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     تقديم:           

أثناء عصر ال��ضة، ��دف �شأة دولة حديثة تقوم ظهرت فكرة الدولة املدنية ع�� محاوالت فالسفة التنو�ر             

ع�� مبادئ املساواة ورعاية ا�حقوق، وتنطلق من قيم أخالقية �� ا�حكم والسيادة، لتتبلور الفكرة عقب ذلك ع��  

، أجمعت جلها، ع�� أن تأخذ مرجعية الدولة 1إسهامات الحقة ومتعددة من مصادر مختلفة �� العلوم االجتماعية

�ع عدالة املدنية  أك��  مبادئ  إ��  وتتجاوزها  وحر�اتھ  و�حقوقھ  بالفرد  املرتبطة  الهو�ات  وتح�ي  التنوع  االعتبار  �ن 

كمبدأ املواطنة، الذي ع�� أساسھ تمنح ا�حقوق والواجبات �� الدولة، و�نتفي معھ أي تمي�� ب�ن املواطن�ن �سبب 

إطار سيادة القانون واح��ام حقوق اإل�سان وحر�اتھ الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو ا�جنس أو ا�جنسية، ��  

والتداول   املهاجر�ن،  حقوق  وحماية  التعددية  اح��ام  ع��  �عمل  املدنية  الدولة  أن  إ��  باإلضافة  هذا  األساسية. 

 .2السل�ي للسلطة، ال�ي �ستمد شرعي��ا من اختيار الشعب، وتخضع للمحاسبة من قبلھ أو من ينوب عنھ

 :  3املدنية وظائف متعددة، تتجسد أساسا �� وللدولة 

 توف�� فرص العمل والعيش الكر�م ملواطن��ا. -

يمكن االستغناء    - اجتماعية ونفسية ال  حاجة  باعتبارهما  املواطن�ن،  ل�ل  النف��ي  األم�ي واالستقرار  املناخ  توف�� 

 ع��ا.

 ال�حية ... وغ��ها من الوظائف.تيس�� الولوج للتعليم واالستفادة من ا�حق �� ال�حة والعناية  -

أقوى  فإنھ ظهر �ش�ل  العر�ية،  السياسية  ا�حياة  ف��ات متفاوتة من   �� برز  املدنية قد  الدولة  و�ذا �ان مصط�ح 

عام   من  ابتداء  تداولھ  "الر�يع  2011وك��  ب  سميت  وال�ي  العر�ي  الوطن  أقطار   �� االحتجاجات  بدأت  ح�ن   ،

با�� الدول العر�ي"، حيث بدأت الشرارة األو  �� تو�س واتجهت فيما �عد نحو �عض  العر�ية  �� لهذه االحتجاجات 

 
االلك��و�ي  -1 باملوقع  منشور  التطبيق،   .. املبادئ   .. املفهوم   : املدنية"  "الدولة  (عباس)،  سامي   : بتار�خ    أنظر  البصرة   2014تموز    14شبكة 

)www.albasrah.net/ar_articles_2014.( 

2-   : االلك��و�ي  الرابط  من  مأخوذ  أعبو��ي)،  ا�حس�ن  د.   : (تأط��  املغرب،  بدائل  ملنتدى  الشبابية  ا�حركة  املدنية،  الدولة  إ��  دليل 

www.forumalternatives.org : 13، ص: 22/09/2017، تار�خ أخر ز�ارة . 

 سامي (عباس)، مرجع سابق. -3
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ور�ط   4كمصر ا�حساب  وتقديم  بالشفافية  واملطالبة  والرشوة  الفساد  محار�ة  ع��  مطال��ا   �� مركزة  واملغرب، 

 .5املسؤولية العمومية باملراقبة وا�حاسبة

تح�ي   أ��ا  هو  املدنية  الدولة  يم��  ما  أهم  من  انتماءا��م إن  اختالف  عن  النظر  �غض  ا�جتمع  أفراد  جميع 

السياسية والدينية والفكر�ة والقومية، وذلك استنادا إ�� نظام محدد من القوان�ن �سري ع�� ا�جميع سواء �انوا 

 أ�خاصا طبيعي�ن أو معنو��ن، أفرادا أو سلطات. 

�حيحا   تأو�ال  وتأو�لها  الدولة  لقوان�ن  السليم  التطبيق  أن  القانو�ي غ��  لألمن�ن  وتحقيقا  القانون  لدولة  تكريسا 

عادل  قضاء  دون  يتحقق  لن  العامة،  وسلطا��ا  الدولة  �عسف  من  املواطن�ن  حقوق  هدر  وتجنب  والقضائي 

 ومستقل. 

كسلطة   بالقضاء  الدستوري  االع��اف  من�ج  سل�ا  وتو�س  املغرب  من  �ل  أن  من  وانطالقا  ذلك،  ع��  تأسيسا 

رقابة ع�� قرارات وأعمال السلطة اإلدار�ة من طرف هيئات القضاء اإلداري، فإننا سنقارب مستقلة وكرسا مبدأ ال

انطالقا من  معطى   "2011"دور القضاء اإلداري �� إرساء مدنية الدولة بمغرب وتو�س ما �عد تحوالت  موضوع  

من   وذلك  ع��ا،  و���تب  املدنية  الدولة  يجسد  مفهوما  باعتباره  والقانون،  ا�حق  من  دولة  تنطلق  إش�الية  خالل 

دراسة مدى مساهمة القضاء اإلداري �� تجسيد مدنية الدولة �� املغرب وتو�س استنادا إ�� الوظائف ال�ي تتجسد 

مدنية  إرساء   �� اإلداري  القضاء  لدور  الدستور�ة  األسس   �� تبحث  األو��  نقطت�ن،  خالل  من  املدنية  الدولة  ف��ا 

هذا   تجليات   �� والثانية  شهده  الدولة،  الذي  السيا��ي  التحديث  �عد  الصادرة  اإلداري  القضاء  أح�ام   �� الدور 

 .2011البلدان عقب تحوالت 
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تحوالت   ما �عد املرتكزات الدستور�ة لدور القضاء اإلداري �� إرساء مدنية الدولة بمغرب وتو�س  األول:املبحث  

2011. 

املغر�ي  الدستوران  ال�ي تضم��ما  املرتكزات  الدولة ع�� مجموعة من  إرساء مدنية   �� اإلداري  القضاء  �ستند دور 

بالبلدين   املدنية  الدولة  مقومات  من  الوثيقتان  عززت  حيث  األو��)  والتو���ي،  رقابة (الفقرة  مبدأ  ع��  وأكدتا 

 ة الثانية). (الفقر  القضاء اإلداري لقرارات وأعمال السلطات اإلدار�ة

 .2011الفقرة األو��: التعز�ز الدستوري ملقومات الدولة املدنية بمغرب وتو�س ما �عد تحوالت 

ال�ي  الدستور�ة  واألح�ام  املقتضيات  من  بمجموعة  وتو�س  املغرب  من  �ل   �� القانونية  الوثائق  أس�ى  �عززت 

تكريسه ع��  بالبلدين  املدنية  الدولة  ومبادئ  وأسس  مقومات  كثوابت �ستحضر  املدنية  الدولة  أسس  لبعض  ا 

، ثم إقرار (ثانيا)، والتنصيص ع�� القضاء كسلطة مستقلة  (أوال)ومبادئ للنظام�ن السياسي�ن املغر�ي والتو���ي  

 .(ثالثا)مسؤولية اإلدارة وواج��ا �� تمك�ن املواطن من حقوقھ الدستور�ة 

 .ظام�ن السياسي�ن املغر�ي والتو���يأوال: تكريس �عض أسس الدولة املدنية كثوابت ومبادئ للن

دولة  بناء   �� فيھ،  رجعة  ال  الذي  الختيارها  وفاء  املغر�ية،  اململكة  أن  ع��  تصديره   �� املغر�ي  الدستور  أكد 

ديمقراطية �سودها ا�حق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزا��ا املشاركة والتعددية وا�ح�امة 

الفرص،   ا�جيدة، و�رساء دعائم باألمن وا�حر�ة والكرامة واملساواة، وت�افؤ  ا�جميع  يتمتع فيھ  مجتمع متضامن، 

 والعدالة االجتماعية، ومقومات العيش الكر�م، �� نطاق التالزم ب�ن حقوق وواجبات املواطنة.

لثقافة أو حظر وم�افحة �ل أش�ال التمي��، �سبب ا�جنس أو اللون أو املعتقد أو ا كما أكد نفس التصدير ع�� 

االتفاقيات   جعل  ع��  وكذا  �ان.  مهما  �خ��ي،  وضع  أي  أو  اإلعاقة  أو  اللغة  أو  ا�جهوي  أو  االجتما��  االنتماء 

الدولية، كما صادق عل��ا املغرب، و�� نطاق أح�ام الدستور، وقوان�ن اململكة، وهو���ا الوطنية الرا�خة، �سمو، 

 � مالءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبھ تلك املصادقة.  فور �شرها، ع�� التشريعات الوطنية، والعمل ع�
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السلط،  فصل  أساس  ع��  يقوم  للمملكة  الدستوري  النظام  أن  ع��  األول  الفصل  أكد  العامة  األح�ام  باب  و�� 

املسؤولية   ور�ط  ا�جيدة،  ا�ح�امة  مبادئ  وع��  والتشاركية،  املواطنة  والديمقراطية  و�عاو��ا،  با�حاسبة. وتواز��ا 

 السيادة لألمة، تمارسها مباشرة باالستفتاء، و�صفة غ�� مباشرة بواسطة ممثل��ا.  وأكد الفصل الثا�ي ع�� أن 

التو���ي، فلقد أقرت توطئة دستور   النموذج  تأسيس الدولة لنظام جمهوري ديمقراطي   20146أما ع�� مستوى 

إطار  �� ع�� �شار�ي،  للشعب  ف��ا  السيادة  مدنية،  ا�حرة   دولة  االنتخابات  بواسطة  ا�حكم  ع��  السل�ي  التداول 

اإلدارة،  وحياُد  التعددية،  ع��  القائِم  التنظيم  حق  فيھ  و��ون  بي��ا،  والتوازن  السلطات  ب�ن  الفصل  مبدأ  وع�� 

وحقوق   ا�حر�ات  واح��ام  القانون  علو�ة  الدولة  فيھ  وتضمن  السيا��ي،  التنافس  أساس   �� الرشيد  وا�حكُم 

 ستقاللية القضاء واملساواة �� ا�حقوق والواجبات ب�ن جميع املواطن�ن واملواطنات والعدل ب�ن ا�جهات. اإل�سان وا

الدولة   مدنية  ع��  الثا�ي  الفصل  نص  األول،  الباب  لها  ا�خصص  العامة  املبادئ  وقيامهاوضمن  ع��    التو�سية 

هذا �عديل  يجوز  ال  وأنھ  القانون،  وعلو�ة  الشعب،  و�رادة  أن    .الفصل  املواطنة،  ع��  نص  الثالث  الفصل  و�� 

ع��   أو  املنتخب�ن  ممثليھ  بواسطة  يمارسها  السلطات،  ومصدر  السيادة  صاحب  هو  ح�ن،    � �  .االستفتاءالشعب 

الشعائر  وممارسة  والضم��  املعتقد  �حر�ة  وكفال��ا  جهة،  من  للدين  الدولة   رعاية   ب�ن  السادس  الفصل  وازن 

 . 7ضما��ا �حياد املساجد ودور العبادة عن التوظيف ا�حز�يالدينية، وحماي��ا املقدسات، و 

  

 
بتار�خ    -6 خاص  عدد  التو�سية،  ل�جمهور�ة  الرس�ي  بالرائد  (منشور  التو�سية  ا�جمهور�ة  :  2014ف��اير   10دستور  أنظر   ،(-   : العر�ية  الدول  دسات�� 

 . 184 -137ص :  -، ص2016، 289املغرب، ا�جزائر، تو�س، مور�تانيا)، ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية، " سلسلة : نصوص ووثائق "عدد 

أحداث   عقب  تو�س  عرفت  الدستور  هذا  وضع  وقبل  أنھ  إ��  بال   2011و�ش��  متعلق  تأسي��ي  قانون  قبل  صدور  من  العمومية  للسلط  املؤقت  تنظيم 

الفصل   املدنية  الدولة  بمبادئ  ارتباطا  مضاميتھ  أهم  من  التأسي��ي،  الوط�ي  صالحيا��ا    22ا�جلس  القضائية  السلطة  تمارس   ": أن  ع��  نص  الذي 

 .364 -353ص :  -، ص2011، 101باستقاللية تامة ". أنظر : ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية، العدد 

لفات وأعمال طارق (حسن)، الر�يع العر�ي والدستورانية، قراءة �� تجارب : املغرب، تو�س ومصر، ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية، سلسة مؤ   -7

 .242 -241ص :  -، ص2014، 105جامعية، عدد 
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 ثانيا: التنصيص ع�� القضاء كسلطة مستقلة

الوظيفة   �� والتشريعية  التنفيذية  السلطت�ن  تدخل  عدم   �� يتجسد  الذي  القضائية،  السلطة  استقالل  �عد 

ملفه األساسية  املقومات  وأحد  السلطات  فصل  ملبدأ  حتمية  نتيجة  مجتمع القضائية،  و�ناء  املدنية  الدولة  وم 

ديمقراطي و�رساء دعائم دولة املؤسسات، دولة القانون أو دولة ا�حق والقانون كما توصف �� ا�خطاب السيا��ي 

 باملغرب. 

 ، حيث أكد ع�� أن8�سلطة القضاء وعزز من الضمانات املمنوحة للقضاة   2011من أجل ذلك، اع��ف دستور  

يتو�� حماية   (الفصل  القا��ي  القانون  القضائي، وتطبيق  )،  117حقوق األ�خاص وا�جماعات وحر�ا��م وأم��م 

أو  أوامر  ألية  القضائية  مهمتھ  �شأن  القا��ي  تلقى  وعدم  القضاء؛  ع��  املعروضة  القضايا   �� تدخل  �ل  ومنع 

ب القا��ي  ع��  التأث��  حاول  من  ل�ل  القانون  معاقبة  ع��  وكذا  ضغط،  ألي  خضوعھ  وعدم  غ��  �عليمات  كيفية 

 ).108مشروعة (الفصل 

املتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن ا�جلس األع��    أن املقرراتمن الضمانات الدستور�ة للقضاة كذلك،  

إدار�ة  قضائية  هيئة  أع��  أمام  السلطة،  استعمال   �� الشطط  �سبب  للطعن  قابلة  ت�ون  القضائية  للسلطة 

 باململكة. 

املغر� الدستور  �ان  التنفيذية و�ذا  للسلطت�ن  بالنسبة  الشأن  هو  كما  بالسلطة،  القضاء  ينعت  لم  السابق  ي 

الفصل    �� ع��ما  مستقل  القضاء  أن  ع��  نص  أنھ  من  بالرغم  دستور    82والتشريعية،  ��  1996من  نص  فإنھ   ،

الفصل    2011دستور   السلطة    107��  وعن  التشريعية  السلطة  عن  مستقلة  القضائية  "السلطة  أن:  ع�� 

 
8-    : راجع  ذلك،   �� أك��  ��    -للتعمق  القضاء  سلطة  (إبراهيم)،  الفكر  الز�تو�ي   �� مسالك  مجلة  اإلصالح،  ورهانات  االستقاللية  مقومات   : الدستور 

 .31 -15ص :  -، السنة ا�حادية عشرة، ص36-35والسياسة واالقتصاد، عدد 

 .2011الباب السا�ع من دستور  -
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أول  الت  �� القضائية  السلطة  �عبارة  ع��ا  واستعاض  السا�ع  الباب   �� القضاء  عبارة  عن  بذلك  متخليا  نفيذية"، 

 .9سابقة دستور�ة للمملكة 

من جانبھ، واستنادا إ�� مبدأ فصل السلطات، كرس الدستور التو���ي كذلك، استقالل القضاء باعتباره سلطة  

الدستور، وسيادة القانون، وحماية ا�حقوق وا�حر�ات. وأن القا��ي مستقل مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلو�ة 

 ). 102ال سلطان عليھ �� قضائھ لغ�� القانون (املادة 

وضمانا لهذه االستقاللية نص هذا الدستور ع�� أن يتمتع القا��ي بحصانة جزائية، وال يمكن تتبعھ أو إيقافھ ما 

يج بجر�مة  التلبس  حالة  و��  عنھ،  ترفع  ��  لم  يبت  الذي  بالنظر  إليھ  الراجع  القضاء  مجلس  و�عالم  إيقافھ  وز 

ا�حصانة(الفصل   رفع  عن  104مطلب  إيقافھ  يمكن  ال  كما  �عزل،  وال  رضاه،  دون  القا��ي  ينقل  ال  أن  وع��   ،(

القانون،  يضبطها  ال�ي  الضمانات  وطبق  ا�حاالت   ��  
ّ
إال عليھ،  تأديبية  عقو�ة  �سليط  أو  إعفاؤه،  أو  العمل، 

(الفصل  و�مو  للقضاء  األع��  ا�جلس  ل من 
ّ
ا�جلس ضمان حسن س��  107جب قرار معل لهذا  الدستور  وأو�ل   ،(

 ).114القضاء واح��ام استقاللھ (الفصل 

 ثالثا: إقرار مسؤولية اإلدارة و�لزامها بتمك�ن املواطن من حقوقھ الدستور�ة

�� والسيا��ي للمواطن�ن واملواطنات. فالع��ة أسس دستور ينب�ي ع�� فكرة التمك�ن ا�حقو  2011لقد وضع دستور  

بتمكن املواطن�ن من حقوقهم و تمتعهم ��ا، أو�� من إقرارها فقط باإلعالن ع��ا أو وضع ضمانات ال يقوى املواطن  

 .10ع�� استعمالها

الدي�ي املعتقد  حر�ة  ع��  التأكيد  وال11فضمن  الدولة،  دين  اإلسالم  أن  ع��  الثالث  الفصل  منطوق  أكد  دولة ، 

 تضمن ل�ل واحد حر�ة ممارسة شؤونھ الدينية. 

 
 -63، ص :  2016،  130  -129ا�حلية والتنمية، عدد    السرا�� ( امل�ي)، القضاء اإلداري ب�ن العقلنة وتدخل السلطة التنفيذية، ا�جلة املغر�ية لإلدارة-9

64. 

باملغرب ، مقار�ات متعددة،    2011�� ضوء قراءة  السياق والر�ائز واألهداف، �� : دستور     2011الغا�� (محمد) ، جدلية الثابت و املتحول �� دستور    -10

 .  56 – 55ص:  2012،  5منشورات مجلة ا�حقوق، سلسلة األعداد ا�خاصة، عدد : 
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دستور   وثيقة  ش�لت  وللمرجعية 2011يوليوز    29كما  الديمقراطي  لالختيار  املغرب  لتب�ي  متجددا  إعالنا   ،

حيث  12ا�حقوقية ل�حر�ات ،  السامية  الدستور�ة  الضمانات  ع��  للتنصيص  بجملتھ  الثا�ي  الباب  خصصت 

بذل وعكست  األساسية،  واالقتصادية  وا�حقوق  واالجتماعية  املدنية  ل�حقوق  واإل�سا�ي  ا�حقو��  املع�ى  ك 

 . 13للمواطن 

فرض الدستور ا�جديد �� فصلھ السادس ع�� السلطات العمومية أن �عمل عل توف�� الظروف إضافة إ�� ذلك،  

ومن   بي��م،  واملساواة  واملواطن�ن،  املواطنات  �حر�ة  الفع��  الطا�ع  �عميم  من  تمكن  ا�حياة ال�ي   �� مشارك��م 

أمام  العمومية،  السلطات  رأسهم  وع��  ا�جميع،  مساواة  وكذا  واالجتماعية،  والثقافية  واالقتصادية  السياسية 

 القانون ووجوب االل��ام واالمتثال لھ، باعتباره أس�ى �عب�� عن إرادة األمة. 

  2011مقتضيات متعددة من دستور    كما أن السلطات العمومية، وال�ي تتجسد أساسا �� اإلدارة، ملزمة بموجب

 .14بتمك�ن املواطن من حقوقھ وتقديم ا�خدمات األساسية لھ 

من جانبھ، خصص الدستور التو���ي بابھ الثا�ي ل�حقوق وا�حر�ات، حيث استعرض ع�� امتداد وثيقة مفصلة 

ا�حقوق 49-21  (الفصول   ل�حقوق  من  بحزمة  وال��امها  الع��افها  التو�سية  الدولة  تكريس  والسياسية   )  املدنية 

وا�حر�ات  ا�حقوق  واملواطنات  للمواطن�ن  تضمن  الدولة  أن  وأكد  والثقافية،  والبيئية  واالجتماعية  واالقتصادية 

 
الفاعل�ن �حظة صياغة دستور    -11 تدافعا وتقاطبا من طرف مختلف  العقيدة  ب�ن ضرورة   2011عرف مستوى حر�ة  باملغرب، حيث احتدم ا�خالف 

ذا  �� ه  التنصيص ع�� مدنية الدولة مع ضمان حر�ة العقيدة وحر�ة الضم��  وعدم �غي�� صبغة " الدولة اإلسالمية " كتوصيف للدولة املغر�ية. أنظر

 الشأن :

 .   193 -190ص :   -طارق ( حسن )، مرجع سابق، ص -

 .48املرجع نفسھ، ص :  -12

صالحات الدستور�ة ا�جديدة ورهان تكريس قيم املواطنة، ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتن  -13
ّ

،  107مية، عدد  ال��ا�� (خالد) وص��ي (عبد هللا)، اإل

 . 34، ص : 2012

 -، ص2017،  47-46أح�ام اإلدارة �� الدستور �� ضوء الدستورانية ا�جديدة، مجلة مسالك �� الفكر والسياسة واالقتصاد، عدد    -أنظر مقالنا :    -14

 .68 -41ص : 
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دستوري  �عديل  أي  من  اإل�سان  حقوق  مكتسبات  تحص�ن  ع��  الدستوري  املشرع  عمل  كما  والعامة.  الفردية 

 .15)49(الفصل 

الدستور�  املقتضيات  هذه  وضعت  ا�حقوق لقد  تح�ي  قانونية  نصوص  عن  عبارة  ك��ى  تحديات  أمام  اإلدارة  ة 

مع  يقطع  جديد  و�ش�ل  الظروف  �� أحسن  تحقيقها  ع��  بالسهر  االختصاص  العامة  واملؤسسات  اإلدارة  و�عطي 

 : الك��ى  ومباد��ا  ا�جيدة،  ا�ح�امة  ع��  ويعتمد  والب��وقراطية  والرشوة  والالمساواة  والروت�ن  العادي  السلوك 

�سي��ها    �� وتخضع  واملسؤولية  ا�جودة،  اإلنصاف،  املساواة،  العامة،  واملص�حة  والن�اهة  وا�حياد  القانون  مبادئ 

 . 16للمبادئ والقيم الديمقراطية ال�ي أقرها الدستور 

ع��  �عمل  بأن  العام،  للمرفق  ا�جيد  الس��  مراقبة  عاتقھ  ع��  يقع  الذي  اإلداري،  القضاء  ع��  يفرض  ما  وهو 

إ للتغي��)،  تحقيق  والقابلية  املساواة  (االستمرار�ة،  التقليدية  املبادئ  وفق  فقط  ليس  �خدماتھ  املرفق  هذا  سداء 

الدستور�ن   وأن  السيما  والعوملة،  والتطور  العصر  روح  مواكبة  ع��  ستساعد  مبادئ  من  استحدث  ملا  س��ا  و�نما 

بيقها ستتم القطيعة مع املرفق العام املتسلط ضما أغلب تلك املبادئ والعديد من املعاي��، ال�ي حتما إن حسن تط

 .17املستفرد بفرض الشروط والواجبات، و�دء مرحلة جديدة ترا�� ف��ا ا�حقوق وا�حر�ات

 الفقرة الثانية: التأكيد الدستوري ع�� مبدأ رقابة القضاء اإلداري لقرارات وأعمال السلطات اإلدار�ة

دستور   القضاء    2011أشار  دستور�اإ��  أساسا  العادي  القضاء  عن  واستقاللھ  حاليا  لوجوده  جاعال  ،  18اإلداري 

م�انة  من  رفع  قد  ي�ون  و�ذلك  والفردية،  التنظيمية  اإلدار�ة،  القرارات  ع��  القضائية  الرقابة  ملبدأ  ومكرسا 

�حقوق وا�حر�ات، ل�ونھ الهيئات القضائية اإلدار�ة، واع��ف ضمنيا بتم�� القضاء اإلداري ودوره املتفرد �� حماية ا

 
 .271طارق ( حسن )، مرجع سابق، ص :   -15

يذية، ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية،  كياس ( عبد الن�ي )، مؤسسة ا�ح�ومة �� ظل الدستور ا�جديد : من ا�جهاز املساعد إ�� السلطة التنف  -16

 .158   -157ص :  -، ، ص2012، 104عدد 

 . 47، ص : 2014، 119يحيا (عبد الكب��)، املرفق العام ب�ن الفعالية والتدب�� ا�جيد، ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية، عدد  -17

 .64 -63  -السرا�� (امل�ي)، مرجع سابق، ص -18
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"... �ل قرار   ع�� أن :   118. فلقد نص الفصل  19املالذ اآلمن للمواطن�ن من �ل �عسف يمكن أن يصدر من اإلدارة 

 اتخذ �� ا�جال اإلداري، سواء �ان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيھ أمام الهيئة القضائية اإلدار�ة ا�ختصة".

أو إفالتھ من   إداري  باعتباره ضمانة لعدم تحص�ن أي قرار  القضائية  للرقابة  الدستوري  التكريس  وتظهر أهمية 

ا�حق ملمارسة  تقييد  أي  حظر  وكذا  املشروعة   الطعن،  غ��  اإلدار�ة  القرارات  ومخاصمة  التقا��ي  فسمو 20��   .

باعتبارهما من   القانون،  للشرعية وسيادة  الدستور�ة ع�� ما عداها من نصوص قانونية �ش�ل تكريسا  القاعدة 

ھ مبادئ دولة ا�حق والقانون ال�ي تأ�ى تحص�ن أي قرار إداري، مهما عال شأنھ، و�عددت مصادره، واختلفت مجاالت

 . 21من الرقابة القضائية، ل�ون القضاء هو ا�حامي الطبي�� وا�حارس األم�ن ل�حقوق وا�حر�ات

فباعتبار الدستور هو القانون األسا��ي األع�� الذي يفرض ع�� جميع السلطات اح��ام مقتضياتھ، فإن القرارات 

 ن معدومة من أصلها. اإلدار�ة ال�ي تخالف الدستور ومضامينھ تفقد قيم��ا القانونية، بل قد ت�و 

و�التا��، فإن أية مخالفة إلجراء من إجراءات السلطات اإلدار�ة لنص دستوري يجعلھ فاقدا للمشروعية، بل و�� 

، والذي جاء 1995أبر�ل    13حكم العدم. وهذا ما أكدتھ ا�حكمة اإلدار�ة بالر�اط من خالل حكمها الصادر بتار�خ  

: " القرار املعدوم هو الق رار املشوب �عيب صارخ أو متنا�� �� ا�جسامة، كما لو �ان مخالفا ملقتضيات  فيھ بأن 

 . 22الدستور، والطعن باإللغاء ضد مثل هذا القرار ي�ون جائزا �� أي وقت دون التقيد بميعاد رفع دعوى اإللغاء"

 
 .12، ص : 2015، 124، ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية، عدد 2011�حيب (حسن)، القضاء اإلداري �� الدستور املغر�ي لسنة  -19

بالر�اط وفقا الج��ادات محكمة النقض-20 للمحكمة اإلدار�ة  للعمل القضائي  الناظمة   قضاء اإللغاء، مطبعة   -الهي�ي (محمد)، املرتكزات الدستور�ة 

 .15، ص : 2014املعارف ا�جديدة، الر�اط،  

 .17نفس املرجع، ص :  -21

 ،  ذكره : 1995أبر�ل  13الصادر بتار�خ   99حكم ا�حكمة اإلدار�ة بالر�اط رقم   -22

و - القانونية  القانون  العلوم  �لية  العام،  القانون   �� دكتوراه  أطروحة  املغر�ي،  القانون   �� ا�جماعية  اإلدار�ة  الشرطة  (أنوار)،  االقتصادية شقرو�ي 

 .353 -352ص :   -، ص 2007 -2006واالجتماعية، فاس، 
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ة مختصة بذلك، ��  ، نظرا لوجود جهة قضائي23ورغم أنھ، ال يجوز للقضاء اإلداري أن يبت �� دستور�ة القوان�ن

الدستوري إجراءا��ا 24القضاء  �انت  �لما  اإلدار�ة  السلطات  عن  الصادرة  القرارات  إلغاء  صالحية  يملك  فإنھ   .

 تخالف مباشرة النص الدستوري، أو تم اتخاذها ع�� أساس قانون غ�� دستوري.

  �� املؤرخ  التو�سية  ا�جمهور�ة  دستور  ركز  جانبھ،  ��ا  2014جانفي    26من  القضائية بصفة  االزدواجية  مبدأ  ئية 

ومحاكم  أو��  درجة  ومحاكم  التعقيب  محكمة  جانب  إ��  اإلدار�ة  الن�اعات   �� ينظر  إداري  قضائي  هي�ل  بوجود 

ثانية ال�ي ت�ون القضاء العد�� حسب الفصل   القضاء   من الدستور أن  116منھ، إذ يقت��ي الفصل    115درجة 

عليا ومحاكم إدار�ة استئنافية ومحاكم إدار�ة ابتدائية و�ختص القضاء اإلداري  اإلداري يت�ون من محكمة إدار�ة  

 .25بالنظر �� تجاوز اإلدارة سلط��ا و�� الن�اعات اإلدار�ة 

وتدعيما لدولة القانون و�� دولة ضمان ا�حقوق املشروعة ال يمكن التغافل عما أسنده املشرع لهذه ا�حكمة ال�ي 

الفر��� الدولة  مجلس  اإلداري �عادل  القضاء  فمؤسسة  القضائية.  الوظيفة  جانب  إ��  استشار�ة  وظيفة  من  ي 

 .26م�لفة بوظيفت�ن استشار�ة وقضائية 

مقر  وأن  اإلدارة  قضاء  اإلداري  القضاء  أن  �عت��  والذي  اإلداري  للقضاء  املبسط  التصّور  الدستور  تجاوز  وقد 

والسلطة املشرع  ع��  نصھ  صلب  ليفرض  العاصمة،   �� لتطو�ر   اإلدارة  �شريعات  من  يلزم  ما  وضع  السياسية 

ذلك   يتطلب  أن  الطبي��  ومن  اإلداري".  التقا��ي   �� ا�جهات  "حق  يكرس  اتجاه   �� اإلداري  القضاء  هي�لية 

ا�جغرا��   امتداده   �� العد��  القضاء  تضا��  متطورة  إداري  قضاء  منظومة  لبناء  ومادية  �شر�ة  اعتمادات 

" دس��ة  وتؤدي  ال��ا�ي.  اإلدارة،وتخصصھ  قضاء  اختصاص  قواعد   �� هام  تحول  إ��  اإلدار�ة"  ا�حكمة    هي�لية 

 
 ص ع�� أنھ :" ال يجوز ل�جهات القضائية أن تبت �� دستور�ة القوان�ن". املتعلق بإحداث ا�حاكم اإلدار�ة، و�ن  41-90من القانون رقم  50املادة  -23

 .2011ا�حكمة الدستور�ة بموجب الباب الثامن من دستور  -24

بتار�خ    -25 مأخوذ  مقال  والصالحيات،  الهي�لة  تو�س:   �� اإلداري  القضاء  (حاتم)،  خليفة  :    08/2017/ 10بن  االلك��و�ي  الرابط  من 

https://carjj.org/sites/default/files/ 

 . 279، ص : 2016سبتم��   12بوزرارة (مر�م)، تنظيم القضاء اإلداري �� تو�س، مجلة االج��اد القضائي، العدد  -26

https://carjj.org/sites/default/files/
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�عتد  وخصوص اختصاص  قواعد  اعتبار  اتجاه   �� املركز�ة  بالدولة  ال��ا�ي  االختصاص  ر�ط  فكرة  تجاوز  ا�جهة 

 .27باملعاملة اإلدار�ة �� تحديد هذا االختصاص 

بال ا�جديد  التو���ي  الدستور  أقر  ذلك،  إ��  بتنازع باإلضافة  املتعلقة  املنازعات  جميع   �� فيصال  اإلداري  قضاء 

 ).142االختصاص ال�ي تنشأ فيما ب�ن ا�جماعات ا�حلية، و��ن السلطة املركز�ة وا�جماعات ا�حلية (الفصل 

إن دس��ة القضاء اإلداري واإلقرار الدستوري ملبدأ خضوع �ل قرار إداري للطعن أمام الهيئات القضائية ا�ختصة 

هو  ب� وتو�س  املغرب  من  وا�جماعات   -ل  األفراد  حقوق  حماية   �� للقضاء  الدستور�ة  الوظيفة  إ��  استنادا 

تأكيد ع�� دور القضاء اإلداري �� إرساء دعائم دولة ا�حق والقانون من خالل    -وممتل�ا��م وحسن تطبيق القانون  

 . 28حماية ا�حقوق وا�حر�ات وتحقيق املص�حة العامة �� جميع تجليا��ا 

اح��ام  مبدأ  تطبيق  ع��  �عمل  أن  (فر�سا)  القضاء  هذا  منشأ  الدولة   �� الشأن  هو  كما  عليھ،  يفرض  ما  وهو 

ي�ون  وأن  وا�حر�ات األساسية  ا�حقوق  يبقى مصدرا مستقال �حماية  وأن  القانونية،  ال��اتبية  واح��ام  املشروعية 

اإلدا  مدى ��خ��. فما  29قضاء عادال، مستقال، فعاال الدستور�ة القضاء  املغرب وتو�س لسلطاتھ  �� �ل من  ري 

 لتوطيد دولة ا�حق والقانون كتج�� أسا��ي للدولة املدنية �� هذين البلدين؟ 

 

 

 

 

 

 
عدد واحد من مجلة املفكرة القانونية �� تو�س، املوقع االلك��و�ي  غومة (ز�اد)، كيف تكتمل الثورة الدستور�ة �� مجال القضاء اإلداري، منشور �� ال  -27

 :legal-agenda.com   10/04/2015بتار�خ. 

"القا��ي   -28 موضوع  حول  باملغرب  ا�حام�ن  هيئات  جمعية  مع  �شراكة  وا�حر�ات  العدل  وزارة  طرف  من  املنظمة  الوطنية  العلمية  الندوة  توصيات 

 . 2017يناير   -إصدار خاص -ر�ات وتحقيق املص�حة العامة"، مجلة ا�حاكم اإلدار�ة، العدد ا�خامس اإلداري ب�ن حماية ا�حقوق وا�ح 

29-SAUVE (Jean Marc), Justice administrative et Etat de droit, REMALD, n° 116, 2014, p-p : 51-68. 
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 2011املبحث الثا�ي: تجليات إرساء القضاء اإلداري ملدنية الدولة بمغرب وتو�س ما �عد تحوالت 

محور�ا دورا  اإلداري  القضاء  مدنية   يلعب  إرساء  عن  ��  أو  ا�حق  ع��  اإلدارة  انحرافات  رفض  خالل  من  الدولة، 

القانون. وكذلك من خالل اح��ام ال��اتبية القانونية وحماية ا�حقوق وا�حر�ات األساسية، فبدون القا��ي ليست 

 . 30هناك دولة قانون 

، فإن هذا  الفقرة األو��)(و�ذا �ان �عز�ز دولة القانون من أهم تجليات دور القضاء اإلداري �� إرساء مدنية الدولة  

الدور ما زالت تم��ه �عض النواقص ال�ي �ع��ض وظيفتھ �� ترسيخ دولة ا�حق والقانون و�رساء مدنية الدولة ب�ل 

 .(الفقرة الثانية)من املغرب وتو�س 

 .تدعيم القضاء اإلداري لدولة ا�حق والقانون  األو��: الفقرة 

أساسا القانون،  دولة  ذلك    -��دف  يرى  وسيلة   إ��  -JACQUES CHEVALLIERكما  إ��  وتحولها  السلطة  ا�حد من 

وا�حر�ات ل�حقوق  راعية  إ��  الدولة  بموج��ا  تتحول  الفرد  و��ن  بي��ا  جديدة  عالقة  وترسيخ    (أوال)، 31للقمع، 

 (ثانيا).وضامنة لسيادة القانون و�ناء الدولة ع�� أساس مبدأ املساواة 

 التمك�ن من ا�حقوق وا�حر�ات الدستور�ة وحماي��ا. أوال:

إ��   ا�حلل�ن  أحد  ع��    أنھ:وصل  الضمانات  من  األد�ى  ا�حد  دون  الورق  ع��  وسياسية  قانونية  �حقوق  مع�ى  "ال 

ا من  يجعل  الذي  ال��يء  الواقع،  أو أرض  لالستحواذ  دي�ور  مجرد  وليست  فعلية  �شاركية  عملية  لديمقراطية 

اإلقصاء أو ح�ى االحتواء من قبل قلة باسم الديمقراطية دون قيم العدالة واإلنصاف االجتما�� واالقتصادي ما  

 .32بات �عرف اليوم بالتمك�ن"

ع��   ا�حقوق وا�حر�ات،  املواطن�ن من  بتمك�ن  العمومية  السلطات  ال��ام  إ��  القضاء اإلداري نظرتھ  بلور  ولذلك، 

آليات قضائية �حماية تلك ا�حقوق سواء �علق األمر بدعوى اإللغاء أو بدعوى التعو�ض، وذلك ع�� الرغم من ما  

 
30- Ibid, p : 52. 

 .29، ص :2002ن �� املغرب، دار الفرقان للنشر ا�حديث، الدار البيضاء، أنظر : برهون (إدريس)، إش�الية دولة ا�حق والقانو   -31

 .31ال��ا�� (خالد) وص��ي (عبد هللا)، مرجع سابق، ص :  -أنظر :  -32
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الذي   ا�حمائي  الدور   �� محدودية  من  اآلليات  هذه  يطبع   ا�حر�ات،  33توفرهقد  حماية  ع��  دائما،  �عمل،  فهو   .

 و�ؤكد �� جل القرارات الصادرة عنھ بأن ا�حر�ة �� ل�جميع، و�أ��ا أساس تواجد املواطن يحم��ا القانون و�فرضها. 

وهذه ا�حر�ات تتنوع وتتعدد بحسب مجاالت ممارس��ا ونطاق سلطات الهيئات اإلدار�ة تجاهها. حيث �شمل، ع��  

حر�ة التجول، وحرمة املسكن، واح��ام حق امللكية ثم مجموعة ا�حر�ات العامة املنظمة من قبيل،  ا�خصوص،  

 حر�ات: االجتماع، ت�و�ن ا�جمعيات، حر�ة العقيدة ... وغ��ها.

ومن أهم نماذج هذه ا�حماية، ما صرحت بھ ا�حكمة اإلدار�ة بالر�اط بأن قرار باشا مدينة سيدي قاسم القا��ي 

�سلم   قانونا،  برفض  املتطلبة  الوثائق  ع�� سائر  امللف  توفر  رغم  املؤقت،  الوصل  و�سليم  ا�جمعية  لكونھ  ملف 

الذي تقوم عليھ وال   -وليس ال��خي��ي  -�ش�ل مخالفة دستور�ة �حر�ة تأسيس ا�جمعيات وللنظام التصر���  

ش�ل اعتداء ع�� صالحية يمنح لإلدارة أي صالحية تقدير�ة �شأن التصر�ح، مما يجعل القرار املطعون فيھ �

   .34السلطة القضائية باعتبارها ا�جهة الوحيدة ا�خول لها دستور�ا توقيف ا�جمعية أو حلها

حر�ة تأسيس األحزاب    2013ف��اير    11الصادر بتار�خ    471كما أكدت محكمة االستئناف اإلدار�ة �� القرار رقم  

اإلدارة من  مسبق  ترخيص  استصدار  بدون  وه35السياسية  رقم  .  القرار   �� النقض  محكمة  كرستھ  ما    948/1و 

بتار�خ   املواد    2016يونيو    9الصادر  ملقتضيات  تركيبية  "قراءة   : بأن  رقم    8و  7و  6مصرحة  القانون   29.11من 

املتعلق باألحزاب السياسية تفيد أن تأسيس األحزاب السياسية يجب أن يتم وفقا للقانون تحت طائلة تقديم وزارة 

للقانون الداخلية طل بتأسيس حزب سيا��ي غ�� مطابق  التصر�ح  بالر�اط ألجل  اإلدار�ة  ا�حكمة  أمام  با قضائيا 

لعدم استيفائھ البيانات ا�جوهر�ة، و�� بيانات ال �ستقيم قبول التصر�ح بتأسيس حزب سيا��ي بدون استيفا��ا  

 .36رتكزات دولة ا�حق والقانون"شكال ومضمونا، وهذه املقتضيات ليست غاية �� حد ذا��ا بل تكريس ملبادئ وم

 
 .65ص : ،2017، 133ولد البالد (حميد)، مرتكزات حقوق اإل�سان �� تطبيقات القضاء اإلداري، ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية، عد  -33

 .250 -248ص :   -، ص2014، 115، ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية، عدد  2012يونيو  7بتار�خ  2209حكم ا�حكمة اإلدار�ة بالر�اط عدد   -34

 . 75ولد البالد (حميد)، مرجع سابق، ص :  -أنظر :  -35

 .76 -75املرجع نفسھ، ص :  -36



 ور القضاء اإلداري �� إرساء مدنية الدولة د

 2011 وتو�س ما �عد تحوالت  بمغرب
 

 
2021 یونیو 18   

 
15 الصفحة     

وع�� مستوى ا�حق �� التعليم وتوف��ه، حكمت ا�حكمة اإلدار�ة بالر�اط بإلغاء القرار القا��ي برفض ال��خيص  

و�رجح   يوازن  أن  دون  القانون،  من  لها  سند  ال  ال�ي  ا�جوار  واع��اضات  ش�ايات  وجود  بدعوى  مدرسة  بإحداث 

ناص وثقافية  وتر�و�ة  علمية  معت��ة  مصا�ح  وضيقة   شرعاعة  أنانية  خاصة  ومصا�ح  الشعب  مجموع  مصا�ح  من 

با�حماية،   جديرة  غ��  الدولية األفق  واالتفاقيات  للدستور  وخارقا  السلطة  استعمال   �� بالتجاوز  مشوب  جاء 

 .37ومآلھ اإللغاء مع ما ي��تب عن ذلك من آثار قانونية 

اري يلزم املرافق ال�حية بتقديم العالج للمرافق�ن، سيما أما بخصوص ا�حق �� ال�حة، فلقد أصبح القضاء اإلد

  28الصادر بتار�خ    4323�� حالة األمراض الناذرة، حيث قضت محكمة االستئناف اإلدار�ة بالر�اط  �� قرارها رقم  

لعالج بأنھ: "ملا �انت الدولة مج��ة ع�� توف�� العالج للمواطن، وأن وزارة ال�حة تتوفر ع�� مصا�ح    2016ف��اير  

مرفق  داخل  ��ا  االحتفاظ  ال�حة  وزارة  ع��  الضروري  من  �ان  فإنھ  باألمر،  املعنية  منھ  �عا�ي  الذي  املرض  نوع 

املستأنف  حكمها  بموجب  اإلدار�ة  ا�حكمة  إليھ  ان��ت  الذي  األمر  وهو  لذلك،  و�خضاعها  ا�ختص  االستشفاء 

بتوف��   ا�ح�ومة  رئيس  �خص   �� املغر�ية  الدولة  ع��  االستئناف القا��ي  وسبب  للمدعية،  نفق��ا  وع��  العالج 

 . 38املتصل �عدم ارت�از  ا�حكم املستأنف ع�� أساس غ�� مؤسس و�تع�ن رده" 

التنقل   �� باملغرب  �� مجال حماية حقوق األجانب  اإلداري  القضاء  ال�ي �جلها  املتواضعة  ا�حصيلة  و�الرغم من 

الساحة �شهدها  ال�ي  املتغ��ات  فإن  من    واالستقرار،  مز�د  نحو  بالقضاء  الدفع  شأ��ا  من  الوطنية  السياسية 

بإلغاء القرار الصادر    2917. وهو ما ترجمھ أمر إدار�ة الر�اط رقم  39االج��اد وذلك صيانة �حقوق وحر�ات األجانب 

 
اإلدار�ة    -37 ا�حكمة  رقم  حكم  ب:  2013مارس    21بتار�خ    1076بالر�اط  منشور  القضائي    -،  للعمل  الناظمة  الدستور�ة  املرتكزات  (محمد)،  الهي�ي 

 .497 -494ص:  -، ص2014قضاء اإللغاء، مطبعة املعارف ا�جديدة، الر�اط،    -للمحكمة اإلدار�ة بالر�اط وفقا الج��ادات محكمة النقض

أن هذا ا�حكم �عد تتو�جا لفكرة أن الئحة املبادئ العامة للقانون تبقى مفتوحة، ولذا يتع�ن ع�� القا��ي اإلداري املغر�ي  ويعت�� األستاذ محمد اليع�و�ي  

ذا �ان أن ال يكتفي فقط بتكريس املبادئ املعلن ع��ا من قبل مجلس الدولة الفر���ي. فاإلسالم يضم عناصر متنوعة �ش�ل مراجع مالئمة �سمح لھ، إ

 باالبتعاد عن منا�ج تفك�� القا��ي اإلداري الفر���ي وتطو�ر استقالليتھ �� ابتداع ا�حلول. أنظر :  ذلك ضرور�ا، 

، ص  2014،  118  -117اليع�و�ي (محمد)، تطور املرجعية اإلسالمية �� االج��اد القضائي اإلداري املغر�ي، ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية، عدد    -

 :52. 

 .84 -81ص :  -لد البالد (حميد)، مرجع سابق، صو  -أنظر :  -38

 . 40، ص : 2014، 116ار�ي�� (حميد)، األجن�ي أمام القا��ي اإلداري املغر�ي، ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية، عدد  -39
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ترتيب   مع  املغر�ية  باململكة  الطاعنة  إقامة  سند  تجديد  برفض  القا��ي  الوط�ي  لألمن  العامة  اإلدارة  اآلثار  عن 

وجود   اعتبار  هو  الطعن   �� املطلو�ة  ا�جهة  طرف  من  بھ  املتمسك  السبب  أن   "  : أن  معت��ة  ذلك،  ع��  القانونية 

دل بأي  
ُ
الطاعنة داخل اململكة بمثابة ��ديد للنظام العام، وملا �ان الب�ن �� امللف أن ا�جهة املطلو�ة �� الطعن لم ت

اس ال�ي  الوقائع  ع��  للداللة  إثبات  مفتقدا وسيلة  ي�ون  القرار  فإن  املذ�ور،  ال��ديد  بتحقق  للقول  إل��ا  تندت 

املقام  هذا   �� �ستقيم  وال  التخاذه،  أساسا  ش�لت  ال�ي  والقانونية  الواقعية  العناصر   �� املتمثل  لھ  امل��ر  للسبب 

القانون رقم    �� التعليل املنصوص عليھ  إ�� قاعدة االستثناء من  ...01.03االستناد  أن  ما دام  اإلدارة لم تو�ح    ، 

وجھ املساس بأمن الدولة الداخ�� وا�خار�� نتيجة اإلفصاح عن أسباب القرار كتابة �� صلبھ لت��ير استثناء هذا 

 .40القرار من إلزامية التعليل"

بإلغاء  بالر�اط  اإلدار�ة  ا�حكمة  قضت  كذلك،  املدنية  الدولة  وظائف  إطار   �� يندرج  حكم  و��  ذلك،  إ��  إضافة 

القا��ي برفض منح الطاعنة رخصة استغالل سطح   القرار الر�اط  الضم�ي الصادر عن ا�جلس ا�جما�� ملدينة 

مشاركة  من  تمكن  ال�ي  الظروف  توف��  ع��  بالعمل  دستور�ا  ملزمة  ا�حلية  ا�جماعة  اإلشهار،ل�ون  قصد  سيارة 

أسباب لتيس��  املتاحة،  الوسائل  �ل  و�عبئة  االقتصادية،  ا�حياة   �� التشغيل   املواطن�ن   �� ا�حق  من  استفاد��م 

الذا�ي، واتخاذ التداب�� املالئمة لتوسيع و�عميم مشارك��م �� التنمية االقتصادية، ورعاية حر�ة املبادرة واملقاولة 

 .41من الدستور  35 - 33 - 31 - 6عمال بالفصول 

أح�ام �عت�� عالمات مضيئة ��  من جانبھ، ساهم القضاء اإلداري التو���ي �� حماية ا�حر�ات األساسية من خالل  

التعسف  من  األفراد  حقوق  �حماية  وسعيھ  التو���ي  اإلداري  القضاء  االستئناف 42تار�خ  محكمة  كرست  .فهكذا 

الدستور�ة   ما فوق  ا�حقوق  نزاع است�جا�� مبدأ   �� أح�ام دستور    supra-constitutionnelleبتو�س  بأن  معت��ة 

 
سبتم��   21بتار�خ     www.marocdroit.comة :  ، منشور بموقع مجلة العلوم القانوني2016غشت    05بتار�خ    2917أمر ا�حكمة اإلدار�ة الر�اط رقم    -40

2016. 

 .527-525ص :  -الهي�ي (محمد)، مرجع سابق ص -، منشور ب : 2013ف��اير  28بتار�خ  336/5/2012حكم ا�حكمة اإلدار�ة بالر�اط �� امللف  -41

اإلداري    -42 القا��ي  مساهمة  :  ال�و�ي(رمزي)،  القانونية  العلوم  بموقع  منشور  األساسية،  ا�حر�ات  حماية   �� بتار�خ   polyjuris.comالتو���ي 

07/06/2017 . 

http://www.marocdroit.com/
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التو   1959يونيو   ل�جمهور�ة  دستور  األساسية. أول  ا�حر�ات  بحماية  تتعلق  ال�ي  مواده   �� نافذا  يزال  ما  �سية 

  16املؤرخ ��    2011لسنة    6من القانون التأسي��ي عدد    27وتجاهلت ا�حكمة �� قرارها بجرأة مقتضيات الفصل

عدد    2011د�سم��   املرسوم  اقتضاه  ما  أقر  والذي  العمومية  للسلط  املؤقت  بالتنظيم  ��   14املتعلق    23  املؤرخ 

من �عليق للعمل بالدستور وانت�ى للتصر�ح ع�� إ��اء العمل بھ. ولقد �ان ا�حكم �� ظاهره متعارضا   2011مارس  

دستور�تھ �عدم  للقول  يؤدي  قد  بما  املؤقت  ا�جمهور�ة  دستور  أح�ام  انتصارا  .مع  ش�ل  ا�حكم  قرره  ما  أن  إال 

 ة ال يمكن �عليق العمل ��ا. لعلو�ة املبادئ الدستور�ة، بما أنھ اعت�� ا�حقوق األساسي

فرادة ا�حكم وأهميتھ دفعت األساتذة ا�جامعي�ن �� القانون إ�� االحتفاء بھ واعتباره حكما يؤسس لنظر�ة املبادئ 

 .43فوق الدستور�ة بما يؤسس �حماية قضائية ل�حر�ات تتجاوز النصوص الدستور�ة 

وال ا�حجاب  حمل  �ان  التعليم،   �� املنقبة  حق  مستوى  ثورة  وع��  قبل  باتا،   14نقاب  منعا  ممنوعا  بتو�س  يناير 

حيث اعت��هما نظام بن ع�� «ز�ا طائفيا» وهو مصط�ح أطلقھ النظام آنذاك ع�� �ل من يرتدي النقاب أو ا�حجاب 

الذي يمنع ارتداء الزي الطائفي ��    108أو أي لباس آخر لھ مغزى دي�ي وسن لهذا الغرض منشورا عرف باملنشور  

لعامة و�� الشوارع و املدارس وا�جامعات وأعطيت التعليمات من خاللھ بحظر ارتداء النقاب وا�حجاب  األماكن ا

اللباس من  النوع  هذا  ترتدي  من  ل�ل  ثورة  44والتعّرض  و�عد  أنھ،  غ��   .2011   �� النقاب  حمل  ظاهرة  انتشرت 

صفوف شر�حة واسعة من النساء التو�سيات لي�ون حمل النقاب داخل ا�جامعات محل جدل مجتم�� وقانو�ي 

، أكدت فيھ بأنھ : « 2014د�سم��    3عن ا�حكمة اإلدار�ة بتار�خ    125265لم ينتھ إال بصدور ا�حكم �� القضية  

 
  legal-agenda.com)، أبرز القضايا واألح�ام القضائية، منشور بموقع املفكرة القانونية :  6(  2013ا�جعيدي(محمد العفيف)، القضاء التو���ي ��    -43

 .11/03/2014بتار�خ 

�� نازلة تتعلق بما �س�ى الزي التقليدي ورفض سيدة من العمل   9/12/2006ش�� إ�� أن ا�حكمة اإلدار�ة �� تو�س سبق لها �� حكم صادر بتار�خ  �  -44

ألوف، بأن  مل لعدم اح��امها أح�ام منشور يتعلق بمظهر املدرس�ن واألعوان والتالميذ حيث عمدت العارضة إ�� ارتداء هندام يو�� بالتطرف وا�خروج عن ا

�حال. أنظر  صرحت بأنھ يجوز للقا��ي اإلداري مراقبة مدى مطابقة القرارات اإلدار�ة للدستور طاملا لم �ستند إ�� نص �شري�� كما هو الشأن �� قضية ا

سلس والتنمية،  ا�حلية  لإلدارة  املغر�ية  ا�جلة  تو�س،   �� األساسية  وا�حقوق  اإلدار�ة  ا�حكمة  (الصغ��)،  الزكراوي  عدد  :  الساعة،  مواضيع   : ،  59لة 

 . 39، ص : 2008
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الث من  الراجعة وحيث  واللباس  املعتقد  حر�ة  من  املس  شأنھ  من  املنقبة  العارضة  ترسيم  رفض  قرار  أن  ابت 

 ملستعم�� املرفق العمومي… 

ا�جامعات… ي�ون…  �� ال��سيم  املنقبات من  ل�جهة اإلدار�ة منع  أنھ و�� غياب نص يخول  القا��ي   وحيث  قرارها 

تجھ قبول الدعوى ع�� هذا األساس و�لغاء القرار املطعون  بمنع العارضة من ال��سيم غ�� مؤسس واقعا وقانونا و�

 فيھ.» 

اللباس مظهر من مظاهر ا�حر�ة ال�خصية، وممارسة تلك ا�حر�ة، شأ��ا شأن  إ�� أن حر�ة  ان��ت ا�حكمة  وقد 

يمكن ا�حد �افة ا�حر�ات وا�حقوق وا�حر�ات األساسية الفردية والعامة ال�ي كفلها الدستور واملواثيق الدولية، ال  

م��ا إال بنص قانو�ي وأكدت أنھ �� غياب قانون يحد من حر�ة حمل النقاب فإنھ ال يمكن ا�حد من هذه ا�حر�ة 

بمجّرد قرار من عميد ال�لية أو مجلسها العل�ي. لين�ي بذلك هذا ا�حكم جدال طو�ال �� الساحة القانونية وا�جتمع  

 .45باعتباره أّول إقرار قضائي لذلك ا�حقاملد�ي التو���ي حول حق املنقبة �� التعليم 

،  2015جوان    26بتار�خ    139135وحماية ل�حق النقا�ي، أكدت ا�حكمة اإلدار�ة بتو�س من خالل القضية عدد  

أخرى  ع��  نقابة  تمي��  عدم  ومؤسسا��ا  الدولة  ع��  يفرض  النقابية  التعددية  اح��ام  اإلداري     بأن  القا��ي  وأكد 

 .46ية و��ن ضرورة االل��ام ��ذه التعددية �� املمارسة اإلدار�ة، وتكريس ا�حق النقا�ي �� الواقعمبدأ التعددية النقاب

من جانب آخر، وتكريسا للتعددية السياسية �أساس للديمقراطية، أذن الرئيس األول للمحكمة االدار�ة بتوقيف  

  04املؤتمرات بالعاصمة يوم السبت    قرار عدم املوافقة ع�� عقد املؤتمر السنوي ا�خامس �حزب التحر�ر بقصر

 .47وذلك ا�� ح�ن البت �� القضية األصلية 2016جوان 

 ثانيا : ترسيخ مبدئي، سيادة القانون واملساواة

 
�� التعليــم، منشور �� العدد واحد من مجلة املفكرة القانونية �� تو�س،   غومة (ز�اد)، تو�س: ا�حكمة اإلدار�ــة تقـّر حق املتنقبـــة-أنظر �� �ل ذلك:    -45

 . 29/04/2015بتار�خ  ww.odl.tn/arاملوقع االلك��و�ي :  

 ال�و�ي(رمزي)، مرجع سابق.  -46

 .2017غشت  10، بتار�خ www.essahafa.tnعدم تنفيذ قرارات ا�حكمة اإلدار�ة يقوض مؤسسات الديمقراطية الناشئة، من موقع -47

http://www.essahafa.tn/
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سيادة   ترسيخ  ع��  وتو�س  املغرب  من  �ل   �� اإلداري  القضاء  عمل  الدولة،  مدنية  مبادئ  إرساء   �� لدوره  �عز�زا 

 � �عض أح�امھ القضائية. �(ب)  واملساواة( أ )،   القانون 

 القانون  سيادة -أ 

من   أساسي�ن  مقوم�ن  باعتبارهما  القانون  وسيادة  الديمقراطية  تكريس   �� أساسيا  دورا  اإلداري  القضاء  يلعب 

الديمقراطية   بمسار  املساس   �� ا�جماعات  ع��  الوصاية  سلطات  من  يحد  حكم  ففي  املدنية.   الدولة  مقومات 

بإلغاء قرار وز�ر الداخلية عدد  ا�حلية، قضت ا�حكمة اإل  بالر�اط  املنشور    28/07/2016بتار�خ    2283.16دار�ة 

الرسمية عدد   انتخابات جزئية النتخاب  2016أغسطس    8بتار�خ    6489با�جر�دة  تار�خ إجراء  بتحديد  القا��ي   ،

ملا   فيھ  املطعون  "القرار  ل�ون:  مراكش  لعمالة  التا�عة  السو��لة  جماعة  بمجلس  جدد  بإجراء أعضاء  ق��ى 

املتعلق بانتخابات   59.11من القانون التنظي�ي رقم    153انتخابات بمجموع دوائر جماعة السو��لة خارقا للمادة  

املتعلق با�جماعات مما يجعلھ مشو�ا �عيب   113.14من القانون التنظي�ي    75أعضاء ا�جالس ا�جماعية واملادة  

السلطة، بتجاوز  متسم  بذلك  وهو  القانون  قانو�ي مخالفة  أساس  ع��  مبنيا  إلغائھ  طلب  معھ  يبقى  الذي  األمر 

 .48سليم و�تع�ن االستجابة لھ" 

من جانب آخر، و�� حكم يكرس القوة امللزمة �حكم اإللغاء، اعت��ت ا�حكمة اإلدار�ة بأن اكتساب ا�حكم ال��ائي 

ل  خارقا  فيھ  املطعون  القرار  يجعل  بھ  ا�ح�وم  لل��يء  املطلقة  ا�حجية  ��  املذ�ور  باالنحراف  ومشو�ا  لقانون 

استعمال السلطة �خروجھ عن أهداف املص�حة العامة ألن حجية حكم اإللغاء تجعلھ �� قمة مدارج النظام العام 

حيث ال �علوها �أصل عام اعتبارا وال �سمو عل��ا مص�حة لتعلقھ بمبادئ دولة ا�حق والقانون ال�ي أساسها سيادة 

 . 49ءالقانون واح��ام أح�ام القضا

 
 29بتار�خ    www.marocdroit.com، منشور بموقع مجلة العلوم القانونية :   23/08/2016بتار�خ :   3185حكم ا�حكمة اإلدار�ة بالر�اط حكم رقم :  -48

 . 2016غشت 

 313 -311ص :  -، ص2014، 119، ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية، عدد 2013شتن��  30بتار�خ  2967حكم ا�حكمة اإلدار�ة بالر�اط رقم   -49

http://www.marocdroit.com/
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أما ع�� مستوى القضاء اإلداري �� تو�س، فقد ألغت ا�حكمة اإلدار�ة قرارات "ثور�ة" تمس�ا بالقانون، بل ع��ت 

بإلغاء قرار إحالة ع��    4/2013/ 22من خاللها عن جرأة �� تطبيق القانون، حيث أصدرت قرارا استئنافيا بتار�خ  

ي شمل��ا قرارات اإلحالة ع�� التقاعد الوجو�ي غداة الثورة. وقد  التقاعد الوجو�ي �علق بإحدى القيادات األمنية ال�

�علق بذات املسؤول األم�ي. كما أصدرت    2013أ�ى القرار االستئنا�� ليؤ�د حكما ابتدائيا صدر خالل شهر يوليوز  

�عل  25/12/2013بتار�خ   إعفاء  قرارات  إلغاء   �� قرار�ن  اإلدار�ة  با�حكمة  االبتدائية  الدوائر  بقضاة. إحدى  قت 

بتار�خ   اإلعفاء  أمر  شأنھ   �� صدر  والذي  الثورة  قبل  العدلية  املصا�ح  بمدير  األول  القرار    2011ف��اير    10�علق 

بأمر إعفاء   الثا�ي  �� القضاء، و�علق قرار اإللغاء  �حبة ستة قضاة اعت��وا من ر�ائز أذرع السلطة االستبدادية 

 .2012اءات سنة يتعلق بأحد القضاة الذين شمل��م قائمة إعف

الذي   قضا��ا  فقھ  استقرار  السلطة  تجاوز  مادة   �� اإلدار�ة  ا�حكمة  أصدر��ا  ال�ي  اإللغاء  قرارات  أكدت  ولقد 

 . 50يتمسك برفض االنحراف باإلجراءات اإلدار�ة ولو �انت ا�حجة �� االنحراف تطه�� اإلدارة 

  

 
ح�ومة التو�سية  أثارت أح�ام ا�حكمة اإلدار�ة ردة فعل سلبية �� األوساط السياسية خصوصا م��ا املمثلة لألغلبية ا�حاكمة، وم��ا تو�� رئيس ا�  -50

تأكيد عدم ال��ام ح�ومتھ بالتنفيذ اآل�� �جملة هذه األح�ام م�ى �ان لدى وزارة الداخلية معطيات تفيد   10/2013/ 12آنذاك �� تصر�ح �حفي بتار�خ  

 =املؤسسة األمنية.بتعارض هذا اإلرجاع مع املص�حة العامة،أو �انت األسباب ا�خفية تجعل من عودة اإلطارات األمنية مصدر خطر ع�� عمل 

 مقاومة   عن   الرس�ي  ا�ح�ومي  للموقف   تصورهم  إبراز  سياق  ��   أو   �خصية  آلراء  إبدا��م   سياق  ��  �انت   سواء   هاتھ،   السياسي�ن  مواقف  كشفت  ولقد =

 ا�جعيدي (محمد العفيف)، مرجع سابق.  - الثورة، أنظر �� �ل ذلك: متطلبات مع  �عارضھ بدعوى   ا�جال �� القضاء ألح�ام السلطة
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 مبدأ املساواة -ب

كرس القضاء اإلداري �� أح�ام وقرارات متعددة ضرورة اح��ام القوان�ن املتعلقة بمبدأ املساواة من طرف اإلدارة 

عن   صادرا  مقررا  بھ  أل��  العا��  التعليم  لوز�ر  قرار  فبمناسبة  عل��ا.  تتوفر  ال�ي  االمتيازات  استعمال  من  وا�حد 

با�ح  الثا�ي  ا�حسن  جامعة  مجلس  عن  املنبثقة  مر�ح�ن ال�جنة  أساتذة  ثالثة  انتقاء  بمقتضاه  تم  الذي  مدية، 

النتقاء   جديدة  مباراة  تنظيم  عن  اإلعالن  تم  الوقت  نفس  و��  ا�جامعة.  ��ذه  ا�حقوق  �لية  عميد  منصب  لشغل 

 جديد.  

 و�عد مبادرة أستاذين من الثالثة لطعن �� هذا ا�حكم، اعت��ت ا�حكمة اإلدار�ة بالدار البيضاء بأن الوز�ر �انت

توجهھ دوافع سياسية عندما أل�� القرار اإلداري املطعون. ففي جوابھ ع�� الطعن املوجھ إ�� هذا القرار أكد بأنھ 

لم يكن مقتنعا بأي مر�ح من األساتذة الذين تم انتقاؤهم �� املباراة األو��. لكن بالرجوع إ�� واقع األمر يت�ح بأن 

�ا ثانية  مباراة  بمقت��ى  جديد  لعميد  ا�حاباة اختياره  فكرة  ع��  تتأسس  ونقابية  سياسية  حسابات  تحذوه  نت 

العام. مما دفع  الشأن  لتدب��  املساواة �أساس  إ�� ضرب مبدأ  أدى  تح��ا غ�� معلل  اعتباره  تم  ما  والز�ونية. وهو 

 . 51إلغاء القرار املطعون فيھ  ا�حكمة إ�� 

ح رخصة تثبيت لوحات إشهار�ة للبعض واستثناء  كما ألغت نفس ا�حكمة قرار اإلدارة الضم�ي القا��ي برفض من

للبعض  الرخصة  تلك  ملنح  املعتمدة  باملعاي��  اإلدالء  عن  الطعن   �� املطلو�ة  اإلدارة  امتناع  ل�ون  اآلخر،  البعض 

خاصة  ،  تكون قد أخلت بمبدأ املساواة الذي يتع�ن أن يطبع عالقة اإلدارة باملواطن�نواستثناء البعض اآلخر،  

اإلدارة للفصل  -  وأن  الدستور   6وفقا  وأيضا     -من  تقدمها،  ال�ي  ا�خدمات  بخصوص  تتصرف  أن  تملك  ال 

 
رقم    -51 البيضاء  بالدار  اإلدار�ة  ا�حكمة  عدد  16/12/2013بتار�خ    2868حكم  للر�اط  اإلدار�ة  االستئناف  محكمة  بحكم  تأييده  وتم  بتار�خ    3492، 

،  2015،  3ة النجاح ا�جديدة، الدار البيضاء، طبعة  كرامي (محمد)، القانون اإلداري: التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري، مطبع  -، انظر :21/07/2014

 .215ص : 
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بخصوص أمالكها كما �شاء، إذ ال تتمتع �� هذا الباب بنفس هامش ا�حر�ة ال�ي يمتلكها األفراد، و�نما �عمل  

 .52وفق ضوابط تحكمها القواعد القانونية ا�جاري ��ا العمل ومبادئ العدالة واإلنصاف 

مجلس  بأن  بمكناس  اإلدار�ة  ا�حكمة  اعت��ت  ا�جموع،  أرا��ي  من  االستفادة   �� اإلناث  بحق  يتعلق  قرار  و�� 

الذ�ور،  جانب  إ��  ال  أم  م��وجات  كن  سواء  لإلناث  الساللية  ا�جماعة  أرا��ي  من  االنتفاع  حق  بمنحھ  الوصاية 

الشري أح�ام  مع  يتما��ى  بذلك  وقراره  �حيحة،  غ��  وضعية  �حح  قد  الدستور ي�ون  مبادئ  ومع  اإلسالمية  عة 

 . 53ال�ي �ساوي �� ا�حقوق والواجبات ب�ن ا�جميع

بتار�خ   �� قرارها الصادر  بالر�اط  تأييد هذا ا�حكم من طرف محكمة االستئناف اإلدار�ة   201554أكتو�ر    12وتم 

الفصل   بأن  لسنة    19مصرحة  املغر�ي  الدستور  تلك   2011من  وأن  القانون،  أمام  متساو�ن  املواطن�ن  يجعل 

املساواة �شمل الرجال والنساء، كما أن االتفاقيات الدولية املصادق عل��ا من طرف املغرب وخاصة م��ا اتفاقية 

ح�� القائم ع�� حرمان النساء من االنتفاع منع جميع أش�ال التمي�� ضد النساء، �ستوجب القول بأن العرف ا�

 باألرا��ي الساللية مخالف لتلك القواعد.

سنة   عرفت  فلقد  التو���ي،  اإلداري  القضاء  مستوى  ع��  ال�ي   2013أما  التأسيسية  السلطة  ب�ن  كب��ا  صراعا 

ر�ة ال�ي أكدت تمسكها اختارت أن تمارس وظائف ترتيبية، عالوة ع�� دور��ا التأسي��ي والتشري��، وا�حكمة اإلدا

املستقلة  الهيئة  لعضو�ة  ال���حات  فرز  �جنة  أعمال  و�انت  ال��تيبية.  األعمال  ع��  املشروعية  رقابة  بممارسة 

ا�حكمة  أصدرت  فقد  القانو�ي.  الصراع  مواضيع  أحد  التأسي��ي  الوط�ي  ا�جلس  عن  انبثقت  ال�ي  لالنتخابات 

بتار�خ   قرارا  بإي  14/5/2013اإلدار�ة  بإرسا��ا يق��ي  املذ�ورة  ال�جنة  أن  اعت��ت  أن  �عد  الفرز  �جنة  أعمال  قاف 

 
 .514 -512ص :  -الهي�ي (محمد)، مرجع سابق، ص -، منشور ب : 2012ماي  17بتار�خ  1865حكم ا�حكمة اإلدار�ة بالر�اط رقم   -52

امللف رقم    -53  �� املغر 17/3/2012بتار�خ    5/2012/55حكم ا�حكمة اإلدار�ة بمكناس  والتنمية، عدد  ، ا�جلة  : 2014،  116�ية لإلدارة ا�حلية  ، ص 

292- 296. 

والتنمية، عدد  1343/2705/2014ملف رقم    -54 املغر�ية لإلدارة ا�حلية  با�جلة  :    -، ص2016،  127-126، منشور  �عليقا ع�� 375  -373ص  أنظر   .

 ا�حكم :  

 -268، ص :  2016،  130  -129ماعية، ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية، عدد  ار�ي�� (حميد)، الطعن �� قرارات مجلس الوصاية ع�� األرا��ي ا�ج -

286. 
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لسلم تقييم لل���حات، لم تح��م قواعد املساواة ب�ن امل���ح�ن لعضو�ة الهيئة املستقلة لالنتخابات. كما عادت  

أن اعت��ت أن لتأذن مجددا بإيقاف أعمال �جنة الفرز �عد    20/09/2013ا�حكمة اإلدار�ة بقرار صدر ع��ا بتار�خ  

 . 55معيار التوافق السيا��ي �� تحديد امل���ح�ن يتعارض مع وجوب اعتماد معاي�� موضوعية �� التمي�� بي��م

استثناء   إحداث  شرعية  مدى  حول  ا�ح�ومة  رئيس  عن  صادر  مكتوب  ع��  و�ناء  االستشار�ة،  وظيف��ا  إطار  و�� 

االنتدابا من  محددة  �سبة  بتخصيص  وذلك  التناظر،  األعوان  لقاعدة  أبناء  غرار  ع��  معينة  شرائح  لفائدة  ت 

العامل�ن باملؤسسات واملنشآت العمومية تطبيقا �حاضر اتفاق مع األطراف االجتماعية، اعت��ت ا�حكمة اإلدار�ة 

 ... استثناءاتھ  من  والتقليل  اح��امھ  يتع�ن  أصيل  دستوري  كمبدأ  املساواة  ع��  مستندة  التناظر  قاعدة   ...  " بأن 

عليھ، فإنھ ال يمكن �� غياب نص قانو�ي صر�ح، تخصيص �سبة من االنتدابات ا�خارجية لسد الشغورات ��   و�ناء

إ��   االنتدابات  من  �سبة  تخصيص  �ستند  أن  ا�حاالت  �ل   �� يمكن  ال  أنھ  كما  العمومية.  واملنشآت  املؤسسات 

�� معزل عن معيار كفاءة املزمع ا ال�ي يتم تقديرها �شهائدهم أو  طبيعة الشر�حة االجتماعية املس��دفة  نتدا��م 

 . 56خ����م أو تدر���م عند االقتضاء "

 2011الفقرة الثانية: حدود دور القضاء اإلداري �� إرساء مدنية الدولة بمغرب وتو�س ما �عد تحوالت 

لدور القضاء اإلداري �� بناء الدولة املدنية وتجسيدها �� الواقع    �ع��ض تفعيل منطوق األح�ام الدستور�ة املؤطرة

اإلداري  القضاء  بتنظيم  املرتبطة  تلك  أهمها  من  عديدة،  أح�امھ  (أوال)،    عقبات  إش�الية (ثانيا)وتنفيذ  ثم   ،

 (ثالثا).   استقاللية السلطة القضائية �� عمومي��ا

 تنظيم القضاء اإلداري  أوال:

دو  حدود  أو��  دستور  تتج��  �عد  ما  بمغرب  الدولة  مدنية  إرساء   �� اإلداري  القضاء  محدودية    2011ر  خالل  من 

دستور   تضم��ا  ال�ي  القضاء    2011املقتضيات  ملصط�ح  تضمينھ  عدم  خالل  من  متطور  إداري  قضاء  خلق   ��

 
 ا�جعيدي (محمد العفيف)، مرجع سابق. -55

إ�� السيد رئيس   اإلدار�ة  ، من الرئيس األول للمحكمة636/2014ا�جمهور�ة التو�سية، مجلس الدولة، ا�حكمة اإلدار�ة، االستشارة ا�خاصة عدد    -56

 �ومة، منشورة باملوقع االلك��و�ي:  ا�ح 

http://www.pointjuridique.com/2017/01/17 .2017/ 01/11تار�خ آخر ز�ارة :    

http://www.pointjuridique.com/2017/01/17
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هيئ �أع��  الدولة  مجلس  ع��  التنصيص  وعدم  الدستور�ة  الوثيقة  م�ن   �� إدار�ة  محاكم  أو  قضائية،  اإلداري  ة 

وكذا عدم إحداث الدستور محكمة للبت �� حاالت تنازع االختصاص ب�ن جهات القضاء العادي وجهات القضاء  

  �� عل��ا  منصوص  مؤسسة  إ��  التنازع  بمحكمة  ارتقت  ال�ي  القضائية  األنظمة  من  العديد  غرار  ع��  اإلداري، 

ائية واحدة ومسطرة موحدة تطبق أمام ا�حاكم الدستور. وهو ما جعل النظام القضائي املتسم بتواجد هيئة قض 

واحدة   قضائية  وجهة  العادية  وا�حاكم  ا�حاكم    -اإلدار�ة  من  النوع�ن  ع��  الرقابة  تمارس  النقض   -محكمة 

. 57، و�رث سلبيات االزدواجية ال�ي �عت�� ازدواجية غ�� تامة 1913يحافظ ع�� الش�ل املوحد الذي �ان سائدا منذ  

ذ القانون رقم  بل، وأك�� من  �� مشروع  القضاء اإلداري  القضائي    38.15لك، فإن موقع ومركز  بالتنظيم  املتعلق 

قضائية  متخصصة  غرف  إحداث  ع��  تنصيصھ  مع  السيما  الدستور�ة،  التساؤالت  من  مجموعة  يطرح  للمملكة 

محاكم دوائرها   �� توجد  ال  ال�ي  االبتدائية  ا�حاكم  �عض   �� اإلدار�ة  القضايا   �� تجاهل    للنظر  أن  كما  إدار�ة. 

إحداث مجلس الدولة يقت��ي مناقشة التفاضل ب�ن وحدة النظام القضائي أو حتمية ازدواجية هذا النظام. غ��  

 .58أن هذا املشروع، ولألسف عاد للتمسك بمبدأ وحدة القضاء قاطعا �ل أمل نحو ازدواجيتھ 

ت �� تأخر  �� تو�س، فإن محدودية القضاء اإلداري تتجسد  بالقضاء اإلداري أما  ن�يل األح�ام الدستور�ة املتعلقة 

ابتدائية واستئنافية إدار�ة  القضاء اإلداري و�حداث محاكم  تنظيم  بإعادة  تتعلق  إ�� قوان�ن    59�شريعيا وترجم��ا 

االنتقالية  املرحلة  انقضاء  فمع  الطبي��.  قاض��ا  إ��  السليبة  اإلدار�ة  االختصاصات  و�عادة  عليا  إدار�ة  ومحكمة 

 
 . 33 -25�حيب (حسن)، مرجع سابق، ص :  -أنظر :  -57

58-: : الهي�ي (محمد)، مالحظات ع�� مشروع قانو   -أنظر  �� املغرب: التضييق ع�� القضاء اإلداري غ�� دستوري، املوقع االلك��و�ي  التنظيم القضائي  ن 

agenda.com/article-http://www.legal  09/2016/ 06بتار�خ. 

 حيث لم يتم إحداث اثنتا عشرة دائرة ابتدائية متفرعة عن ا�حكمة اإلدار�ة با�جهات إال مؤخرا. أنظر :   -59

واملتعلق بإحداث دوائر ابتدائية متفرعة عن ا�حكمة اإلدار�ة با�جهات و�ضبط نطاقها    2017ماي    25مؤرخ ��    2017لسنة    620األمر ا�ح�ومي عدد    -

 ال��ا�ي. 

ا�ح�ومي  - ��    2017لسنة  621عدد    األمر  با�حكمة    2017ماي    25مؤرخ  الدوائر واألقسام االستشار�ة  القضائية وعدد  الدوائر  واملتعلق بضبط عدد 

 .2017ماي   26بتار�خ  42اإلدار�ة. منشوران بالرائد الرس�ي ل�جمهور�ة التو�سية،عدد 

http://www.legal-agenda.com/article
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دستور�ة،   غ��  العدلية  للمحاكم  إدار�ة  اختصاصات  �سند  ال�ي  التشريعات  �ل  تصبح  الدستور،  عل��ا  نص  ال�ي 

 . 60األمر الذي ��دد حجية �ل األح�ام الصادرة ع�� أساس هذه التشريعات 

واإلدا ا�حك�ي  النظر  مرجع  بوضوح  تحدد  اإلدار�ة  لإلجراءات  مجلة  �سن  �عد،  التو���ي  املشرع  يقم  لم  ري  كما 

للمحاكم اإلدار�ة، فضال عن إعادة االعتبار للقضاء اإلداري بأن ��خر لفائدتھ املقاّر والوسائل املادية والبشر�ة  

الالزمة �حسن س��ه �عدما عا�ى طو�ال من ال��ميش وتضييق االختصاص. فالقضاء اإلداري هو مرآة عدل الدولة 

ا وصمام  ا�حر�ات  وحامي  الشرعية  وضمانة  مواطن��ا  حقوق مع  من  الدستور  كّرسھ  ما   �� االنت�اس  لعدم  ألمان 

 .61وحر�ات 

إضافة إ�� ذلك، ال يزال القضاء اإلداري بتو�س �عا�ي من البطء �سبب عدم إحداث محاكم با�جهات يقع تدعيمها 

ال�ا��  واإلداري  القضائي  ا�ح 62باإلطار  الختصاص  املنظمة  القانونية  القواعد  ب�ن  التناسق  عدم  ين�ع  ولم  كمة . 

اإلدار�ة الضبابية ال�ي ال تزال تم�� توزيع االختصاصات. إذ كما قال أحد األساتذة، فإن القضاء اإلداري التو���ي ال 

هو بالقضاء املوحد وال هو بالقضاء املزدوج. و���تب عن عدم االستقرار ع�� مستوى تنظيم القضاء اإلداري مس 

القانون وتحقيق العدالة ره�ن التنظيم القضائي الذي يرسيھ بحقوق املتقا��ي و�أمنھ القضائي. فضمان علو�ة  

 .  63املشرع 

  

 
 اري، مرجع سابق.غومة (ز�اد)، كيف تكتمل الثورة الدستور�ة �� مجال القضاء اإلد -60

 املرجع نفسھ. -61

 بن خليفة (حاتم)، مرجع سابق.  -62

 .289  -288ص  -بوزرارة (مر�م)، مرجع سابق، ص  -أنظر :  -63



 ور القضاء اإلداري �� إرساء مدنية الدولة د

 2011 وتو�س ما �عد تحوالت  بمغرب
 

 
2021 یونیو 18   

 
26 الصفحة     

 ثانيا: معضلة تنفيذ أح�ام القضاء اإلداري 

رغم أهمية تنفيذ األح�ام القضائية اإلدار�ة وعالقة ذلك بأح�ام الدستور أو بتكريس مفهوم دولة ا�حق والقانون 

مبدأ   ضمان  أو  القضاء  استقالل  مبدأ  ذلكأو  غ��  أو  االستثمار  تحف��  أو  القضائي  دستور 64األمن  وتنصيص   ،

ملزمة ل�جميع، و�جب ع�� السلطات العمومية ع�� أن األح�ام ال��ائية الصادرة عن القضاء    126�� الفصل    2011

فإن  ألح�ام،  تقديم املساعدة الالزمة أثناء ا�حاكمة، إذا صدر األمر إل��ا بذلك، و�جب عل��ا املساعدة ع�� تنفيذ ا

هذا النص الذي جاء عاما وشامال والذي لم ينص ع�� وجوب تنفيذ األح�ام الصادرة ضد اإلدارة بمقت��ى صر�ح 

�عض  مواجهة   �� الصادرة  األح�ام  تنفيذ  عن  اإلدارة  امتناع  وأن  خاصة  املعضلة،  هذه  استمرار  دون  يحل  لم 

دستور   ظل   �� سار�ا  ظل  ا  -  201165اإلدارات  ذلك  أكد  لسنة  كما  تقر�ره   �� عدد   -  2013لوسيط  انتقل  حيث 

خالل سنة التقر�ر،   221ش�اية إ��    122الش�ايات، املعروضة ع�� هذه املؤسسة واملنضو�ة تحت هذا الفرع، من  

 . 66امل�جلة �� السنة السابقة عليھ  %7,3من مجموع الش�ايات والتظلمات، مقابل  %11,5وهو ما �عادل 

كذلك، حيث أنھ وع�� الرغم من تنصيص الدستور ع�� واجب تنفيذ األح�ام القضائية، نفس األمر عرفتھ تو�س  

إال أّن عديد اإلش�االت قد تطرح بمناسبة تنفيذ األح�ام القضائية الصادرة �� الن�اعات اإلدار�ة والسبب �� ذلك 

ا من  و��  ومؤسسا��ا.  الدولة  ع��  العامة  القوة  بوسائل  التنفيذ  إم�انية  عدم  ع��  أساسا  يتعّ�ن  ال�ي  إلش�االت 

 
ة  سيمو (املصطفى)، مستجدات تنفيذ أح�ام القضاء اإلداري، الندوة العلمية الوطنية املنظمة من طرف وزارة العدل وا�حر�ات �شراكة مع جمعي  -64

 .216حام�ن باملغرب حول موضوع "القا��ي اإلداري ب�ن حماية ا�حقوق وا�حر�ات وتحقيق املص�حة العامة"، مرجع سابق، ص: هيئات ا�

لف تجدر اإلشارة إ�� أن تنفيذ أح�ام القضاء اإلداري عرف مستجدات تتمثل �� إجراءات تنفيذية غ�� ج��ية و�ديلة، ومن أهمها �عي�ن قا��ي م�   -65

والقيام وسيط    بالتنفيذ  وملؤسسة  املدنية  الشؤون  مدير�ة  أو  العدل  لوز�ر  املستمر  واملواكبة  وا�حر�ات  العدل  وزارة  رعاية  تحت  قطاعية  باجتماعات 

ال�ي ال تزال قيد مسطرة الت اتفاقات مع �عض أ�خاص القانون العام عبارة عن توقيع ال��امات كتابية بتنفيذ األح�ام  نفيذ �� ظل  اململكة، ثم توقيع 

لذي  لة زمنية وا�حة محددة بمقت��ى اتفاقيات الغاية م��ا تحقيق املوازنة ب�ن حقوق طالب التنفيذ و��ن ضرورة تأم�ن حسن س�� املرفق العام ا جدو 

 .222 -216ص:   -سيمو (املصطفى)، مستجدات تنفيذ أح�ام القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص -�شرف عليھ اإلدارة. أنظر: 

 = أنظر :  -66

 6294املرفوع إ�� حضرة صاحب ا�جاللة امللك محمد السادس حفظھ هللا وأيده، ا�جر�دة الرسمية عدد    2013تقر�ر مؤسسة الوسيط برسم سنة  -=

 .  7060إ��   7058 -7055 -7039.، الصفحات : 2014شتن��  25بتار�خ 
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املشّرع التو���ي أن يتصّدى لها بتطو�ر التشريع ا�جاري بھ العمل و�يجاد اآلليات املناسبة إللزام الدولة والهيا�ل 

 .67العمومية ع�� تنفيذ األح�ام الصادرة ضدها

مهنة  تنظيم  قانون  مشروع  بخصوص  الشعب  نواب  بمجلس  العام  التشريع  �جنة  عقد��ا  اجتماع  جلسة  فخالل 

باملائة، معت��ا أنھ   50بأن �سبة عدم تنفيذ األح�ام القضائية تجاوزت  أفاد وز�ر العدل التو���ي  العدول املنفذين  

ع�� مراجعة مسألة تنفيذ األح�ام وال�ي ال يمكن ا�حديث عن منظومة عدالة فاعلة وذات جدوى دون االنكباب  

الكث�� من الوقت وا�جهد با�جدية 68�ستن�ف  . وهو ما �ستد�� أخذ مسألة عدم تطبيق قرارات ا�حكمة اإلدار�ة 

علو�ة  وضمان  العدل  و�قامة  وتنفيذها  القضاء  قرارات  اح��ام   �� مسؤولي��ا  املعنية  السلط  وتحمل  ال�افية 

وسيادة   دولة  الدستور  وتكريس  الديمقراطي  االنتقا��  املسار  إنجاح  وضمان  وا�حر�ات  ا�حقوق  وحماية  القانون 

 .69القانون واملؤسسات بما يضمن اح��ام هيبة الدولة

 وعدم جرأة القا��ي اإلداري.  ثالثا: إش�الية استقاللية السلطة القضائية 

مبدأ   تكريس  عدم  اإل �عد  القضاء  دور  معيقات  أحد  القضاء  �عمل  استقالل  فل�ي  الدولة،  مدنية  إرساء   �� داري 

نظام العدالة من أجل أداء مهمتھ �امال ينب�� أوال وقبل �ل ��يء أن ي�ون مستقال، وأن ي�ون قادرا ع�� التحكم �� 

 .70الن�اعات الناجمة عن تضارب املصا�ح االجتماعية وذلك ع�� أساس معاي�� قانونية 

 �� اإلداري  للقضاء  الفاعل  الدور  خالل   فرغم  من  املدنية  الدولة  مفهوم  وتجسيد  والقانون  ا�حق  دولة  توطيد 

وارتباطھ  باملغرب  ت�و�نھ  وطبيعة  القا��ي  لعمل  املؤطرة  القانونية  البنية  فإن  وغ��ها،  السابقة  وقراراتھ  أح�امھ 

 
 بن خليفة (حاتم)، مرجع سابق.  -67

 : باملائة، من موقع 50لقضائية تجاوزت وز�ر العدل: �سبة عدم تنفيذ األح�ام ا -68

 www.assabahnews.tn/article   

 .01/11/2017، تار�خ آخر ز�ارة 2017مارس  10بتار�خ 

، تار�خ آخر ز�ارة  2017غشت    10، بتار�خ  www.essahafa.tnعدم تنفيذ قرارات ا�حكمة اإلدار�ة يقوض مؤسسات الديمقراطية الناشئة، من موقع  -69

01/11/2017 . 

 .20، ص : 2005، 26-25املد�ي (محمد)، اإلصالح الدستوري، (ترجمة: محمد العفرا�ي)، مجلة وجهة نظر، عدد مزدوج  -70

http://www.essahafa.tn/
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الظه�� تمثالت  املؤمن�ن ع��  إمارة  القرا  71بمؤسسة  املغر�ي ع��  القا��ي اإلداري  انفتاح  ا�جديدة تحول دون  ءات 

بقابلية القرارات امللكية للطعن أمام القضاء اإلداري من خالل مجموعة وتأسيسھ للموقف القاضي  2011لدستور  

املؤمن�ن  أم��  صفة  ب�ن  وفصلھ  دقيق  �ش�ل  تحديده  م��ا  وخاصة  ا�جديد،  الدستور  كرسها  ال�ي  الضمانات  من 

الفصل    �� تنصيصھ  وكذا  الدولة،  رئيس  أن    118وصفة  �ان ع��  سواء  اإلداري،  ا�جال   �� اتخذ  قرار  �ل   ..."  :

ا�ختصة"  اإلدار�ة  القضائية  الهيئة  أمام  فيھ  الطعن  يمكن  فرديا،  أو  الن�عة 72تنظيميا  استمرار  كرس  بل   .

التقليدية �� �عض أح�امھ من خالل استبعاده الطعن �� القرارات الصادرة عن امللك واعتباره سلطة إدار�ة، حيث  

"ملا �ان ثابتا أن االج��اد القضائي   بأنھ:  2016شتن��    16كمة اإلدار�ة بالر�اط �� حكمها الصادر بتار�خ  صرحت ا�ح 

املغر�ي مستقر ع�� اعتبار أن القرارات امللكية ال تقبل الطعن باإللغاء وفقا ملا أسس لھ ا�جلس األع�� سابقا منذ 

الروندا  1960سنة   ا�حميد  عبد  قضية   ��    �� بالطعن  املتعلقة  القضايا   �� الفصل  يقبل  لم  إذ  أخرى،  وقضايا 

القرارات امللكية بدعوى عدم صدورها عن سلطة إدار�ة باملفهوم الذي ينص عليھ الفصل األول من ظه�� تأسيس 

ادرة عنھ  ومن ثم عدم اعتبار جاللة امللك جهة إدار�ة ونفي الصفة اإلدار�ة عن املقررات الص   -سابقا-ا�جلس األع��

وعدم إخضاعها للرقابة القضائية، فإنھ بالرجوع للنازلة، يتب�ن أن قرار تمديد حد سن التقاعد بالنسبة للمطلوب 

امللـك   بجاللـة  املنوطة  الدستور�ة  املهام  من  جانب  إطار   �� متخذة  إجراءات  ضمن  بدوره  يندرج   ،..... الطعن   ��

الفصل   ��    42بمقتـضـى  الدستور واملتمثلة  الدستور�ة"، ولذلك فإن هذا من  "السهر ع�� حسن س�� املؤسسات 

من نفس الدستور بخصوص   118القرار يظل غ�� قابل للطعن القضائي، وال ينال من ذلك ما نص عليھ الفصل  

ا�ختصة،  القضائية  ا�جهات  أمام  للطعن  اإلداري  ا�جال   �� املتخذة  والفردية  التنظيمية  القرارات  �ل  قابلية 

 
 لك بظه�� ع�� �عي�ن القضاة من قبل ا�جلس األع�� للسلطة القضائية".ع�� أن : "يوافق امل  2011من دستور   57ينص الفصل  -71

بتار�خ    -72 منشور  امللكية،  القرارات  ع��  القضائية  للرقابة  الدستور�ة  (محمد)،الضمانات  االلك��و�ي   2012مايو    6خمريش  بالرابط 

:http://m.marocpress.com  2018/ 01/02آخر ز�ارة ، تار�خ. 

http://m.marocpress.com/
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تن�ل من�لة هذا ا�جال اإلداري الصرف الصالحيات الدستور�ة ا�حفوظة �جاللة امللك �� مجال اإلشراف  مادامت ال

 .73ع�� حسن س�� املؤسسات الدستور�ة" 

أن   �ستحضر كما  ال  خصوصا،  واإلداري  عموما  املغر�ي  القا��ي  تجعل  للقضاء  األع��  للمجلس  امللك  رئاسة 

، مما جعل تأث��ه كفاعل �� الفضاء السيا��ي ضعيفا، فتغي�� البناء التنظي�ي النقاشات الدائرة �� ا�جال العمومي

املغر�ي  القا��ي  الشتغال  التقليدية  الفكرة  يخ�خل  لم   ... وغ��ه  اإلداري  القضاء  إ��  باالنتقال  القضاء  �جهاز 

القانون/ املواطنة/ االنتقال الديمقراطي ع�� األح�ام القض  لبناء دولة  لتأو�الت والدخول �� مشاريع  ائية ا�حاملة 

متا�عة �عض القضاة   -كما �� �عض ا�حاالت    -، وهو ما زالت تحول دونھ  74جديدة تنطلق من فكرة ا�حق والقانون 

القضائية  السلطة  واستقاللية  التعب��   �� با�حق  ارتباط  ذات  مال�سات   �� التحفظ  واجب  خرق  بدا��  وتأدي��م 

ال75باملغرب  إ�شاء   �� التسريع  عدم  أو  فيھ ،  أصبح  الذي  الوقت   �� بتو�س.  القضاء  الستقاللية  الداعمة  هيا�ل 

التطور ا�جتم�� والسيا��ي للبلدين يفرض أن يتحول القا��ي من خادم للقانون إ�� خادم للمجتمع أو رائد فيھ،  

الستخرا مخت��  و���  املباشرة  للديمقراطية  ومن��  مرجع  إ��  املدنية،  ا�حياة  مع  املباشر  تفاعلھ  توجهات و�فعل  ج 

 . 76وقواعد جديدة. ومن شأن �ل ذلك أن يؤدي إ�� �عز�ز مرجعية القضاء والثقة فيھ

كما    -ختاما، قد �عت�� البعض بأن ارت�از القضاء اإلداري ع�� مقتضيات الشريعة اإلسالمية إما �� �عز�ز قضائھ  

الذكر   السابقة  األح�ام  �عض   �� ا�حال  ا�ح   -هو  ا�حر�ات  �عض  تقييد   �� �ونياأو  بالطبيعة 77مية  تصر�حا   ،

 
 11بتار�خ  https://www.marocdroit.com، منشور باملوقع االلك��و�ي :  2016شتن��  16الصادر بتار�خ    3233حكم ا�حكمة اإلدار�ة بالر�اط رقم    -73

 . 2016أكتو�ر 

 .20، ص : 2005، 26-25نتقال الديموقراطي باملغرب، مجلة وجهة نظر، عدد مزدوج )، التغي�� الدستوري وسينار�و اال أترك�ن (محمد-74

75-    : ال�ي تم تحر�كها ضد القضاة بدا�� خرق واجب التحفظ �عد دستور    -أنظر  التأديبية  املتا�عات  القا��ي محمد    2011تقر�ر تقيي�ي حول  حالة 

عادلة محاكمة   �� ا�حق  أجل  من  عدالة  جمعية  نموذجا،  االلك��و�ي:  الهي�ي  باملوقع  (منشور   ،http://www.justicemaroc.org : ز�ارة  آخر  تار�خ   ،

08/04/2016 .( 

الر   -76 من  مأخوذ  تو�س،   القانونية  املفكرة  وظيفتھ؟  �شأن  ماذا   : القضاء  استقاللية  من  أ�عد  العفيف)،  (محمد  وا�جعيدي  (نزار)،  ابط صاغية 

 االلك��و�ي :

legal-agenda.com   6، ص : 2017، 8العدد . 

لإلجراءات   -77 طبقا  ا�جمعيات  تأسيس  حر�ة  أن  البدي�ي  "من  بأنھ:  ق��ى  حيث  مكناس،  والية  وا��  ضد  مكناس  جمباز  اتحاد  جمعية  قضية  ومثالھ 

م قبول  ل�ي و�عداملنصوص عل��ا �� قانون ا�جمعيات ترتبط باح��امها القوان�ن واألخالق و�عدم املساس بالدين اإلسالمي أو الوحدة ال��ابية والنظام امل

https://www.marocdroit.com/
http://www.justicemaroc.org/
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دولة   معطى  ع��  ال��ك��  من  ف��ا  انطلقنا  وال�ي  املوضوع،  لهذا  مقار�تنا  أن  غ��  �حضورها.  و�عز�زا  للدولة  الدينية 

تقيدا بمبدأ   -ا�حق والقانون باعتباره يجسد الدولة املدنية و���تب ع��ا، �سمح بالقول بأن القا��ي اإلداري ملزم  

وسياد الدستور املشروعية  وسمو  القانون  أن    -ة  ع��  التصدير   �� أكدت  ال�ي  الدستور�ة  املقتضيات  باح��ام 

"اململكة املغر�ية دولة إسالمية"، ونصت �� الفصل الثالث ع�� أن :"اإلسالم دين الدولة"، ومنحت للملك بموجب 

ع�� أنھ ال يمكن أن    175صل  صفة "أم�� املؤمن�ن وحامي ح�ى امللة والدين"، و��� جانب ذلك أكد الف  41الفصل  

استثنائية  قانونية  قوة  تكت��ي  القواعد  فهذه   ."... اإلسالمي  بالدين  املتعلقة  "األح�ام  الدستور�ة  املراجعة  تتناول 

) للتغي��  قابلة  غ��  أ��ا  دام  ما  دستور�ة  فوق  بالدستور  )normes intangiblesل�و��ا  �س�ى  فيما  وتندرج 

 . lleconstitution matérie(78املادي(

دستور   أن  إ��  باإلضافة  يمنحها   2011هذا  وا�حر�ات ال  ا�حقوق  لبعض  كفالتھ  وأن  الدولة  مدنية  ع��  ينص  لم 

األساسية م�ونا��ا  من  اإلسالمي  الدين  �عد  الذي  األمة،  ثوابت  فكرة  مع  لتعارضها  اإلطالق  دين  79صفة  هو  بل   .

املغر  للدولة  والقوان�ن  التشريعات  �جميع  ومصدر  مصدرا الدولة  اإلسالمية  الشريعة  اعتبار  فإن  و�التا��،  �ية. 

رئيسيا للقضاء اإلداري تلزمھ بضرورة الرجوع إ�� مباد��ا بداية،ثم إ�� املصادر األخرى �شرط أال تتعارض القواعد  

اإلسالمية الشريعة  مبادئ  مع  م��ا  وأن  80املأخوذة  خاصة  املواثيق .  جانب  إ��  استندت  وقراراتھ   أح�امھ  �عض 

لهذه املرجعية  ا لدولية ع�� املرجعية اإلسالمية واعت����ا من ضمانات حماية ا�حقوق وا�حر�ات. كما أن اعتماده 

 .81يتما��ى مع خصوصية وثوابت وقيم، وكذا مع املبادئ األخالقية ل�ل من ا�جتمع�ن املغر�ي والتو���ي

 
،جمعية اتحاد جمباز مكناس  2012ماي    10بتار�خ    5/4/2011/135حكم ا�حكمة اإلدار�ة بمكناس ملف رقم     -الدعوة إ�� �افة أش�ال التمي��". أنظر:  

 .284 -282ص :  -،ص2013، 110 -109ضد وا�� والية مكناس ومن معھ. منشور ب : ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية، عدد  

 .45 -44اليع�و�ي (محمد)، مرجع سابق، ص :  -78

، ص : 2017،  133الشام�� (يو�س)، تطور املرجعية الدستور�ة �� االج��اد القضائي اإلداري املغر�ي،ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية، عدد    -79

102. 

، 47ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية،"سلسلة : مواضيع الساعة"، عدد  املرجعية اإلسالمية �� أح�ام قا��ي ا�حاكم اإلدار�ة،  األعرج(محمد)،-80

 . 33، ص : 2004

�ي مرجعية فح�ى الفكر السيا��ي الغر�ي ر�ط مدنية الدولة �علماني��ا، وا�حال أن اعتماد العلمانية �عد أيضا تأكيدا ع�� أن للدولة باملفهوم الغر   -81

 عليا علمانية. 
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تجليات الدولة املدنية �� �ل من املغرب وتو�س، من خالل  إ�� جانب ذلك، يبدو جليا إرساء القضاء اإلداري لبعض 

املعروضة ع��   القضايا   �� لھ ذلك  تبدى  ا�حقوق وا�حر�ات �لما  والقانون وحماية  ا�حق  لدولة  تدعيمھ وتوطيده 

 هيئاتھ، مستندا �� ذلك ع�� وظيفتھ الدستور�ة �� إقامة العدل واح��ام الدستور ومبدأ املساواة وسيادة القانون، 

 وع�� املرجعيات واألسس واملرتكزات ال�ي أقر��ا مقتضيات الدستور�ن.

ببعض   مشو�ا  يظل  املدنية  الدولة  إرساء   �� ومساهمتھ  اإلداري  للقضاء  اإليجا�ي  الدور  هذا  أن  غ�� 

 النقائص واملعيقات ال�ي تفرض ع�� الدولة والسلطات العمومية أن �عمل ع�� :

 حداث مجلس دولة ومحكمة التنازع باملغرب. استكمال البناء املؤسسا�ي بإ-

واملؤسسا�ي - الهيك��  اإلطار  وتجسيد  تو�س،   �� اإلداري  القضاء  بتنظيم  املتعلقة  الدستور�ة  املقتضيات  تفعيل 

 املركزي الوط�ي وا�جهوي ا�جديد ع�� أرض الواقع.

اإلداري والتجسيد الفع�� ملبدأ استقاللية تحقق اإلرادة السياسية الصادقة لتجاوز معضلة تنفيذ أح�ام القضاء  -

 القضاء.

إقامة -  �� الدستور�ة  لوظيفتھ  أدائھ  حسن  أجل  من  والشر��  واألخال��  القانو�ي  لواجبھ  اإلداري  القا��ي  تحمل 

 العدل وسيادة القانون وحماية ا�حقوق وا�حر�ات باعتبارها تجليات أساسية إلرساء الدولة املدنية بالبلدين. 

 

 
شر�ن األنصاري، مفهوم الدولة املدنية �� الفكر الغر�ي واإلسالمي (دراسة مقارنة لبعض النصوص التأسيسية)، املركز العر�ي لألبحاث أحمد بوع -أنظر:  

 .33، ص : 2014ودراسات السياسيات، أبر�ل 

الذ  التعليم  الغر�ية من اختيار ش�ل  الدول  �� �عض  وآباؤهم املسلمون  الطا�ع  و�� هذا اإلطار يحرم �عض األطفال  الدينية و�ح��م  يتوافق وهو���م  ي 

اب إل��ا  ا�خاص �حر�ة التعليم ا�ح�ومة بقواعد الدين اإلسالمي (�ستحضر هنا معاناة الفتيات ا�حجبات داخل املؤسسات التعليمية ومنعهم من الذه

لعمومي و�� �عض األحيان باملؤسسات ال�اثوليكية ا�خاصة �سبب ارتياد ا�حجاب). فالتالميذ املسلمون �� فر�سا مثال مج��ون ع�� الدراسة بالتعليم ا 

ية لم يأخذ  املل��مة جميعها بمبادئ ا�جمهور�ة الفر�سية وع�� رأسها العلمانية، �� وقت مازال التعليم ا�خصو��ي اإلسالمي �� فر�سا كجمهور�ة علمان

كة مع الدولة تفرض اإلل��ام بالطا�ع العلما�ي ل�جمهور�ة. حول هذا املوضوع موقعھ �عد �� النظام التعلي�ي الفر���ي، ألن ذلك لن يتأ�ى إال �عقود شرا

 أنظر :  

- HAQUET (Arnaud) , l’enseignement privé musulman dans une république laïque , RFDA ,   Mai – Juin 2009 , P : 515 - 523. 


