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المقدمة
شــكل النمــوذج المغربــي المعتمــد فــي التنظيــم الالمركــزي انطالقــا مــن دســتور  2011قفــزة
نوعيــة فــي مســار الجماعــات الترابيــة ،حيــث حســم فــي مســألة التنظيــم الترابــي للمملكــة انطالقــا
مــن الفصــل األول مــن الدســتور ،والــذي نــص علــى أن التنظيــم الترابــي للمملكــة المغربيــة تنظيــم ال
مركــزي ،يقــوم علــى الجهويــة المتقدمــة ،وعلــى اعتبــار أن الديمقراطيــة المواطنــة والتشــاركية أحــد
أهــم األســس التــي يقــوم عليهــا النظــام الدســتوري المغربــي ،وخصــص لهــذا الشــأن مجموعــة مــن
الفصــول واآلليــات التــي تي ّســر للمواطنيــن ومختلــف الفاعليــن الجــدد المشــاركة الفعالــة فــي صناعــة
القــرار وتحقيــق التنميــة المحليــة ،وباإلضافــة إلــى هــذا خصــص المشــرع الدســتوري المغربــي بابــا
كامــا لتنظيــم الجماعــات الترابيــة وإرســاء مقومــات الالمركزيــة ،مكونــا مــن  12فصــا بعدمــا كان
محصــورا فــي ثــاث فصــول فــي دســتور .1996
وقبــل تحليــل واقــع وآفــاق الالمركزيــة بالمغــرب ،ينبغــي التعريــف بمختلــف مســتويات الالمركزية
ضــح الصــورة بشــكل أفضــل
الترابيــة بالمغــرب فــي عالقتهــا مــع ممثلــي الســلطة المركزيــة حتــى تتو ّ
نتيجــة المصطلحــات والمفاهيــم المســتعملة فــي المغــرب والتــي قــد تكــون لهــا دالالت أخــرى فــي
المشــرق العربــي.
يتكوّ ن التنظيم الالمركزي بالمغرب من ثالث مستويات تتمثل فيما يلي:
•الجماعــات ( :)Les communesوهــي الوحــدات األساســية والتــي تتوفــر علــى مجلــس
منتخــب باالقتــراع العــام المباشــر ،ويمثــل الباشــا أو القائــد الســلطة المركزيــة حســب
المجــاالت الحضريــة أو القرويــة.
•العمــاالت واألقاليــم ( :)Préfectures et provincesتضــم مجموعــة مــن الجماعــات
المتجانســة تتوفــر علــى مجلــس منتخــب باالقتــراع العــام غيــر المباشــر ويمثــل العامــل
الســلطة المركزيــة علــى هــذا المســتوى.
•ويكمــن الفــرق بيــن العمــاالت واألقاليــم حاليــا فــي كــون العمــاالت مجــاالت حضريــة تشــكل
مركــزا للجهــة.
•الجهــات ( :)Régionsتضــم مجموعــة مــن العمــاالت واألقاليــم المتجانســة تتوفــر علــى
مجلــس منتخــب باالقتــراع العــام المباشــر ،ويمثــل فيهــا الوالــي الســلطة المركزيــة علــى هــذا
المســتوى.
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ومــن خــال الرجــوع للتطــور التاريخــي ،يتبيــن بوضــوح أن هــذه المســتويات الثالثــة ،لــم تنطلــق
فــي نفــس الفتــرة التاريخيــة ،بــل جــاءت بشــكل تسلســلي ومتتــال .ودون الرجــوع لمرحلــة مــا قبــل
االحتــال الفرنســي للمغــرب ،أو للتجربــة الفرنســية أو اإلســبانية بالمغــرب فــي مجال تنظيــم الجماعات
المحليــة ،ينبغــي اإلشــارة فــي البدايــة إلــى أن التجربــة المغربيــة فــي مجــال الالمركزيــة اإلداريــة
عرفــت تطــورا مطــردا كان يســير دائمــا فــي اتجــاه الترســيخ مــن خــال المزيــد مــن تنظيــم الجماعــات
المحليــة وتوســيع صالحياتهــا والتخفيــف مــن الوصايــة اإلداريــة عليهــا .ويرجــع تاريــخ التجربــة
المغربيــة باألســاس إلــى تركيزهــا علــى الوحــدة األساســية التــي كانــت ُتعــرف باســم الجماعــات
2 1976
الحضريــة والقرويــة ،وذلــك انطالقــا مــن ظهيــر  23يونيــو  ،11960وظهيــر  30شــتنبر
الــذي اعتبــر بمثابــة ميثــاق جماعــي عمــل علــى توســيع مجــال تدخــل الجماعــات الحضريــة والقرويــة
4 2002
وهيئاتهــا فــي مجــاالت التنميــة .3وقــد اســتمر العمــل بهــذا الميثــاق إلــى غايــة تعديلــه بقانــون
ثــم الحقــا بقانــون  .2009لقــد انطلــق المغــرب مــن صالحيــات محــدودة وتنفيــذ ُمــزدوج بيــن رئيــس
المجلــس الجماعــي وممثــل الســلطة المركزيــة ،للوصــول لصالحيــات واســعة للرئيــس تتضمــن توليــه
تنفيــذ مقــررات المجلــس لوحــده.
أمــا المســتويات األخــرى لالمركزيــة التــي ظهــرت الحقــا ،فقــد عرفــت تطــورا بطيئــا تمثــل فــي
مســتويين:
•مســتوى العمــاالت واألقاليــم ،التــي ظلــت صالحياتهــا محــدودة ،باعتبــار أنهــا كانتــا مجــرد
هيئــات تنســيقية أكثــر منهــا تقريريــة .ويُالحــظ ذلــك مــن خــال قانــون  12شــتنبر ،1963
أو القانــــون رقــم  79.00المتعلــق بتنظيــم العمــاالت واالقاليــم بالمغــرب الصــادر فــي
 03أكتوبر .2002
•مســتوى الجهــات التــي انطلقــت منــذ ســنة  1971كجهــات اقتصاديــة محضــة (كان عددهــا
ســبعة) ،ليتــم ترقيتهــا مــن خــال الفصــل  94مــن دســتور  1992إلــى مرتبــة جماعــات
محليــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة ،تــم تنظيمهــا كوحــدات إداريــة بمقتضــى قانــون  2أبريــل
 .1997إال أنــه مــع تأســيس اللجنــة الملكيــة االستشــارية حــول الجهويــة ،التــي اشــتغلت وفــق
مقاربــة تشــاركية ،وتقديمهــا لنتائــج أشــغالها التــي كانــت أساســا لصــدور دســتور ،5 2011
وهــو الدســتور الــذي أحــدث قفــزة نوعيــة فــي مجــال الالمركزيــة اإلداريــة الترابيــة مــن
خــال وضــع أســس صلبــة للجماعــات الترابيــة بمســتوياتها الثالثــة :الجهــات التــي أصبحــت
تتصــدر الجماعــات الترابيــة ،العمــاالت واألقاليــم التــي تحولــت لجماعــات حقيقيــة ،ثــم
الجماعــات التــي ترســخت مكانتهــا أكثــر باعتبارهــا الوحــدة األساســية.
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وانطالقــا مــن هــذا التطــور التاريخــي ،يُمكــن القــول إجمــاال أن دراســة وضعيــة الالمركزيــة
بالمغــرب تتطلــب اســتحضار عنصريــن أساســيين :فمــن ناحيــة أولــى فــإن األوراش اإلصالحيــة التــي
انطلقــت مــع دســتور  2011ال زالــت غيــر مكتملــة المعالــم ألنهــا فــي طــور التجســيد علــى أرض
الواقــع ،ومــن ناحيــة ثانيــة فــإن نجــاح هــذه األوراش رهيــن بتحقيــق إصالحــات موازيــة خاصــة
علــى مســتوى إعــادة النظــر جذريــا فــي التدبيــر المركــزي ( )Centralisationالــذي ينبغــي أن
يتــم تحويلــه إلــى تدبيــر الممركــز ( ،)Déconcentrationإلــى جانــب معالجــة االختــاالت التــي
ظهــرت منــذ التطبيــق الفعلــي للجهويــة المتقدمــة.
فإلى أي حد ساهمت التجارب الالمركزية السابقة في مراكمة أسس الديمقراطية المحلية؟
وما هو المدى الذي ساهمت به مقتضيات دستور  2011في االرتقاء بالتجربة المغربية؟
وهــل ســتتيح النصــوص القانونيــة والتنظيميــة الصــادرة تطبيقــا لدســتور  2011مــن تعميــق
الالمركزيــة المحليــة؟
وهــل ســتتمكن الهيئــات الالمركزيــة مــن ممارســة كل صالحياتهــا فــي مواجهــة ممثلــي الســلطة
المركزيــة الذيــن ال زالــوا يتمتعــون بســلطات واســعة؟
وللوصــول إلــى نقــط القــوة ونقــط الضعــف فــي التجربــة المغربيــة ،فإننــا ســنعالج ذلــك مــن خــال
الخصائــص التــي تتميــز بهــا الالمركزيــة والمتمثلــة فــي كل الخصائــص التاليــة:
1 .تأطير قانوني متقدم للجماعات الترابية والجهات
2 .عالقة غير متوازنة بين السلطة المركزية والجماعات الترابية
3 .التوصيات واآلفاق

أوال :تأطير قانوني متقدم للجماعات الترابية والجهات
لقــد حظــى المشــرع الجماعــات الترابيــة والجهــات بتأطيــر قانونــي متقــدم ،ســواء مــن الناحيــة
الدســتورية أو مــن الناحيــة التشــريعية ،حيــث خصهــا المشــرع الدســتوري بوضعيــة جــد متميــزة
ومتقدمــة ،وكذلــك عمــل المشــرع العــادي جاهــدا علــى تحديــث المنظومــة القانونيــة والتنظيميــة وجعلها
تتــاءم مــع المقتضيــات الدســتورية مــن أجــل النهــوض بــورش الالمركزيــة.
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1 .تأطير دستوري متطور للجماعات الترابية
خصــص الدســتور البــاب التاســع بأكملــه للجهــات والجماعــات الترابيــة األخــرى ،يتضمــن 12

فصــا ،أقــرت مجموعــة مــن القواعــد التــي ُتعــد األســاس الــذي بُنيــت عليــه مختلــف النصــوص
التشــريعية والتنظيميــة الالزمــة إلقامــة صــرح التنظيــم اإلداري الالمركــزي بالبــاد ،ويتعلــق األمــر
خاصــة بالقواعــد التاليــة:
•تحديــد ثــاث مســتويات للجماعــات الترابية ،وهــي الجهات ،العمــاالت واألقاليــم ،والجماعات
(الفصل )135؛
•مســاهمة الجهــات والجماعــات الترابيــة األخــرى فــي تفعيــل السياســة العامــة للدولــة ،وفــي
إعــداد السياســات الترابيــة ،مــن خــال ممثليهــا فــي مجلــس المستشــارين (الفصــل )137؛
•قيــام رؤســاء مجالــس الجهــات ،ورؤســاء مجالــس الجماعــات الترابيــة األخــرى ،بتنفيــذ
مــداوالت هــذه المجالــس ومقرراتهــا (الفصــل )138؛
•وضــع آليــات تشــاركية للحــوار والتشــاور ،لتيســير مســاهمة المواطنــات والمواطنيــن
والجمعيــات فــي إعــداد برامــج التنميــة وتتبعهــا ،وإمكانيــة تقديــم المواطنيــن والجمعيــات
للعرائــض ،الهــدف منهــا مطالبــة المجلــس بــإدراج نقطــة تدخــل فــي اختصاصــه ضمــن
جــدول أعمالــه (الفصــل )139؛
•اعتمــاد مبــدأ التفريــع 6فــي تحديــد اختصاصــات الجماعــات الترابيــة فــي ثالثــة أنــواع:
اختصاصــات ذاتيــة ،اختصاصــات مشــتركة مــع الدولــة ،واختصاصــات منقولــة إليهــا مــن
هــذه األخيــرة (الفصــل )140؛
•التوفر على موارد مالية ذاتية ،وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة (الفصل )141؛
•إحــداث صناديــق مؤقتــة لفائــدة الجهــات مــن أجــل ســد العجــز فــي مجــاالت التنميــة البشــرية
والبنيــات التحتيــة األساســية والتجهيــزات (صنــدوق التأهيــل االجتماعــي) ،وبهــدف التوزيــع
المتكافــئ للمــوارد قصــد التقليــص مــن التفاوتــات بينهــا (صنــدوق التضامــن بيــن الجهــات)
(الفصــل )142؛
•تبــوأ الجهــة ،تحــت إشــراف رئيــس مجلســها ،مكانــة الصــدارة بالنســبة للجماعــات الترابيــة
األخــرى ،فــي عمليــات إعــداد وتتبــع برامــج التنميــة الجهويــة ،والتصاميــم الجهويــة إلعــداد
التــراب ،فــي نطــاق احتــرام االختصاصــات الذاتيــة لهــذه الجماعــات الترابيــة (الفصــل )143؛
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لكــن الدســتور ال يُمكــن أن يتحمــل مســألة وضــع كل التفاصيــل ،فقــد أحــال إلــى مجــال القوانيــن
التنظيميــة صالحيــة تدقيــق وتوســيع العديــد من المجــاالت ،من قبيل شــروط تدبير الجهــات والجماعات
الترابيــة األخــرى لشــؤونها بكيفيــة ديمقراطيــة ،وعــدد أعضــاء مجالســها ،والقواعــد المتعلقــة بأهليــة
الترشــيح ،وحــاالت التنافــي ،وحــاالت منــع الجمــع بيــن االنتدابــات ،وكــذا النظــام االنتخابــي ،وأحــكام
تحســين تمثيليــة النســاء داخــل المجالــس المذكــورة؛ وشــروط تنفيــذ رؤســاء مجالــس الجهــات ورؤســاء
مجالــس الجماعــات الترابيــة األخــرى لمــداوالت هــذه المجالــس؛ النظــام المالــي ،إلــى غيــر ذلــك ممــا
هــو محــدد فــي الفصــل  146مــن الدســتور.
وإضافــة لذلــك ،فــإن الدســتور نــص علــى ضــرورة وضــع ميثــاق للمرافــق العموميــة بتحديــد
قواعــد الحكامــة الجيــدة المتعلقــة بتســيير اإلدارات العموميــة والجهــات والجماعــات الترابيــة األخــرى
واألجهــزة العموميــة (الفصــل .)157
2 .تأطير تشريعي متقدم للجهات
منــذ صــدور دســتور  2011انكبــت الســلطة التشــريعية علــى تحديــث المنظومــة القانونيــة
والتنظيميــة الالزمــة للنهــوض بــورش الالمركزيــة الترابيــة .وقــد أســفر ذلــك العمــل عــن تجديــد
النصــوص المتعلقــة بمختلــف مســتويات الالمركزيــة وفــق أســلوب قائــم علــى احتــرام المبــادئ الــواردة
بالدســتور .وقــد كان مــن بيــن المســتجدات جعــل النصــوص المؤطــرة للالمركزيــة تصــدر بقانــون
تنظيمــي وليــس بقانــون عــادي ،وهــي مســألة ذات أهميــة خاصــة ألنــه يلــزم عرضهــا وجوبــا علــى
المحكمــة الدســتورية للبــت فــي مــدى مطابقتهــا مــع النــص الدســتوري بعــد التصويــت عليهــا وقبــل
إصــدار األمــر بتنفيذهــا .وإذا كان مــن غيــر الممكــن معالجــة كل النصــوص التشــريعية مجتمعــة هنــا،
فإننــا ســنأخذ النــص المتعلــق بالجهويــة المتقدمــة كنمــوذج.
إن صــدور ظهيــر  7يوليــو  2015بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم  111.14المتعلــق بالجهــات،
كان فرصــة لترســيخ الجهــة كجماعــة ترابيــة خاضعــة للقانــون العــام ،تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة
واالســتقالل اإلداري والمالــي ،وتشــكل أحــد مســتويات التنظيــم الترابــي للمملكــة ،باعتبــاره تنظيمــا ال
مركزيــا يقــوم علــى الجهويــة المتقدمــة ،ويرتكــز فــي تدبيــر الجهة لشــؤونها على مبــدأ التدبير الحــر الذي
يخــول بمقتضــاه لــكل جهــة ســلطة التــداول بكيفيــة ديمقراطيــة ،وســلطة تنفيــذ مداوالتهــا ومقرراتهــا ،كما
يرتكــز أيضــا علــى مبــدأي التعــاون والتضامــن بيــن الجهــات ،وبينهــا وبين الجماعــات الترابيــة األخرى.
ومــن أجــل ترســيخ المكانــة المتميــزة التــي منحهــا الدســتور للجهــة ،فــإن القانــون التنظيمــي خولهــا
مكانــة الصــدارة بالنســبة للجماعــات الترابيــة األخــرى فــي عمليــات إعــداد برامــج التنميــة الجهويــة
والتصاميــم الجهويــة إلعــداد التــراب وتنفيذهــا وتتبعهــا ،كمــا أن اعتمــاد مبــدأ التفريــع فــي تحديــد
صالحيــات الجهــة ،تــم التمييــز بيــن االختصاصــات الذاتيــة مــن جهــة ،واالختصاصــات المشــتركة
بينهــا وبيــن الدولــة مــن جهــة ثانيــة ،واالختصاصــات المنقولــة إليهــا مــن قبــل الدولــة مــن جهــة ثالثــة.
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واســتنادا علــى ذلــك ،فــإن اختصاصــات الجهــة قــد توســعت بشــكل كبيــر إذ أصبحــت ُتنــاط
بهــا مهــام النهــوض بالتنميــة المندمجــة والمســتدامة وذلــك بتنظيمهــا وتنســيقها وتتبعهــا ،وقــد ترتــب
عــن ذلــك اختصاصــات يُمكــن إجمالهــا فــي اختصاصــات ذاتيــة تتمثــل أساســا فــي التنميــة الجهويــة
وإعــداد التــراب بمــا يجعــل مــن الجهــة المحــرك األساســي للنشــاط االقتصــادي بالبــاد ،إلــى جانــب
اختصاصــات مشــتركة بينهــا وبيــن الدولــة فــي مجــاالت تهــمالتنميــة االقتصاديــة،التنميــة القرويــة،
التنميــة االجتماعيــة،البيئــة،الثقافــة والســياحة ،واختصاصــات يُمكــن أن تنقلهــا إليهــا الدولــة فــي
مجــاالت هامــة مــن قبيــل التجهيــزات والبنيــات التحتيــة ذات البعــد الجهــوي ،الصناعــة ،الصحــة،
التجــارة ،التعليــم ،7إلــى غيــر ذلــك مــن المجــاالت الحيويــة.
وأخيــرا ،فإنــه ينبغــي اإلشــارة إلــى أن المشــرع قــد فتــح آفاقــا جديــدة للعمــل مــن خــال اعتمــاد
آليــات كثيــرة للحــوار والتشــاور بيــن الجهــة ومحيطهــا وذلــك لتيســير مســاهمة المواطنــات والمواطنين
والجمعيــات فــي إعــداد برامــج التنميــة وتتبعهــا ،8بواســطة ثــاث هيئــات استشــارية تعمــل بشــراكة
مــع فعاليــات المجتمــع المدنــي بخصــوص القضايــا الجهويــة المتعلقــة بتفعيــل مبــادئ المســاواة وتكافــؤ
الفــرص ومقاربــة النــوع ،وأخــرى تهــم القضايــا المتعلقــة باهتمامــات الشــباب ،وثالثــة بشــراكة مــع
الفاعليــن االقتصادييــن بالجهــة تهتــم بدراســة القضايــا الجهويــة ذات الطابــع االقتصــادي ،مــع منــح
المواطنــات والمواطنيــن والجمعيــات صالحيــة تقديــم عرائــض يكــون الهــدف منهــا مطالبــة المجلــس
بــإدراج نقطــة تدخــل فــي صالحياتــه ضمــن جــدول أعمالــه.

ثانيا :عالقة غير متوازنة بين السلطة المركزية والجماعات الترابية
تتضح العالقة غير المتوازنة بين السلطة المركزية والجماعات من خالل النقط الثالث التالية:
1 .صالحيات واسعة لممثلي السلطة المركزية
رغــم اإليجابيــات الكثيــرة للمقتضيــات الدســتورية المشــار إليهــا أعــاه ،فإننــا نالحــظ أن الفصــل
 145مــن الدســتور ،قــد احتفــظ لممثلــي الســلطة المركزيــة بصالحيــة واســعة علــى صعيــد مختلــف
مســتويات الجماعــات الترابيــة .وهكــذا فــإن الــوالة والعمــال هــم الذيــن يعملــون علــى تأميــن تطبيــق
القانــون وتنفيــذ النصــوص التنظيميــة للحكومــة ومقرراتهــا ،كمــا يمارســون المراقبــة اإلداريــة.
ولإلشــارة فــإن كال مــن الوالــي والعامــل يُعتبــر مــن ناحيــة أولــى ممثــا لــوزارة الداخليــة ومــن ناحيــة
ثانيــة مندوبــا عــن الحكومــة .وإذا كان العامــل يقــوم بمهامــه علــى مســتوى العمــاالت واألقاليــم ،فــإن
عامــل العمالــة المركزيــة داخــل الجهــة يأخــذ أيضــا صفــة والــي الجهــة فــي نفــس الوقــت.
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وممــا يزيــد مــن قــوة الــوالة والعمــال ،قيامهــم ،تحــت ســلطة الــوزراء المعنييــن ،بتنســيق أنشــطة
المصالــح الالممركــزة 9لــإدارة المركزيــة والســهر علــى حســن ســيرها ،وقــد كان مــن األفضــل تفويــت
بعــض صالحيــات كل مــن الوالــي إلــى رئيــس الجهــة وبعض مــن صالحيــات العامل إلــى رئيس مجلس
العمالــة أو اإلقليــم حتــى تترســخ مكانــة الالمركزيــة بشــكل أنجــع علــى حســاب التنظيــم المركــزي .لكــن
عوضــا عــن ذلــك فــإن الدســتور ذهــب فــي اتجــاه جعــل العامــل والوالــي مســاعدين لرؤســاء الجماعــات
الترابيــة ،وخاصــة رؤســاء المجالــس الجهويــة ،علــى تنفيــذ المخططــات والبرامــج التنمويــة.
2 .تعثر ورش الالمركزية نتيجة تعثر سياسة الالتمركز اإلداري
إن تطويــر التنظيــم الالمركــزي يتطلــب أساســا تجــاوز العراقيــل ذات الطابــع اإلداري والتنظيمــي،
والتــي تفــرض علــى المجالــس المنتخبــة وتيــرة عمــل بطيئــة نتيجــة التدبيــر المركــزي المفــرط لمختلــف
القطاعــات الوزاريــة ،وقــد عــرف المغــرب تعثــرا واضحــا في مجــال تفويت بعــض صالحيــات اإلدارات
المركزيــة الموجــودة فــي العاصمــة إلــى المصالــح الخارجيــة لهــذه اإلدارات علــى مســتوى الجهــات
والعمــاالت واألقاليــم والجماعــات ،وبالتالــي لــم يتــم االنتقال مــن التدبير الممركــز إلى التدبيــر الالممركز.
لقــد فرضــت مســتجدات دســتور  2011والصعوبــات الواضحــة التــي أصبحــت تعــوق ترســيخ
ـدور مرســوم  26دجنبــر  2018بمثابــة ميثــاق وطنــي لالتمركــز اإلداري ،والــذي
الالمركزيــة صـ َ
سيشــكل إحــدى الدعامــات األساســية لتنظيــم المركــزي متقــدم .10ويهــدف هــذا الميثــاق إلــى وضــع
مبــادئ وقواعــد جديــدة لتأطيــر عالقــة المصالــح الالممركــزة للدولــة مــع المجالــس المنتخبــة .وتتمثــل
المصالــح الالممركــزة للدولــة فــي كل التمثيليــات أو البنيات اإلداريــة الترابية الممثلة لــإدارة المركزية
كيفمــا كانــت مســمياتها والتــي يتعيــن عليهــا الخضــوع للمبــادئ واألهــداف الــواردة فــي البــاب الثانــي
مــن المرســوم التــي سنشــير مــن بينهــا أساســا إلــى «مواكبــة التنظيــم الترابــي الالمركــزي للمملكــة،
القائــم علــى الجهويــة المتقدمــة والعمــل علــى ضمــان نجاعتــه وفعاليتــه» ،مــع تقديــم كل أشــكال الدعــم
والمســاعدة للتنظيمــات الالمركزيــة.
أمــا فيمــا يخــص الفلســفة التــي يقــوم عليهــا ميثــاق الالتمركــز بخصــوص توزيــع االختصاصــات
بيــن اإلدارات المركزيــة ومصالحهــا الالممركــزة فتتمثــل فــي أنــه يعهــد إلــى اإلدارات المركزيــة
بالمهــام التــي تكتســي طابعــا وطنيــا أو تلــك التــي يتعــذر إنجازهــا مــن قبــل المصالــح الالممركــزة
(المــادة  ،)14وبالتالــي فــإن المصالــح الالممركــزة علــى المســتوى الجهــوي هــي التــي ســتتولى مهمــة
تدبيــر المرافــق العموميــة الجهويــة التابعــة للدولــة ،وتنفيــذ السياســات العموميــة وهــو مــا ســيمكنها مــن
صالحيــة اتخــاذ القــرار محليــا دون مراجعــة الســلطة المركزيــة إن هــذا الميثــاق والقواعــد الجديــدة
لتدبيــر مرافــق الدولــة ســيكون لهــا تأثيــر مباشــر علــى ترســيخ التدبيــر المركــزي مــن زاويــة تســريع
اتخــاذ القــرار وتنفيذهــا فــي انســجام تــام علــى مســتوى الجهــة والعمــاالت واألقاليــم والجماعــات رغــم
األهميــة الخاصــة التــي منحــت للــوالة والعمــال بهــذا الخصــوص.
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3 .صعوبة ممارسة صالحيات الهيئات الالمركزية
رغــم التطــورات اإليجابيــة التــي عرفهــا التنظيــم المركــزي بالمغــرب ،فإنــه ال زالــت هنــاك العديــد
مــن العراقيــل والصعوبــات التــي تجعــل مــن ممارســة الجماعــات الترابيــة لصالحياتهــا عمليــة تتميــز
فــي العديــد مــن الحــاالت بالبــطء نتيجــة العالقــة غيــر المتوازنــة مــع الســلطات المركزيــة .ويُمكــن
إجمــال هــذه الصعوبــات فــي ثالثــة مظاهــر رئيســية:
أوال ،هنــاك ضعــف فــي اإلمكانيــات الماديــة والتقنيــة الموضوعــة رهــن إشــارة الجماعــات الترابية
لتنفيــذ مشــاريعها علــى أرض الواقــع .فالجماعــات الترابيــة بالمغــرب ،ال زالــت لحــد الســاعة تعتمــد
فــي جــزء كبيــر مــن مداخيلهــا علــى االعتمــادات الماليــة التــي تخصــص لهــا الدولــة فــي الميزانيــة
العامــة ،بينمــا لــم يتــم اعتمــاد أيــة آليــات متطــورة تســمح لمختلــف الجماعــات بالتوفــر علــى مداخيــل
ماليــة ذاتيــة كافيــة.
ثانيــا ،ال زالــت النخــب المن َت َخبــة غيــر قــادرة علــى تحمــل مســؤولية الديمقراطيــة المحليــة ،ويكفــي
مثــا أن ُنشــير إلــى أن نتائــج آخــر انتخابــات جماعيــة تــم إجراؤهــا بتاريــخ  4شــتنبر  2015بخصوص
عــدد مــن المقاعــد بلــغ  31482مقعــدا قــد أفــرز نتائــج غيــر مشــجعة علــى خــوض غمــار االنتخابــات
مــن قبــل الفئــات المتعلمــة والمثقفــة .وهكــذا نجــد أن  15,11%مــن المن َت َخبيــن بــدون أي مســتوى
تعليمــي ،وأن  28,27%منهــم ال يتوفــرون إال علــى تعليــم ابتدائــي ،وأن  30,35%منهــم بمســتوى
تعليمــي ثانــوي أي  73,73%مــن المستشــارين والمستشــارات الجماعييــن ال يتوفــرون علــى مســتوى
التعليــم العالــي.11
ثالثــا ،إنــه رغــم التحــوالت فــي المفاهيــم المســتعملة فــي عالقــة الســلطة المركزيــة ،والتــي انتقلــت
مــن اســتعمال مصطلــح «الوصايــة اإلداريــة» الــذي كان يوحــي بــأن الجماعــات الترابيــة بمثابــة
قاصــر يكــون دائمــا فــي حاجــة إلــى وصايــة مــن طــرف «شــخص بالــغ» ،إلــى مصطلــح «المراقبــة
اإلداريــة» التــي تحولــت بصفــة إجماليــة إلــى رقابــة ُتمــارس عــن طريــق القضــاء ،فــإن تدخــل الســلطة
المركزيــة وممثليهــا فــي أعمــال الهيئــات الالمركزيــة ال يــزال مســتمرا نتيجــة التراكمــات التاريخيــة
والصالحيــات التــي احتفــظ بهــا الدســتور لممثلــي الســلطة المركزيــة.
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ثالثا :التوصيات واآلفاق
1 .التوصيات
شــكل انعقــاد المناظــرة الوطنيــة األولــى للجهويــة المتقدمــة المنعقــدة بأكاديــر خــال يومــي 20
و 21دجنبــر  2019بمبــادرة مــن وزارة الداخليــة ومجلــس جهــات المغــرب ،محطــة أساســية للقيــام

بعمليــة تشــخيص جماعــي لمــا تــم إنجــازه مــن جهــة والعراقيــل والصعوبــات التــي تعتــرض هــذا
الــورش الوطنــي مــن جهــة ثانيــة.

ورغــم أن مجالــس الجهــات ال زالــت فــي منتصــف واليتهــا ،فــإن المرحلــة تطلبــت وقفــة تأمــل
مبنيــة علــى تعــدد وجهــات النظــر واختــاف زوايــا التحليــل ،وهــو مــا أســفر عــن تشــخيص مركز على
الجوانــب الســلبية أكثــر منــه علــى الجوانــب اإليجابيــة ،ويرجــع ذلــك أساســا إلى كــون نوعيــة الحضور
الــذي عرفتــه المناظــرة ،حيــث يتعلــق األمــر أساســا بمستشــارات ومستشــارين جهوييــن يعملــون علــى
أرض الميــدان ،وبالتالــي فمــن الطبيعــي جــدا أن يتــم التركيــز علــى الصعوبــات والعراقيــل .كمــا أن
الوقــوف علــى النواقــص كان بهــدف البحــث عــن الحلــول المالئمــة التــي قــد ال تكــون عامــة وصالحــة
لــكل الجهــات ،ولكــن تشــمل علــى األقــل مؤشــرات قــادرة علــى توجيههــا إلــى األفضــل.
إن أيــة قــراءة متأنيــة فــي التوصيــات الصــادرة عــن المناظــرة الوطنيــةُ ،تبيــن أن الهاجــس األكبــر
كان يتمثــل فــي الدعــوة إلــى ســد الثغــرات التــي يعرفهــا نظــام الجهويــة المتقدمــة .وهــي ثغــرات ال
يُمكــن أن تظهــر مــن خــال النصــوص القانونيــة والتنظيميــة ولكــن مــن خــال الممارســة والعمــل
الميدانــي .لــذا ،فإنــه مــن المفيــد هنــا تحليــل هــذه التوصيــات الســتخراج عناصــر الضعــف التــي قــد
ُتشــكل عائقــا أمــام تعميــق وترســيخ نظــام الجهويــة المتقدمــة.
لقــد أبــان النقــاش خــال المناظــرة الوطنيــة أنــه ليــس هنــاك سياســة التقائيــة ُتمكــن مــن تنســيق
برامــج التنميــة الجهويــة فيمــا بينهــا مــن جهــة ،ثــم فيمــا بينهــا وبيــن المخططــات القطاعيــة الوطنيــة
لمختلــف الــوزارات .وطبعــا ،فــإن عمليــة التنســيق المحكــم هــي وحدهــا الكفيلــة بوضــع أســس التنميــة
المتناســقة والمنســجمة حتــى ال تترســخ التفاوتــات الموجــودة أصــا بيــن مختلــف الجهــات والتــي
تجعــل جهــات تتقــدم وتتطــور علــى حســاب جهــات أخــرى .وهــو مــا انتبــه إليــه المتناظــرون مــن
خــال الدعــوة إلــى تعزيــز آليــات التخطيــط الترابــي فــي تناســق مــع السياســات العامــة للدولــة فــي
مجــال إعــداد التــراب .إن سياســة إعــداد التــراب المســتندة علــى التخطيــط هــي الكفيلــة بخلــق االنســجام
والتناســق فــي العمــل التنمــوي ســواء مــن ذلــك الجهــوي أو الوطنــي.
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ويُمكــن القــول أن الصعوبــات التــي يُثيرهــا انعــدام التخطيــط ســوف تكــرس ظاهــرة انعــدام العدالــة
المجاليــة ،فــي الوقــت الــذي ينبغــي فيــه أن تكــون هــذه «العدالــة» أهــم مرتكــز لتقليــص الفــوارق
المجاليــة ،والتــي س ـ ُتؤدي حتمــا إلــى التقليــص بيــن الفــوارق االجتماعيــة .فالعمليــة التنمويــة ليســت
مجــرد نمــو كمــي وإنمــا هــي عمليــة تســتهدف التأثيــر علــى المجــال لصالــح اإلنســان ،وبالتالــي
اســتغالل التنميــة االقتصاديــة لتحقيــق التنميــة االجتماعيــة والثقافيــة والبشــرية.
إن تجاوز هذه السلبيات ال يُمكن أن تتم إال من خالل اعتماد آليتين رئيسيتين:
فمــن جهــة أولــى ينبغــي أن تواصــل الدولــة فــي اعتمــاد المبــادرات الراميــة إلــى دعــم قــدرات
الجهــات فــي مجــال الحكامــة والتدبيــر المالــي ،والعمــل علــى تنويــع مصــادر تمويــل الجهــات عبــر
حلــول مبتكــرة مــن أجــل تمويــل برامجهــا االســتثمارية؛
ومــن جهــة ثانيــة ،فــإن الجهــات نفســها مدعــوة إلــى االنخــراط فــي التنزيــل الفعلــي للمبــادئ
واألهــداف التــي حملتهــا المنظومــة الجديــدة للتدبيــر الميزانياتــي والمالــي باعتمــاد البرمجــة المتعــددة
الســنوات التــي تســتحضر شــروط الفعاليــة والنجاعــة والجــودة.
إن هــذه اآلليــات تلقــي المســؤولية علــى الطرفيــن معــا :فالدولــة ينبغــي أن تواصــل فــي ابتــكار
الحلــول الكفيلــة بإيجــاد المداخيــل الماليــة الكافيــة والقــادرة علــى تمويــل البرامــج التنمويــة للجهــات،
والجهــات مدعــوة بدورهــا إلــى تغييــر طــرق العمــل الموروثــة عــن النظــام الجهــوي الســابق والتــي لــم
تعــد ُتســاير المســتجدات الدســتورية منهــا والتشــريعية والتنظيميــة .وممــا يُالحــظ بهذا الخصــوص ،فإن
المســألة الماليــة تحتــل مكانــة أساســية فــي التدبيــر الالمركــزي ألنــه بدونهــا تبقــى الهيئــات الالمركزيــة
مجــرد إطــارات إداريــة فارغــة مــن أي محتــوى.
وإذا كان الدســتور والقانــون التنظيمــي قــد منحــا للجهــة اختصاصــات وصالحيــات ذاتيــة مهمــة،
فــإن بعضــا منهــا مرتبــط بصالحيــات ال زالــت بيــد الســلطة المركزيــة ،وهــو مــا يتطلــب العمــل علــى
نقلهــا إلــى الجهــات .ولذلــك ،فــإن المناظــرة وقفــت عنــد مســألة نقــل الصالحيــات ولــو فــي شــكل حــد
أدنــى يشــرع فــي نقلــه خاصــة بالنســبة للمجــاالت التــي تقــدم خدمــات مباشــرة للمواطنــات والمواطنيــن
وتــؤدي إلــى تحســين مســتوى عيشــهم ،إذ أن المستشــارين الجهوييــن يجــدون أنفســهم فــي وضعيــة
صعبــة نتيجــة ارتبــاط عملهــم وتدخالتهــم بصفتــه االنتخابيــة والتــي قــد يُحرمــون منهــا نتيجــة تقاعســهم
فــي خدمــة المواطنيــن .وفــي نفــس االتجــاه فــإن نقــل االختصاصــات ســيكون فرصــة إلبــرام عقــود
برامــج بيــن الدولــة والجماعــات الترابيــة لضمــان مشــاركة الجميــع فــي برامــج التنميــة الجهويــة
وتعبئــة المــوارد الكافيــة لتنفيذهــا.
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إن الجهــات ليســت مجــرد جماعــات ترابيــة واســعة مــن الناحيــة الجغرافيــة ،وليســت مســتوى
وســطي بيــن الدولــة والجماعــات الترابيــة الصغــرى ،ولكنهــا مســتوى ُتراهــن عليــه الدولــة لتحقيــق
التنميــة الشــاملة ،وبالتالــي ينبغــي أن تتحــول مــن مجــرد منفــذ لسياســة الدولــة إلــى شــريك فــي
العمليــة التنمويــة .وهــو مــا يتطلــب أيضــا حــث مختلــف المصالــح المركزيــة للقطاعــات الوزاريــة
والمؤسســات العموميــة لالنخــراط فــي ترســيخ الجهويــة المتقدمــة ،وذلــك بالعمــل علــى تســريع عمليــة
تنزيــل ميثــاق عــدم التركيــز الــذي أشــرنا إليــه أعــاه .إن هــذه العمليــة سـ ُتمكن مــن إعطــاء المزيــد مــن
الصالحيــات وتحويــل المــوارد الكافيــة للمصالــح الخارجيــة قصــد تمكينهــا مــن القيــام بالمهــام الموكولة
َ
مخاطــب قريــب منهــا .إن األمــر يتطلــب كمــا
إليهــا بشــكل فعــال وناجــع ،وحتــى تتوفــر الجهــات علــى
أشــارت إلــى ذلــك إحــدى توصيــات المناظــرة الوطنيــة بـــ «فتــح الــورش المتعلــق بالمالءمة التشــريعية
والتنظيميــة لالختصاصــات المخولــة لمختلــف القطاعــات الوزاريــة ذات الصلــة باختصاصــات الجهــة
المتعلقــة بنفــس المياديــن» ،وهــو ورش يتطلــب إعــادة النظــر جذريــا فــي النصــوص الســارية المفعــول
والموروثــة عــن مرحلــة مــا قبــل دســتور .2011
وأخيــرا ،فإنــه ينبغــي اإلشــارة إلــى أنــه مــن بيــن شــروط نجــاح ورش الجهويــة المتقدمــة ،توفيــر
شــروط االنفتــاح مــن خــال تفعيــل كل اآلليــات التــي ُتشــجع علــى ذلــك ،ويتعلــق األمــر أوال وأساســا
بآليــات الديمقراطيــة التشــاركية التــي تســمح باالنفتــاح علــى المجتمــع المدنــي مــن جمعيــات ومنظمــات
غيــر حكوميــة ،بــل واالنفتــاح مباشــرة مــع المواطنــات والمواطنيــن .إن هــذه اآلليــة الديمقراطيــة ُتمكــن
الهيئــات الالمركزيــة الجهويــة مــن التواصــل الــذي يســمح بالتعــرف عــن كثــب علــى المشــاكل وجعلهــا
فــي صلــب االهتمــام .إال أن الديمقراطيــة التشــاركية ومواكبــة نبــض المجتمــع تتطلــب تنميــة قــدرات
الجماعــات الترابيــة حتــى تتمكــن مــن التفاعــل اإليجابــي وليــس مجــرد عقــد لقــاءات شــكلية .وفــي
نفــس الســياق ُنشــير إلــى ضــرورة االنفتــاح علــى اإلعــام مــن خــال كل وســائل التواصــل المتاحــة
ســواء منهــا التقليديــة أو الحديثــة.
إن عمليــة انفتــاح الهيئــات الالمركزيــة ســتكون وال شــك مــن أهــم العوامــل المحفــزة علــى مشــاركة
ســاكنة الجهــة فــي العمــل التنمــوي الشــامل واندماجهــا فــي المشــاريع المبرمجــة قصــد إنجاحهــا لمــا
فيــه مصلحــة الجهــة والوطــن.
وأخيــرا ،فــإن االنفتــاح يتطلــب أيضــا مــا تضمنتــه إحدى توصيــات المناظــرة الوطنية مــن ضرورة
«إرســاء آليــات الحكامــة وتفعيــل آليــات التنســيق والتواصــل بيــن إدارة الجهــة وكافــة المتدخليــن»،
باعتبــار أن اإلدارة الجهويــة وســيلة لتنفيــذ برامــج ومشــاريع الجهــة .وقــد تكــون هــذه الوســيلة ناجعــة
إذا تــم تمكيــن الجهــات مــن اســتقطاب الكفــاءات العاليــة القــادرة علــى التعامــل مــع اختصاصــات الجهــة
بــكل مــا يتطلبــه ذلــك مــن الخبــرات الالزمــة .إن مســألة اســتقطاب الكفــاءات ال زالــت غيــر مشــجعة
ألن الجهــات لــم تتمكــن لحــد اآلن مــن اعتمــاد نظــام أساســي خــاص بموظفــي الجماعــات الترابيــة
يُشــجع علــى ولــوج الوظيفــة غيــر المرتبطــة بــاإلدارات المركزيــة.
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2 .آفاق واعدة مرتبطة بنموذج تنموي جديد
فــي خضــم ترســيخ الديمقراطيــة المحليــة مــن خــال توســيع صالحيــات الهيئــات الالمركزيــة
الترابيــة ،بــات مــن الضــروري اإلســراع فــي اعتمــاد نمــوذج تنمــوي جديــد ،وذلــك ألن التنميــة فــي
البــاد ال تحقــق النتائــج المرجــوة منهــا نتيجــة اختــاالت كبيــرة ينبغــي معالجتهــا .فمــن ناحيــة أولــى
ينبغــي التقليــص مــن الفــوارق االجتماعيــة ،ومــن ناحيــة ثانيــة ينبغــي التقليــص بيــن الفــوارق المجاليــة.
وللنجــاح فــي هاتيــن المهمتيــن ينبغــي التعامــل مــع ورش الجهويــة المتقدمــة كرافعــة لالمركزيــة
الترابيــة وفــق مقاربــة جديــدة.
ومــن أجــل إنجــاح ورش الجهويــة المتقدمــة يجــب االنخــراط الفعلــي فــي تحديــث بنيــات الدولــة
وتجديدهــا ،لكونهــا ليســت مجــرد تدبيــر ترابــي أو إداري فقــط ،وإنمــا تســتلزم توطيــد كل دعائــم
التنميــة المندمجــة للمجــاالت الترابيــة ،وهــذا توجــه يــدل علــى أن مصيــر التنميــة الشــمولية بالمغــرب
أصبــح رهينــا بإعــادة النظــر فــي النمــوذج التنمــوي المعت َمــد فــي عالقتــه مــع الالمركزيــة الترابيــة
بصفــة عامــة ،والجهويــة المتقدمــة بصفــة خاصــة.
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(الجماعــات الحضريــة والقرويــة ،العمــاالت واألقاليــم ،الجهــات ،الدولــة) ،بمعنــى أن كل مســتوى إداري ال يتعــدى
دائــرة االختصــاص الممنوحــة لــه ،وحــق التصــرف وفقــا لهــذا المبــدأ يعهــد للمســتوى اإلداري األدنــى ،إذ أنــه ال يســمح
لمســتوى إداري أعلــى بممارســة اختصــاص المســتوى األدنــى عوضــا عنــه ،فاإلقليــم مثــا ال يمكنــه القيــام بالمهــام
المنوطــة للجماعــة الحضريــة أو القرويــة ،وكذلــك بالنســبة للجهــة مــع اإلقليــم والدولــة مــع الجهــة ،مــا عــدى فــي
حالــة مــا إذا عجــزت الوحــدة األدنــى عــن القيــام بمهمتهــا تتدخــل الوحــدة األعلــى منهــا لمســاندتها ،فالمســتوى اإلداري
األعلــى ملــزم بمســاعدة المســتوى األدنــى منــه ،وبالتالــي فــإن هــذا المبــدأ يعطــي األســبقية للقاعــدة علــى القمــة.
)(7الظهيــر الشــريف رقــم  1.15.83صــادر فــي  20رمضــان  1436الموافــق ل  7يوليــو  2015بتنفيــذ القانــون
التنظيمــي رقــم  111.14المتعلــق بالجهــات ،الجريــدة الرســمية  6380بتاريــخ الصــادر بتاريــخ  6شــوال 23( 1436
يوليــو  ،)2015ص .6625
)(8علــي قاســمي التمســماني ،سياســة الجهويــة الموســعة :رهانــات وآفــاق ،مجلــة العلــوم القانونيــة ،العــدد األول ،مــاي
 ،2013محــور العــدد «السياســات العموميــة ورهــان تنزيــل الدســتور ،مطبعــة المعــارف الجديــدة ،ص .190
)(9عــرف الميثــاق الوطنــي لالتمركــز اإلداري (مرســوم رقــم  2.17.618صــادر فــي  18مــن ربيــع اآلخــر 26( 1440

ديســمبر  ))2018المصالــح الالممركــزة علــى أنهــا  :التمثيليــات أو البنيــات اإلداريــة الترابيــة الممثلــة لــإدارات
المركزيــة ،علــى مســتوى الجهــة وعلــى مســتوى العمــاالت واألقاليــم ،ســواء كانــت تابعــة لقطــاع وزاري معيــن ،أو
مشــتركة بيــن قطاعيــن أو أكثــر ،كيفمــا كان شــكل هــذه التمثيليــات أو البنيــات ،وأيــا كانــت مســمياتها.
)(10بــن يونــس المرزوقــي ،ورش الجهويــة المتقدمــة ورش اســتراتيجي ،جريــدة األخبــار ،العــدد  ،2188االثنيــن  6ينايــر
 ،2020ص .7
)(11الموقع الرسمي لنتائج انتخابات الجماعات الترابية والبرلمانية
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