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   مدیریة الجامعة -حاضرات المرئیةبـ قاعة الم  80.30h -h10.00  :الجلسة االفتتاحیة 

  بالحبيب عبد هللا / أ :  الجلسة إدارة

  - استعادة المصلحة العامة في ظل حوكمة الجماعات المحلية بالجزائر  -بوحنية قوي     / د:  كلمة رئيس الملتقى 

  "ھانس صيدل األلمانية "جميل حيدر ممثل مؤسسة /أ: كلمة السيد 

  .أحمد بوطرفاية / د.أ كلمة مدير الجامعة 

  كلمة السيد  والي والية ورقلة

  "المدير العام للجماعات العمومية المحلية في تونس " مختار الھمامي / األستاذ  -المحاضرة اإلفتاحية  

  - حالة تونس  - بالدول المغاربية استشراف واقع الجماعات المحلية العمومية 
h  10.00

  .مدیریة الجامعة –المرئیة  قاعة المحاضرات h–12.30 h 10.00: الجلسة العلمیة األولى 
  ود ــــــــــاسم ميلــــــــــق/ د: المقرر  -                      ةـــــامشــــــــوثي مكـــــــــغ   /د.أ: رئيس الجلسة  ـ 

h 10.00 

ou 

h  10.20 
 

h 10.20 

ou 

h 10.40   

h 10.40 

ou 

h 11.00  

 

2011 

h 11.00 

ou 

h  11.20   
 

h 11.20 

ou 

h  11.40  
h 11.40 

ou 

h  12.30 Débat   /    

 بوطيب بن ناصر /طاجين فريدة ، أ/خميس محمد ،أ/أحمد سويقات، أ/أ ، عياض محمد عماد الدين /أ ، جابو ربي اسماعيل/أ  ، كاھيمبروك / أ
عيسى /محمد االخضر كرام ،أ/،أ زوليخة لحميم / إسماعين لعبادي ،أ/عبد المنعم القاسمي الحسني ، أ. صالحي نجاة ، د/لقمان بامون ، أ/، أ

زرقاط
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  . الجلسة العلمیة المسائیة h00.17h  14.30األربعاء :الجلسة الثانیة 

     /أ: المقرر .                          / د.أ :رئيس الجلسة 

 

  

  

  

  

  

 
 

h 14.30 

ou 

h 14.50

 
 

h 14.50 

ou 

h 15.10 

  
h 15.10 

ou 

h 15.30

Les finance locales dans le développement des 

collectivités locales en Algérie 

 

Université de Blida

 
P.Ghaouti Mekamcha 

h 15.30 

ou 

h  15.50

 
h 15.50 

ou 

h  16.10 

Débat   /   h 16.10 

ou 

h  17.00 

:  
زموري /ولد عامر نعيمة ،أ/الداوي نجاة،أ/، أسنوسي صفية/ ، أ حشود نور الدين/ أ ، مسلم بابا عربي/أ ، لمين سويقات/أ 

شرقي صالح الدين /حساني محمد منير ، أ/، أليندة
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  .    مدیریة الجامعة –المرئیة قاعة المحاضرات   h   - 12.00  h  08.30  : الصباحیةالعلمیة الجلسة 

 بابا عـــــربي مســـــلم / أ: المقرر .                            وردةـــــــــور كـــــــــزھ /د.أ :رئيس الجلسة 

  

  الجلسة الختامیة

 h 12.00 مدیریة الجامعة –المرئیة  قاعة المحاضرات

  ة المغاربیة الندو اختتام اإلعالن الرسمي عن 

h 08.30 

ou 

h 08.50 

h 08.50 

ou 

h 09.10 

 

h 09.10 

ou 

h 10.30

h 10.30 

ou 

h  10.50

h 10.50 

ou 

h  11.10 

Débat   /   h 11.10 

ou 

h 11.50 

الزاوي /نصير بن أكلي ، أ/بن الشيخ عصام،أ/قندوز عبد القادر ،أ/ عبد الرحيم صباح ، أ/ دمانة محمد ، أ/صفاء عطية ، أ/أ
.ليمام سالمة / انتصار مجوج ، أ/ ، أمحمد الطيب 
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2012أكتوبر  04األربعاء 



:المحتوى

محطات أساسیة في تطور الالمركزیة الترابیة1.
:والتفسیر فھممنطلقات أساسیة في ال2.

مكانة ودور الجھة في النظام السیاسي والدستوري المغربي3.
:المقاربة المجالیة كإطار للھندسة الجھویة4.

آفاق الجھویة المتقدمة في المغرب فیضوء تجارب 5.
:دولیة مقارنة

2
محمد الغالي. د



3

 

1 (

جماعة محلية، 801أول تقسيم جماعي ، إحداث :  1959 

تميز باعطاء المجالس ، 1960لسنة  01/59/315ظهير التنظيم الجماعي رقم :  1960
:الجماعية

.
:ا، تميزتاريخي امنعطفشكل  1976ظهير التنظيم الجماعي لسنة 

 
.

و ، 9/97جماعي  سيرورة متواصلة من اإلصالحات قانون انتخابي:  2001–1977
.جماعة جديدة وتعزيز وسائل الالمركزية 688إحداث 

مراجعة تنظيم المجالس وتحسين قواعد :  00/78 الجماعياصدار القانون :  2002
تسييرھا ، وتوسيع حق االختصاصات وإحداث نظام وحدة المدينة

محمد الغالي. د
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، وكذلك  الدستور المراجع 94في فصله  1992الدستور المغربي  المراجع في سنة  
إلى جانب العماالت واألقاليم  في فصله المائة،  1996في سنة 

والجماعات الحضرية والقروية، حيث تنتخب ھذه الجماعات المحلية مجالس تتكلف 
.بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددھا القانون

بتنفيذ القانون  1.97.84الظهير رقم  1997أبريل من سنة  02و صدر في 
المتعلق بتنظيم الجهات ليضع الجهة في قلب التحوالت المؤسساتية التي عرفتها  96/47

.، وليجعل منها رافعة أساسية للتنمية1962المملكة المغربية منذ دستور 
بهذه االصالحات اصبحت الجهة وحدة تشكل مجموعة مندمجة وحية، أنيطت بها مهمة 

المساھمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجماعة الجهوية تماشيا مع 
منظور السياسة العامة إلى جانب الدولة والجماعات المحلية األخرى، 

محمد الغالي. د
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:تحديدات مفاھیمیة) 2
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.
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محمد الغالي. د
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محمد الغالي. د
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تشكل طريقة للتفكير في التنمية المحلية أو لمصاحبة 
المشاريع من خالل نمودج يعتمد على الجمع المتزامن و 

:المتوازي للعناصر التالية
الفضاء الجغرافي؛ -1
الحقائق االقتصادية و االجتماعية -2
.التمثالت الثقافية -3
تموقعات الفاعلين -4

بحيث كل مجال يتضمن مبدئيا مجهودات و طاقات يمكن 
..تقييمها
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 :

المجال  
)le Territoire(

)بري، بحري، جوي(االقلیم 

)الواطنین و المواطنات(االنسان 
)ھویة المجال(القیم 
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     :
:في التنمية التي تأخذ بعين االعتبار 

السكان -1
المبادرات -2
.مطالب و حاجيات الناس على المستوى المتوسط و البعيد -3

تكامل و اندماج عقالني للمشاريع الفردية و الجماعية في سياقھا  
اقتصادي و تثمين و ترجيح مشاركة حاملي المشاريع في -السوسيو

الحياة المحلية لتجاوز حاالت القصور أو الفشل في الرفع من مستوى 
..المواطنين االقتصادي و االجتماعي

مشاريع جديدة انطالقا من الموارد و الحاجيات التي لم يتم  
.تلبيتھا في المجال



العناصر األساسیة في الفھم والتفعیل
زة

جه
األ

 :
ن؟

م

ف
دا

ألھ
ا

 :
ا؟

اذ
م ت

صا
صا

خت
اال

 :
ا؟

اذ
م

خیر اإلنسان

Les 3 Piliers de la GRH

محمد الغالي. د



محمد الغالي. د



:خالصــة

12
محمد الغالي. د
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محمد الغالي. د
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ترأس اجتماع المجلس  مناسبةب 1984 فاس الخطاب الملكي
 .للمنطقة الوسطى الشمالیة الجهوياالستشاري 

تكون أساسا لذلك   جهویةوأطمح كذلك في وضع ھیاكل ..
كله، لها من اإلمكانیات تشریعیا ومالیا ما یجعلها قادرة أن تقف 
على رجلیها، وان تعرف حاجیاتها وأن تقیم سلم أسبقیاتها وأن  

تعبر بصوت جماعي، بقطع النظر عن اختالف األحزاب أو المشارب  
السیاسیة عن الحاجیات وعن المطامح، وأن تكون ھي الناطقة وھي  

المبرمجة وھي المخططة وھي البانیة والمطبقة على أراضیها،  
وأقصد أرض اإلقلیم ولیس أرض الجهة، وفكرت أن أضع أمام  

أنظار البرلمان مشروع قانون خاص بمجالس الجهات المغربیة التي  
وتكون   بهاتكون لها سلطتها التشریعیة وسلطتها التنفیذیة الخاصة 

 ."...لها ھیئة الموظفین

محمد الغالي. د



15

”ذاكرة ملك"في كتابه 

 
إن المغرب بمثابة فسیفساء بشریة وجغرافیة، :"حیث یقول

ألترك یوما الجهات تتمتع  ولهذا الغرض أرید تحقیق الالمركزیة 
وذلك " الندر"باستقاللیة كبیرة على شاكلة المقاطعات األلمانیة 

، بحیث یكون التنفیذ أسرع  سیكون بالتأكید في مصلحة المغرب
اهللا بتنوع رائع ألنه یزخر  حباهوالتطور أكثر واقعیة، فالمغرب 

من الناحیة الجغرافیة بصحراء شاسعة وواحات نخیل وارفة  
الظالل، وثلوج تكسو جباله وسهول خصبة، فضال عن سواحل  

مترامیة األطراف على المحیط األطلسي والبحر األبیض  
."المتوسط، وال ینقصه إال صقیع القطب الجنوبي

محمد الغالي. د
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محمد الغالي. د
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 1996
(100):

(101) :

  

محمد الغالي. د



محمد الغالي. د



محمد الغالي. د



96/47

دراسة المیزانیة والتصویت علیها ودراسة الحسابات اإلداریة والمصادقة علیها،�

إعداد مخطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للجهة، �

إعداد التصمیم الجهوي لتهیئة التراب ، �

إنعاش االستثمارات والتشجیع على إنجازھا عن طریق إقامة مناطق صناعیة  �
واقتصادیة،    

البت في شأن المساھمة في مقاوالت االقتصاد المختلط، �

إنعاش التشغیل وفق التوجهات الوطنیة وإنعاش الریاضة واألنشطة االجتماعیة  �
والثقافیة،

حمایة البیئة والموارد المائیة للجهة، �

.السهر على المحافظة على الخصائص المعماریة الجهویة وإنعاشها �
محمد الغالي. د



إقامة وصیانة المستشفیات والثانویات والمؤسسات   �
؛الجامعیة وتوزیع المنح الدراسیة

؛تكوین أعوان و أطر الجماعات المحلیة    �

.التجهیزات ذات الفائدة الجهویة     �

محمد الغالي. د



إنعاش تنمیة الجهة إذا كانت االختصاصات تتجاوز ترابیا المجال �
الجهوي أو إذا كانت الوسائل المتطلبة أكثر من تلك الموضوعة رھن 

تصرف الجهة أو المتوفرة لدیها،

إحداث المرافق العامة الجهویة وطرق تنظیمها وتسییر شؤونها  �

،)الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة أو االمتیاز( 

التدابیر المالئمة الختیار االستثمارات بالجهة، �

إبداء الرأي في السیاسات المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتعمیر  �
ووسائلها،

إبداء الرأي في السیاسة المتعلقة بإقامة المؤسسات الجامعیة  �
.والمستشفیات في الجهة

محمد الغالي. د



اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وریاضیة وبیئیة (اختصاصات متعددة الجوانب�
،...)وتعمیریة

اختصاصات تتطلب كفاءة وحكامة خاصین لدى المنتخبین واألطر والتقنیین  �
الجهویین إضافة إلى الموارد الكافیة لذلك،

اختصاصات محتشمة في الجانب المالي،�
اختصاصات ال عالقة لها إطالقا بالمجال السیاسي، وال تبت إال في ما ھو جهوي�
اختصاصات متوقفة على مصادقة سلطات الوصایة،�
اختصاصات ال تتمتع باالستقالل الكافي مالیا وإداریا،�
اختصاصات تفوق أحیانا اإلمكانات المالیة والوسائل المتوفرة،�
اختصاصات ال تعكس طابع الشخصیة المعنویة التي تتمتع بها الجهات  �

كجماعات محلیة،
.اختصاصات غیر متناسبة وفلسفة وتوجهات الجهویة الموسعة والمتقدمة�

�23

محمد الغالي. د



24

الخطاب الملكي بمناسبة عید المسیرة الخضراء 
مدخل التفكیر في تجاوز نمط الالمركزية : 2008نونبر  06لـ  

 االدارية

 ...

  ...

محمد الغالي. د
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لمقاربة جديدة في تدبير  2008نونبر  06الخطاب الملكي لـ تبني  
السياسات العمومية وھي المقاربة المجالية

وعليه سيصبح المجال الكلمة المفتاح في مسلسل تحقيق التنمية  
:عبر التحديد المؤسساتي المؤطر بمفهومي

1 (
2 (

 

محمد الغالي. د



26
محمد الغالي. د
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  :

.

محمد الغالي. د
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نموذجا في الحكم ينبني على مبدأ  تعطي 

نقل السلطات من المركز الى وحدات مجالية تتمتع 
الكاملة التي تجعل منھا كيانا عاما قائم  

الذات مستقال تمام االستقالل في تدبير الشؤون وممارسة 
السيادة داخليا في مستوياتھا السياسية، االقتصادية، 

لكن ھذا المستوى السيادي يبقى محدودا باألفق ..االجتماعية
الذي ال يجعل من الوحدة المجالية مالكة للشخصية الدولية 

بل تبقى شخصا من  ألنھا 
أشخاص القانون الداخلي العام في بنية و نسق النظام 

السياسي 

محمد الغالي. د
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لتوزیعا
:العمودي 

المركزیة

 التوزیع
:األفقي

الالمركزیة

التوزیع 
التقاطعي

حصیلة التوفیق بین التوزیعین العمودي واألفقي: لتوزیع التقاطعي ا

محمد الغالي. د



مركزیةبرامج 

من فوق الى اسفل

ألعمل ألجلألعمل  مع

المركزیةبرامج 

تفاعلیة تشاركیة



العمل ألجل العمل  مع

نسق عمودي نسق شمولي مندمج

اذا كنت تعمل من أجلي وال تعمل معي فانك تفكر ضدي
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 1 - 

 2 -

 3- 

 4-

محمد الغالي. د
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محمد الغالي. د
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محمد الغالي. د
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محمد الغالي. د
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ختصاصاتاال

اإلمكانات 
والموارد

تقطیعالالرقابة

نمط 
االقتراع

محمد الغالي. د
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في النظام الدستوري و السياسي  الترابية اتلجماعمكانة ا
:المغربي

1 
. نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية

يقوم النظام الدس�توري للمملك�ة عل�ى أس�اس فص�ل الس�لط، وتوازنھ�ا وتعاونھ�ا، 
والديمقراطي���ة المواطن���ة والتش���اركية، وعل���ى مب���ادئ الحكام���ة الجي���دة، ورب���ط 

.المسؤولية بالمحاسبة
تستند األم�ة ف�ي حياتھ�ا العام�ة عل�ى ثواب�ت جامع�ة، تتمث�ل ف�ي ال�دين اإلس�المي 
الس���مح، والوح���دة الوطني���ة متع���ددة الرواف���د، والملكي���ة الدس���تورية، واالختي���ار 

.الديمقراطي
.
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 الترابیة والجماعات الجهات عنوان تحت 2011 دستور من التاسع الباب
األخرى

 135 الفصل جسب

.والجماعات واألقاليم والعماالت الجهات ھي للمملكة الترابیة الجماعات

 بكيفية شؤونها تسير العام، للقانون خاضعة اعتبارية، أشخاص الترابية الجماعات
.ديمقراطية

.المباشر العام باالقتراع والجماعات الجهات مجالس تنتخب

:خالصة
 و للمواطنين سيكون الجهوية خالل من الالمركزي التدبير اعتماد منذ مرة ألول

 بشكل الجهوية المجالس في ممثليهم انتخاب في مباشر دور المواطنات
 صيغة تبني يفسره ما وھو المباشر العام االقتراع خالل من مباشر

 دستور خالل من )القيم و الهوية الى يحيل انساني مفهوم( الترابية الجماعات
 1992 دستور خالل من )القرب يهم فيزيقي مفهوم( المحلية الجماعات بدل 2011

.1996 دستور و
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تنظیم العالقة بین السلطة المركزیة و مجالس الجهات
 136الفصل حسب 

:والترابي على مبادئ الجهوييرتكز التنظيم 

؛التدبير الحر1.

التعاون والتضامن؛2.

؛مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم3.

 2011التي حددھا دستور  التشاركيةمشاركة السكان من خالل اليات المقاربة 
التي تتمثل في تقديم العرائض وتقديم الملتمسات التشريعية وتقديم نقط في 

من  139و  15و  14و  13الفصول (الترابية جدول اعمال المجالس 
)2011دستور 

  137الفصل 

السياسة العامة للدولة، وفي إعداد  تفعيلوالجماعات الترابية األخرى في تساھم الجهات 
.السياسات الترابية، من خالل ممثليها في مجلس المستشارين
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تنظیم العالقة بین السلطة المركزیة و مجالس الجهات
140الفصل 

اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع التفریع،  مبدإللجماعات الترابية، وبناء على 
.الدولة واختصاصات منقولة إليها من ھذه األخيرة

تتوفر الجهات والجماعات الترابية األخرى، في مجاالت اختصاصاتها، وداخل دائرتها 
.الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صالحياتها

  141الفصل 

تتوفر الجهات والجماعات الترابية األخرى، على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية 
.مرصودة من قبل الدولة

كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابیة األخرى یكون مقترنا بتحویل  
.الموارد المطابقة له

وھو ما لم یكن متوفرا من قبل حیث منحت االختصاصات دون منح الموارد : تعلیق
مشلولة أمام القیام بدورھا الجهویةالالزمة لذلك مما جعل المجالس 
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تنظیم العالقة بین السلطة المركزیة و مجالس الجهات
  143الفصل 

.على جماعة أخرى وصایتهاال يجوز ألي جماعة ترابية أن تمارس 

تتبوأ الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية األخرى، 
إلعداد التراب، في نطاق  الجهوية، والتصاميم الجهويةفي عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية 

.احترام االختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية

أصبح ھو المنطلق األساسي في تصور و وضع  الجهويمما یعني أن المجلس : تعلیق
الحضریة أو القرویة  الخرىأو اقلیمیة و الجماعات الترابیة  مجالیةسیاسات عمومیة 

 الجهویةأصبحت مجالسها التقریریة ملزمة في االلتزام بالتوجهات التي تضعها المجالس 
الداخلة في اطارھا الترابي

، السلطة المركزية والعماالتيمثل والة الجهات وعمال األقاليم على أنه  145ينص الفصل 
.في الجماعات الترابية

يعمل الوالة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية 
.للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة اإلدارية

، الجهويةرؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس یساعد الوالة والعمال  .....
.على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية
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:خالصـــــة

يبقى من األساسي القول بأنه مهما بلغت درجة 

الترابي اداري أو سياسي فان ھذا  الالمركزيالنموذج 

النموذج يبقى مرتبطا أشد االرتباط من حيث معانيه 

 المجاليةالعملية والتطبيقية بطبيعة النخب المحلية أو 

السياسية أو التقنية و ھو ما يحيل الى األحزاب 

السياسية و دورھا و مسؤولياتها في ھذا المجال
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محمد الغالي. د
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 زھـور كـوردة 

تونس - جامعة منوبة -أستاذة مساعدة

1



راسخةعالقةاليومأصبحتوالتنميةالضرائببينالعالقةنإ•

أوالمتقدمةالبلدانجميعفيالوضعيالقانونمنجزءاتعتبرو
منالتنميةتعزيزفيحاسمادوراتلعبالجبايةألن،منھاالنامية
ترجموقد،االجنبياالستثماروالسيماالمحلياالستثمارجذبخالل

.االستثماراتتشجيعمجالتفيالدورھذا

منحققيمةإلىارتقىالتنميةمفھومفان،أخرىناحيةمن•
"المستدامةالتنمیة"مفھومخاللمنوذلكاإلنسانحقوق
.األبعادالمتعددة

2



إلىتونسفيالمحليةالجبايةعرفتهالذيالدفعيعود•
سنةمنذالبالدانتهجتهاالتياللیبرالیةاالقتصادیةالسياسة
1987 

إلىأدىالسوقمنطقلفائدةللدولةالتدريجيفاالنسحاب•
تجاهالدولةمنوالتحويالتالمساعداتفيانخفاض

علىتجبرأصبحتالتيالمحليةالجماعات
أساساالخاصةمواردھامنانطالقاتنمیتهاتدبير

الجبايةمجلةبعثعندالحكومةقررتالسياقھذافيو•
لصالحالحكوميالدعمزیادةعدم 1997 سنة فيالمحلية

.المحليةالجماعات

3



الخلل الهیكلي  إن اھتمام السلطة المركزية بالتنمية الجهوية في تونس يبرره •
.  المتكرر بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية

، و لم تحقق التنمية سطحیة وشكلیةلتي تم إتباعها كانت الحلول اولكن •
.المتوقعة

ھو منع الهجرة من الريف و  التنمیة الریفیة لبرامجفكان الهدف األساسي 
"  للبقاء على قيد الحياة" تثبيت سكان الريف من خالل توفير الظروف الالئقة 

.عادلةبدال عن تنمية اقتصادية موزعة في الفضاء بصفة 

التدخل :  تستند على مفارقةوفي الواقع كانت سياسة التنمية الجهوية •
مع   یتناقض المستمر للدولة من خالل جهازھا اإلداري لفائدة المناطق

،المنتهجة من قبل الحكومةاللیبرالیة االقتصادیة  السیاسة

.  هـــس التوجــب عكــاألمر الذي تطل 
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 :لألول معاكس  الجهوية للتنمية آخر ھدف تعيين تم ،الثمانینات في إذا
 االقتصادیة التنمیة لتعزیز المحلیة والمبادرات الموارد تعبئة ھو و

  .الوطنیة
 إلى أدى مما ،الهیكلي التعدیل برنامج أھداف مع تلتقي السياسة ھذه

 في لتصبح الجهوية الموارد لتعبئة الجهوية التنمية استراتيجية في تغيير
.الوطنية االقتصادية التنمية خدمة

 واألشخاص والشركات المبادرات إلى تستند الجهوية التنمية فأصبحت
 موضوع من الدولة انسحبت حين في الجهوي، المستوى على المعنيين
 القيادة و التحتية البنية توفير في دورھا انحصر و الجهوية التنمية

  .والتنسيق

5



ما ھي أسباب ظهور مفهوم التنمیة المحلیة؟

المنظمات تدعمه وم، المستوى المحلي الي:  الدولیةالمنظمات دور / 1
المقاربة المحلية أكثر وتعتبر ، يشهد ديناميكية فريدة من نوعها الدولیة

 .عدال وأكثر ديمقراطية من المقاربة  الشاملة او الجهوية

في  مرحلة ضروریةيشكل  بالشأن المحلياإلھتمام «:  الدوليالبنك 
.»الناميةالتنمية الشاملة للدول  

لخلق  بشرعیة الجماعات الالمحوریةھناك توافق على اإلعتراف  /2
.  الثروة والتصرف في المخاطر على مستواھا

الفاعلين المحليين  إلى االعتماد أساسا على تعبئة البراغماتیةقد تؤدي / 3
الالمحوریة للتصرف في المشاكل الشاملة و السيطرة عليها وذلك ألن 

التطلعات تعتبر متفوقة على المركزية والالمركزية، ألنها أكثر توافقا مع 
.الدیمقراطیة

6



التنمية المحلية في البلدان  لتطور السبب الحقيقيھو :

التي يعرفها االقتصاد الرأسمالي  األزمة الهیكلیةالمتقدمة، و يعود إلى 
فالمستوى المحلي يفتح فرصا جديدة للرأسمالية، .

ھذه األسس االقتصادية للتنمية المحلية تبين حدود التحليل القانوني للظواھر 
للتنمية المحلية ھي مجرد ) وبالتالي الضريبة(فالجوانب القانونية . االقتصادية

.قتصاديةاظواھر لجذور 

 المحلية التنمية ومفهوم الضرائب بين العالقة

  ،)أوروبا( الجبائية الالمحورية بين تتراوح تجارب إلى يشير
  مثل المناطق، لبعض يسمح والذي والمالي، الضريبي الذاتي الحكم بين و

 منها جزء دفع بعد  ضرائبهما جميع وإدارة بتحديد ،نافاراو الباسك بالد
.للدولة
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  المناطق لهذه االقتصادية التنمية بين سببية عالقة البعض رأى و
.بها تتمتع التي المالية والالمحورية

 نمو  تحقيق عن لعجزھا الدولة الى االتهام أصابع وجهت لذلك تبعا و
 مصالحها إدارة في الدولة من اقدر  اعتبرت التي المحلية الكيانات
.والضريبية المالية المسائل عن السيطرة حيث من سيما ال المحلية،

8



  مشموالت من ألنها أمنیة داللة له المحلیة التنمیة موضوع تونس في
 و الداخلیة وزارة "بـ رسميا تسمى أصبحت التي الداخلیة وزارة
  ،"المحلیة التنمیة

 عن عوضا األمن ھو  للوزارة اإللكترونية البوابة حسب التنمية شعار و
 غير أصبحت التاريخية الخصوصية ھذه .والديمقراطية الالمحورية

 الفصل اآلن الضروري من وأصبح 2011 جانفي 14 ثورة بعد مبررة
 من الالمحورية والكيانات المحلية التنمية و جهة من الداخلية وزارة بين

.أخرى جهة

  
فيتبين أن فشل الدولة في تحقيق  التنمية الجهوية  أدى إلى ظهور 

المطالبة  بالتنمية المحلية

9



:ھوالمطروحالسؤالو

المحلیةالتنمیةفيادورتلعبانالمحلیةللجبایةیمكنھل
؟الوطنیةالجبایةغرارعلى
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 : تبرز للموضوع الدراسة

.Iالتنمیة و التونسیة الجبایة بین المتناقضة العالقة 
 المحلیة

 
.IIتتسم  المحلیة التنمیة والجبایة بین السببیة العالقة 

. بالضبابیة

11



I .

:و ذلك ألن

أ) جبایة وطنیة سلبیة .

الخاصةحوافز جبائیة تعتمد على إنتاجیة المؤسسات )  1

قصد حث ذلك لقد استعمل المشرع التونسي الحوافز الضريبية 
النمو المؤسسات على اإلنتصاب في بعض المناطق النامية و تحقيق 

تعود مبررات الحوافز الجبائية في شكل إعفاءات من و اإلقتصادي 
تشكل معيار ال  (  الخواصالى إنتاجیة  المستثمرین األداءات باألساس 

)المستديمةالتنمية 

12



من ضرائب الدولة على  السلطة المركزیة ھي التي تقرر اإلعفاء
االستثمارات التي تتم على مستوى البلديات الشيء الذي يحرم ھذه 

قانون المالیة التكمیلي  :مثال( .األخيرة في آن واحد من المبادرة والموارد
  )2012لسنة  

اعفاءات جبائیة دون نتائج إیجابیة ) 2
:تبين اإلعفاءات الجبائیةإن دراسة ھيكلة 

  ٪72: لصالح التصدیرتفوق التخفيضات •
لم تتجاوز  التنمیة اإلقلیمیة والزراعةفي حين أن التخفيضات لصالح •

12٪
الواردة في مجلة الضريبة على   بالحوافز المشتركةوأقل نسبة تتعلق •

٪8: الدخل

13



االكتفاء الغذائي لم تحقق اإلعفاءات الجبائية : في القطاع الزراعي •
ليسوا صغار الفالحين، بل  ، و المستفيدون من اإلعفاءاتالذاتي

.أصحاب رؤوس األموال المدعومين من  القطاع البنكي
، فقد أدى تشجيع  البعث العقاري إلى وفي خصوص قطاع البناء•

، مع تطور المناطق العمرانية على حساب المناطق الزراعية
مضاربة عقارية على حساب القدرة الشرائية للمواطن العادي، 

.دون ضمان استقرار أسعار اإليجارات أو العقارات المبنية
ألنها تحرم الخزينة من عائدات مكلفة للغاية اإلعفاءات الجبائية •

الضرائب،  وبالتالي سيتم تعويض النقص أو الفارق الجبائي عن 
طريق تحويل العبء الجبائي على فئات أخرى، خاصة العمال

، لم تدرج بعد في الميزانية العامة للدولةالنفقات الضريبية ھذه •
.  وبالتي ال يمكن مراقبتها من قبل نواب الشعب

14



الجبایة المحلیة غیر كافیة لتحقیق التنمیة المحلیة) ب

الموارد المالية التي تغذي ميزانيات الجماعات المحلية ضبطتها مجلة 
تشريعات اخرى و تتكون من  و بعض 1997الجباية المحلية لسنة 

:  اإليرادات الجبائية  و غير الجبائية و ھي 
المعلوم على العقارات المبنية و المعلوم على العقارات غير المبنية ،•
المعلوم (على األنشطة االقتصادية لفائدة الجماعات المحلية  المعاليم•

على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية،  
المعلوم على النزل ، المعلوم على العروض، معلوم اإلجازة الموظف 

)على محالت بيع المشروبات
مساھمة المالكين األجوار في نفقات األشغال األولية ، •
...مختلفة معاليمو عدة •
ھذه الجباية المحلية غير قادرة على تلبية الحاجيات التنموية للجماعات •

و من حيث ) 1(المحلية ألنها تعاني من عيوب عديدة من حيث الكيف 
).2(الكم  15



اإلعاقات من حیث الكیف1)
ال تأخذ باالعتبار الخصوصيات المحلية  •
.وضعها واحتياجاتها ليس بإمكان البلديات إنشاء أو اقتراح ضريبة تتكيف مع•
القاعدة الضريبية لعديد الجماعات المحلية ال تمكنها من نمو اقتصادي واجتماعي •

  .حقيقي
محدود ألنه منحصر في إطار البلديات تشريك :  بالنسبة للمعلوم على العقارات المبنية•

قانوني مسبق
يتم لدى ( يشهد استخالص الضرائب المحلية منافسة بين المستويين المحلي والوطني•

)الوطنية القباضات
معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع (الدولة تجني حصتها من الجباية المحلية •

)المشروبات
الجباية البيئية ، رغم طابعها المحلي بامتياز فهي ليست من صالحيات الجماعات •

...المحلية

النقائص الكمیة 2)
٪ 5ميزانيات الجماعات المحلية منخفضة جدا مقارنة مع ميزانية الدولة وتمثل حوالي •

.من ميزانية الدولة
وتضعف السلطة السياسية بدورھا الجباية المحلية من خالل  اإلعفاءات من األداءات  •

المحلية لصالح المطالبين باألداء، 16



II .

) أ(بمفردھا تحقيق التنمية المحلية  غیر قادرةالجباية المحلية 

لغاية تحقيق الديمقراطية دون   حدودو ال بد أن توضع لها 
).ب(المساس بوحدة الدولة 

17



أ) عدم قدرة الجبایة المحلیة على ضمان التنمیة المحلیة

:الشروط الالزمة لوجود جباية محلية فعالة تحقق التنمية المحلية

1) الشرط اإلداري : الالمحوریة 
 ،الجبائي، اإلداري ،السياسي (يات المستوجميع  ضعيفة في تونس، على 

).االقتصادي

2) الشرط االقتصادي: "نظام إنتاج محلي"
شركات صغيرة ومتوسطة، مجمعة في مكان قريب حول مهن يعني تكتل 

صناعية أو خدمات و لها عالقات متينة مع بعضها البعض ومع محيطها 
.االجتماعي والثقافي

18



الترابي االختصاصتخصص الضرائب حسب : الشرط الجبائي) 3

يعني أن االداء مالئم للجماعة المحلية و الواقع المحلي، ويمكن تعديل  
:تأقلمهاالجباية المحلية  لتحسين 

البناءالجباية العمرانية بإرفاقها لرخصة تطوير •

الجماعات من التصرف في النسب تمكين •

الجباية البيئية ترسيخ •

،"القدرة على تلبية الطلب الخارجي والداخلي"الذي يعني التنافس •
القدرة على جذب شركات جديدة وعوامل اإلنتاج "و ھي  الجاذبیة•

."إقليم معين المتنقلةعلى
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ب) حـدود الالمحوریـة الجبائیـة

والتنمیة المحلیة الجبایة بین لعالقةل األیدیولوجیة الصبغة )1

  الديمقراطية المطالبة :تماما العكس  حدث : التاریخیة الناحیة من•
 )إنكلتـرا( الشعب ممثلي قبل من الجباية على السيطرة خالل من تمت

 ھي المحلیة الجبایة أن على التأكيد : اإلیدیولوجیة الناحیة من•
 تعتبر التي  للبلدية خاصا مفهوما تعكس المحلية، الديمقراطية عنصر

تجاريا كيانا

 بصفتها البلدية مفهوم إلى سببه يرجع الذي( المحلية الضرائب ارتفاع•
 فرض إلى باألداء المطالبين يحث الذي ھو )العامة للخدمات مزودة

  .المحلية الديمقراطية

  المستدیمة التنمیة نقيض ھو المحلية للجباية اإلستھالكي المفهوم•
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2) مبادئ جبائیة بالیة
و التخصص الجبائي للجماعات المحلية يتعارض مع شمولية الضريبة 

مبدأ مبدأ مساواة المواطنين أمام الضريبة، مبدأ الحياد الضريبي و 
...اإلنصاف الجبائي

3) حدود االستقالل  الجبائي للجماعات المحلیة
الجبائي للبلديات و االختالفات الجبائية أو الظلم الجبائي الذي االستقالل •

تطويريترتب عنها يولد منافسة جبائية بين الجماعات الراغبة في 
.أراضيها  من خالل استقطاب قواعد الضرائب المتحركةجاذبية 

إعادة تكييف الدخل لكي يتمتع من التعريفة : التهرب الضريبي •
.  المنخفضة

في انخفاض  الضريبة على تتسبب  البلدياتالجبائية  بين المنافسة •
.رأس المال و الضريبة على األرباح  مع ارتفاع الضريبة على العمل
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  يكمن في التعاون والتضامن  الحل البديل  للمنافسة الجبائية بين البلديات
إقليم "(لغاية توفير بعض الخدمات المشتركة   بلدیاتالاتحاد  :بينها

وكالة التعمير "،  تحولت تسميته إلى  1972تم إنشائه سنة "  تونس

) 1995سنة "  لتونس الكبرى

:  اإلضطرباتأن تؤدي سياسات الالمحورية لبعض يمكن �
الفوارق اإلقليمية والمحلية، عدم المساواة بين البلديات الغنية 

...والبلديات الفقيرة، الجهوية، والقبلية، والفساد المحلي 
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الضريبة كانت السبب في إنشاء الدول وأقوى أساس " إذا اعتبرنا أن •
المناطق  مستوى تجريدھا من الجباية  على ان ف"  لسيادتها الترابية

الكياناتالسيادة  والسيطرة على ھذه يعني  فقدان  

نحوفي التنمية اإلقليمية أو المحلية  يمكن أن يتطور التفكير •

 ) régionalisationالجھویة

(sécession)االنفصال التي بإمكانها أن تتحول إلى و

فطبيعة الجباية : ھذه االعتبارات تضع قضية الجباية في بعدھا الحقيقي
أن تتجاوز فكرة أخذ الضريبة مقابل الخدمات المقدمة، يجب المحلية 

.االجتماعيفكرة الضريبة كتعبير عن التضامن على ولكن تعتمد 
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  شــكـــــرا
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حكم الجماعات  ألھميةمعرفي  تأصيلتقديم  فيتنجح  إن  ، فأن الدراسة تتوقعوأخيرا

: أوال:التالية األقسام خالل من  ومقتضياتهماظل العولمة والديمقراطية  فيالمحلية 

 للسلطة والمضمون المحلية ويشمل  التعريف للسلطة ومفاھيمي نظري تأصيل



 المحلية السلطةو  ،اتيالذ والحكم المحلية السلطة و  ،المحلية السلطة اإلدارة ،المحلية

 "الشعبية واللجان المؤتمرات"  نظام لتجربة  استطالع : الخدمية، ثانيا والالمركزية

  المحلي المجتمع: ثالثاَ  والسياسي في ليبيا، اإلداريويشمل تطور ونهاية نظام التوحد 

وحاضر  ماضي: المدني المحلي المجتمع، ويشمل الوظيفي دوره مأسسة و المدني

 المجتمعو ،Civic Society:المدني المجتمع،Political Society:السياسي  معالمجت

الجماعات والسلطة  حكم لطبيعة مقارن أطار:رابعا،Professional Societyالمهني

 .ليبيا فيالمحلية  واإلدارة

 

 
 

 

 
  

                   :      

 في عادة الدول تتبعها التي اإلداري التنظيم أساليب من لوباً أس تعد  المحلية السلطة 

 المحلية بالسلطات يناط ذلك بموجب إذ للمواطنين، خدماتها لتقديم وظائفها أداء

 بعض أداء في أجهزتها إشراك بواسطة المركزية السلطات وظائف بعض ممارسة

 بالديمقراطية لصيقا يعد األسلوب وھذا. المحلية للجماعات الخدمات وتقديم الوظائف

  .واسع انطاق اكبر علي وممارستها

المحلية  اإلدارةبمكونات وصالحيات سياق ھذه الورقة بالسلطة المحلية  فيونقصد 

ما يسمى  أوالعليا  اإلداريةوھى امتداد للسلطة ، تمتلك سلطة التنفيذ المحلى ألنها

  .اإلداريةبالمركزية 

لية تعكس السياسات الوطنية العامة والمحلية مح إدارةوجود  أھميةذلك  فيوالسبب 

منطقة ذات كثافة  فيالحكم المحلى  أومعنى للسلطة المحلية  بدورھا تعطى والتي

 .وأساليبهاسكانية، ولعالقة ذلك بالديمقراطية ومقتضياتها 

 اإلدارية السلطات على حكراً  الخدمات وتقديم الوظائف أداء إنوانه من المعروف 

 وتشعب ،المتصارعة الديمقراطية التطورات أن غير ھا،وحد المركزية

 المركزية السلطات كاھل على الملقاة األعباء وتزايد الخدمات وتوسع االختصاصات



 اختصاصاتها، بعض عن السلطات ھذه تنازل بموجبه يتم جديداً  واقعاً  عليها يفرض

 المحلية اإلدارية الوحدات في المنتخبة المحلية المجالس على أعبائها ببعض وإلقاء

 تحت اختصاصات من بها يناط ما لتباشر  محلي أساس على والمتخصصة المنتخبة

  .المركزية السلطة رقابة

 في اجمع، العالم وفي ليبيا في المحلية، السلطات دور الحاضر الوقت في تعاظم وقد 

 اريةاإلد الوظيفة توزيع ھو األصل فأصبح المحلية، اإلدارية الوحدات شئون إدارة

  أداء في األخيرة وإشراك المحلية، والسلطات المركزية السلطات بين أعبائها وتقاسم

 .المحلية للجماعات المركزية السلطات تقدمها كانت التي الخدمات

 عامة وھيئات التنفيذية السلطة بين الخدمات وتقديم العامة الوظيفة تقاسم يتم وھكذا

 .المحليات مستوى على المركزية السلطة قدمهات كانت التي الخدمات وتقديم مستقلة،

 االعتباري الشخص وحدة على تقوم التي المركزية اإلدارة نظم بين الفرق يتضح و

 اإلدارة نظم وبين المركزية، السلطة في ممثالً  األداء أعباء بكافة يقوم الذي

 ،"ركزيةالم  السلطة شخص  جانب" إلى االعتبارية بالتعددية تسمح التي الالمركزية

 المحلية الجماعات  إشراك خالل من ةالالمركزي اإلداري األسلوب أھمية وتتجلى

 يسهل مما  منتخبة، محلية مجالس طريق عن بأنفسهم أنفسهم بإدارة المنتخبة

 السلطات تدخل يتطلب كان التي اإلدارية معامالتهم إنجاز سرعة المحليين للمواطنين

 ناحية، من ھذا المحلية الجماعات منها تعاني كان التي المعاناة من والتخفيف المركزية

 ، المركزية اإلدارية السلطات أعباء من التخفيف إلى يؤدي أخرى ناحية من وھو

 إدارة في إشراكهم عند بأھميتهم المحلية والجماعات المواطنين شعور تنمية عن فضالً 

 .نظام الحكم في والشراكة القاعدية المواطنة روح يعزز مما ، محلياتهم شئون

 :    

 تعريف على يتفقوا ولم المحلية، السلطة تعريف حول العام القانون فقهاء آراءاختلفت 

يعيش  الذي السائد  السياسي للنظام فقاً و رأيه عن يُعبر تعريف منهم فلكل لها، موحد

 إلى يرجع المحلية السلطة عريفت حول  االختالف وھذا. يراه مناسبا له أوفيه 

 من اإلداري النظام ظلها في نشأ التي واالجتماعية السياسية النظم وتباين اختالف

  واألھمية لها، المكونة العناصر حول القانون قهاءف نظر وجهات  اختالف وإلى جهة،

  .أخر جهة من العناصر ھذه من عنصر أي على القانون يخضعها التي

 محلية ھيئات تتوالھا محلية حكومة:" بأنه المحلي الحكم عرفوا يزاإلنجل الفقهاء 

 محدد، محلي نطاق في المقيمين بالسكان تتعلق وتنفيذية إدارية بمهام مكلفة منتخبة،

  ".المحلية واللوائح القرارات إصدار في الحق ولها



 اإلدارة نظام عليها يقوم التي  الخصائص بعض ھناك بأن يوضح ھذا التعريف

 التي والتنفيذية اإلدارية المسائل طبيعة تحديد خالل من وذلك" المحلي الحكم" محليةال

 ھذه تمارس خاللها من التي القانونية الوسائلو ،المحلى  الحكم ھيئات بها تضطلع

 التعريف أن كما واللوائح، القرارات إصدار سلطة بتخويلها وذلك مهامها، الهيئات

 .الهيئات ھذه استقالل ضمانات من ضمانة يمثل باعتباره االنتخاب عنصر أبرز

 محلية ھيئات:" بأنها المحلية الالمركزية عرف ،) لوبادير ىد أندريه( الفرنسي الفقيه 

 اإلقليمية الالمركزية أيضاً  ونسي ،"ذاتي باستقالل وتتمتع إدارية اختصاصات تمارس

 مركزية، ال محلية اتھيئ أنها:" بقوله عرفها إذ الخدمية، الالمركزية عن مستقلة

 مقتضباً  جاء التعريف وھذا ,ذاتي باستقالل وتتمتع إدارية، اختصاصات تمارس

 طبيعة وضح أنه إالَّ  الخدمية، دون اإلقليمية الالمركزية على ومقصوراً 

  .االستقالل ركن إلى أشار كما الهيئات، ھذه تمارسها التي االختصاصات

 

 المحلي النظام بأن القول  دون المصطلح، في خالفاً  يعتبروالخالف بين المفهومين 

 نوعاً  يعرف ال األخير حيث السياسية، الالمركزية درجات من درجة ھو اإلنجليزي

 وأھم التنظيم، حيث من وال الشكل حيث من ال المحلية، اإلدارية الوحدات من واحداً 

 الحضرية، المراكز المحافظات، مرتبة في التي المدن المحافظات،: الوحدات ھذه

 .الصغيرة والمدن المتوسطة، المدن الريفية، المراكز

 في الوحدات تماثل حيث النمط، بوحدة مثال، الفرنسية، الوحدات اإلداريةوتتميز  

 النظام بأن يفسر التنظيمين، بين الفرق وھذا. والبلديات المحافظات ھما مستويين

 مجالس ولكن االنجليزي، نظامال من تعقيداً  وأقل أبسط ھو المجال ھذا في الفرنسي

  . سياسية مقاطعات أو واليات ليست انجلترا في والمراكز والقرى والمدن المحافظات

 إلى عرفياً  وال دستورياً  ال تصل لم المحلية ومجالسها مركبة، ال بسيطة دولة فإنجلترا

 للوظائف ممارستها في األمريكية المتحدة الواليات إليه وصلت الذي المستوى

  .اإلدارية أو القضائية أو سياسيةال

 يتفقوا ولم المحلية، اإلدارة مفهوم تحديد حول  المفسرين من الكثير اختلف فقد عربيا

 ومفهوم المحلية اإلدارة مفهوم بين منهم البعض خلط إذ موحد تعريف على

 فعرَّ  حيث الخدمية واإلدارة اإلقليمية المحلية اإلدارة وبين اإلدارية، الالمركزية

 المركزية الحكومة بين اإلدارية الوظيفة توزيع: " بأنها المحلية للسلطة  اإلداري الفكر



 الهيئات ھذه تمارس بحيث مستقلة، مصلحيه أو محلية ھيئات وبين العاصمة في

"المركزية الحكومة ورقابة إشراف تحت اإلدارية وظيفتها
3

.  

الذي كان سائدا  السياسيالنظام  ليبيا تنوعت تجربة سلطة المحليات وفقا لطبيعة اوفي

 اتيوالمتصرفففي فترة الملكية تمتعت المناطق بنظام الواليات والبلديات . فيها

تنوع الحكم  1969والمديريات لقيادة المصالح المحلية، وفي فترة الجمهورية لفترة 

اللجان "نظام  إليالمحلي للجماعات من طريقة نظام المحافظات والبلديات وفروعها 

والتي سقطت في  ثورة السابع عشر من " الشعبيات"للبلديات، والي نظام " الشعبية

نظرا لعدم عمليتها وطغيان العامل المركزي والقيادي عليها،  2011فبراير لسنة 

وعدم جدوى آليات مدخالتها ومخرجاتها ، وعدم تحقيقها لحكم الجماعات المحلية 

الذكر كانت ھناك قوانين وتشريعات  ألنفاھذا والجدير بالذكر انه ظل . المنتخبة

  .كثيرة تعزز وتطالب بحكم الجماعات المحلية ولكنها كانت قوانين معطلة

 حدد الذي في سياق المقارنة، أوردناه الذي، األخير التعريف أن إلى اإلشارة وتجدر

 .االنتخابية العملية أھمل قد الالمركزية، اإلدارة عناصر معظم دقيق بتعبير

 اإلداري العمل أساليب من أسلوب"  بأنها المحلية اإلدارة عرف من لباحثينا ومن

 أو ھيئات وبين المركزية السلطة بين الوظيفة اختصاصات توزيع على ينصب الذي

 ھذا في اختصاصاتها تباشر ولكنها المركزية، السلطة عن مستقلة أو منتخبة مجالس

 أكثر  التعريف وھذا".المركزية طتهابسل المتمثلة الدولة ورقابة إشراف تحت الشأن

 المحلية، اإلدارة نظام عليها يقوم التي الشروط أھم بين حيث المحلية، لإلدارة شمولية

 المحلية والهيئات المركزية الهيئات بين االختصاصات توزيع على مؤكداً  جاء إذ

 هيئاتال انتخاب على وأكدت المفسرين، من الغالبية إليه ذھب ما وھذا المنتخبة،

 الذين المفسرين بعض بعكس المركزية، السلطة عن االستقاللية لضمان المحلية

  .االستقالل بذكر تعريفهم في مكتفين المحلية، الهيئات انتخاب ضرورة استبعدوا

 المحلية اإلدارة بين الخلط وتجنب التحديد استهدف التعريف يقوم علىويالحظ 

 أخرى، إدارية وأنظمة مصطلحات من عهم يتشابه ما وبين إداري، ونظام كمصطلح

 األجهزة بين والواجبات االختصاصات توزيع غرض على اھتمامه ركز أنه كما

 أناط إقليمية ھيئات بأنها"  المحلية اإلدارة فسر من وھناك ،المحلية واإلدارة المركزية

 ي،المحل الجغرافي النطاق في تمارسها محددة إدارية بوظائف القيام القانون  بها
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 ھذا أعطى وقد. 

 مثل عناصرھا بعض وأبرز وأھميتها، المحلية لإلدارة فهما أكثر معنى التعريف

 بأسلوب القائل باالتجاه توزيعها عند االعتبار في واألخذ اإلدارية، الوظائف توزيع

 في المحلية اإلدارة باستقالل االعتراف تضمن كما الوظائف، لتلك ألحصري التحديد

   .المركزية السلطات رقابة تحت شؤونها إدارة

 

 متقاربة جوھرھا في أنها نجد المحلية، للسلطة السابقة القانونية التعريفات خالل ومن

 بعض أن إلى يرجع وھذا الجزئيات، بعض وفي األلفاظ في تباينت وإن كبير، حد إلى

 والبعض لها، الواسع بالمفهوم أخذ قد المحلية للسلطة تعريفاً  وضعه عند المفسرين

 تطبقهُ  الذي واالقتصادي السياسي النظام الختالف نظراً  ،الضيق بالمفهوم أخذ اآلخر

  .األخرى عن دولة كل

 للدولة اإلدارية الوظيفة أعباء توزيع " تعني بأنها المحلية السلطة عرفتُ  المطالعة ھذه

 على المنتخبة المحلية الهيئات وبين المركزية التنفيذية الهيئات بين قانون على بناءً 

 اختصاصاتها وتمارس االعتبارية، بالشخصية المتمتعة اإلدارية الوحدات مستوى

 إشراف وتحت المنتخبة  المحلية المجالس طريق عن المالية لمواردھا وفقاً  ومهامها

 ."والدستور المركزية السلطة ورقابة

  

  للجماعات السلطة عليها تنهض التي والمقومات األسس يبرز التعريف ھذا أن ونعتقد

  المحلية للمجالس اإلدارية والمهام االختصاصات بعض إناطة حيث من لمحلية،ا

 حدود في واإلداري المالي باالستقالل المتمتعة االعتبارية الشخصية ذات المنتخبة

 تحت المحلية المالية وإمكانياتها يتفق ابم واختصاصاتها مهامها تباشر والتي القانون،

 يقتضي المحلية السلطة مفهوم دراسة فإن ولذلك .المركزية السلطة ورقابة إشراف

 السلطة ،اإلدارة مركزية وعدم المحلية السلطة: التالية المصطلحات وبين بينها التمييز

 والالمركزية محليةال والسلطة المحلي، والحكم المحلية السلطة الذاتي، والحكم المحلية

  :والخدمية
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التفسير يميل اليه  مفسرى االدارة المحلية  فى عالقتها بالمركزية  من  زاوية السند القانونى  واختصاصى وھذا الراى و  
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 املؤمتر السابع ملنظمة املدن العربية، اجلزائر، 1983م
 



 :   

". والمالية اإلدارية الالمركزية"  القانونية الناحية من تعني المحلية السلطة

 واالختصاصات المهام توزيع أساس على تقوم أصالً  والمالية اإلدارية فالالمركزية

 اإلقليمية اإلدارية الوحدات في المحلية والسلطة العاصمة في المركزية السلطة بين

 إدارية وحدات إلى الدولة إقليم يقسم النظام ھذا ظل وفي. االعتبارية الشخصية ذات

 منتخب محلي مجلس وحدة كل إدارة ويتولى اعتبارية شخصية ذات محددة إقليمية

 .المركزية السلطة ورقابة إشراف تحت اختصاصاته ويمارس جزئي، أو كلي بشكل

 أن حيث من )الخدمية ( المصلحية الالمركزية عن والمالية اإلدارية يةل�يقوم عوتختلف

 مناطقي أساس على اإلدارية الوظيفة توزيع به يقصد اإلدارية الالمركزية نظام

  الالمركزية نظام أما .معين إقليم إطار في اإلدارية الوظيفة اختصاصات وتمارس

 على  يقوم   حيث. موضوعي أساس ىعل اإلدارية الوظيفة توزيع به فيقصد  الخدمية

 منح أو موضوعي، أساس على اختصاصاتها تحدد مستقلة عامة ھيئات إنشاء أساس

 ھذه تمارس و. االستقالل من المناسب والقدر االعتبارية الشخصية وطني مرفق

 عدة أو الواحد المنطقة مستوى على أو الدولة مناطق كل مستوى على االختصاصات

  .العامة بالهيئات تعرف التي وھي مناطق

 تتصل واحدة لمشكلة مظهراً  منهما كل يعتبر السابقان النظامان كان فإذا ذلك ومع

 االصطالحين بين الجمع يجوز ال أنه إال مستقلة، ھيئات بين اإلدارية الوظيفة بتوزيع

 ال شاسعة وحدات في الخدمية اإلدارية الالمركزية تقوم أن يمكن حيث كمترادفين،

 لقيام يشترط أنه حين في االنتماء، ووحدة التجانس عناصر منها كل لسكان رتتواف

 مجتمعاً  األساسية وحداتها من وحدة كل تضم أن" اإلقليمية" اإلدارية الالمركزية

 يعتبر ال االنتخاب أن كما االنتماء، ووحدة المصالح وحدة أفراده بين يجمع متجانساً 

 الالمركزية في أساسياً  شرطاً  يعد بينما لخدميةا اإلدارية الالمركزية لقيام شرطاً 

5ةالجهوي اإلدارية
.  

 

 فيها يظهر الجهوية اإلدارية الالمركزية أن أساس على بينهما التمييز يمكن أيضا

 قيام أساس ھو الغرض عنصر يكون بينما رئيسية، بصفة المكان عنصر على االعتماد

 الجغرافي للنطاق وفقاً  اإلدارية مركزيةالال كانت فإذا الخدمية، اإلدارية الالمركزية
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 ،)الجهوية اإلدارية الالمركزية( لها األولى الصورة ھي وھذه بالمحلية دائماً  تتصف

 مدى يحجبهُ  ال الذي الفني بالتخصص دائماً  تتصف إنشائها من للغرض وفقاً  فإنها

  ).الخدمية اإلدارية الالمركزية( لها ثانية كصورة  المناطقي اختصاصها

 األفكار انتشار أھمها سياسية عوامل بتأثير تنشأ المحلية الجماعات أن أخر وبتعبير 

 منح بوجوب تنادي التي السياسية الحرية ومبادئ الديمقراطي، والتحول الديمقراطية

 ألسباب تنشأ   الخدمية اإلدارة أن حين في بنفسها، نفسها حكم حق المحلية الجماعات

 أوفر تحقيق تكفل سليمة فنية بطريقة العامة المرافق إدارة يف الرغبة ھي فنية وعوامل

 بحقوق تتمتع المحلية والسلطة اإلدارة فإن ولذلك ممكنة، تكاليف بأقل ممكن إنتاج

  . المرافق إدارة أو الخدمية اإلدارة بها تتمتع التي من مدى أوسع وحريات

  سكان بواسطة النتخابا بطريق يختارون  المحلية المجالس أعضاء أن مثالً  فيالحظ

 بطريق عامة كقاعدة –   الخدمية والسلطة اإلدارة أعضاء يختار بينما بأنفسهم المدينة

 السلطة تمارسها التي اإلدارية الوصاية أن كما المركزية، السلطة بواسطة التعيين

 القائمين على تمارس التي من الخدمات المرافق إدارة على وأقوى أشد المركزية

  .عليها

 :    . 

 رغم اإلدارة مركزية عدم نظام وبين المحلية السلطة نظام بين مفاھيمي خلط وھناك

 عدم فنظام أوجه، عدة من اآلخر عن يختلف منهما كل إذ بينهما، فيما االختالف

 ركزيةالم صور من صورة األصل في ھو الوزارية المركزية أو اإلداري التركيز

  مثالً  –"الوزارات"  المركزية واألجهزة الهيئات قيام أساس على يعتمد إذ اإلدارية،

 كاھل عن العبء تخفيف بغرض ،6األقاليم في لفروعها اختصاصاتها بعض بتفويض

7ةالعاصم في المركزية واألجهزة الهيئات
. 

 بين يأ المركزية، السلطة نطاق في االختصاصات توزيع يكون النظام ھذا وفي

 الحق المركز في للرئيس يكون بحيث مثالً، األقاليم في وفروعها الوزارة عام ديوان

 نيابة الفروع إدارة في لمباشرتها اختصاصاته بعض الفروع في مرؤوسيه تفويض في

 سحب أو التفويض إلغاء للرئيس يحق كما ،8بالتفويض لهم الممنوحة الحدود في عنه

 تقييدھا أو زيادتها أو منها الحد أو بنفسه ليمارسها مرؤوسيه من االختصاصات تلك
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 السلطات نقل أساس على يقوم فإنه المحلية السلطة نظام أما 9يراه الذي النحو على

 ممثلة منتخبة محلية ھيئات إلى للقانون وفقاً  المركزية اإلدارية واالختصاصات

 السلطات كتل تمارس المحلية الهيئات أن بمعنى. المنتخب المحلي بالمجلس

 وباستقاللية المركزية، السلطات عن نيابة وليس القانون بقوة أصالة واالختصاصات

  .القانون عليها ينص التي الحدود في عنها

 نظام ظل في إدارياً  أسلوباً  يكون أن يمكن اإلداري التركيز عدم أن إلى اإلشارة وتجدر

 الوحدات دون المحلية والسلطة ةباإلدار تتمتع المناطق كانت إذا اإلقليمية الالمركزية

 بين مهمة مكانة التركيز عدم لنظام يكون الحالة ھذه ففي مستوى، األدنى اإلدارية

 يمنح النظام ھذا ظل فيو .لها تخضع التي مستوى األدنى اإلدارية والوحدات المناطق

 وفقاً  التفويض خالل من المحلية المجالس أمناء صالحيات بعض الوحدات ھذه رؤساء

 أسس فيها توفرت قد مستوياتها بمختلف اإلدارية الوحدات كل كانت إذا أما ،10للقانون

 المستويات تلك بين فيما األسلوب بهذا لألخذ مجال فال المحلية السلطة ومقومات

 وال األصل على يرد استثناء عن عبارة ھو التفويض أن أساس على اإلقليمية اإلدارية

 التفويض بموجب الممنوحة االختصاصات أن كما ،11غيره يفوض أن للمفوض يمكن

. إداري بقرار ذاته التفويض إلغاء أو منها، الحد أو إلغاؤھا أو تقييدھا أو سحبها يمكن

 فتمنح المحلية السلطة نظام في اإلدارية واالختصاصات الصالحيات توزيع أما

 الفوارق أھم ھي ھذهو بقانون، إالّ  سحبها أو إلغاؤھا أو ،منها الحد يمكن وال ،بقانون

   .اإلداري التركيز عدم ونظام المحلية السلطة نظام بين

 :     

 من نموذجاً  يعد الذي الذاتي والحكم المحلية السلطة بين التفرقة حول اآلراء تباينت

 السلطة امنظ عليها يقوم التي نفسها األسس على يقوم فهو اإلقليمية الالمركزية نماذج

 . 12المحلية

 يمكن ال التي الالمركزية النظم من  شكل ھو الذاتي الحكم أن المحللين بعض يرى إذ

 الالمركزية إلى تهبط وال المركبة، الدولة في السياسية الالمركزية إلى ترتقي أن

 نظامي بين وسطى مكانة ويحتل واإلدارة، الحكم صيغ من صيغة فهو اإلدارية،
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 الدول بعض أن إلى اإلشارة وتجدر .اإلدارية والالمركزية سياسيةال الالمركزية

 اصطالح إطالق يجوز وحينئذ تشريعياً، اختصاصاً  أقاليمها من إقليماً  تمنح قد البسيطة

 أنها إالًّ  بسيطة كانت وإن الدولة ألن النظام، ھذا على الذاتي الحكم أو المحلي الحكم

 .13.جميعها ال األقاليم بعض إلى بالنسبة يةالسياس الالمركزية من نوع إلى تنتهي

 وأكثرھا الذاتي والحكم المحلية السلطة بين جمعت الدول من الكثير فإن ذلك جانب إلى

 14الذاتي بالحكم متمتعة عدة أقاليم منها إقليماً  عشر تسعة على الموزعة إيطاليا نجاحاً 

 .والسودان العراق في كان ھو كما خاصة لظروف أو لخصوصيتها

.  

 تستند والتي المحلي الحكم وبين المحلية السلطة بين التفرقة أسس حول اآلراء تباينت

 المحلي، الحكم اصطالح البعض استخدم وقد التاريخية، االعتبارات بعض إلى

  ."المحلية اإلدارة" المحلية السلطة اصطالح وبين بينه ويقابلون

 التي االختصاصات بضخامة اإليهام لمجرد المحلي الحكم مصطلح بعضال واستخدم

  .وباستقاللية ذاتياً  تديرھا والتي المحلية، لألجهزة المركزية السلطة تمنحها

 تاريخية ظروف في بريطانيا، في نشأ األمر واقع في المحلي الحكم واصطالح

 بها تتمتع التي تاالختصاصا من أقوى اختصاصات اإلقليمية للهيئات جعلت خاصة

  .15افرنس في اإلقليمية الهيئات

 أساس على المحلي والحكم المحلية اإلدارة بين يفرقون والباحثين وبعض المحللين

 أن إالَّ  ،) 14(16فرنسا في المحلية واإلدارة بريطانيا في المحلي الحكم بين الفروقات

 اختصاصات أكانت سواء الصالحيات أساس على للتفريق علمية تكن لم اآلراء تلك

 الهيئات تمارسها عامة اختصاصات أم بريطانيا في المحلية الهيئات وتمارسها محددة

 بعض وظهرت اآلراء تلك عن التخلي تم ثم ومن ،األوروبيةبعض الدول  في المحلية

 الحكم أن أساس على المحلي والحكم المحلية اإلدارة بين للتفريق الفقهية االتجاھات

 وھو المركبة، الدولة إطار في إالّ  يطبق وال السياسية لالمركزية جةنتي ھو المحلي
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  .واإلدارة الحكم صيغ من صيغة فهو اإلدارية، الالمركزية
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  .والنمساوى وااللمانى
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 أو الواليات أو اإلمارات أو الدول بها تتمتع التي الصالحيات جملة عن عبارة

  .17االتحادية الحكومة من لها والمنقولة الفيدرالي االتحاد في الداخلة الكونتونات

 الفيدرالي االتحاد قيام شروط من رطاً ش تعد السياسية الالمركزية والجدير بالذكر أن

 عن المتحدة الواليات أو الدول من تنازل وإنما المركزي، البرلمان من منحة وليست

 فماذا منها، اآلخر بالبعض احتفاظها مع االتحادية للحكومة السياسية وظائفها بعض

 يرى اؤلالتس ھذا على لإلجابة محلياً ؟ حكماً  تسميته يمكن ھل ذلك؟ نسمي أن يمكن

 بعض نقل يتم عندما يتحقق البسيطة الدول في المحلي الحكم أن الفقهاء بعض

 قرارات إصدار يمكنها خاللها من والتي المحلية، المجالس إلى التشريع صالحيات

 أن الرأي ھذا أصحاب يرى ولذلك المحلية، السياسات صنع في تسهم تشريعية

 إلدارية ا الوظيفة نطاق في تنحصر المحلية اإلدارة

 السياسية السلطات ھي المجال ھذا في الخالف حولها يدور نقطة أھم أن تقديرنا وفي

المتخصصين في  من الكثير يربطها والتي البسيطة، الدولة في المحلية للهيئات

 القانون قوة لها تشريعية قرارات إصدار إمكانية الهيئات تلك بمنح القانون الدستوري

  . اإلداري نطاقها في

 الحكومة بين السياسية الوظيفة تقاسم ھي السياسية الالمركزية أن ذلك إلي ضافةإ

 قواعد وتتضمنها الداخلية الشئون في غالباً  وتنحصر المتحدة، والحكومات االتحادية

. المنفردة بإراداتها تلغيها أو تعدلها أن االتحادية الحكومة تستطيع ال بحيث دستورية،

 فقط السياسية الالمركزية يربطون الذين المفسرين بعض إليه ذھب ما عكس على

 مع المركبة، الدول في يحصرونها الذين أو المحلي، المستوى على التشريع بإمكانية

  .المحلية السلطة نظام ظل وفي البسيطة الدول في نجدھا األولى الحالة أن

 إصدار بحق المحلية الهيئات تتمتع مثالً  وألمانياوالنمسا  السودان والعراق  ففي

 للدولة،  الوطنية الوحدة ظل وفي فيها، الذاتي الحكم مناطق في تشريعية قرارات

 المركبة الدولة في به األخذ ويمكن المحلية اإلدارة عن يعبر المحلي الحكم فإن ولذلك

 مدى على ذلك ويعتمد سواء، من وجهة نظر علم السياسة،، حد على البسيطة والدولة

 السياسية للقناعة وفقاً  التشريع يمنحها التي االستقاللية في ةوالمرون الصالحيات

  .المركزية للهيئات
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  في ظل التداعيات العربية واإلقليمية والعالمية وما آلت إليها أوضاع العمل السياسي

السياسية العربية، وبعد سقوط دعوات الغرب ورھانهِ على ما يسمى  لألنظمة

باإلصالح السياسي،  و قيام الثورات العربية المعاصرة، ومنها ثورة السابع عشر من 

، كل المجتمعات العربية مطالبة بإعادة النظر في األداء 18في ليبيا 2011فبراير لسنة 

علي مستوى المحليات والجهويات، وليبيا  نفيذيةالسياسي لألجهزة التشريعية والت

  .ليست استثناء

الذي انتهت صالحيته منذ اإلعالن عن قيامة " المؤتمرات  واللجان الشعبية" فنظام 

أن يقدم لليبيين وصفات واقعية  عاما 34، لم يكن قادرا، خالل 1977في ليبيا سنة 

ظواھر العمل السياسي  نحو  ، وتنميةالمحلية واإلدارةالسلطة لتطوير  لمتطلبات

ترسيخ فكرة المبادئ المجتمعية التي تلتقي حول الحرية، والعدل والرفاھية ودولة 

،  وإعادة  ھيكلة البناءات والشراكة القاعدية في التنمية المؤسسات والقانون

وأن ھناك استحقاقات  مستمرة تقع على عاتق النظام السياسي،  ، المجتمعية في ليبيا

، وقيام السياسية  ترتيبه من خالل المؤسساتية  المطلوبة لممارسة العمليات وإعادة

  .  والشراكة في الحكم المحلي دولة القانون والمؤسسات

من مؤتمرات ولجان "  "ألقذافي  حكم"أن منظومة ممارسة السلطة خالل حقبة 

ناع الساكنة لم تكن قادرة علي إق" شعبيه واتحادات وروابط  إنتاجيه ومهنيه وخدمية 

الليبية علي تقبلها، أو تطويرھا، أو إعادة مأسستها، نظراَ لعدم واقعيتها السياسية 

والنظرية، وعدم انتماء تلك األساليب إلي البيئة الليبية ، وبيئة العصر والحريات 

  .والشراكات، وانتهاء األنظمة الشمولية

في حقبة  ، علي نطاق المناطقواإلرباك الذي شهدتهُ  الممارسة السياسية للديمقراطية

وآليات اتخاذ القرار السياسي وتنفيذه، أو تعطلِه، أو تجاھلِه،  إنما "  ألقذافيحكم "

سببهُ يرجع إلي عدم وجود توافق وتوازن بين  مدخالتِه ومخرجاتِه، وغياب آليات 

وخروج الدولة التدريجي من . الفحص والتوازن  التنفيذي والتشريعي والقضائي

عمليات البناء السياسي، وعجزھا علي تقديم مشروع ديمقراطي واسع يلبي  مسرح

  . الوطني مطالب الحرية والمشاركة في صنع القرار

 اإلداريةوحدة نُظمِه  أھم مشاكلهِ  ليبيا كانت منالسابق المطبق في  والنظام السياسي

متواصل مع  اعفي صرالعامة التقليدية  اإلدارةوالسياسية، وھذا التوحد وضع مفاھيم 

ھذا الصراع قاد، وباستمرار إلى تصادم بين نظاماً سياسياً وإدارياً  .  ھذه الخصائص

                                                             
اصدر المجلس الوطنى االنتقالي قانونا يتعلق  يحظر استعمال  مصطلحات  النظام السابق فى االدارة والحكم،  2011فى فبراير سنة   18

  .بالغاء كل  التنظيمات االدارية والسياسية التى كانت سائدة فى النظام السابقوقضى القانون 



متوحدا  في مواجهة قوى البيروقراطية، والفساد وغياب الشفافية السياسية، في غياب 

صارخ للسلطات العامة منها التنفيذية والقضائية والقضائية، وفصلها عن بعضها، 

د جوھر العمل السياسي، من خالل تأثير العامل القيادي المباشر في األمر الذي افس

منظمات المجتمع محليات  الوظائف التشريعية والتنفيذية، وإقصاء المواطنين وفئات 

  . المدني، وغياب المعارضة المشروعة من الشراكة في الحكم والسلطة 

والعمل السياسي  اإلشكال  بشكل ابسط مما سبق، المشاركة السياسية المتعثرة،

الموسمي،  و صياغة القرار الغير قابل للتنفيذ، وعملياً، كل المواطنين ال يتمكنوا من  

أن يناقشوا كل شيء بحكم عوامل  الزمن والوقت، وطبيعة القضايا التي تطرح، 

وألن وسائط العمل التنفيذي ال تستطيع ھي  األخرى أن تتواجد في مساحات  النقاش 

تجربة تفيد أيضاً أن عملية اتخاذ القرارات كانت تتم في غياب الوسائط والتداول، وال

األمر الذي سبب اإلحباط لدي ! التنفيذية، وال تعلم بها إال بعدما تأتيها لكي تنفذھا

الليبيين لعدم تمكنهم من صنع تجربة سياسية تستوعبهم وتستوعب مطالبهم في 

  .الحكم المحلي للمواطنةو الحرية واالستقالل والعدالة والديمقراطية

مسارات النظام السياسي  السابق  لم تميز بين  مصير  مدخالته ومخرجاته، من 

حيث التنفيذ، والرقابة وعدم االستقرار اإلداري، في ظل تغييب متعمد لمؤسسة 

" مؤتمر الشعب العام"، أيضا اإلشارة إلي مركزية أومحلية  تشريعية مستقلة منتخبة

ياغة، األمر الذي أفتقده  الصفة التشريعية، والذي أدي إلي  قصور انه مجرد لجنة ص

 أيضا .واضح  في إيجاد سياق دائم  للتداول القرارى والصياغة، واتخاذ القرارات

الجماعات المحلية  أھميةمعها عمليا  أسقطتوالتي  واإلداريةوحدة تطبيقاته السياسية 

  .المحلية المنتخبة واإلدارةوتمتعها بالسلطة 

فكل األساليب التي كان يعتمدھا النظام السياسي السابق ال تُعبر على أن ھناك    

في حين أن المبادئ ! نظاماً سياسياً  يمكن رصد مخرجاتِه بمنتهى الموضوعية 

خصوصاً إذا كان التطوير  ،ذلك وال تمنع التطوير منع النظرية للديمقراطية ال ت

سة السلطة وعدم تضييقها أو خنقها بيروقراطياً يؤدى إلي المزيد من التوسع في ممار

فالرقابة التشريعية  مثالً ال يمكن رؤية نتائجها االيجابية في ظل الممارسة السياسية ! 

السابقة، فالذي يشرع ھو الذي يراقب كل ما يقدمه من تشريعات، وليست رقابة  عبر 

ياب نظرية التوازن وجهات نظر، أو رصد، أو تعليمات إكراھية، نظرا لغو تقارير

  .  التنفيذي والتشريعي القرارى، والقضائي ديمقراطياَ 



وفي بداية العقد األول من األلفية الثالثة لم يكن ھناك اكتراث بالنظام السياسي من 

طرف الليبيين لعدم مصداقية طبيعة النظام السياسي، وفشله في تقديم الحلول للمطالب 

وحرية صحافة، وحرية تشكيل األحزاب  السياسية، وفي الحريات من إعالم

كل ذلك مهد الطريق أمام قيام ثورة السابع  .ديمقراطياَ والجمعيات، ومجالس منتخبة 

ومن ھذا نستنتج إن تأثير العامل القيادي القوي علي . 2011عشر من فبراير لسنة 

اسي في مجريات العمليات السياسية التنفيذية والتشريعية  في ليبيا وضع النظام السي

المحلي الحقاَ، التحليل  يقدم عرضا للمجتمع . خانة الشخصنة وابتعاده عن المأسسة

  .المدني، وكيفية مأسسة دوره الوظيفي استعداداَ لدوره البرلماني المرتقب في ليبيا

لم ) 2011- 1969"(  ألقذافيحقبة حكم "المدني في ليبيا في ظل  المحلي المجتمع

يكن متاحا بشكل حر ومستقل، وغالبا ما كانت  تسجل انتهاكات حكومية ضد فعالياته  

آنذاك أصدر قانون الجمعيات " مؤتمر الشعب العام"خالل الفترة، وبالرغم من أن 

ت األھلية، إال أنه ُرفض وتمت إعادته األھلية، وصنع لها اتحاد سمي باتحاد الجمعيا

المحلي  نظرا للتضييق الذي شمله القانون علي المجتمع " مؤتمر الشعب العام "إلي 

استقاللية حركته، وربط العديد  له وعدمالمدني وتنظيماته، وال يمنح ھامشاَ للحرية 

 .من مناشطها بمؤسسة الدولة

حكم " ليبيا إلى جدل شعبوي، خالل حقبة  ولم يتحول جدل المجتمع المدني في         

وإنما تخندق في األوساط األكاديمية والنخبوية، وأصبح المجتمع األكاديمي " ألقذافي

واألدلجه بدون شراكة جمعوية ذات قيمة مضافة إلى  والتأطيربيده زمام زمن الطرح 

التي الغد،  الوھمية لمشروع ليبياطبيعة قضية المجتمع المدني، بالرغم من الدعوات 

للحقوق والحريات، ومقومات المجتمع  اإلصالحيقادھا النظام من خالل مشروعه 

فقط المنظمة الوحيدة لتي تقود ذلك الجدل ولسنوات عديدة، . المدني في ليبيا

العالمية للجمعيات  ألقذافيللتنمية عبر مؤسسة  ألقذافي"مؤسسة  ولوجودھا كانت

  . الليبية األخرى ة المحليةمختلف الوسائط المجتمعيبدون شراكه فعليه من " الخيرية 

المدني، وجدله في ليبيا، لم يتخطى حدود الكتابة عنه في  المحلي فالمجتمع      

المهجر أو بضع المقاالت األكاديمية التي شهدتها الحركة الثقافية في بالدنا خالل 

الم الرسمي، التي لم تجد العقد األول من األلفية الثالثة، أو أحاديث وأطروحات اإلع

فلم يتجذر ھذا الجدل في القطاعات العريضة المشكلة . صدى للتناول األكاديمي 



لمنظمات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات أھلية وخيرية وتخصصية، ولم يلقى 

صدى واسعاً في وسائل اإلعالم والصحافة المختلفة بالعمق الذي ينبغي أن يكون 

  .من الناحية الواقعية المجتمعية  عليه النقاش، ھذا

الدعوات اإلعالمية واألكاديمية : فهناك واإلصالحيةإما من الناحية الدعوويه 

والفكرية التي اعتمدت، وعبر وسائل اإلعالم المختلفة، والمنابر السياسية المؤقتة، 

 إعادة توصيف منظومة الحقوق والحريات المدنية  في" التي ألغيت فيما بعد، على 

".  الدولةبتعد على التبعية لمؤسسات ت حقيقية ةمدني عات محليةظل وجود وقيام مجتم

إال إن  ھذه الدعوات اصطدمت بواقع لم يُعد له ُمسبقاً الستقبال مثل ھذه الفجائية 

الذھنية والفكرية، والتي تتطلب في أحيان كثيرة إلي برامج تعتمد على التنشئة 

  ! ام ثورة جديدة السياسية واالجتماعية، أو قي

وحتى الجهات ذات العالقة بالمنظمات األھلية والمدنية التابعة للدولة لم تباشر  

 فتحول جدل المجتمع. باختصاصاتها في نشر وتوطين ثقافة المجتمع المدني في ليبيا

المدني إلى جدل مبتور من طرف أحادي باتجاه غالبية عريضة ال تعي معاني  المحلي

المدني ومتطلباته، وأھمية دوره في التنمية، وفي السياسات العامة  المحلي المجتمع

  .والقضايا الوطنية 

المدني في ليبيا كان يفتقر إلى حزمة  المحلي فعلى المستوى التشريعي المجتمع      

تشريعية، وقانونية تحددهُ، وأھدافه، وغاياته، وحقوقه، وواجباته وكذلك عالقته 

فحتى مؤتمرات الجمعيات األھلية فاقدة األھلية للتعبير . نةبمؤسسات الدولة والمواط

عن جوھر قضاياھا وفلسفة تنظيم نفسها، فهي لم تسهم في إنتاج مقترح تشريعات 

كل ذلك ال . ينظم حقوقها وواجباتها وتحديد وضعها في المنظومة المؤسساتية للدولة 

في إعادة صياغة العقد   تنظيمات ووسائط المجتمع المدني عموماً في أن تسهم يهيئ

  .االجتماعي لمنظمات المجتمع المدني

وعلى مستوى العالقات الخارجية، فهذه المنظمات ال يعلم وال يعرف عنها أحداً        

فاألمم المتحدة تعترف ". للجمعيات الخيرية  ألقذافيمؤسسة "في الخارج، اللهم 

تها بشكل دائم للمناقشات منظمة أھلية دولية وإقليمية وتتم دعو 1700بحوالي 

والمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية، خصوصاً عندما يكون األمر يتعلق 

بالسياسات العامة للدول، فهل المنظمات األھلية في ليبيا لها دور وعالقات تفاعلية 

  خارجية ؟

          



عات بكل تأكيد في ظل غياب مدونة التشري. وعلى مستوى التمويل، فحدث وال حرج

الخاصة بالمجتمع المدني ومنظماته يظل التمويل مأزق يسهم في تأزيم حركة 

على سبيل المثال من الذي يمول وكيف ؟ وكيف يتم . المدني في ليبيا المحلي المجتمع

التصرف بالتمويل ؟ ومن المستفيد من عمليات التمويل ؟ وكيف تحدد األصول الثابتة 

  ؟ المحليةوالمنقولة لهذه المنظمات 

في ليبيا المحلي  بتقديرنا أن المكاسب كبيرة من إثراء حركة المجتمع المدني        

خصوصاً في أوساط األفراد األكثر ضعفاً وأقل نمواً، فنشاطها اإلنمائي العام من 

توفير البرامج والرعاية وحماية البيئة وحقوق اإلنسان والمشاركة في خطط التنمية 

  .أھمية عن نشاط مؤسسات الدولة الرسمية والسياسات العامة ال يقل

حكم "المدني في ليبيا، خالل حقبة  المحلي واألزمة التي عاشها المجتمع      

، في كونه كان مغيباً إلى درجة اإلقصاء في خطط التنمية وبرامجها، ولم "ألقذافي

نا نسمع عن شراكة أھلية في إعداد االستراتيجيات التنموية في ليبيا، والحديث ھ

بمعنى أخر ، غياب . يقصد به المشاركة والشراكة القاعدية وليست الهرمية 

االستعداد لدى العديد من الفئات المجتمعية في ليبيا لقبول الربط بين عقالنية وجدوى 

كل ھذا يسهم، وباستمرار، في . المجتمع المدني ومنظومة الحقوق والحريات المدنية

إليه المشروع المدني، والواقع الفكري والمفاھيمى  توسيع الهوة بين ما يود إن يذھب

والمعرفي للتركيبة المجتمعية الليبية، والتي ال تزال تحنو إلى ثقافة التقاليد واألعراف 

  . وتقديس الدولة األبوية والقبيلة ودورھا العصبوي

المدني وتخطي أزمته، المحلي  ومن باب النهوض بمنظمات المجتمع       

، ينبغي مخاطبته 2011ن استحقاقات ثورة السابع عشر الربانية لسنة وكاستحقاق م

والتثاقف عن بعد، فمعظم " الكتابة والقراءةعصر ما بعد "ودعوته خصوصاً في 

الدول وجدت نفسها مضطرة لالستعانة بالمنظمات األھلية والمدنية وتقدر دورھا، 

فال ينبغي أن . ماة حقوقهوحمايالطبيعة فهذه المنظمات تسعى إلى رعاية اإلنسان و

المدني بأنها  المحلي يزعجنا الفكر اإلداري المعاصر عندما يعرف منظمات المجتمع

ألنها من جوانب أخرى تتميز باألھداف " مؤسسات مستقلة عن سلطة الدولة"

اإلنسانية والتعاونية والتنموية، فهي منظمات غير ربحية، أو حتى ممارسة العمل 

واسع بقدر ما تعمل على تقديم اإلسهامات االجتماعية والتنموية السياسي بمعناه ال

  .والتعليمية والتثقيفية والحقوقية 



المدني في ليبيا تكمن في مكوناته الثقافية ومحدودية ثقافيته  المحلي أن أزمة المجتمع

في النظرية والممارسة في ظل إقصاء متعمد أو غير متعمد لزجه في آتون معركة 

  . ى في ظل شعارات  نظرية غير ذات بعد عملي وإجرائيالتنمية، حت

أن دراسة ظاھرة الحراك السياسي و المجتمعي في ليبيا في السنوات األخيرة             

ة، خاصة في ظل يالسياسالظاھرة  تعتبر مجاال خصبا للتحليل العلمي في حقل علم 

 تطور مفهوم المجتمعمتغيرات السياسة الدولية، و ظهور مفاھيم جديدة على صعيد 

 المدني وحقوق اإلنسان والديمقراطية والدمقرطه والمشاركة السياسية  المحلي

  . والثورات العربية المعاصرة والتمكينوالتغيير القيادي واالجتماعي، 

ھنا، ونظرا لحداثة منظومة األفكار التي يطرحها المشروع المدني الليبي، من           

ناحية المنهجية، طرح فرضية بعينها لهذه المنظومة الفكرية  الصعوبة بمكان، من ال

والتي تغطي نواحِ عديدة، منها ما ھو سياسي واقتصادي ومدني وحقوقي، والمواطنة 

والدولة البديلة، ومنها ما ھو اجتماعي مدني يمثل مشروع دولة ورؤية مجتمعية 

  .  تتطلع إلي صياغة مؤسسات تنهض بالدولة والمجتمع معا

اإلشكالية التي تحدنا من التوغل أكثر في ھذه المنظومة الفكرية لمشروع المجتمع و 

المحتمل في ليبيا، مدى توفر حزمه نقدية تحليلية لجزئيات غاية في  المحلي المدني

الدقة منها على سبيل المثال مدى إمكانية تحقيق نجاحات مفصلية للمشروع المدني 

يمكن أن يجد له صيغة توافقيه داخل محيط  الحالية له؟  وإلي أي مدىً  هدعوات

/ اجتماعي، وسياسي شائك يتداخل فيه الشعبي بالسياسي، واإلصالحي بالثوري

والمدني بالقبلي العصبوي، وھل المشروع المدني المحتمل كان  مطلباً ذاتياً أم رغبة 

 شعبية، أو مطلباً فرضته قوى خارجية لمتطلبات مرحلة جديدة؟ وھل ھنالك قوى

  خفية أو قوى ناعمة تعارض أو تقبل ھذا الطرح؟ 

وفي عهد انتفاضة السابع عشر من فبراير لسنة، وفي المرحلة االنتقالية بدأ العمل 

بمأسسة المجتمع المدني، بعد أن لعب دورا مميزا خالل فترات الحرب والتحرير، 

شرت األحزاب فلقد انت. والتثقيفي، والالجئين، والوطني اإلغاثيخصوصا في المجال 

والمؤسسات المدنية، ولكنها ال تزال تعاني من فقدانها للجانب المؤسسي، إال أنها 

تسير في االتجاه الصحيح، والتوقع بنجاحها أكثر من نجاح العملية االنتخابية السياسية 

     . المقبلة



ت تونس ومصر وليبيا للعديد من المفاھيم الذي أفرزته ثورا لمفاھيميإن االنقالب 

الثقافيات السياسية ومنها مقوالت المجتمع المدني،  والدعوات التي تصاحبه من 

. أحدثت نوعا من إعادة التفكير والفهم لمتطلبات ومراحل جديدة ينبغي استيعابها

ففكرة المجتمع المدني ببساطة جمعيات غير ربحية، دفاعية  وإنسانية وخيرية 

ألھداف والوسائل، تعمل على تحقيق ما تعجز على تحقيقه الدولة القائمة، إال إن ا

المشكل ھو إضافة فلسفة األحزاب وقيامها ضمن ثقافية المجتمع المدني وھذا خلط 

  !!                                      مفاھيمي ال يغفر أبدا 

مرحلة المأسسة  تتطلب وضوح إن مرحلة انتقال الدولة المتحررة من الشخصنة إلى 

، و األھداف والمفاھيم والسياسات وصراحة المؤسسات وصدق النوايا النوايا المبادئ

،والشفافية والمصالحة،  من خالل االنتماء والهوية  لقيم الوطن السرمدية، ليس ذلك 

فقط، ولكن التشابك مع الوطن ومصالحه، وفئاته بعيدا عن اإلقصاء والتهميش 

د والتخوين، المجتمع يتكون من جماعات  وكل جماعة لها خصائص المجتمع واإلبعا

من ھذا االستدالل نستنتج  إن عمليات االنتقال من  .كل جماعة ھي  مجتمع بذاته إذا، 

مرحلة الشخصنة  إلى مرحلة المأسسة  للدولة الليبية تحتاج منا  التحديد والتوصيف 

المجتمع الذي تعنيه ھذه ووالتأسيس ،  الموضوعي، وھو صلب الفكرة المؤسساتية

المجتمع ) 3(المجتمع المدني ) 2) (مجتمع السلطة( المجتمع السياسي) 1(المطالعة 

  .المهني

Political Society

وھو الوعاء الذي يجمع كل من يتعاطى العمل السياسي السري أو العلني برمته من 

ء النظام السياسي القائم ھم العاملين في خالل األحزاب، والمعارضة، وأعضا

االنتخابات، الترشيح للعمل السياسي، : المؤسسات الحساسية للنظام السياسي القائم

أعضاء المؤسسة التشريعية والتنفيذية والقضائية، انخراط الشعب في العمل السياسي 

مجتمع في مواسمه، وھذا ھو المجتمع السياسي، ألنه بمثابة مجتمع السلطة، أو 

ممارسة القوة والسيادة من خالل أعضائه المكلفين، بمعنى كل من يكلف بممارسة 

سلطة  سياسية من طرف اآلخرين ، أو بشكل مستقل، يصبح عضواَ من أعضاء 

  .المجتمع السياسي

فالمجتمع السياسي ھو مجتمع السلطة، وھو وعاء لكل من يمارس السلطة التنفيذية 

ولعل قائل يقول إن األحزاب ھي أجسام . بة عن اآلخرينوالتشريعية برغبة أو نيا

المجتمع المدني . شرعية للمجتمع المدني، وھذا القول ال تتفق معه ھذه المطالعة



( وتأصيله  عبارة مؤسسات غير ربحية، وليست لها عالقة بمؤسسات الدولة والسلطة

سياسي، ألنها واألحزاب في حراكها جزء ال يتجزأ من المجتمع ال) مجتمع السلطة

تناضل من اجل برامجها ومعتقداتها وسياساتها وأفكارھا،  وھدفها المركزي ھو 

المشاركة في عملية التداول على السلطة وإعادة بناء المجتمع السياسي من جديد من 

  !  خالل برامجها 

Civic Society 

ظمات المجتمع المدني كل أدبيات المجتمع المدني تتفق في إن  مؤسسات ومن    

عبارة عن تجمع  غير رسمي سلطوي تسعى إلى المساھمة  ألمفاھيميفي تأصيلها 

، وتستهدف اإلنسان وكرامته ومصالحه المدنية النهضويفي الحراك المجتمعي 

الحياتية، وليست السياسية، وھى جمعيات  ومؤسسات وتنظيمات خيرية ذات النفع 

وھى تذھب . الدولة ومؤسساتها ، ومؤسسات السلطةالنشأة عن  فيالعام، ومنفصلة 

إلى مجاالت الثقافة واإلعالم وحقوق واإلنسان والحريات العامة ، والتعليم والصحة، 

والبيئة والعلوم واإلغاثة  واآلداب والى كل المناشط االجتماعية واإلنسانية  للمواطن 

بمعني منظمات دفاعية  الفرد والجماعة والتي ال تخضع لمؤسسة الدولة أو السلطة،

  . خيرية غير ربحية

السابق ذكرھم  تطلعوا إلى رؤية   وھؤالءالقول بذلك إن عكس المدنية ھي البدائية ، 

( المجتمع المدني ليحميهم من توحشية الدولة وغلو مؤسسات المجتمع السياسي 

الزمن  ويطورھم نظرا لرفضهم لحالة أو مرحلة البدائية والتحول إلى) مجتمع السلطة

) مجتمع السلطة ( مؤسسات المجتمع المدني ال يعنيها المجتمع السياسي . المدني 

ألنها  تعمل في بيئة مخالفة لمؤسسة السلطة، وھى تعمل على تحقيق العديد من 

بمعنى أخر ھي منظمات . المنافع والتي عجزت مؤسسة السلطة على تحقيقها 

ها المبدئي المواطن وتفعيل  دوره لجماعات مصالح وضغط  لفئات غير ربحية ھم

  . المجتمعي 

Professional Society

فواعل المجتمع المهني تختلف اختالف كلى عن غيرھا من المجتمع السياسي 

فأعضاء المجتمع المهني ھم أولئك اإلفراد الذين ينتمون إلى وسائط مهنية : والمدني 

يا ربحية، وينتمون إلى قطاعات عامة أو خاصة يتلقون من خاللها مقابل مادي ومزا

، ويتوزعون من خالل النقابات واالتحادات والروابط المهنية،  حق وحرية التشكيل 



ھذه لها عالقة بالمحافظة علي مكتسبات أعضائها من توحش وظلم وغبن المؤسسة 

  .التنفيذية في الدولة

، فهي مرتبطة بالمهنة  )طةمجتمع السل(وھى تنظيمات ال يعنيها المجتمع السياسي

فهي تعبير عن الحرية وحرية . وتطويرھا والمحافظة على حقوق ومصالح منتسيبيها

فالمجتمع المهني مختلف عن المجتمع . تكوين التنظيمات ألصحاب المصالح المهنية 

السياسي والمدني من حيث األھداف، والبيئة، والوسائل والتكوين، واالھتمامات، 

  .امةوالمقاصد الع

لقد درجت العادة في كل المجتمعات أن لكل مهنة نقابة أو اتحاد أو رابطة نظرا 

الرتباط ھذه المهن بعمليات اإلنتاج  السلعي أو الخدمي، ومواجهة تقلبات مؤسسة 

في تعاملها مع قطاع اإلنتاج  المهني العام، ) المجتمع السياسي( السلطة التنفيذية 

مهني ھي المحافظة على المهنة وحقوق ومصالح والمقاصد العامة للمجتمع ال

أصحابها إلحداث التراكم  اإلنتاجي المهني، والمعرفي كرافد وطني من روافد 

  19االنتقال من مرحلة الشخصنة للدولة الليبية إلى مرحلة المأسسة

في المناطق " اللجان الشعبية"  إلغاءعهد البائد المنهار ، وفى عهده تم في نظام ال

، تحول قطاع "  بسلطة الشعب"الليبية  والتي قُدمت ضمن ما كان يسمى ظلما  

مرتع خصب لألمراض اإلدارية واختفاء  إلىاإلدارة والسلطة المحلية في ليبيا  

اإلدارة  إلىاختصاصاتها  مركزيتها المحلية المطلوبة، خصوصاً بعد أن تحولت

ھذه المغادرة المفاجئة من مفهوم اإلدارة ! المركزية في السلم اإلداري للدولة في ليبيا

خارج موطنها األصلي  إلىمركزيه اإلدارة المحلية، ونقلها  إلىوالسلطة المحلية 

    . أربكت منظومة مصالح المواطنة في العديد من المناطق الليبية

نظيم اإلداري المحلى، وغياب السلطة المحلية إلى جمله من لقد أدى غياب الت

االخفاقات في تحقيق مصالح المواطنة  اليومية، ونقصد بذلك تواجد الجسم المركزي 

تولى السيطرة على نظام اإلدارة المحلية وتوجيهها، ومن ثم العمل على رعاية  الذي

ولكنها ال تملك من  ولقد كانت ھناك اطر لإلدارة،.  اليومية اإلفرادمصالح 

 األعلىاإلدارة  إلىواجباتها والتي ُرحلت  أداءالصالحيات الممكنة لتمكينها من 
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. القطاعية العامة علي مستوى الدولة الليبية" اللجان الشعبية"والمعروفة بنظام 

والسلطة المركزية  اإلدارةوالسلطة المحلية تفشل معها منظومة  اإلدارةوعندما تفشل 

  .في الدولة

أنهُ باإلمكان أن تُسيطر،  األياموال نتخيل في يوم من  اإلطرافمترامية  قارةفليبيا 

اإلدارة المركزية على مستوى الهرم القطاعي وبنجاح تام، على قضاء المصالح 

فالفوضى والتسيب اإلداري واالنحراف . الدنيا وانجازھا كما تنجزھا اإلدارة المحلية

المحسوبية وتفشى أمراض البيروقراطية المحلية و ىوالفساد اإلداري والرشاو

 األداءوتعطل مصالح المواطنة واستمرار مسلسل الشكاوى وعدم الرضى عن 

اإلداري العام، كانت نتائج ال يمكن تجاوزھا بسبب  غياب اإلدارة والسلطة المحلية  

  .المنضبطة والمقننة ونظمها المركزية المحلية 

أي مجتمع من المجتمعات ال يتحقق إال بعد تواجد اإلدارة إن نجاح اإلدارة العامة في 

على سبيل المثال . والسلطة المحلية وآلياتها على المستوى القاعدي للدولة المعاصرة

 أوسوف لن نجد ما يمكننا من الحكم على نجاح اإلدارة العامة في كل من باريس 

ذلك ولكن يمكننا أن  ليست ثمة من شواھد على تهمدريد ال  أوبرلين  أوواشنطون 

نتلمس ذلك في المناطق العامة لهذه الدول والتي يرتقى فيها أداء اإلدارة والسلطة 

  .   المحلية أكثر منهُ في عواصم ھذه البلدان

وأدوات اإلدارة العامة على المستوى المركزي قد أسهم   أساليبأن االھتمام بتطوير 

أن مفهوم  إلدراكاكان ثمة غياب . األكبرناية اإلدارة المحلية الع ءيالاكثيراً في عدم 

اإلدارة والسلطة المحلية، من خالل الجماعات المحلية، يستهدف في أساسه خدمة 

وليس المركز، وبالتالي فأن المركز مهمتِه رعاية قواعد اإلدارة والسلطة  اإلطراف

مة في ة العابديٍل عنها، وھذا ھو حال اإلدار إلىالمحلية في المناطق ال أن يتحول 

  .  ليبيا

فعالم الشفافية اليوم والعولمة بكل تأثيراتها ال يسمح بتدني مستويات اإلدارة  والسلطة 

المحلية في العديد من الدول، ألن اإلدارة المركزية  ھي المرتع الخصيب للفساد 

وإذا نجحت , العامة ةالوظيفوشراء الذمم والتسيب اإلداري وتشوية مبادئ وأخالقيات 

  .  اإلدارة والسلطة المحلية  إلىها مرشحه للنفاذ نذه الثقافية، فاءھ

في النظام السابق لممارسة السلطة " نظام اللجان الشعبية" عمل  إليةلقد كانت 

العامة المطلوب ترسيخا لعلم  اإلدارةمستوى  إليالمحلية غير مقننة  ولم ترتقي 

مخرجات تلبي  اإلليةولم تقدم تلك العامة  يرعى مصلحة الجماعة المحلية،  اإلدارة



فكانت عبارة عن . الجماعات المحلية وحقوقها في تسيير برامجها المحليةحاجات 

اطر وقوالب نظرية تمارس من خاللها االحتفاالت والمهرجانات وبعيدة كل البعد عن 

  .المحلية واإلدارةفلسفة السلطة 

ضخم ، يضم الجماعات المحلية ،  أن فلسفة المجالس المحلية للمناطق الليبية انجاز

إال أننا نخاف عليها من  العديد من التحديات،  ومنها الصراع القبلي وتغلب روح 

االنتهازية وتغليب المصالح الخاصة على العامة وغياب الشفافية في ممارسة العمل 

اإلداري الوطني، وكذلك عدم السيطرة على المال العام وصعوبة السيطرة على 

لمحليات، ولكن ذلك ال يعوض الخسارة من غياب اإلدارة المحلية موارد ا

والسؤال ھو كيف يتم . وبمركزيتها المحلية وعدم استمراريتها وتحت مسمى جديد لها

  قاعدية نُظم اإلدارة المحلية؟   ومحلى بدونمركزي  أدارىبناء نظام 

صد بها تقريب وتسريع ، بتواجد ودعم ركائز اإلدارة والسلطة المحلية فأننا نقاإلجابة

جهة خارج نشؤ المصلحة  إلىوقضاء مصالح المواطنة في اقرب اآلجال وعدم نقلها 

على سبيل .  الديمقراطيةذاتها ، تحقيقا للمشاركة والشراكة في العمليات السياسية 

المثال لماذا تكليف اإلدارة المركزية على مستوى الهرم القطاعي للدولة بتنفيذ مطالب 

ة المحلية ، في حين أن مثل ھذه المهام والواجبات مناطه  بها اإلدارة  المواطن

فاآللية  التي .   صالحيات  من خارج مناطقها  إلىوالسلطة المحلية، وال تحتاج 

تعتمد على قضاء معظم احتياجات المواطنة المحلية مركزياً يكلف الخزانة العامة 

ير اإلدارة والسلطة المحلية لكانت الطائلة ، والتي لو وظفت لصالح تطو األموال

  .النتائج متعاظمة

فالتنمية على سبيل المثال على مستوى المناطق سوف تتأثر كثيراً في ظل غياب 

بمواكبة خطواتها، وھى التي سوف  األولىاإلدارة  والسلطة المحلية، والتي ھي 

يب اإلدارة المحلية فتغي. عليها ورعايتها واإلشرافتكون المعنية بمتابعتها وبمراقبتها 

. في المناطق الليبية كانت لهُ العديد من المخاطر االقتصادية واالجتماعية، والسياسية

عناصر وفواعل اإلدارة المحلية ھي التي تحدد المردود االقتصادي من . اقتصادياً 

التنمية وبرامجها، وھى الوحيدة المؤھلة لذلك لكونها تقود مناطقها وبشكل يومي، 

  . يفقد ھذه المكاسب معانيها وغيابها

نظام  سياسي   أليإلدارة المحلية جزء من الممارسة السياسية اليومية سياسياً، ا

، لعالقة ذلك بمصالح المواطنة والجماعات المحلية غير القادرة أن تقضي  ديمقراطي

واإلدارة المحلية من أُسس النظام السياسي والمجتمع . مصالحها من خارج مناطقها



وال تستقيم الممارسة السياسية الوطنية بدون أدوات وآليات ) مجتمع السلطة(ياسي الس

وغياب اإلدارة والسلطة المحلية يعزز العزوف االجتماعي . اإلدارة والسلطة المحلية

في الحصول على  األملوفقدان   ألمصلحي  اإلحباطعلى قضاء المصالح، وانتشار 

غياب  اإلدارة والسلطة المحلية في المناطق   إذا. وبأقل التكاليف أساسيهمصالح 

  .اإلداري اإلرباكيكلف المجتمع  المزيد  من الخسائر، ويحدث 

نعم أن الوضع الحالي لإلدارة العامة في ليبيا  كان يتخذ منحى المركزية المفرطة  

وقهر اإلدارة المحلية ومحاولة تحطيمها ، ونعم أيضاً أن الالمركزية لها العديد من 

ال يُبرر تهميش   األسلوبينمساوي، ولكن ھذا التباين في المحاسن والمساوي بين ال

  .في البناءات الوطنية  المحلية إيجاباأھمية اإلدارة والسلطة المحلية ودورھا الفعال 

  

  

  

  

  

  

  

  والسلطة المحلیة في لیبیا اإلدارة أسالیبلتطور  إرشادیةقائمة 

  1969-1952المحلیة  اإلدارة أسالیب

  )المملكة اللیبیة المتحدة( 1963-1952ظام الوالیاتن �

  والیة طرابلس الغرب -والیة فزان -والیة برقة -

  )مدیریة(المدیریات-)متصرفیة(المتصرفیات  –) بلدیة(البلدیات -الوالیة -

  )المملكة اللیبیة(1969-1963نظام البلدیات �

  المحالت -الفرع البلدي-البلدیة-

  )الجمھوریة العربیة اللیبیة(1973- 1969نظام المحافظات �

  المحالت -الفرع البلدي -البلدیة-المحافظة -
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 1997-1977نظام اللجان الشعبیة للبلدیات �
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  2011-1997المحلیة  اإلدارةنظام مركزیة  �

  حكم الجماعات المحلیة وإلغاءمراقبات للعمل الخدمي -

  )الجمھوریة اللیبیة(2012- 2011نظام المجالس المحلیة للبلدیات سابقا �

  

  

  

 

 :القائمة العامة للمراجع �

مؤسسة : اإلسكندرية . الفساد بين اإلصالح و التطوير اإلداري . الصيرفي محمد  -
 . 2008 حورس الدولية ، 

جون : نيويورك(، اإلدارةعلم  في األساسيةم ابراھيم عباس ، ونتو وھنري البرز، المفاھي -
 .1985وايلى وأوالده، 

 ).1969دار النهضة العربية ، : القاھرة(  العامة اإلدارةاحمد رشيد، نظرية  -
 ).1975، للكتابالهيئة العربية  :القاھرةالمحلية،  اإلدارة فيمقدمة  ،ارشيداحمد  -
 .1973دار المعارف، : لقاھرةالعامة، ا اإلدارة فيمقلد، دراسات  صبري إسماعيل -
 العربية،دار النهضة : مدخل بيئي مقارن، بيروت: العامة اإلدارة عاشور،احمد صقر  -

1979. 
دراسة مقارنة، : والسياسية اإلداريةمحمد الهماوندى ، الحكم الذاتي والنظم الالمركزية  -

 .1990، العربيدار المستقبل : القاھرة
دراسة مقارنة، : الدول العربية فياتها  قحلية وتطبيالم اإلدارة، عواضةحسن  محمد،  -

 .1983، األوليالطبعة : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت
عبد الوھاب سمير محمد، الحكم المحلي واالتجاھات الحديثة مع دراسة حالة مصر،  -

 .2006 ،العامة، القاھرة اإلدارةمركز دراسات واستشارات 
، المؤسسة العربية األردنيةالمحلية والتجربة  اإلدارةنظرية  عبد القادر الشيخلي، -

 .1983للدراسات  والنشر، مكتبة المحتسب، عمان ، 
العامة، ترجمة محمود فتحى عمر،،  اإلدارة مبادئھارولد كونتز وسيريل اوونل،   -

 .1966لبنان، مكتبة لبنان ، 
 .1983، اإلماراتت جامعة المحلية، منشورا واإلدارة، الحكم المحلي عبدا �فوزي  -
 اإلدارةالسعودية، الرياض، معهد  فيالعامة  اإلدارة، تاريخ وآخرونمحمد الطويل  -

 .1997العامة، 
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إشكالیة تنفیذ األحكام ضد الجماعات الترابیة
في ضوء اإلصالح الدستوري المغربي



:
 :
 :
 :

 :

 :
 :
 :

 :



تمھید

ال وجود لدولة القانون إال بوجود رقابة قضائية على أعمال السلطة التنفيذية، 
.ذلك أن الحماية القضائية مرتبطة بمدى تنفيذ األحكام

"” )
(

 ( )



إن احترام أحكام القضاء في دولة من الدول يعبر عن مدى تقدم ھذه الدولة 
ومدى تطورھا، فقد عرضت على رئيس وزراء بريطانيا المشهور

أيام الحرب العالمية الثانية قضية تتعلق بحكم قضى »  تشرتشل وينستون«  
بمنع تحليق الطائرات العسكرية أثناء انعقاد الجلسات نظرا لإلزعاج الذي 

بعبارته الحكيمة الخالدة عندما قال» تشرتشل« كانت تسببه، فكان جواب 

  »
« 



إن اإلدارة بوجه عام تمتنع أو تتراخى في تنفيذ األحكام الصادرة عنها، على 
 الدفوعالرغم من أنها كانت طرفا في النزاع وقدمت للقضاء اإلداري مختلف 

قانونا،  بهاالممكنة، فضال عن إمكانية تقديمها مختلف الطعون المسموح 
وھي في حاالت كثيرة قد تتذرع بأسباب واھية، تتمثل إما في مناقشة تعليل 
الحكم، مع أنه قابل للتنفيذ وبإمكانها المطالبة بوقف تنفيذه عند االقتضاء، أو 
إثارة صعوبات واقعية أو قانونية في تنفيذه، وحتى عند قيامها بكل ذلك من 

دون نتيجة، قد تختلق أسبابا أخرى غير قانونية وتمتنع عن التنفيذ مباشرة أو 
بطريقة غير مباشرة



مجموع األحكام الصادرة في مواجھة الجماعات الترابیة 
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األحكام النهائية المنفذة األحكام النهائية  في 
طور التنفيذ 

األحكام النهائية الغير 
المنفذة 

مجموع األحكام 

العدد

النسبة 



محاولة احتواء المشكل من خالل الدوریات والمنشورات

حاولت السلطة التنفيذية احتواء ھذه اإلشكالية من خالل إصدار منشورات، 
تحث فيها اإلدارة على تنفيذ األحكام الصادرة ضدھا، لكن ھذه المحاولة لم 

وبسبب . تحقق النتائج المرجوة بسبب غياب الطابع اإللزامي لهذه المنشورات
سلوك جل اإلدارات استفحلت ظاھرة تعطيل تنفيذ األحكام خالل السنوات 

.الماضية، وما زالت ترخي بظاللها إلى اليوم



صور امتناع الجماعات الترابیة عن تنفیذ األحكام اإلداریة

 :

إن الجماعات الترابية تلجأ أحيانا إلى التراخي في تنفيذ األحكام 
بهدف إدخال اليأس في نفسية المنفذ له كأسلوب للضغط عليه من 

.أجل التنازل عن التعويضات أو على األقل جزء منها

يكون التراخي له ما يبرره ناتجا عن ظروف 
طارئة أو من شأن ذلك المساس بأوضاع إدارية وكل ذلك 

)االسترحامياألجل .( مشروط بانتفاء سوء النية 



 :

لقد اعتبر القضاء المغربي أن عدم استجابة اإلدارة لتنفيذ قرار قضائي نهائي 
حائز لقوة الشئ المقضي به بصورة كلية  شططا في استعمال السلطة 

.معرضا لإللغاء

2431  1995
1079–93 



 :

ھذه الصورة األكثر تتطرفا في رفض التنفيذ قليلة الحدوث لكون الجماعة غالبا 
ما تتجنب العتبارات سياسية أو غيرھا أن تظهر بمظهر المتسلط 

.الرافض للديمقراطية والمساواة واحترام القانون 
 :



مبررات امتناع الجماعة الترابیة عن التنفیذ

1–
قانون المحاكم اإلدارية  بتنفيذ األحكام اإلدارية، كما 

أن قانون المسطرة المدنية ال يتضمن الوسائل الالزمة لجبر اإلدارة على 
.بهتنفيذ األحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي 



مادة فریدة في تنفیذ األحكام اإلداریة

إن القانون المحدث للمحاكم اإلدارية اكتفى بوضع مادة فريدة في ميدان التنفيذ، 
49 التي تنص على أن التنفيذ يتم بواسطة كتابة ضبط المحكمة  وھي 

 )محكمة النقض حاليا( اإلدارية التي أصدرت الحكم، ويمكن للمجلس األعلى
ةأن يعهد بتنفيذ قراراته إلى المحكمة اإلداري

وأعتقد أن المشرع الجزائري يعتبر أحسن حال بالنسبة لهذه المسألة فقد 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد قانون 08-    خصص 12

2008فيفري  25بتاريخ  09

978989



مشكل اإلنابة القضائیة 

لم  من قانون إحداث المحاكم اإلدارية المغربي 49المالحظ أن المادة المادة 
توضح بشكل مفصل كيفية تنفيذ األحكام اإلدارية، مما جعلها متسمة 

بالقصور، واألكثر من ذلك أنها تسببت في مجموعة من التعقيدات، وطرحت 
مجموعة من اإلشكاليات كمسألة اإلنابة،مادام أن المحاكم اإلدارية ال توجد 

...في كل المدن المغربية



2- 

كيف يمكن تصور استقالل القاضي اإلداري والقيود المفروضة عليه سواء من 
خالل التزامه بعدم عرقلة اإلدارات العمومية

الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية

يمنع على المحاكم عدا إذا كانت ھناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو ( 
بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل اإلدارات 

)العمومية للدولة أو الجماعات العمومية األخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها

 



منشور  2000يوليوز  6أمر استعجالي للمحكمة اإلدارية بوجدة بتاريخ  -
65ص  2004 - 59بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية العدد 



ومن األحكام التي تبين عدم جواز توجيه األوامر لإلدارة 

37141998.

 



الجماعة الممتنعة عن تنفيذ األحكام اإلدارية  بهامن األسباب التي تتذرع 
الصادرة في مواجهتها ھو عدم توفر الميزانية الجماعية  على االعتمادات 

المالية الكافية للتنفيذ 



مواجھة الجماعة الترابیة الممتنعة عن التنفیذ 

 :

لقد دشن القضاء المغربي من خالل بعض األحكام القضائية اتجاھا جديدا 
وموقفا جريئا بحيث تخلى عن عن الموقف القائل بعدم صالحية القاضي 

توجيه أوامر اإلدارة 

عن المحكمة اإلدارية  1997سبتمبر  23الصادر بتاريخ  اإلستعجالياألمر 
الذي قضى بإزالة األختام بواسطة عون قضائي بخصوص محل  بفاس

إرجاعه إلى صاحبه رغم صدور حكم  بفاسرفضت الجماعة الحضرية 
.بإلغاء قرار إغالق المحل 



 :



 :

الذي يحيل إلى قانون  90.41من القانون رقم  7اعتمادا على مقتضيات المادة 
المسطرة المدنية، كانت محكمة الرباط اإلدارية سباقة إلى إصدار أحكام 

تقضي بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في طلب يرمي إلى فرض غرامة 
حيث …:"تهديدية على اإلدارة الممتنعة عن التنفيذ استنادا إلى التعليل التالي

على الغرامة التهديدية  ينصمن قانون المسطرة المدنية  448إن الفصل 
كوسيلة إلجبار المحكوم عليه على التنفيذ، قد ورد ضمن الباب الثالث من 

.القانون المذكور المتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري لألحكام

وحيث إن المحاكم اإلدارية تطبق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، 
.90.41من القانون رقم  7قانون على خالف ذلك طبقا للمادة  ينصما لم 



وحيث ال يوجد أي نص قانوني يستثني اإلدارة من فرض غرامة تهديدية عليها 
في حالة امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي صدر في مواجهتها، يتعلق بااللتزام 

…“ بالقيام بعمل أو باالمتناع عن القيام بعمل
6 -3-1997134

20-21 176 



لقد توسع القضاء المغربي في تطبيق الغرامة التهديدية ففرضتها المحكمة اإلدارية 
ضد رئيس جماعة تونفيت الذي رفض تنفيذ حكم  1998أبريل  03بمكناس بتاريخ 

قضائي نهائي

ومع ذلك بقيت المحاكم اإلدارية وفية لتوجهها
- قضت المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء بفرض غرامة تهديدية على رئيس المجلس 

الجماعي لجماعة برشيد بسبب عدم تنفيذ حكم 
- 297 –2004182002

2004  81  



 :
القضاء اإلداري تطبيق مسطرة الحجز لدى الغير ضد الجماعات التي تمتنع   يستبعلم 

في حكمها  بأكاديرعن تنفيذ األحكام الصادرة ضدھا وھكذا نجد المحكمة اإلدارية 
قضت بإيقاع الحجز على أموال المجلس   2006 يوليوز 19بتاريخ  06–92عدد 

بين يدي المحاسب العمومي  لطنطانالبلدي 

في  2002مارس   13بتاريخ   81حيث جاء في حكم للمحكمة اإلدارية بالرباط  عدد 
قضية الجماعة القروية سيدي عبد الرزاق 

كون السيارة  المحجوزة  ابرازإن امتناع اإلدارة غير المبرر لتنفيذ الحكم وعدم ( 
تعرقل سير المرفق يجعل رفع الحجز غير مؤسس ويهدف إلى اإلضرار بحقوق 

) الغير ويعرقل التنفيذ 



آثار امتناع الجماعات الترابیة عن تنفیذ األحكام القضائیة 

 :
- 
- 
-  )

(

 :



الضمانات الدستوریة في مجال تنفیذ األحكام القضائیة

2011لقد دخل التنظيم القضائي مع الدستور الحالي لسنة 

بمبادئ واختيارات وتوجهات جديدة  -  

 جاءت لتؤسس لتحول ھيكلي كبير - 



حمولة دستوریة أكثر من سابقتھا

107
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1996 )82
873233  (.



االرتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة

107 :
.

  "  1996 82
."



تحصین وتمنیع استقالل القضاء

 : 109

.

.

.

.



�117
، القاضي حماية حقوق األشخاص والجماعات وحرياتهم يتولى 

 . وتطبيق القانون

118

قرار اتخذ في المجال اإلداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن كل ....
.  الطعن فيه أمام الهيئة القضائية اإلدارية المختصة

 



124

.  تصدر األحكام 

126
  .

يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة الالزمة أثناء المحاكمة، إذا صدر 
. األمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ األحكام



التجربة الفرنسیة

لقد مر موضوع تنفيذ األحكام القضائية من طرف اإلدارة في فرنسا بعدة 
  يوليوز 30مراحل ابتدأت بإحداث لجنة التقرير والدراسات بمقتضى مرسوم 

وتسهر ھذه اللجنة على تنفيذ األحكام . الذي عدل بعدة مراسيم بعد ذلك 1963
الصادرة عن مجلس الدولة، وذلك بتقديم اإلرشادات إلى اإلدارة بقصد 

مساعدتها على تنفيذ األحكام، ويتم ذلك إما بطلب من اإلدارة نفسها أو بطلب 
 .من الشخص الذي صدر الحكم لفائدته



وفي إطار حماية حقوق وحريات األفراد من تعسف اإلدارة فقد اتخذ المشرع 
الفرنسي خطوة ھامة تتمثل في توجيه أوامر لإلدارة قصد تنفيذ بعض 

األحكام التي امتنعت عن تنفيذھا أو عرقلت ھذا التنفيذ، وقد تم ذلك من خالل 



مرحلة متطورة في تنفيذ أحكام القضاء من  1980  16
طرف اإلدارة، بحيث نص في مادته الثانية على أنه في حالة عدم تنفيذ حكم 
قضائي ضد اإلدارة، فإنه يمكن لمجلس الدولة تلقائيا أو بناء على طلب لجنة 
التقرير والدراسات، أن يحكم بغرامة على الشخص المعنوي العام، المعني 
باألمر، بقصد ضمان تنفيذ الحكم وذلك بعد مرور سنة على صدور الحكم



كمؤسسة دستورية معينة  ، تم إحداث 2011في سنة 
من طرف رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات

إن المدافع عن الحقوق ھو المكلف بالدفاع عن حقوق الموطنين في وجه  
اإلدارات



التجربة المصریة

نظرا لما تحمله مخالفة االمتناع عن تنفيذ األحكام في طياتها من خروج سافر 
، فقد نصت اعتبرھا المشرع المصري جريمة معاقبا عليهاعن القوانين، فقد 

يعاقب بالحبس « : من قانون العقوبات المصري على ما يلي  123المادة 
والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ األوامر 

الصادرة عن الحكومة أو األحكام أو اللوائح، أو تأخير تحصيل األموال 
والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر عن المحكمة أو من أية جهة 

مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن 
تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر 

. إذا كان تنفيذ الحكم أو األمر في اختصاص الموظف



إلى أبعد من ذلك حينما اعتبر خطأ  ھذا وقد ذھب 
الوزير الممتنع عن تنفيذ الحكم خطأ شخصيا يستوجب مساءلته شخصيا وفي 

ذمته المالية الخاصة عن تعويض األضرار المترتبة عليه



مشكل  التنفیذ معمم على جمیع الدول العربیة

ن حيوية ھذا الموضوع استرعت اھتمام الخبراء والسلطات القضائية بمختلف إ
. األقطار العربية

يونيو  21و 20يومي  عقدت في بيروتمؤخرا وسبق أن تناولت ندوة علمية 
2011.

بحث خاللها المشاركون في أھمية تضمين . مسألة تنفيذ األحكام القضائية 
التشريعات واألنظمة العربية قواعد تنفيذ األحكام القضائية، ومعرفة إشكالية 

التنفيذ في األحكام الصادرة من القضاء المدني أو الجزائي أو اإلداري، 
.والطرق المتبعة في معالجتها



توصیات مؤتمر بیروت

وضع تنظيم قانوني متكامل لتنفيذ األحكام القضائية اإلدارية، وإسناد تنفيذھا إلى 
ودعوا أيضا إلى إصالح . جهاز خاص مستقل تحت إشراف قضاء التنفيذ

نظام عمل المحضرين المنفذين لألحكام، وتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي 
العربي وتشكيل لجنة إلعداد مشروع قانون عربي استرشادي موحد لتنفيذ 

األحكام القضائية



بعض المقترحات

اإلسراع بإصدار قانون اإلجراءات اإلدارية مستقال عن قانون المسطرة  - 
المدنية بمناسبة إحداث مجلس للدولة في المستقبل القريب، وتخصيص باب 

مستقل بتنفيذ األحكام اإلدارية؛

وفي انتظار ذلك، المبادرة بإصدار نص تشريعي يتم بمقتضاه إحداث مؤسسة  
قاضي التنفيذ بكل محكمة إدارية، تكون مهمته األساسية السهر على تنفيذ 
األحكام اإلدارية، مع تمكينه من كافة الوسائل القانونية والمادية والبشرية 

للقيام بمهامه على أحسن وجه؛

النص على إمكانية نشر القرار اإلداري أو الحكم القاضي بإدانة الممتنع  -     
عن تنفيذ حكم إداري في جريدة وطنية أو أكثر؛



إعداد صيغة تنفيذية خاصة باألحكام اإلدارية، يتم النص فيها على تجريم  -
االمتناع عن التنفيذ؛

النص على إمكانية متابعة الممتنع عن التنفيذ تأديبيا، وعند االقتضاء متابعته -
عن التنفيذ بكل وضوح بالنسبة  المسؤولجنائيا في حالة العود، مع تحديد 

لمختلف أشخاص القانون العام

 تهديديةاإلداري الذي يمتنع عن التنفيذ بغرامات  المسؤولالحكم على  --
شخصية

إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ بالنظر إلى النتيجة اإليجابية التي حققتها في -
البلدان التي اعتمدتها



مشروع قانون في االنتظار

ھناك مشروع قانون معروض حاليا على البرلمان بخصوص تنفيذ األحكام 
اإلدارية قد يحل اإلشكال إذا تمت المصادقة عليه وتفعيله، حيث تناول في 
مادته األولى وجوب تنفيذ األحكام دون تأخير أو تماطل مع إمكانية إعطاء 

يوما 90مهلة للتنفيذ أقصاھا  . 
فيما عرفت المادة الثانية من مشروع القانون المقصود بأشخاص القانون 

العام وحددتها في الدولة، والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فيما 
كما منح المشروع إمكانية المطالبة بالتعويض عند ثبوت االمتناع



Zardanilaw @yahoo.fr
00212600788648



واقع : الملتقى المغاربى حول إدارة الجماعات المحلیة واإلقلیمیة في الدول المغاربیة

  اإلصالحات

  جامعة ورقلة
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