considéré comme étant une mesure du résultat final de la 

compétitivité. Par ailleurs, en dépit de son utilisation répandue, une insuffisance à l'encontre de cet 

indicateur peut être avancée. En effet, cet indicateur ne peut pas distinguer entre un accroissement 

de la part du marché dû à une performance supérieure de celui dû à une subvention des 

exportations, ni entre une diminution de la part due à une faible performance de celle due à un 

quota. Une telle insuffisance peut s'avérer trop limitant pour certains produits étant donnée la 

diversité des mesures de politique en place et les distorsions qu'elles peuvent causer. 

 Mesures relatives au profit : L'utilisation du profit en tant qu'indicateur de performance de 

l'entreprise est peu courante dans la littérature. Les quelques applications qu'on retrouve sont 

focalisées ou bien sur les mesures des marges brutes et nettes de l'entreprise ou bien sur les 

indicateurs de comportement prix-coût. Dans l'étude de Karuna.C (2007), la compétitivité a été 

mesurée par trois critères : la substitution des produits, la taille du marché et les coûts d'entrées. 

La compétitivité d’une entreprise dépend également à la fois de sa gestion interne, de sa 

capacité d’investissement, de son adaptation à la demande et à l’environnement dans lequel 

elle évolue. L’intérêt de cette dernière va se fixer sur la compétitivité du produit sur ses lieux 

de commercialisation, d’où l’importance du choix des marches sur lesquels elle se positionne. 

En effet, la recherche de la qualité, la spécialisation en fonction de la demande, le choix des 

clients et des pays destinataires des exportations sont des éléments stratégiques de 

compétitivité. Les entreprises doivent alors dans une stratégie à long terme, envisager des 

modifications dans leur structure et dans la destination de leurs exportations, en fonction des 

évolutions de la demande internationale. 

3- les bases ou facteurs de compétitivité  

a- La base de compétitivité financière  

L’investissement, qu’il soit industriel, ou financier et le financement permanent, 

représentent les grandes décisions financières classiques ; elles font souvent l’objet d’analyses 

ou trop conventionnelles ou trop pointues qui tendent à occulter leur dimension stratégique, et 

surtout les caractéristiques de base à partir desquelles se dessine la compétitivité financière.  

b- La base de compétitivité commerciale  

La compétitivité commerciale a pour but de situer la position de l’entreprise sur ses 

marchés, en particulier vis-à-vis de ses concurrents. L’évaluation de la base de compétitivité 
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commerciale s’appuie sur différents indicateurs (position de produits, notoriété commerciale, 

distribution, plan Marketing…)
88

. 

c- La base de compétitivité technique  

Valoriser ou innover ? Les entreprises ont trop souvent tendance à privilégier l’une de 

ces dimensions au détriment de l’autre
89

. Pourtant les deux voies sont complémentaires et 

nécessaires. Il faut tout à la fois valoriser ce qui peut l’être, par réduction des coûts et 

amélioration des performances, et innover pour toujours faire plus, mieux et différent par 

rapport aux concurrents. Ce ne sont d’ailleurs pas les mêmes hommes qui doivent être en 

charge de la valorisation : l’un doit réduire les coûts, l’autre doit investir et prendre des 

risques. 

Si les trois pôles (recherche, production et marché) définissent bien un « triangle de 

l’innovation », celui-ci ce n’est qu’une partie des dix forces de ce que Marc Giget a baptisé le 

« diamant de l’innovation ». En effet, il faut tenir compte de toutes les ressources 

fondamentales de l’entreprise et relier les trois pôles précédents aux deux ressources 

manquantes : humaines et financières. 

Figure 6: Diamant innovation
90
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Source : selon Godet Michel. 

d- La base de compétitivité organisationnelle  

La compétitivité organisationnelle est basée sur des indicateurs de la compétitivité 

humaine ; elle a pour objectif d’assurer une harmonie entre plusieurs conditions qui 

permettent à une entreprise d’être compétitive en termes organisationnels comme : la 

structure, la décentralisation, la différenciation des tâches, la délégation des décisions, et 

l’intégration. 

e- La base de compétitivité humaine : L’homme au cœur de la différence  

 Pour nombre d’entreprises et de territoires en difficulté, le naufrage s’explique plus par 

les insuffisances internes de management que par la tempête qui sévit à l’extérieur. Sans bon 

capitaine, point d’équipe gagnante. Le chef idéal doit savoir anticiper, susciter l’adhésion et 

l’enthousiasme, agir avec ténacité et réagir sans précipitation. Le bon cap ne suffit pas à 

assurer une stratégie, il y faut aussi un équipage préparé et motivé à la manœuvre. Ainsi, pour 

une entreprise, le front extérieur et le front intérieur constituent un seul et même combat. La 

bataille sera gagnée sur les deux fronts à la fois ou sur aucun. En d’autres termes, face aux 

mutations de l’environnement stratégique, l’avenir d’une entreprise, ou d’un territoire, dépend 

en grande partie de ses forces et faiblesses internes. Et ces dernières ne seront valorisées et 

surmontées que dans le cadre de projets individuels et collectifs au sein d’espaces solidaires. 

L’entreprise possède une mémoire collective qui se nourrit des expériences antérieures et de 

contingences environnementales ce qui lui permet d’évoluer (Cyert, March, 1963). Selon 

Argyris et Schön (1996), le processus d’apprentissage est individuel et il n’est pas toujours 

capitalisable. Ainsi, la polycompétence doit-elle s’entendre dans une logique de définition 

rigoureuse des attributions et de coordination des tâches et non dans le cadre de la seule 

autonomie et appréciation des salariés. Elle peut alors, dans ces conditions, générer des 

synergies et constituer un avantage compétitif grâce à l’optimisation des ressources à travers 

un développement des compétences (Dietrich Anne 2008) et du professionnalisme car « la 

nécessité de bâtir l’entreprise de demain avec des hommes d’aujourd’hui » (Guy Le Boterf 

1997) . En effet, le facteur humain est une richesse pour les organisations (Becker, 1964). Il 

est donc nécessaire d’investir dans les ressources humaines par la formation (Chassin, 1999), 

mais également dans la coordination, afin que chaque membre soit informé de la façon dont 

son travail s’intègre dans le cadre du projet global de l’organisation afin d’assurer sa 

compétitivité sur le marché. 

PARTIE II : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET DISCUSSION DES 

RESULTATS  

I- Méthodologie de recherche  

Notre travail de recherche a suivi une démarche hypothético-déductive qui est avant 

tout un moyen de démonstration, dans une logique positiviste. La déduction est le 

raisonnement qui fonde la démarche hypothético-déductive, qui consiste à élaborer une ou 

plusieurs hypothèses, et à les confronter ensuite à une réalité. Le but est alors porter un 

jugement sur la pertinence des hypothèses initialement formulées sur la base des données 

collectées par un questionnaire. 

Le prolongement des objectifs de notre recherche demande un pluralisme méthodologique. De 

ce fait, nous avons réalisé une recherche qualitative exploratoire auprès de quelques 
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responsables RH et responsables des services formation au niveau de ZFT
91

 qui vise à 

déterminer les nouvelles pratiques de la GRH employées par les entreprises du secteur 

automobile, afin de valider nos orientations, et de confirmer notre modèle conceptuel 

(Figure7 : problématique de recherche). Puis nous avons suivi une démarche quantitative, 

conforme à la nature de notre étude, pour tester les impacts de l’ingénierie de formation sur la 

compétitivité. 

Figure 7 : problématique de recherche 

 

Source :Elaborée par nos propres soins 

II- Discussion des résultats  

Cette étape de la présentation des résultats est le moment essentiel de notre étude. En 

effet, les informations dégagées ne sont valorisées qu’après la discussion et la validation des 

construits théoriques et méthodologiques qui ont été avancés dans la première partie. 

1- Analyse de la structure factorielle, de la fiabilité et de la normalité des variables 

Nous procéderons à une étude préalable qui nous permettra d’obtenir une structure factorielle 

satisfaisante de nos échelles de mesure. Nous commencerons alors tout d’abord par une 

analyse factorielle exploratoire (AFE) sous logiciel SPSS qui vise deux objectifs : tester la 

dimensionnalité des variables, mais aussi réduire un nombre important de variables à quelques 

facteurs (un seul facteur dans notre cas) ce qui explique le pourcentage important de variance 

des variables originales. Ensuite, nous effectuerons le test de normalité (qui permet de vérifier 

si les données réelles suivent une loi normale) quant à la distribution de nos observations, 

condition nécessaire pour la modélisation par équations structurelles. 

a- Analyse de la structure factorielle et de validité des échelles de mesures de 

variables 

 Pour parvenir à cet objectif, nous allons suivre une démarche d’analyse factorielle sous 

SPSS, selon les étapes suivantes : 

 Tout d’abord, il faut s'assurer que les données sont factorisables.  

 Dès lors que l'objectif d'une analyse factorielle est de réduire l'information disponible 

à un nombre limité de variables, il serait beaucoup plus simple de pouvoir 
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« expliquer » chaque variable par un seul facteur (plutôt que par deux). De fait, il est 

préférable de recourir à une technique appelée rotation orthogonale  et qui consiste à 

faire « tourner » les facteurs de façon à ce que les items soient saturés sur le moins de 

facteurs possible.  

 Ensuite, nous effectuerons une épuration de l’échelle : 

- Pour cela, nous ne retiendrons que les facteurs restituant par l’AFE un pourcentage 

d’information significatif
92

. 

- Nous ne garderons également que les items ayant une représentation appelée 

communalité
93

ou communauté forte
94

. 

- Nous ne sauvegarderons ensuite que les items qui participent effectivement à 

l’amélioration de la fiabilité de l’instrument de mesure, autrement dit ceux dont le 

retrait
95

 permet d’améliorer le coefficient alpha de cronbach. 

Puis, nous procéderons à une vérification du pourcentage de la variance expliquée par une 

ACP qui s’applique à des variables considérées comme continues. Souvent les réponses à un 

questionnaire sur des échelles de type LIKERT peuvent être considérées comme telles. 

L’ACP a généralement deux fonctions : 

- Regrouper les variables, c'est-à-dire les simplifier en regroupant les variables qui 

semblent effectuer la même mesure. 

- Mettre en évidence les dimensions organisant les relations entre les variables, en 

explorant la façon dont ces dernières s’organisent et se structurent dans le but de 

parvenir à une meilleure interprétation des résultats. 

Après élimination des variables peu probantes, il nous faudra tout de même vérifier que la 

solution factorielle explique une variance d’au moins 60%. 

 Au final, nous vérifierons les valeurs du coefficient alpha de Cronbach
96

. 

Les résultats de l’analyse factorielle collectés par SPSS nous ont permis de conserver les 24 

items, comme en témoigne le tableau suivant (tableau 2):  

Tableau 2 : Résultats de l’analyse factorielle exploratoire des échelles de mesures des 

variables : 

Variables indépendantes Variable 

dépendante 

Ingénierie de Formation Compétitivité 

POLY
97

 PROF
98

 DEVE
99

 COMP
100

 

Avant Après
101

épurati Avant Après Avant Après Avant Après 

                                                           
92

En utilisant la règle de valeurs propres supérieures ou égales à 1 sous logiciel SPSS. 
93

 La valeur propre représente la part de variance totale restituée par les facteurs communs. 
94

En respectant des seuils empiriques fixés par SPSS. 
95

 A côté des critères statistiques, l’épuration de ces items a été également justifiée par des considérations 

conceptuelles et donc qualitatives. Pourtant, d’autres arguments,  prioritaires, peuvent nous conduire à maintenir 

certains de ces items malgré leur représentation médiocre comme, par exemple, la nécessité d’en conserver 

suffisamment pour représenter une facette d’une variable, ou encore, de ne pas nuire à la validité du contenu de 

l’échelle. 
96

Doit être supérieur à 0,7, pour assurer l’inter-corrélation entre items et la cohérence interne de l’instrument. 
97

La variable POLYVALENCE codifiée par la nomination POLY sous logiciel SPSS. 
98

La variable PROFESSIONNALISME codifiée par la nomination PROF sous logiciel SPSS. 
99

 La variable DEVELOPPEMNT DES COMPETNCES codifiée par la nomination DEVE sous logiciel SPSS. 
100

 La variable COMPETITIVITE codifiée par la nomination COMP sous logiciel SPSS. 
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épuratio

n 

on épuratio

n 

épuratio

n 

épuratio

n 

épuratio

n 

épuratio

n 

épuratio

n 

POLY1 POLY1 PROF1  DEVE1  COMP1 COMP1 

POLY2 POLY2 PROF2  DEVE2  COMP2  

POLY3 POLY3 PROF3 PROF3 DEVE3  COMP3 COMP3 

POLY4 POLY4 PROF4 PROF4 DEVE4 DEVE4 COMP4  

POLY5  PROF5  DEVE5 DEVE5 COMP5 COMP5 

 PROF6 PROF6 DEVE6 DEVE6 COMP6  

PROF7 PROF7 DEVE7 DEVE7 COMP7  

PROF8 PROF8 DEVE8 DEVE8 COMP8 COMP8 

 DEVE9 DEVE9 COMP9 COMP9 

DEVE1

0 

 COMP1

0 

COMP1

0 

DEVE1

1 

 COMP1

1 

COMP1

1 

DEVE1

2 

 COMP1

2 

COMP1

2 

DEVE1

3 

 COMP1

3 

COMP1

3 

 COMP1

4 

COMP1

4 

b- Test de normalité 

Pour lancer cette analyse, des tests préliminaires de normalité ont été effectués
102

. Les 

échantillons de données présentant des coefficients d’asymétrie des distributions (skewness) 

dont les valeurs sont inférieures ou égales à 2
103

 et des coefficients d’aplatissement des 

distributions (kurtosis) dont les valeurs sont inférieures ou égales à 3
104

, le résultat dutest est 

traduit par le tableau suivant (tableau 3): 

 

 

Tableau 3: Résultats des tests de validité et de normalité 

Variables indépendantes Variable dépendante 

Ingénierie de Formation Compétitivité 

POLY PROF DEVE COMP 

Avant 

test 

Après 

test
105

 

Avant 

test 

Après 

test 

Avant 

le test 

Après 

test 

Avant 

test 

Après 

 test 

POLY1  PROF3  DEVE4 DEVE4 COMP1 COMP1 

POLY2 POLY2 PROF4 PROF4 DEVE5 DEVE5 COMP3  

POLY3 POLY3 PROF6 PROF6 DEVE6 DEVE6 COMP5  

                                                                                                                                                                                     
101

En respectant des seuils empiriques fixés par SPSS. 
102

 Selon Kline (1998) et Heppner et al. (2004).  
103

 Brown.J.D, « Skewness and Kurtosis », Evaluation SIG Newsletter, vol1, n°1, pp: 20-23, 1997. 
104

 Brown.J.D, « Skewness and Kurtosis », Evaluation SIG Newsletter, vol1, n°1, pp: 20-23, 1997. 
105

 Test de normalité. 
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POLY4 POLY4 PROF7 PROF7 DEVE7 DEVE7 COMP8 COMP8 

 PROF8 PROF8 DEVE8 DEVE8 COMP9 COMP9 

 DEVE9  COMP10 COMP10 

 COMP11 COMP11 

COMP12 COMP12 

COMP13  

COMP14  

2- Analyse par les modèles structurelles 

Pour valider les hypothèses constituent notre question de recherche, nous avons 

effectué l’analyse structurelle grâce aux modèles d’équations structurelles ou « équations 

structurelles avec variables latentes et variables de mesure »
106

 appelées deuxième génération 

d’analyse de données. Les modèles d’équations structurelles prennent une place de plus en 

plus importante dans les études statistiques en sciences sociales et en sciences de gestion. La 

démarche méthodologique est clairement formalisée et les logiciels deviennent de plus en plus 

conviviaux.Nous collationnerons chacune de nos hypothèses aux données empiriques afin 

d’examiner leur éventuelle pertinence et nous testerons alors notre modèle de recherche. Pour 

atteindre ce but, nous avons opté pour une méthode de modélisation par équations 

structurelles sous logiciel AMOS (après une importation des données enregistrés sur SPSS). 

En premier lieu, nous testerons des modèles de mesure (analyse factorielle confirmatoire) 

pour diagnostiquer la dimensionnalité des variables latentes exogènes (polyvalence, 

professionnalisme, développement des compétences), et endogène (compétitivité). Ce 

diagnostic articule trois types d’analyse : la fiabilité, la validité convergente, et la validité 

discriminante. En second lieu, nous testerons les modèles structurels et les hypothèses, par 

une évaluation de la variance expliquée par les construits latents et dépendants (coefficient de 

causalité). 

a- Analyse factorielle confirmatoire : test des modèles de mesure 

 Fiabilité et validité de l’échelle « Ingénierie de Formation » : 

Une fois l’échelle de mesure purifiée, une analyse factorielle confirmatoire peut être 

réalisée, sous AMOS, afin de confirmer la structure identifiée. En effet, cette analyse permet 

de fournir les éléments nécessaires pour évaluer la qualité d’ajustement de l’échelle, mais 

aussi pour tester sa fiabilité et sa validité. 

Le rhô de Jöreskog permet de juger de la cohérence interne de la structure identifiée par 

l’AFC. 

Tableau 4: La fiabilité de l’échelle « Ingénierie de Formation » 

 POLY PROF DEVE 

Rhô de Jöreskog 0.707 0.819 0.795 

Les indices de rhô de Jöreskog sont tous supérieurs à la limite de 0.60 préconisée par Bygozzi 

et yi (1988), ce qui permet de conclure qu’aucune modification ne s’impose pour améliorer la 

structure de l’échelle. 

                                                           
106

 Roussel.P et Wacheux F, « Management des ressources humaines : méthodes de recherche en sciences 

humaines et sociales », édition : De Boeck, Bruxelles, 2005, page : 322. 
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La validité convergente : la VC permet de vérifier si les différents indicateurs qui ont causés 

le même phénomène sont corrélés.Pour ce faire, Fornell et Larcker (1981) proposent 

l’utilisation de la variance moyenne extraite qui doit être supérieure à 5. 

Tableau5: La validité de l’échelle « Ingénierie de Formation » 

 POLY PROF DEVE 

VME 0.450 0.554 0.440 

Le tableau 5 montre que la VME de la variable PROF est supérieure à 0.5, et légèrement 

inférieure à 0.5 pour les autres (POLY et DEVE), ce qui veut dire la validité convergente de 

l’échelle est correcte. 

La validité discriminante : La VD signifie que deux construits différents théoriquement le sont 

également dans la pratique. Pour que celle-ci soit satisfaisante, on doit s’assurer que la racine 

carrée de la VME de chacun est supérieure aux corrélations qu’elle partage avec les autres : 

Tableau 62: Les racines carrées de VME figurent sur les diagonales, les autres valeurs 

correspondent aux corrélations entre les construits 

 POLY PROF DEVE 

POLY 0.670*   

PROF 0.471 0.730*  

DEVE 0.539 0.660 0.663* 

*Racine carrée de la variance moyenne extraite 

Les racines carrées des VME qui figurent sur la diagonale sont plus grandes que la corrélation 

entre les variables, ce qui confirme la validité discriminante des échelles. 

L’analyse du tableau nous permet de constater que les conditions requises pour assurer la 

validité des trois construits réflexifs sont assurées : l’homogénéité des échelles est suffisante, 

la validité convergente (évaluée par les contributions factorielles, et la variance moyenne 

extraite) ainsi que la validité discriminante (évaluée par l’examen des corrélations entre les 

variables et par les contributions croisées) sont acceptables. 

 L’analyse factorielle de la variable latente endogène « COMPétitivité » : 

Comme l’explique le tableau (tableau 7), nous avons remarqué, dans le cadre de la 

structure du modèle de mesure de la variable « compétitivité », que la contribution factorielle 

de six items est forte. 

Tableau 3: Fiabilité et validité convergente de l’échelle « COMP » 

Variables observées Coefficient de 

représentativité 

VME Rhô de 

Jöreskog 

COMP1 1,00  

 

0,456 

 

 

0.761 

COMP8 0,71 

COMP9 1,11 

COMP10 1,43 

COMP11 1,07 

COMP12 0,82 
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Ce qui nous permet d’affirmer que le modèle de mesure est ajusté. Il se traduit par le choix 

des six variables COMP1, COMP8, COMP9, COMP10, COMP11 et COMP12 qui 

serviront à mesurer la variable latente endogène « compétitivité ». 

b- Analyse factorielle confirmatoire : test des modèles structurels et des hypothèses  

Nous allons maintenant contrôler la significativité des liens entre les variables 

explicatives (Polyvalence, Professionnalisme, et développement des compétences), et la 

variable à expliquer (compétitivité). 

 L’impact de l’ingénierie de formation sur la compétitivité : 

Voici tout d’abord un rappel de l’énoncé des hypothèses qui sont à l’origine de la 

relation entre l’ingénierie de formation et la compétitivité : 

 

Hypothèse n° 1: 

L’impact de l’ingénierie deformation sur la compétitivité de l’entreprise 

H1a La polyvalence a une influence sur la compétitivité de l’entreprise. 

H1b Le professionnalisme a une influence sur la compétitivité de l’entreprise. 

H1c Le développement des compétences a une influence sur la compétitivité de 

l’entreprise. 

Le modèle (Figure 8) suivant synthétise l’influence de l’ingénierie de formation sur la 

compétitivité :  

 

Figure 8: Analyse de l’influence de l’ingénierie de formation (Polyvalence, 

Professionnalisme, et développement des compétences) sur la compétitivité 

 

 

Source : Sortie AMOS 
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T-Student 

 POLY PROF DEVE 

COMP 2,841 NS (0,140) 3,989 

Nous remarquons tout d’abord que les trois construits latents constituant l’ingénierie de 

formation captent une variance totale de 65,4% de la variable compétitivité. 

Autrement dit, par rapport aux coefficients de causalité, la variable professionnalisme, même 

si elle est fondée théoriquement et présente dans la littérature en gestion des ressources 

humaines, a un effet direct relativement faible
107

(coefficient de causalité égal à 0,017) sur le 

niveau de la compétitivité. Il s’agit de ce fait d’un lien non significatif (t<1,96). Par contre, les 

deux autres construits, à savoir la polyvalence et le développement des compétences ont, eux, 

un effet direct et statistiquement révélateur. En effet les coefficients de causalités sont élevés 

(supérieurs à 0,20)
108

 et respectivement de 0,320 (t = 2,841), 0,581 (t = 3,989) sur la 

compétitivité. 

Ainsi, lorsque l’on teste l’effet des variables explicatives sur la variable à expliquer 

compétitivité, seul le professionnalisme n’y est pas associé positivement. Par conséquent, 

nous pouvons avancer que les deux hypothèses H1a, et H1c sont statistiquement vérifiées, 

alors que l’hypothèse H1b est rejetée. 

Le tableau suivant (Tableau 8), met en avant l’intégralité des données avec les valeurs « P » 

et, par conséquent servira à entériner les liens entre les variables explicatives et la variable à 

expliquer. 

Tableau 4: L’effet (liens) entre les variables explicatives et la variable à expliquer 

compétitivité 

 Coefficient 

standardisé 

Ratio Critique P validation 

POLY - COMP 0,320 2,841 0,005 Oui 

PROF - COMP 0,017 0,140 0,888 Non 

DEVE - COMP 0,581 3,899 0,000 Oui 

Les résultats des indices d’ajustement associés à notre modèle sont présentés dans le tableau 

suivant : 

Tableau9: Qualités d’ajustement du modèle de l’effet de l’ingénierie de formation sur la 

compétitivité 

χ
2
 ddl χ

2 
/ddl P GFI AGFI RMSEA TLI CFI 

293,144 128 2.290 2,290 0,789 0,719 0,105 0,804 0,836 

 

 

 

 

 

                                                           
107

 (t<1,96) statistiquement non significatif. 
108

 Selon Chin.W (1998). 
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Conclusion  

En conclusion, les éléments rapportés en introduction de ce travail démontrent 

l'importance du levier stratégique de l’ingénierie de formation au sein des organisations. Ce 

levier semble d'autant plus important pour les entreprises œuvrent dans le secteur des 

industries automobiles. En effet, la main-d’œuvre de ce secteur d'activité étant hautement 

spécialisée et généralement considérée comme un élément clé pour la performance des 

entreprises, ces dernières se livrent à une « guerre des polyvalents ». 

Ensuite, nos résultats - Suite à des analyses de modélisation d'équations structurelles réalisées 

à l'aide d'un échantillon de 35 entreprises et avec la contribution de 120 responsables RH et 

responsables service de formation provenant du secteur des industries automobile- montrent 

que la polyvalence et le développement des compétences ont un effet direct et positif sur la 

compétitivité de l’entreprise. En fait, de nombreuses recherches nous permettent d’appuyer ce 

résultat. Nous citons les travaux de P. Louart (2009), Antoine, Pichault, Reinier (2006), et 

Cadin Loec (2003), qui confirment que ces pratiques permettent de développer un rapport 

gagnant-gagnant entre salariés et direction. 

La polyvalence et le développement des compétences des différents membres de 

l’organisation constituent donc en définitive une ressource distinctive, qu’il convient 

d’entretenir et dynamiser pour que l’avantage concurrentiel soit compétitif et durable. 
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