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عرفت جمالت م�سوؤولية الدولة الإدارية يف املنظومة احلديثة تطورا هائال ومذهال 
القرن  وبداية  ع�سر  التا�سع  القرن  اأواخر  يف  �سهدته  ملا  نظرا  الع�سرية  الدولة  ظل  يف 
الع�سرين من ثورة �سناعية هائلة يف و�سائل الإنتاج فاأ�سبحت الدولة تقوم باإدارة الكثري من 
امل�سروعات القت�سادية والجتماعية وال�سناعية، التي يف الغالب ما كانت توؤدي اإلى حتميل 
واأ�سرار  خماطر  من  عنها  نتج  مما  لوحدهم،  بتحملها  لهم  قبل  ل  ثقيلة  اأعباء  الآخرين 
اإزالة ال�سرر وحماية الفرد  اأ�سا�سية موؤداها �سرورة  تهدد �سالمة الأفراد، فظهرت فكرة 
من هذه املخاطر(1). فكان اأول اأ�سا�س تقوم عليه هذه امل�سوؤولية هو وجود عن�سر اخلطاأ، 
ليتطور هذا الأخري الذي ي�سكل القاعدة العامة يف اإطار م�سوؤولية الدولة اإلى ظهور امل�سوؤولية 
بدون خطاأ التي اأ�سبحت ت�سكل ا�ستثناء بجانب اخلطاأ، وتقوم بدور تكميلي لها، وذلك يف 
احلالت التي يتعار�س فيها ا�سرتاط اخلطاأ مع فكرة العدالة تعار�سا �سارخا(2)، كنظرية 
املخاطر ومبداأ امل�ساواة اأمام الأعباء العامة وذلك يف احلالت التي يكون فيها ال�سرر ناجتا 
الق�سائية  والقرارات  الأحكام  تنفيذ  عدم  اأو  القوانني  كاإ�سدار  لالإدارة  قانوين  عمل  عن 
لعتبارات تتعلق بال�سالح العام وغري ذلك، اإل اأن م�سوؤولية الدولة مل تقف يف تطورها اإلى 
التزامات  يعترب من �سميم  والذي  اآخر  اأ�سا�سا  لت�سمل  فاأكرث  اأكرث  تو�سعت  بل  هذا احلد، 
الدولة الع�صرية(3)، ويهم التعوي�س عن اأ�سرار قد تلحق بع�س املواطنني، مع اأنه ل توجد 
اأ�سا�سها  مو�سوعية  امل�سوؤولية  وهذه  الإدارة،  اأن�سطة  وبني  بينها  مبا�سرة  �سببية  اأي عالقة 
1 -  ينظر ماهر اأبو العينني: املف�سل يف �سرح اخت�سا�س جمل�س الدولة وفقا لالأحكام والفتاوى حتى عام 2005، اجلزء الثاين: 

التعوي�س عن اأعمال ال�سلطات العامة، دار اأبو املجد للطباعة بالهرم، الطبعة الأولى، بدون �سنة الن�سر، �س. 787.
2 -  تنظر ثورية لعيوين: الق�ساء الإداري ورقابته على اأعمال الإدارة – درا�سة مقارنة ، دار الن�سر اجل�سور بودجدة، الطبعة الأولى 

2005، �س. 213.
3 -  تنظر �سعاد ال�سرقاوي: امل�سوؤولية الإدارية، دار املعارف مب�سر، الطبعة الثانية  1972، �س. 100.
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التعوي�س عن اأعمال ال�سلطات العامة، دار اأبو املجد للطباعة بالهرم، الطبعة الأولى، بدون �سنة الن�سر، �س. 787.
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2005، �س. 213.
3 -  تنظر �سعاد ال�سرقاوي: امل�سوؤولية الإدارية، دار املعارف مب�سر، الطبعة الثانية  1972، �س. 100.
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ال�سرر طبقا لقواعد العدالة والإن�ساف واملوجبات الإن�سانية املبنية على الت�سامن الوطني 
والتاآزر  الت�سامن  معاين  يكر�س  د�ستوري  مبداأ  فهو  مبوجبه(4)،  املعمور  دول  تتكفل  الذي 
املحن  خمتلف  ومواجهة  ملجابهة  ك�سرورة  املجتمع  اأفراد  جميع  بني  الجتماعي  والتكافل 
والأزمات، ولهذا فقد ن�ست عليه جمموعة من الد�ساتري الدميقراطية من بينها الد�ستور 
اجلديد للمملكة املغربية ل�سنة 2011 (5) وذلك من خالل الف�سل 40 (6)الذي ين�س »على 
حتمل اجلميع ب�سفة ت�سامنية الأعباء الناجتة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي ت�سيب 

البالد«.

الت�سامن  بها مبداأ  يتمتع  التي  واملناق�سة مدى احلماية  بالتحليل  املقال  ويتناول هذا 
الوطني  الت�سامن  مبداأ  تعر�س  الدولة، حيث  داخل  والق�سائي  القانوين  النظام  الوطني يف 
اإلى  م�ستقبلي  برنامج  د�ستوري مبثابة  اإلى هدف  اجتماعي  مبداأ طبيعي  اإيجابي من  لتطور 
مبداأ د�ستوري ملزم للدولة بالتدخل الإيجابي؛ م�سمول باحلماية الق�سائية ف�سال عن احلماية 

احلقوقية.

كما يود املقال اأن يخل�س اإلى اأهمية د�سرتة مبداأ الت�سامن الوطني يف قواعد د�ستورية 
ب�سياغة وا�سحة وحميدة بعيدا عن الغمو�س والن�سبية يف جمال تكري�س احلقوق الجتماعية 
الأ�سا�سية كاحلق يف التعوي�س عن الأ�سرار الناجتة عن الأعمال الإرهابية، والتجمهر امل�سلح، 
وكذا حالت الكوارث الطبيعية والفي�سانات...، لنبث يف نهاية املقال دور القا�سي الإداري يف 
تفعيل مبداأ الت�سامن الوطني يف التطبيقات احلديثة مع اقرتاح تفعيل املبداأ وتعميمه عند كل 
انتهاك لأحد احلقوق الجتماعية اأو القت�سادية للمواطنني تفاديا لتدويل احلق يف التناق�س 

اأمام الق�ساء الدويل والقليمي حمايته حلقوق الإن�سان.

اإن مبداأ الت�سامن الوطني ميثل العن�سر الأ�سا�سي الأول فـي املجتمع الذي يجزم 
من  الأول  الأ�سل  يعترب  فهو  ثم  ومن  والدولة،  القانون  فكرة  وجود  قبل  بوجوده  اجلميع 
اأ�سول احلياة الجتماعية، والـمبداأ الأهم من مبادئ تطور الفرد داخــل املجتمع. فزيادة 
على العدالة الق�سائية التي يجب على ال�سلطة الق�سائية حتقيقها عن طريق احلكم فـي 
فـي  الجتماعية  العدالة  لي�سمل  م�سمونهما  ويت�سع  ليمتد  والن�ساف،  بالعدل  النزاعات 
4 - Voir  Danièle cochak : solidonte et responsabilité public, textes réunis par Jean-chlaude 
Beguin, patrik charlot, Jan laidé, la solidarité en droit public, l’armatin France, P . 305  

5 - ينظر الد�ستور املغربي اجلديد املن�سور باجلريدة الر�سمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30 يوليوز 2011.
6 - ين�س الف�سل 40 من الد�ستور املغربي اجلديد على مايلي: »على اجلميع اأن يتحمل ب�سفة ت�سامنية وب�سكل يتنا�سب مع الو�سائل التي 
ت�سيب  التي  الطبيعية  والكوارث  الآفات  عن  الناجتة  الأعباء  عن  الناجتة  تلك  وكذا  البالد،  تنمية  تتطلبها  التي  التكاليف  عليها  يتوفرون 

البالد«.
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كافة جمالت احلياة الن�سانية(7)، عن طريق تكري�س مبداأ الت�سامن اأو التعاون والتكافل 
الجتماعي.

الت�سامن  مبداأ  خالل  من  الأفراد  بحقوق  اللتزام  فكرة  معاجلة  فاإن  ذلك  ومع 
الوطني من منظور د�ستوري تبدو م�ساألة �سائكة ل�سعوبة و�سع حدود لها، لأن هذه احلقوق 
تفرت�س تدخال اإيجابيا من الدولة، وهي م�ساألة مرتبطة بالو�سع املايل والقت�سادي للدولة 
الدولة  طرف  من  �سلبيا  التزاما  عامة  ب�سفة  تفرت�س  التي  الأخرى  احلقوق  عك�س  على 
دون اأن يكلفها اأعباء مالية، ولهذا فمن املقرر على م�ستوى الن�سو�س الد�ستورية والق�ساء 
الد�ستوري اأن كفالة هذه احلقوق من جانب الدولة يتوقف ب�سفة اأ�سا�سية على اإمكانياتها 

املادية(8).

ملبداأ  القانوين  الأ�سا�س  عن  الأول  يتحدث  مطلبني  املقال  هذا  �سيتناول  عليه،  وبناء 
الت�سامن الوطني واإقرار امل�سوؤولية الت�سامنية من خالل الك�سف عن موقف كل من الت�سريع 
املغربي واملقارن وكذلك الفقه والق�ساء من تطور مبداأ الت�سامن الوطني، اأما املطلب الثاين 
فيتناول احلماية التي يتمتع بها مبداأ الت�سامن يف النظام الق�سائي داخل الدولة على �سوء 

التطبيقات احلديثة للق�ساء الإداري املغربي واملقارن.

م�سوؤولية  و�إقر�ر  �لوطني  �لت�سامن  ملبد�أ  �لد�ستوري  �لأ�سا�س  الأول:  املطلب 

�لدولة �لت�سامنية

للتاأمني  نظام  بو�سع  يلتزم  اأن  امل�سرع  على  يتوجب  الوطني  الت�سامن  مبداأ  مبقت�سى 
الجتماعي والتقاعد والعجز واملر�س بل تطور التطبيق الق�سائي لهذا املبداأ اإلى تقرير نظرية 

امل�سوؤولية الإدارية بدون خطاأ ا�ستنادا اإلى مبداأ الت�سامن الوطني.

ويرجع هذا التطور اإلى اأن العدالة تقت�سي اأحيانا اأن تقدم الدولة مل�ساعدة الأ�سخا�س 
حتدث  التي  الكوارث  جميع  عن  مدنيا  م�سوؤوليتها  عدم  رغم  الأقدار،  �سحايا  وقعوا  الذين 
للمت�سرر  قانوين  مركز  وجود  فكرة  عن  ويعرب  اإيجابي  التطور  هذا  اأن  �سك  ول  لالأفراد، 
اجتماعيا يف عالقته بالدولة، والذي مبوجبه ت�سبح له حقوقا خا�سة مل تعد ترتبط بفكرة 
7 - ينظر م�سطفى حممد دياب ال�سريف: مفهوم مبداأ العدالة يف النظام الإ�سالمي والنظم ال�سيا�سية احلديثة، ينظر بتاريخ 29 

مار�س 2012 على الرابط التايل: 
http://www.almanralink.com/press/13885/03/2012

8 -  ينظر حممد حممد عبد اللطيف: الد�ستور والعدالة الإجتماعية، على املوقع اللكرتوين التايل:
http://law-zag.com/vb/archive/index.php/t-5078.html
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امل�سوؤولية على اأ�سا�س اخلطاأ وفقا للقواعد العامة؛ فقد اأ�سبح هذا املركز يفرت�س احلق يف 
التعوي�س ولي�س جمرد م�ساعدة مالية متنحها الدولة للمت�سررين(9).

اإن تطبيق مبداأ الت�سامن الجتماعي ميكن اأن ي�سوغ اختالف �سعر ال�سريبة و�سروط 
يبدو  ال�سريبة  يف  الختالف  كان  اإذا  وباملقابل،  الكبرية  الرثوات  على  ال�سرائب  فر�س 
كبريا اأكرث من الالزم، فاإنه ل يكون م�سوغا مببداأ الت�سامن الوطني، لأن الختالف يتجاوز 
الت�سحيات التي ميكن اأن تفر�س على املواطنني، وينظر اإليه على اأنه يحدث انتهاكا وا�سحا 

للم�ساواة اأمام الأعباء العامة ويكون حينئذ خمالفا للد�ستور.

�سنده  ي�ستمد  الذي  الجتماعية  العدالة  مظاهر  اأحد  الوطني  الت�سامن  مبداأ  وميثل 
واأ�سا�سه من الن�س الد�ستوري، حيث اأثرت الفل�سفة ال�سرتاكية غالبية الد�ساتري خ�سو�سا 
الد�ساتري العربية. حيث بداأت تظهر بوادر هند�سية د�ستورية جديدة حول نظرية جامعة بني 
»العدالة« و »احلرية« تتجلى يف مبداأ امل�ساواة باعتباره اأ�سا�س كل احلقوق واحلريات العامة، 
فهي تعني يف الأ�سا�س امل�ساواة يف احلقوق والواجبات، وامل�ساواة اأو التكافوؤ يف الفر�س، ذلك 
اأن امل�ساواة يف الفر�س �سرط �سروري للعدالة الجتماعية، ولكنه �سرط غري كاف لتحقيقها. 
وتعزيز  الجتماعية  الفوارق  لت�سييق  امل�ستمر  الدولة  �سعي  �سرط  اإليه  ي�ساف  اأن  ويجب 

الت�سامن والتعاون بينها.

�لفقرة �لأوىل: دور مبد�أ �لت�صامن �لوطني يف توفري �حلماية �لجتماعية

لقد اأثبتت التجارب باأن العدالة الجتماعية هي اأ�سا�س احلكم الدميقراطي، ومن ثم 
فاإن اأي اإ�سالح �سيا�سي ل بد اأن ينطلق من الإ�سالح الجتماعي، وذلك اأن اإ�سكالية العالقة 
بني احلرية وامل�ساواة والت�سامن يف النظام الدميقراطي، جتد حال لها يف مبداأ العدالة، مما 
اأي  اأ�سا�سيا من مبادئ  يقت�س اعتبار الرعاية الجتماعية جزءا من مكونات املجتمع ومبداأ 
دولة(10). لذلك فاإن اأية اأهداف �سيا�سية اجتماعية يجب اأن ت�سعى لتطبيق ال�سمان الجتماعي 
9 -  ينظر د. عليان بوزيان: القيمة الد�ستورية ملبداأ العدالة الإجتماعية ، درا�سة تطبيقية مقارنة مع الد�ساتري العربية احلديثة ، 

الأكادميية للدرا�سات الإجتماعية والن�سانية، ق�سم العلوم القت�سادية والقانونية، العدد 10 – جوان 2013، �س. 106 – 121.
10 -  ومما جاء يف كلمة د. فاروق �سليمان رئي�س احتاد املحاكم واملجال�س الد�ستورية العربية: »اإن التحديات التي تواجه دولنا 
و�سعوبنا، هي لي�ست بالأ�سا�س حتديات �سد الظلم، بل قبحه وفح�سه، بكل األوانه واأطيافه، الظلم الذي يهب ان�سانا اأكرث مما يحتاج 
ومينح اآخر حد الكفاف، الظلم الذي يحرم قطاعات كاملة من �سعوبنا من حق التعلم، الظلم الذي يفرق بني اأبناء الوطن الواحد 
ب�سبب لون اأو دين اأو عرق اأو جن�س، الظلم الذي يحول دون مواطن وحقه يف اأن يحيا بعزة وكرامة كما حلقه املولى عز وجل، هذا 

الظلم هو حتدينا الأ�سا�سي، واإليه يتعني اأن تتوجه معا ولنا لهدمه«.
ينظر يف ذلك دورة امللتقى العاملية ال�سابع لالحتاد املحاكم واملجال�س الد�ستورية العربية للعام 2011 يف لبنان على املوقع اللكرتوين 

التايل:
http://www.janoubia.com/modules.php?name=News
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باعتباره الأ�سا�س الأول للمجتمع، وم�سمونه تاأدية كل مواطن واجبه كامال جتاه جمتمعه على 
جلميع  الفر�س  تكافوؤ  الدولة  تكفل  كما  وواجباته  وحرياته  حقوقه  كامل  للمواطن  يكفل  ان 
لكل مواطن  باعتباره حق  امل�ساواة  مبداأ  انطالقا من  العمل  للح�سول على فر�س  املواطنني 
قادر عليه، وهو ما يقت�سي �سمولية الرعاية الجتماعية من طرف الدولة لكل فئات وطبقات 

املجتمع خا�سة الأكرث ت�سررا، انطالقا من تكري�س مبداأ الت�سامن الوطني.

وبالرجوع اإلى الد�ستور املغربي اجلديد وباخل�سو�س يف الف�سل 40 منه جنده ين�س 
التي يتوفرون عليها  الو�سائل  اأن يتحمل، ب�سفة ت�سامنية وب�سكل يتنا�سب مع  »على اجلميع 
الآفات  عن  الناجتة  الأعباء  عن  الناجتة  تلك  وكذا  البالد،  تنمية  تتطلبها  التي  التكاليف 

والكوارث الطبيعية التي ت�سيب البالد«.

يتحدث عن حتمل  الأول  ال�سق  �سقني يف  اإلى  الف�سل فنجده منق�سم  على �سوء هذا 
املواطنني ح�سب ما يتنا�سب مع الو�سائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية 
البالد: وهذا ال�سق يهدف اإلى حتقيق التنمية ال�ساملة للبالد والنهو�س بالتنمية الجتماعية 
للبالد من خالل اإقامة العدالة الجتماعية والتكافل والت�سامن بني املواطنني للنهو�س بتنمية 
الدولة والعمل على حتمل تكاليف التنمية وذلك وفق ما يتنا�سب مع الو�سائل التي يتوفرون 
 40 الف�سل  الثاين من  ال�سق  ي�سكل هدفا د�ستوريا على عك�س  ال�سق يف نظرنا  عليها. وهذا 
الأعباء  يتوفرون عليها  التي  الو�سائل  يتنا�سب مع  ما  ين�س على حتمل اجلميع ح�سب  الذي 
الناجتة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي ت�سيب البالد الذي يعترب مبداأ د�ستوريا، ي�سكل 

كل معاين التاآزر والتعاون بني املواطنني.

وبناء عليه، فاإن الف�سل 40 امل�سار اإليه يركز على مبداأ الت�سامن الوطني ليجعل منه 
الذي  والتكافل  التعاون  الدولة عن طريق  الأفراد داخل  يكفل حقوق  د�ستوريا  ومبدءا  هدفا 
تتكلف به جميع دول املعمور يف اإطار دولة احلق والقانون والدميقراطية التي تعترب عمق الدولة 
احلديثة وتطورها. نظرا للدور الإيجابي الذي تقوم به الدولة بغية الوفاء بهذا املبداأ نتيجة 
تقدمي العون وامل�ساعدة للمواطنني وبذل اجلهد الكايف للرقي بالإن�سان واأحواله الجتماعية  

واالقت�صادية.

املعا�سر  الد�ستوري املغربي  اإلى تثمني وت�سجيع وحتفيز اخليار  بالإ�سارة هنا  وجدير 
يف جمال تفعيل مبداأ الت�سامن الوطني يف الد�ستور الذي ميكن بوا�سطته للق�ساء التدخل يف 

الت�سريعات املناه�سة للمبادئ الن�سانية والعدالة الجتماعية ب�سفة عامة.

ومن هنا تظهر نتائج د�سرتة مبداأ الت�سامن الوطني ب�سكل قوي يف �سورة »احلماية 
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الجتماعية ملبداأ الت�سامن يف الد�ستور املغربي« الأمر الذي ي�ستوجب �سرورة و�سع �سروط 
مو�سوعية تتعلق اأول مبدى حجم الأ�سرار وم�سروعيتها، ثم مدى العدالة يف تطبيقها على من 

وجب عليهم ال�ستفادة من التعوي�س.

�لفقرة �لثانية: �أهمية د�صرتة مبد�أ �لت�صامن �لوطني يف بناء دولة �حلق و�لقانون

الدميقراطية،  الد�ساتري  اأغلب  يف  املقررة  الأ�سا�سية  املبادئ  جممل  با�ستح�سار 
للقانون،...  الدولة  خ�سوع  الإن�سان،  حقوق  الت�سامن،  امل�ساواة،  العدالة،  مبداأ  خ�سو�سا 
تعتمد  اأن حمايتها وكفالتها مرتبط ب�سرورة وجود دولة دميقراطية حداثية  وغريها، جند 
�سيا�سات قانونية واجتماعية واقت�سادية توازن بينها وبني امل�سلحة العامة(11)، وهو ما ي�سمى 

بدولة احلق والقانون.

ووفاء للتزاماتها وتعهداتها الدولية يف جمال احرتام حقوق الن�سان، فالدولة تكون 
تطوير  من  متكنهم  التي  املنا�سبة  احلماية  للجميع  وت�سمن  تكفل  باأن  اإلزامي  ب�سكل  معنية 
احلياة  من  ميكنهم  الذي  النحو  على  اأو�ساعهم  وتطوير  والقت�سادية  الجتماعية  حياتهم 
ب�سكل كرمي(12)، وهنا ن�ستح�سر مقتطف من ن�س اخلطاب امللكي ال�سامي املوجه اإلى الأمة 
مبنا�سبة الذكرى الأولى لعتالء جاللته عر�س اأ�سالفه امليامني، بقوله »... هكذا انطلقنا يف 
لقاء مبا�سر معك ومعاينة ميدانية لأحوال كل فئاتك وجهاتك خا�سة املحرومة منها يف بناء 
جمتمع حداثي قوامه تر�سيخ دولة احلق والقانون وجتديد عقلنة وحتديث اأ�ساليب اإداريتها 

واإعادة العتبار للت�سامن الجتماعي واملجايل وتفعيل دور املجتمع املدين...«(13)

وي�سكل العرتاف بدولة احلق والقانون وتر�سيخ معاين التاآزر والت�سامن الجتماعي 
بداية الأ�س�س التي يجب النطالق منها يف التفعيل احلقيقي للد�ستور على الواقع وهو الأمر 
ال�سا�سية  احلريات  م�سمون  تو�سيع  اإلى  املغربي  وخ�سو�سا  الد�ستوري  بامل�سرع  اأدى  الذي 
منها  احلالية  الأزمنة  جميع  مع  وكذلك  والأعمار  الفئات  جميع  مع  ين�سجم  ب�سكل  لالأفراد 

وامل�صتقبلية.
11 - ينظر على �سبيل املثال الد�ستور املغربي اجلديد ل�سنة 2011. فبموجب الباب الأول الذي يتناول املبادئ الأ�سا�سية وخ�سو�سا 
وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية، وحتقيق  واملراأة يف احلقوق واحلريات املدنية  الرجل  امل�ساواة بني  املتعلق مببداأ   19 الف�سل 
مبداأ املنا�سفة بني الرجال والن�ساء، وكذلك الف�سل 35 الذي يكفل للدولة ب�سمان حرية املبادرة واملقاولة، والتناف�س احلر، وبذلك 
تعزيز العدالة الإجتماعية و�سمان تكافوؤ الفر�س للجميع، وانظر كذلك الف�سل 04 الذي ير�سخ مبداأ الت�سامن والتكافل الجتماعي 

بني جميع مكونات اأفراد املجتمع...
12 - الف�سل 31 من الد�ستور الذي جاء فيه: » تعمل الدولة واملوؤ�س�سات العمومية واجلماعات الرتابية على تعبئة كل الو�سائل املتاحة 

لتي�سري اأ�سباب ا�ستفادة املواطنني واملواطنات، على قدم امل�ساواة،...«
13 -  ينظر مقتطف من ن�س اخلطاب امللكي ال�سامي ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س املوجه اإلى الأمة مبنا�سبة ذكرى عيد 

العر�س بتاريخ 30 يوليوز 2000.
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ركيزة  وجعله  الوطني  الت�سامن  مبداأ  على  الد�ستوري  التن�سي�س  فاإن  عليه  وبناء 
دولة احلق والقانون ل يكفي، لأن الد�ساتري ال�سابقة منذ 1962 اإلى غاية د�ستور 2011 جلها 
تن�س على هذا املبداأ لكنها مل ت�سل اإلى درجة التفعيل احلقيقي على اأر�س الواقع با�ستثناء 
الأعمال الجتماعية املبنية على بع�س امل�ساعدات الن�سانية كاإن�ساء موؤ�س�سة حممد اخلام�س 
املغاربة، عرب منحهم فر�س  الت�سامن لدى جميع  ثقافة  ت�سجيع  املبنية على  للت�سامن(14)، 
�سانحة لتجديد مت�سكهم بقيم املواطنة، وتعزيز البعد الت�سامني بني خمتلف مكونات املجتمع 
املغربي، اإ�سافة اإلى بع�س املوؤ�س�سات ذات العمل اخلريي قائمة على ت�سيري �سخ�سي اأو جمعوي 
يبقى دون درجة التفعيل احلقيقي املكفول د�ستوريا، فهي تبقى م�ساعدات موزعة على الدعم 
املبا�سر لالأ�سخا�س ل�سيما املعوزين وفئات ال�سكان يف و�سعية ه�سا�سة وعملية رم�سان وبع�س 
م�ساريع التنمية امل�ستدامة والعمليات الإن�سانية...، فيبقى ال�سوؤال املطروح حول مدى تفعيل 
الفجوة بني املبادئ الد�ستورية املن�سو�س عليها يف الوثيقة الد�ستورية والتطبيق الفعلي لها؟.
وعليه اإذا كان امل�سرع الد�ستوري ا�ستجاب كتابة لرت�سيخ هذه املبادئ ومن بينها مبداأ 
الت�سامن الجتماعي فاإن التفعيل الأ�سا�سي يقت�سي التدخل الإلزامي للربملان لو�سعها مو�سع 
التنفيذ عن طريق خلق قانون تنظيمي يكفل طرق ال�ستفادة يف هذا املجال خ�سو�سا ا�ستفادة 
�سحايا الكوارث الطبيعية والفي�سانات وكذلك �سحايا الأعمال الإرهابية. وغريها...، واإل 
يبقى  الذي  الأمر  بوزيان،  عليان  الدكتور  قال  كما  الت�سريعي  الإغفال  حالت  اأمام  نكون 
القائم   «Le juge législateur» القا�سي امل�سرع  اإطار موؤ�س�سة  اأمام الق�ساء الإداري يف 
والجتهاد  التف�سري  بف�سل  تطويرها  على  والعمل  بتطبيقها  القانونية  القواعد  احرتام  على 
الذي ي�سمح با�ستمرار القاعدة القانونية، وي�سمن يف النهاية امل�سلحة العامة للمجتمع. يف 
القواعد  اعتبار  على  املبادئ  بتفعيل هذه  الدولة  الزام  وبالتايل  والقانون.  دولة احلق  اإطار 
قابلة  �سامية  قواعد  تعترب  الإداري  القا�سي  لدى  وخ�سو�سا  الق�سائي  العمل  يف  الد�ستورية 
اأ�سا�سي يتعار�س مع احلالت التطبيقية والواقعية  للتاأ�سي�س القانوين عليها يف غياب قانون 
الرقابة  عن  البعد  كل  بعيدا  ق�سائية  مهام  ذو  حم�س  ق�سائي  جهاز  فهو  عليه.  املعرو�سة 
ال�سيا�سية كالق�ساء الد�ستوري كما هو احلال مع املحكمة الد�ستورية الفرن�سية، هذه الأخرية 
اأولية،  د�ستورية  م�ساألة  واحلريات  احلقوق  تقدي�س  وجعل  الد�ستورية  العدالة  تكر�س  التي 
بحيث ميكن لالأفراد الدفع بعدم د�ستورية القوانني اأمام الق�ساء العادي والإداري متى تعلق 
14 -  موؤ�س�سة حممد اخلام�س للت�سامن: هي موؤ�س�سة ت�سامنية اجتماعية وطنية مغربية، اأ�س�س مبر�سوم �سدر يوم 21 ربيع الأول 
املوافق لـ 5 يوليوز 1999 على امللك الراحل احل�سن الثاين، وتراأ�سها امللك حممد ال�ساد�س. اأ�س�ست كجهاز وطني، ت�سعى املوؤ�س�سة 
اإلى التخفيف من معاناة الطبقة املعوزة وذوي الحتياجات اخلا�سة و�سحايا الكوارث الطبيعية، وهي موؤ�س�سة ذات ا�ستقاللية مالية 

املوؤ�س�سة على جمع التربعات.
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الأمر بقانون مرتبط باأحد احلقوق واحلريات الأ�سا�سية، وهو اخليار الذي اأخذت به اململكة 
املغربية يف د�ستور 2011، بل تعدت هذه التعديالت اإلى حتويل طبيعة الرقابة الد�ستورية من 
اأ�س�س للمحكمة الد�ستورية بدل من املجل�س  رقابة �سيا�سية اإلى رقابة ق�سائية حم�سة الذي 
انتهاك  املوؤ�س�سة على  الدفوع  اإمكانية قبول تلك  ا�سكالية حول مدى  الد�ستوري، مما يطرح 
وامل�سا�س مببداأ العدالة الجتماعية، وهل هذا الدفع جدي ومنتج يف النزاع(15). بحيث اأقامت 
عليه بنيان احلقوق الجتماعية التي ن�س عليها الد�ستور وربطت املحكمة الد�ستورية برباط 
وثيق بني العدالة الجتماعية والت�سامن الجتماعي وال�سالم الجتماعي كما جعلت من هذه 
الأفراد يف جمال احلقوق القت�سادية والجتماعية، مما يخول  للم�ساواة بني  اأ�سا�س  القيم 
للق�ساء الد�ستوري اأن يف�سرها تف�سريا يتما�سى والظروف التي ت�سود كل فرتة تاريخية، بينما 
القا�سي الداري متى اقتنع بالدفع بعدم د�ستورية ن�س حق ملحكمة النق�س اأو جمل�س الدولة 
اإحالة كل منهما الق�سية على املجل�س الد�ستوري او املحكمة الد�ستورية، وفيما يخ�س تر�سيخ 
معاين الت�سامن الوطني فالقا�سي الإداري ورغم غياب ن�سو�س عملية قام بتفعيل احلماية 
اأ�س�س قانونية مبنية  القانونية لالأ�سخا�س يف اإطار مبداأ الت�سامن الوطني من خالل تفعيل 
على الن�ساف والعدل لي�ست جمرد �سمانات للحقوق وحريات ال�سخا�س ومبداأ امل�سروعية، 
باآثار  م�سمولة  لأنا  فعالية من �سمانات  اأكرث  فاإن احلماية  ثم  ومن  لهم،  تفعيل احلماية  بل 
اأحكام  ت�سمنها  حقوقا  خاللها  من  يكت�سبون  الأ�سخا�س،  لدى  القانونية  املراكز  يف  قانونية 
وقرارات �سادرة با�سم جاللة امللك وطبقا للقانون. وهذا ما �سنتطرق اإليه يف املطلب الثاين 

من هذا املقال.

�سوء  على  �لوطني  �لت�سامن  ملبد�أ  �لإد�ري  �لقا�سي  حماية  الثاين:  املطلب 

�لتطبيقات �حلديثة

الأ�سل اأن لكل فرد اأن ي�ستعمل حقوقه ويفي بالتزاماته يف دائرة ما يبيح له القانون، 
الغري  يوؤدي  بحيث  ت�سرفاته  الن�سان حرا يف  يرتك  فالقانون مل  النية،  يقت�سيه ح�سن  وما 
وي�سره، كما اأن القانون و�سع له احلماية اأي�سا يف املقابل من اأن ي�سره الغري �سخ�سا عاديا 
كان اأو معنويا، واإمنا نظم �سلوكاته وعالقاته مع الأفراد والإدارة بقواعد قانونية ملزمة رتب 
على خمالفتها قيام امل�سوؤولية املدنية والإدارية، وفر�س على هذه العقوبات املخالفة للقانون 

التعوي�س كجزاء عما يح�سل للمت�سرر من اأ�سرار.
15 -  ينظر اأنطوان م�سرة: اأربعة اعتبارات للعدالة الد�ستورية الجتماعية، جريدة النهار 2012، بتاريخ اخلمي�س 30 اآب 2012، 

املركز اللبناين لالأبحاث وال�ست�سارات على املوقع الإلكرتوين التايل:
http://www.new lebanon.info/articles/lebanon_now/23056

يراجع الدكتور عليان بوزيان، املرجع ال�سابق، �س. 114.
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اأنواع احلماية الق�سائية فهي لي�ست على �سبيل احل�سر واإمنا متنح للقا�سي  وتتعدد 
ال�سلطة التقديرية يف اإطار مراقبة امل�سروعية املخولة له قانونا الهدف منها حماية احلقوق 
الذي  الد�ستور  كر�سه  ملا  مكملة  حماية  فهي  يخالفها،  من  على  اجلزاء  وترتيب  واحلريات 

ي�سمنها ب�سكل عام، وتكون اأكرث فعالية بحكم اجلزاءات املرتتبة على خمالفتها.

معظم  وتكر�سها  عليها  تن�س  التي  املبادئ  اهم  من  الوطني  الت�سامن  مبداأ  ويعد 
اأن  40 منه، وهنا ميكن  الف�سل  املغربي اجلديد يف  الد�ستور  بينها  الد�ساتري احلديثة ومن 
نطرح �سوؤال جد مهم ملعرفة مدى حجم احلماية التي يوفرها القا�سي يف اطار مبداأ الت�سامن 
الوطني وهو: هل تفعيل القا�سي الداري حلماية الأ�سخا�س يف حالة تعر�سهم لأ�سرار حقيقية 
ونت�سائل  ال�سريبي؟  املجال  تفعيل احلماية يف  نف�س درجة  ينال  الإدارة  بخطاأ  لها  ل عالقة 
اأي�سا هل تفعيل مبداأ الت�سامن الوطني يبقى فقط هدف د�ستوري ياأخذ به القا�سي الإداري 
بعني العتبار اأم هو هدف انتقل اإلى مرحلة املبداأ وبالتايل التزام الدارة قانونيا يف حتمل 
وال�سرر  الإدارة  خطاأ  بني  تربط  التي  ال�سببية  عالقة  غياب  يف  ولو  الأ�سرار  عن  امل�سوؤولية 

الناجت عنها ويبقى حق ثابت للمت�سرر؟

هذه الت�ساوؤلت وغريها �سنعمل على الإجابة عنها من خالل البحث عن مكانة مبداأ 
الت�سامن الوطني يف اعتبارات الأنظمة الق�سائية الإدارية )الفقرة الأولى( ثم التعرف على 

حالت و�سور املبداأ نتيجة الجتهادات الق�سائية احلديثة )الفقرة الثانية(.

�لفقرة �لأوىل: مكانة مبد�أ �لت�صامن �لوطني يف �عتبار�ت �لنظمة �لق�صائية و�لد�رية

بداية، ينبغي الإ�سارة اإلى اأن الدولة تظل امل�سوؤولة عن تعوي�س املت�سررين و�سحايا 
الد�ستور  من   40 بالف�سل  الإداري(16)، عمال  بالن�ساط  لها  ل عالقة  ون�ساطات  اأعمال 
الت�سامن  �سبيل  على  لالإدارة  مبا�سرة  امل�سوؤولية  هذه  يرتجم  الذي  اجلديد  املغربي 
والتكافل الجتماعي ول يعني هذا، اأن الدولة هي امل�سوؤولة عن هذه الأعمال، بل تقدم لهم 
تعوي�سات على اأ�سا�س مبداأ الت�سامن الوطني باعتباره التزاما اجتماعيا يقع على عاتق 
الدولة كاأ�سل عام، وقد يتحول اإلى التزام قانوين حينما يتدخل امل�سرع لإقرار التعوي�س 

بناء عليه.
اأعمال  16 -  ك�ساأن الأعمال الرهابية والكوارث الطبيعية والفي�سانات وجرائم العنف اجلماعي با�ستثناء املت�سررين من بع�س 
للقانون  طبقا  الوطني  الت�سامن  مبداأ  على  بناء  التعوي�س  ي�ستحقون  فهم  مثال،  باليدز  امل�سابني  ك�ساأن  العامة  الطبية  املرافق 
الفرن�سي، رغم وجود عالقة مبا�سرة بني ال�سرر والن�سط اخلطر ملرفق نقل الدم، وهو ما يعني امكان قيام امل�سوؤولية يف هذا املجال 
على ا�سا�س املخاطر، ومن ثم اللتجاء الى الق�ساء الإداري غري اأن امل�سرع الفرن�سي ف�سل يف مثل هذه احلالت ال�ستيناد يف تقدمي 

التعوي�سات لهوؤلء امل�سابني بالإيدز وغريهم على ا�سا�س مبداأ الت�سامن الوطني لعتبارات معينة وحمددة.
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ويف هذا ال�سدد ن�ست�سف اأن مبداأ الت�سامن الوطني يف اعتبارات الأنظمة الق�سائية 
الدارية ياأخذ باعتبارين هما:

�أول: �لت�سامن �لوطني �لتز�م �جتماعي ي�سند �مل�سوؤولية للدولة كاأ�سل عام

اإن التطور الق�سائي املعا�سر قد اأفرز نوعا جديدا من م�سوؤولية الإدارة ل ت�ستند اإلى 
اخلطاأّ كما ل ت�ستند اإلى املخاطر واإمنا مت تاأ�سي�سها على القانون مبا�سرة، فالإدارة اإذا كانت 
قادرة وفقا للقواعد املعمول بها اأن تنفي عن نف�سها اخلطاأ اأو تثبت عدم وجود عالقة �سببية 
بني ن�ساطها والأ�سرار الواقعة فاإنها غري قادرة على ا�ستبعاد م�سوؤوليتها اإذا كان م�سدرها 

املبا�سر هو القانون )الد�ستور((17).

لكن تكييف القانون ملبداأ الت�سامن الوطني يختلف بني تف�سريه يف كون املبداأ التزام 
اجتماعي اأو قانوين، حيث ذهب جانب من الق�ساء(18) اإلى اعتبار هذه املبادئ تعتمد على 
اجلانب الجتماعي وبالتايل فهي م�ساعدات اجتماعية مبوجبها تلتزم الدولة بالتعوي�س يف 
اإطارها، اأما الفقه(19) فذهب اإلى اأكرث من ذلك حيث اأنكر جانب من التزام الدولة بالتعوي�س 
وخ�سو�سا �سحايا اجلرمية الإرهابية على وجه اخل�سو�س، حيث يرى اأن�سار هذا الجتاه، 
التعوي�س من  واأتاحت لهم طريق احل�سول على  التقا�سي  اأن الدولة قد كفلت لالأفراد حق 
بني  باخليار  لهم  �سمحت  كما  الناجمة عن اجلرمية  الأ�سرار  املدنية، جلرب  الدعوى  خالل 
الدعوى اجلنائية واملدنية لرفع دعوى التعوي�س، واأوقفت الف�سل يف هذه الأخرية على البث 

والف�سل يف الأولى يف بع�س الدول.

ويدعم اأن�سار هذا الجتاه راأيهم، باأن الدولة قد اأقرت لالأفراد التاأمينات الجتماعية، 
كالتاأمني �سد املر�س وال�سيخوخة والعجز عن العمل، ف�سال عن التاأمني ال�سحي وامل�ساعدات 
ذلك  بعد  الدولة  تلزم  فكيف  الجتماعية،  والتاأمينات  ال�سمانات  من  وغريها  العامة، 

بالتعوي�س(20).
17 -  ينظر ريا�س عبد عي�س الزهريي: دعوى م�سوؤولية الدولة عن اأعمالها ال�سارة – اجلزء الثالث، بدون ذكر طبعة، �س. 14

18 -  حكم املحكمة الإدارية بالرباط رقم 711 املوؤرخ يف 19 نونرب 2001، جملة القانون املغربي، العدد الثاين 2002، �س 120 – 129.
المكان  حدود  ويف  وامل�ساعدة  ال�سعاف  �سبيل  وعلى  والن�ساف  العدالة  لقواعد  ا�ستجابة  اأنه  »غري  جوابها:  املحكمة  عللت  حيث 

ب�سرف تعوي�سات لكل مت�صرر...«
19 -  ينظر اجليالين بوزيد اإ�سالح الأ�سرار الناجتة عن العمال الرهابية وقواعد امل�سوؤولية الدارية، �س. 16، مقال من�سور يف 

املوقعني اللكرتونيني التاليني:
Doc161.4shared.com- 
http://Docs.ku.edu.sa-

20 -  ينظر عبد اخلالق اأمغاري: امل�سوؤولية الدارية بدون خطاأ: درا�سة يف نظريتي املخاطر والت�سامن الوطني، ر�سالة لنيل املا�سرت 
2010/2009، جامعة حممد اخلام�س ال�سوي�سي، كلية العلوم القانونية والقت�سادية  يف الق�ساء الإداري بر�سم املو�سم اجلامعي 

والجتماعية ب�سال، �س. 153.
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ولأجل ذلك، فقد �ساق هوؤلء الفقهاء عدة مربرات وحجج لتدعيم راأيهم، منها:

الفردية  امل�سوؤولية  اإهدار  اإلى  يوؤدي  اأن  �ساأنه  من  بالتعوي�س  الدولة  التزام  اإن   -
مع  التعاون  اأو  اجلرمية  ملنع  ال�سحايا  حر�س  من  يقلل  اأن  ميكن  كما  العقوبة،  وال�سخ�سية 
اأجهزة الدولة يف التبليغ عن الهجوم، هذا من ناحية(21). ومن ناحية اأخرى، يوؤدي اطمئنان 
الأفراد بالتزام الدولة بالتعوي�س اإلى عدم حر�سهم يف �سلوكاتهم وت�سرفاتهم، مما يجعلهم 

�سحايا للجرمية يف بع�س الأحيان(22)،

- اإن التزام الدولة بالتعوي�س يوؤدي اإلى اثقال امليزانية العامة باأعباء اأخرى ت�ساف 
اإلى تلك التي خ�س�ستها للوقاية من اجلرمية ذاتها، مما قد يجعل الدولة عاجزة عن التعامل 

مع اجلرمية ب�سكل فعال.

نظام  اأن  واعتربت  الفقهي  الجتاه  عك�س  ذهبت  املقارنة  الق�سائية  الأنظمة  اأن  اإل 
امل�سوؤولية ال�سخ�سية للجاين غري كاف اإطالقا حلماية املت�سرر ل�سبب ب�سيط، هو اأنه يف الغالب 
ما يكون هذا اجلاين امل�سوؤول عن ارتكاب اجلرمية الإرهابية مع�سرا لنحداره من اأ�سرة فقرية 
مهم�سة ال�سيء الذي يتعدر معه تقدمي التعوي�س للمت�سرر.. ويف حالت اأخرى يتم العثور على 
�ستعو�س؟ عندها  التي  الت�ساوؤل عن اجلهة  يطرح  منتحرا، ويف هذه احلالة  اأو  ميتا  اجلانب 
تتدخل الدولة كممثل عن املجتمع برمته لتت�سامن وتتكافل مع هوؤلء ال�سحايا وتقدم لهم يد 
لأنها  ولي�س  بتقدمي م�ساعدات اجتماعية ب�سفتها هاته  التزامها اجتماعيا  العون عن طريق 
م�سوؤولة عن وقوع تلك الأ�سرار. بل لكونها مت�سامنة عن تعوي�س املت�سررين منهم، وهو الجتاه 
الذي اأقره الجتهاد الق�سائي باملغرب(23)، حينما غري اأ�سا�س التعوي�س من خطاأ الدولة اإلى 
م�سوؤولية بدون خطاأ مبنية على قواعد الن�ساف والعدالة والت�سامن الوطني، ولي�س بتعوي�س 
قائم على قواعد قانونية �سرفة منظمة لأ�ساليب التعوي�س يف احلالت القائمة بني يديه كما 
هو احلال يف بع�س الأنظمة القانونية املقارنة التي ا�ستنت ن�سو�سا ت�سريعية خا�سة تنظم طرق 

اجلزاء والعقوبات الناجتة عن الأحداث الإرهابية وكذا اأ�ساليب التعوي�س القانونية فيها.

ثانيا: �لت�سامن �لوطني �لتز�م قانوين تلتزم �لدولة بالتعوي�س بناء عليه

الكوارث  الرهابية،  كالأحداث  كثرية  وهي  بحدوثها  للدولة  عالقة  ل  حالت  هناك 
21 -  يراجع اجليالين بوزيد، املرجع ال�سابق، �س. 16.

22 -  يراجع عبد اخلالق اأمغاري، املرجع ال�سابق، �س. 154.
23 -  القرار عدد 935  ال�سادر عن الغرفة الدارية مبحكمة النق�س بتاريخ 14 دجنرب 2005، من�سور باملجلة املغربية لالإدارة 

املحلية والتنمية، عدد مزدوج 66-67، ال�سنة 2006، �س. 191-189.
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الطبيعية، اأعمال ال�سغب والتجمهر، الفي�سانات...، والتي ينتج عنها اأ�سرار لفائدة ال�سحايا 
وحدهم  يعانون  ال�سحايا  ترتك  اأن  بها  يليق  فال  عنايتهم  الدولة  على  يحتم  الذي  ال�سيء 
يف  الدولة  ت�سهم  اأن  والإن�ساف  العدالة  قواعد  ت�ستلزم  واإمنا  الأحداث،  تلك  خملفات  من 
تعوي�سهم ملا لها من موؤهالت وو�سائل غري متوفرة لدى غريها. حيث اأن الأ�سرار النف�سية 
عن  الناجتة  الأحداث  وخ�سو�سا  املادي  املقابل  اأو  بالتعوي�س  لها  لعالقة  والجتماعية 
احتياطية  طبيعة  ذو  يبقى  للتعوي�س  الدولة  حتمل  فاإن  الأحوال  كل  ويف  الرهابية  العمال 
وا�ستثنائية، ول ميكن اجلزم باأن ذلك يفقر خزينة الدولة، لأن الدولة ميكنها تنويع م�سادر 
متويل امليزانية مبا يف ذلك فر�س �سرائب جديدة، كما هو ال�ساأن يف اأحداث زلزال احل�سيمة 
الأليم يف 2004/02/24 والتي تكلفت الدولة بتوفري كافة الو�سائل مع �سخ امليزانيات الكافية 
اإلى جانب �سركات من املجتمع املدين،  ودفع كل املتدخلني من حكومة وموؤ�س�سات عمومية 
كالقتطاعات ال�سهرية لكافة موظفي الدولة، وكذا م�ستخدمي املوؤ�س�سات وال�سركات للحد 
من تداعيات الزلزال الذي �سرب منطقة الريف، وكذلك امل�ساعدات الناجتة عن تعوي�س 
ل�سنة  ماي   16 يوم  البي�ساء  الدار  مدينة  لها  تعر�ست  التي  الرهابية  العتداءات  �سحايا 

.(24) 2003

لكنها مل ت�سل اإلى م�ستوى اللتزام القانوين رغم اأن الظهري ال�سريف الذي �سدر 
فـي حق �سحايا اأحداث الدار البي�ساء �سكل خطــوة وبادرة اأولية نحو اإقرار ن�س قانوين 
خا�س بهذا النوع من ال�سحايا، والذي كــان مبثابة اإعالن عن القانون الـمنظم لالأحداث 
ال�سريف  الظهري  فاإن هذا  بالإرهاب  الـمتعلق   (25)03.03 قانون  فـي  الـمتج�سد  الإرهابية 
قـدم لل�سحايا تعوي�سات على �سكل م�ساعدات اجتماعية جت�سدت فـي منح مالية اإجمالية 
لالإرهاب  الـمنظم  القانون  اأن  كما  العامة،  الكوارث  اأحداث  فـي  ال�ساأن  كما هو  وجزافية 
03.03 هو قانون زجري اأكرث من تنظيمي بحيث �سرع قواعد زجريــة عامة ملن �سولت له 
نف�سـه القيـام باأعمال ارهابية فهــو ي�سب فـي اجلزاءات التي �سيتعر�س لهـا اجلانـي، بينما 
التعـوي�س  فيهـــا  يتــم  التي  واحلالت  التعـوي�س وطرقهــا  لعملية  قـواعـد منظمة  خـال من 
اأو  للدولة  قانونية ملزمة  قواعد  يعتربها  اإذا كان  وما  الـمقارنة  الت�سريعات  ببع�س  ا�ســوة 
وهو  الأحداث،  تلك  ل�سحايا  تقدمها  �سكل منح وهبات  اجتماعية على  كونهــا م�ساعدات 
24 - الظهري ال�سريف رقم 178-03-1، ال�سادر يف 14 رجب 1424 هـ/ املوافق لـ 11 �ستنرب 2003 بتخ�سي�س منحة مالية لفائدة 
امل�ستحقني عن �سحايا العتداءات الرهابية التي تعر�ست لها مدينة الدار البي�ساء، من�سور باجلريدة عدد 5143 بتاريخ الثنني 

15 �ستنرب 2003.
25 -  ظهري �سريف رقم 140-03-01 ال�سادر يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ 26 من ربيع الأول 1423 )28 ماي 2003( بتنفيذ 

القانون رقم 03.03 املتعلق بقانون الرهاب.
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الإدارية  امل�سوؤولية  حالة  فـي  القانوين  الأ�سا�س  تكييف  �سلطة  الإداري  للقا�سي  ترك  مـا 
للدولة(26).

ال�سحايا  تعوي�س  بخ�سو�س  تنظيمية  قواعد  ينظم  تنظيمي  قانون  غياب  فـي 
الـمحور  من  الثانية  الفقرة  فـي  عليه  �سنتعرف  ما  وهو  عليها،  يقوم  التي  واحلالت 

الثاين.

�لفقرة �لثانية: �صور وحالت مبد�أ �لت�صامن �لوطني على �صوء �لإجتهاد �لق�صائي

الت�سامنية  الإدارية  امل�سوؤولية  اإقرار  اإلى  واملقارن  املغربي  الداري  القا�سي  توجه  اإن 
اإلى جانب بع�س الت�سريعات املقارنة التي حتدثنا عنها من قبل، نتج عنها ظهور عدة حالت 
تطبيقية اأ�سا�س التعوي�س فيها مبداأ الت�سامن الوطني، وهكذا جند اأن الق�ساء الإداري اأقر 
ولو  الدولة حتى  قيام م�سوؤولية  اإمكانية  اأ�سا�س اخلطاأ،  تقوم على  التي  امل�سوؤولية  اإلى جانب 
اإلى قيامها دون وجود  اأي حتى لو كان عملها م�سروعا، متجاوزا ذلك  مل يكن هناك خطاأ، 
العالقة ال�سببية الرابطة بني اخلطاأ وال�سرر الناجت عنه، وذلك يف حالت وجد اأن ا�سرتاط 
اخلطاأ لتقرير م�سوؤوليتها يتعار�س مع العدالة تعار�سا �سارخا، اأي اأنه يف هذه احلالة اأ�سبح 
التعوي�س م�سروط بوجود ال�سرر، ومن بني هذه احلالت تعوي�س املت�سررين ب�سبب الأعمال 
الناجتة عن  والأ�سرار  الطبيعية،  الكوارث  الناجتة عن  الأ�سرار  ال�سعب،  واأعمال  الإرهابية 

بع�س احلوادث الطبية.

�أول: �لتعوي�س على �أ�سا�س �لت�سامن نتيجة �لأعمال �لرهابية

اإن تعوي�س �سحايا اجلرمية الإرهابية ب�سفة عامة يجب اأن ميثل الهم الأ�سا�سي للدولة 
وموؤ�س�ساتها التي عليها بذل اأق�سى ما يف و�سعها للحيلولة دون وقوع اجلرمية بتوفري الو�سائل 
26 -  المر الرئا�سي رقم 01-06 املوؤرخ يف 29 حمرم 1427 املوافق لـ 28 فرباير 2006، املتعلق بتنفيذ ميثاق ال�سلم وامل�ساحلة 
 ،)37 الدولة اجلزائرية )املادة  التعوي�س تدفعه  الوطنية يف  املاأ�ساة  الأ�سخا�س �سحايا  الذي ن�س على حق ذوي حقوق  الوطنية 

ل�سيما ل�سالح املتوفني ب�سبب الإرهاب )املادة 39(. ينظر كذلك:
املر�سوم رقم 47-99 بتاريخ 13 فرباير 1999 املتعلق مبنح تعوي�سات ال�سحايا نتيجة الأعمال الرهابية،

املر�سوم رقم 48-99 بتاريخ 13 فرباير 1999 املتعلق باإحداث دور ل�ستقبال اأيتام �سحايا الرهاب،
املذكرة الوزارية امل�سرتكة املوؤرخة يف 24 حمرم 1418 هـ املوافق لـ 31 ماي 1997، املحددة ل�سروط وكيفيات تخ�سي�س املعا�س 

ال�سهري املن�سو�س عليه بعنوان: تعوي�س الأ�سرار البدنية النا�سئة عن عمل اإرهابي اأو حادث وقع يف اإطار مكافحة الإرهاب،
خا�س  �سندوق  باحداث  واملتعلق   ،1986 دجنرب   9 بتاريخ  ال�صادر   1020-86 رقم  القانون  �سن  فقد  الفرن�سي،  امل�سرع  اأما 
بتعوي�س الأ�سرار النا�سئة عن جرائم الإرهاب، هذا التعوي�س مبني على اأ�سا�س الت�سامن الوطني، الذي يقت�سي عدم تعليق ح�سول 

املت�صرر على التعوي�س على وجود ال�سخ�س امل�سوؤول اإذا كان مو�سوع ال�سرر، حياة الن�سان و�سالمة ج�سمه،
كما اأ�سدر امل�سرع الإ�سباين القانون رقم 9 ال�سادر عام 1984 بخ�سو�س مكافحة الرهاب، الذي ت�سمن قواعد تكفل تعوي�س 

�سحايا الرهاب اإذ اأر�س هذا القانون مبداأ تتلزم الدولة مبوجبه بتعوي�س �سحايا اجلرائم الرهابية.
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ت�سمل  عادلة  ملحاكمة  املنا�سب  الإطار  توفري  وقوعها  وعند  الجتماعي،  لال�ستقرار  الالزمة 
حقوق اجلاين وكذا حقوق ال�سحايا(27).

فال يوجد ن�س ت�سريعي يعالج م�ساألة اإلزام الدولة بتعوي�س �سحايا الرهاب بالن�سبة 
�سحايا  بتعوي�س  خا�س  قانوين  ن�س  اإقرار  ال�سروري  من  اأ�سبح  الذي  المر  للمغرب، 
العمليات الإرهابية خ�سو�سا بعد اأحداث 16 ماي 2003 بالدار البي�ساء والتي تلتها بعد 
ذلك اأحداث اأركانة مبراك�س 28 اأبريل 2011 لبناء اأ�س�س قانونية للزام الدولة بتعوي�س 
املغربي  الإداري  للقا�سي  اأعطى  الذي  ال�سيء  اخلطرية  اجلرائم  من  النوع  هذا  �سحايا 
جمال وا�سعا لالجتهاد امام هاته احلالت التطبيقية حينما قرر بثبوت م�سوؤولية الدولة 
عن الأ�سرار الناجتة عن اأحداث فندق اأطل�س اإ�سني مبراك�س بتاريخ 24 غ�ست 1994 على 
اأ�سا�س قواعد العدالة والإن�ساف، لكنه رغم تدخل القا�سي الإداري حلماية املت�سرر يف 
مثل هذه العمال فاإن ذلك ل يكفي يف غياب وجود قانون ينظم ذلك نظرا للتزايد يف مثل 
الرعب  اإ�ساعة  بق�سد  لل�سحايا  ع�سوائيا  اختيارا  اأ�سبح  والذي  بالدنا  يف  اجلرائم  هذه 
يف املجتمع املغربي مما اأ�سبح معه التفكري يف و�سع نظام خا�س لتعوي�س �سحايا جرائم 
اإ�سوة  احلديثة  الدولة  وركائز  والقانون  احلق  دولة  دعائم  اأحد  ي�سكل  باملغرب  الرهاب 
�سحايا  لتعوي�س  خا�س  قانون  و�سع  اإلى  بادرت  التي  املقارنة  الت�سريعية  الأنظمة  ببع�س 
جرائم الإرهاب يكفل لهم تعوي�سا كامال وفوريا. وكذلك ب�سن عقوبات جنائية يف حق من 

م�س باأمن الدولة.

ثانيا: �لتعوي�س على اأ�شا�س الت�شامن الوطني نتيجة الكوارث والفي�شانات

تعترب الدولة م�سوؤولة عن تعوي�س الأ�سرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي ت�سيب 
الدولة، وهي م�سوؤولية قائمة على اأ�سا�س مبداأ الت�سامن الوطني وهو ل يعني اأنها م�سوؤولة عن 
املت�سررين من جراء هذه  وم�ساعدة  باإ�سعاف  املكلفة  كونها هي  واإمنا  تلك احلوادث،  وقوع 
احلوادث متى وقعت اأ�سرار بيئية خطرية كالزلزل والفي�سانات والرباكني،... متى وجدت 

الظروف القاهرة.

وقد خرجت املحكمة الإدارية بالرباط(28) عن املاألوف يف تقييم القوة القاهرة التي 
تعترب غري ملزمة يف حتمل امل�سوؤولية. لتقر العك�س وتلزم الدولة، يف �سخ�س وزارة الفالحة، 
للمهن  العايل  الدبلوم اجلامعي  لنيل  الرهاب، بحث  ال�سيا�سة اجلنائية يف جمال مكافحة جرائم  الطاهر عطاف،  ينظر    -  27
والجتماعية  والقت�سادية  القانونية  العلوم  كلية  ال�سوي�سي،  اخلام�س  حممد  جامعة   ،  2004 الأول  الفوج  والقانونية،  الق�سائية 

ال�سوي�سي بالرباط، املو�سم اجلامعي 2007-2008، �س. 162.
28 -  حكم املحكمة الإدارية بالرباط رقم 251 بتاريخ 23-1-2014 يف امللف رقم 2010/10/807، غري من�سور.
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تعوي�س  باأداء  القانوين  ممثلها  �سخ�س  يف  للمغرب«،  الفالحي  لالإ�ستثمار  اجلهوي  »املكتب 
املدعني مبا قيمته  مليون درهم عن الأ�سرار الناجمة عن الفي�سانات.

ل  للفي�سانات  امل�سببة  ال�ستثنائية  الغزيرة  الأمطار  باأن  حكمها  املحكمة  عللت  وقد 
ت�سكل قوة قاهرة، واإمنا قرينة على ترتب امل�سوؤولية، لأن وقوعها يف ف�سل ال�ستاء من الأمور 
املتوقعة ولي�ست قوة قاهرة، اأو �سببا اأجنبيا لالإعفاء من امل�سوؤولية، ما يعطي للقوة القاهرة 
القانون  روابط  وطبيعة  يتالءم  وخا�سا  متميزا  مفهوما  الإداري  والق�ساء  القانون  حقل  يف 
العام تتحمل اآثاره الدولة، عن القانون املدين الذي يتحمل اآثاره الدائن، واعتربت املحكمة 
اأن املكتب اجلهوي لالإ�ستثمار الفالحي م�سوؤول بحكم مهامه عن تاأمني مرفق ت�سريف املياه 
كدرء اخلطر عن اأرا�سي الفالحني، وم�سوؤول عما حتدثه من اأ�سرار للغري، وهذه امل�سوؤولية 
مو�سوعية اأ�سا�سها ال�سرر طبقا لقواعد العدالة والن�ساف واملوجبات الن�سانية املبنية على 
ويف  وامل�ساعدة  ال�سعاف  �سبيل  وعلى  مبوجبه،  املعمور  دول  تتكفل  الذي  الوطني  الت�سامن 
واملغرب  خطرية،  بيئية  اأ�سرار  وقعت  كلما  مت�سرر  لكل  تعوي�سات  ب�سرف  الإمكان،  حدود 
لفائدة �سحايا  العامة  امليزانية  القاعدة ب�سرفه مبالغ حمددة من  بدوره مل يحد عن هذه 
الكوارث »�سندوق الكوارث« وهو ما يربر بالقيا�س ويف اإطار املعاملة باملثل، كما اأنه انطالقا 
من املبداأ الد�ستوري القا�سي بلزوم حتمل الدولة واملواطنني ب�سفة ت�سامنية، وب�سكل يتنا�سب 
مع الو�سائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البالد، وكذا تلك الناجتة عن 
الأعباء الناجمة عن الآفاق والكوارث الطبيعية التي ت�سيب البالد، )الف�سل 40 من الد�ستور 
الأ�سرار  الى  ا�ستنادا  التعوي�س  تقديرية يف حتديد  �سلطة  للمحكمة من  ملا  املغربي( ونظرا 
املادية الالحقة باملدعي، وتبعا لتقرير اخلربة واإعمال لت�سطري امل�سوؤولية التي تفر�سها قواعد 

الت�سامن قررت حتديد التعوي�س امل�ستحق يف مليون درهم، وهو منطوق احلكم.

ثالثا: �لتعوي�س على �أ�سا�س الت�شامن الوطني نتيجة بع�س احلوادث الطبية 
وبع�س �أعمال �ل�سغب

لعل من اأهم احلالت اجلديدة للم�سوؤولية الدارية بدون خطاأ، تلك احلالت التي ت�ساأل 
فيها الدولة عن الأ�سرار املتولدة عن بع�س احلوادث الطبية وكذا اأعمال ال�سغب، ويف هذه 
احلالت تنعقد م�سوؤوليتها ولو يف انعدام الرابطة ال�سببية بني ال�سرر والن�ساط الداري، فهي 
اإذن م�سوؤولية اأ�سا�سها القانوين مبداأ الت�سامن الوطني، ولي�س القواعد التقليدية لهذا النوع 
من امل�سوؤولية  كاملخاطر، وذلك ل�سبب ب�سيط يتمثل يف انعدام الرابطة ال�سببية بني ن�ساط 
ال�سلطة العامة وال�سرر احلا�سل، وبالتايل اإيجادها يكون م�ستحيل، ال�سيء الذي يجعلنا اأمام 
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»خطر جماعي«، لأن عبئ التعوي�س يقع على املجتمع الذي متثله الدولة يف مثل هذه احلالت، 
م�سوؤولية مرفق  واأقر  اجتهاداته(29)  املغربي يف  الإداري  القا�سي  اإليه  ما ذهب  وهو عك�س 
المن الناجت عن التق�سري يف توفري احلماية يف و�سعية »لع�سري هتو�سة« والتي نتج عنها مقتل 
ابن املدعي ب�سبب اأعمال ال�سغب نتيجة التجمهر ال�سكاين الذي كان يقذف ال�سيارات املارة 
والتدقيق فيه، حيث ي�سعب  الوقوف على حيثياته  يقت�سي  باحلجارة، وهو يف نظرنا حكم 
م�سايرة منطوق حكم املحكمة يف توجهها اإلى اإقرار م�سوؤولية مرفق الأمن الناجت عن خطاأ 
امل�سلح،  والتجمهر  ال�سغب  اأعمال  اأثناء  للمت�سررين  احلماية  توفري  عدم  يف  تق�سريها  يف 
فالأ�سا�س الذي اعتمدته املحكمة يقر بوجود الرابطة ال�سببية بني ال�سرر والن�ساط الإداري 
ملرفق الأمن ال�سيء الذي يتنافى مع حيثياته حيث اأن هاته العالقة مفقودة مما يتعذر معه 
الإقرار مب�سوؤولية مرفق المن عن اأفعال املتجمهرين �سواء على اأ�سا�س اخلطاأ اأو املخاطر 
لأن الفعل ال�سار عندما يكون من�سوبا اإلى املتجمهرين انف�سهم يكون م�ستحيال و�سعبا اإيجاد 
اأعمال ال�سغب ومرفق الأمن امل�سوؤول  تلك الرابطة ال�سببية، لأن الأ�سخا�س الذين اقرتفوا 
عن التعوي�س هما �سخ�سان خمتلفان، لذلك فاإن ال�سا�س يف مثل هذه الأحداث قائم على 
اأ�سا�س امل�سوؤولية الدارية بدون خطاأ، واأ�سا�سها هو مبداأ الت�سامن الوطني، ويف هاته احلالة 
عن  م�سوؤول  هو  ما  بقدر  ال�سغب  اأعمال  نتيجة  الأ�سرار  عن  م�سوؤول  المن  مرفق  يكون  ل 
ال�سيء فيما يخ�س الأ�سرار الناجتة عن ا�ستعمال املنتجات اخلطرة،  وهو نف�س  التعوي�س 
ونذكر على �سبيل املثال ال�سرر الناجم عن نقل الدم وم�ستقاته رغم اتخاذ كافة الحتياطات 
وال�سمانات املقررة من قبل وزارة ال�سحة لتفادي حدوث اأ�سرار جراء عمليات نقل الدم، 
التي  ال�سحية  املرافق  على  الدارية  امل�سوؤولية  دعاوي  رفع  اأجل جتنب  ومن  لذلك،  ونتيجة 
 47 للمادة  طبقا  الفرن�سي  امل�سرع  بادر  امل�سوؤولني،  الأ�سخا�س  وتزعج  طويال  وقتا  ت�ستغرق 
من القانون رقم 1406-91 بتاريخ 31 دجنرب 1991 اإلى و�سع نظام تعوي�س �سبيه بالنظام 
الت�سامن  مبداأ  يف  القانوين  �سنده  التعوي�س  هذا  ويجد  الرهاب  �سحايا  بتعوي�س  املتعلق 
الوطني، وهو نف�س الأ�سا�س القانوين الذي ي�ستند اإليه امل�سرع الفرن�سي مرة اأخرى يف قانون 
4 مار�س 2002، املتعلق بالتعوي�س عن الأ�سرار التي ت�سيب املنتفعني من اخلدمات ال�سحية 

الناجتة عن املخاطر العالجية.

وهو الراأي الذي اأخذ به القا�سي الإداري الفرن�سي، ول�سيما جمل�س الدولة الفرن�سي 
الذي اأ�سدر ثالث قرارات هامة ومتزامنة من حيث �سدورها يف نف�س التاريخ املحدد يف 26 
ماي 1995 التي يرتبط م�سمونها بعمليات نقل الدم، وذلك على اأ�سا�س نظرية املخاطر، وال 
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لإقرار  بنف�سه  امل�سرع  يتدخل  حينما  اإل  الوطني  الت�سامن  مبداأ  اأ�سا�س  على  تعوي�سه  ميكن 
التعوي�س يف مثل هذا احلالت.

وقد جاور اأ�سا�س مبداأ الت�سامن الوطني نظريه، النظام التقليدي للتعوي�س على اأ�سا�س 
القواعد العامة للم�سوؤولية وذلك يف الأ�سرار التي ت�سببها احلوادث الطبية، والتي تقع اأثناء 
العمل الطبي ب�سكل مفاجئ او غري متوقع وبدون خطاأ، وكذا التعوي�س عن الإ�سابات الناجمة 
عن تعاطي العالج املقرر كالأدوية اأو عن عدوى م�سدر انتقالها وانت�سارها امل�ست�سفى الذي 
تواجد به املت�سرر دون اأن يكون م�سابا بها قبل ولوجه اإليه، وتكون هذه الأ�سرار التي حتدث 

للمري�س غري عادية ان�سجاما مع حالته ال�سحية الأ�سلية.

اأن الدولة تعترب م�سوؤولة عن تعوي�س  وبناء عليه، وانطالقا من ما �سبق ميكن القول 
ال�سخا�س يف احلالت التي راأيناها ويف املقابل لي�ست م�سوؤولة عن وقوعها التي اأف�ست اإلى 
ت�سررهم، واأ�سا�س هذا التعوي�س هو املبداأ الد�ستوري القائم على اأ�سا�س الت�سامن الوطني 
خماطر  من  املت�سررون  كذلك  وتطبيقه  اإعماله  من  ي�ستفيد  والذي  الجتماعي،  التكافل  اأو 
اجلرائم  واأعمال  امل�سلح  والتجمهر  ال�سغب  اعمال  عن  املتولدة  الجتماعية  ال�سطرابات 
الإرهابية، اإ�سافة اإلى احلوادث الناجتة عن الكوارث الطبيعية والفي�سانات وبع�س احلوادث 
احلق  لدولة  اأ�سا�سي  كهدف  الد�ستور  له  كر�سها  التي  الد�ستورية  القيمة  خالل  من  الطبية 
والقانون والدولة الع�سرية احلديثة، وكذلك الجتهادات الق�سائية احلديثة التي اعتربت املبداأ 
التزام وحق قانوين يوجب على الدولة التعوي�س، مما يبقى على امل�سرع املغربي باخل�سو�س 
التدخل بن�س قانوين ينظم كيفية التعوي�س واحلالت التي ت�ستوجب مبداأ الت�سامن الوطني 
اأو التدخل باإحداث �سندوق خا�س يكفل حقوق املت�سررين يف هذا  كاأ�سا�س قائم للتعوي�س، 

االطار.
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