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سلسلة املواضيع ��اديمية ال�� �ع�� بدراسة التدب�� ال��ا�ي املغر�ي، �� يندرج �دا املقال �� إطار 
استحضار لتجارب دولية رائدة �� مجال الالمركز�ة ال��ابية و �دار�ة من قبيل التجر�ت�ن �سبانية و 

اب ل���امة ال��ابية" يرا�� خصوصيات ال�� "الفر�سية، مع محاولة ل�سليط الضوء ع�� املف�وم ال��يح 
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�� غياب مف�وم دقيق ومح�ن ���امة التدب�� ال��ا�ي الدي  لكذ املغر�ي بأ�عاده السياسية و �جتماعية، و

��دف باألساس ا�� ال��وض ب�نمية ال��ابات ا��لية و ا���و�ة، �� التقاء مت�امل و م���م مع السياسات 
و ا��ديث باملناسبة عن التداخل أو (العمومية الوطنية عن طر�ق سياس�� الالترك�� �داري من ج�ة، 

و من ج�ة أخرى ب�ن الالمركز�ة  )ا��لط ا��اصل ب�ن املصا�� الالممركزة لوزارة الداخلية و �دارة ال��ابية
 ال��ابية و ما نتج ع��ا من جماعات ترابية أصبحت ت��عم الصدارة �� التنمية ال��ابية.

 .ادارة ترابية ال��اب،، تدب�� ترا�ي، ال ترك�� اداري ، ترابيةالمركز�ة ، ح�امة ترابية :�لمات مفتاحية

 

TERRITORIAL GOVERNANCE IN THE LIGHT OF THE CORRECT CONCEPT OF 
THE TERRITORIAL ADMINISTRATION 

Abstract: 

This article is part of a series of academic themes concerned with the study of Moroccan 
territorial administration, evoking pioneering international experiences in the field of 
territorial and administrative decentralization, such as the Spanish and French experiences, 
and trying to shed light on the right concept of "territorial governance" that takes into 
account the particularities of the Moroccan territory in its political and social dimensions, in 
the absence of a precise and updated notion of  territorial management’s governance that 
aims above all to foster the development of local and regional territories, in a complementary 
and harmonious convergence with national public policies via the policy of administrative 
deconcentration on the one hand, and evoking, in passing, the overlap or confusion that 
occurs between the deconcentrated services of the Ministry of the Interior and the territorial 
administration, and on the other hand, between territorial decentralization and the territorial 
communities that result from it and that are presumed to be the primary path towards 
territorial development. 

Keywords : Territorial governance, Territorial decentralization, Administrative 
Deconcentration, Territorial management, Territory, Territorial Administration. 

 : مقدمة
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�عت�� موضوع ا���امة ال��ابية من  

و  املواضيع ال�� �ستأثر با�تمام صناع القرار
مدبري الشأن العمومي و ال��ا�ي بداية 

 با��تمعات الغر�ية و صوال إ�� نظ����ا العر�ية،
بالرغم من اختالف ��داف و الرؤى، فا��ديث 
عن ح�امة ترابية �ستوجب باألساس وجود فعل 
ترا�ي، أو مح�� كما �سميھ البعض من طرف 
أ��اص يتقاسمون نفس ال��اب ووسائل �نتاج 
و العمل قصد تلبية حاجا��م �ساسية ع�� 
املستوى �جتما�� و �قتصادي و الثقا�� ...،إذ 

تدب��(ال��ا�ي) يقت���  وجود ب�يات و أن �ذا ال
مصا�� تؤدي دور املرفق العمومي ال��ا�ي ع�� 
غرار مرافق الدولة التقليدية �� إطار سياسة 
الالترك�� �داري و ا��ديث باملناسبة عن 
مصا�� ال ممركزة تتم�� �سلطة التعي�ن و 
ال�سلسل �داري باإلضافة ا�� التمثيل القانو�ي، 

باملرافق العمومية ال��ابية، تلك �� ح�ن نقصد 
ال�يئات املنتخبة و �دارات العمومية ال��ابية 
بما ف��ا املصاح ال��ابية لإلدارات املركز�ة 
إلدارة ال��ابية و�� ال��  استحضارا ملف�وم أوسع ل
فوضت ل�ا الدولة املركز�ة ممارسة مجموعة من 

بما �و و الصالحيات، �غية القيام  �ختصاصات
مناسب لل��اب موضوع الدراسة، و ذلك ب�ب�� 

و املراقبة  �نتخا�يسلط�� التمثيل الدمقراطي 
ع��  "Contrôle à posteriori" (البعدية)1الالحقة

                                                             
 الترابیة الجماعات مقررات و أعمال على الرقابة عرفت لقد   1

 التي التقلیدیة الوصایة من المغرب بانتقال ودلك عدیدة تطورات
 من القضائیة الرقابة إلى الترابیة الجماعات على تمارس كانت
 الرقابة  ھده ظلت لكن بالجھة، المتعلق 47-96رقم القانون خالل

 الترابیة للجماعات واحد مستوى على تقتصر كانت حیث محدودة،
 .الجماعات و األقالیم و العماالت دون) الجھات(

 وجود ال حیث الترابیة للجماعات التنظیمیة القوانین وبصدور
 الجماعات على والقضائیة اإلداریة الرقابة مقابل في للوصایة
 إلى للوصایة التقلیدي المفھوم من المغرب تحول وبالتالي الترابیة،

 الجماعات على الرقابة في القضاء إشراك على یعتمد متطور مفھوم

املقررات أو القرارات ال�� قد تتخذ�ا �ذه 
 ال�يئات ال��ابية �� ش�ل مجالس ترابية.

لكن يظل مف�وم ا���امة من املفا�يم 
الفضفاضة من حيث التعار�ف املقدمة كما 
س��ى  الحقا، أو من حيث ت��يل مباد��ا ال�� 
تختلف من دولة إ�� أخرى و ذلك باختالف 
أنظمة  و ظروف الدولة السياسية و �قتصادية 

 و �جتماعية.

من �نا تتج�� أ�مية الدراسة موضوع �ذا  
وف ع�� أ�م ما يم�� أسس ا���امة املقال للوق

ال��ابية املغر�ية، مع ال��ك�� ع�� املعيقات أو 
�كرا�ات ال�� تحول دون ت��يل سليم ملبادئ 
التدب�� ال��ا�ي الفعال ع�� ضوء ح�امة ترابية، و 
ذلك ما يمكن لنا است�باطھ من أ�مية موضوعية 
السيما و نحن �� طور بداية ا���ومة الثالثة �عد 

ع�� ضوء برنامج وط�� للنموذج  2011تور دس
التنموي ا��ديد، و الدي ينادي ولو بصفة عابرة 

.حيث �ش��  2بضرورة إصالح الشأن العام ال��ا�ي
الباب ا�� قصور تصور النموذج  اذ��نا �� 

                                                                                         
 على للرقابة المنظم الفرنسي بالقانون ذلك في مقتدیا الترابیة،

 الھیئات على المسبقة اإلداریة الرقابة ألغى الذي المحلیة، الجماعات
 رقابة إلى تنتھي بعدیة إداریة رقابة إلى وحولھا الالمركزیة،

 .اإلداري القضاء على اإلحالة حالة في قضائیة
أولى النموذج الجدید للتنمیة أھمیة خاصة و ان كانت محتشمة لقد  2

عند تطرقھ للتنمیة الترابیة و المجالیة حیث خصص في تقریره 
ماي من ھده السنة محورا متعلقا بالمجاالت الترابیة و  25الصادر 

قدرتھا على التكیف (المحور الرابع من التقریر) عبر اقتراح خمس 
 خ أسس للتنمیة الترابیة المتمثلة في:استراتیجیات من أجل ترسی

 " الجھات مغرب" انبثاق -1
 وتشــجیع الترابیــة للمســتویات متجــدد تنظیــم إعــادة -2

 ترابطھــا
 وتحسـین الترابیـة للمجاالت مندمجـة تھیئـة تیسـیر -3

 والتنقل بالشـبكات الربـط وتعزیـز العیـش وإطار السـكن
 قــدرات وتقویــة الطبیعیــة المــوارد علــى الحفــاظ  -4

 التغیــرات أمــام الترابیــة المجاالت لــدى الصمــود
 المناخیــة

 تثمیــن لالخــ مــن المائیــة المــوارد علــى الحفــاظ  -5
 لفائــدة لندرتھــا صرامــة أكثــر وتدبیــر لھــا أفضــل
 المقبلــة واألجیال الحالیــة األجیال



19التعلم عن بعد بالمغرب في زمن الكوفيد    2021العدد الرابع دجنبر   

2737- 8152 ردمد :  معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية  

                      
مجلة القانون و المجتمع   
 

49 
التنموي للتنمية ال��ابية الشاملة و ترشيد الفعل 
العمومي ال��ا�ي كمدخل أسا��� نحو ا���امة 

ابية، و ال�� �� �خرى لم تحض با�تمام ال�� 
حيث لم تتم �شارة  ،كرذالالنموذج السالف 

عدا بمناسبة ا��ديث عن  ،ال��ا �� التقر�ر العام
التوظيف ا���وي بقطاع ال��ة و التدب�� 

    3�مثل للوظيفة العمومية ال��ية

جدير بالذكر أنھ س�تم مناقشة �ذا املقال ع�� 
اعتماد من�� تحليل�� و وظيفي بمقار�ة 
أنجلوسكسونية ��تلف الظوا�ر املرتبطة 
باملوضوع، حيث س�تم ا��ديث عن ا���امة 
ال��ابية ع�� املستوى �داري التنظي�� 

الوقوف ع��  �عض  لكذ، ثم �عد I) واملفا�ي�� (
مم��ات �دارة ال��ابية املغر�ية و م�ان��ا �� 
التنمية ال��ابية، من خالل استحضار سياس�� 
الالمركز�ة ال��ابية �سبانية ا�� جانب الالمركز�ة 

داخل �سق ترا�ي م���م و  �دار�ة املغر�ية،
�� محاولة لإلجابة عن  لكذو  ) ،IIمت�امل(

ا�� أي حد يمكن التالية: �ش�الية ا��ور�ة 
لإلدارة ال��ابية أن �سا�م �� ت��يل سليم 

 ل���امة ال��ابية؟

I- املف�وم ال��يح من  ،ا���امة ال��ابية
 أجل ت��يل فعال:

ن تناول مف�وم ا���امة ال��ابية من داخل إ
التنظيم ال��ا�ي املغر�ي يتطلب منا باألساس 

عاد الوقوف ع�� ما يم�� ال��اب املغر�ي، من أ�
تار�خية و ثقافية وغ���ا من ا��ددات ال�� تطبع 
                                                             

وفــي إطــار التقریر العام للنموذج التنموي : "حیث جاء في  3
الحكامــة الترابیــة للنظــام الصحــي التـي تقترحھـا اللجنـة، یجـب 

علـى المسـتوى الجھـوي عبـر  األطباءأن تتـم عملیـة توظیـف 
 ..."الحاجیـات المحلیـة االعتبارإحـداث مناصـب تأخـذ بعیـن 

ع�� خصوصية �دارة ال��ابية، �� استحضار 
لألسس السليمة لت��يل ا���امة ووضع�ا �� 
السياق الوط��، �عيدا عن ما للمف�وم من 
حمولة مفا�يمية متعددة بتعدد ا��قول 

 املعرفية �قتصادية و السياسية
 و الدالالت: ��عاد املغر�ي، ال��اب -1

قبل ا��وض �� دالالت و مفا�يم ا���امة 
ال��ابية كمف�وم مش��ك و مركب، البد لنا من أن 

 نخصص ح��ا مفا�يميا و دالليا لل��اب،
فا��تمعات العر�ية �� ال�� �ع��ف بال��اب 

) أو Terre�وسط مش��ك، �� مقابل �رض(
(Earth)  ا��تمع الغر�ي الذي يقسمھ إ�� ثالثة ��

 :4أ�عاد

  ا���� ا��ا�� �� �رض يأوي مجموعة
من �فراد �غض النطر عن انتماء�م 

 �جتماعية، الثقافية، و السياسية...
  ا��ال العمرا�ي الذي ت�سط فيھ

السلطة املركز�ة (الدولة) سيطر��ا ع�� 
 ا��موعة.

  ا��صوصية املنفردة لبعض ا��االت
 دون ا��ديث عن دولة مستقلة سياسيا.

ا��ال أو ال��اب لم �عد موطنا لت��يل أو تنفيد ف
ما تقرره السلطة العمومية للدولة املركز�ة من 
سياسات عمومية، بل و مع تطور ��عاد 
السياسية و التار�خية لل��اب، أصبح بالتبعية 
ذلك ا��ال املو�ول إليھ تحقيق التنمية 

ع ال��ابات ال�� ��مو  �قتصاديةو  �جتماعية
                                                             

 التنمیة، ومطلب الحال واقع :بالمغرب الترابي التدبیر خلوق، جمال4
 1 ص ،2000الرباط، بریس، طوب مطبعة األولى، الطبعة
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تدخل ضمن ح�� سيادة الدولة، ف��اب الدولة 
الوط�� أو الك�� ما �و إال مجموع ال��ابات ال�� 
ت�ش�ل م��ا الدولة، لكن يظل �ذا التحقيق 
التنموي ر�ينا �عدم إقصاء دور السلطة املركز�ة 
�� بناء تصور السياسة العمومية، مع إشراك و 

ن �� ا��االت تفاعل جميع الفاعل�ن ال��ابي�
املرتبطة ب�سي�� و تدب�� الشأن العام ال��ا�ي ع�� 
املسا�مة �� وضع ا��ططات التنمو�ة الك��ى 

شكال من أش�ال  لل��اب، و �وما قد �عت��
 Démocratie de"5ديموقراطية القرب 

proximité ال�� �عزز التفاعل و التضامن "
 �يجا�ي املش��ك ب�ن مختلف م�ونات ال��اب.

فإعطاء مف�وم محدد لل��اب يظل ر�ينا  بالنظام 
املؤسسا�ي و ال��ا�ي و �داري للدول، و مع ذلك 
نرى أنھ ع�� �قل يمكن رسم حدود ا��ال 
ال��ا�ي ع�� اح��ام مجموعة من النقط ( �� 

 املغرب خصوصا):

العامل السيا���، املؤسسا�ي، �داري،  -1
حيث إنھ عند ا��ديث عن ال��اب 

ا����، نتجھ صوب ا��ماعات  املغر�ي
ال��ابية ا��ددة بالقوان�ن التنظيمية 
ال�� أبرزت ثالث مستو�ات للتنظيم 

 .ال��ا�ي املغر�ي
فيما ترتبط النقطة الثانية بالعنصر  -2

الطبي�� لل��اب ع�� موارده و مم��اتھ 
ا��صوصية و موقعھ ا��غرا��، و 

                                                             
5 Pontier, Jean-Marie. “Collectivités Territoriales: 
La Démocratie de Proximité : Les Citoyens, Les Élus 
Locaux et Les Décisions Locales.” La Revue 
Administrative, vol. 55, no. 326, Presses 
Universitaires de France, 2002, pp. 160–68, 

ا��ديث باملناسبة عن تراب حضري و 
آخر قروي و �قليم و العمالة و التمايز 
و التباين القائم بي��ما مجاليا و 
جغرافيا( بالرغم من أن التمي�� تم 

ن التنظيمية ���ھ من خالل القوان�
 ).6ل��ماعات ال��ابية.

أما البعد الثالث، يتم�� با��انب  -3
ال�و�ا�ي، الثقا��، و �جتما�� لل��اب، و 

يزخر بھ ال��اب املغر�ي خصوصا  يذال
-(الر�ف لدى مناطق ا���ة الشرقية

الناضور)، و �قاليم ا��نو�ية -وجدة
-ل�و�رة-السمارة-ال��راو�ة(العيون 

أقاليم ا��نوب )، مرورا ب---آسا
 ورززات...)-تافياللت-الشر��(الراشيدية

و يمكننا إضافة �عد أخ�� م�م كذلك  -4
مرتبط بالسياق الدو�� و�كرا�ات 
�قليمية ذات الصلة، �� إطار ا���امة 
الشاملة املشار إل��ا آنفا،  �� الوقت 

أصبح فيھ التدب�� ال��ا�ي الوط��  يذال
ل�س �� معزل عن املطالب و السياقات 
الدولية و �قليمية و �و ما يفرض 
نفسھ بقوة ع�� �قل �� ا��ماعات 
ال��ابية ا��نو�ية للمملكة، و ا��ديث 
عن حكم  ذا�ي بصفة است�نائية 

                                                             
المتعلق  113.14القانون التنظیمي رقم  283حیث جاء في المادة  6

صادر  1.15.85بالجماعات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 
ابتداء من تاریخ  ):2015یولیو  7( 1436من رمضان  20في 

 حیز التنفیذ:دخول ھذا القانون التنظیمي 
المحدثة وفق أحكام القانون  »مجموعات التجمعات الحضریة«حمل ت

 ؛»مؤسسات التعاون بین الجماعات«السالف الذكر اسم  78.00رقم 
 78.00المحدثة وفق أحكام القانون رقم  »مجموعات المحلیة«تحمل 

 .»مجموعات الجماعات الترابیة«السالف الذكر اسم 
الجماعة «و »الجماعة الحضریة«حل م »الجماعة«تحل عبارة  

في النصوص الصادرة قبل دخول ھذا القانون التنظیمي  »القرویة
 حیز التطبیق
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بال�سبة ل�ذه �قاليم ونموذج تنموي 

 خاص ��ا.

ديد املقومات �ر�عة ال�� و عليھ، و �عد تح
يقوم عل��ا ال��اب املغر�ي، يمكن اعتبار أن 
ال��اب يظل تلك الصلة الواصلة ب�ن ما �و 

" حيث  Etat-Périphériesمركزي و مح�� "
ت��يل و تنفيد السياسات العمومية 
الوطنية، بت�سيق مع ال�يئات ال��ابية داخل 

 Principe" ال��اب ع�� اعتماد مبدأ التفر�ع 
de Subsidiarité  بحيث ال يتعلق �مر "

بمستوى إداري جديد داخل التنظيم ال��ا�ي 
الوط��، بل يفرض ال��اب نفسھ بصفة 
مستمرة و دائمة باعتباره �سق اجتما�� 
متطور و متحرك، و �و ما قد �ش�ل تأث��ا 
مباشرا ع�� ال��اب الوط�� الك��، ما يمكن 

بالنظر   معھ القول بنظام دينامي�ي معقد
للمتغ��ات الكب��ة و ا��تلفة ال�� تطرأ ع�� 
ال��اب، ف�و ي�ش�ل أساسا بفضل العالقات 
الدائمة و املستمرة ع�� الصعيد ا��غرا�� 
ب�ن مجموعة من الفاعل�ن ال��ابي�ن، 
فعالقات القرب �ذه قد تؤدي إ�� بلورة 
تصرفات أو أعمال تص�� قانونية مع الوقت 

ة تحكم ا��ماعة و كتنظيم قوان�ن ترابي
الروابط املوجودة ب�ن مختلف أفراد�ا، 

ما يمكن أن �س�� بالقرب املؤسسا�ي  لكذو 
 ".Proximité institutionnelleأو التنظي�� "

فال��اب إذن، يمكن �عر�فھ انطالقا من بي�تھ 
الناتجة عن التم�� و �ختالف و دينامية 
الت�و�ن داخلھ، حيث يمكن ا��ديث عن 

ية ال��اب و عزلھ عن با�� ال��ابات استقالل

ا��يطة بھ الختالف القواسم املش��كة بي��ا، 
أو وجود حد أد�ى للت�سيق، ما يجعل من 
السلطة املركز�ة العمومية صمام أمان 
بال�سبة ل�ذا النوع ا��تمل من �ختالفات و 

و ما قد ي��تب عنھ من تبعيات و  مايزاتتال
 نتائج ع�� املستوى السيا��� و التنظي��.

�� ال�ساؤل حول ما إذا �ان  و �ذا ما يدفعنا إ
ال��اب �و �صل أو املستوى �ول لبناء 
السياسات ال��ابية، أم أنھ ن�يجة لسياسة 
الدولة املركز�ة املتمثلة �� ال��ابية 

"Territorialisationن ترابية " (نتحدث ع
 Territorialisationالسياسات العمومية) 

des politiques publiques �� فال��يح ،
نظرنا أنھ �� البداية �ان ال��اب قبل الدولة، 
فاألفراد و ا��ماعات �م �ساس أو املقوم 

، فبعد توغل �نظمة 7الرئ���� لبناء الدولة
الرأسمالية، و ظ�ور أنظمة حكم سياسية 

من ال��اب �صل �� البناء و  جديدة، جعلت
بلورة السياسات العمومية ال��ابية ( الدولة 

الفدرالية ...) مع   -ال��ابية -ا���و�ة -املركز�ة
التدب�� املباشر و الناجع ل��وات ا��ماعات 

 ال��ابية من نفس�ا و بنفس�ا.

ا���امة ال��ابية، املف�وم ال��يح و  -2
 الت��يل الفعال:

��امة ال��ابية مجموعة من البد أن ملصط�� ا�
التعر�فات ال�� قدم�ا الفقھ املعاصر و ا��ديث، 

                                                             
من المعلوم طبقا لمبادئ القانون الدولي أنھ لقیام الدولة ال بد من  7

 Les éléments constitutifs de) ( توفر ثالثة عناصر أساسیة
l’ Etat :السلطة العمومیة أو -الشعب أو السكان-التراب أو األرض

 القانون. 
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لكن �ذه املفا�يم �انت و الزالت �� كث�� من 
�حيان مرتبطة �ش�ل وظيفي بالتطور الذي 
�عرفھ ال��اب عند �ل حقبة زمنية ع�� حدة، و 
بالنظر أيضا إ�� �عدد تفرعات �ذه ا���امة 

�منية و �دار�ة... ، ما يفرض ، �قتصادية
علينا الوقوف ع�� �عض التعر�فات املقدمة �� 
�ذا الباب و املرتبطة أساسا بموضوع ال��اب 
�عيدا عن الغالف �قتصادي الصرف الذي �شأ 

 فيھ املصط��.

فكما �و معلوم، �ستأثر مف�وم ا���امة 
با�تمام ا��تمع �قتصادي أك�� من غ��ه من 

يا��� أو �جتما��، و ذلك يرجع الفقھ الس
باألساس إ�� ما�ية و �شأة املصط��، فاألصل �� 
التدب�� املادي (�قتصادي مثال) النجاعة و 
الر�ح، كما �و الشأن أيضا بال�سبة ل���امة 

لكن نجاعة من نوع آخر ��م باألساس  ،ةيال��اب
التدب�� ال��ا�ي و �داري ع�� مستوى ال��ابات، 

ا عن ال�اجس املا�� أو �قتصادي الصرف �عيد
و إن �ان من العناصر امل�ونة و �ساسية 
���امة التدب�� ال��ا�ي، ل�ذا الغرض �عرف 
البنك الدو�� ا���امة باعتبار�ا أسلو�ا ملمارسة 

و  �قتصاديةالسلطة �� تدب�� املوارد 
 .8للبالد من أجل التنمية �جتماعية

و لعل ما يبدو أنھ �عر�ف اقتصادي خالص،  
الغرض منھ ضمان بقاء املشار�ع ال�� يمول�ا �ذا 
�خ��، و �و ما قد نراه جليا داخل أغلب الدول 
النامية بما ف��ا املغرب ال�� تحاول جا�دة تب�� و 
ف�م أسس ا���امة بصفة عامة و خاصة 

                                                             
8 worldbank.org/en/topic/governance 

ال��ابية م��ا، تلبية لت�لفة ا���امة 
"، ألجل ذلك اعتمد البنك الدو�� "�قتصادية

 :9مظا�ر رئ�سية ل���امة أ�م�ا

 النظام السيا��� للدولة. - أ
طر�قة تدب�� الدولة لل��وات  - ب

الطبيعة �قتصادية و �جتماعية 
 املرصودة للتنمية.

قدرة ا���ومات ع�� تحقيق و  - ت
 تصميم ال��امج التنمو�ة املسطرة.

تخليق املؤسسات العمومية من  - ث
خالل اعتماد نظام تدب��ي ناجع و 

 فعال.

و ع�� اعتبار أن ا���امة ظلت ملدة ل�ست 
حب�سة ا��تمع �قتصادي ع�� ما  ةنبال�ي

 ، " Corporate governance10 " �س�� بـ
من تحليل  O.E.Williamsonحيث تمكن 

العالقة السب�ية و طبيعة التداخالت ب�ن 
�فراد و ا��ماعات داخل تراب يجمع�م، 

ي �عت�� عامل الر�ح وثمن السوق ذال
ا��ددين الرئ�سي�ن لطبيعة �ذه العالقة 
ع�� املستوى �قتصادي ع�� �قل، معت��ا 
أن ا���امة تتج�� أساسا �� �ليات و 

ارة املؤسسة �دوات املوضوعة ر�ن إش

                                                             
9 worldbank.org/en/topic/governance 
10 Oliver E. Williamson, « The Theory of the Firm as 
Governance Structure: From Choice to Contract », 
Journal of Economic Perspectives, vol. 16, no 3, 
2002, p. 171–195 
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لقيادة عمليات ت�سيق نافعة نا�عة من 

 : 11مقوم�ن أساس�ن

أنظمة داخلية عند وجود �ي�لة  -1
 تنظيمية مؤسساتية 

عقود و شر�ات إذا �علق �مر بتواصل  -2
 .و ت�سيق خارج املؤسسة

 Ronaldو ما �عزز �ذا الطرح كذلك نجد  
Coase12 و معظم رجاالت املدرسة ،

 (L’école institutionnaliste) املؤسساتية
–أن املؤسسة  ا �خ��ذحيث اعت�� �

خالل بداية القرن العشر�ن، بدأت  -املقاولة
�غزو الساحة �قتصادية العاملية بفضل 
ان��اج أساليب جديدة ل���امة تم��ت حي��ا 
باالشتغال ع�� أنظمة �نتقال و التواصل 
املؤسسا�ي من أجل التخفيف من ت�اليف 

و�و ما أدى  املعامالت املفروضة من السوق.
 « Régulation » ا�� ظ�ور مف�وم التنظيم

 Dominique  ي يحا�ي ا���امة لدىذال
Lorrain 13حيث اعت�� أن: 

 ا���امة (Gouvernance) عملية :
ت�سيق داخلية للمؤسسات �غرض 

 التخفيض من �لفة املعامالت.
 التنظيم (Régulation):  مجموع

آليات التنظيم و مراقبة املؤسسة 
من طرف السلطات العمومية 

(Puissances Publiques). 
                                                             
11 D. Lorrain, Administrer,  gouverner, réguler 
1998, p. 85 
12 R.Coase (1937), "The nature of the firm", 
Economica, n° 4, N.s., novembre, p. 386-405 
13 D. Lorrain, opcit 

انتقل مف�وم  فح�� سنوات الثماني�يات، 
ا���امة إ�� مجال العلوم السياسية ليم�� 
طرق التدب�� و ال�سي�� لدى ا��ماعات و 
�فراد داخل ا��ال ا��ضري، أو كما �سميھ 

"  Urban Governance "  الفقھ �نجل��ي 
وا��ديث عن الفعل العمومي ال��ا�ي، قبل أن 
يتم إنزال مف�وم ا���امة أو ا���امة 

ع��    " Global Governance " الشاملة
مجاالت القانون الدو�� مع أواخر القرن 

 العشر�ن.

نرى جليا أن تأث�� التيار املؤسسا�ي أض�� 
ت م�يمنا من خالل نظر�ة السوق و التأث��ا

البي�ية داخل ا��ال، لكن و مع تقدم الزمن، 
بدأ ا��تمع �قتصادي �� ا��وض �� مف�وم 
ا���امة ا��لية الذي �ان يبدو �� بداية �مر 

 Equilibre " كش�ل من أش�ال التوازن ال��ا�ي
territoriale  و �عتماد املتبادل "

" Interdépendance  ب�ن مؤسسات  �نتاج "
و املؤسسات و املرافق العمومية �قتصادي 

ال��ابية بما ف��ا ا��ماعات ال��ابية أو 
ا���ومات ا��لية، حيث بدأ يظ�ر ال��اب 
كفاعل رئ���� و مسا�م فعال �� الدورة 
�قتصادية و التنمو�ة ملا ل���امة آنذاك من 
ارتباط وطيد بالتنمية ال��ابية ا��لية، 

ق الفعل مشكال بذلك املستوى املالئم لت�سي
ال��ا�ي داخل مجال ترا�ي محدد �عيدا عن 
النجاعة ا��اس�ية �قتصادية الّصرفة، 

ع�� ���يع با�� املؤسسات ا��لية غ��  لكذو 
�قتصادية للمسا�مة الفعالة �� بناء القرار 

 و الفعل ال��ا�ي.
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فكما نالحظ أن ال��اب أو باألحرى املستوى 
القاعدي �� التدب�� العمومي ال��ا�ي فرض 
ع�� ا���امة التنصل من �عض أو جزء من 

، املتمثلة أساسا �� �قتصادية��داف 
الر�ح و تجارة السوق و تطو�ر �نتاجية، إ�� 
النظر �� مقار�ات جديدة ل���امة ع�� 

ا���� الذي �عت�� ا��لقة استغالل ال��اب 
�ساس �� دور التنمية ال��ابية دون إغفال 

و �ذا ما أدى ا�� ان�شار  ،�قتصاديةالتنمية 
مف�وم ا���امة �� إطار تحليل نظام التدب�� 
ال��ا�ي باإلضافة إ�� البحث �� نجاعة و 
 فعالية الفعل العمومي ع�� حوكمة

السياسات العمومية، فمن خالل زاو�ة 
التدب�� ا���� ،نجد مصط�� ا���امة �ش�� 
ا�� مشاركة /إشراك املؤسسات �قتصادية 
مع القرارات العمومية السياسية �غية 
تحقيق ت�امل و ا���ام �� الفعل العمومي 
ال��ا�ي ك�ل، حيث ازدواجية السلطة و اتخاذ 

� �� بلورة القرار باعتبار�ا الفاعل الرئ���
السياسات العمومية، و من تم ا��ديث عن 
تدب�� إداري سيا��� داخل ال��اب للوصول ما 
أمكن إ�� توحيد و ت�سيق الغايات و ��داف 

 .Pو�� �دا الصدد اعت��  و ال��امج التنمو�ة،
le Galès  أن ا���امة ا��لية تقت��� تفاعل

�ل من الدولة و ا��تمع(�فراد) و النظر �� 
سيق الضرور�ة من أجل توحيد أ نماط الت�

الفعل العمومي مع العمل ع�� ت�امل و 
التقائية الفعل ال��ا�ي و إن �عدد 

 .14املتدخلون 
                                                             
14 P. Le Galès, « Du gouvernement urbain à la 
gouvernance urbaine », Revue française des 
sciences politiques, n°1, 1995, p.61 

إن ا��ديث عن ا���امة داخل العلوم 
السياسية يقودنا باألساس إ�� إعادة تطو�ر 
الفعل العمومي، فبالرغم من تنوع املتدخل�ن 

مؤسسات و الفاعل�ن من �يئات م�نية، 
عمومية، جماعات ترابية ،إدارات المركز�ة، 
مواطن�ن، مقاوالت، �عاونيات... فال��اب يظل 
بمثابة دائرة �شتغال حيث تظافر و التقائية 
السياسات العمومية الفردية أو ا��ماعية 
مع ال��ك�� ع�� إشراك ا��تمع املد�ي �� دوائر 
 صنع القرار الوط�� و ال��ا�ي، فتدب�� الفعل
ال��ا�ي يقوم ع�� أساس عملية تفاعل، �عاون 
و تفاوض ب�ن فاعل�ن و متدخل�ن �� مختلف 
ا��االت و املواقع و الوظائف، �ذا التضامن  
الذي سيؤدي ال محالة إ�� تفادي احت�ار 
القرار العمومي ال��ا�ي بيد منظمة 
/مؤسسة/�يئة أو سلطة واحدة، ال�� 

شا�ل و سي�ون من الصعب عل��ا مواج�ة امل
التحديات املطروحة دون الرجوع إ�� با�� 
ممث�� ال��اب من ذوي التخصص و ا����ة و 

: N. Bertrand الشرعية، كما جاء �� �عر�ف 
إذا حافظت ا��ماعة ا��لية ع�� دور "

التوجيھ و القيادة، س�ش�ل بمعية 
مؤسسات عمومية أو خصوصية خاضعة 
ملنطق�ا �� الر�ح مصا�� تمارس 

/صالحيات �� مجاالت تارة مسؤوليات
مش��كة و تارة أخرى متنازع حول�ا، لكن 
تظل دائما تا�عة ملصا�� ا��ماعة ذات 

 .15"الطا�ع ال��ا�ي العمومي

                                                             
15 -  Bertrand N. et al. (2001), « Intégration des 
formes de proximité dans la gouvernance locale, 
p6 
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إذن، و �عد الوقوف ع�� ما يم�� املصط�� �� 
ا��قول السياسية، �قتصادية، و العالقات 
الدولية يمكننا القول بأن القاسم املش��ك 

رس يتج�� حصرا �� ضرورة ب�ن �ذه املدا
توسيع مجال الفاعل�ن داخل ال��اب موضوع 
الدراسة و التضامن و التعاون بي��م و ب�ن 
مختلف املؤسسات و املرافق العمومية م��ا و 
ا��اصة، من أجل بلورة نمط جديد التخاذ 
القرار ع�� مستوى ال��اب من خالل التوز�ع 

ع��  " Horizontal Dispatching�فقي "
مختلف مستو�ات السلطة، ب�ن ما �و دون 

 Infraالوط�� و فوق الوط�� و البي�� : 
national – Supra national – Trans 

national 

II-   دارة ال��ابية ب�ن الالمركز�ة�
ال��ابية و الالترك�� �داري من 
خالل التجر�ت�ن �سبانية و 

 املغر�ية:

أ��ت �دارة ال��ابية �عرف تحوالت عميقة 
ع�� مستوى التنظيم كما �و الشأن بال�سبة 
للوظيفة، إال أن �ذه التحي�نات تظل غ�� �افية 
لل��وض والر�� ��ا و كذا ت��يح �ختالالت 
الوظيفية ال�� �عرف�ا، و ذلك باملقارنة مع تجارب 
فر�سية و إنجل��ية ال�� عرفت عدة تدخالت 

صالح �دارة ال��ابية، فيما لم �عرف �غية إ
املغرب أي إصالح تنظي�� أو قانو�ي مباشر ل�ذه 
�دارة ال�� �عت�� ��ر الزاو�ة لتنمية ال��اب، و 
الطر�ق �نجع لبناء دولة ترابية قادرة ع�� 
التصدي لألزمات ال��ابية عن طر�ق تدب�� ترا�ي 

 فعال.

�دارة ال��ابية ونموذج الالمركز�ة  -1
 سبانية:� 

ال يختلف اثنان حول قدم و عراقة التجر�ت�ن 
�سبانية و �يطالية �� مسلسل الدولة 

أو دولة ”Regional State‘‘ ا���و�ة 
 17" خالل القرن  State of regions" ا���ات

وع�� اعتبار�ما أحد أقدم �نظمة السياسية 
الالمركز�ة داخل أور�ا، حيث �شمل اسبانيا ع�� 

�سمة  5000م��ا ال تتعدى  % 0.8دية،بل 8114
فقط من مجموع البلديات يفوق  0.7�� ح�ن %

، ال���ء الذي �عد 16�سمة 100000عدد�ا 
مفارقة كب��ة باملقارنة مع التجر�ة الفر�سية 
بالنظر ا�� الفرق ا��اصل ع�� املستوى 
الديموغرا��، ألجل ذلك، و مع بداية القرن 

 La جماعا�ي "-و�فضل مبدأ التعاون الب�ن ،21
coopération intercommunale  أصبح "

مقابل    "Mancomunidades" 17937إلسبانيا
 201و ما يقاربComarcas" " مقاطعة 135

� أن �ده التجر�ة   " 18Consorciosاتحادا"
 ظلت قاصرة �س�ب نقص ا��واضر (ا���ات)

" ال�� �ساعد Aires métropolitainesالك��ى" 
ع�� خلق مجموعات تضم املراكز ا��ضر�ة 

تداركھ  ما تم لكذو الك��ى و �قاليم التا�عة ل�ا، 

                                                             
16 Jean-Baptiste Harguindéguy, La gouvernance 
territoriale espagnole à l'épreuve de la crise 
économique : vers la recentralisation?  Romain 
Pasquier and Alistair Cole Source: Critique 
internationale, avril-juin 2015, No. 67 (avril-juin 
2015), pp. 103-122 
17 Jean-Baptiste Harguindéguy, opcit 

القانوني الوطني عن  لنظاماات، ضمن یحدد االتحاد الحر للبلدی  18
معة جزًءا تإنشاء كیان محلي أعلى تفوض إلیھ البلدیات المج طریق

من السلطات الموكلة إلیھا بموجب القانون. الغرض من ھذا االتحاد 
 ھو تجمیع الخدمات لجمیع البلدیات األعضاء.
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بإحداث أر�عة أقطاب ك��ى  1985خالل سنة 

ج�و�ة، اثنان بفال�سيا و آخران ب��شلونة، 
�س�ب الضغط الدي مارستھ آنذاك �قاليم 

 ،أو ما 19املستقلة مدعومة بح�وما��ا ا��لية
" Les députations provinciales�عرف بــــ"

 Conseils ال�� تقابل�ا ا��الس العامة "
généraux  بفر�سا و ا��الس"

" باملغرب، �ذه Conseils régionaux" ا���و�ة
�قطاب بدأت من ال��اب أو �عبارة أ�� من 
أسفل �رم التدب�� ال��ا�ي ا����، دون ا��اجة 
إ�� إحداث مستوى ترا�ي جديد كما حدث 

 1960بال�سبة للتجر�ة الفر�سية ابتداء من سنة
ع�� إحداث  ما �س�� با��ماعات ا��ضر�ة 

Communautés urbainsحاليا  ، و ال�� أصبحت
 "Métropolesارة عن حواضر ك��ى "عب

 50ومع بداية ال�سعي�يات أصبح إلسبانيا حوا�� 
إقليما، و ال�� ال �عدو أن ت�ون ���ة طبق 
�صل لنموذج "نابليون بونابرت" عند تب�يھ سنة 

لسياسة الالترك�� �داري، و  1800ف��اير  17
ال�� باملناسبة �عت�� اللبنة �و�� �� سياسة 

لعمومي  ا��ديد املب�� ع�� تقر�ب فع�� التدب�� ا
 "لإلدارة للمواطن�ن و املرتفق�ن، حيث أكد حي��ا 

Je veux que de ce jour date le bonheur 
des Français "  مخ��ال بدلك سعادة املواطن

�� تقر�ب �دارة منھ، ما يجعل من سياسة 
الالترك�� �داري تكر�سا ملبادئ ا��دمة و املرفق 

مي�ن، �ذه التجر�ة ال�� أثرت �ش�ل كب�� العمو 

                                                             
19 Juan Carlos Molero, « Analysis of the 
Decentralization Management public in Spain, 
public finance and management, 1 (4),p500-556 

ع�� با�� التجارب الدولية �خرى ع�� ت�ن��ا 
 ملبادئ الالترك�� كرافعة لإلدارة العمومية.

و�ذ �عد إسبانيا من الدول ال�� تأثرت �ش�ل  
كب�� بالرغم من سبق�ا كما قلنا �� مجال 
الالمركز�ة ال��ابية و بناء الدولة ا���و�ة، فع�� 

 Départementsالقطاعات ا��ليةغرار 
Locaux   الفر�سية ال�� �انت �س�� عن طر�ق

ا��الس العامة، �انت �قاليم �سبانية �س�� 
" Députations élusمن لدن مجالس منتخبة "

ت�تخب باالق��اع غ�� املباشر من طرف �عضاء 
املنتخب�ن، حيث يبدو أن حقل اختصاصات �ذه 

املتعلق  1985أبر�ل  2ون ا��الس ا��ددة بقان
بالتدب�� ا���� غ�� مب�ية ع�� أسس وا��ة، و 

، الدي 20لعل �ست�ناء الوحيد إقليم الباسك
�عت�� أحد �قاليم الدي يكرس ملف�وم ال��اب 
بمعياره الثقا�� اللغوي ا��ض، حيث حدود 
ذلك �قليم ال �ع��ف با��غرافيا، و السياسة 

ا��ددات ال��ابية و�قتصاد و غ���ا من 
املعتمدة �� كث�� من التجارب الدولية �املغرب 
مثال أو فر�سا و ح�� إنجل��ا، بل تظل اللغة 
الباسكية ا��دد الرئ���� ل��دود ال��ابية، إذ أن 

 ا��دود ت�ت�� عند آخر فرد يتحدث ��ذه اللغة.

�ذه ا��الس �ان ل�ا دور الت�سيق ب�ن 
يتعلق باملساعدة  ا��ماعات امل�ونة ل�ا، فيما

                                                             
20Le Pays basque échappe à la politique 
décentralisatrice du territoire espagnole puisque 
les autorités provinciales, appelées "députations 
forales", des "territoires historiques" du 
Guipúzcoa, de l'Alava et de la Biscaye disposent de 
plus de compétences que le reste des députations 
espagnoles 
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�قتصادية و التقنية ل�ذه ال�يئات،  القانونية،

و ذلك �� غياب أية مسؤولية للمجالس املس��ة 
فيما يتعلق بأ�شط��ا و أعمال�ا و تصرفا��ا 
القانونية ال�� �ان ل�ا �ثر و التأث�� املباشر ع�� 
ا��ماعات الصغ��ة، وال�� �انت ت�تقد �شدة 

مزوجة �� �عض �حيان �ذه الالمسوؤلية امل
بتضارب املصا�� السياسية و �دار�ة عن طر�ق 

 استغالل �حزاب السياسية ل�ذا الغرض.

إال أن قانون إصالح �دارة ا��لية �سبانية 
�� ظل ح�ومة ا��زب الشع��، زاد  2013لسنة 

ليكرس �يمنة �ذه ا��الس ع�� البلديات 
ات �ذه الصغ��ة من أجل مراقبة و ترك�� نفق

�خ��ة، فمن الناحية �قتصادية أو ا��بائية، 
أن ا��ماعات و  V. Lapunteginé يبدو ل 

�قاليم �ما ا��اسر �ك�� من مسلسل 
الالمركز�ة ال��ابية ع�� حساب ا���ومات 

" ال�� Gouvernements régionauxا���و�ة "
أ��ت تمتلك �ل وسائل العمل و التدب�� ا���� 

 14ان �قاليم لم �س�� سوى % لل��اب، حيث
من مجموع ال��وات العمومية الوطنية، �� 
املقابل، نجد أن لألقاليم مسؤولية القيام 
بأشغال التط���، النظافة، التغذية، املاء 
الصا�� للشرب، تنظيم الس�� و ا��والن 
لأل��اص و العر�ات ع�� الطر�ق العمومية 

أ�شطة  باإلضافة إ�� تنظيم السكن و غ���ا من
القرب املرفقي...، تماما كما �و الشأن بال�سبة 
ل��ماعات ال��ابية املغر�ية �� اطار 

 �ختصاصات الذاتية "التقليدية".

لكن مع بداية ��اية القرن العشر�ن بدأت   
إسبانيا تتجھ نحو ت��يل ج�و�ة سياسية 

للتخلص مما �ان �شوب �قاليم من صراعات و 
رغبة �قاليم الداعمة  سوء تدب��، نزوال عند

ل��كم الذا�ي آنذاك سيما �عد ان��اء الف��ة 
"، حيث �انت Régime Franquisteالفرن�ونية "

بإقلي�� الباسك و ال�اتالن ع�� التوا��  21البداية
و اعتماد أول دستور  1983-1979س�ت�ن 

" الذي �ان  Statut Autonomiqueترا�ي"
لدولة ال��ابية البوابة �و�� لبناء ما �سميھ با

السياسية ع�� اعتماد �قاليم �سبانية ع�� 
دستور مح��، ح�ومة ج�و�ة، و برملان ت�ون �ل�ا 
�� اح��ام تام لدستور الدولة املركز�ة، 

نجده ي�ب�� كذلك  1978فبا��ديث عن دستور 
ع�� غرار التجر�ة املغر�ية املرتبطة با���و�ة، 

الدولة مبادئ �ختصاصات الذاتية ل�ل من 
املركز�ة و ا��ماعات ا��لية و كذا صالحيات 
مش��كة بي��ا تمارس�ا ال��ملانات الذاتية أو 

و كذا اختصاصات منقولة بصفة  22املركز�ة
 تدر�جية من املركز نحو ا���ات ا��لية

(الباسك و ال�اتالن) بداية بقطا�� التعليم و 
ال��ة، ليتم �عميم�ا ع�� با�� ال��اب �سبا�ي، 

تصبح حي�ئذ التجر�ة ا���و�ة �سبانية شب��ة ل
من حيث مبادئ التنظيم بتجارب �ل من كندا، 

 14ب��ي�ا، و أملانيا، السيما �عد تب�� قانون  
 Conférences "القا��� بإحداث  1983أكتو�ر

sectorielles multilatérales  ال�� تقوم بدور "
 ا��الس التداولية �س�شار�ة ما ب�ن القطاعات

العمومية املمثلة داخل ال��اب أو �قليم، ما دفع 
با���ات ا��لية ا�� الضغط أك�� من أجل جلب 
مز�د من �ختصاصات من الدولة، و ذلك ع�� 

                                                             
21 Juan Carlos Molero, opcit 
22 Jean-Baptiste Harguindéguy, opcit 
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البحث �� نجاعة تدب�� السياسات ال��ابية 

تطو�ر آليات عمل  2004ا���و�ة، ليتم سنة 
 La�ده ا��الس �س�شار�ة بإحداث "

Conférence des Présidents و ال�� تختص "
�� النظر �� املشا�ل و التحديات ال�� تواجھ 
التنمية ال��ابية ع�� مستوى �افة القطاعات 
�دار�ة العمومية الالممركزة، ع�� ش�ل النظام 

 الفيدرا�� الكندي �ملا�ي �س��ا�� و النمساوي.

النظام السيا��� ال��ا�ي إلسبانيا إذن، �و نظام 
يكرس ���و�ة سياسية ع�� استغالل ا���ات 
امل�ونة للدولة املركز�ة، و ذلك ع�� اعتماد مبدأ 
التوازن ب�ن املركز و ال��ابات ال�� و مع مرور 
الزمن بدأت �ستحوذ ع�� جل املوارد و 
 �ختصاصات  لتدب�� ال��اب ا����، و بالنظر إ��
ما يم�� �ذه العالقة من دينامية فاعلة ب�ن 
سياس�� الالترك�� من ج�ة و الالمركز�ة من ج�ة 
أخرى و ال�� ال �عدو أن ت�ون حال عابرا فرضتھ 
الظروف السياسية و �قليمية انداك، �س�ب 
الثغرات املتكررة للشأن العام �سبا�ي عامة و 

ة ال��ا�ي خاصة، و �ذا ما يبدو من خالل ثنائي
املصا�� املتقابلة ب�ن الدولة و ا��يط حيث تظل 
�و�� �� محاولة مستمرة إلعادة مركزة القرار 
�قتصادي، ع�� وضع اليد ع�� ا��بايات 

 80العمومية ال��ابية ( السيما و ا��ديث عن %
من م��انية ا���ات �� من تحو�الت الدولة 
املركز�ة )، �� ح�ن نجد �عض ا��الس ا���و�ة 

خاصة ال�اتالنية ترفض رفضا قاطعا �ذه و 
املقار�ة املركز�ة �� التعاطي مع الشأن ا����، 
مطالبة باستقالل جبا�ي مح�� �عيدا عن تدخل 
املركز و�و ما قد يقود إ�� استقالل فع�� " 

Indépendance de fait ع�� اعتبار أن ،"
�عض من �ده �قاليم ال �غدو أن ي�ون �� 

 الالمركز�ة و الفيدرالية. منتصف الطر�ق ب�ن

ح�امة ال��اب املغر�ي و الالمركز�ة  -2
 ال��ابية:

لقد أدى تطور الظروف العاملية و الدولية إ�� 
حدوث �غ��ات مفا�يمية للدولة ع�� املستوى 
�داري، حيث ا��ديث عن الالترك�� و 

املستوى �قتصادي عند  اذوكالالمركز�ة 
أو اللي��الية أو ا��ديث عن الدولة الرأسمالية 

–( الدولة املركز�ة  ح�� ع�� املستوى السيا���
ال��ابية ....) بنحو أصبح معھ -ا���و�ة-الفيدرالية

مف�وم املركز�ة متجاوزا إ�� حد ما، فع�� 
املستوى �داري، لم �عد الدولة قادرة ع�� 
تحقيق أ�داف�ا التنمو�ة  بمف�وم�ا املركزي، بل 
أصبحت "مج��ة" ع�� التخ�� عن سلط��ا 

تحو�ل �عض  املركز�ة لصا�� با�� ال��اب، و
�م�انات و املوارد لتمك�ن ا��ماعات ال��ابية من 

 القيام ��ذه امل�ام ا��ديدة.

ولعل عدم قدرة الدولة ع�� القيام بدور�ا 
التقليدي و الذي يتطلب أساسا تقر�ب 
ا��دمات العمومية من املواطن�ن و إشراكھ �� 

، دفع بالعديد من 23�سي�� الشؤون ال��ابية
د مقار�ات تدب��ية جديدة �غية الدول إ�� اعتما

دمقرطة و حوكمة أسس �دارة ال��ابية، ومع�ا 
ال��وض بالتنمية ال��ابية و تحديث أساليب 

                                                             
 :بالمغرب الجھویة والسیاسة التراب تقسیم" :یحیا الكبیر عبد-23
 مؤلفات سلسلة ت، م إ م م منشورات ،"سیاسیة جھویة اعتماد نحو

 ، 84 عدد الرباط، المغربیة النشر دار مطبعة جامعیة، وأعمال
 78 ص ، 2010
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التدب�� التنظي�� و �داري، القائمة أساسا ع�� 
مبدأي أو سياس�� الالمركز�ة ال��ابية إ�� جانب 
الالتر�كز �داري استجابة إ�� التطورات 

ارجية، اقتضت خلق ب�يات الداخلية و ا��
ترابية جديدة مؤثرة و فاعلة �� صنع القرار 
العمومي و ال��ا�ي، من خالل جماعات و �يئات 
المركز�ة ذات استقالل إداري و ما�� تتحكم �� 
حدود�ا ال��ابية بصفة مستقلة مؤازرة أو 
مساندة بالدولة املركز�ة ال�� يظل من واج��ا 

مان نجاعة ا��فاظ ع�� وحدة الدولة و ض
 تصور السياسات العمومية فقط. 

و �كذا، فال��وض من مستوى فعالية و نجاعة 
التنمية ال��ابية املغر�ية، �عد من ��داف 
الرئ�سية و �ساسية ال�� جعلت املغرب ين�� 
بطر�قة متالزمة سياس�� الالمركز�ة و الالترك�� 
�داري منذ ا��صول ع�� �ستقالل إ�� غاية 

�ذه �سطر، ع�� ترسانة قانونية مت�املة كتابة 
و متواضعة من نصوص قانونية و تنظيمية، 
ل�ون التنمية ال��ابية �انت و ال تزال حاضرة �� 
�ل تمظ�رات التدب�� العمومي ا��ديث، حيث 
تطمع الدولة من خالل ذلك إ�� تحس�ن و 
حوكمة التدب�� العمومي ال��ا�ي، و �� املقابل 

�دارة املركز�ة بالرغم من تخفيف العبء عن 
أ��ا �عت�� �داة ال�� �س�� و توجھ لكن من 
مسافة �عيدة جغرافيا و بت�لفة أقل أو كما أشار 

»  C'est leبقولھ :  Odilon Barrotإ�� دلك 
frappe mais on en a  même marteau qui

» raccourci le manche. ما يمكن معھ القول ،
مركز�ة و الالترك�� يمكن �� نظرنا أن سياس�� الال 

اخ��ال�ما معا �� مبدأ تقر�ب �دارة من املواطن 

أي انتقال �دارة من املركز �شق��ا العضوي و 
الوظيفي إ�� ا��يط/ال��اب ع�� تفو�ض ما 
يمكن تقو�ضھ و التنازل عن �ختصاص إ�� 

" �نجع و �مثل من حيث الت��يل، Côté" ا���ة
كن مشاركتھ  و القيام و كذا مشاركة ما يم

 .24ببعض �ختصاصات بصفة مش��كة

و تأسيا ع�� ذلك يمكن القول ع�� أن تقطيع 
ال��اب املغر�ي ع�� الش�ل ا��ا�� إ�� ثالث 

ي��ض أساسا بالت��يل الفع��  25وحدات ترابية
لالمركز�ة عن طر�ق ال�يئات املنتخبة و مجالس�ا 
ال��ابية ال�� �عد املسؤولة عن التنمية ال��ابية و 

، 26التخطيط �س��اتي�� ��ططات التنمية
فا��ماعات ال��ابية بأصناف�ا الدستور�ة الثالثة 
إ�� جانب مصا�� الدولة الالممركزة ما�� إال 

وحدات إدار�ة ترابية للتنمية ا��لية، أدوات و 
ما �سعنا القول أن ت�امل و التقائية التدب�� 
ال��ا�ي ل��ماعات ال��ابية مع نجاعة التدب�� 
العمومي الالممركز يقودنا ال محالة إ�� تنمية 
ترابية شاملة و ناجعة، و بالتا�� ت��يح املف�وم 
السائد ع�� �دارة ال��ابية باعتبار�ا أو 

ختصار�ا فقط ع�� رجال السلطة تحت سلطة با
العامل أو الوا�� الدي �و أيضا من رجال 
السلطة املمارس�ن داخل �قليم أو العمالة أو 

                                                             
شریف الظھیر من الدستور المغربي الصادر بال 140نص الفصل  24

 2011یولیو  29( 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91رقم 
 مبدآالترابیة، وبناء على  في فقرتھ األولى على أن للجماعات

التفریع، اختصاصات ذاتیة واختصاصات مشتركة مع الدولة 
 .واختصاصات منقولة إلیھا من ھذه األخیرة

شریف الظھیر من الدستور المغربي الصادر بال 135نص الفصل  25
 2011یولیو  29( 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91رقم 

الترابیة للمملكة ھي الجھات لجماعات في فقرتھ األولى على أن ا
 والعماالت واألقالیم والجماعات

 نحو :بالمغرب الجھویة والسیاسة التراب تقسیم" :یحیا الكبیر عبد26
 مرجع سابق ،"سیاسیة جھویة اعتماد
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ا���ة، إذ أن ال��يح و املنطق قانونا، يفرض 
�عدي املع�� الضيق الذي يحصر �دارة ال��ابية 
و مع�ا التنمية �� فئة محدودة من موظفي 

زة لوزارة الداخلية، يتمتعون مصا�� الممرك
بنظام أسا��� خاص و �عينون بظ��� مل�ي �عد 
اق��اح من السلطة ا���ومية امل�لفة 

ع�� غرار القضاة و السفراء...، بل  27بالداخلية
�ل إدارة من املصا�� الالممركزة، و الوحدات 

(نيابات، مندو�يات، مدير�ات  �دار�ة أو ال��ابية
بما ف��ا املؤسسات  اقليمية، و ج�و�ة...)

العمومية املرفقية �شق��ا �داري و الصنا�� 
ال�� تمارس أ�شط��ا داخل تراب مع�ن و ان��اء 
با��ماعات ال��ابية...�ل�ا تدخل �� صميم عمل و 

لك ذتنظيم �دارة ال��ابية بمف�وم�ا �وسع و 
تماشيا و ا���اما مع مقتضيات ميثاق الالترك�� 

الة ع�� قرار لوز�ر الداخلية �داري، مع �ح
القا��� بإحداث الكتابات العامة للشؤون 

 Secrétariats Généraux des"  ا���و�ة
Affaires Générales ا�� جانب التمثيليات "

القطاعية ا���و�ة و �قليمية ا��دثة من قبل 
املصا�� و  رئ�س ا���ومة و ال�� تضم �افة 

كما �و �دارات ال�شيطة داخل ال��ابات، 
معمول بھ �� العديد من الدول الرائدة �� مجال 
التنمية ال��ابية (فر�سا، بر�طانيا )و لعل 
ا��ديث عن املف�وم ال��يح لإلدارة ال��ابية 
املغر�ية يتطلب نقاشا عموميا أ�اديميا و علميا، 

 قد نخصص لھ ح��ا �� مقال الحق.

                                                             
من  27صادر في  1-08-67 ظھیر شریف رقملقد جاء في ال 27

في  ) في شأن ھیئة رجال السلطة2008یولیو  31( 1429رجب 
مادتھ األولى من بابھ األول على ان ھیئة رجال السلطة تضم أربعة 

 أطر من عمال و باشوات و قواد و خلفاء القواد

إن ا��ديث عن ح�امة ترابية باملغرب �ستوجب 
ت��يال مت�امال و مش���ا لسياس��  لزوما

الالمركز�ة و الالترك��، و اللتان �عت��ان �� نظرنا 
وج�ان لعملة واحدة، بحيث ال تقدم و ال تطور 
ع�� مستوى مرافق و مصا�� الدولة الالممركزة 
بدون مواكبة �دارات و ال�يئات ال��ابية 
الالمركز�ة لالضطالع بالدور التنموي ا��ول ل�ا 

ورا و قانونا، مع ما قد يطرح من اش�االت دست
ع�� مستوى الرقابة و املراقبة من طرف 
السلطات املركز�ة الذي نراه �عرقل نوعا ما 

" و التدب�� Libre Administration" �دارة ا��رة
ال��ا�ي املستقل، بالرغم من تدخل القضاء 
�داري لتقييد سلطة �ذه الرقابة و العمل ع�� 

ع الشرعية القانونية، إ�� جانب الدور مالءم��ا م
املنوط بالوكيل القضا�ي ل��ماعات ال��ابية 

و محدودا �عض ال���ء،  28الذي اليزال قاصرا
بالرغم من ام�انية تفو�ض توقيعھ إ�� رؤساء 
�قسام بمدير�ة املؤسسات ا��لية، كما 
يمكنھ، عند �قتضاء، تفو�ض توقيعھ إ�� 

واليات ا���ات،  ممثل�ن ج�و��ن ع�� مستوى 
ودلك راجع �� نظرنا ا�� غياب مبادئ التأط�� و 
التحص�ن القانو�ي لألعمال و التصرفات 
القانونية و املادية ملدبري الشأن العمومي 

 ال��ا�ي.

و لعل من أبرز أوجھ قصور نظام الالمركز�ة 
ال��ابية املغر�ية، استمرار احت�ار املركز�ة 

خاللھ  لل�شاط �داري العمومي و من
السياسات العمومية ال��ابية و الوطنية دون 

                                                             
من شوال  25صادر في  20.1555قرار لوزیر الداخلیة رقم  28

 القضائي الوكیل بتعیین ضيیق ( 2020یونیو  17( 1441
 .الترابیة للجماعات
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إشراك فع�� ل��ماعات ال��ابية ع�� اعتبار�ا 
م�ونا أساسيا لإلدارة ال��ابية، و �و ما الحظناه 
جليا خالل الس�ت�ن الفارطت�ن إبان �زمة 
ال��ية ال�� مّرت و الزالت تمر م��ا البالد، حيث 

ملركز�ة �انت الدولة ع�� وشك الرجوع إ�� ا
"،  Etat des crisesأو الدولة �زماتية " 29املطلقة

ما يجعل دائما السؤال مطروحا، ما مدى تمكن 
ا��ماعات ال��ابية من تدب�� �زمات و الطوارئ 
دون ا��اجة إ�� الرجوع إ�� املركز؟ و بالتا�� 
فعالية و نجاعة التدب�� ال��ا�ي ا��ر و املستقل 

ت الذي تقوم فيھ السلطة إدار�ا و ماليا، �� الوق
املركز�ة بمحاولة اس��جاع �ختصاصات و 
الصالحيات ال�� قد تحول�ا إ�� ال��ابات �� ظل 
عدم وجود أي استعداد للتنازل عن �ذه �خ��ة، 
و �أن �مر يتعلق باختصاصات حصر�ة و 
وجودية، تزول مع�ا الدولة املركز�ة �� حال تم 

قل ممارسة التنازل ع��ا أو ع�� �قل ن
 .30اختصاص�ا إ�� ا��يط و ال��اب

إن من أك�� ما �عيق تقدم �دارة ال��ابية كدلك 
بمف�وم�ا الشامل �و استمرار احت�ار السلط و 

بيد السلطة املركز�ة، بحيث  �ختصاصات
أصبح لنظام الالمركز�ة �دار�ة دورة حياة 

المركز�ة ---ت�تدئ باملركز و ت�ت��  إليھ ( مركز�ة 
إعادة املركز�ة) فإعادة املركزة ---

                                                             
صادر في  292.20.2بقانون رقم مرسوم ینظر ھنا ما جاء في  29
بسن أحكام  المتعلق) 2020 مارس 23( 1441من رجب  28

ا و عنھ االعالنالصحیة وإجراءات  خاصة بحالة الطوارئ
الصالحیات الحصریة و المطلقة للحكومة من أجل اتخاد كافة 
التدابیر للحد من آثار الوباء دون اشراك للجماعات الترابیة التي 

 .التنظیم الترابي الالمركزي تعتبر من ركائز
30 Hassan Ouazzani CHAHDI, La régionalisation et la 
déconcentration, publications de La Revue 
Marocaine d’Administration Locale et de 
Développement – REMALD-, n°6, 1996, p. 57 

"Recentralisation و أك�� تحدي �� نظرنا�"
يواجھ تحديث �دارة ال��ابية و تقو�م مسلسل 
الالمركز�ة، لكن لعل ما يحول دون تفعيل و 
ت��يل سليم ملبادئ الالمركز�ة �دار�ة أو ال��ابية 
�و عدم التحكم �� مسلسل املركز�ة �دار�ة من 
ناحية التطور و النمو، و محاولة كبح املسلسل 

المركز�ة إدار�ة داخل دولة �� أفق أقصاه 
موحدة، و تفادي الوصول إ�� "بوابة" الالمركز�ة 
السياسية ال�� تطل ع�� الفيدرالية السياسية أو 
الدولة ا���و�ة كما �و ا��ال بال�سبة للعديد 
من الدول السيما أمر��ا، كندا، سو�سرا، 
إيطاليا، فر�سا و إسبانيا ... إذ أن النظام 

خصوصياتھ ال��ابية  السيا��� املغر�ي و
والتار�خية والثقافية قد تجعل من الت��يل 
السليم ملسلسل الالمركز�ة �مر الصعب و 
الشاق، السيما مع استحضار تجر�ة �قاليم 
ا��نو�ية ال�� �عت�� قاب قوس�ن  أو أد�ى من 
ا��كم الذا�ي (المركز�ة ترابية سياسية) أو 

تار�خ�ا �� أقاليم  ج�� الر�ف و الشرق عموما و 
التجاوب و التحاور مع السلطة املركز�ة السيما 
خالل ف��ة "الس�بة"،و ما سبق دلك من تقسيم 
استعماري للدولة، باإلضافة إ�� الرغبة 
ا��قيقية �� احت�ار و تملك السلطة و العقلية 
القائمة ع�� املركز�ة املطلقة كما تم التن�يھ إليھ 

لذكرى خالل خطاب جاللة امللك بمناسبة ا
 31الثالثة والثالث�ن للمس��ة ا��ضراء ح�ن قال

كما ��يب با��كومة إ�� إعداد ميثاق وط�� "
لعدم ال��ك�� يتو�� إقامة نظام فعال إلدارة 
                                                             

 بةبمناس األمة، إلى الملك وجھھ الذي الخطاب نص من مقتطف 31
 6 یوم مراكش في الخضراء، للمسیرة والثالثین الثالثة الذكرى
 الثاني المطبعة القسم ، 53 الجزء:أمة ،انبعاث 2008 نوفمبر

 . 490 ص ، 2008 الرباط، الملكیة،
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الممركزة، �ش�ل قطيعة حقيقية مع املركز�ة 

 ."ةاملت��ر

 خاتمة :

إن القراءة املوضوعية لواقع التدب�� ال��ا�ي 
عن مدى نجاعة و قدرة  املغر�ي تجعلنا ن�ساءل

�دارة ال��ابية بمف�وم�ا الواسع ع�� مواج�ة 
التحديات التنمو�ة و التدب��ية، من أجل 
ال��وض و �رتقاء بالتنمية ال��ابية ع�� ضوء 
ح�امة ترابية ترا�� خصوصيات ال��اب املغر�ي، 
إد ال بد من استحضار ا��ددات الواقعية و 

ال��ابية تار�خيا و العملية ال�� تؤطر �دارة 
تنظيما، و القطع مع التجارب و املمارسات ال�� 
قد تؤثر سلبا ع�� جودة الفعل ال��ا�ي، خاصة 
عند تقز�م و حصر �دارة ال��ابية ع�� املصا�� 
الالممركزة للدولة للسلطة ا���ومية امل�لفة 
بالداخلية، �� الوقت الدي نجد فيھ تجر�ة 

ال�� تتم�� بنوع من  �دارة ال��ابية الفر�سية
التنظيم ا��كم، �و��ا �ع��ف صراحة �شمولية 
�دارة ال��ابية عند ت�ن��ا للقانون املتعلق بإصالح 

و بالتا�� (RéATE-2010) �دارة ال��ابية للدولة
ا��ديث عن ا��الس ا��ماعية و املؤسسات 
العمومية ال��ابية باإلضافة ا�� جميع املصا�� و 

تقع داخل النفود ال��ا�ي، بما ف��ا  �دارات ال��
ا��ماعات ال��ابية ال�� �عت���ا النواة �ساس 
لعمل �دارة ال��ابية من خالل ادار��ا ا��ماعية 

 Administrations communalesأو ا���و�ة "
ou régionales. " 

فا���امة ال��ابية املغر�ية ل�ا من املقومات و 
الوسائل ما يمك��ا من القيام ب�نمية ترابية 
حقيقية، ع�� إشراك جميع الفاعل�ن العمومي�ن 
داخل ال��اب الدي يجمع�م �ل من موقعھ و 
صالحياتھ ا��ولة دستورا و قانونا، فع�� �دا 
 �ساس نرى أن �دارة ال��ابية ما �� إال تكر�س

حقيقي ملبدأ �دارة ا��رة و التضامن و التعاون 
ال��ا�ي، إد أ��ا �ش�ل ما �شبھ ا���ومة 
ا��لية(ال��ابية)ال�� �ع�� بخدمة ا��ال ال��ا�ي 
الدي تدبره، ع�� ضوء السلطة التنظيمية 

من  90املمنوحة ل�ل من ا���ومة( الفصل 
الدستور) ورؤساء ا��ماعات ال��ابية(القوان�ن 

 مية ل��ماعات ال��ابية).التنظي

يبدو جليا أن السلطة التنظيمية املمنوحة 
لإلدارة و ا��ماعات ال��ابية تجعل�ما قادرت�ن 
ع�� تجاوز العمل باإلدارة ال��ابية التقليدية، و 
ا��دودة حصر�ا وحصرا �� عمال العماالت و 

نحو  �قاليم و بالتبعية رجال السلطة، و البلوغ
مف�وم ��يح لإلدارة ال��ابية بما يفرضھ الواقع 
من تحديات ترابية تنمو�ة، بإشراك مختلف 
الفاعل�ن ال��ابي�ن ع�� تظافر ا���ود و الطاقات 
و مشاركة الوسائل املتوفرة قصد تحقيق 
التنمية ال��ابية ا��قيقة، ال�� تقوم ع�� 

 Solidaritéالتضامن املؤسسا�ي"
institutionnelle"  داخل منظومة شاملة

ل���امة ال��ابية، بمف�وم�ا ا��ديث و 
خصوصيا��ا املغر�ية.   
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