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 Abstract: 

The study discusses Morocco's regional public policy in the light 

of the Constitution 2011 and Organic law No. 111-14 concerning 
the regions, the importance of research is to study and analyze 

the constitutional and legal framework of Morocco's advanced 

region, in accordance with a legal methodology. What are the 

framed constitutional principles of Morocco's advanced region? 

How to organize and distribute regional competencies? To take 

note, it was divided into two axes: The first addresses Morocco's 
regional policy under the Constitution 2011 and the question of 

the basic terms of reference on which regional perception is built; 

The second focus deals with the competence of the entity in the 

light of the Organic law concerning the regions. The study 

concludes the importance of the principle of free governance, and 

giving the power to authorities to implement their decisions. 
Adopting a direct election of members of regional councils, and 

elaborating on their management choices in accordance with a 

democratic methodology. The importance of a participatory 

approach the regional management through the inclusion of new 

actors in the development process, such as consultative entities 
and the mechanism for submission of petitions to regional 

councils. The need to define clearly the terms of reference, to 

adopt contracts as a mechanism consistent with territorial 

programs. To give effect to the principle of arty in determining the 

scope of competence between the State and the regions, to 

redrawn the relationship between the State and the regions by 
defining the respective powers of the Chairman of region and the 

representative of the central authority. and to review the logic of 

administrative control of the authorities.  
Key words: Advanced Regional; Moroccan Regional Public Policy; 

Morocco; Constitution; Organic Law. 

 

 
 
 
 
 

 

                                                           

 http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.17.13 

1
  Dr. Abdelmalek Essaadi University, Public Sector Officer, Ministry of the Interior, Morocco, 

nadia.fath@gmail.com,  https://orcid.org/0000-0001-7223-0719 

Research Article                 May 2022              Volume: 4              Issue: 3 

Istanbul / Türkiye 
p. 197-220 

Received: 30/03/2022 
Accepted: 18/04/2022 
Published: 01/05/2022 

This article has been 
scanned by iThenticat No 
plagiarism detected 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 ISSN: 2717- 8293 

 

 

 

http://www.rimakjournal.com/


 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 3
 

198 

 املتعلق ابجلهات 14-111والقانون التنظيمي رقم  2011السياسة العمومية اجلهوية ابملغرب على ضوء دستور 
 

 2اندية فتح
 

 :امللخص
والقانون  2011دستور تناقش الدراسة السياسة العمومية اجلهوية ابملغرب على ضوء مستجدات 

املتعلق ابجلهات، تتمثل أمهيتها يف دراسة وحتليل اإلطار الدستوري والقانوين  14-111التنظيمي رقم 
للجهوية املتقدمة ابملغرب، وفق منهجية قانونية، وعرب طرح تساؤل مركزي حول مدى توافق املرجعيات 

سياسته اجلهوية، لتتفرع عنه أسئلة فرعية ضرورية  الدستورية واملقتضيات القانونية اليت بىن عليها املغرب
لتفكيكه، مثل: ماهي املبادئ الدستورية املؤطرة للجهوية املتقدمة ابملغرب؟ كيفية تنظيم وتوزيع 
االختصاصات اجلهوية؟ لإلحاطة ابملوضوع مت تقسيمه حملورين: يتطرق األول للسياسة اجلهوية ابملغرب يف 

جعيات األساسية اليت بين التصور اجلهوي وفقها؛ ويتطرق احملور الثاين وسؤال املر  2011ظل دستور 
الختصاصات اجلهة على ضوء القانون التنظيمي املتعلق ابجلهات. ختلص الدراسة إىل أمهية مبدأ التدبري 
 احلر يف ختويل اجلهات سلطة تنفيذ مقرراهتا، واعتماد قاعدة االنتخاب املباشر ألعضاء اجملالس اجلهوية،
وبلورة هذه اجملالس الختياراهتا التدبريية وفق منهجية دميوقراطية؛ وكذا أمهية املقاربة التشاركية  يف تدبري 
الشأن اجلهوي عرب إدخال فاعلني جدد ضمن العملية التنموية كاهليئات االستشارية للتشاور وآلية تقدمي 

تصاصات، واعتماد التعاقد كآلية تتماشى العرائض أمام اجملالس اجلهوية؛ وضرورة التحديد الواضح لالخ
مع الربامج الرتابية ويتم تنزيلها من خالل سياسة الالتركيز اإلداري، وتفعيل مبدأ التفريع لتحديد نطاق 
االختصاصات ما بني اجلهة والدولة، والتأكيد على أمهية الصالحيات التنفيذية والسلطات التنظيمية 

ة رسم العالقة ما بني اجلهة والدولة عرب حتديد صالحيات كل من لرؤساء اجلهات، والعمل على إعاد
 .رئيس اجلهة وممثل السلطة املركزية وإعادة النظر يف منطق املراقبة اإلدارية املمارسة على اجلهات

 .القانون التنظيمي، الدستور، املغرب، اجلهوية املتقدمة، السياسة العمومية اجلهوية الكلمات املفتاحية:
 

  :املقدمة

تعد السياسات العمومية اجلهوية من األدوات اليت تتخذها اجلهة لتحقيق براجمها التنموية مبا يتماشى ومتطلبات أفراد 
اململكة املغربية أوراشا إصالحية كربى هتدف مواكبة انتظارات املواطن املغريب.  ومسايرة هلذه املتطلبات، شهدتاجملتمع املتزايدة، 
)بلفقيه،  .مسألة اجلهوية املتقدمة كقضية ذات أولوية، وإصالح حيمل يف دالالته وأبعاده أكثر من مغزى ورهانوابلتايل طرحت 

نقلة مهمة يف جمال التدبري الرتايب من خالل تضمنه جمموعة من  2011لسنة  1وقد شكل الدستور املغريب (73، صفحة 2015
املقتضيات اليت تسمح بتعزيز دور اجلماعات الرتابية وخاصة املستوى اجلهوي يف النهوض ابلتنمية، واإلضطالع السليم مبهامها 

)جبيجة، القوانني التنظيمية الرتابية  تاز به من اختصاصاتاإلدارية والتدبريية، واإلرتقاء أبدائها وفق الرهاانت امللقاة عليها، مبا مت
 .2املتعلق ابجلهات 14-111جاء هبا القانون التنظيمي رقم  (41، صفحة 2015ومبدأ التدبري احلر، 
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الدستورية والقانونية والتنظيمية للجهوية ن أمهية الدراسة ال تنبع من قناعة شخصية فقط، بل يف كوهنا تسائل واقع األسس إ
اليت تعرفها التجربة الالمركزية ابملغرب. كما أن راهنية املوضوع وطبيعته املتجددة تدفع ابلباحث األكادميي املتخصص يف الشأن 

ابلتنظيم اإلداري الالمركزي  العام إىل حماولة دراسة وحتليل التجربة احلالية للجهوية اليت هتم تنزيل املقتضيات الدستورية املتعلقة
للمملكة املغربية والذي حتظى فيه اجلهة مبكانة الصدارة مقارنة ابجلماعات الرتابية األخرى. ويف هذا السياق، حاولت أن أستعرض 

يلية مشولية بعض املسامهات العلمية وتراكما للبيبليوغرافيا املتخصصة، وللمجالت واإلصدارات املهتمة هبذا احلقل، وفق مقاربة حتل
أتخذ بعني اإلعتبار املقاربة السوسيو قانونية املقارنة. فنجاح نظام اجلهوية املتقدمة الذي يتم تنزيله حاليا رهني مبدى قدرته على 
ترمجة التطلعات واألهداف اليت مت بناؤه عليها وكذا مدى استجابته ملطلب تقليص الفوارق اجملالية االقتصادية واالجتماعية 

سها على مستوى عيش املواطنني. كما أن هذا النجاح مرهون ابلدرجة األوىل مبدى مالئمة النصوص القانونية املواكبة لعملية وانعكا
 الذي أكد على اعتماد أسلوب تدبري دميوقراطي حر وتشاركي للشأن العام اجلهوي. 2011تنزيل اجلهوية املتقدمة وروح دستور

ملوضوع مجلة من التساؤالت أييت يف مقدمتها سؤال مركزي حول مدى توافق ومن منطلق هذا الوعي، يطرح هذا ا 
املرجعيات الدستورية واملقتضيات القانونية املؤطرة للجهوية املتقدمة؟ وهذا السؤال يدفعنا إىل صياغة أسئلة أخرى هتم األسس 

ضيات القانون التنظيمي املتعلق ابجلهات للمبادئ الدستورية واإلطار القانوين للسياسات العمومية اجلهوية، وما مدى استجابة مقت
الدستورية؟ إن التساؤالت اجلوهرية والفرعية املقرتحة تشكل أحد احلقول املعرفية اليت يتداخل فيه السياسي ابلسوسيولوجي، 

الب نتاج وقائع وأحداث والقانوين ابحلقوقي، وميتد يف اإلطار الزماين واملكاين بسبب الديناميات واملتغريات اليت تكون يف الغ
سابقة، فالظواهر السياسية واالجتماعية واإلدارية معقدة ومتشابكة ومتداخلة، مما جيب التعامل معه بنوع من احلذر العلمي، وبنزعة 
علمية أتخذ مسافة مع موضوع الدراسة حىت يتسىن مقاربته وجتويده، وللوصول إىل هذه الغاية عمدت إىل تقسيم املوضوع إىل 

وسؤال املرجعيات؛ مث احملور الثاين والذي  2011ورين: احملور األول، يقارب السياسة اجلهوية العمومية ابملغرب يف ظل دستور حم
 املتعلق ابجلهات. 14-111يتعلق ابختصاصات اجلهة على ضوء القانون التنظيمي رقم 
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 املرجعيات : سؤال2011احملور األول: السياسة اجلهوية يف ظل دستور
إن املتتبع خلطاابت امللك حممد السادس ال ميكن إال أن يالحظ مدى اقتناعه أبن حتقيق التنمية جيب أن يتم من خالل 
النهوض ابلسياسة الالمركزية وتكريس احلكامة الرتابية وإرساء قواعد ومبادئ حسن التدبري، وأن اقتناعه هذا ازداد مع مرور الوقت، 

عن ورش اجلهوية املتقدمة، فال يكاد أي خطاب ملكي خيلو من احلديث عن ضرورة "ترسيخ الالمركزية يف اجتاه  إىل أن مت اإلعالن
إفراز جمالس حملية وإقليمية وجهوية جتمع بني دميقراطية التكوين وعقالنية التقطيع وجناعة وشفافية وسالمة التدبري، والتوفر على 

)امللك حممد  ايل، من شأنه جعلها تنهض بعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية..."أوسع درجات احلكم الذايت اإلداري وامل
، "وكل ذلك يف إطار استحضار واع ملا دعوان إليه، من تغيري يف قوانني الالمركزية والالمتركز وفق مفهوم جديد، (2000السادس، 

"لذلك قرران، بعون هللا،  (2000)امللك حممد السادس،  أساسية لبلورة تصور جمايل توافقي..."جيعل من السياسة التعاقدية أداة 
فتح صفحة جديدة يف هنج اإلصالحات املتواصلة الشاملة اليت نقودها إبطالق مسار جهوية متقدمة ومتدرجة، تشمل كل مناطق 

اء املغربية، مؤكدين عزمنا الراسخ على متكني كافة ساكنتها وأبنائها من التدبري الدميقراطي اململكة، ويف مقدمتها جهة الصحر 
 .(2008)امللك حممد السادس،  لشؤوهنم احمللية ضمن مغرب موحد"

يف الفصل األول من الدستور املغريب هذه التوجهات امللكية مت إقرارها يف الوثيقة الدستورية للمملكة املغربية حيث جاء 
أن "التنظيم الرتايب للمملكة تنظيم المركزي، يقوم على اجلهوية املتقدمة"، ويف نفس االجتاه نصت الفقرة الثانية من  2011لسنة 

ية األخرى، من الدستور على أنه "تتبوأ اجلهة، حتت إشراف رئيس جملسها، مكانة الصدارة ابلنسبة للجماعات الرتاب 143الفصل 
يف عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية اجلهوية، والتصاميم اجلهوية إلعداد الرتاب، يف نطاق احرتام اإلختصاصات الذاتية هلذه 

 اجلماعات الرتابية".
ومن هذا املنطلق، يتضح أن إدخال املغرب هلذه اإلصالحات جاء يف إطار عملية ترسيخ الالمركزية والالمتركز اإلداري، 
وتعزيز أسس الدميقراطية وتكريس العدالة اجملالية، وذلك من خالل تكريس مبدأ التدبري احلر)أوال( واملقاربة التشاركية )اثنيا( 

 ابعتبارمها من أهم املبادئ الدستورية اهلادفة لتحقيق الدميقراطية اجلهوية وأتمني تدبري فعال وانجع للشأن اجلهوي. 
 دميقراطية اجلهويةالريس أوال: التدبري احلر آلية لتك

منه  136ميثل مبدأ التدبري احلر للشأن الرتايب أحد أهم مظاهر الالمركزية اليت أقرها الدستور املغريب، خاصة يف الفصل 
حيث نص على أنه "يرتكز التنظيم اجلهوي والرتايب على مبادئ التدبري احلر..."، وبناء عليه، خول لكل جهة يف حدود 

طة التداول بكيفية دميقراطية، وسلطة تنفيذ مداوالهتا ومقرراهتا، طبقا ألحكام القانون التنظيمي املتعلق ابجلهات اختصاصاهتا، سل
 والنصوص التشريعية والتنظيمية املتخذة لتطبيقه، مما سيمكنها من تدبري شؤوهنا بكيفية دميقراطية حرة.

ة اجليد املرتبطة بتسيري اجلماعات الرتابية وذلك انسجاما مع طبيعة وهبذا يؤسس الدستور املغريب للمرة األوىل ملبادئ احلكام
التنظيم الرتايب للمملكة املرتكز على التنظيم الالمركزي، القائم على اجلهوية املتقدمة، بغية االسرتسال يف عملية تشييد دولة 

. لكنه ابملوازاة مع ذلك عمل (25)حضراين، صفحة  املؤسسات تكون أهم مرتكزاهتا وأسسها، املشاركة والتعددية واحلكامة اجليدة
على التأسيس لوظيفة رقابية للوالة والعمال على اجملالس اجلهوية املنتخبة، مما يطرح معه تساؤل حول مدى التأثري احملتمل للرقابة 

 التدبري احلر. اإلدارية يف تطبيق املقتضيات القانونية الناجتة عن تفعيل مبدأ
فإذا كان مفهوم التدبري احلر من الناحية االصطالحية يفيد احلرية يف التدبري واإلدارة، فإنه ال يعين احلرية يف احلكم بل 

جلماعات الرتابية فهذا وبربطه اب ،(ZAIR, 2012, p. 14) يقتصر على احلرية يف تدبري وإدارة الشؤون اإلدارية دون السياسية
يعين أن هذه اجلماعات مستقلة وحرة يف تدبري شؤوهنا، مما حييل على ضرورة الفصل بني مفهوم الالمركزية والتدبري احلر واللذين 
استعمال ملدة طويلة من طرف املشرع الفرنسي كمرتادفني، قبل أن يتم الفصل بينهما، حيث اعتربت الالمركزية مبدأ للتنظيم 
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اري يف حني اعترب التدبري احلر من احلرايت املعرتف هبا للجماعات الرتابية، رغم أهنما مفهومني دستوريني متكاملني ويدخالن اإلد
 .يف دينامية مشرتكة

حيث متت اإلشارة للمبدأ  3وجتدر اإلشارة إىل أن دولة فرنسا كانت سباقة إىل أن إعطاء البعد الدستوري ملبدأ التدبري احلر
، األمر الذي سيتم أتكيده 19584من دستور  34وذلك من خالل املادة  ،1946من دستور  87يف بداية األمر يف الفصل 

وقد كان الجتهادات القضاء الفرنسي أمهية ابرزة يف وضع األسس  .726من خالل املادة  20035مع املراجعة الدستورية لسنة 
، 2012)بوسيدي،  للمبدأ، وكذا حتديد مضمونه وتوضيح جماله وضمان اإللتزام بتطبيقه ومحايته من تدخل املشرعاألولية والنظرية 

، وأقر جملس الدولة الفرنسي القيمة الدستورية ملبدأ التدبري احلر ابعتباره من احلرايت األساسية للجماعات من (197صفحة 
، فلم خيالف اجمللس هذا التوجه (DANTONEL-COR, 2007, p. 10) جمموعة من القرارات الصادرة عنهخالل 

 Conseil d'Etat) بل اعترب هذا املبدأ يف جمموعة من قراراته الشهرية أنه يشكل أحد احلرايت العامة اليت ال جيب املساس هبا
, 2001) . 

وإذا كان هذا الزخم الدستوري الفرنسي قد ساهم يف إعطاء مبدأ التدبري احلر للجماعات الرتابية أمهية كبرية، فاملؤكد هو أن 
هذا املبدأ ساهم بشكل كبري يف تطوير مسار الالمركزية بفرنسا من خالل مجاعات ترابية أكثر استقاللية عن اإلدارة املركزية يف 

 نواحي اإلدارية والتنظيمية مع احرتام مبدأ "وحدة الدولة" والضوابط الدستورية والتشريعية.ال
وعلى غرار الدستور الفرنسي عمد املشرع الدستوري املغريب على تبين مبدأ التدبري احلر من خالل الوثيقة الدستورية لسنة 

هوية املتقدمة، ومتت املراهنة عليه لربح الرهاانت املطروحة فيما ، واعتربه أحد أهم جتليات احلكامة اجليدة، ومن مقومات اجل2011
من الدستور املغريب على أن "اجلماعات الرتابية أشخاص اعتبارية، خاضعة  135نص الفصل  يتعلق ابلقضااي التنموية. حيث

ات الرتابية عامة واجلهات خاصة من للقانون العام، تسري شؤوهنا بكيفية دميوقراطية"، وهي الصفة اليت تشكل ضمانة هلذه اجلماع
أجل اخنراط جمالسها املنتخبة يف إعمال مبادئ سيادة القانون والدميقراطية كأساس لتدبري شؤوهنا وكذا العمل على بلورة مشاريع 

ختصاصاهتا اليت خولتها تتماشى وتصوراهتا اإلسرتاتيجية مبا يتوافق وانتظارات الساكنة يف اعتماد الربامج واملشاريع التنموية، وتنزيل ا
 هلا النصوص القانونية املنظمة للشؤون اجلهوية.

من الدستور على أنه حتدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة قواعد احلكامة املتعلقة  146ويف نفس اإلطار، نص الفصل 
حتوال  2015املتعلق ابجلهات الصادر سنة  14-111حبسن تطبيق مبدأ التدبري احلر، حيث شكل القانون التنظيمي رقم 

لقة ابحلكامة الرتابية اجليدة وكذا واملسؤولية يف تدبري الشؤون اجلهوية تشريعيا مهما ساهم يف تكريس املقتضيات الدستورية املتع
 ودعم عمل املؤسسات املنتخبة بشكل دميقراطي حر. 

يشكل مبدأ التدبري احلر أحد أهم هذه املبادئ، والذي خيول مبوجبه للجماعات الرتابية يف حدود اختصاصاهتا سلطة تنفيذ 
يراد يف مدلول هذا  من القانون التنظيمي للجهات، والذي نص على أنه 143ألحكام املادة مداوالهتا ومقرراهتا، وذلك طبقا 

واة القانون التنظيمي بقواعد احلكامة املتعلقة حبسن تطبيق مبدأ التدبري احلر العمل على احرتام املبادئ العامة املتمثلة يف حتقيق املسا
للجهة، واإلستمرار يف أداء اخلدمات من قبل اجلهة وضمان جودهتا، وتكريس قيم  بني املواطنني يف ولوج املرافق العمومية التابعة

 احلر الدميقراطية والشفافية واحملاسبة واملسؤولية، وترسيخ سيادة القانون، والتشارك والفعالية والنزاهة. وابلتايل فإن تنزيل مبدأ التدبري
 الدميقراطي يتمظهر يف مستويني اثنني:

 7ارسة تدبري الشأن اجلهوي، ويتمثل يف اعتماد ألول مرة قاعدة اإلنتخاب املباشر ألعضاء اجملالس اجلهويةأوهلما سابق ملم
من طرف الساكنة ذات اإلرتباط ابلنفوذ الرتايب للجهة، وذلك  حيث تنتخب جمالس اجلهات واجلماعات ابإلقرتاع العام املباشر

ة ومستوى تدبريهم للشؤون اجلهوية، ومدى مسايرهتم للربامج اإلنتخابية املتعهد هبا لتمكني الساكنة من مراقبة ممثلي اجملالس اجلهوي
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، واليت انبنت على 8وكذا حتقيق انتظارات الساكنة، وهي مقاربة ختتلف عما كان معموال به يف التجربة السابقة للتنظيم اجلهوي
ضاء اجملالس اجلهوية من قبل أعضاء اجملالس اجلماعية وكذا قاعدة اإلنتخاب الغري املباشر للمجالس اجلهوية حيث يتم انتخاب أع

أعضاء جمالس العماالت واألقاليم، الوضعية اليت متعت املنتخب بسلطة كبرية يف اختيار أعضاء هذه اجملالس وتشكيلها، وهو األمر 
 الذي قد يتعارض والرغبة احلقيقية واالختيار احلقيقي للمواطن.

اين، وهو الحق للعملية اإلنتخابية ويتمثل يف بلورة اجملالس اجلهوية بعد تشكيلها مباشرة أما فيما خيص املستوى الث
لتوجهاهتا التدبريية والشروع يف تنفيذها، من خالل املشاركة يف إعداد السياسات الرتابية من طرف ممثلي اجلماعات الرتابية يف 

يب، والعمل على تنفيذها مبا يوافق اخلصوصيات واإلحتياجات من الدستور املغر  137حسب مقتضيات الفصل  جملس املستشارين
اجلهوية املعرب عنها، وفق منهجية يغلب عليها الطابع الدميقراطي الذي يتناىف واالنفراد بسلطة اختاذ القرار اجلهوي من خالل إشراك 

شراك خمتلف الفاعلني اجلهويني وذوي املعارضة يف حتديد اخلطط والربامج التنموية ويف عملية صناعة القرار، والعمل على إ
 اإلختصاص خالل مراحل دراسة ومناقشة القضااي والشؤون اجلهوية اليت تدخل ضمن اختصاصاهتم.

املتعلق بتنظيم اجلهات من تنظيم وظيفي للوايل أو عامل  47.96وخبالف ما متيزت به التجربة اجلهوية يف ظل القانون 
 ابعتباره من جهة ممثال للدولة ، ومن جهة أخرى آمرا ابلصرف ومنفذا ملقررات اجملالس اجلهويةالعمالة أو اإلقليم مركز اجلهة، 

 138من خالل الفصل  2011، عمل دستور (173، صفحة 2008)اليعكويب، أتمالت حول الدميوقراطية احمللية ابملغرب، 
ومقررات اجملالس الرتابية لرؤسائها، وابلتايل أصبح رؤساء اجملالس اجلهوية أجهزة تنفيذية على منح صالحيات تنفيذ مداوالت 

ملداوالت ومقررات جمالسهم، ومتثل هذه السلطة إحدى أهم الركائز اليت ينبين عليها التدبري احلر للشؤون اجلهوية وأحد أبرز 
 (45، صفحة 2015)جبيجة، القوانني التنظيمية الرتابية ومبدأ التدبري احلر،  خصائص الالمركزية اإلدارية يف بعدها املتقدم.

 2011إال أن منح اإلختصاصات ال يعين اإلستقاللية التامة للمجالس اجلهوية وأجهزهتا التنفيذية، فالدستور املغريب لسنة 
عدة الالزمة لرؤساء اجملالس الرتابية وخاصة منها اجلهوية من أجل إجناز خول للوالة والعمال الصالحية املتمثلة يف تقدمي املسا

املخططات والربامج التنموية اليت متت برجمتها من قبل اجملالس املنتخبة بغية النهوض ابلوضع التنموي ابجلهة، ويتخذ شكل 
واملادية والتقنية اليت يتطلبها تنفيذ هذه الربامج، ويف  املساعدة املقدمة من طرف ممثلي السلطة املركزية إاتحة استخدام املوارد البشرية

تقدمي اآلراء واخلربات والتوجيهات الضرورية للتنزيل والتنفيذ السليم للمشاريع والربامج التنموية، على اعتبار أن الوالة والعمال 
ارات داخل اجلهة، أو يف عالقة هذه يتوفرون على اختصاص تنسيق أنشطة وتدخالت اإلدارات الالمتمركزة وكذا تنسيق اإلستثم

)جبيجة، القوانني التنظيمية الرتابية  األخرية مع الوحدات الرتابية األخرى، خصوصا وأن الوالة يرأسون املراكز اجلهوية لالستثمار.
 (46، صفحة 2015ومبدأ التدبري احلر، 

بصالحيات تنفيذ املقررات واملداوالت املنبثقة عن اجمللس التداويل، تعترب اعرتافا صرحيا من إن متتيع رؤساء اجملالس اجلهوية 
املشرع ابستقاللية اجملالس اجلهوية يف القيام ابملهام املنوطة هبا، دون تسجيل أي تدخل من قبل ممثلي السلطة املركزية يف شؤون 

زيز استقاللية اجلهات ال ميكن أن يتم إال عرب متكينها من اآلليات القانونية اجلهة إال يف احلدود املسموح هبا قانوان، ذلك أن تع
 لتنزيل مبدأ التدبري احلر. 

 اثنيا: املقاربة التشاركية مبدأ لتفعيل السياسة اجلهوية
جاءت الدميقراطية التشاركية كفلسفة جديدة يف تدبري الشأن العام يف بعديه احمللي واجلهوي، ابعتبارها حمطة اسرتاتيجية يف 
إعادة هيكلة السياسات العمومية وجتويدها إبشراك خمتلف الفاعلني، خاصة يف ظل اإلختالالت اليت أابنت عنها الدميقراطية 

ري العمومي، فكان ال بد من اعتماد مقاربة جديدة منفتحة على النسيج اجملتمعي. وتفعيال لقواعد التمثيلية، وتزايد أعباء التدب
الدميقراطية وتنزيل اإلختصاصات املتعددة اليت أصبحت تتمتع هبا اجلهة، ابت من الالزم اعتماد تدبري حكمايت لشؤوهنا يؤمن 
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، (69، صفحة 2016)بوفتيل،  وموافق عليها من طرف املعنيني ابألمرمشاركة السكان املعنيني، من خالل اختاذ قرارات معقولة، 
)حلرش، امليثاق اجلماعي اجلديد: حنو حكامة حملية جلماعة الغد،  والرفع من مسامهتهم يف التنمية، يف صلب الوثيقة الدستورية

 ، والذي حيمل يف طياته إشارة واضحة على طبيعة التوجه اجلديد يف التدبري احلكمايت للشأن الرتايب ابملغرب(23، صفحة 2012
 القائم على تفعيل املشاركة كآلية فعالة حلسن تدبري الشأن اجلهوي. (90، صفحة 2015)بلفقيه، 

اآلليات الضرورية لتسيري الشأن اجلهوي وتفعيل السياسة اجلهوية وفق قواعد احلكامة الرتابية، يعترب التدبري التشاركي من بني 
فهو يؤمن النجاعة والفعالية يف تسيري وتنفيذ الشؤون اجلهوية، نظرا لقيامه وارتكازه على إشراك املواطنني يف عملية اختاذ القرارات 

، فالعمل على تفعيل املشاركة يف (ABBADI, 2004, p. 17) غري مباشرة اليت متس حياهتم اليومية، سواء بصفة مباشرة أو
اختاذ القرار العمومي تعد من بني أهم املداخل ملالئمة السياسات اجلهوية مع متطلبات املرحلة، خاصة مع ظهور مفهوم احلكامة 

ن خمتلف الفئات االجتماعية، وإدماجها يف إعداد وتنفيذ السياسات العمومية الذي يتطلب استيعاب خمتلف الطلبات النابعة م
)زين الدين،  اجلهوية، ذلك أن إحدى أهم وظائف الدميقراطية الرتابية هي إشراك املواطنني إشراكا حقيقيا يف تسيري شؤوهنم احمللية

 .(26، صفحة 2009
املدين عنصرا فعاال يف إجناح هذه املقاربة، على اعتبار أن التصور اجلديد للسياسة اجلهوية يستدعي حضور يشكل اجملتمع 

فعاليات اجملتمع املدين من أجل املسامهة ابقرتاحاهتا ومشاركتها ومتابعتها للعملية التنموية ابجلهة، فاحلكامة وفق هذا املنظور 
ايت واملتدخلني، فأساس هذه العملية ال يكمن يف معرفة طريقة تدبري الشؤون اجلهوية أصبحت مسؤولية مشرتكة بني خمتلف املستو 

مبعزل عن ابقي الفاعلني اآلخرين، بقدر ماهي معرفة الطريقة اليت ستساعد اجلميع يف تدبري التحدايت املشرتكة بينهم، فاجلهوية 
لى اإلشراك الفعلي للسكان، يف صياغة القرار التنموي املتقدمة وفق هذا التصور هي مشروع فعال للمجتمع تستدعي العمل ع

 اجلهوي وتنفيذه وتتبعه.
وابلتايل، ميكن القول إن القيمة املضافة لتبين قواعد احلكامة الرتابية يف تدبري الشأن اجلهوي تتمثل يف إدخال فاعلني جدد 

وية، ألن القرار التنموي أصبح قرار مشرتكا بني مجيع ضمن العملية التنموية، واعتبارها ضرورة حتمية هتدف حتقيق التنمية اجله
، فاجلهة كجماعة ترابية انبثقت من الساكنة، وحظيت بدعمها، (21، صفحة 2004)اليعقويب،  فئات اجملتمع وهيئاته الرمسية

 مستوايت معقولة من التنمية هلا.وابلتايل يتمثل دورها يف العمل على خدمة مصاحلها اليومية وحتقيق 
لقد ظهر مفهوم الدميقراطية التشاركية نتيجة ظهور جمموعة من املتغريات السياسية واالقتصادية وكذا ارتفاع سقف املطالب 

مي، االجتماعية اجلديدة اليت أابنت عن حمدودية الدميقراطية التمثيلية، وذلك بسبب تشعب املشاكل وتزايد أعباء التدبري العمو 
 وابلتايل مل تكن والدة الدميقراطية التشاركية منعزلة عن الفلسفة اجلديدة املتمثلة يف إعطاء البعدين احمللي واجلهوي مكانة رائدة يف
هذا التدبري، واعتباره حمطة مهمة يف إعادة هيكلة السياسات العمومية وجتويدها إبشراك خمتلف الفاعلني، فاملقاربة التشاركية تبقى 

اآللية اليت جيسد من خالهلا مفهوم احلكامة الداعي لتوسيع دائرة املشاركة والتشارك بني خمتلف الفاعلني بعيدا عن نظرة تلك 
)اخليار،  اإلقصاء، إذ أن دعوة احلكامة هاته ليست فقط مطلبا حقوقيا دميقراطيا وسياسيا بل هي مطلب تدبريي تنموي لوحده

 .(198، صفحة 2014
وقد فطن املشرع املغريب إىل أمهية املقاربة التشاركية، واعتمدها تشريعيا من خالل مقتضيات امليثاق اجلماعي لسنة 

، فقد نصت ديباجة الدستور اجلديد 2011، ليتم بعد ذلك تكريسها دستوراي من خالل دستور اململكة املغربية لسنة 2003
أتسيس دولة حديثة ترتكز على املشاركة التعددية واحلكامة اجليدة، كما نصت الفقرة الثانية من الفصل األول على الرغبة احلثيثة يف 

من ذات الدستور على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلطات وتوازهنا وتعاوهنا، وكذا الدميقراطية املواطنة 
 بط املسؤولية ابحملاسبة.والتشاركية وعلى مبادئ احلكامة اجليدة ور 
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منه على وضع آليات تشاركية للحوار  139وقد ألزم الدستور جمالس اجلهات وابقي اجلماعات الرتابية من خالل الفصل 
والتشاور من أجل تيسري مسامهة املواطنات واملواطنني واجلمعيات يف عملية إعداد براجمها التنموية والعمل على تتبعها، ومل حيد 

منه على إحداث جمالس اجلهات آليات تشاركية للحوار  116التنظيمي للجهات عن ذلك، حيث نص يف املادة القانون 
منه عدد اهليئات اإلستشارية لدى جملس اجلهة يف ثالث هيئات استشارية، فقد مت العمل من  117والتشاور، كما حددت املادة 

ايب، عرب اإلنفتاح الفعلي على خمتلف قوى اجملتمع، تتصدرهم خالل ذلك على التأسيس ملفهوم جديد يف تصريف الفعل الرت 
)حلرش، الدستور اجلديد للمملكة املغربية: شرح  الساكنة من مواطنات ومواطنني ومجعيات اجملتمع املدين، كشريك ال حميد عنه

آلليات التشاركية للحوار والتشاور ويف تقدمي العرائض، مكسبا ، حيث أصبح احلق يف تفعيل ا(171، صفحة 2012وحتليل، 
 .(86، صفحة 2015)بلفقيه،  دستوراي

آبفاق جديدة هتم تفعيل الدميقراطية التشاركية عرب منحه دورا أكرب للمجتمع املدين، من  2011جاء الدستور املغريب لسنة 
منه، والذي ينص على أنه "تساهم اجلمعيات املهتمة بقضااي الشأن العام، واملنظمات غري احلكومية،  12 خالل مقتضيات الفصل

يف إطار الدميقراطية التشاركية، يف إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية، وكذا يف تفعيلها 
منه على أنه "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور،  13وتقييمها...". كما نص الدستور املغريب يف الفصل 

منه  18قصد إشراك خمتلف الفاعلني االجتماعيني، يف إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها"، وشدد الفصل 
اخلارج يف املؤسسات اإلستشارية أيضا على أنه "تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة املقيمني يف 

وهيئات احلكامة اجليدة اليت حيدثها الدستور أو القانون"، كما وأنه على السلطات العمومية اختاذ التدابري املالئمة لتحقيق "توسيع 
من  33صل وتعميم مشاركة الشباب يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد..." حسب ما جاء يف الف

من الدستور على أنه "تضع جمالس اجلهات، واجلماعات الرتابية  139الدستور املغريب ، بينما أشارت الفقرة الثانية من الفصل 
 األخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسري مسامهة املواطنات واملواطنني واجلمعيات يف إعداد برامج التنمية وتتبعها".

قد وضع تصورا جديدا يالئم التوجهات العصرية للدول الدميقراطية، وأسس لدعائم  2011ر املغريب لسنة وإذا كان الدستو 
منه على أنه "حتدث  116الدميقراطية التشاركية، فقد كرسها املشرع بدوره، حيث نص القانون التنظيمي املتعلق ابجلهات يف املادة 

تسيري مسامهة املواطنات واملواطنني واجلمعيات يف إعداد برامج التنمية وتتبعها، جمالس اجلهات آليات تشاركية للحوار والتشاور ل
 .وقد حدد عددها يف ثالث هيئات استشارية، حيث "حتدث لدى جملس اجلهة ثالث هيئات استشارية..."

ملغريب أراد تقوية يتضح من خالل املستجدات اليت أتى هبا الدستور اجلديد وكذا القانون التنظيمي للجهات، أن املشرع ا
املمارسة السياسية داخل اجملاالت الرتابية بتفعيل آلية الدميقراطية التشاركية، من خالل بعدين: األول سياسي يتمثل يف تعزيز 

اليت مت املشاركة وترسيخ ثقافة املشاركة على املستوى الرتايب. والثاين تدبريي مرتبط ابملسامهة يف إنتاج القرارات العمومية واملخططات 
، على اعتبار أن الدميقراطية التشاركية تساهم يف تقليص (2019)ادمينو،  إعدادها من طرف اهليئات املنتخبة على املستوى الرتايب

التشاركية يف التدبري اجلهوي هو كون املشرع قد ترك . إال أنه مما قد يعاب على إدماج جتربة الدميقراطية (2019)نكاز،  الفجوات
صالحيات تسمية هذه اهليئات وكيفية أتليفها وتسيريها للمجلس اجلهوي من خالل نظامه الداخلي، فكيف ملقتضى دستوري هام 

 أن يرتك أمر تفعيله للمجالس املنتخبة من خالل أنظمتها الداخلية.
العريضة آلية اقرتاحية يطالب من خالهلا املواطنون واجلمعيات اجمللس اجلهوي إبدراج ابإلضافة للهيئات اإلستشارية، تعترب 

نقطة تدخل يف صالحياته ضمن جدول أعماله، وهي من املستجدات اليت أاثرها دستور اململكة اجلديد. فبناء على مقتضيات 
ية. ميف تقدمي عرائض إىل السلطات العمو الفصل اخلامس عشر من الدستور الذي ينص على أن للمواطنات واملواطنني احلق

وابلتايل مت ألول مرة اإلقرار حبق املواطنات واملواطنني يف تقدمي عرائض إىل السلطات العمومية، الشيء الذي يستدعي ضرورة العمل 
 على تعريف العريضة وحتديد من هلم احلق يف تقدميها وكذا الشروط الالزم توفرها من أجل ذلك.
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املنظم لكيفية ممارسة حق تقدمي العرائض، العريضة بكوهنا كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو  44.14 عرف القانون
مقرتحات أو توصيات، يوجهها مواطنات ومواطنون مقيمون ابملغرب أو خارجه إىل السلطات العمومية املعنية، قصد اختاذ ما تراه 

ور والقانون وطبقا لإلجراءات املنصوص عليها. وميكن أن يشمل مناسبا يف شأنه من إجراءات يف إطار احرتام أحكام الدست
موضوع العريضة خمتلف تدخالت السلطات العمومية اليت يكون هلا أتثري مباشر أو غري مباشر على حقوق ومصاحل املواطنات 

لها أو الرتاجع عنها أو واملواطنني. كما يهم موضوع العريضة حبث السلطات العمومية على اختاذ إجراءات أو قرارات أو تعدي
 إلغائها، أو طلب احلصول على معلومات أو توضيحات بشأن موضوع معني.

ويشرتط لقبول العريضة أن تتوفر فيها بعض الشروط، كأن يكون اهلدف منها هو حتقيق املصلحة العامة، وأن تكون 
واضحة، وأن تكون مرفقة مبذكرة مفصلة تبني األسباب  املطالب أو املقرتحات أو التوصيات املتضمنة هبا مشروعة، وأن حترر بكيفية

شخص من  5000الداعية إىل تقدميها واألهداف املتوخاة منها، مع إرفاقها بالئحة دعم العريضة موقعة على األقل من قبل 
 مدعمي العريضة، وأن تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف.

نون أن العرائض تعترب غري مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب أو مقرتحات أو كما حددت املادة الرابعة من نفس القا
توصيات متس ابلثوابت اجلامعة لألمة، واملتعلقة ابلدين اإلسالمي أو ابلوحدة الوطنية أو ابلنظام امللكي للدولة أو ابالختيار 

ية كما هو منصوص عليها يف الدستور، أو أن تكون الدميقراطي أو ابملكتسبات اليت مت حتقيقها يف جمال احلرايت واحلقوق األساس
موضوع قضااي معروضة أمام القضاء أو صدر حكم يف شأهنا، أو أن تتعلق بوقائع تكون موضوع نقض من قبل اللجان النيابية 

مومية ومببدأ املساواة لتقصي احلقائق. كما تعترب العرائض غري مقبولة أيضا، بعد دراستها إذا كانت ختل مببدأ استمرارية املرافق الع
بني املواطنات واملواطنني يف الولوج إىل املرافق العمومية، أو تكتسي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا، أو متييزاي، أو أن تتضمن سبا أو 

أو  قذفا أو تشهريا أو تضليال أو إساءة للمؤسسات أو األشخاص، أو إذا تبني بعد دراسة العريضة، أن موضوعها يتضمن تظلمات
 شكاوى يكون النظر فيها من اختصاص مؤسسات دستورية أخرى.

ينبغي توفرها للممارسة حق تقدمي العرائض حبسب اجلهة  بني الشروط اليت 111.14التنظيمي للجهات  وقد ميز القانون
يضة لدى رئيس جملس اجملتمع املدين. وهكذا يتم إيداع العر  10او من جهة مجعيات 9املقدمة هلا سواء كانت من جهة املواطنني

اجلهة مرفقة مبا يثبت الشروط السالفة الذكر مقابل وصل تسليم، وحتال على مكتب اجمللس للبت يف استيفائها للشروط، ويف حالة 
قبوهلا تسجل يف جدول اجمللس يف الدورة العادية املوالية وحتال على اللجنة الدائمة املختصة لدراستها قبل عرضها على اجمللس 

ول بشأهنا. وخيرب الرئيس وكيل الالئحة أو املمثل القانوين للجمعية بقبول العريضة، أما يف حالة رفضها فيخرب الرئيس املعين للتدا
 ابألمر بقرار الرفض معلال داخل أجل شهرين ابتداء من اتريخ التوصل ابلعريضة. 

ووجود مواطنني مدركني ملعىن الدميقراطية، إن جناح الدميقراطية التشاركية متوقف على مدى وجود جمتمع مدين قوي، 
فالدميقراطية التشاركية برزت ليس إللغاء الدميقراطية التمثيلية ولكن لتكميلها وجتويدها وجتاوز قصورها وعجزها، وهذا لن يتأتى إال 

ية اختاذ القرار مما سيمكن من بتعزيز مبدأ الشفافية يف التدبري اجلهوي ومتكني املواطن من املعلومة يف وقتها، جلعله يف صلب عمل
على الرغم من توسيع دائرة املشاركة يف تدبري الشأن اجلهوي، وتفعيل آلية الرقابة والتتبع، ووضع حد هلدر الوقت واجلهد. إال أنه 
قدمي العرائض األمهية اليت مت تسجيلها خبصوص القوة اإلقرتاحية لآلليات التشاورية احملدثة لدى اجملالس اجلهوية، وكذا تقنية ت

للمجالس اجلهوية خبصوص قضااي هتم الشأن اجلهوي، إال أن الطبيعة اإلستشارية هلذه اهليئات وكذا الشروط الصعبة التحقق عند 
 تقدمي العرائض حيد من فعاليتها وجيعل منها جمرد آليات لتأثيث املشهد السياسي.
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 املتعلق ابجلهات 14.111التنظيمي رقم احملور الثاين: اختصاصات اجلهة على ضوء القانون 
مبجموعة من اإلصالحات اهلدف منها إعادة متوقع اجلهات يف النظام اإلداري والرتايب للمغرب، عرب  2011جاء دستور

متكينها من اختصاصات من شأهنا أن تساهم يف دعم قدرهتا على حتقيق التنمية إىل جانب الدولة. إال أن هذا اإلصالح اجلهوي 
املتعلق ابجلهات، وكذا ابألسلوب املعتمد  14-111يبقى رهينا حبجم ونوعية اإلختصاصات احملددة عرب القانون التنظيمي رقم 

يف توزيعها، واليت تشكل دعامة أساسية لتوضيح نطاق وأوجه العالقة ما بني الدولة واجلهة من جهة أوىل وما بني اجلهة وابقي 
 جهة اثنية.اجلماعات الرتابية األخرى من 

ففي ظل هذا التوجه وما نتج عنه من إصالحات أخذت بعني اإلعتبار اإلكراهات اليت عرفتها التجارب الالمركزية السابقة 
، نستمد مشروعية التساؤل 2011يف جمال تداخل اإلختصاصات، من خالل التنصيص على مبدأ التفريع استجابة لروح دستور 

املتعلق ابجلهات من اختصاصات؟ وعن مدى وضوحها وأمهيتها؟ وكذا عن  111.14رقم  حول ما جاء به القانون التنظيمي
 قدرته على خلق عالقة متوازنة بني مؤسسة اجلهة والدولة أي ما بني فعاليات اجمللس اجلهوي وممثل السلطة املركزية؟

ة، من خالل دراسة إشكالية من أجل اإلجابة عن هذه التساؤالت سنعمل على بسط اإلختصاصات اليت مت منحها للجه
املتعلق ابجلهات )أوال( مث حماولة الوقوف  14-111توزيع اإلختصاصات اجلهوية بني اجلهة واملركز يف ظل القانون التنظيمي رقم 

 على بعض اإلشكاالت الناجتة عن مسألة الرقابة واإلكراهات املتحكمة يف القرار اجلهوي )اثنيا(.
 صاصات اجلهوية يف ظل القانون التنظيمي املتعلق ابجلهاتأوال: إشكالية توزيع اإلخت

تعترب اجلهة الوعاء الرتايب املناسب الذي جيب العمل من خالله على حتقيق التنمية، فهي مدخل أساسي من مداخل 
راطية املعمقة والتحديث إصالح هياكل الدولة عرب السري احلثيث واملتدرج على درب الالمركزية والالمتركز الفعليني النافذين، والدميق

. كما أن الرتاكم (7، صفحة 2010)اللجنة االستشارية حول اجلهوية،  االجتماعي والسياسي واإلداري للبالد واحلكامة اجليدة
بناء تنظيم جهوي قوي، األمر الذي ال الذي مت حتقيقه يف اجملال الالمركزي ابملغرب عرب فرتات اترخيه املعاصر، حيتم العمل على 

، صفحة 2013-2012)احمزون،  ميكن حتقيقه يف ظل ضعف اإلختصاصات وعدم دقتها وتداخلها، ومع وجود وصاية حتكمية
ية السابقة، نص دستور سنة . ويف حماولة لتفادي اإلشكاالت املتعلقة بتداخل اإلختصاصات اليت شابت التجارب الالمركز (46

، والتعاقد، اختصاصات ذاتية، واختصاصات 11منه على أن للجماعات الرتابية وبناء على مبدأ التفريع 140يف الفصل  2011
 مشرتكة مع الدولة وأخرى منقولة إليها، سوف ننطرق هلا تباعا.

 مبا ميكنها من القيام به يف حدود مواردها هي اختصاصات موكلة إىل اجلهة يف جمال معني أوال، اإلختصاصات الذاتية:
 وداخل دائرهتا الرتابية من أعمال خاصة هبذا اجملال والسيما التخطيط والربجمة واإلجناز والتدبري والصيانة. وبناء عليه ميكن التمييز

، بني نوعني منها، املتعلق ابجلهات 111.14يف اإلختصاصات الذاتية للجهة املنصوص عليها يف القانون التنظيمي رقم 
اإلختصاصات التنموية واإلختصاصات التأطريية اليت ختدم هي األخرى اجلانب التنموي. فالنسبة لإلختصاصات التنموية فهي 
تشمل اختصاصات اجلهات يف جمال التنمية اجلهوية وهتم ميادين التنمية االقتصادية والتكوين املهين والتكوين املستمر والشغل 

. أما فيما خيص اإلختصاصات التأطريية فقد أانط املشرع اجلهة مبجموعة 12روية والنقل والثقافة والبيئة والتعاون الدويلوالتنمية الق
من اإلختصاصات املؤطرة واملساعدة على تنفيذ اختصاصاهتا التنموية، وهي عبارة عن جمموعة من اآلليات التدخلية والتأطريية 

، صفحة 2017)متيم،  هذه اآلليات يف برانمج التنمية اجلهوية والتصميم اجلهوي إلعداد الرتابلعملية التنمية اجلهوية، وتتمثل 
11) . 

تعد اإلختصاصات املشرتكة اختصاصات متارس بشكل تعاقدي بني الدولة واجلهة وذلك اثنيا، اإلختصاصات املشرتكة: 
من القانون التنظيمي للجهات، وهي اختصاصات هتم  92حسب مقتضيات املادة  بطلب من اجلهةإما مببادرة من الدولة أو 
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من نفس القانون. كما وأنه  91وفق املادة  جماالت التنمية االقتصادية والتنمية القروية والتنمية االجتماعية والبيئة والثقافة والسياحة
لذاتية، أن تتوىل أو تشارك يف متويل إجناز مرفق أو جتهيز أو تقدمي خدمة ميكن للجهة، مببادرة منها واعتمادا على مواردها ا

عمومية، ال تدخل ضمن اختصاصاهتا الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة، إذا تبني أن هذا التمويل يساهم يف بلوغ أهدافها حسب 
بادرة من أجل متويل إجناز أو جتهيز مشروع من القانون التنظيمي للجهات. حيث ميكن للجهة أن أتخذ امل 93به املادة  ما جاءت

 أو تقدمي خدمة حىت ولو مل يكن ضمن جماالت اختصاصاهتا الذاتية، دون املرور عرب مسطرة تقدمي الطلب للقطاع الوزاري املعين
والفعالية لبلوغ أهداف التنمية اجلهوية، إال أنه ال حميد ، إذا كان املشروع املزمع إجنازه يتطلب السرعة (13، صفحة 2017)متيم، 

 عن التعاقد املنصوص عليه يف القانون التنظيمي املتعلق ابجلهات.
يعد التعاقد إطار لتنفيذ اإلختصاصات املشرتكة للجهة مع حتديد املهام املنوطة هبا وتلك املنوطة ابلدولة، وهي آلية هتدف 

يف تنفيذ السياسات العامة من طرف السلطات الالمركزية والالممركزة، ويشكل كذلك آلية مثالية  إىل تعزيز الكفاءة والنجاعة
لضمان حتديد التزامات خمتلف الفاعلني من خالل إلزامهم أبهداف حمددة وقابلة للتحقيق، كما أنه يعزز التناغم واإللتقائية 

بينها على أساس معايري الفعالية والنجاعة وحسن األداء، على  املطلوبني على مستوى خمتلف التدخالت لتحقيق التكامل فيما
 اعتبار أن عالقة التعاقد بني مستوايت نظام الالمركزية الرتابية والالمتركز اإلداري تسعى إىل جتويد احلكامة الرتابية وتكريس وتفعيل

 طن والرفع من جودهتا.ثقافة ربط املسؤولية ابحملاسبة ودعم الشفافية وحتسني اخلدمات املقدمة للموا
ويرتكز جناح التعاقد على مدى التوفق يف اختيار الربامج اليت تنسجم مع األولوايت املسطرة بربامج التنمية اجلهوية 

رابح يف مجيع -والتحديد الدقيق لألهداف املتوخاة من املشاريع العمومية، والتنفيذ السليم لاللتزامات مع العمل وفق مبدأ رابح
اليت تشكل موضوعا للتعاقد، كما أن التنفيذ الفعلي والسليم لنقل اإلختصاصات وتناسق السياسات العمومية واجلهوية املشاريع 

تم املتعلقة ابلتنمية اجملالية جتد مرتكزها األساسي يف التعاقد، الذي سيتماشى مع الربامج الرتابية للدولة داخل اجملال اجلهوي والذي ي
 لالتركيز اإلداري.تنزيله من خالل سياسة ا

بيد أن اجملهودات املبذولة سواء من طرف الدولة من خالل تنزيل ورش اجلهوية املتقدمة وتنويع اختصاصات اجلهات 
وتفعيل ميثاق الالتركيز اإلداري وسياسة التعاقد بني خمتلف املتدخلني يف تدبري التنمية اجلهوية، لن تستقيم مادامت اجلهات تعاين 

وارد املالية الذاتية، ومادامت رهينة متويل الدولة ابلنظر لقلة مواردها، فاجلهات اليوم مدعوة أكثر من أي وقت من نقص يف امل
مضى إىل تنويع وتعزيز مواردها املالية، وكذا ضرورة حتسني حكامتها املالية من خالل تقوية وتعزيز موردها وكذا العمل على التوزيع 

 عتماد الوسائل البديلة لتعبئة موارد مالية إضافية لفائدة اجلهات.العادل للموارد بني اجلهات، وا
تعرف اإلختصاصات املنقولة على أهنا اختصاصات تنقل من الدولة إىل اجلهة يف جماالت اثلثا، اإلختصاصات املنقولة: 

البعد اجلهوي، الصناعة،  حتدد يف إطار مبدأ التفريع، وتشمل هذه اجملاالت بصفة خاصة: التجهيزات والبنيات التحتية ذات
الصحة، التجارة، التعليم، الثقافة، الرايضة، الطاقة واملاء والبيئة. ومن املعلوم أن هذه اإلختصاصات متارس من طرف خمتلف 

املتعلق ابجلهات مل يعمل على تفصيلها، ليتم ذلك بني كل جهة  14-111القطاعات الوزارية، هلذا فالقانون التنظيمي رقم 
 الوزاري املعين حسب اخلصوصيات واملؤهالت الطبيعية واالقتصادية واجملالية لكل جهة. والقطاع

وكذا القانون التنظيمي  2011ولتعزيز موقع اجلهة يف النظام اإلداري والرتايب ابملغرب، فقد جاء دستور اململكة لسنة 
مبجموعة من املستجدات هبدف ختويلها صالحيات أكرب من املركز حنو اجمللس اجلهوي ورئيسه، ودعم  111.14للجهات رقم 

ب الدولة. فصالحيات جملس اجلهة تتمثل يف كونه يتداول يف القضااي اليت تدخل يف قدرهتا على حتقيق التنمية املنشودة إىل جان
اختصاصات اجلهة، وميارس الصالحيات املوكلة إليه مبوجب أحكام القانون التنظيمي للجهات، ومن بني هذه القضااي نسرد 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 3
 

208 

ل كذلك يف القضااي املتعلقة ابملالية واجلباايت وأمالك القضااي املتعلقة ابلتنمية اجلهوية وإعداد الرتاب واملرافق العمومية. ويتداو 
 اجلهة.

كما يتداول اجمللس اجلهوي أيضا يف املسائل املتعلقة ابملسامهة يف إحداث جمموعات اجلهات وجمموعات اجلماعات الرتابية 
اص، ومشاريع اتفاقيات التوأمة سواء ابإلنضمام إليها أو اإلنسحاب منها، واتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام واخل

والتعاون الالمركزي مع مجاعات ترابية وطنية أو أجنبية، واإلخنراط واملشاركة يف أنشطة املنظمات املهتمة ابلشؤون احمللية، والعقود 
 إطار احرتام املتعلقة مبمارسة اإلختصاصات املشرتكة واملنقولة، وكل أشكال التبادل مع اجلماعات الرتابية األجنبية وذلك يف

 االلتزامات الدولية للمملكة.
وعلى الرغم من أمهية اإلختصاصات املوكلة للجهة يف اجملاالت التنموية اجلهوية، إال أن دور هذه األخرية يظل حمدودا 

)متيم،  حبكم طبيعته اإلستشارية، حيث تقوم السلطات العمومية ابستشارة جملس اجلهة يف السياسات القطاعية اليت هتم اجلهة
، وكذا التجهيزات واملشاريع الكربى اليت ختطط الدولة من أجل إجنازها فوق تراب اجلهة، وخاصة عندما (173، صفحة 2017

التنظيمية الرتابية ومبدأ التدبري احلر،  )جبيجة، القوانني تكون هذه اإلستشارة منصوصا عليها يف نص تشريعي أو تنظيمي خاص
 .(45، صفحة 2015

املتعلق ابجلهات جمموعة من الصالحيات  14-111أما فيما يتعلق برئيس جملس اجلهة، فقد خوله القانون التنظيمي رقم 
متيزت به التجربة اجلهوية السابقة يف من أمهها سلطة تنفيذ مقرارات اجمللس اجلهوي واإلقرار مبمارسته للسلطة التنظيمية، فخالفا ملا 

املتعلق بتنظيم اجلهات من ازدواج وظيفي للوايل أو عامل العمالة أو اإلقليم مركز اجلهة، ابعتباره من  96-47ظل القانون رقم 
)اليعكويب، أتمالت حول الدميوقراطية احمللية  جهة أوىل ممثال للدولة، ومن جهة اثنية آمرا ابلصرف ومنفذا ملقررات اجملالس اجلهوية

منه على منح صالحيات تنفيذ مداوالت ومقررات  138يف الفصل  2011، عمل دستور(173، صفحة 2008ابملغرب، 
اجلهوية، ومتثل هذه اجملالس الرتابية لرؤسائها، وابلتايل أصبح رؤساء اجملالس اجلهوية أجهزة تنفيذية ملداوالت ومقررات اجملالس 

 السلطة إحدى أهم الركائز اليت ينبين عليها التدبري احلر للشؤون اجلهوية وأحد أبرز خصائص الالمركزية اإلدارية يف بعدها املتقدم
 .(45، صفحة 2015)جبيجة، القوانني التنظيمية الرتابية ومبدأ التدبري احلر، 

فقد مت منح اختصاص تنفيذ مقررات ومداوالت اجملالس اجلهوية لرؤساء هذه اجملالس، ومتكني األجهزة التداولية  وابلتايل،
للمجالس اجلهوية من صالحيات تقريرية من أجل بلورة االختيارات التنموية للجهة وتنفيذها بناء على الضماانت القانونية 

بشرية املتوفرة لديها، من خالل العمل على إعداد وتتبع برامج التنمية اجلهوية والتصاميم والتنظيمية واعتمادا على املوارد املالية وال
 اجلهوية إلعداد الرتاب الوطين، مبا يتوافق مع املعامل والتوجهات العامة للدولة يف هذا اجملال.

تنفيذية، فقد خول الدستور إال أن منح هذه اإلختصاصات ال يعين اإلستقاللية التامة للمجالس اجلهوية وألجهزهتا ال
الوالة والعمال الصالحية املتمثلة يف تقدمي املساعدة الالزمة لرؤساء اجملالس الرتابية وخاصة منها اجلهوية من  2011املغريب لسنة 

هة، ويتخذ أجل إجناز املخططات والربامج التنموية اليت متت برجمتها من قبل اجملالس املنتخبة بغية النهوض ابلوضع التنموي للج
شكل املساعدة املقدمة من طرف ممثل السلطة املركزية إاتحة استخدام املوارد البشرية واملادية والتقنية اليت يتطلبها تنفيذ هذه 
الربامج، كما تتخذ املساعدة شكال آخر يتمثل يف تقدمي اآلراء واخلربات والتوجيهات الضرورية لتنزيل وتنفيذ املشاريع واملخططات 

ية، على اعتبار أن الوالة والعمال يتوفرون على اختصاص تنسيق أنشطة وتدخالت اإلدارات الالمتمركزة وكذا تنسيق التنمو 
 )جبيجة، القوانني التنظيمية الرتابية ومبدأ التدبري اإلستثمارات داخل اجلهة، خصوصا وأن الوالة يرأسون املراكز اجلهوية لالستثمار

 .(46، صفحة 2015احلر، 
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من املالحظ أن املشرع قد خطى خطوة جريئة عندما منح لرئيس اجمللس اجلهوي السلطة التنفيذية واليت تعترب إجراء جوهراي 
من أجل رفع سلطة الوصاية على عملية تنفيذ مقررات اجمللس اجلهوي ورئيسه، غري أنه ويف نفس الوقت سيحمل رئيس اجمللس 

ة السياسية واإلدارية الناجتة عن تدبريه وتنفيذه ملقررات اجمللس. كما أن عملية منح رئيس اجمللس اجلهوي صالحية تنفيذ املسؤولي
مقررات اجمللس لن متنحه مجيع الصالحيات التابعة لذلك بل إنه سيجد نفسه مضطرا للتنسيق مع وايل اجلهة، ألنه سيحتاج يف 

، والسيما مبناسبة إعداد (19، صفحة 2017)متيم،  اخلارجية اليت توجد حتت إشراف الوايل تنفيذ قراراته إىل مساعدة املصاحل
)ماكوري،  وتنفيذ املخططات التنموية، ويف هذا الصدد ضمن القانون التنظيمي للجهات مساعدة الوالة والعمال لرؤساء اجلهات

2013). 
إن متتيع رؤساء اجملالس اجلهوية هبذه الصالحية املهمة املتمثلة يف تنفيذ املقررات واملداوالت املنبثقة عن اجمللس التداويل، 
تعترب اعرتافا صرحيا من املشرع ابستقاللية اجملالس املنتخبة عموما واجلهوية خصوصا يف القيام ابملهام والوظائف املنوطة هبا، دون 
تسجيل أي تدخل من قبل ممثلي السلطة املركزية يف شؤون اجلهة إال يف احلدود املسموح هبا قانوان، حيث أن تعزيز استقاللية 

 اجلهات ال ميكن أن يتم إال عن طريق متكينها من اآلليات القانونية لتنزيل مبدأ التدبري احلر.
لس اجلهوي فمن املالحظ أن كال من الدستور اجلديد والقانون أما فيما يتعلق ابإلختصاصات التنظيمية املوكلة لرئيس اجمل

املتعلق ابجلهات قد منحاه ألول مرة صالحية ممارسة السلطة التنظيمية، حيث ميكن لرئيس اجلهة القيام  14-111التنظيمي رقم 
ضمن اختصاصات اجلهة. وتعرف إبصدار قرارات تنظيمية جهوية تتضمن قواعد عامة وجمردة لتنظيم خمتلف اجملاالت اليت تدخل 

على أهنا السلطة املخولة إلحدى األجهزة احلكومية من أجل إصدار أوامر عامة، وتنصب على اختاذ القرارات 13السلطة التنظيمية
الثالث هبدف احلفاظ على النظام العام مبدلوالته  والقيام ابإلجراءات اليت يتطلبها حسن سري املرافق العامة بكيفية منتظمة ومطردة،

األمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، وهي كذلك السلطة املسندة قانوان على سبيل احلصر لسلطات تنفيذية وإدارية من 
  تتضمن مقتضيات عامة وجمردة. أجل القيام أبعمال ملزمة

ة خاصة اجلهوية واإلقليمية تطورا هاما مبنحه صالحية ممارسة السلطة التنظيمية للمجالس املنتخب 2011وقد شكل دستور 
، واليت مل تكن متارسها ابلكيفية اليت أطرت هبا 14على اعتبار أن اجلماعات الرتابية األخرى قد عرفت هذا النوع من املمارسة سابقا

، األمر الذي سيمكن اجلهات (43صفحة ، 2015)جبيجة، القوانني التنظيمية الرتابية ومبدأ التدبري احلر،  يف الدستور احلايل
وابقي اجلماعات الرتابية من ممارسة السلطة التنظيمية بغية تنظيم جماهلا الرتايب خاصة مع ما تتمتع به من اختصاصات ذاتية 

من  146الفصل ومشرتكة ومنقولة هلا من الدولة مبا يتوافق و جوهر هذه السلطة، واليت مل يقيد املشرع ممارستها بشروط يف 
، مما يشكل ضمانة للجهات تسمح هلا (43، صفحة 2015)جبيجة، القوانني التنظيمية الرتابية ومبدأ التدبري احلر،  الدستور

 ابختاذ التدابري الالزمة اليت يتطلبها احلفاظ على النظام العام داخل النفوذ الرتايب هلا.
قة الدستورية للسلطة التنظيمية، وإن كان يضع حدا للجدل حول وجودها، فإنه مل يعمد إىل رسم حدودها إن ذكر الوثي

بدقة ومل حيدد طبيعتها بشكل واضح، بل إن التمعن يف املقتضيات الدستورية املتعلقة ابلسلطة التنظيمية، يقود إىل القول أبن األمر 
، 2011)بوعزاوي، السلطة التنظيمية احمللية،  نوية، ويف مجيع األحوال غري أصليةيتعلق بسلطة تنظيمية حملية مشتقة واتبعة واث

. مما سيجعل من توزيع اإلختصاصات بني الدولة واجلهات وتوضيحها بشكل ميكن من حتديد املهام (111-110الصفحات 
اخلاصة ابجلهات وتلك املشرتكة مع الدولة واملهام املنقولة من الدولة للجهات اآللية القانونية والتقنية اليت ستوضح مستوى التعاطي 

ريع دورا كبريا يف حتديد جماالت السلطة التنظيمية اخلاصة ابجلهات وتلك مع املهمة التنظيمية للجهة، حيث سيلعب مبدأ التف
 املخولة ملمثلي السلطة املركزية من والة وعمال يف مراكز اجلهات. 
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وابلنظر يف اإلطار القانوين املنظم للجهات يالحظ أنه على الرغم من تطوره مقارنة بسابقه، إال أن ما ميكن تسجيله عليه 
اختالالت جتعل من الصالحيات املمنوحة للجهة غري واضحة متاما، على الرغم من حتديدها، حيث يغلب عليها هو تضمنه عدة 

طابع التداخل والتوازي مع ابقي اجلماعات الرتابية األخرى ومع الدولة. فرغما من تضمنه نوعا من التخصص الوظيفي يف عمل 
 ,BOUJIDA) مما يشكل إعاقة حقيقية ملمارسة التدبري احلر اجلهات، إال أنه مل حيدد اإلختصاصات بطريقة واضحة،

2015, p. 169) فاختصاصات اجلهة وابقي املستوايت الرتابية تتسم ابلتعدد والتنوع، وتعدد املصادر ومشولية املقارابت اليت ،
 .(44، صفحة 2017)حيىي ،  وضعت وفقها الصالحيات اخلاصة بكل مستوى ترايب

وجيب تسجيل أن مشكل التداخل ما بني اختصاصات الدولة واجلهة هو مسؤولية املشرع الذي مل يصدر نصوصا قانونية 
د من اهليمنة توضح جبالء مسؤولية وحدود تدخل الدولة واجلهة من جهة أوىل، وكافة الوحدات الرتابية األخرى من جهة اثنية، واحل

املمارسة من طرف سلطات املراقبة اإلدارية يف تفسريها الختصاصات كل مؤسسة على حدة، كما أن السلطة التنفيذية مل تصدر 
نصوصا تنظيمية لتنفيذ القوانني املؤطرة لالمركزية، بقدر ما أكثرت من إصدار املناشري والدورايت إلعطاء وجهة نظرها إن مل نقل 

، األمر الذي جيعل مؤسسة اجلهة وابقي املستوايت الرتابية (48، صفحة 2011)بلقزبور ،  اختصاص معنيفرضها خبصوص 
األدىن حتت رمحة اإلدارة املركزية، مما يفيد أبن غموض اإلختصاصات عملية مقصودة، اهلدف منها تقليص تدخل اجلهة وتوسيع 

السلطات املركزية وممثليها، حبكم استمرار أتثري قواعد مرجعية الدولة املركزية، مما يسهم يف تقليص عمل اجلماعات هامش تدخالت 
 .(ULRICH & OMBANE-EDOU, 2014, p. 7) يف التنمية احمللية

اإلختصاصات بني الدولة واجلهة، إال أن التنزيل  وإن كان املشرع الدستوري قد نص على مبدأ التفريع هبدف إعادة رسم
القانوين هلذا املقتضى مل يرق للمستوى املطلوب، فاملشرع نص يف القانون التنظيمي على هذا املبدأ فقط مبناسبة حتديده 

نص كذلك  لإلختصاصات املنقولة من الدولة إىل اجلهة، وإن كان هذا القانون قد حدد حصراي الئحة هذه اإلختصاصات فإنه
 على أهنا ال ميكن أن متارس إال يف حدود وسائلها، وابلتايل ميكن للدولة أن توقف تدخل اجلهة إذا اعتربت أنه يتجاوز إمكانياهتا.

لقد أصبحت اجلهة فاعال تنمواي ابمتياز، ولذلك فعملية احلصر الدقيق الختصاصاهتا التنموية وفصلها عن ابقي األدوار 
اعلني أصبح أمرا ملزما، خاصة وأن الصيغة اليت جاء هبا حتديد اإلختصاصات كثريا ما كانت سببا يف سوء التدبري التنموية لباقي الف

وإضاعة فرص حقيقية يف جماالت اإلستثمار والتدخالت االقتصادية والتنموية، مما جيعل من تشابه وتداخل اإلختصاصات بدون 
 التنصل من املسؤولية وتشتيت األموال وازدواجية املشاريع واألعمال واألنشطة شك عوائق أمام حتقيق التنمية، لكوهنا سببا يف

 ، إضافة لصعوبة حتديد املسؤولية السياسية وترتيب آاثرها القانونية.(165، صفحة 2020)زعنون،  وهدر املال العام
القانونية املنظمة للجهة، هو أن تكون اختصاصاهتا موضوعة بشكل واضح إن أهم ما يتوجب أن ترتكز عليه املقتضيات 

وحمدد، حىت ال نقع يف وضعية تنازع اختصاصات ما بني رؤساء اجملالس اجلهوية وممثلي السلطة املركزية هبا، وحىت نكون أمام 
. وإذا كان (18، صفحة 2012)القريشي،  إمكانية حقيقية تقرن ممارسة كل اختصاص وكل سلطة ابملسؤولية واحملاسبة الالزمة

ثل املبدأ العام املؤطر للسياسة الالمركزية ببالدان هو متتيع اجلهات ابإلستقاللية النسبية يف تدبري شؤوهنا، مقابل تواجد شبه دائم ملم
ث نظام املراقبة اإلدارية قد كانت والزالت من بني أهم السلطة املركزية إىل جانب السلطات املنتخبة، فإن الدعوة إىل حتدي

الضرورات احلتمية ملمارسة الشأن اجلهوي. فإىل أي حد استطاع املشرع حتقيق التوازن ما بني هذين اجلهازين من خالل حتديث 
 تحكمة يف القرار اجلهوي.املراقبة اإلدارية؟ وهو التساؤل الذي سنحاول اإلجابة عليه من خالل سؤال الرقابة واإلكراهات امل

 اثنيا: سؤال الرقابة واإلكراهات املتحكمة يف القرار اجلهوي
إن اختاذ أسلوب الالمركزية كنمط يف تدبري الشأن الرتايب ال يعين اإلستقاللية التامة للجماعات الرتابية، فالسلطات 

 السلطة املركزية أو ممثليها على املستوى احمللي الالمركزية ال ميكنها التهرب من حد أدىن من املراقبة املمارسة من طرف
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(BENJELLOUN, 1992, p. 56) إال أن هذه املراقبة ال ميكن أن متتد كثريا وإال فإهنا تفرغ الالمركزية من جوهرها ،
احلر لدى اجلهات، ولو على األقل من الناحية النظرية، وتنتقص من قيمة مبدأ التدبري احلر. فاحلديث عن مدى أمهية مبدأ التدبري 

 ال ميكن أن يتم إال من خالل منح الدولة هلذه اجلماعة الرتابية اهلامة هامش حرية أكرب يف تدبري شؤوهنا سواء منها اإلدارية، املالية
وهو األمر الذي يقتضي أن تكون اجلهة  أو التعاقدية، بشكل مينحها حرية اختيار طرق تدبري مرافقها وتلبية حاجيات مرتفقيها،

مستقلة يف اختاذ القرارات عن أي جهاز أو جهة وصية، حبيث تتدخل الدولة فقط لضمان احرتام اجلماعات للضوابط الدستورية 
 والقانونية دون التدخل يف اختياراهتا التنموية، من خالل توفري احلصانة ملبدأ التدبري احلر.

الفرنسية نالحظ قيامها على مسألة التخفيف من الوصاية اإلدارية وعلى التأكيد على مفهوم احلرايت وابلرجوع إىل التجربة 
احمللية، الذي وسع هامش مبادرة رؤساء اجملالس املنتخبة وقيد دور ممثل الدولة جبعله ال يتدخل إال لضمان احرتام الشرعية، وحذف 

دارية البعدية وعزز دور القاضي اإلداري يف البث يف املنازعات اليت قد حتدث يف هذا الوصاية اإلدارية واملالية وعوضها ابملراقبة اإل
. مبعىن أوضح، أن الوصاية اإلدارية قد كانت آلية معتمدة ملراقبة عمل اجملالس (BRISSON, 2005, p. 126) الشأن

اليت منحها املشرع للسلطة اإلدارية احمللية ملراقبة أعمال اجملالس املنتخبة، هبدف التحقق  اجلهوية، ومتثل تركيز جمموعة من السلطات
من مشروعية أعماهلا وعدم تعارضها مع املصلحة واألهداف الوطنية، وضمان انسجامها مع القوانني واألنظمة اجلاري هبا العمل، 

، فرمزية اإلستقاللية واحلرية يف التدبري (111، صفحة 2002)البخاري،  واليت تنصب على سلطيت التقرير واألمر ابلصرف
)اليعكويب،  تتناقض مع املقتضيات املتعلقة بوصاية املالءمة، اليت بطبيعتها تستلزم حتما مشاركة السلطة املركزية يف مسلسل التقرير

 .(53، صفحة 2008الالمركزية اجلماعية وإشكالية وصاية املالئمة ابملغرب، أتمالت حول الدميوقراطية احمللية ابملغرب، 
أما خبصوص النموذج املغريب، جند أن اإلصالحات اجلهوية األخرية قد جاءت مبجموعة من املستجدات عملت من 

اجلهة والدولة، وتتجلى الصورة اجلديدة هلذه املستجدات يف الوضعيات القانونية اليت أصبح  خالهلا على إعادة رسم العالقة بني
، 2017)متيم،  يتخذها كل من رئيس اجلهة والوايل وما حدد هلما من جماالت وصالحيات تصب يف الفعل اجلهوي وتدبريه

ة العليا ابلوحدات الرتابية مبختلف درجاهتا، ويعترب احملرك الفعلي للجهاز اإلداري برمته ، وحيث ميثل العامل السلط(23صفحة 
 واملدبر لدينامية التنمية هبا، كنتيجة للرتاكمات اليت خلفتها خمتلف القوانني املؤطرة ملؤسسة العامل داخل اهلرم اإلداري املغريب.

مركزية على املستوى الرتايب، إال أن كونه ممثال للسلطة املركزية جيعل منه وعلى الرغم من أن الوايل يعترب أعلى سلطة إدارية 
)جبيجة ، ممثل السلطة املركزية ابجلماعات الرتابية: أي دور  عينا على اهليئات الالمركزية الفاعلة يف دائرته الرتابية مبختلف أصنافها

، فبعد أن كانت النزعة املركزية طاغية على الفعل اجلهوي بسبب (155، صفحة 2015تور؟، العمال من خالل الدس-للوالة 
الصالحيات اليت كانت خمولة لوايل اجلهة، وكذا التشدد يف ممارسة رقابة إدارية لصيقة على الرئيس واجمللس، عمل املشرع على جتاوز 

، صفحة 2016)انزي،  ت واسعة تعزز مكانتها يف ظل الالمركزيةهذه الوضعية، إذ عمل على منح اجملالس اجلهوية صالحيا
، كما أعطى لوايل اجلهة الصالحية للتدخل يف شؤون اجلهة وفق ما مت حتديده قانوان، فمن خالل قياس املستوى الرقايب (92

املمنوحة هلا من أجل ممارسة اختصاصاهتا القانونية، وابلتايل فهي تقاس املمارس على اجلماعة الرتابية تتحدد درجة اإلستقاللية 
. وكنتيجة لذلك، عرفت عالقة الوايل ابجلهة (397، صفحة 2005)ابينة،  بدرجة تدخل السلطات املركزية ملراقبة اهليئات احمللية

اقبة املعتمدة كمقاربة حديثة إلعادة حتديد العالقة بني اجلهة وممثل السلطة املركزية أو عدة تغريات سواء فيما يتعلق بطبيعة املر 
 ابلنسبة للتدخل يف الوضع التنموي وصناعة القرار اجلهوي.

خاصة وأن الفرتة السابقة متيزت بفرض وصاية مشددة من قبل الوايل ابعتباره جهازا تنفيذاي ملقررات اجمللس اجلهوي من 
وكذا بصفته وصيا على اجلهة واجمللس اجلهوي من جهة اثنية، مما عرقل ملدة غري يسرية مسرية اإلصالح اجلهوي الذي  جهة أوىل،

اخنرط فيه املغرب منذ سبعينيات القرن املاضي، وعمق من واقع اجلهات يف عدم قدرهتا على مواجهة اهليمنة الشبه كلية املفروضة 
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اختصاصاهتا، وأفرغ اإلصالحات اجلهوية املتعاقبة من حمتواها بسبب اختالل واحد من أهم من قبل الوالة على جماالت تدخلها و 
 ركائزها املتمثل يف استقاللية اجملالس اجلهوية عن السلطات املركزية.

 فإذا كانت املراقبة اإلدارية آلية وضعت من أجل مراقبة اهليئات الرتابية، ومتثل جمموعة من السلطات املمنوحة من طرف
املشرع للسلطات الوالئية ملراقبة أعمال اجملالس اجلهوية حىت تتحقق من مشروعية أعماهلا وعدم تعارضها مع املصلحة العامة 
وضمان انسجامها مع األهداف الوطنية، فإن املراقبة اإلدارية اليت منح املشرع الدستوري صالحية ممارستها للوالة والعمال على 

العمال من -)جبيجة ، ممثل السلطة املركزية ابجلماعات الرتابية: أي دور للوالة  واء الالمركزية أو الالممركزةأنشطة الوحدات الرتابية س
، تنطوي يف حالة اجلهة على التأكد من أهنا تسري وفق النمط الذي حتدده (156، صفحة 2015خالل الدستور؟، 

هلا واخلطط املعتمدة من قبل جملسها املنتخب، وكذا مسايرهتا للتوجهات العامة للدولة، فهي بذلك جمموعة اإلختصاصات املخولة 
من التدخالت القانونية اليت يقوم هبا ممثل السلطة املركزية إذا أساءت اجلهة استعمال اإلختصاصات احملددة هلا، مما يسمح لسلطة 

 نية الغري السليمة وفق ما حيدده القانون.املراقبة اإلدارية بتصحيح الوضعية القانو 
ومن املالحظ أنه سيتم وفق املقاربة اجلديدة ملراقبة عمل اجلماعات الرتابية التخلي التدرجيي عن املراقبة القبلية ومراقبة 

كما مت العمل على   املالئمة، خاصة يف اجملاالت اليت هتم األعمال املنصوص عليها يف القوانني واألنظمة املنظمة للشأن اجلهوي،
تقليص آجال جواب السلطة املركزية، مع حصر األعمال اليت ختضع للمراقبة القبلية يف جداول أعمال اإلجتماعات وامليزانيات 
واحلاالت القصوى اليت متس النظام العام واملصلحة الوطنية والتوازن املايل للجهة، والذي يقرتن جبودة التنظيم ونظام املعلومات 

)اللجنة  مدين يف اجلهة، وأبدائها وإقامة نظام للمراقبة الداخلية وتقييم املخاطر واحرتام املعايري املعمول هبا يف التدبري املايل اجليداملعت
املهمة ابللجوء إىل ، ومن أجل ذلك فقد مت تعزيز دور السلطة املركزية يف هذه (40، صفحة 2010االستشارية حول اجلهوية، 

 املراقبة اإلدارية املواكبة والبعدية على األعمال واألنشطة اليت تقوم هبا اجلهات.
وبناء عليه، ميكن حصر تدخالت ممثل السلطة احلكومية يف ممارسته للمراقبة اإلدارية على اجلهة، من خالل ممارسة الرقابة 

لتايل، فإن اجلهة ال متلك احلرية املطلقة يف ممارسة الفعل اجلهوي وتدبري شؤوهنا، على مقرارات اجمللس اجلهوي ذات الوقع املايل. واب
)متيم،  بل على العكس، ختضع اجلهة لعدة قيود أمهها التطابق املكاين الذي متارس داخله اختصاصاهتا يف إطار وحدة ترابية معينة

رسة هذه اإلختصاصات يف نطاق املسائل احملددة قانوان، مما يفرض وجود رقابة تتنوع بتنوع ، وأيضا مما(27، صفحة 2017
 .(200، صفحة 1998)جميدي،  ممارسة اإلختصاصات لضمان سالمة القرار اجلهوي، ويف إطار مكان حمدد

تعويض املراقبة اإلدارية اللصيقة للوايل على جملس اجلهة ابملواكبة ومن هذا املنطلق، ميكن القول أنه قد مت إىل حد ما 
 اإلدارية مع إعطاء القضاء اإلداري سلطة هذه املراقبة، حيث مت حصر املراقبة اإلدارية ملمثل السلطة املركزية يف جمال مراقبة مشروعية

قضاء اإلداري يف هذا اجملال وجعله لوحده من ميتلك مقرارات اجمللس اجلهوي مع إمكانية التعرض على بعضها، مع تعزيز دور ال
من القانون  112صالحية حل اجمللس اجلهوي والتصريح ببطالن املداوالت وإيقاف املقررات وفقا ملا جاءت به مقتضيات املادة 

 التنظيمي للجهات.
س اجلهوي، ألزم املشرع رئيس اجمللس وحىت يتمكن ممثل السلطة احلكومية من ممارسة دوره الرقايب على شرعية مقرارات اجملل

بضرورة تبليغ وايل اجلهة بنسخ من حماضر دورات جملس اجلهة ومقرراته، وكذا نسخ من قرارات رئيس اجمللس اجلهوي املتخذة يف 
تلقى الوايل نسخة إطار السلطة التنظيمية، وذلك خالل عشرة أايم املوالية لتاريخ اختتام دورة اجمللس، أو لتاريخ اختاذ القرار. كما ي

من النظام الداخلي للمجلس يقدمها له رئيس اجمللس اجلهوي مرفقة مبقرر مداولة اجمللس اجلهوي القاضي ابملوافقة على هذا 
النظام، وذلك حىت يتسىن للوايل مراقبة شرعية األنظمة الداخلية جملالس اجلهات، على اعتبار أنه هو املكلف ابلسهر على حسن 

 ن داخل اجلهة.تطبيق القانو 
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وعليه، منح املشرع للوايل مدة مثانية أايم من أجل دراسة النظام الداخلي للمجلس اجلهوي، والتأكد مما إذا كان حيتوي 
على بعض املقتضيات املخالفة للقوانني واألنظمة اجلاري هبا العمل. ففي حالة ما الحظ الوايل وجود مقتضيات خمالفة للقانون 

به بعض املقتضيات اليت ال تدخل ضمن الئحة اختصاصات اجلهة، يقوم الوايل ابلتعرض على النظام الداخلي مبعناه الواسع أو 
للمجلس، ويبلغ تعرضه إىل رئيس اجمللس معلال داخل أجل ال يتعدى ثالثة أايم من أايم العمل ابتداء من اتريخ التوصل ابملقرر، 

عرض. وينتج عن تعرض الوايل على النظام الداخلي للجهة سلسلة من اإلجراءات وذلك حىت يقوم اجمللس بتعديل املقرر موضوع الت
القانونية، أوهلا، قيام اجمللس مبداولة جديدة يف هذا الشأن. واثنيها، إحالة السلطة احلكومية املكلفة ابلداخلية األمر على القضاء 

 بث احملكمة اإلدارية يف املوضوع.اإلستعجايل لدى احملكمة اإلدارية بغية وقف تنفيذ املقرر إىل حني 
من القانون التنظيمي للجهات كوهنا قد عززت من تدخل سلطة  114ومن املالحظات املمكن تسجيلها على املادة 

القضاء اإلداري يف النزاعات بني الوايل واجلهة كطرف حمايد، غري أهنا مل تكن دقيقة يف حتديد اجلهة املوكول إليها إحالة النزاع على 
 لقضاء اإلستعجايل، إذ عمدت هذه املادة إىل استعمال عبارة "السلطة احلكومية املكلفة ابلداخلية" وهي عبارة تتسم ابلعموميةا

ل يف هذا ، دون أن حتدد املقصود هبذه العبارة هل هو وزير الداخلية أو الوايل؟ مما يفتح ابب التأوي(30، صفحة 2017)متيم، 
 الشأن.

لقد منح املشرع املغريب للجهة سلطة التقرير يف امليادين املرتبطة بتدبري شؤون اجلهة، ورغم أنه حاول التخفيف من حدة 
ملنظمة للمراقبة اإلدارية قد ، نظرا لكون املقتضيات ا(45، صفحة 2015)السعداين،  املراقبة اإلدارية، إال أن ذلك يبقى حمدودا

حددت املقررات اليت ال ميكن تنفيذها مبجرد التصويت عليها من طرف اجمللس اجلهوي بل فرض ضرورة أتشري الوايل عليها. وهو 
 املتعلق ابجلهات، اليت فرضت رقابة قبلية وبعدية على املقررات املالية 111-14ما أكدت عليه مقتضيات القانون التنظيمي رقم 

اليت يتخذها اجمللس اجلهوي، ذلك أن املقررات املتعلقة ابمليزانية واملقررات ذات الوقع املايل على النفقات واملداخيل ال ميكن أن 
 تكون قابلة للتنفيذ إال بعد التأشري عليها من طرف وايل اجلهة، داخل أجل عشرون يوما من اتريخ توصله ابملقرر املتعلق هبا.

من القانون التنظيمي للجهات على أنه "تعرض امليزانية على أتشرية السلطة احلكومية  202صت املادة ويف هذا اإلطار ن
نونرب، وتصبح امليزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشري عليها، بعد مراقبة مدى احرتام أحكام  20املكلفة ابلداخلية يف اتريخ أقصاه 

جلاري هبا العمل، وتوازن امليزانية على أساس صدقية تقديرات املداخيل والنفقات، القانون التنظيمي للجهات والقوانني واألنظمة ا
وتسجيل النفقات اإلجبارية، على أن تؤشر السلطة احلكومية املكلفة ابلداخلية على ميزانية اجلهة داخل أجل عشرين يوما من 

 اتريخ التوصل هبا.
يل على النفقات واملداخيل" وتقييد تنفيذها بشرط أتشرية الوايل عليها، إن استعمال املشرع لعبارة "املقررات ذات الوقع املا

يطرح معه تساؤل حول ماهي املقررات اليت ميكن أن تتخذها اجلهة من أجل تنفيذ اإلختصاصات املوكلة إليها دون أن يكون هلا 
وأن تكون هناك تكلفة مالية، وهو ما جيعل  وقع مايل؟ وابلنظر ألمهية اإلختصاصات الذاتية للجهة خاصة يف شقها التنموي، البد

، صفحة 2017)متيم،  فرض التأشرية عليها حيمل تقييدا للجهة يف ممارسة مهامها، وقد يتعارض يف مضمونه مع مبدأ التدبري احلر
يصبح إعمال املواكبة واملراقبة البعدية ضروراي فيما خيص ، وكذا تفعيل مبدأ ربط املسؤولية ابحملاسبة. ولتجاوز هذه الوضعية (31

املسائل املالية للجهة، تفاداي لوقوع أزمات مالية يكون من شأهنا إرهاق ميزانية اجلهة، وإلزامها بتسديد قروض وتكاليف املشاريع 
يفرض ضرورة التوفيق بني مبدأ التدبري احلر وبني إخضاع التدبري املايل ، مما (114، صفحة 2016)انزي،  املربجمة من طرفها

 للجهة للمراقبة اإلدارية.
ال شك أن التحوالت العميقة اليت طالت املنظومة القانونية لالمركزية ببالدان، وما رافقها من متتيع للجهات ابستقاللية يف 

أهنا أسست ملرحلة مستقبلية تكون فيها التجربة اجلهوية أكثر نضجا، حيث  تدبري شؤوهنا، وإن مل ترق إىل املستوى املطلوب، إال
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أن من شأن احرتام جوهر مبدأي التدبري احلر واملراقبة اإلدارية من طرف الوالة والعمال أن يساهم يف تعزيز استكمال الصرح 
العمال من خالل الدستور؟، -السلطة املركزية ابجلماعات الرتابية: أي دور للوالة )جبيجة ، ممثل  املؤسسايت لالمركزية اإلدارية

 ، وتفتح األفق رحبا أمام التنمية املنشودة على املستوى اجلهوي.(157، صفحة 2015
تصادية ومن هذا املنطلق جند أن وظيفة الوايل أو العامل عرفت  تغيريات مهمة انطالقا من التحوالت السياسية واالق

والقانونية اليت عرفتها سياسة الالمركزية والالمتركز ابملغرب، فقد انتقل من فاعل ممارس للسلطة إىل أداة خلدمة التنمية، فإىل جانب 
اختصاصاته األمنية، يعد أيضا احملرك األساسي لعجلة التنمية يف النطاق الرتايب التابع له، وذلك ابلنظر حلجم الصالحيات 

قد أحدث قطيعة مع ما كان يتوفر عليه الوالة والعمال من  2011املخولة له، فمن املالحظ أن دستور سنة  واإلمكانيات
، وذلك من خالل مقتضيات الفقرة الثالثة من 1996و 1992اختصاصات تنموية يف ظل الدساتري السابقة خاصة دستوري 

ماعات الرتابية، وخاصة اجملالس اجلهوية، على تنفيذ اليت نصت على أنه: "يساعد الوالة والعمال رؤساء اجل 145الفصل 
 املخططات والربامج التنموية"، األمر الذي يطرح تساؤالت حول طبيعة هذه املساعدة.

ويستمد الوايل شرعية تقدمي املساعدة اليت يستلزمها تنفيذ املخططات التنموية للجماعات الرتابية الداخلة يف النفوذ الرتايب 
هة، من كونه ممثال للسلطة املركزية، مما جيعله الساهر األول على أتمني التنفيذ األمثل للسياسات التنموية، وتكمن له وأمهها اجل

)جبيجة ، ممثل السلطة املركزية ابجلماعات  طبيعة هذه املساعدة يف حرصه على التزام الربامج واملخططات التنموية مع التوجه الوطين
، والنظر ملدى تالؤمها مع املوارد والوسائل اليت (158، صفحة 2015العمال من خالل الدستور؟، -الرتابية: أي دور للوالة 

 تتوفر عليها اجلهة.
أوهلما، يعترب إجيابيا حيث يرتكز  ويف الواقع، تنطوي تدخالت الوايل يف تنفيذ الربامج واملخططات التنموية على معطيني،

على تقدميه التوجيهات واآلراء اليت يتطلبها التنزيل السليم هلذه الربامج واملخططات، أو من خالل توفره على الوسائل واإلمكانيات 
وسائل الكافية السيما البشرية واملادية، وكذا التقنية خاصة وأن اجملالس اجلهوية ال تتوفر يف بداية التجربة على هذه املوارد وال

 اإلدارات املؤهلة لذلك، وابلتايل عدم متكنهم من تدبري شؤون اجلهة مبعزل عن الوايل.
كما ميكن أن تتخذ املساعدة املقدمة من طرف الوايل شكال آخر يرتكز على اعتباره مندواب للحكومة، وفق ما يتمتع به 

حالة اإلستثمار املقررة من قبل احلكومة، وهلم يف هذا الشأن أن يقرتحوا  من صالحيات من أجل إبالغ الوزراء بتقارير مفصلة عن
)جبيجة ، ممثل السلطة املركزية  أي تدبري يرون فيه مصلحة وفائدة لتحقيق اإلستثمارات الداخلة يف اختصاص الوزير املعين

 .(158، صفحة 2015خالل الدستور؟،  العمال من-ابجلماعات الرتابية: أي دور للوالة 
أما املعطى الثاين، والذي يتخذ شكال سلبيا للمساعدة املقدمة من قبل ممثل السلطة املركزية يف اجلهة، من خالل ربط 

حيث يتم تقدمي إمكانيات املساعدة اليت يتطلبها تنفيذ املخططات التنموية مع إعمال بعض التوجيهات املقرتحة من طرف الوايل، 
تركيز السلطة يف يد ممثل الدولة على الصعيد اجلهوي، األمر الذي من شأنه أن حيد من استقاللية اجمللس اجلهوي يف اختاذ قراراته 
حبرية، وابلتايل يصيب يف العمق اإلصالحات اليت اخنرط املغرب يف وضعها، ومن أمهها تكريس مبدأ التدبري احلر، وجيعل من الوايل 

 بني املركز وحميطه الرتايب.مهزة وصل 
قد حافظ للوايل على وضعه املتميز على صعيد نفوده الرتايب، كما أضاف صبغة  2011من املالحظ أن دستور سنة 

جديدة على دوره بشقيه التمثيلي والوظيفي، ابعتباره ممثال للسلطة املركزية يف اجلماعات الرتابية والساهر على أتمني تنفيذ القانون 
حلكومة. ويف مقابل ذلك، ارتقى ابملصاحل الالممركزة لإلدارات املركزية خاصة بعد تبين ميثاق المتركز إداري يستجيب ابسم ا

حلاجيات حتقيق التنمية، كما عمل على اإلخنراط يف توجه جديد جيعل من املراقبة اإلدارية وتقدمي املساعدة لتنفيذ الربامج التنموية 
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. وهبذا الشكل، أصبح الوضع يفرض استحضار مفهوم التعاون بني رئيس اجمللس اجلهوي وممثل من طرف الوايل ضرورة حتمية
 السلطة املركزية، مع حتصني مبدأ التدبري احلر، والذين من دوهنما ال ميكن حتقيق التنمية املنشودة.

موعة من الضماانت، املراد املتعلق ابجلهات جمل 14-111ومن أجل ذلك عمد املشرع على تضمني القانون التنظيمي رقم 
منها حتصني مبدأ التدبري احلر من تدخالت ممثلي السلطة املركزية يف اجلهات، واملتمثلة يف ضرورة احرتام اآلجال القانونية املقررة 

تسيري شؤون  لتأشري الوايل على مقررات اجمللس التداويل، وكذا إبداء الرأي واملالحظات فيما اختذه اجمللس اجلهوي من تدابري هتم
اجلهة، ومتتيع أعضاء اجملالس اجلهوية حبق الرد قبل اختاذ سلطة املراقبة لقراراهتا يف حقهم واملرتبطة مبا ارتكبوه من أفعال خمالفة 
ا للقانون بعد توصلهم بكتاب يف املوضوع من قبل الوايل، وتتوىل السلطة احلكومية املكلفة ابلداخلية اتباع هذه املسطرة يف عالقته

مع أخطاء وخمالفات رؤساء اجملالس اجلهوية. يف حني تبقى أهم ضمانة حلسن تطبيق مبدأ التدبري احلر هي جعل احملكمة اإلدارية 
صاحبة اإلختصاص والوالية يف البث يف القضااي اليت يقع فيها اخلالف ما بني اجمللس اجلهوي ووايل اجلهة بعد إحالة القضية عليها 

أو السلطة احلكومية املكلفة ابلداخلية حسب احلالة. ومن بني احلاالت اليت ميكن حتريك الدعاوى والقضااي  سواء من طرف الوايل
يف شأهنا نذكر ما يلي: القضااي املتعلقة مبقررات اجمللس وقرارات رئيسه، القضااي املتعلقة بعزل عضو أو رئيس اجمللس إن اقتضى 

 جمللس اجلهوي.األمر ذلك، وكذا القضااي املتعلقة حبل ا
وعلى الرغم من كون مبدأ التدبري احلر هو مبدأ ذو مرجعية دستورية مت تكريسها قانونيا، إال أن املمارسات اليت تفرضها 
سلطات املراقبة اإلدارية وشكل آليات تدخلها ومتابعتها ألعمال اجملالس اجلهوية عند تدبريها للشؤون اجلهوية، يتم بكيفيات حتد 

قدرة هذه اجملالس على القيام بواجباهتا بشكل حر، وتفعيل ما تناط به من اختصاصات مبا يتوافق مع اجلوهر  بشكل كبري من
. فحىت وإن التزمت سلطات املراقبة اإلدارية مبراقبة مشروعية 2011من دستور  136احلقيقي ملبدأ التدبري احلر الذي أقره الفصل 

س ابستقاللية هذه اجملالس وحتد من حرية تدبريها لشؤوهنا يف جماالت أخرى، خاصة وأن مقررات اهليئات املنتخبة، إال أهنا قد مت
)جبيجة، القوانني التنظيمية الرتابية  الضماانت اليت منحت مبقتضى هذا القانون تبقى غري كافية لتدعيم مسو هذا املبدأ الدستوري

، وابلتايل فهذه الوضعية تتطلب بل وتفرض إعادة النظر يف شأن بعض جماالت املراقبة (52، صفحة 2015ومبدأ التدبري احلر، 
بري احلر من وذلك برفعها مباشرة على اجملالس اجلهوية وكذا تدعيم هذه الضماانت أبخرى تكون أكثر قابلية لصيانة مبدأ التد

 املساس به.
على تفعيل مبدأ التدبري احلر مل يقيده أبي شكل من أشكال الوصاية أو  2011فحىت عندما نص الدستور املغريب لسنة 

 املراقبة، وابلتايل حىت يف حالة مالحظة ما ميكن اعتباره إخالال ابحرتام املقتضيات القانونية يف تدبري اجلماعات الرتابية، فإنه جيب
، وتدعيما (83-82، الصفحات 2012)قامسي التمسماين،  طعن يف ذلك لدى احملاكم اإلدارية احرتاما ملبدأ التدبري احلرال

 الختصاص احملاكم اإلدارية يف هذا الشأن.
صاصاهتا سلطة تنفيذ مداوالهتا ومقرراهتا، ختلص الدراسة إىل جتلي أمهية مبدأ التدبري احلر يف ختويل اجلهات يف حدود اخت

 واعتماد ألول مرة قاعدة االنتخاب املباشر ألعضاء اجملالس اجلهوية، وبلورة هذه اجملالس الختياراهتا التنموية والتدبريية وفق منهجية
العملية التنموية كاهليئات دميوقراطية؛ وكذا أمهية املقاربة التشاركية  يف تدبري الشأن اجلهوي عرب إدخال فاعلني جدد ضمن 

االستشارية للتشاور وآلية تقدمي العرائض أمام اجملالس اجلهوية؛ وضرورة التحديد الواضح لالختصاصات، واعتماد التعاقد كآلية 
ختصاصات تتماشى مع الربامج الرتابية واليت يتم تنزيلها من خالل سياسة الالتركيز اإلداري، وتفعيل مبدأ التفريع لتحديد نطاق اال

ما بني اجلهة والدولة، والتأكيد على أمهية الصالحيات التنفيذية والسلطات التنظيمية لرؤساء اجلهات، والعمل على إعادة رسم 
العالقة ما بني اجلهة والدولة عرب حتديد صالحيات كل من رئيس اجلهة وممثل السلطة املركزية وإعادة النظر يف منطق املراقبة اإلدارية 

 ة على اجلهات.املمارس
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-34)جملة مسالك يف الفكر والسياسة واالقتصاد(. قراءة دستورية يف القانون التنظيمي للجهات. 2015عبد احلق بلفقيه. )
 .73(، صفحة 33

 مطبعة االمنية. دراسة مقارنة.-تدبري التنمية الرتابية ابملغرب(. 2020ع زعنون. )عبد الرفي
اجلهوية يف الدول املغاربية أية (. احملددات الدستورية الختصاصات اجلهة يف ظل االصالح املرتقب. 2013عبد العايل ماكوري. )
 الرابط: مطبعة املعارف اجلديدة. آفاق؟

 دار النشر املغربية. مدخل لدراسة القانون اإلداري والعلوم اإلدارية.(. 2005عبد القادر ابينة. )
جملة . 2011(. السلطة التنظيمية بني الثبات والتغري على ضوء اخلطاب امللكي لتاسع مارس 2012عبد الواحد القريشي. )

 .املنارة للدراسات القانونية واإلدارية
-21)مسالك يف الفكر والسياسة واالقتصاد. 2011على ضوء دستور (. الدولة واجلهات 2012علي قامسي التمسماين. )

22.) 
 (.3)سلسلة العمل التشريعي واالجتهاد القضائي(. الدستور اجلديد للمملكة املغربية: شرح وحتليل. 2012كرمي حلرش. )
(، صفحة 20)الالمركزية واإلدارة الرتابيةسلسلة (. امليثاق اجلماعي اجلديد: حنو حكامة حملية جلماعة الغد. 2012كرمي حلرش. )

23. 
 مطبعة األمحدية. حنو بناء سياسة عمومية تشاركية يف ضرورة تغيري منهجية التفكري التنموي.(. 2014حممد اخليار. )

 (.56)اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية(. املبادئ الكربى للحكامة احمللية. 2004حممد اليعقويب. )
 الالمركزية اجلماعية وإشكالية وصاية املالئمة ابملغرب، أتمالت حول الدميوقراطية احمللية ابملغرب.(. 2008ليعكويب. )حممد ا

 الرابط: مطبعة املعارف اجلديدة.
 (. املغرب: مطبعة النجاح اجلديدة.2)اإلصدار  أتمالت حول الدميوقراطية احمللية ابملغرب(. 2008حممد اليعكويب. )

 (.12-11)جملة مشالك يف الفكر والسياسة واالقتصاد(. التدبري اجلماعي والدميوقراطية التشاركية. 2009حممد زين الدين. )
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف القانون دراسة مقارنة. -(. اجلهة ابملغرب: البنية ووسائل العمل1998حممد جميدي. )

 لوم القانونية االقتصادية واالجتماعية.. الرابط، كلية العالعام
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اجمللة املغربية لإلدارة (. مبدأ التدبري احلر للجماعات الرتابية بني التفسريين الضيق والواسع. 2017أبريل, -حممد حيىي . )مارس
 .احمللية والتنمية

مكناس، جامعة موالي إمساعيل  .حبث ماسرت(. التأطري الدستوري للمادة اإلدارية ابملغرب. 2013-2012مرمية احمزون. )
 مكناس، املغرب.

 اجلماعات الرتابية ابملغرب بني توزيع االختصاصات التدبريية وإكراهات االستقاللية املالية.(. 2015نور الدين السعداين. )
 الرابط: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع.
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 اهلوامش
                                                           

1
، جريدة رمسية 2011يوليوز  29، املوافق ل 1432من شعبان  27الصادر يف  91.11.1الدستور املغريب، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم:  ( 

 .3600، ص: 2011يوليوز  30، املوافق ل 1432من شعبان  28مكرر، الصادرة يف  5964عدد: 
املتعلق ابجلهات،  14.111( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو 7) 1436من رمضان  20صادر يف  83.15.1( ظهري شريف رقم  2

 (.2015يوليو  23)1436شوال  6بتاريخ  6380جريدة رمسية عدد: 
 
 ( مبدأ التدبري احلر يقابله يف األدبيات الفرنسية مصطلح حرية اإلدارة والذي يعرف عدة تعريفات منها ما يلي:3

On appelle“ libre administration“ un principe de niveau- constitutionnel qui donne aux 
collectivités territoriales la possibilité de s’administrer librement, sans être soumis à des 
contraintes. 
C’est en principe la possibilité de : 

 Disposer d’un conseil élie doté d’attributions effectives et d’un pouvoir 
réglementaire ; 

 Disposer de l’autonomie financière ; 
 Créer et supprimer des emplois, recruter et gérer son personnel ; 
 Conclure des contrats ; 
 Fixe leurs propres règles de fonctionnement interne, au moyen de leur 

règlement intérieur. 
Toupidictionnaire : le dictionnaire politique, www.toupie.org. 
4  ( L’article 34 de la constitution française de l’année 1958 stipule que: «… de la libre 
administration des collectivités territoriales، de leurs compétences et de leurs ressources…» 

 .2008للجمهورية اخلامسة وحىت آخر التعديالت اليت طرأت عليه يف سنة  1958( الدستور الفرنسي لسنة 5
6) L’article 72-2 de la constitution française modifiée en 2003 stipule que : « les collectivités 
territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions 
fixes par la loi… »  

ذو  24املتعلق ابنتخاب أعضاء جمالس اجلماعات الرتابية صادر بتاريخ ) 11-59رقم بتنفيذ القانون التنظيمي  1-11-173( ظهري شريف رقم 7
، 2011نونرب  22املوافق ل  1433ذو احلجة  25مكرر الصادرة بتاريخ  5597، جريدة رمسية عدد 2011نونرب  21( املوافق ل 1433احلجة 
 .5537-5561ص: 

املتعلق بتنظيم  96-47( بتنفيذ القانون رقم 1997أبريل  2املوافق ل ) 1417ذي القعدة  23صادر يف  84-97-1( ظهري شريف رقم 8
 . 1997أبريل  3املوافق ل  1417ذي القعدة  24الصادرة بتاريخ  4470اجلهات، جريدة رمسية عدد 

 يف احلالة اليت يكون مصدر العريضة هم املواطنات واملواطنني يشرتط ما يلي:( 9
 ة اجلهة املعنية وأن ميارسوا هبا نشاطا اقتصاداي أو جتاراي أو مهنيا؛أن يكون من ساكن    -      

 أن تكون هلم مصلحة مباشرة مشرتكة يف تقدمي العريضة؛ -
 أال يقل عدد املوقعني على ما يلي: -

 توقيع ابلنسبة للجهات اليت يبلغ عدد سكاهنا أقل من مليون نسمة؛ 300 -
 اهنا بني مليون وثالثة ماليني نسمة؛توقيع ابلنسبة للجهات اليت يبلغ عدد سك 400 -
 ماليني نسمة. 3ابلنسبة للجهات اليت يتجاوز عدد سكاهنا  500 -

بع للجهة ويتعني أن يكون املوقعون موزعني حبسب مقرات إقامتهم الفعلية على عماالت وأقاليم اجلهة، شرط أال يقل عددهم يف كل عمالة أو إقليم ات
 ابملئة من العدد املطلوب. 5عن 
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 يف حالة تقدمي العريضة من قبل اجلمعيات فيجب يف هذه األخرية الشروط التالية:  ( 10

سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الدميقراطية  3أن تكون اجلمعية معرتف هبا ومؤسسة ابملغرب طبقا للتشريع اجلاري به العمل ملدة تزيد عن  -
 وألنظمتها؛

 ة اجلاري هبا العمل؛أن تكون يف وضعية سليمة إزاء القانون واألنظم -
 أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا برتاب اجلهة املعنية ابلعريضة؛ -
 أن يكون نشاطها مرتبطا مبوضوع العريضة. -
 ( مبدأ التفريع املنصوص عليه دستوراي يقوم على فكرة أساسها منح اجلهة وابقي املستوايت الرتابية األخرى اختصاصات واضحة وموزعة بشكل 11

املتعلق ابجلهات على منح مؤسسة اجلهة اختصاصات جديدة هتم اجملاالت  14-111تراتيب، ومتاشيا مع هذا النهج عمل القانون التنظيمي رقم 
ليات خيص عمالتنموية وتساير مكانة الصدارة املمنوحة هلا مقارنة بباقي اجلماعات الرتابية األخرى، مع احرتام اختصاصات هاته األخرية، وذلك فيما 

 إعداد برامج التنمية اجلهوية والتصاميم اجلهوية إلعداد الرتاب وتنفيذها وتتبعها.
إبرام اتفاقيات  ( جتدر اإلشارة إىل أن اتفاقيات التعاون الدويل تقتصر فقط على تلك االتفاقيات املربمة مع الفاعلني األجنبيني دون أن يصل األمر إىل12

املتعلق ابجلهات، على اجلهة أو جمموعة اجلهات أو جمموعة اجلماعات الرتابية  111.14القانون التنظيمي رقم  من 82مع الدول، حيث منعت املادة 
 إبرام أي اتفاقية مع دولة أجنبية.

تصاص ، خيتص اجملال التنظيمي ابملواد اليت ال يشملها اختصاص القانون أي خارج نطاق اخ2011من دستور  72( ابلرجوع إىل مقتضيات املادة 13
من نفس الدستور هو من اختصاص احلكومة اليت متلك احلق يف الدفع بعدم قبول   79السلطة التشريعية، كما أن اجملال التنظيمي حبسب منطوق املادة 

 وميارس رئيس احلكومة السلطة التنظيمية وميكن أن يفوض بعضا من سلطه إىل الوزراء.  .كل مقرتح أو تعديل ال يدخل يف جمال القانون
املتعلق ابمليثاق اجلماعي، ج.ر عدد  78-00( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر 3) 1423رجب  25صادر يف  1-2-297( ظهري شريف رقم14

 18) 1430صفر  22بتاريخ  1-8-153الصادر بتنفيذه الظهري الشريف  17-08، املغري واملتمم ابلقانون رقم 2002نونرب  21بتاريخ  5058
 .2009فرباير  23بتاريخ  5711( ج.ر عدد: 2009فرباير 


