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 الجهوية المتقدمة بالـمغرب :

 خارطة طريق ملكية و دعوة للتصالح مع أنساق الحكامة الترابية
 

 ،الدكتوراهدراسات  حمزة رويجع، طالب باحث في القانون العام، بمركز
 تخصص العلوم القانونية و السياسية،  

 الجديدة -كلية الحقوق، جامعة شعيب الدكالي
 
 

ال زال إلى حدود اليوم النقاش ساريا حول مداخل التنمية بمفهومها الشامل واملحلية بشكل دقيق نقاشا مفتوحا، ولم يكتب له الرسو       

 على مسالك التنزيل. وباملقابل، فاالختالالت هي السمة املميزة لكل التجارب منذ العمل بالتنظيم الجماعي والجهوي الذي انطلق العمل به

لسبعينات من القرن املاض ي. هذه االختالالت استوجبت الكثير من الندوات واملشاريع اإلصالحية، ولعل النقاشات املستمرة إلى حدود في ا

 اليوم تؤكد أن الفشل كان حليف كل املبادرات اإلصالحية.

حة ال ينقص سوى مباشرتها بشكل لهذا بات واجبا البحث في مسالك االستدراك واستراتيجيات التجاوز، والتي تبقى ممكنة ومتا

جريء وبإرادة سياسية وحس مسؤول. إن من شأن بناء جسور وعالقات جديدة بين النخب السياسية واإلدارية بالفضاءات املحلية 

 والجهوية أن يعيد الكثير من األشياء إلى نصابها.

ت مطالبة بمراجعة جذرية لصالح النخب السياسية، فالحوار والتفهم والتشاركية واحترام االختصاصات، هذه األخيرة التي أصبح

وتراجع رجاالت اإلدارة الترابية عن مهام هي من صميم اختصاصات املنتخب، لكفيل بإعطاء نفس جديد ملفهوم التنمية املحلية 

   1والجهوية والديمقراطية الترابية.

، ينبني على روح املسؤولية جديد عقد اجتماعيإرساء  قائم علىنموذج تنموي جديد،  بالشروع في بلورة سوى  لن يتحقق وهذا،

اإلنخراط في اعداده و تنفيذه ثم تقييمه، و األكيد أن الرهان الحقيقي يكمن في مدى الوعي و بالجماعية التي تلزم كافة مكونات املجتمع 

االقتصادية بل حتى السياسية منها. كون أن  الذكاء الجماعي الذي سيمكن من انجاح هذا الورش اإلستباقي لتدبير األزمات اإلجتماعية و

 .و تحقيق التقدم و النمو الخصاص االجتماعي و املجالي احتواء ، علىدولة الحق و القانون ترتكز على مدى قدرة املؤسسات املكونة لها 

و التعاون الجماعي في مواجهة  كما أن جائحة وباء كرورنا املستجد ارخت بظاللها في إستخالص الدروس و العبر، أهمها قيم التضامن 

 التحديات بنفس ديمقراطي وطني، يجدد العقد الديني "البيعة" بين املؤسسة امللكية و الشعب. 

وهنا يمكن اإلقرار، بأن للجهوية باملغرب حمولة ملكية بامتياز، إذ أن املسار الذي عرفته الجهوية خاصة منذ التسعينات، يعود فيه 

، والذي ألقي 1984ملعتمدة من قبل امللك الراحل الحسن الثاني والتي تجد أهم محطاتها في الخطاب امللكي لسنة الفضل إلى املنهجية ا

بفاس أمام أعضاء املجلس االستشاري الجهوي للوسط الشمالي والذي تمت فيه بلورة التوجه الخاص بفكرة تكريس النظام الجهوي 

ريعية واملالية واإلدارية. باإلضافة إلى مجموعة من الخطب امللكية السامية التي وجهها جاللة بالدعوة إلى تمكين الجهة من اإلمكانات التش

امللك محمد السادس إلى األمة في مناسبات متعددة، منها الخطاب امللكي بمناسبة الذكرى الثالثة والثالثين للمسيرة الخضراء 

من طنجة، وهي خطب ال نجد قطيعة فيما بينها  2009 يوليوز  30(، وبمناسبة ذكرى عيد العرش املجيد بتاريخ 2008/11/06بمراكش)

وتشكل املرجعية املوجهة لالختيار الجهوي املوسع، وخارطة طريق ملكية ستحيل إلى جانب اقتراحات اللجنة االستشارية للجهوية إلى بناء 

                                                           
1
"السياسة االقتصادية وآفاق التنمية بالمغرب"،  "مستقبل التنمية المحلية بالمغرب"، مجلة مسالك في الفكر والسياسة واالقتصاد، محور العدد حول : نجيب جيري  

 . 28 : ، ص /2010 14-13عدد مزدوج 
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املغربي للجهوية، واالبتعاد قدر اإلمكان عن االستنساخ الشكلي للتجارب -يد على النموذج املغربيالتصور الجهوي املأمول من خالل التأك

    2الجهوية املقارنة.

 و توجيهية لياتآ من عليه تقوم بما ،الترابية للديناميات حكامتها وسائل و باملجتمع الدولة عالقة يسائلاليوم،  الجهوية موضوع إن

 املحلية واألنساق الدولة مقدمتها في اجتماعية و قانونية و سياسية أبعاد من تحددها بما و تنموية، و مجالية و نخبوية و مؤسساتية

 3الجهوية. الساكنة و املحلية النخب و السياسية الهيئات و الدولة من لكل متعددة رهانات من تشكله بما و الترابية، الجماعات في ممثلة

 قراءة تحدي أمام املوضوع هذا مقاربة محاولة تضع 4دالة، سياقات خضم في باملغرب الجهوية موضوع تناول وهكذا، يأتي 

 التدبيرية لياتهاآ بتجدد ارتباط في املغربي الواقع سيرورة ضمن مساراتها و الدولة وظائف و مقومات استيعاب على قادر سوسيولوجية

  .استثنائية وتحوالت متالحقة ديناميات تشهد كونها عن تتوقف ال محلية نساقأ مع تفاعلها و فعلها وفي للمجتمع، و بيةالترا للمجاالت

 بإنخراط مدعم ،(العربية البلدان من عدد غرار على) 2011 سنة املغرب شهده الذي االجتماعي الحراك في ،األول  السياق يتمثل

 على متقدم حقوقي و ديمقراطي و سياس ي و قانوني و هوياتي بنفس دستور  إقرار إلى أفض ى سياق هو و. الترابية للديناميات فاعل

 وبمسارات اللغوية و الثقافية بخصوصياتها املوسومة املحلية، بتنظيماته املجتمع مع الدولة تعاقد تجديد متوخيا السابقة، الدساتير

 رحبأ فاقآ وفتح االجتماعي، للتمكين استشرافية سبل اطالق و االجتماعي، االستقرار و التماسك تأمين شأنه من نحو على ديناميتها،

 .التنموي  ارتقاءه و دمقرطته و املغربي املجتمع لتطور 

  5 : مستويات ثالثة على السيما و باملغرب، طرأت التي التحوالت و باملراجعات ،الثاني السياق ويقترن 

 رساءإ في 2011 لسنة التشريعية االنتخابات عقب السيما و الشروع خالل من : باملجتمع عالقتها في هياكلها و الدولة مستوى *

 و التشريعية و التنفيذية االجهزة و امللكية املؤسسة بين االختصاصات توزيع اعادة قوامها املجتمع و الدولة بين تشاركية حكامة لبنات

 الديمقراطية املمارسة تكريس الى السعي و املؤسساتية، االستقاللية توسيع و للسلط أوضح فصل نحو يسير توجه ضمن القضائية،

 .الدولي الصعيد على بها املعمول  القواعد وفق

 من عدد مع 2000 سنة منذ تدريجية دولتية مصالحة بإطالق ناحية من ذلك و: الترابية االنساق حكامة لياتآ تطوير مستوى *

 الوحدات مختلف إزاء الحظوظ توازن  مقاربة لحساب املجالي االنتقاء و التمييز مقاربة يستبعد اتجاه في سكانها، و املحلية املجاالت

 مع الدولة، وصاية من التخفيف الى يسعى نهج الالمركزية، و الالتمركز لنهج التدريجي بالتوسع اخرى، ناحية من و السكانية، الترابية

 .الجهوية التنمية تتبع و اعداد عمليات في االخرى، الترابية للجماعات بالنسبة الصدارة مكانة الجهة تبوئ 

 املجالس تعاقب و الجهوي، الجماعي و الترابي للتقطيع املتكررة املراجعة تجلياتها أبرز  من التي  : لترابيةا الديناميات مستوى *

 الخصوص، على املدن و القرى  بين التنمية في التفاوت استمرار و مساندة، الغالب في تظل بنخب و متغايرة، سياسية بتعبيرات املنتخبة

 و املغرب شمال في احتجاجية حركات في 2012 و 2011 سنة بين بعضها بانخراط والسيما الفعل رد و الفعل بين الترابية املجاالت تراوح و

 ولوج في املواطنين و املواطنات لحق املحلية و الوطنية التنمية برامج استجابة مدى مساءلة ابعاده، أحد جنوبه،محركها و وسطه

 .الشغل و التعليم و الصحة و السكن في انتظاراتهم تحقيق خالل من األساسية، الخدمات

                                                           
2
"الجهوية الموسعة في الخطب الملكية بين التحليل السيميائي والتحليل السياسي"، سلسلة الالمركزية واإلدارة المحلية،  : شحشي عبد الرحمان، الشرقي نصراوي  

ي وكريم الحرش، الطبعة األولى سعيد جفر :، جمع وتنسيق 6محور العدد حول "الجهوية الموسعة بالمغرب، أي نموذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة"، عدد 

 .42 : ، ص 2010
3
 .  89 : ، ص1975"سوسيولوجيا التنمية"، ترجمة زبيدة بورحيل، المجلة المغربية لالقتصاد واالجتماع، العدد الثاني، دار النشر المغربية  : بول باسكون  

4
 .  5 : ، ص 2013فريقيا الشرق، الدار البيضاء، "الديناميات المحلية وحكامة الدولة"، منشورات ا : عبد اللطيف المودني  

5
 15سؤال الدمقرطة والرهان التنموي"، منشورات المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية، العدد الخاص رقم  :"الجهوية المتقدمة بالمغرب : نجيب جيري  

 . 19 : ، ص 2019مطبعة األمنية، الطبعة األولى   قراءات متقاطعة"، : حول موضوع" الجهوية المتقدمة والالتمركز اإلداري
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 اطار في االستقالل منذ التاريخي ترتبيبها حيث من عشرة الحادية جماعية، انتخابات ثاني أجواء بدخول  الثالث السياق يرتبطو 

 الترابية للديناميات جديد نفس إعطاء وفي املحلية، السياسية الخريطة على تعديالت إدخال في يسهم قد مما الجديد، الدستور  احكام

 .التنموية برامجهاب و الالمركزية باآلليات و الترابية أجهزتها و الالمتمركزة بهياكلها الدولة قبل من حكامتها لياتآو  الجهوية، و الجماعية

 وفق املحلية األنساق بناء بإعادة كفيلة متقدمة، جهوية نهج نحو مجتمعا و دولة املغرب بتوجه ،الرابع السياق يتعلقفي حين 

 املجالس اعضاء انتخاب نحو التوجه و 6للجهوية، االستشارية اللجنة عن الصادر التقرير حسب جهة 12 ارساء الى يهدف جديد تقطيع

 مبادرة و أقل مركزية بإدارة موسعة صالحيات تخويلها و الشرعية، عليها يضفي بما املباشر العام باالقتراع الجهوية املجالس اعضاء

 .املندمجة بالتنمية النهوض و الدولة هياكل تحديث تعزيز في اإلسهام شأنه مما أكثر، محلية

املتجدد لسؤال االستمرارية في ظل القطيعة، وال سيما حينما يتعلق األمر بمحاولة فهم التحوالت  اإلشكالي وهذا ما يسمح بالطرح 

 املتعاقبة الحاصلة في حكامة الدولة/السلطات املركزية للديناميات الترابية؟

دور الوساطة بين  بالتدريج، إلى لعب فها مؤسسات ميكرو اجتماعية محليةفالدولة عملت على توجيه الجماعات الترابية، بوص

املركزي واملحلي، وساطة من نتائج اشتغالها حدوث تغيرات اجتماعية محلية موجهة في مجملها، وتحمل في طياتها التساؤل عن بنية 

بما فيها الجهوية التي أثبتت جل التقطيعات الترابية واإلدارية أن الهاجس الذي كان وراءها هو الضبط األمني  -الجماعات الترابية 

ظيم  الداخلي واالسقالل ن، هل تسير اليوم نحو إثبات حد أدنى من الت -وأحيانا التمزيق القسري لبعض أشكال التجانس االجتماعي

الذاتي الفعلي، واالستقالل اإلداري واملالي، أم أنها ال تعدو أن تكون مجرد آلية دولتية إلعادة اإلنتاج االجتماعي؟ وكذا مساءلة 

اقبة املجال الترابي أم تنميته؟ : هذه املؤسساتالوظيفة الفعلية ل  هل هي مر

  : وهو ما يجعل هذه اإلشكالية مؤطرة بالفرضيات التالية

تجعلنا نتساءل عن مجموعة من اإلشكالت أو األزمات النظرية والواقعية التي تثيرها الجهوية املتقدمة والتي قد تبدو في الفرضية األولى، 

 ورية والقانونية للجهوية املتقدمة.تعارض مع املبادئ الدست

تكمن في أن تفعيل الجهوية املتقدمة وتنزيلها الواقعي، يحتاج إلى مرتكزات دستورية وسياسية، ومالية وتدبيرية، الفرضية الثانية، 

 وآليات سياسية وتواصلية من شأنها ضمان املشاركة الفعالة للمواطن املغربي. 

نحو منهج   :المتقدمة بالمغرب أزمة متعددة األبعادالجهوية  : المبحث األول

 استراتيجي لتجديد العالقة بين المركز والمحيط  

تعيشها "الدولة الوطنية" على كل   منطلقنا في التحليل هو أن الجهوية املتقدمة هي في العمق تعبير عن أزمة متعددة األبعاد

 املستويات، مما يفرض إعادة تنظيم العالقة بين املركز واملحيط في محاولة لتجاوز األزمة.

  : وقبل إعطاء صورة عن طبيعة األزمة وربط ذلك برهان إعادة تنظيم عالقة املركز باملحيط، ال بد من توضيح أمرين اثنين

م بل هي سيرورة تراكم تاريخي تفاعل في إطارها السياس ي مع االقتصادي واالجتماعي مع الثقافي والقانوني كون األزمة ليست وليدة اليو  -1

 على مر قرون من الزمن، لتفرز لنا عالقة متوترة بين املركز واملحيط.

                                                           
6
، الطبعة األولى، عدد تقرير اللجنة االستشارية للجهوية حول "الجهوية المتقدمة"، منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، سلسلة "نصوص ووثائق"  

 . 31 : ، ص 241
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ثروة والقيم بين الدولة املركز كون الحديث عن إعادة النظر في العالقة بين املركز والهامش، هو  حديث عن إعادة توزيع السلطة وال -2

،من خالل جعل "الجهوية املتقدمة" كإطار مؤسساتي ينتظم فيه واملحيط الجهوي باعتبار هذا األخير الفضاء األمثل لتحقيق ذلك

 7املحيط وتنتظم فيه عالقة املركز باملحيط.

اتجاه إعادة توزيع السلطة والثروة والقيم بين املركز هناك اليوم متغيرات عدة فرضت إعادة تنظيم العالقة بين املركز واملحيط، في 

 وهنا يمكن استعراض بعض مظاهر األزمة، نظنها ذات صلة برهان إعادة تنظيم عالقة املركز باملحيط. 8واملحيط.

القائمة على الوحدة في ناتجة عن تراجع قدرة الدولة الوطنية في تسويق منظومتها القيمية والثقافية أزمة إطار مرجعي للدولة،  -أوال

كل ش يء، وباملقابل انبعاث صوت احتجاجي سياس ي من الهامش مشكك في مشروعية هذه املنظومة. والنتيجة أننا أمام تآكل خطاب 

 الوطنية)خطاب املركز( أمام زحف وقوة خطاب املواطنة)خطاب املحيط(.

مما ال يسمح بالتأسيس لعالقة تفاعلية بين املواطن  أزمة تمثيلية مؤسساتية للمحيط، وللمحيط الجهوي تحديدا، -ثانيا

  :وهنا نستحضر ثالث نقط فقط الستجالء األزمة 9والجهة قائمة على اإلحساس باالنتماء الفعلي لهذا الفضاء سوسيو الثقافي.

 ا.الدور السلبي للتقطيع الترابي، وخصوصا غير القار، يجعلنا كل مرة أمام جهات مختلفة كليا عن سابقاته 

  أزمة التمثيلية املؤسساتية للمحيط، ناتجة أيضا عن أزمة الشرعية التي تعانيها  املؤسسات املنتخبة على الصعيد الترابي، والناتجة

عن غياب ضمانات الشفافية والنزاهة في العمليات االنتخابية، ونخب محلية غير قادرة على تدبير الشأن املحلي مما يكرس سلطة 

 املحيط.رقابة املركز عل 

  أزمة إطار مؤسساتي مفتقد قانونيا وفعليا لكل عناصر االستقاللية والفاعلية في عالفته باملركز )استقاللية مؤسساتية، استقاللية

 مالية، استقاللية وظيفية( مما يجعله غير قادر على تمثيل وحماية مصالح املحيط.

أو على مستوى صناعة وتنزيل السياسات  10 سياسة ضبط املجال، أزمة منهج في الحكم أعلن إفالسه، سواء على مستوى  -ثالثا

فالتوظيف السلبي لإلدارة الترابية وللجماعات الترابية لسياسة ضبط املجال أفرغ الالتركيز والالمركزية من مضمونهما، العمومية. 

ض وصاية تامة للمركز على املحيط، ولم تسعف في إسماع صوت املحيط وال إشراكه في صناعة القرار، بل كان ثمة نزوع قوي لفر 

ة الدولة على إعمال املقاربة وطنية، والتي أسهمت في تراجع قدر ل العديد من املتغيرات الدولية والعوهذا ما لم يعد ممكنا اليوم بف

 الضبطية األمنية.  

بين مختلف املتدخلين بشكل تكاملي.  أما فيما يتعلق بالسياسات العمومية، فإنها تعاني من ضعف التنسيق وغياب لتوزيع األدوار.

 11 وخاصة غياب إطار مرجعي واضح تنتظم في إطاره عالقة الدولة بالجماعات الترابية، وعالقة الجماعات الترابية فيما بينها.
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 111-14ر قم واحد صحيح يبقى من الصعب في الوقت الراهن اإلحاطة بكل المعالم المستقبلية للجهة، خصوصا إذا علمنا لحد الساعة لم يصدر إال قانون تنظيمي   

الجديدة. لكن سنحاول استجالء بعض  متعلق بالجهات إلى جانب القوانين التنظيمية األخرى المنظمة للعماالت واألقاليم والجماعات، تنزيال للمقتضيات الدستورية
المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية، ثم نص التقرير المعد من طرف  59.11المعالم المستقبلية للجهة من خالل نص الدستور الجديد ونص القانون التنظيمي 

سيشكل إطارا مرجعيا لما سيأتي من مشاريع ومقترحات قوانين بخصوص  اللجنة الجهوية االستشارية حول الجهوية المتقدمة والمرفوع إلى جاللة الملك، والذي
 الجهوية المتقدمة. 

8
لحقوقيين "الجهوية المتقدمة ورهان إعادة تنظيم العالقة بين المركز والمحيط"، أشغال األيام المغاربية التاسعة للقانون المنظمة من طرف شبكة ا : عبد اإلله أمين  

 . 87 :، ص2013أبريل  26-27المغاربيين أيام 
9
، 53 "سياسة القرب مؤشر على أزمة الديمقراطية التمثيلية"، منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد : محمد الغالي  

 . 30 : ، ص 2006
10

والمدرسة  REMALDآلية للتضامن الترابي"، أشغال الندوة المغاربية المنظمة من قبل المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية  : "إدارة القرب : الشريف الغيوبي  

 .16 : ، ص  2006- 53"مواضيع الساعة"، عدد   ، بالرباط، والمنشورة بسلسلة2005نونبر   25و 24الوطنية لإلدارة يومي 
11

منظور تشاركي لدور الساكنة والمجتمع المدني في التدبير الترابي"، منشورات حوارات مجلة الدراسات  : امة الترابية التشاركية"الحك :عبد الرحمان الماضي  

 . 59 : ، ص 2014/2السياسية واالجتماعية"، سلسلة أطروحات وأبحاث"، عدد 
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مقابل محيط مطالب بتوزيع عادل للثروة مسنود  فيأزمة عدم قدرة  املركز على االستمرار في احتكار السلطة والثروة والقيم،  -رابعا

في مطالبه تلك بمستوى الهشاشة والتفاوتات االجتماعية بين الحواضر والقرى على حد سواء. وهو ما يعكس مستوى إخفاق املركز 

حيط مطالب بتوزيع في توظيف إنمائي للثروة، وفي توليد الثروة الوطنية، وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف الجهات. هناك اليوم م

 12القيم التضامنية، ومركز مطالب بإعادة بناء املنظومة القيمية والثقافية الوطنية في إطار الوحدة في التنوع.

مباشرة على قضية الصحراء  والذي يحيلهناك أزمة املوازنة بين مطلب "استقاللية املحيط" وقدسية الوحدة الوطنية،  -خامسا

       13لذاتي، التي تعكس بعدا سياسيا ملا يمكن أن تكون عليه الجهوية في إطار الدولة املوحدة.وبالتحديد مبادرة الحكم ا

ضوء املعطيات السابقة، فإن استشراف بعض املعالم املستقبلية لعالقة املركز باملحيط الجهوي من خال ما توفر لدينا من  وعلى

معطيات، وإن كان جانب املمارسة سيشكل العامل املتحكم بامتياز في تحديد طبيعة هذه العالقة، خصوصا ما تعلق منها بتكريس 

 نوعية تمثيليتها في مركز القرار.استقاللية الجهة وفاعليتها وحجم و 

   : يبقى األساس هو تحديدا على مستوى استقاللية الجهة،

 .استقاللية تنظيمية 

  من الدستور، ومنح الجهة السلطة التقريرية  136استقاللية وظيفية، من قبيل التأكيد دستوريا على مبدأ التدبير الحر في الفصل

 وكذلك السلطة التنفيذية بشكل صريح. 

  141و  135استقاللية مالية يكرسها الفصالن . 

  : فتبقى مرتبطة بمايلي أما فاعلية الجهة،

 التي تمتلكها الجهة )موارد مالية، موارد بشرية، كفاءة واحترافية في تدبير الشأن الجماعي، نزاهة وشفافية..( التي  آليات التمكين الذاتي

 ينبغي تطويرها وتوظيفها بعيدا عن كل وصاية.

 التنمية بل في  عالقة الجهة بباقي الفاعلين التي ينبغي أن يعاد تنظيمها بما يمكن الجهة من لعب دور إيجابي ليس فقط في مسلسل

 14مسلسل دمقرطة وتحديث هياكل الدولة.

 العالقة بالدولة، هل هي عالقة وصاية ،أم  : إعادة تنظيم وتدقيق العديد من العالقات التي ال زال يطبعها كثير من الغموض، من قبيل

 15رقابة، أم مصاحبة، أم ماذا بالتحديد؟

لجماعات الترابية وتحديدا الجهة، إال أن حجم ونوعية هذه املراجعة لم تتضح بعد، حقيقة أن هناك توجه نحو مراجعة عالقة الدولة با

وإن كانت هناك مؤشرات لجهوية أكثر استقاللية. ونأخذ مثاال على ذلك نص التقرير حول الجهوية املتقدمة الذي يتحدث عن مراقبة 

قليدي للوصاية، عبر الحد من املراقبة القبلية ومن مراقبة املالئمة، أكثر حداثة ومرونة من طرف الدولة، وعن إعادة النظر في املفهوم الت

 مع تعزيز املراقبة البعدية وتحديدا املراقبة القضائية.
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، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2025تنمية البشرية وآفاق سنة سنة من ال 50المغرب الممكن، إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك،   

2006 . 
13

 . 58 : السنة الثانية عشرة، ص – 2010شتاء  43سؤال الثقافي والرهان التنموي"، مجلة وجهة نظر، العدد  : "الجهوية والحكم الذاتي : رشيد الحاحي  
14

 الحقوقيين شبكة طرف منالمنظمة والمنشورة  ،للقانون سعةاالت المغاربية األيام أشغال"،  2011"بعض إشكاليات الجهوية المتقدمة في دستور  : ابراهيم أولتيت  

 . 31 :ص ،2013 أبريل 26-27 أيام المغاربيين
15

قدية ألنظمة رقابة المشروعية على المالية المحلية"، منشورات مجلة "الالمركزية الترابية بالمغرب ونظم الرقابة على المالية المحلية، دراسة ن : نجيب جيري  

 .144 : الحقوق، سلسلة "المعارف القانونية والقضائية"، دار نشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص
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  وحتى باستحضار قضية الصحراء وإمكانية إعطاء األقاليم الجنوبية "حكما ذاتيا موسعا"، فإنه ثمة عديد من املؤشرات الدالة على

الحكم الذاتي بالصحراء بغيره من الجهات، خصوصا تلك التي أخذ مطلب الحكم الذاتي يتضح بداخلها )الريف  رفض املركز ربط مسار

 تحديدا(. 

  : ، هناك عدة أسئلة تحتاج إلى أجوبةومن أجل الوصول إلى هذه الغايات

 كيف يمكن التوفيق بين الجهوية املتقدمة وقوة املركز، ومن تعبيراته قوة التنفيذي؟

 يمكن التوفيق بين الجهوية املتقدمة وعقلية الريع في بعض املناطق؟كيف 

كيف يمكن تحقيق التضامن بين الجهات في ضوء الفوارق بينها أمام إكراهات األزمة االقتصادية والوضع املستجد ألزمة كورونا 

 واالتجاه نحو ندرة املوارد املالية؟

قادرة على االنتقال من التفكير في التقرب من "املركز" إلى "التقرب من هل األحزاب السياسية ومؤسسات املجتمع املدني، 

 املحيط"؟ أم أن املتحكم في توزيع الخيرات هو القادر على "االستقطاب"؟

: المرتكزات المواكبة من أجل إنجاح الجهوية المتقدمة : نحو المبحث الثاني 

 استراتيجية جديدة إلعادة بناء المجال الترابي 

من شأنها ضمان  أن تفعيل الجهوية املتقدمة وتنزيلها الواقعي، يحتاج إلى مرتكزات منطلقنا في التحليل لبسط حلول ناجعة، هو       

ثم تضمن أجرأة السياسات العمومية في إطار إستراتيجية جديدة، عبر نقل السلطة التقريرية ووسائل  ة للمواطن أوال،املشاركة الفعال

، حيث أن تلك املرتكزات تتوزع الجهوية املتقدمة ورش إنجاحة واكبمل كتسريع تنزيل الالتمركز اإلداري  كز الى املجال الترابي،العمل من املر 

 على أربعة مجاالت كبرى، كالتالي :

  و تفعيل المكانة الدستورية للجهةالمرتكز الدستوري : نح 

، خول الجهة كجماعة ترابية مكانة دستورية أسمى 1996مقارنة بدستور   2011يمكن تسجيله هو كون دستور يوليوز أول ما 

 وضمانات دستورية أقوى.

". وتكمن أهمية التنظيم الترابي للمملكة تنظيم المركزي يقوم على الجهوية املتقدمةالفصل األول من الدستور أكد على أن " -أوال

هذا التنصيص الدستوري في كون الفصل األول يتناول جانبا من اإلطار  املرجعي للدولة من قبيل نظام الحكم وثوابت األمة كالدين 

اإلسالمي والوحدة الوطنية وامللكية الدستورية...، وهذه مسألة بالغة األهمية من حيث الحمولة الرمزية على األقل، فإذا كان الفصل 

ألول يتناول جانبا من اإلطار املرجعي للدولة، فهذا معناه أن الجهوية املتقدمة أضحت من ثوابت اإلطار املرجعي للدولة، وواحدة من ا

، ويتعين مراعاتها أثناء وضع وتنزيل مختلف املؤسساتمجموع الخيارات االستراتيجية للدولة املغربية التي يتعين احترامها من طرف 

 مية، وهذه أكبر ضمانة للجهوية.السياسات العمو 

"، بحيث أفردت الجهات بالتسمية عن "الجهات والجماعات الترابية : من حيث العنوان الذي أعطي للباب التاسع من الدستور  -ثانيا

ستور الذي ، وفي ذلك تأكيد من حيث املبدأ على فلسفة الفصل األول من الد 1996غيرها من الجماعات الترابية، وذلك خالفا لدستور 

   ". التنظيم الترابي للمملكة تنظيم المركزي، يقوم على الجهوية املتقدمةينطلق من كون "

، هناك ضمانات دستورية كثيرة، أظن أنه يصعب في تقديرنا تأويلها أو االلتفاف حولها، ألنها من حيث الضمانات الدستورية  -ثالثا

من الدستور، ليعاد تأكيد هذه  145إلى  135بلغة واضحة، وهي تلك املنصوص عليها في الفصول  2011صيغت في نص دستور 

بشكل مفصل. هذا الفصل الذي يبقى جد مهم من منطلق كونه أسند تقريبا تنظيم كل  من الدستور  146الضمانات في نص الفصل 

إلى قوانين تنظيمية، بحيث نجد عشرة مجاالت حيوية أنيط تنظيمها بقوانين تنظيمية،  الجوانب املهمة في حياة الجهة كجماعة ترابية
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 مما يفيد بأن الضمانات دائما من داخل الكتلة الدستورية، وهذا ما ينسجم مع الحمولة الرمزية والقانونية للفصل األول من الدستور.

 كل هذه الضمانات الدستورية؟ عن ما الحاجة لهذه الضمانات الدستورية، وملاذا وهنا نتساءل

هي بالدرجة األولى، ضمانات دستورية كما سبق بيانه، من أجل االستقاللية، االستقاللية التنظيمية واملؤسساتية، واالستقاللية 

   الوظيفية، ثم االستقاللية املالية. 

أن التنصيص  بقدر ما، اليعد مبدأ صوريا من حيث الشكل كإجراء إداري تنظيمي، 16إن مبدأ التدبير الحر كمرتكز دستوري

الدستوري و التشريعي الصريح على مبدأ التدبير الحر فتح امام الباحثين و املهتمين تعميق الدراسة في مداخل اإلصالح لتدبير املجال 

في إطار منظومة منسجمة مع روح الوثيقة الدستورية و القيم الترابي، حيث تمت صياغة مقومات التقعيد للمبدأ و مناهج التفعيل 

بالجماعات الترابية عند بداية كل قسم أو باب  املتعلقةالدستورية ، إذ من خاللها تم تحديد القواعد 17الدستورية الكبرى التي تضمنها

 نصوص القانونية املصاحبة لها.ل، باإلضافة ل18الترابيةمن القوانين التنظيمية 

مفارقة حقيقية، فعوض أن يسبق إطالق الجهوية، فإنه أتي  لنا يكشف ، نجدهتحليل مسلسل الالتمركز اإلداري بالرجوع للكن 

إصالح ضروري للحكامة اإلدارية. ذلك أنه ك ، و ليس أو لتكريس الرقابة املواكبة كنتيجة لها، مما جعله أقرب ما يكون إلى إجراء للمواكبة

تمركز اإلداري كنتيجة ملبادرة صادرة من داخل اإلدارة نفسها، يحركها الحرص على تقديم أحسن خدمة من املفروض أن يباشر الال

عمومية للمواطن، و تمثل أيضا تجسيدا لضرورة تطور اإلدارة كي تساير مختلف اإلصالحات اإلقتصادية و املؤسسية التي انخرط فيها 

 .19للساكنة ةامللحة و املشروع املغرب، و تستجيب ملتطلبات الالمركزية و للحاجيات

مبدأ التدبير الحر الدستوري، بنقل  تفعيلو عليه، فإن ميثاق الالتمركز اإلداري، يجب أن يقطع مع النزعة املركزية املفرطة، و 

و أحقيقي للسلطات و املوارد الالزمة من املركز الى الجهة، عوض االكتفاء بإجراءات شكلية من قبيل تفويض التوقيع في هذا املجال 

 جهوية متقدمة ذلك، مما يسهم في تغيير جذري في مجال الحكامة العمومية و تكريس نمط جديد، مبني على القرب و األفقية، كون ال

 20دون التمركز إداري متقدم.

 

  من خالل تقرير اللجنة االستشارية للجهوية المرتكز المالي : تمويل الجهوية المتقدمة
21 

استلهم   2011تقرير اللجنة االستشارية للجهوية، ال سيما الشق املالي منه، بالنظر لكون دستور  تكمن أهمية التطرق ملضامين

، مما يؤشر من جهة على األثر  الذي تركه هذا التقرير على واضعي الدستور، الكثير من األفكار واملضامين من خالصات هذا التقرير 
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ة من الدستور المغربي على أنه : "يرتكز التنظيم الجهوي و الترابي على مبادئ التدبير الحر و على التعاون و التضامن..."، دستور المملك 136ينص الفصل   

 .3600(، ص:2011يونيو 17مكرر بتاريخ ) 5952ر عدد-، ج2011المغربية الصادر بموجب استفتاء فاتح يوليوز 
17

ة المحلية و التدبير الحر للجماعات الترابية بين التفسيرين الضيق و الواسع في القانونين الدستوري و االداري المغربيين، المجلة المغربية لإلدار محمد يحيا، مبدأ  

 .26، ص:2017أبريل -، مارس133التنمية، عدد 
18

 113.14المتعلق بالعماالت و األقاليم، و القانون التنظيمي رقم  112.14ي رقم المتعلق بالجهات، و القانون التنظيم 111.14المتمثلة في القانون التنظيمي رقم   

، 1.15.85، الظهير الشريف رقم 1.15.84، الظهير الشريف رقم 1.15.83المتعلق بالجماعات الترابية، و الصادر بتنفيذها على التوالي الظهير الشريف رقم 

 و ما بعدها.  6585، ص:8380ج.ر عدد  ،2015يوليوز  7الموافق ل  1436رمضان 20بتاريخ 
19

-62، ص :2016مارس  31تقرير المجلس اإلقتصادي و االجتماعي و البيئي حول "متطلبات الجهوية المتقدمة و تحديات إدماج السياسات القطاعية"، بتاريخ   

61. 
20

الق النموذج التنموي الجديد الخاص لألقاليم الجنوبية، دعوة صريحة وواضحة في هذا الصدد يتضمن الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك بمدينة العيون، بمناسبة إط  

مركز لهده الجهات، و للمضي قدما في هذا االتجاه، حيث يقول الملك "لذا ندعو الحكومة لإلسراع بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بنقل االختصاصات من ال
لمادية الالزمة في أفق تعميم هذه التجربة على باقي جهات المملكة. كما يتعين اإلسراع ببلورة ميثاق حقيقي لعدم التمركز دعمها بتحويل الكفاءات البشرية و الموارد ا

 اإلداري يعطي للمصالح الجهوية الصالحيات الضرورية لتدبير شؤون الجهات على المستوى المحلي". 
21

 .32-29 : ، ص 2011رية للجهوية، الكتاب األول، للجهوية المتقدمة، تقرير اللجنة االستشا التصور العام  
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ومن جهة ثانية التأثير املرتقب ملضامينه على القوانين التي ستؤطر ليس فقط القانون التنظيمي للجهوية املتقدمة، بل كل القوانين 

 بمختلف جوانب ومناحي التنظيم الترابي الالمركزي باملغرب. املعنية

على احداث لفترة معينة و لفائدة الجهات صندوق للتأهيل االجتماعي،  بالتنصيص 142من خالل الفصل  2011فتح دستور 

يهدف الى سد العجز في مجاالت التنمية البشرية، و البنيات التحتية االساسية و التجهزات، ناهيك عن احداث صندوق للتضامن بين 

ان التقطيع الترابي أنتج بعض التفاوتات في املؤهالت و الجهات، يهدف التوزيع املتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينها، كون 

مجموعة من التدابير بشأن دعم القدرات  ،22قترح تقرير اللجنة االستشارية للجهويةو سبق أن إ املوارد، مما يحتم التعاون و التآزر.

 يلية للجهوية املتقدمة من أبرزها :التمو 

  : تحسين املوارد الحالية

 اللجنة اإلستشارية للجهوية تطوير املوارد املالية الذاتية للجهة من خالل :تضمنت مقترحات 

الية تحصيل املداخيل و حسن إنفاقها، وهو ماسيؤدي إلى الرفع من القيمة اإلجمالية للموارد املالية التي تستفيد منها كل  -

 الجماعات الترابية.

 بجبايات الجماعات الترابية.اصالح القانون املؤطر للتنظيم املالي و كذا املتعلق  -

 إقرار موارد ذاتية جديدة :

 اقترح التقرير في هذا املجال إمكانية :

)املطارات،  ستمعلي التجهيزات األساسية الكبرى فرض رسوم جديدة تتماش ى مع خصوصيات كل جهة و ذلك تجاه م -

 املحطات السككية...(، دون الزيادة املفرطة في الضغط الجبائي الوطني،

ي منح القروض تعزيز القدرة على االقتراض عبر دعم امكانية صندوق التجهيز الجماعي بإعتباره مؤسسة متخصصة ف -

 للجماعات الترابية.

 الرفع من املوارد املرصودة من قبل الدولة :         

 و يتطلب ذلك، حسب التقرير :

للجهات من خالل املطالبة بالرفع من حصتها الضريبة الرفع من حصة عائدات الضرائب و الرسوم التي تخصصها الدولة  -

 على الشركات و الضريبة على الدخل.

 الربط بين نقل اإلختصصات الجديدة للجهات و النقل املوازي لإلمكانيات املطابقة لها. -

  في دعم القدرات التمويلية للجهوية المتقدمة  ليات الحكامةآسهامات إيري : ـالمرتكز التدب

 بالمغرب

بير بمختلف أبعاده، هو السبيل ليات الحكامة من شأنه التأكيد على أنه مهما بلغ حجم تمويل الجهة، فإن حسن التدإن التطرق آل

حيث تعتبر حكامة  بهذا الورش الهام. ةمين املوارد املالية املرصودة، أو البحث عن موارد موازية دون اغفال حجم اإلنتظارات املتعلقلتث

، من خالل تخطي الحاجز جل تحقيق تنمية شاملة مستجيبة لحاجيات املواطنين و انتظاراتهمأساسية لعملها من لية األ تدبير الجهة اآل

املرتبط بمدى االهتمام بالقدرات التدبيرية التي تلخصها آليات الحكامة بالنظر لدورها الحاسم في استثمار ما سيرصد من إمكانيات 
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 .33-29، ص 2011التصور العام للجهوية المتقدمة، تقرير اللجنة اإلستشارية للجهوية، الكتاب األول،   
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في تثمين واستغالل مختلف القدرات التمويلية املوازية املترتبة عن االختيارات التدبيرية والتي  حجما ونوعا، فضال عن دورها أيضا

 باستحضارها نكون أمام بدائل من قبيل الشراكة والتعاقد والتعاون الالمركزي بشقيه الوطني والدولي.

ين على الصعيد الجهوي والجماعي، ال سيما ومما ال شك فيه أن تحسين موارد الجهات يتطلب الرفع من مستوى التأطير والتكو 

وأن الجهات سيتعين عليها تدبير موارد مهمة إلى جانب بلورة وتطبيق ومتابعة مشاريعها التنموية. فالتكوين ال يعتبر حاليا فقط حقا من 

  23لصين.بل يعتبر واجبا كما هو في الدول اآلسيوية كا حقوق املنتخبين أو املوظفين كما هو الحال في فرنسا،

 تتمحور  البشرية، باملوارد يتعلق فيما حقيقية سياسة العتماد الجهات يدعو االستشارية اللجنة تقرير أن نجد اإلطار هذا وفي

 بتوفير اللجنة توص ي لذا..االجتماعي واالستقطاب املستمر والتكوين الكفاءات حيث من الحتياجاتها التوقعي التدبير حول  باألساس

 .جاذبية أكثر املحلية العمومية الوظيفة لجعل الضرورية الشرط

تكون للممارسات التعاقدية مع الفاعلين العموميين والخواص تداعيات إيجابية من حيث تدبير وتمويل تدخالت الجهات سو 

القطاع الخاص املرتقبة بالنظر، من جهة، لخبرة ومؤهالت مصالح الدولة واملؤسسات العمومية املتخصصة، ولحاجات الجهات إلشراك 

 باعتباره فاعال رئيسيا في أي مشروع تنموي من جهة أخرى.

تنظيم الجهوية املتقدمة، على اعتبار أن تقرير الذي سيتولى  وينتظر أن يكون للمقاربة التشاركية، مكانا ضمن اإلطار القانوني

 .2011اللجنة االستشارية للجهوية انتبه ألهمية هذا املرتكز الذي تبناه أيضا دستور 

 من أجل دعم التنمية الجهوية المندمجة المرتكز السياسي والتواصلي  

الجهوية يحتاج إلى آليات للمواكبة تجمع بين السياس ي والتواصلي، بما يضمن مشاركة سياسية فعالة للمواطنين في صناعة  تفعيل

. ألن مصيرهم الزمني، من خال توفير شروط املشاركة السياسية الفعالة، وإرساء سياسات التواصل مع املواطن ومع املستثمر األجنبي

م بعدة تحديات ترتبط بطبيعة استراتيجية التواصل التي يعتمدها صانع القرار السياس ي، لتسويق هذا تطبيق الجهوية املتقدمة يصطد

  املشروع، ودفع املواطن إلى القبول باملشاريع التي يقترحها عبر تواصل القابلية.

  المرتكز المعرفي و البحثي : إرساء الحكامة الجامعية و التدبير الديمقراطي للشأن

 لتقوية دور الجامعة في التنمية الجهويةمدخل الحقيقي ك الجامعي

لقد كشفت جائحة فيروس كورونا املستجد، عن أهمية البحث العلمي و مكانته في مواجهة التحديات اإلنسانية، و سؤال التنمية     

الجهوية اليمكن فصله عن املرتكز املعرفي و البحثي، إذ أن الجامعة هي شريك أساس ي لتحقيق التنمية الشاملة و املستدامة، عبر تظافر 

علين الجهويين، عبر اليات جديدة تضمن النجاعة و الفاعلية املتوخاة، من خالل حكامة تنبني على احداث فرق للجهوذ كافة الفا

 مشتركة للتعاون بين الجامعات و الجهات.

دوار األ حيث يمكن للجهات النهوض بتأهيل مواردها البشرية املنتمية للمجال الترابي و تقوية قدراتها املعرفية و التقنية، من خالل    

أساسا بالعامل البشري، و بمدى توفر الكفاءات املحلية القادرة  لجامعات، حيث أن عامل نجاح الجهوية املتقدمة مرتبطالطالئعية ل

 على املبادرة و اإلبتكار.

التربية و التكوين و البحث  عوة ملواصلة مجهود تعبئة املوارد و توفير الوسائل الالزمة لتمويل منظومةن الجماعات الترابية مدأكما   

مع مراعاة  ،لشركاء املعنيينطراف و امن خالل مساهمة جميع األ  ،و السيما تفعيل التضامن الوطني و القطاعي ،و تنويع مصادره،العلمي

 .24طاراملبادئ و القواعد املنصوص عليها في القانون اإل 
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ة، الرباط، "ترسيخ الالمركزية ومواكبة الجماعات المحلية من خالل التكوين ودعم القدرات"، مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية، وزارة الداخلي : نجاة زروق  

2010 . 
24

 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي 51.17طار رقم من القانون اإل 46دة الما  
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 : على سبيل الختم

الصاعدة، أو السعي نحو تقليص الفوارق املجالية ، فإن أي مقاربة تنموية تسعى في شموليتها إلى إدخال املغرب ركب الدول وعليه          

و الترابية، اليمكن لها أن تسير إال من خالل فعلية الجهوية املتقدمة، ليس كغاية بحد ذاتها، بقدر ماهي سوى آلية للتدبير املجالي و 

 السياسة الترابية.

ملؤمول او  الثقافية و السياسية، في إستحضار للواقع املعاش كما أنه اليمكن إغفال السياق التاريخي و املعطيات اإلجتماعية و        

مستقبال بخلق توازنات مجالية و اقتصادية تنافسية، فإن جل املبادرات التشريعية و اإلجراءات اإلدارية التنظيمية، ستولد كما هي 

 موس. ميتة بدون روح و نفس ديمقراطي، ينعش روح األمل و التفائل في التغيير اإليجابي املل

الدولة، عوض خدمة  قادرة على لعب دور الوساطة بين املجتمع و ،حزبية سياسية قوية هيئات تواجد فين حاجتنا تكمن أكيد و األ         

فالنجاعة في األداء هي السبيل لتجويد العمل بمنطق الحكامة التي تربط املسؤولية الريع السياس ي و الفساد املالي، جندة مصالح أ

باملحاسبة، و إستثمار الديمقراطية التشاركية بإشراك املواطن في صنع القرار العمومي على الصعيد املحلي و الجهوي، بغية تجويد 

بالعشوائية و عدم االستقرار نظير ما يجري في منطقة الشرق العمل و تعزيز روح املسؤولية الجماعية، في ظل مناخ اقليمي يتسم 

 االوسط و شمال افريقيا. 

)املوانئ، املطارات، القطار الفائق للسرعة، الطرق  واللوجيستيكية بقدر ما حققه املغرب من إنجازات على مستوى البنية التحتيةف        

...(، فإن التحدي يكمن 2011تور دستورية )هيئة االنصاف و املصالحة، دس صالحاتإالسيارة السريعة...(، و من مكتسبات حقوقية و 

 .الرأسمال البشري  االستثمار في  اإلنسان، أيبناء  باألساس في

 

    


