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 مقدمة: 

، و��  2011من دستور    143تجسد الصدارة "فكرة جديدة بطبيع��ا"، وقد تم تكريسها ألول مرة �� الفصل  

و� زعزعة  الالمركزي  ال��ا�ي  بالتنظيم  املهتم�ن  �عض  لدى  �ش�ل  ا�حقيقة قد  ال��ابية، ��  ا�جماعات  لوضع  �ديدا 

ملفهوم"الصدارة" أعطيت  ال�ي  التأو�الت  فمختلف  عالقا��ا،  بآخر  أو  �ش�ل  تمس  أن  يمكن  وامتداداتھ    وكذلك 

 ، ملستقبل الالمركز�ة.  de la physionomieا�حتملة تكت��ي أهمية بالغة �� سياق التحديد الف��يونومي"

ل بالنسبة  الصدارة  بوضعية  االع��اف  وتطو�ر إن  ا�حلي�ن،  الفاعل�ن  وت�و�ن  بناء  إعادة  إطار   �� يأ�ي  �جهة 

صالحيا��م، إذ �ش�ل املفهوم أساسا لورش ا�جهو�ة املتقدمة ��دف تمك�ن ا�جماعة ا�جهو�ة االستفادة من وضع  

بأن ��دد  الصدارة  مفهوم  أن  إال  ا�جهو�ة،  بالتنمية  أساسا  املتعلقة  ا�جديدة  مهامها  أداء  لها  يتيح  ي�ون   خاص 

 مصدرا لتداخالت عديدة مرتبطة خصوصا بتأط�� العالقات ما ب�ن مختلف أصناف ا�جماعات ال��ابية.

يأخذ طا�عا مطلقا، ل�جهة ال  الدستور  بھ  �ع��ف  الذي  "الصدارة"  بالفصل    إن وضع  بل يظل مؤطرا قطعا 

الدستور،  143 إعداد    من  سلطة  خالل  من  ولكن  وشامل،  عام  توجھ  لھ  ليس  برامج   –فاملبدأ  ومتا�عة  تحض�� 

ومن ثم فاح��ام توزيع االختصاصات املنجزة طبقا ملقتضيات   التنمية ا�جهو�ة والتصاميم ا�جهو�ة إلعداد ال��اب،

بحكم أن   فاألمر يتعلق �ش�ليات قانونية لتفعيل الصدارة،  القوان�ن التنظيمية �� مسألة إلزامية �� هذا اإلطار،

 �ا من اختصاص القانون "اإلسنادية"، ولكنھ رسم وحدد اإلطار العام. الدستور تفادى تدقيق القواعد، أل�

ال�جنة   بتقر�ر  اإلستئناس  املنطقي  من  أنھ  "للمرة    االستشار�ةكما  اق��احا  قدمت  وأن  سبق  ال�ي  ل�جهو�ة، 

و�عد  األو��" بالتخطيط  يرتبط  فيما  ال��ابية  ا�جماعات  لبا��  بالنسبة  الصدارة  م�انة  ا�جهة  خاللھ  من  اد تمنح 

 بحيث عمل الدستور ع�� تضم�ن هذا املق��ح �� الباب التاسع. ال��اب،

معقدا، نمطا  تمثل  ا�جهة  صدارة  بتأط��    إن  املرتبطة  واالنزالقات  التنازع  الدستوري  املشرع  يتفادى  وح�ى 

وشاقة صعبة  املهمة  هذه  يجعل  قد  ك����ا  أن  إال  املفهوم،  روافد  مختلف  تحديد  ع��  عمل  فالتأط��  ،  املفهوم، 
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 الدستوري ملفهوم الصدارة يبدو ذا أهمية بالغة، وذلك تفاديا للوقوع ا�حتمل �� انزالقات لتأو�ل واسع للمفهوم، 

الواسع  املفهوم  مع  تتعارض  املنطقية  التحليالت  فأغلب  ال��ابية،  ا�جماعات  با��  باستقاللية  يتعلق  فيما  خاصة 

ي تضمنھ الدولة املركز�ة ل�جماعات ال��ابية، ألن رؤ�ة املساواة ع�� للصدارة ألنھ ال ين�جم مع مبدأ املساواة الذ

 .املستوى القانو�ي تمت ترجم��ا �� النص الدستوري بمنع أية وصاية ما ب�ن ا�جماعات ال��ابية
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 املبحث األول: املدلول الدستوري لصدارة ا�جهة وحيو�ة املبدأ 

 ا ب�ن ا�جماعات ال��ابية وغياب الوصاية م مفهوم املساواة األول:املطلب  

 الفقرة األو��: مفهوم املساواة ما ب�ن ا�جماعات ال��ابية 

ال��ابية يتب�ن أن الدولة املركز�ة تنظر إ�� ا�جماعات    من خالل مسار وتحوالت الالمركز�ة ال��ابية باملغرب،

�امتداد ترا�ي لها، وتبعا لهذا املنظور أو لهذه الرؤ�ة، فإنھ ال يمكن التمي�� ب�ن ا�جماعات ال��ابية �� التعامل، كما 

أع�� اتجاه األخرى، إن رؤ�ة املساواة ب�ن ا�جماعات ال��ابية -أنھ ال يمكن أن �ستفيد أي جماعة ترابية بوضع رئا��ي

ركز�ة املتضمنة للمصا�ح العليا للوطن، ذلك أن اإلرادات ا�حلية، �� هذا الشأن، ينطلق من مبدأ سمو السلطة امل

 ت�ون ملزمة با�خضوع للمص�حة الوطنية.

أسبقية   وال  بي��ا  فرق  ال  متساو�ة،  أ��ا  ع��  ال��ابية  ا�جماعات  �ختلف  دائما  تنظر  املركز�ة  فالسلطات 

األخرى، حساب  ع��  إلحداها  ��ا  جاء  مع��ف  الفصل  فالدستور   �� املنطق  هذا  هذا   135ليكرس  فقراءة  منھ، 

وليست  املركز،  للدولة  امتداد  األخ��ة  فهذه  ال��ابية،  ل�جماعات  الدستوري  واالستيعاب  اإلدراك  ت��ز  الفصل 

ل��ابية ، وهذا من أجل إدماجها �� التنظيم اإلداري والدستوري للدولة، وهكذا فا�جماعات ا1وحدات مستقلة ع��ا 

 ، أسلو�ا لتواجد الدولة. Le Doyen Hauriou�ش�ل تبعا لهذا التوجھ وكما يرى 

ا�خصصة ل�جماعات ال��ابية تتضمن اع��افا بتواجد مستقل   135بالتأكيد فاملقتضيات الدستور�ة للفصل 

الفقيھ   و�و�ح  خاصة،  ومصا�ح  حاجيات  لد��ا  أ��ا  حيث  حينما  Carréde Malbergمن  اإلش�الية  يحلل   هذه 

: فـ "ا�جماعة تمتلك حقوق خاصة وذاتية مستقلة عن ا�حقوق Malbergطبيعة العقد املن��ئ ل�جماعة، وحسب  

 
 ع�� ان:" ا�جماعات ال��ابية للمملكة �� ا�جهات والعماالت واألقاليم وا�جماعات ". وذلك عندما ينص الدستور  -1
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تتواجد" فإ��ا  االتجاه  هذا  و��  للدولة،  اع��افيا  2العامة  عقدا  يظل  ال��ابية  الوحدات  لهذه  املن��ئ  فالعقد   ،

 (تصر�حيا).

أساسا من ضرورة إدماج ا�جماعات ال��ابية داخل الدولة ، ينطلق 135إن االع��اف الدستوري، تبعا للفصل

واالع��اف ��ا، و�التا�� فال توجد أي إشارة لتفوق جماعة ترابية ع�� أخرى، لذا فاملرجعية الدستور�ة ملبدأ وحدة  

ب�ن   3الدولة  الالمساواة  وضعية  ألي  االحتمال  قليلة  بالتا��  وجعلها  الوطنية،  املصا�ح  هيمنة  لتأكيد  جاءت 

 ا�جماعات ال��ابية، وخاصة من خالل تحليل عالقا��ا بالدولة املركز�ة.

أصناف  مختلف  ب�ن  ما  تراتبية  خلق  أو  إدخال  هو  موضوعها  ليس  ل�جهة  االقتصادية  الصدارة  فقاعدة 

بالنظر خاصة ملقار�ة   ال��ابية ال �سمح بطبيعة ا�حال بذلك،  ال��ابية، فالنظام الدستوري ل�جماعات  ا�جماعات 

باملساواةامل �ع��ف  املوحدة، بحيث  للدولة  تحليلھ   �� كب��  اتجاه فق�ي  تبناه  ما  الدستور، وهذا  تبناها  ال�ي    ساواة 

داخل   من  لألسبقية  قانون  نحو  توجھ  أي  بدون  للدولة،  هو  ما  ل�ل  مجموع  ال��ابية  ا�جماعات  من  تجعل  وال�ي 

"،ال تقبل أنظمة    d’uniformité »Logiqueد""ال�ل الواح  منطق–الذي تأسس من منطلق مبدأ  قانون الالمركز�ة،

استثنائية، و�التا�� فقاعدة صدارة ا�جهة �ش�ل انطالقا من هذا املفهوم اتجاها وظيفيا، ما دام أنھ ليس لها أي  

 .4"صالحية لتكس�� ر�� الش�ل املوحد للدولة" 

لطة العليا تبقى للدولة،  إن رفض �ل سمو �جماعة ترابية ع�� أخرى ينطلق من قناعة مفادها �ون أن الس

واالستثناءات ال يمك��ا أن تمس باملصا�ح العليا للوطن، ذلك أن التجليات الدستور�ة لسمو املصا�ح الوطنية تبدو 

وهذه القاعدة تدل ع��    5وا�حة �� تمثيلية ا�جهات ع�� غرار با�� ا�جماعات ال��ابية داخل مجلس املستشار�ن، 

 
2-R.Carré Malberg ."Constribution a la théorie de l’Etat"،tome1 .1920. P 183 

 الفصل األول من الدستور يكرس هذا املبدأ  -3
4-O .Gohin « La révision du titre 12 :pouvoir constituant et jurisprudence constitutionnelle » ;in République décentralisé ;Y .Gaudemet 

et O .Gohin(dir) paris LGDJ 2004 P 43 
ملدة    عضوا ع�� األك��، ينتخبون باالق��اع العام غ�� املباشر،   120عضوا ع�� األقل، و   90ت�ون مجلس املستشار�ن من  :"2011من دستور    63الفصل    -5

التا��: التوزيع  ومع  ست سنوات، ع�� أساس  بالتناسب مع عدد س�ا��ا،  اململكة  ب�ن جهات  يتوزعون  ال��ابية،  يمثلون جماعات  ثالثة أخماس األعضاء 
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ا  �� ا�حلية  املصا�ح  ا�خيارات إدماج  باح��ام  ملزمة  ت�ون  ال��ابية  ا�جماعات  فإن  و�التا��  الوطنية،  ملص�حة 

الفصل   أن  بحيث  املركز،  للدولة  مهمة    137االقتصادية  ال��ابية  ل�جماعات  يخول  عندما  املبدأ  هذا  إ��  �ش�� 

 . 6االنخراط �� تفعيل ا�خيارات االقتصادية للدولة 

املركز، كمسؤولة عن ا�خيارات االقتصادية لتحقيق املصا�ح الوطنية يفيد بأن الصدارة  إن هيمنة الدولة  

للدولة" الصغرى  املشاريع  مستوى  ع��  االقتصادية  لالختيارات  ا�حددة  العقود  ببعض  إال  تتعلق  -microال 

étatique  ." 

)، ع�� n° 2004-490 DCو (n° 2001-454 DC )وقد سبق للقا��ي الدستوري الفر���ي أن أكد �� أح�امھ  

ال��ابية" ا�جماعة  من  ل�ل  ا�خولة  االختصاصات  و" la corse أن   " la Polynésie français  باح��ام ملزمة   "

"  chef de file اختصاصات ا�جماعات ال�ي توجد ع�� ترا��ا، كما يبدو هذا التقييد و�نفس الكيفية �� حضر آلية"

 . (n° 94-358 DC )�� القرار 

 الفقرة الثانية: غياب عالقة الوصاية ما ب�ن ا�جماعات ال��ابية 

ب�ن مختلف درجات   يم��  نظام موحد ال  إ��  تحيل  ال��ابية  الدستور�ة ا�خصصة لالمركز�ة  املقتضيات  إن 

ي ا�جهة  تمي��، فصدارة  أي  تف��ض قواعد متشا��ة بدون  فإ��ا  ال��ابية، و�ش�ل أو�ح  أن تفسر ا�جماعات  نب�� 

 ع�� ضوء مجموع النظام املوحد، وعل��ا أن تقرأ بالتا�� ع�� ضوء مبدأ التدب�� ا�حر.  وتفهم

فالقاعدة  املركز�ة،  التدخالت  �ل  ع��  ضدا  ال��ابية  ل�جماعات  الفعل  سلطة  �حماية  توجھ  لھ  األخ��  هذا 

ب تمس  أن  م��ا  ألي  يجوز  ال  بحيث  البيجماعاتية،  العالقات  بوضوح  يختار ت��ز  وعندما  لألخرى،  اإلدارة  حر�ة 

 
ب الثلثان مراعاة اإلنصاف ب�ن ا�جهات. ينتخب ا�جلس ا�جهوي ع�� مستوى �ل جهة، من ب�ن أعضائھ، الثلث ا�خصص ل�جهة من هذا العدد. و�نتخ

من األعضاء تنتخ��م، ��   واألقاليم؛ خمساناملتبقيان من قبل هيئة ناخبة تت�ون ع�� مستوى ا�جهة، من أعضاء ا�جالس ا�جماعية ومجالس العماالت  

�� الغرف املهنية، و�� املنظمات املهنية للمشغل�ن األك�� تمثيلية، وأعضاء تن تخ��م ع�� الصعيد الوط�ي،  �ل جهة، هيئات ناخبة تتألف من املنتخب�ن 

 هيئة ناخبة م�ونة من ممث�� املأجور�ن."
من الدستور املغر�ي:" �ساهم ا�جهات وا�جماعات ال��ابية األخرى �� تفعيل السياسة العامة للدولة، و�� إعداد السياسات ال��ابية،    137ينص الفصل  -6

 ".من خالل ممثل��ا �� مجلس املستشار�ن
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ا�جهوي،   التخطيط  بنجاح  يتعلق  محدد  هدف  أجل  من  بذلك  يقوم  فإنھ  ا�جهو�ة،  ل�جماعة  الصدارة  الدستور 

الفصل    �� الوارد  الصدارة  رئاسية    143فمفهوم  بقاعدة منع أي عالقة  تأو�ل خاطئ مسبوق  تفادي �ل  –يتو�� 

 جهو�ة.   –هرمية ب�ن ا�جهات وا�جماعات التحت 

  "ال يجوز �جماعة أن تمارس وصاية ع�� جماعة أخرى". فهذه القاعدة  143  وتبعا للفقرة األو�� من الفصل

 �ش�ل أساسا محددا �� " ف��يونومية" العالقات ما ب�ن ا�جماعات الالمركز�ة. 

ا  -إن منطق بمقت��ى  القاعدة  ��ذه  ارتبط  الذي  الفر���ي،  للدستور  املغر�ي مشابھ  الدستور  لفصل تفك�� 

، أما قوان�ن الالمركز�ة باملغرب فقد اعت��ت هذه القاعدة أساسية كذلك، فمنذ الوضع القانو�ي ل�جهة سنة 727

من قانون ا�جهة اإلدار�ة، أما الدستور فإنھ لم �عمل إال ع��    5، نجد بأن املشرع أسس لهذا الوضع �� املادة  1997

 السمو ��ا ملبدأ دستوري. 

الدستور�ة   ب�ن  فالقاعدة  تراتبية  منعأي  إ��  أساسا  ��دف  أخرى،  ع��  ترابية  جماعة  وصاية  ترفض  ال�ي 

، ويستنتج من ذلك أن أي عالقة وصائية ال يمكن أن ت�ون مع غياب نص قانو�ي، فالدستور 8ا�جماعات ال��ابية

أهم أك��  ا�جهو�ة  الصدارة  حماية  تظل  ولذلك  ممكنة،  انزالقات  يتوقع  فإنھ  املبدأ  يحدد  اتجاه  حينما  خاصة  ية 

 املشرع.  

ومن ثم فإن منع عالقة الوصاية �ع�ي أيضا منع �ل أش�ال التدخالت ال�ي �ستحضر �ل ما يتعلق بالرقابة 

(عقاب)  إكراه  أي سلطة  مبدئيا من  فا�جهة محرومة  الصدارة،  بتطبيقات  وارتباطا  أو ش�لها،  �ان صنفها  كيفما 

 . 9�ل سلطة ملراقبة شرعية قرارا��ااتجاه با�� ا�جماعات التحت جهو�ة، وكذا من 

 
7-En vertu du 5 °alinéa de l’article 72 de la constitution française: 

 «Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser 

l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. » 
8 -L.Gelin-Racinoux « La fonction de chef de fil dans la loi du 13 aout2004 »AJDA 12 Février 2007 ;P .283 
9-D .Turpin : « Les nouvelles compétences  des régions » AJDA 15 Séptembre 2008 P . 1653 
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إن ا�حظر الدستوري صارم ألنھ يمتد أيضا إ�� سلطة التعاقد ما ب�ن ا�جهة و�ا�� ا�جماعات ال��ابية، بحيث   

صفة ترابية  جماعة  تخو�ل  بأن  الفر���ي  الدستوري  ا�جلس  مؤطرة  «chef de fil» يرى  القيادة"  أو  "الر�ادة 

 . chef de fil"10ن تنتج عن اتفاق ب�ن ا�جماعات املعنية من أجل �عي�ن إحداها كـ " بنصوص قانونية، وال يمك��ا أ

التحت ا�جماعات  إقحام  متضار�ة-إن  عالقات  بخلق  ��دد  ا�جهوي  ا�خطط   �� . 11مختلطة -م��مة -جهو�ة 

تأث��  ستحمل  عالقة  �ل  "أن  اعت��  عندما  العالقات  من  النوع  هذا  مسبقا  توقع  الفر���ي  الدولة  غ��  فمجلس  ات 

املساواة"  قدم  ع��  شر�ك�ن  ب�ن  ال 12مت�افئة  العالقات  هذه  طبيعة  فإن  صرفة،  قانونية  مقار�ة  إطار   �� ولكن   ،

 يمك��ا �� أي حال من األحوال أن تف��ي إ�� عالقة وصاية. 

 املطلب الثا�ي: حيو�ة مبدأ الصدارة ألجل توزيع جيد لالختصاصات

جميع    �� االختصاصات  توزيع  إش�الية  فاملرجعية  إن  الالمركز�ة،   �� جوهر�ا  عنصرا  �ش�ل  مناح��ا، 

ب�ن  االختصاصات  توزيع   �� أساسيا  م�ونا  �عت��  خاصة،  مجاالت   �� للتنفيذ  ا�جهة  صدارة  لقاعدة  الدستور�ة 

مختلف ا�جماعات ال��ابية، و�تعلق األمر بمع�ى آخر بالتنظيم �� سياق تنفيذ وممارسة مسؤوليات متمثلة �� منح 

 �ة واألسبقية للتدخالت ا�جهو�ة، �لما ارتبط أو �ان االختصاص يمس �ش�ل أك�� التنمية ا�جهو�ة. األولو 

دستور    من  ابتداء  وجدت  املتقدمة  ا�جهو�ة  ل�جهة    2011إن  توجها  وضع  فالدستور  وظيفية،  هو�ة 

لل��ا العمومي  للتدب��  كش�ل  ا�جهة،  صدارة  إن  أساسا،  اقتصادية  سلطات  ذات  وا�حة  تم  بمرجعية  قد  ب، 

فهذا  ال��اب،  و�عداد  التخطيط  بمجاالت  عالق��ا   �� ا�جهو�ة  السلطات  مسؤولية  تحديد  أجل  من  بھ  االع��اف 

ا�جماعة  ب�ن  ما  تجمع  ال�ي  الديالكتيكية  مقار���ا   �� والنجاعة  الفعالية  اعتبارات  أن  ذلك  طبيعيا،  يبدو  املنطق 

 ل الصدارة. ا�جهو�ة وطبيعة قدرات ال��اب ا�جهوي تبدو أ��ا أص

 
10-Cons ;const 26Janvier1995 n°94-358 DC , loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire 
11-B.Fleury : « De nouvelles pistes pour une répartition efficiente des compétences entre collectivités  territoriales » la semaine 

juridique administration et collectivités territoriales n°7 .14 Février 2011 P2 
12-CE 12 Décembre 2003. 
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معا�جة   إم�انية  تتيح  بحيث  االختصاصات،  ملمارسة  براغماتية  رؤ�ة  ذلك،  غ��  من  �ش�ل،  فالصدارة 

أك��   تدخل  تقت��ي  ال�ي  االختصاصات  ا�خصوص  وع��  املقتسمة،  االختصاصات  ملمارسة  الوظيفية  اإلختالالت 

بطا�ع   تتم��  تدخالت  ذات  ا�جهة  فإن  اإلطار  هذا  و��  ترابية،  جماعة  تناسق من  أجل  من  وتتصرف  الصدارة، 

 األعمال املش��كة وتفادي هدر اإلم�انات. 

 الفقرة األو��: أهمية الصدارة ملمارسة االختصاصات االقتصادية 

إذا �ان الدستور قد رفض منح الصدارة مع�ى واسعا ومدلوال فضفاضا، فإن ذلك ��دف تفادي السقوط �� 

األمر الذي ��دد تطبيقات الديمقراطية، و�نقص من مشاركة ا�جماعات المركز�ة متمحورة أساسا ع�� ا�جهو�ة،  

 األخرى، واملتواجدة أساسا قبل ا�جهو�ة �� ممارسة التدب�� ا�ح��، و�� التنمية ال��ابية. 

ال��ابية،  الوحدة  إ�� هذه  بطبيع��ا  ترجع  اختصاصات   �� إال  الصدارة  لها صالحية ممارسة  ليس  ا�جهة  إن 

وحجمها وا�جماعات،   فطبيع��ا  واألقاليم  بالعماالت  مقارنة  أولو�ة  ذات  بتدخالت  القيام  لها  يتيح  ووسائلها 

رسم حدودها بكيفية قو�ة، فليس هناك أي إم�انية لتوسيعها من قبل املشرع، ولها صالحية التعب��    143فالفصل

ط ا�جهوي، لذلك ف��مجة  �� مجال�ن محددين، فمن جهة صدارة ا�جهة مع��ف ��ا من أجل قيادة س��ورة التخطي

أعمال التنمية ترجع أساسا للسلطات ا�جهو�ة، ومن جهة أخرى فا�جهة تمارس دورا ر�اديا �� ميدان إعداد ال��اب،  

 تفرض بطبيعة ا�حال ع�� السلطات ا�حلية.  ومن ثم فا�خططات ا�جهو�ة إلعداد ال��اب

املدلول   بقانون إن  املس  صالحية  لھ  ليس  التنفيذ  عملية  خالل  أنھ  ب�ون  يتم��  الصدارة  ملع�ى  الضيق 

جهو�ة، أثناء ممارسة اختصاصا��ا الذاتية وا�حددة بقانون تنظي�ي، إن خطر ا�خلط وارد �� -ا�جماعات التحت

ددة من طرف السلطات ا�جهو�ة  هذا ا�جال، و�التا�� فتدخل ا�جماعات ينب�� أن يتم وفقا الح��ام االختيارات ا�ح 

للمخططات   ومن هنا يجب أن �عد ا�خططات التنمو�ة ا�حلية، والتصاميم ا�حلية إلعداد ال��اب، مطابقة ووفقا

 ا�جهو�ة. 
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اإلدارة   باح��ام  وأ��ا ملزمة  التطبيق، خصوصا  تث�� مشا�ل ع�� مستوى  أن  لها  ينب��  الصدارة ال  رؤ�ة  إن 

ال��ابية   املثال،  ا�حرة ل�جماعات  ال��اب، ع�� سبيل  �� �عض ا�جاالت �إعداد  األخرى، و�ذا �ان يمكن تقبل ذلك 

فإن ذلك سي��ك صعو�ة لتأم�ن ا��جام وتناغم االختصاصات املمارسة من طرف ا�جماعات ال��ابية، فالصعو�ة  

للتنمية االقتصادية ينظ النس�ي  أنھ تأخذ حجما أك�� إذا أخذنا �ع�ن االعتبار بأن االختصاص  إليھ عموما ع��  ر 

، كما أن أش�ال تفعيل الصدارة، 13اختصاص إلزامي، يمارس بقوة القانون من طرف مختلف ا�جماعات ال��ابية

يكشف عن ضرورة إعطاء ا�جلس ا�جهوي السلطات الفعلية لتحقيق ذلك، وهذه السلطات �� مبدئيا مختلفة 

 الختيارات ا�حددة من طرف السلطات ا�جهو�ة. األش�ال، وذلك ��دف فرضها ع�� ا�جماعات الح��ام ا

 الفقرة الثانية: التدب�� بالتشارك والتعاون كشروط محددة للصدارة

للقيام  كضرورة  وذلك  أساسيا،  يبدو  التشارك  إطار من   �� ا�جهو�ة  السلطات  بتعهدات  العمل  إلزامية  إن 

عات ال��ابية، فالتشارك يبدو أنھ اآللية والوسيلة باألعمال ا�جهو�ة طبقا الح��ام االختصاصات ا�خولة لبا�� ا�جما

املث�� الح��ام توزيع االختصاصات ال�ي يخولها املشرع، حيث أن حدود اح��ام هذه االختصاصات ��دد بتقييد قدرة  

عمل ا�جماعة ذات الصدارة، مما ينتج عنھ إلزامية القيام بمن�ج التخطيط و�عداد ال��اب �� �شاركية مع مختلف 

املعني�ن،الفا اختصاصا��ا   عل�ن  عن  باألساس  ناتج  هو  ا�جهات،  ع��  يتوجب  الذي  بالتشارك  التدب��  فإلزامية 

ذلك أن التشارك يبدو كشرط شك�� محدد للصدارة، وهذه القاعدة ،   14الشاملة واملن�جمة �� املادة االقتصادية 

التحت ل�جماعات  ي�ون  بأن  أيضا  امل�ونة -تف��ض  العناصر  �جموع  فع��  تصور  إعطاء  ع��  القدرة  جهو�ة 

 . 15للتخطيط و�عداد ال��اب

 
13-Encyclopédie des collectivités locales ;chapitre3 (folio n°1050), « compétences des EPCI a fiscalité propre » M .Letanoux,décembre 

2011 . 
14-B .Loick ،op cit. p 1880 
15-Ibid p .1883 



 البعد الدستوري لصدارة الجھة في الھندسة الترابیة: 
 حیویة المبدأ واالرتباكات المرتبطة بھ 

 

 

11 

بحيث االقتصادية،  املادة   �� املبادرة  سلطة  ا�جهة  منح  �ع�ي  الصدارة  ذات  ا�جماعة  صفة  ��    إن  تتمثل 

تخو�ل السلطة ا�جهو�ة سلطة الفعل املرفقة (املصاحبة) بديناميكية، مما �سهم �� القدرة ع�� االق��اح واالبت�ار 

 .16املتعلق بالتخطيط و��يئة ا�جال

سليم، تنفيذ  أجل  الفاعل�ن    ومن  مختلف  ب�ن  التنسيق  �سلطة  ل�جهات  االع��اف  تقت��ي  الصدارة  فإن 

وى ا�جهوي، وهذه املهمة تبدو أك�� صعو�ة من حيث ��ديدها ملبدأ التدب�� ا�حر ل�جماعات االقتصادي�ن ع�� املست

االقتصادية املادة   �� التدخل  مراحل  �ل  خالل  تنفذ  أن  لها  ينب��  بحيث  األخرى،  الوضعية 17ال��ابية  وهذه   ،

أن ننع��ا بـ "العقل املدبر"،    ، أي بما يمكن 18ستمكن ا�جهة من أن تلعب" دور الفاعل اإلحصائي، و�التا�� تقيي�ي"

 أو "العلبة السوداء للتنمية ا�جهو�ة وال��ابية". 

التعاون  ويعد  مختلفة،  بأش�ال  تنظيمھ  يمكن  ا�جهو�ة  الصدارة  فعالية  أجل  من  الضروري  التشارك  إن 

األخ��ة   هذه  التعاقد،  آلية  ع��  بناء  بي��ا  فيما  العالقات  تأط��  من  ا�جماعات  يمكن  بحيث  شكال  أحدها،  تجسد 

التعاون   إذ جعل من  التشارك  بأهمية  الدستوري �ان ع�� و��  مناسبا لت�حيح تقسيم االختصاصات، فاملشرع 

عنصرا أساسيا لتفعيل مبدأ الصدارة، و�التا�� إم�انية ا�جماعات ال��ابية للتعاون من أجل بلورة مشاريع مش��كة 

 . ملستو�ات ال��ابية �ش�ل رافعة حقيقية لتفعيل مبدأ الصدارة، إذ اعت�� بأن آلية التعاون ب�ن مختلف ا19ومنفتحة

 

 

 

 
16 -L.Gelin-Racinoux ،op cit p 287 
17-Ibid .p . 287 
18-N.Dantonel-cor  :« Les paradoxes de la compétence économique locale »,la semaine juridique administration et collectivités 

territoriales ; n°44 .2novembre 2010.P. 2326 
 من الدستور .  3. الفقرة 143الفصل-19
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 االرتبا�ات املرتبطة باملفهوم الدستوري للصدارة الثا�ي:املبحث 

م�ونات  مجموع  ��دد  قد  املركز�ة  والسلطات  ا�جهة  ب�ن  ما  فالعالقات  الدستور�ة،  ا�حددات  من  بالرغم 

تر  عالقة  �ل  منع  قاعدة  من  و�الرغم  أن الالمركز�ة،  يمك��ا  مشا�ل  هناك  فإن  ال��ابية،  ا�جماعات  ب�ن  ما  اتبية 

صدارة   إن  ال��اب،  و��يئة  إعداد  مجال   �� اختيارا��ا  اح��ام  ا�جهو�ة  السلطات  فرض  استحالة   �� وتتمثل  تظهر، 

 جهو�ة. -ا�جهة ��دد ع�� هذا النحو أن تصبح أك�� منازعة �� عالقة ا�جهة و�ا�� ا�جماعات التحت

 ل: الطبيعة غ�� ا�حددة للعالقات ب�ن ا�جماعات ال��ابية املطلب األو 

إن التأسيس لرابط "ضيق" ما ب�ن املؤسسة ا�جهو�ة والتنمية ا�جهو�ة، بالرغم من طا�عھ املنطقي يكشف 

مختلف  لتدخل  تتو�ج  بمثابة  جوهرها   �� ا�جهو�ة  التنمية  فمسألة  ا�حلية،  للشؤون  مخ��لة  قاصرة  رؤ�ة  عن 

فإن اإلش�الية ا�حساسة لتوزيع االختصاصات   يما مجموع ا�جماعات ال��ابية، وتبعا لهذا املنطق،الفاعل�ن وال س

 ال��ابية تبدو و�أ��ا املدخل الذي ال محيد عنھ إلنجاح ا�جهو�ة املتقدمة. 

إن توزيع االختصاصات ينطلق طبيعيا من صنف �ل اختصاص، وذلك ألجل مطابقتھ مع املستوى األك�� 

�حسن   أن  مالئمة  يمك��ا  ال  بطبيع��ا  االختصاصات  هذه  أن  منطلق  من  أيضا  تنطلق  ا�جهة  فصدارة  ممارستھ، 

 تمارس بطر�قة أفضل إال من طرف السلطات ا�جهو�ة، كما أن مبدأ التفريع ينص ع�� ال�جوء لذلك، تبعا للفصل

 من الدستور.  140

ا�ح  �� مختلفا  تنوعا  تمثل  ال��ابية  ا�جماعات  أن  �ون  من  أجل وانطالقا  ومن  ال��اب...فإنھ  الوسائل،  جم، 

ترافع عن    20خلق تمفصالت ناجعة للتدخالت ا�حلية �� اتجاه التخصص، فإن �عدد "ا�خصوصيات املؤسساتية" 

 
20-M .Verpeaux  " :Le nouveau statut de la corse ,la décision du conseil constitutionnel "n°2001-454DC du 17-1-2002 . 
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ال��ابية ا�خصوصيات  تطو�ر   �� الرغبة  شر�طة  إال  ي�ون  أن  ينب��  ال  والذي  التخصص،  منطق  و�ال 21إعمال   ،

 ل�خطر.ا ع�� املستوى ال��ا�ي �عرضت فعالية ال��امج املل��م ��

إن تكريس الدستور ملبدأ الصدارة ا�جهو�ة يو�� بأنھ بصدد إدخال "ثورة" �� ميدان توزيع االختصاصات ما 

ب�ن ا�جماعات ال��ابية، ذلك أن االختيار الدستوري ال ينب�� لھ أن �عكس الصعو�ات ال�ي تحيط ��ذا التغي�� ��  

فسنوات الصدارة،  مفهوم  واملبادئ   إدراك  القوان�ن  من  مجموعة  ع��  بناء  أعطت  الالمركز�ة  مجال   �� التجر�ة 

املبادئ تكشف عن استحالة إعطاء �عر�ف مادي محدد الختصاصات ا�جماعات  �غي��ات ما زالت جار�ة، وهذه 

 . 22ال��ابية �� عالقة بال��اب

�ا لشروط ممارسة االختصاصات إن مسألة الصدارة تمثل �ش�لها �عقيدا بالقدر الذي يقت��ي تحديدا قو 

ب�ن  مش��كة  ممارسة  إ��  بطبيع��ا  يرجع  ال�ي  االختصاصات  تطو�ر  أن  إذ  ال��ابية،  ا�جماعات  �جموع  �عود  الذي 

عدة جماعات يجعل املسالة جد معقدة، فاملنطق الذي يقود إ�� االع��اف بالصدارة ا�جهو�ة للممارسة �� مجاالت  

يث�� �ساؤالت أن  يمكنھ  ال�ي ترجع    محددة،  تتعلق بمجموع االختصاصات  الوضعية  إم�انية �ون هذه  بخصوص 

اذا لم مل  ل�جهة، و�� نفس اآلن، العمل ع�� إعطاء ا�جهة الصدارة �� امليدان االقتصادي، وهذا يدفعنا إ�� التساؤل:

 جهو�ة عالقة باالختصاصات ال�ي تناسب طبيع��ا؟-تمنح الصدارة ل�جماعات التحت

غشت    13  لفر���ي يكشف بأن مسألة الصدارة يمكن أن �ع�ي عدة جماعات، و�التا�� فقانون إن النموذج ا

2004  " صفة  االقتصادية Chef de filخول  التنمية  بمجال  يرتبط  ما  ب�ل  �ع�ى  فا�جهة  واإلقليم 23"�جماعت�ن،   ،

 . Actionsociale "24��تم بالفعل االجتما�� "

 
21-G .Marcou : «  Les paradoxes de la région » AJDA.15 septembre2008 P.1636 
22-J . F.Brisson « Les nouvelles clés constitutionnelles de répartition des compétences entre L’Etat et les collectivités locales »AJDA 24 

mars2003.P 530 
23-Article 1De loi 13aut2004 
24-Articles 49.50.56 De loi 2004 
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مفهومها   أخرى و��  ع��  �جماعة  القيادة  سلطة  تف��ض  الصدارة  فإن  إ�� 25الواسع،  حتما  يؤدي  وهذا   ، 

ب�ن   ما  الوصاية  منع  قاعدة  ترفضھ  الذي  ال��يء  محدد،  مجال  ع��  املعنية  ل�جماعة  حقيقية  سلطة  ممارسة 

 ا�جماعات ال��ابية، و�التا�� نالحظ صعو�ة التوليف ب�ن قاعدت�ن دستور�ت�ن. 

جهو�ة، فقد ساهم بالطبع -فض منح ا�جهة �ل سلطة وصاية اتجاه ا�جماعات التحتفالدستور حينما ير 

محتواه  من  املفهوم  يفرغ  القيادة  سلطة  ا�جهة  منح  عدم  ب�ون  �ع��ف  الفقھ  فأغلبية  الغموض،  تقو�ة  من 

 ".  notion mort-néeوحمولتھ، و�النسبة للبعض فهو بمثابة "مفهوم خلق ميتا""

 امل��م لعالقات ا�جهة مع الدولة املطلب الثا�ي: الطا�ع 

�غض النظر عن ا�خاطر ال�ي قد يتعرض لها مفهوم الصدارة ا�جهو�ة �� عالقتھ ببا�� ا�جماعات ال��ابية،  

ذلك أن إثارة هذه اإلش�الية �ش�ل اليوم أهمية   فإن وضعية جديدة أخرى ت��ز من خالل عالقة الدولة با�جهة،

 .2011�جهة �� التنظيم ال��ا�ي الالمركزي الذي يتبناه دستور خاصة �� تحديد وزن، (ثقل) ا قصوى،

وكذا    فمن جهة ممارسة االختصاصات االقتصادية، فإن الصدارة ��دد العالقات ب�ن ا�جهة والدولة املركز،

بي��ما، االختصاصات  بتوزيع  يرتبط  جميع    فيما  ا�جهة  بتخو�ل  ره�ن  هو  ا�جديدة  ال��ابية  الهندسة  هذه  فنجاح 

 ات املتعلقة بالتنمية ا�جهو�ة. الصالحي

بحدود   املتعلق  الدستوري  االرتباك  أن  ذلك  ظل"،  "مناطق  تواجد  لنا  ت��ز  الدستوري  النص  قراءة  إن 

الذي   145الذي كرس وضعية الصدارة ل�جهة ينب�� تأو�لھ ع�� ضوء الفصل    143  الصدارة يظل واسعا، فالفصل

 يحدد اختصاصات الوا��.

ت للتدخل اإللزامي إن الصدارة يف��ض أن  مارس تحت "إشراف رئيس ا�جلس ا�جهوي"، وهذا �عطي م�انا 

الفصل   فإن  و�الفعل  التنمية،    145للوا��،  ومخططات  برامج  تفعيل   �� ا�جهات  رؤساء  مساعدة  للوا��  يخول 

 
25-J.F.Joye « La notion de « chef de fil »en droit des collectivités locales ;entre échec et progrés de la clarification des comlpétences 

locales ،collectivités territoriales-intercommunalité " ; n°7-2003. P ;12 
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دارة ا�جهة تدمج �� رؤ���ا مبدأ الصدارة، ومن ثم يبدو لنا بأن ص  143و�التا�� و�مفهوم آخر، فإن مجاالت الفصل  

 تظل مصدرا لالرتباك، ما دام أ��ا مراقبة من قبل ممثل الدولة. 

الفعل  سلطات  مجموع  تمس  ا�ع�اسات  إ��  تف��ي  قد  املساعدة  هذه  أن  �ون   �� يكمن  الكب��  ا�خطر  إن 

واالقتصاد ال��ابية  ا�خططات  جميع  بأن  �ع�ي  الصدارة  فإن  و�الفعل  الالمركز�ة،  للمستو�ات  ال��ا�ي  ية العمومي 

يتع�ن قياد��ا من طرف مجلس ا�جهة، وتفرض بالتا�� ع�� مجالس با�� ا�جماعات ال��ابية األخرى، ذلك أن هامش 

تدخل هذه األخ��ة سيتقلص ما دام أنھ مشروط بتدخل السلطات ا�جهو�ة ال�ي تظل مواكبة بممثل الدولة، مما 

 تعلقة بالتخطيط ا�ح�� و�عداد ال��اب. ينتج عنھ تدخل غ�� مباشر للوا�� �� ا�خيارات والتوجهات امل

ال�جنة   لتقر�ر  تدخل   االستشار�ةو�العودة  يث��  فإنھ  ا�جهو�ة،  الصدارة  ملبدأ  السبق  �جل  الذي  ل�جهو�ة 

التنمية  مخططات  إعداد  �حظة  فأثناء  وهكذا  ال��اب،  و�عداد  التخطيط  أساسي�ن:  مستو��ن  ع��  الدولة  ممثل 

، وهذه ا��جام مع توجهات واس��اتيجية الدولة �عد استشارة ممثل الدولة �� ا�جهة  و��يئة ال��اب، يجب أن ت�ئ �� 

 . 26ا�خططات غ�� قابلة للتطبيق، حسب تقر�ر �جنة ا�جهو�ة، إال �عد مصادقة الدولة 

مرحلة   أرض  ففي  ع��  الذكر  السالفة  ا�خططات  لتنفيذ  ا�جهات  رؤساء  ملساعدة  الوا��  يتدخل  التطبيق 

الواقع، و�التا�� فالتساؤالت بخصوص حر�ة السلطات ا�جهو�ة لتفعيل الصدارة تظل شرعية ع�� هذا املستوى،  

ال  ل�جماعات  ا�حولة  االختصاصات  مجموع  الصدارة  بوساطة  �س��جع  املركز  الدولة  أن  الصلة ذلك  ذات  ��ابية 

 .بالتنمية ال��ابية

ومن خالل التأكيد ع�� دور ا�جهات �� املادة االقتصادية خاصة ع�� مدخل الصدارة، فإن الدستور يرتبط 

املركز�ة من منافسة قد  السلطة  بتخوف وارتياب  الوضع يمكن تفس��ه  املركز�ة، وهذا  الدولة  بتقو�ة مهام  أيضا 

 
 15ص   ،الكتاب األول  ل�جهو�ة،  االستشار�ةتقر�ر ال�جنة  -26
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لعمق فإن هذه املقار�ة �عكس تخوفات وش�وك من إضعاف الدولة، خصوصا إذا ما �ش�لها ا�جهة للدولة، و�� ا 

 أخذنا �ع�ن االعتبار ما �ش�لھ ا�جال االقتصادي من حساسية قد تنعكس ح�ى ع�� شرعية السلطات املركز�ة. 

فمبدأ  لالختصاصات،  جديدا  توزيعا  ��جل  الصدارة  فإن  ومهامها،  ل�جهة  جديدة  مقار�ة  من  وانطالقا 

لتخصص املطبق بكيفية مقيدة سيؤدي إ�� تناسق أك�� لتدخالت ا�جماعات ال��ابية، بناء ع�� آليات املسؤولية ا

 . واالس��دافيةوالفعالية باعتبارها محا�اة حقيقية للنجاعة 

إن صدارة ا�جهة �� ميدان التخطيط و�عداد ال��اب لن يرفع التحديات ب�افة أش�الها، فهذه الصعو�ات لها 

جهو�ة، وكذا بامل�انة ال�ي تضطلع ��ا السلطة  -ط بممارسة اختصاص إعداد ال��اب عالقة با�جماعات التحتارتبا

املركز�ة �� تفعيل صدارة ا�جهة، إذ أن النظرة التقليدية لالمركز�ة تجد نفسها مهددة بوضع الصدارة ل�جهة، مع  

ا الصدارة مرتبطة أساسا بدول ذات  أن  �ع�ن االعتبار �ون  أن ��جل 27ستقاللية جهو�ة قو�ة األخذ  لذا يمكن   ،

األمر  �علق  إذا  سيما  ال  املركز  سلطة  تدخالت  عليھ  ��يمن  ترا�ي  تنظيم  ظل   �� الصدارة  ملبدأ  التطبيق  صعو�ة 

 بالتنمية االقتصادية. 

اإلداري للدولة املوحدة، وذلك من أجل   -إن ما سبق تناولھ، يؤكد الصعو�ات ال�ي �ع��ض النظام السيا��ي  

ال��ابية، فإنھ مع ذلك  القوة  إ�� المركز�ة متوازنة جديدة، فرغم أن هذا املقت��ى �ش�ل وسيلة لتطو�ر  الوصول 

الدولة،  مواجهة   �� يتواجد  بأن  إذن  فيمكن  ال��ابية،  وا�جماعات  الدولة  ب�ن  العالقات  موازنة  إعادة  بإم�انھ 

أش�ا إ��  تقودها  بصورة  تكفي  ال�ي  القدرة  ع��  تتوفر  ع��  جماعات  ا�حا��  املغر�ي  الش�ل  غ��  لالمركز�ة  أخرى  ل 

الفر���ي النموذج  الذي ،  غرار  ال��يء  الدولة، وهو  �� مواجهة قوة  ال��ابية  للقوة  تأكيد  اف��اض وجود  إ��  ثم  ومن 

 �عت�� بمثابة الشرط ا�جوهري لتقو�ة فعالية الديمقراطية والفعل العمومي ع�� حد سواء.
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