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محمد أحمد بنيس

مأزق الدولة املغربية بني املركزية والجهوية
The Moroccan State between Centralization and
Regionalism
 وإعادة إنتاج مأزقها،تسعى هذه الدراسة ملساءلة دور الجهوية املتقدمة يف تعزيز مركزية الدولة املغربية
،املوحد وبنيتها املركزية
 والحفاظ عىل شكلها، بني تطلّعها نحو تحديث محدود آلليات اشتغالها،اإلصالحي
ّ
 يتوازى هذا الوضع مع اإلخفاق يف التحول نحو.ري عمودي للسلطة يف مواجهة الجهات
ٍ من خالل تبنّي تدب
 واستمرار حرص التوظيف العمومي ملوارد الدولة يف يد السلطة،الدميقراطية وبناء تعاقد اجتامعي جديد
 يجري تشغيل هذه االسرتاتيجية عرب مركزة املجال الرتايب والتحكم.املركزية من دون إرشاك حقيقي للجهات
 يف، ويستبعد، باعتامد تقسيم جهوي ُيبنى عىل العوامل الجغرافية واالقتصادية والتنموية،يف موارده
 يف مسعى لتجنّب تشكّ ل، عوامل التجانس الثقايف والتاريخي واألهيل واالقتصادي داخل الجهات،املقابل
ً
 واعتامد المركزية أكرث،املوحد للدولة
مدخل للمطالبة بإعادة النظر يف الشكل
 تكون،هويات جهوية واضحة
َّ
،أيضا عىل ضبط الفضاء العمومي
 تتيح،موضوعية وفاعلية
ً  وتتغذّ ى هذه االسرتاتيجية.توزيعا أفق ًيا للسلطة
ً
 وتسلّط الدراسة الضوء.يف ضوء تنامي االحتجاج الحرضي الذي بات يفرز ديناميات جديدة للتعبئة االجتامعية
 وإعادة تشكيل الدولة املغربية من خالل التحكم يف،عىل تأثري جيوبوليتيك الصحراء يف تبنّي هذه الجهوية
.مقتضيات التمثيل والتعبئة والوساطة يف الصحراء
، الحكم الذايت، الفضاء العمومي، املجال الرتايب، الجهوية املتقدمة، الالمركزية، الدولة:كلامت مفتاحية
.املغرب

This study interrogates the role played by advanced regionalism in reinforcing the centralization
of the Moroccan state and reproducing its great reform dilemma: its desire to modernize (to some
extent) while retaining a unitary centralized structure via the adoption of a vertical power structure
vis-à-vis the regions. This parallels the failure to democratize and to develop a new social contract,
keeping state resources firmly in the hands of the central state without meaningful participation
by the regions. This strategy is implemented via the centralization of territorial control and the
monopolization of resources, creating a regional division based on geographic, economic and
developmental factors. It disregards the regions' cultural, historical and economic homogeneity,
which might serve as the basis for a reconsideration of the state's unitary character, and feeds off
the control of public space at a time when rural protest has been creating new social mobilization
dynamics. The study also considers the effect of the geopolitics of the desert on the adoption
of regionalism and the restructuring of the Moroccan state via control of the requirements of
representation, mobilization and mediation in the desert. The legitimation of self-rule and the
integration of desert elites into the state's central structure has underlined the risks related to the
reformation of the state through a strategy of local government re-formation in the desert that
ultimately reinforces the state's legitimacy and centralized character without affecting the vertical
organization of power.
Keywords: State, Decentralization, Advanced Regionalism, Territorial Space, Public Space, Self-Rule,
Morocco.
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مقدمة
أعادت ثورات الربيع العريب إىل الواجهة إشكالية الدولة الوطنية((( ،بكل ما يتف ّرع منها من أسئلة وقضايا تخص
مرشوعيتها ومستقبلها .ومل يكن تزايد الطلب عىل الدميقراطية واملواطنة والتنمية والعدالة االجتامعية ّإل تنوي ًعا عىل
مطلب جوهري يرتبط بإصالحها ودمقرطة مؤسساتها ،يف أفق تعزيز االندماج الوطني واالجتامعي وتحقيق التنمية.
وإذا كانت هذه اإلشكالية قد حظيت باهتامم املد ّونة الفكرية العربية املعارصة((( ،فإن االرتجاج الذي أحدثته هذه
الثورات كشف عن الحاجة إىل زوايا نظر جديدة يف ضوء ما تشهده املجتمعات العربية من تح ّوالت.
مل يكن إخفاق هذه الدولة بسبب جذورها التقليدية فحسب((( ،بقدر ما كان أيضً ا نتيجة عجزها عن إدماج االنتامءات
املحلية والجهوية وتوظيفها يف بناء عقد اجتامعي جديد؛ فقد أخفقت يف تحقيق تنمية مجالية وجهوية متوازنة،
وسع قاعدة املشاركة والتعبئة و ُيع ّزز الحكامة الجيدة ،وبقيت وفي ًة لنزعتها املركزية  ،Centralismeعىل الرغم
مبا ُي ّ
من اإلصالحات الالمركزية التي عرفتها بلدان كثرية منذ مطلع الثامنينيات((( ،والتوصيات الدولية التي صدرت بشأن
(((
ُحسن األداء
الالمركزية باعتبارها حجر الزاوية يف الحكامة الجيدة التي تُع ّزز املشاركة وتربط املسؤولية باملحاسبة وت ّ
االقتصادي ،وتُسهم يف تحقيق االستقرار االجتامعي .وإذا كانت بعض الدول العربية قد تب ّنت الالمركزية اإلدارية(((،
عب ما يسميه بورديو
فقد استهدف ذلك ،يف األساس،
َ
تنويع موارد الرشعنة بالتوازي مع االحتفاظ ببنيتها املركزيةْ ،
(((
"توحيد املجالني الجغرايف واالجتامعي ومجانسة أشكالهام ضمن سلطة مركزية" .
 1عىل الرغم من أن الدولة أضحت إحدى بديهيات الحياة السياسية املعارصة ،فإنه ال يوجد إجامع عىل تعريف دقيق ملفهومها ،بسبب تعدد املرجعيات
وتداخلها يف بعض األحيان ،وكرثة االستخدام والتداول .ومن أكرث التعريفات شيو ًعا ما أورده عامل االجتامع األملاين ماكس فيرب ( )1920-1864يف كتابه االقتصاد
واملجتمع ،بأنها "مقاولة سياسية ذات خاصية مؤسسية ،يعود إليها وحدها حق احتكار العنف املرشوع داخل مجال جغرايف محدد" .وع ّرفها عامل االجتامع
الفرنيس بيار بورديو  )2002-1930( Pierre Bourdieuبكونها تُحيل إىل "حقل السلطة أو السلطان الذي ميكن أن نُس ّميه ً
'حقل إدار ًيا"'أو 'حقل الوظيفة
العمومية' [ ]...الذي يعرتف بامتالكه االحتكار املرشوع /الرشعي للعنف املادي والرمزي" .ينظر :بيار بورديو ،عن الدولة :دروس يف الكوليج دو فرانس
( ،)1992-1989ترجمة نصري مروة (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2016 ،ص 18؛
Max Weber, Économie et société, Julien Freund et al. (trad.), Agora: Les classiques (Paris: Pocket, 1995), pp. 96-100; Béatrice Hibou
& Mohamed Tozy, "Une Lecture wébérienne de la trajectoire de l'etat au Maroc," Sociétés politiques comparées, vol. 37 (SeptembreDecembre 2015), pp. 1-22, accessed on 8/8/2021, at: https://bit.ly/3rGiw2X
 2ينظر عىل سبيل املثال :عبد الله العروي ،مفهوم الدولة ،ط ( 5بريوت /الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب)1993 ،؛ برهان غليون ،املحنة العربية:
الدولة ضد األمـة (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)1993 ،؛ عبد اإلله بلقزيز ،الدولة واملجتمع :جدليات التوحيد واالنقسام يف االجتامع العريب املعارص
(بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش)2008 ،؛ عبد اإلله بلقزيز ،الدولة والسلطة والرشعية (بريوت :منتدى املعارف.)2013 ،
 3حول الدولة التقليدية يف الوطن العريب ،ينظر :العروي ،ص 125-87؛ بلقزيز ،الدولة واملجتمع ،ص .83–79
4
Nicolas Keuffer, "L'autonomie locale, un concept multidimensionnel: Comment le définir, comment le mesurer et comment créer
un indice d'autonomie comparatif?" Revue Internationale de Politique Comparée, vol. 23, no. 4 (2016), p. 443.
5
Conseil de l'Europe, "Charte européenne de l'autonomie locale," Série des traités européens, no. 122 (1985), p. 1, accessed on
8/8/2021, at: https://bit.ly/2WlxqQq; Keuffer, pp. 444-474.
ُيطبق نظام الالمركزية اإلدارية يف الدول املوحدة (البسيطة) ،و ُيبنى عىل توزيع الوظيفة اإلدارية للدولة بني السلطة املركزية ،ومجالس وهيئات محلية
6
تخضع لرقابة هذه السلطة يف مبارشتها اختصاصاتها .لالطالع أكرث عىل بعض تجارب الالمركزية يف الوطن العريب ،ينظر :منى حرب [وآخرون] ،السلطات املحلية
والخدمات العامة :تقييم الالمركزية يف العامل العريب (بريوت :املركز اللبناين للدراسات)2015 ،؛
Marwa Shalaby et al., "The Dynamics of Decentralization in the MENA: Processes, Outcomes, and Obstacles," Working Paper, no. 31, The
Program on Governance and Local Development, University of Gothenburg (2020), accessed on 8/8/2021, at: https://bit.ly/3fHn5oV
 7بورديو ،ص .384
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ال يختلف األمر كث ًريا يف املغرب ،فعىل الرغم من أن الالمركزية كانت ضمن انشغاالت الدولة منذ االستقالل((( ،فإن
التقاليد املركزية املتجذرة حالت دون األخذ بنظام ناجع لها ،ما أسهم يف عدم ُّ
توطنها يف الثقافة السياسية للسلطة
والنخب؛ إذ مل تكن ،يو ًما ،نتيجة مطلب شعبي أو اجتامعي ،ومل ترتبط بوعي محيل أو جهوي منافس للهوية الوطنية
سعي السلطة املركزية((( للتح ّكم يف املجال الرتايب.
الجامعة ،بقدر ما عكست َ
تتوخّ ى هذه الدراسة مساءلة الجهوية املتقدمة( ،((1ودورها يف إعادة إنتاج الدولة املغربية والحفاظ عىل شكلها
املوحد ،من خالل تسليط الضوء عىل حدودها ،واآلليات التي تسمح بضبط سريورتها وتج ّنب قطائع مفصلية يف
َّ
تشكيلها( ،((1مبا ال يؤدي إىل تح ّول عميق يف بنيتها الرتابية وإعادة النظر يف توزيع السلطة بينها وبني الوحدات الرتابية
التي تتأ ّلف منها .وتحاول مقاربة ذلك كله من خالل التساؤل التايل :كيف تُسهم هذه الجهوية يف تغذية املأزق
عب إرساء الالمركزية ،والحفاظ عىل شكلها املوحد
اإلصالحي لهذه الدولة بني التط ّلع نحو تحديث محدود لبنيتها ْ
باالستمرار يف تب ّني التدبري العمودي للسلطة  Verticalisation du pouvoirبينها وبني الجهات؟
 8يعود أول تقسيم إداري يف املغرب إىل عام  .1959ويف عام  ،1971تم اعتامد تقسيم جهوي عىل أساس سبع مناطق اقتصادية .وبعد تنصيص دستور عام
تقسيم آخر من  12جهة بعد مخاض استمر
جهوي جديدٌ من  16جهة .ويف عام  ،2015اعتُمد
تقسيم
 1992عىل اعتبار الجهة جامع ًة محلية ،اعتُمد ،يف عام ،1997
ٌ
ٌ
ٌ
منذ عام  .2010ينظر" :ظهري رشيف رقم  1.59.351بشأن التقسيم اإلداري للمملكة" ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،1959/12/4 ،2458ص  ،3419شوهد يف ،2021/8/8
يفhttps://bit.ly/3zDFU49 :؛ "ظهري رشيف رقم  1.71.77بتاريخ  22ربيع الثاين  16( 1391يونيه  )1971بإحداث املناطق" ،الجريدة الرسمية ،العدد ،3060
 ،1971/6/23ص  ،1353-1352شوهد يف  ،2021/9/1يفhttps://bit.ly/3zF6HgE :؛ "ظهري رشيف رقم  1.97.84صادر يف  23من ذي القعدة  2( 1417أبريل )1997
بتنفيذ القانون رقم  47.96املتعلق بتنظيم الجهات" ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،1997/4/3 ،4470ص  ،556شوهد يف  ،2021/8/8يفhttps://bit.ly/2WEPiqd :؛
"ظهري رشيف رقم  1.15.83صادر يف  20من رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  111.14املتعلق بالجهات" ،الجريدة الرسمية ،العدد
 ،2015/7/23 ،6380ص  ،6624-6585شوهد يف  ،2021/9/1يفhttps://bit.ly/3mQ6nrQ :؛ وينظر أيضً ا :رميي لوفو ،الفالح املغريب املدافع عن العرش ،ترجمة
محمد بن الشيخ (الرباط :منشورات وجهة نظر ،)2011 ،ص 48-28؛ محمد نبيه ،الجهوية املتقدمة بني الالمركزية والالمتركز :الجانب القانوين واملحاسبي (الرباط:
منشورات مؤسسة كونراد أديناور األملانية ،)2019 ،ص 131–125؛ حميد أبوالس" ،رضورة تالزم الالمركزية بالالتركيز اإلداري لتعزيز التقائية السياسات العمومية
الرتابية وإنجاح ورش الجهوية املتقدمة" ،املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية ،العدد ( 152أيار /مايو-حزيران /يونيو  ،)2020ص 124-105؛
Shalaby et al., pp. 26-29; Raquel Ojeda García, "La regionalización en Marruecos: un proceso estancado," Revista de Estudios
Internacionales Mediterráneos, no. 14 (July 2013), pp. 4-11, accessed on 9/8/2021, at: https://bit.ly/3xbLZ5M; Maria Jafari & Noufissa El
Moujaddidi, "La régionalisation avancée au Maroc: Perspectives et défis," Revue Organisation & Territoire, no. 2 (2016), p. 6, accessed
on 8/8/2021, at: https://bit.ly/2Vcw226
منوذجا للصعوبة التي يواجهها الباحثون يف وضع مفهوم دقيق لنظرية للدولة .ويعود ذلك ،يف جانب منه ،إىل االلتباس
 9ميثل االجتامع السيايس املغريب
ً
ثم ،يبدو رضور ًيا التمييز بني مفهومي الدولة والسلطة .فالدولة هي "الكيان
ومن
السيايس.
والنظام
والسلطة
املخزن
مثل
الحاصل بني املفاهيم ذات الصلة،
َّ
السيايس لشعب أو أمة ،إذ تُحيل إىل البنى واملؤسسات التي تشكل ما يسمى املجال السيايس  .Le politiqueأما السلطة فتعكس ،من الناحية املؤسسية،
التوازنات االجتامعية والسياسية القامئة ،ما يجعلها ضمن حقل املامرسات وتناقضاتها ،وهي بذلك تنتمي إىل السياسة  La politiqueباعتبارها فاعلية مادية
يف االجتامع الوطني ،متارسها قوى مختلفة ومتاميزة املصالح" .وانسجا ًما مع أهداف الدراسة ،فإننا نستعمل مفهوم الدولة الذي ُيحيل إىل السلطة املركزية التي
بقي التحكم يف املجال مصد ًرا لإلجهاد الرتايب؛ ما يعني أن عالقة هذه السلطة مبجالها ُيرافقهاً ،
حتم ،تحدي االندماج الوطني نتيجة استمرار نزاع الصحراء.
ينظر :بلقزيز ،الدولة والسلطة والرشعية ،ص 25؛ غليون ،ص 235؛ وينظر:
Baudouin Dupret et al., Le Maroc au présent: D'une époque à l'autre, une société en mutation (Rabat: Centre Jacques-Berque; Casablanca:
& Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les Études Islamiques et les Sciences Humaines, 2015), pp. 31-60; Myriam Catusse
Frédéric Vairel, "Question sociale et développement: Les territoires de l'action publique et de la contestation au maroc," Politique
"Africaine, vol. 120, no. 4 (2010), p. 7; Mohamed Naciri, "Territoire: Contrôler ou developper, le dilemme du pouvoir depuis un siecle,
Maghreb-Machrek, no. 164 (Avril-Juin 1999), pp. 9-35.
نصب فيه أعضاء اللجنة االستشارية للجهوية التي أنيط بها صياغة الخطوط
 10ينظر :خطاب امللك محمد السادس يف  3كانون الثاين /يناير  2010الذي َّ
املوسعة" ،جهات نيوز ،2010/1/3 ،شوهد يف https://bit.ly/3ivkErn :2021/8/8
العريضة لهذه الجهوية ،يف" :خطاب امللك محمد السادس حول الجهوية ّ
 11من الرضوري التمييز هنا بني بناء الدولة  State-buildingالذي يحيل إىل سريورة خلق جهاز للهيمنة واملراقبة واحتكار العنف املرشوع من خالل
السياسات العمومية واأليديولوجيا ،وبني تشكيل الدولة  State-formationالذي يحيل إىل سريورة تاريخية الإرادية من الرصاعات واملفاوضات والتسويات
تعميم السلطة  ،Vulgarization of powerينظر:
بني القوى املختلفة التي يشكل سلوكها وتنازالتُها ،املحكوم ُة باملصلحة ،ما يسمى
َ
Bruce Berman & John Lonsdale, Unhappy Valley: Conflict in Kenya and Africa, Book Two: Violence & Ethnicity (Oxford: James Currey
LTD, 1992), p. 5.
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املوحد للدولة؟ وكيف يتوازى
وتتف ّرع عن هذا التساؤل أسئلة أخرى ،أبرزها :كيف يتم تكييف الجهوية مع الشكل َّ
ُ
التنزيل البطيء ملقتضياتها مع اإلخفاق يف التحول نحو الدميقراطية وبناء عقد اجتامعي جديد؟ وكيف يؤثر ذلك يف
استمرار حرص التوظيف العمومي للدولة يف السلطة املركزية؟ وهل يعكس التقسيم الجهوي الجديد التجانس الثقايف
والتاريخي واالقتصادي داخل الجهات؟ وكيف تُسهم الجهوية يف ضبط الفضاء العمومي يف الجهات؟ وكيف ُت َو َّظف
للتحكم يف التمثيل والتعبئة والوساطة ،خاصة بعد طرح مبادرة الحكم الذايت يف الصحراء؟ وكيف يؤثر هذا التقسيم
يف جيوبوليتيك الصحراء ورهانات إعادة تشكيل الدولة يف ضوء مستجدات دستور عام  2011بشأن الجهوية(.((1
تعمل الدراسة عىل تأطري هذه اإلشكالية بوساطة منهج تحلييل يزاوج بني وصف الوقائع وتفسريها وتحليلها ،يف
أفق إعادة تركيبها ،مبا ُيساعد يف فهم الجدليات التي تحكم الجهوية يف عالقتها مبأزق الدولة بني اإلصالح والتحديث
مبقرتب تحليل النظم والثقافة السياسية
املحدود ،والحفاظ عىل شكلها املوحد ومضمونها التقليدي .وتستعني أيضً ا
َ
اللذين يسمحان بفهم أعمق لكيفيات اشتغال الديناميات التقليدية ودورها يف ترسيخ أسس هذه الدولة ،وللتفاعالت
التي تسهم يف تثبيت قواعد اللعبة السياسية ،وذلك يف سياق إعادة إنتاج مرشوعية الدولة والتحكم يف بنيتها املركزية،
من دون إغفال املقاربة القانونية يف ما يرتبط بقراءة النصوص ذات الصلة وتأويلها.

أولً  :الجهوية والتحديث املحدود لبنية الدولة
توخ ًّيا للوضوح ،ينبغي التمييز بني الجهوية  ،Régionalisationوالجهوية املتقدمة ،Régionalisation avancée
َ
تحويل بعض صالحيات السلطة املركزية إىل الجهات التي
والنزعة الجهوية  .Régionalismeفإذا كانت الجهوية تعني
تتألف منها الدولة ،فإن الجهوية املتقدمة ،كام وردت يف خطاب امللك محمد السادس ،تفتقد جذورها االصطالحية يف
األدبيات النظرية .إضافة إىل أن ذلك "يرسخ سلطة امللكية ومرشوعيتها ،بحكم أنها املحرك األسايس لكل اإلصالحات
الالمركزية التي عرفها املغرب"( ،((1ويؤكد أيضً ا أولوية مشاريع الالمركزية التي تتك ّفل الدول ُة بصياغتها وقيادتها من
األعىل وتنزيل مقتضياتها داخل الوحدات الرتابية .وبذلك ،تختلف عن النزعة الجهوية التي تبقى مفهو ًما أيديولوج ًيا
بح ًتا ،يرتبط باالنتامء الثقايف واللغوي واإلثني والجغرايف إىل جهة معينة ،حيث تنطلق من األسفل يف اتجاه األعىل،
عرب خطاب جهوي معارض للسلطة املركزية(.((1
معي ،بل استم ّدت مرشوعيتها ً
أول من إرادة رئيس الدولة ،وثان ًيا من
مل تكن الجهوية املتقدمة مثر َة تفاوض أو توافق ّ
اللجنة االستشارية للجهوية التي ع ّينها لصياغة محاورها( ،((1قبل أن تتكفل الحكومة باإلرشاف عىل صياغة القانون
 12تنص الفقرة الرابعة من الفصل األول من الدستور عىل أن "التنظيم الرتايب للمملكة تنظيم المركزي ،يقوم عىل الجهوية املتقدمة" .ينظر:
David Melloni, "Les trois promesses de la nouvelle constitution marocaine," Maghreb-Machrek, vol. 1, no. 223 (2015), pp. 71-82.
13 Shalaby et al., p. 23.
14 The New Encyclopedia Britannica, vol. 9 (Chicago: Encyclopedia Britannica, 1993), p. 1003; Jafari & El Moujaddidi, p. 7.
املوحدة ،ومل يفرضه
 15بحسب هذه اللجنة ،فإن النموذج املغريب للجهوية املتقدمة "نابع من إرادة ملكية رصيحة ،ومن التزام حر سيادي للدولة املغربية َّ
توفيق ما بني نعرات إثنية أو ثقافية أو عقائدية تزيد أو تنقص غل ًّوا" .ينظر :اململكة املغربية ،اللجنة االستشارية للجهوية ،تقرير حول الجهوية املتقدمة،
الكتاب األول :التصور العام (الرباط :اللجنة االستشارية للجهوية ،)2010 ،ص  ،11شوهد يف  ،2021/8/8يفhttps://bit.ly/373Ae6Y :
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التنظيمي  111.14للجهات( .((1إنها ليست طو ًرا جدي ًدا يف عالقة السلطة املركزية مبجالها الرتايب ،بقدر ما هي جهوية
ُم َمركزة  ،Centralisatriceتستهدف مركزة هذا املجال ،من ناحية ،وضبط الفضاء العمومي من ناحية أخرى .ومن
ثم ،تُدرج ضمن "توجه لتطوير وتحديث هياكل الدولة"( ،((1من دون املساس مبضمونها التقليدي الذي تُع ّد املركزية
َّ
أحد عناوينه الرئيسة.
 .1مركزة املجال الرتايب

ظل إنتاج املجال الرتايب( ((1ومراقب ُته وتدب ُري موارده عىل صلة بالتقاليد املركزية للدولة املغربية املحكومة بجدلية بالد
املخزن وبالد السيبة(((1؛ ما جعل الوحدات الرتابية ،من جامعات وعامالت وأقاليم وجهات ،مخت ًربا لتوظيف هذه
التقاليد يف بناء الدولة الحديثة ،ضمن سعي السلطة الحتكار التوظيف العمومي لهذه الدولة ،تجن ًبا ألي انزياح
عميق يف بنيتها .لقد أعادت هذه السلطة بناء أشكال التنظيم التقليدية واستثمرت البنى اإلدارية واملؤسسية املوروثة
عن فرتة الحامية يف تدبري املجال الرتايب ،وك َّيفت موارد السياسة الرتابية الحديثة مع التقليد( ،((2مبا هو مرجعية
لتجديد مرشوعية الدولة وما ينتظم حولها من وظائف وأدوار ،تصب يف ترسيخ شكلها املوحد.
ومع تنزيل مقتضيات الجهوية املتقدمة ،تضاعفت أهمية هذا املجال ،يف ظل التح ّول الذي طرأ عىل البنية الرتابية
للدولة بإحداث الجهات التي أضحت ،بحسب البعض ،مبنزلة ثقل موا ٍز  Contre-poidلها( .((2وتأخذ هذه األهمية
أبعا ًدا أخرى أمام ارتفاع معدالت التم ّدن  ((2(Urbanisationالتي تتوازى مع تح ّديات أخرى تُواجه الدول َة ،أبرزها
16 Manuel Goehrs, L'expérience communale au maroc: De la jemaa à la libre administration (Rabat: Ed Heinrich Böll Stiftung, 2015),
p. 20; García, "La regionalización en Marruecos," p. 9.
" 17خطاب امللك محمد السادس"؛ نبيه ،ص .129
 18يكتيس مفهوم "الرتاب" أو "املجال الرتايب"  Territoireمعا َين مختلفة ،تب ًعا لتوظيفه .وميكن تعريفه أنه نتاج تفاعل بني مجموعة برشية ومجال جغرايف
معي
يسمح مبختلف أشكال اإلنتاج املادي واالجتامعي والرمزي؛ ما ُيفيض إىل هيكلة الرشوط العملية التي متنح الحياة والهوية .ويتوقف تحول مجال جغرايف ّ
ُ
املجال محط رهانات سياسية متباينة .ملزيد
معي وإدارته من سلطة مع ّينة .ويؤدي تح ّققُ ذلك إىل أن ُيصبح هذا
إىل مجال ترايب عىل خضوعه لتقطيع إداري ّ
من التفصيالت ،ينظر:
Claude Raffestin, Pour une géographie du pouvoir (Lyon: Bibliothèque idéale des sciences sociales, 2019), p. 73; Patrick d'Aquino, "Le
territoire entre espace et pouvoir: Pour une planification territoriale ascendante," L'espace géographique, vol. 31, no. 1 (Janvier 2002), pp. 3-22.
 19كانت بالد السيبة ترفض نزوع السلطة املركزية (املخزن) نحو مجانسة سياق ثقايف غري متجانس؛ ما جعل العالقة بني الطرفني تتأرجح بني االستقرار
واالضطرابُ ،ينظر:
Naciri, pp. 11-13; Bernabé López García, "Región y Elites en Perspectiva Electoral," Revista De Estudios Internacionales Mediterráneos,
;núnono. 9 (2010), p. 13, accessed on 8/8/2021, at: https://bit.ly/3f67sah; Baudouin Dupret et al., pp. 47- 48; Hibou & Tozy, pp. 5 -7
Goehrs, pp. 24 -25; Catusse & Vairel, p. 5.
 20لوفو ،ص 27-6؛ بلقزيز ،الدولة واملجتمع ،ص 49؛ غليون ،ص 101؛ وينظر:
Hibou & Tozy, p. 4; Goehrs, p. 28; Annabelle Houdret & Astrid Harnisch, "Decentralisation in Morocco: A Solution to the 'Arab
Spring'?" The Journal of North African Studies, vol. 24, no. 6 (2019), p. 936; Berman & Lonsdale, p. 153.
 21نبيه ،ص .180
 22بلغ معدل التمدن يف املغرب  61.9يف املئة يف عام  ،2017و 62يف املئة يف عام  .2019وعىل صعيد الجهات ،بلغ  74يف املئة يف جهة الدار البيضاء  -سطات
( ،)2015و 70.2يف املئة يف جهة الرباط  -سال القنيطرة .ينظر :املندوبية السامية للتخطيط ،تقرير املؤرشات االجتامعية :السكان والتنمية يف املغرب :خمس
وعرشون سنة بعد مؤمتر القاهرة ( 1994التقرير الوطني) (الرباط :مطبعة لون ،)2019 ،ص 76-75؛
Royaume Du Maroc, Haut-Commissariat au Plan, "Taux d'urbanisation (en %) par année: 1960-2050," accessed on 8/8/2021, at:
https://bit.ly/3xcpPR9; Royaume Du Maroc, Haut-Commissariat au Plan, Les indicateurs sociaux au Maroc (Rabat: Haut-Commissariat
au Plan, 2018), pp. 11, 94, 95.
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الحفاظ عىل عالقات القوة بينها وبني الجهات التي تعرف مترك ًزا لخلق الرثوة( ،((2وتأكيد سيطرتها عىل هذا املجال،
مبا مينحها هامشً ا أوسع لتدبري الديناميات االقتصادية واالجتامعية ذات الصلة بإعادة تشكيلها .وعىل الرغم من أن
عدد الجامعات القروية ال يزال يفوق الجامعات الحرضية( ،((2فإن اتّساع رقعة التم ّدن ُينذر بانتقال مركز الثقل

تقطيع ُيبنى عىل التمثيلية الزائدة للقرى
االجتامعي والسيايس إىل املدن الكربى .ولذلك ،حرصت السلطة عىل وضع
ٍ

وغياب التناسب بني عدد السكان والتمثيلية( ،((2مبا ُيع ّزز تحالفها مع النخب القروية يف مواجهة النخب الحرضية،

تؤهلها تركيب ُتها السوسيولوجية إىل املطالبة بتب ّني توزيع أكرث أفقية للسلطة داخل الدولة.
التي ّ

تستدع السلطة ،يف التقطيع الجهوي الجديد ،التجانس البيئي والثقايف الذي تعرفه بعض الجهات،
يف السياق ذاته ،مل
ِ

واكتفت مبقاربة وظيفية مسنودة بثقافة سياسية تقليدية ،تتعارض مع مجال ترا ٍيب قادر عىل تح ّمل التنوع ،وصهر

العوامل التاريخية والجغرافية والسياسية والتنموية والثقافية يف أفق تشكيل هوية ترابية ومجالية واضحة .ولذلك،
اس َتبعدت العوامل التاريخية والقبلية والهوياتية ،واقترصت عىل العوامل املوضوعية التي تتحدد يف الجغرافيا
واالقتصاد والتنمية( ،((2يف مسعى للتحكم يف مصادر التعبئة االجتامعية يف الجهات ،وتوظيفها يف إدارة التوازن بني

املوحد للدولة ،وإرساء المركزية غري مكلفة وأكرث قدرة عىل تعزيز مركزية هذه الدولة .ويتعلق
الحفاظ عىل الشكل َّ
األمر بالحيلولة دون تبنّي الجهات خطابًا هوياتيًا وذاكراتيًا يتعارض مع متطلّبات املجال الرتايب ا ُملمر َكز .Centralisé
إنه ما ّ
سمه أحد الجغرافيني املغاربة باإلجهاد الرتايب  ((2(Stress territorialالذي يطبع عالقة الدولة ببعض الجهات،
وباألخص منطقة الريف التي ُوزّعت ،وفق هذا التقطيع ،عىل ثالث جهات(.((2
ُ 23يظهر تحليل الناتج املحيل اإلجاميل الجهوي مترك ًزا قو ًيا لخلق الرثوة يف جهة الدار البيضاء  -سطات بنسبة  32.2يف املئة ،وجهة الرباط  -سال – القنيطرة
بنسبة  15.8يف املئة ،متبوعتني بجهة مراكش  -آسفي ،وجهة فاس – مكناس بنسبة  9.1يف املئة ،وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بنسبة  8.9يف املئة ،وجهة
بني ّ
ملل – خنيفرة بنسبة  6.6يف املئة ،وجهة سوس – ماسة بنسبة  6.4يف املئة .ينظر:
Royaume Du Maroc, Haut-Commissariat au Plan, Les indicateurs, pp. 69-70.
 24يبلغ عدد الجامعات يف املغرب  1503جامعات منها  1282جامعة قروية ،و 221جامعة حرضية .ينظر" :الجامعات الرتابية خدمات وتنمية تشاركية"،
البوابة الوطنية للجامعات الرتابية ،شوهد يف https://bit.ly/3xuScKn :2021/8/8
 25تنص املادة  74من القانون التنظيمي رقم  59.11املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية عىل أن "مجلس الجهة يتألف من  33عض ًوا منتخ ًبا
يف الجهة التي ال يفوق عدد سكانها  250000نسمة؛  39عض ًوا منتخ ًبا يف الجهة التي يرتاوح عدد سكانها بني  250001و 1000000نسمة؛  45عض ًوا منتخ ًبا يف
الجهة التي يرتاوح عدد سكانها بني  1000001و 1750000نسمة؛  51عض ًوا منتخ ًبا يف الجهة التي يرتاوح عدد سكانها بني  1750001و 2500000نسمة؛  57عض ًوا
منتخ ًبا يف الجهة التي يرتاوح عدد سكانها بني  2500001و 3000000نسمة؛  63عض ًوا منتخ ًبا يف الجهة التي يرتاوح عدد سكانها بني  3000001و 3750000نسمة؛
 69عض ًوا منتخ ًبا يف الجهة التي يرتاوح عدد سكانها بني  3750001و 4500000نسمة؛  75عض ًوا منتخ ًبا يف الجهة التي يفوق عدد سكانها  4500001نسمة".
ينظر" :ظهري رشيف رقم  1.11.173صادر يف  24من ذي الحجة  21( 1432نوفمرب  )20211بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  59.11املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس
الجامعات الرتابية" ،الجريدة الرسمية ،العدد  5997مكرر ،2011/11/22 ،ص  ،5549شوهد يف  ،2021/9/1يف .https://bit.ly/3tlPg2t :ويف السياق ذاته ،يبلغ
عدد الجامعات املحلية يف املغرب  1503جامعات ،تتوزع عىل  31503مقاعد ،تبارى عليها  1282جامعة قروية ( 24803مقاعد) ،و 221جامعة حرضية (6700
مقعد) ،هذا يف الوقت الذي تشكل نسبة السكان يف املدن ما يناهز  60.3يف املئة ،بينام ال تناهز  40يف املئة يف األرياف .ينظر :اململكة املغربية ،املندوبية السامية
للتخطيط ،املغرب يف أرقام (الدار البيضاء :املندوبية السامية للتخطيط ،)2019 ،ص 11-10؛ املندوبية السامية للتخطيط ،تقرير املؤرشات االجتامعية ،ص .32
 26اللجنة االستشارية للجهوية ،ص .10
27 Naciri, p. 11.
 28تم توزيع الريف عىل ثالث جهات ،حيث ُألحق إقليم الحسيمة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمةُ ،وألحق إقليام الناظور والدريوش بجهة الرشق،
بينام ُألحق إقليام تازة وتاونات بجهة فاس – مكناس .ينظر" :مرسوم رقم  2.15.40صادر يف فاتح جامدي األوىل  20( 1436فرباير  )2015بتحديد عدد الجهات
وتسمياتها ومراكزها والعامالت واألقاليم املكونة لها" ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،2015/3/5 ،6340ص  ،1483-1481شوهد يف  ،2021/9/1يف:
 Goehrs, p. 36.؛https://bit.ly/2YkEkXj
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إضافة إىل ذلك ،عكست تسميات الجهات حساسي َة الدولة املغربية من المركزية تُدمج املوروث التاريخي والقبيل
واالجتامعي والثقايف للهويات املحلية والجهوية .ولذلك انحرصت يف ال ُبعدين الجغرايف واالقتصادي يف مسعى لتوظيف
تتوسل باالقتصاد والتنمية ،من دون جسور تص ُلها
التحول الذي حصل يف بنيتها الرتابية ،يف تشكيل هويات جهوية ّ
بهذا املوروث الذي قد ال ي ّتسق مع مقتضيات بسط سلطتها عىل املجال الرتايب؛ ما يعني تفادي تسميات تُح ّفز
َ
مخاوف من أن تصري مور ًدا لتش ّكل
انتعاش هذه الهويات وإعادة بناء عالقتها بذاكرتها التاريخية .وهو ما يعكس
شعور محيل باالنتامء إىل جهة ما ،قد ُيربك اسرتاتيجيتها يف تب ّني المركزية تحت السيطرة .لكن ،يف املقابل ،كان دالًّ
توسل الدولة نفسها بالتاريخ واملوروث الرسمي /املركزي يف تسمية "جهة فاس مكناس" .فعىل الرغم من أن هذه
ُّ
التسمية تستمد مربرها املوضوعي من الجغرافيا ،فإن داللتها التاريخية والسياسية والرمزية بادية؛ ذلك أن املدينتني
كانتا عاصمتني لها يف فرتات تاريخية متفرقة(((2؛ ما يعني استدعاء التاريخ الرسمي الذي ُيع ّزز مرشوعيتها ،ويف املقابل،
استبعاد "التاريخ اآلخر" الذي قد يصبح مضا ًّدا لها يف أي لحظة.
تجانسا وقدر ًة عىل بناء تعاقد جديد بينها وبني
تعكس السياسة الجهوية تط ّل َع السلطة املركزية إىل مجال ترايب أكرث
ً
تحمل تحديث غري مكلف يف بنيتها املركزية ،األمر
الوحدات الرتابية (الجهات) من خالل دولة موحدة ،يكون يف وسعها ُّ
الذي يجعل هذه السياسة أقرب إىل كوربوراتية الدولة( ((3التي تُبنى عىل خضوع الوحدات الرتابية املحلية للسلطة
املركزية( ،((3حيث تتحول هذه الوحدات إىل مجال للتفاوض والوساطة واالستقطاب وتبادل املصالح بني املركز والنخب
املحلية والجهوية؛ ما ينعكس يف إمكان الجمع بني التمثيلني الجهوي والوطني( ((3الذي ال يعني إعادة توزيع للسلطة ،بقدر
ما يعني تعزي َز القدرة اإلدماجية للدولة املركزية يف مواجهة النخب املحلية والجهوية الوافدة من الدولة الرتابية (الجهات).
يجعل هذا الوضع عالقات القوة بني الدولة املركزية والدولة الرتابية غري متوازنة؛ فعىل الرغم من أن الدستور املغريب
ينص يف املادة  136عىل أن "التنظيم الجهوي والرتايب يرتكز عىل مبادئ التدبري الحر" ،فإن املادة  112من القانون
التنظيمي املتعلق بالجهات تنص عىل أن "وايل الجهة ميارس املراقبة اإلدارية عىل رشعية قرارات رئيس املجلس
 29اتخذ األدارس ُة ( )984-788واملرينيون ( )1465-1244والوطاسيون ( )1554-1462والعلويون ( )1912-1666مدينة فاس عاصمة لهم .أما مكناس ،فقد
غدت عاصمة للمغرب خالل حكم السلطان العلوي إسامعيل (.)1727-1672
ُ
نظام لتمثيل املصالح ،تتم هيكلة وحداته ضمن عدد من الفئات الفريدة واملفروضة وغري التنافسية
 30يرى فيليب ش ّميرت أن الكوربوراتية ٌ Corporatism
واملنظمة هرم ًيا واملتاميزة وظيف ًيا ،تعرتف بها الدولة ،أو تسمح بإنشائها ،وتسمح لها باحتكار متثيلية التداول داخل فئاتها ،يف مقابل التزامها بضوابط معينة
يف اختيار قياداتها وصياغة مطالبها ومواقفها املؤيدة للدولة .ينظر:
Philippe C. Schmitter, "Still the Century of Corporatism?" The Review of Politics, vol. 36, no. 1 (January 1974), pp. 93-94; Abderrahim
El Maslouhi, "Le corporatisme territorial contre l'état nation? Politiques publiques et lien national au sahara occidental," L'Année du
Maghreb, vol. 7 (2011), pp. 191-210.
31 Schmitter, p. 105.
 32ينص الفصل  63من الدستور املغريب عىل ما ييل" :يتك ّون مجلس املستشارين من  90عض ًوا عىل األقل ،و 120عض ًوا عىل األكرثُ ،ينتخبون باالقرتاع العام
غري املبارش ملدة ست سنوات عىل أساس التوزيع التايل:
•ثالثة أخامس األعضاء ميثلون الجامعات الرتابية ،يتوزّعون بني جهات اململكة بالتناسب مع عدد سكانها ،ومع مراعاة اإلنصاف بني الجهاتَ ،ينتخب
املجلس الجهوي عىل مستوى كل جهة ،من بني أعضائهَ ،
املخصص للجهة من هذا العدد.
الثلث
َ
•و ُينتخب الثلثان املتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون عىل مستوى الجهة ،من أعضاء املجالس الجامعية ومجالس العامالت واألقاليم.
•خُ مسان من األعضاء تنتخبهم ،يف كل جهة ،هيئات ناخبة تتألف من املنتخبني يف الغرف املهنية ،ويف املنظامت املهنية للمشغلني األكرث متثيلية ،وأعضاء
تَنتخبهم عىل الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثيل املأجورين" .ينظر :اململكة املغربية ،الدستور املغريب ،الفصل  ،63ص  ،26يف:
https://bit.ly/3zDQCI8
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ومقررات مجلس الجهة" .كام تنص املادة  115عىل قامئة مقررات ملجالس الجهات تخص الجوانب السياسية واإلدارية
واملالية واالستثامرات وسياسات التنمية ،ال تكون قابلة للتنفيذ ّإل بعد التأشري عليها من الوايل(((3؛ ما ُيك ّرس وصاية
الدولة عىل هذه املجالس ،وهي الوصاي ُة التي ترتجم الرشعي َة التقليدية التي ُيثّلها الوالة املع ّينون باعتبارهم ممثلني
لها ،يف مقابل رشعية االنتخاب املبارش التي ميثلها أعضاء هذه املجالس ،وهو ما يدل عىل أولوية رشعية التعيني عىل
رشعية االنتخاب املبارش( .((3وتكتمل الصورة أكرث يف ظل الدور الذي أصبح يضطلع به الالمتركز اإلداري ملصالح الدولة
ً
تنظيم إدار ًيا مواك ًبا للتنظيم الرتايب الالمركزي ،وأداة رئيسة للتوطني الرتايب للسياسات العمومية(((3؛ ما يطرح
باعتباره
سؤال الحدود يف توزيع الصالحيات واملسؤوليات داخل الجهات.
ال تستبطن وصاي ُة الدولة عىل الجهات ،فحسب ،املخزن التقليدي كام هو مرتسب يف الثقافة السياسية ،بل تعكس أيضً ا
حرصها ،بوصفها دولة موحدة ،عىل أن تبقى سياسة الالمركزية التي تنتهجها ممركز ًة  Centralisatriceملؤسساتها(،((3
ومن ثم للمجال الرتايب الجهوي ،عىل الرغم من كل املوارد التي َيحتكم إليها هذا األخري ،والتي ُيفرتض أن يتح ّول معها
إىل مصدر لتعزيز الفضاء العمومي.
 .2ضبط الفضاء العمومي

إذا كان املجال الرتايب يتش ّكل من شبكات وروابط وجامعات ومصالح غري مستقرة يف الغالب( ،((3فإن مراقبته متثّل،
بالنسبة إىل الدولة ،رهانًا أساس ًيا ،حتى ال يتحول إىل مصدر لتش ّكل فضاء عمومي( ((3مستقل ،وتُتيح لها هذه املراقب ُة
حيازة املوارد العمومية داخل هذا الفضاء وإعاد َة توزيعها يف تد ُّرجها من الجامعة نحو العاملة واإلقليم والجهة ،بينام
تفرتض الالمركزية مستوى مع ّي ًنا من التعبئة االجتامعية التي قد تش ّكل ،عىل املدى البعيد ،تحد ًيا بالنسبة إىل مركزية
هذه الدولة ومضمونها التقليدي.
من هنا ،ميكن النظر إىل الفضاء العمومي ،يف ضوء الجهوية املتقدمة ،عىل أنه ُ
حقل سلطة مضا ّد ،يغتني بتزايد الطلب
املحيل والجهوي عىل املشاركة والتنمية والعدالة االجتامعية .وبذلك ،يتوازى سعي الدولة لضبطه مع سيطرتها عىل
َ
تأهيل هذا املجال بغية مراقبة أشكال التعبئة االجتامعية ،ومن ثم ،تج ّنب تش ّكل فضاء
املجال الرتايب( ،((3ما يعني
عمومي ترتاكم فيه موارد السلطة املضادة ،ويكون ً
قابل ألن ُيصبح فضاء للتفاوض بني الدولة والجهات ،حيث ال
ُ 33ينظر يف هذا الصدد :نبيه ،ص  294-291؛ أبوالس ،ص 117؛ .Houdret & Harnisch, p. 951; Shalaby et al., p. 33
 34تُعد مؤسسة الوايل حديثة العهد يف التنظيم اإلداري يف املغرب ،إذ ُأحدثت يف عام  1981بعد األحداث التي عرفتها مدينة الدار البيضاء التي أصبحت تسمى
"والية الدار البيضاء الكربى" .ويتم تعيني الوالة بظهري مليك .ينظر" :مرسوم رقم  2.81.853صادر يف  26من رمضان [ 28( 1401يوليوز  )1981بتغيري وتتميم الظهري
الرشيف رقم  1.59.351الصادر يف فاتح جامدي اآلخرة  2( 1379دجنرب  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة" ،الجريدة الرسمية ،العدد ،1982/1/6 ،3610
ص  ،3شوهد يف  ،2021/9/1يفhttps://bit.ly/3zEEruy :؛ نبيه ،ص 265-264؛ أبوالس ،ص 112؛ لحسن امزيان" ،الالمركزية وصناعة النخب يف املغرب" ،املجلة
املغربية للسياسات العمومية ،العدد  ،)2013( 9ص  ،12شوهد يف  ،2021/8/9يفhttps://bit.ly/3zKspPR :؛ .Jafari & El Moujaddidi, p. 19
" 35اململكة املغربية ،وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة" ،مرسوم رقم  ،2.17.618صادر يف  18من ربيع اآلخر [ 26( 1440كانون األول] ديسمرب  )2018مبثابة ميثاق
وطني لالمتركز اإلداري" ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،)2018/12/27( ،6738ص  ،9788شوهد يف  ،2021/9/1يف .https://bit.ly/3t93SBR :ينُظر أيضً ا :أبوالس ،ص .124-105
36 Keuffer, pp. 468-469.
37 Jacky Simonin, "Présentation. Les médias et la formation d'un espace public régional," Études de communication, no. 17 (1995),
p. 9.
 38حول الفضاء العمومي يف املغرب ،ينظر.Mehdi Azdem et al., Manifeste sur l'espace publique au Maroc (Casablanca: Ed Racines, 2017), p. 22 :
39 Naciri, pp. 9-35; Catusse & Vairel, p. 6; El Maslouhi, p. 192.
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يقترص األم ُر عىل مجرد ربط املجال الرتايب الجديد (الجهة) مبرشوعية الدولة املركزية ،بل يتع ّداه نحو ربطه بالزمن
السيايس واالجتامعي املضاد؛ ففاعلي ُة هذا املجال تتوقف عىل تحكم هذه الدولة يف األشكال الجديدة للتعبئة التي
يكون الفضاء العمومي مصد ًرا لها يف الجهات ،وال سيام تلك التي تعرف تنام ًيـا للحركات االحتجاجية الحرضية.
إذا كانت الالمركزي ُة تستدعي ،بالرضورة ،إعاد َة تحديد وظائف الدولة وعالقتها بالجهات ،ملا ينطوي عليه ذلك من
مخاطر بالنسبة إىل دولة موحدة (بسيطة) ،فقد أصبحت الجهة ،بوصفها وحدة ترابية ،وسيل ًة إلعادة جدولة هذه
املوحد للدولة ،يف تغذية اسرتجاعية تستهدف مراقب َة التفاعالت املواكبة للتعبئة
الوظائف من دون املساس بالشكل َّ
أدبيات اعتربت أن "املركزيـة ليست ً
شكل،
االجتامعية وضبط الفضاء العمومي .ولعل ذلك يؤكد ما ذهبت بشأنه
ٌ
ُ
موحدة وذات
واقع يربط سلطة الدولة بالجهات األخرى"(.((4
فاألخذ بتنظيم ترايب المركزي داخل دولة َّ
بقدر ما هي ٌ
تقاليد مركزية ،مثل املغرب ،ال يؤثر يف مركزية السلطة وتوزيعها العمودي.
يكمن أحد مقاصد السياسة الجهوية يف تج ُّنب أن تصبح الجهة "فضاء عموم ًيا محل ًيا وجهو ًيا"( ((4للتعبئة املرتبطة مبطالب
التوزيع العادل للموارد العمومية بني الدولة والجهات من ناحية ،ويف ما بني بعض الجهات من ناحية أخرىُ .ويثّل ذلك
تحد ًيا بالنسبة إىل السلطة املركزية؛ باعتبار أن هذه املطالب تتوخّ ى مراجعة عالقات القوة داخل الدولة ،بإعادة التوازن إىل
عالقة هذه السلطة بالجهات ،مبا يؤدي إىل إعادة النظر يف تقسيم السلطة بني الدولة ووحداتها الرتابية .ومن َّثم ،تستهدف
عب هذه السياسة ،ضبط الفضاء العمومي ومواجهة الحركات االحتجاجية وحرص تأثريها ،بغية حرص دائرة التفاعل
السلطةْ ،
بينها وبني هذا الفضاء؛ ألنه قد تنتج من تطوره طروحات مضادة بشأن السياسات العمومية يف الجهات ،وهذا ما يتعارض مع
"احتكار الدولة البنا َء االجتامعي للمشكالت العمومية"( ((4الذي يتط ّلب بني ًة مركزي ًة صلب ًة تُوز َُّع فيها الوظائف ال السلطة.
إن وجود فضاء عمومي يسمح بإعادة تعريف هذه املشكالت ،واقرتاح حلول لها يف ضوء وظائف الدولة ،ال ُيثّل
املوحد وقدرتها عىل مجابهة ما يستجد من تحوالت مجتمعية
تحد ًّيا فحسب للدولة ،بل ُيسائل ،كذلك ،نجاع َة شكلها َّ
ثم ،تسعى هذه الدولة إلخضاع هذا الفضاء لهيمنتها ،حتى ال ينضج
باعتبارها مدخالت تستوجب التك ّيف معها .ومن َّ
و ُيصبح فضا ًء عموم ًيا مضا ًّدا ،يتيح إمكانية التفاوض عىل إعادة النظر يف شكلها ،مبا يعنيه ذلك من إعادة بناء عالقات
القوة داخلها وصياغة عقد اجتامعي جديد.
املوحد وتنامي االحتجاج الحرضي( ،((4وتطور الفضاء
تعكس الجهوية َ
حرص الدولة عىل إدارة التوتر بني شكلها َّ
العمومي ،بعد أن أضحت الحركات االحتجاجية الحرضية مصد ًرا ألشكال جديدة من التعبئة االجتامعية؛ األمر الذي
40 Raffestin, p. 178.
 41ينتظم الفضاء العمومي املحيل (الجهوي) ،من ناحية ،حول جامعة مع ّينة تفرزها الحياة اليومية واألوارص االجتامعية التي تنبت من اليومي ،ومن
ناحية أخرى ينتظم حول الهوية الوطنية والعيش املشرتك اللذين ُيفرتض أن تسهر الدولة املركزية عليهام من خالل عقد اجتامعي وسيايس .ينظر:
Simonin, p. 8; Azdem et al., p. 6.
 42بورديو ،ص .57
محتجون ميناء املدينة التي يقوم
حارص
أن
بعد
،2008
يونيو
ان/
ر
حزي
يف
اندلعت
التي
إفني
سيدي
مدينة
أحداث
إىل
املثال،
سبيل
 43نشري هنا ،عىل
ّ
احتجاجا عىل تردي األوضاع االجتامعية؛ وحراك الريف الذي اندلع يف  28ترشين األول /أكتوبر  2016بعد مرصع بائع السمك
السمك،
اقتصادها عىل صيد
ً
الحسيمة بضاعته ورميه يف شاحنة نفايات .ثم بعد ذلك احتجاجات مدينة جرادة يف نهاية
ميناء
يف
املحلية
السلطات
مصادرة
خلفية
محسن فكري عىل
ُ
كانون األول /ديسمرب  ،2017عىل خلفية مرصع شقيقني كانا يستخرجان الفحم من أحد املناجم الرسية .ينظر:
Bennafla & Badimon, pp. 67-86; Karine Bennafla, "Mobilités et politique à Sidi Ifni, ville isolée du sud marocain," Espace, populations
et sociétés, no. 2-3 (2011), pp. 251-265, 253.
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َ
النطاق الرتايب للسياسات العمومية ،وقضايا التدبري الحر وال ّتفريع والتعاون والتضامن بني الدولة والجامعات
يستدعي
الرتابية باعتبارها أطرا ًفا سياسية واقتصادية( ((4ومصادر مجالية واجتامعية وثقافية لتط ّور الفضاء العمومي املضاد.
وكان لذلك أثره يف تب ّني الدولة سياس ًة جهوية تُعيد إنتاج مركزيتها ،بفصل االحتجاج الحرضي عن أبعاده الهوياتية
خربت كيف غدا قاد ًرا عىل
والثقافية والتاريخية ،وع ًيا منها مبخاطر هذه األبعاد يف إغناء هذا الفضاء( ،((4وهي التي ْ
مساءلة التدبري الرتايب للسياسات العمومية ،سواء من طرفها أو من طرف النخب املحلية ،خاصة حني ال تستجيب هذه
األخرية ملطالب تحقيق االستقاللية يف تدبري الشأن املحيل والجهوي .ولذلك ،تحرص عىل أن يكون التفاعل مع هذه
املطالب بوساطة بنيتها املركزية(((4؛ ذلك أن التعبئة املضادة يف الجهات ،وإن كانت قادرة عىل تعديل هذه السياسات
وخلق زمن سيايس مضاد للزمن السيايس الرسميُ ،يؤدي استيعابها ضمن بنية سياسية مركزية إىل إعادة إنتاجها
وتحويلها إىل أحد روافد هذه السياسات .وقد كان ًّ
وإدماجها
دال احتوا ُء السلطة بعض قيادات االحتجاج الجديد،
ُ
(((4
ميس مركزيتها.
يف منظومة النخب املحلية  ،ويف الحصيلة ،تأكيدُ قدرتها عىل مراقبة توزيع وظائف الدولة مبا ال ّ
عب ضبط
تسعى السلطة املركزية لتج ّنب تح ّول الجهات إىل ما تعتربه األدبيات ذات الصلة نقيضً ا ألطروحة الدولة(ْ ،((4
الفضاء العمومي املضاد ومراقبة ديناميات التعبئة وإدارة رأس املال االجتامعي الجهوي ،وال سيام يف ضوء ارتفاع
معدالت النمو الدميوغرايف( ((4وتزايد نسبة البطالة(ُّ ((5
وتعطل سياسات التنمية واإلخفاق يف التح ّول نحو الدميقراطية
وتوسيع قاعدة املشاركة السياسية .وبذلكُ ،يصبح الرصاع عىل هذا الفضاء أحد عناوين املأزق اإلصالحي للدولة يف
ُ
التحديات املرتبط ُة بتزايد الطلب عىل املشاركة
المركزي تفرضه
تنظيم
سعيها للتوفيق بني شكلها املوحد وتب ّني
ٍّ
ٍ
والتنمية وإعادة توزيع املوارد العمومية بني مختلف الجهات.
اجع مؤسسات الوساطة مع تح ّول االحتجاج الجديد إىل أحد أشكال التفاوض مع الدولة ،من أجل دفعها
لقد توازى تر ُ
إىل إعادة تعريف بنيتها ووظائفها عىل الصعيدين املركزي والجهوي ،يف ظل عجزها عن حل التناقض بني عدم قدرتها
عىل اإليفاء بالتزاماتها االجتامعية واستمرارها يف احتكار الفضاء العمومي .وأتاح ذلك للوالة القيام مبا يقرتب من دور
الوساطة الذي كان يقوم به القياد بني املخزن التقليدي والقبائل ،خاصة يف ما يتعلق بالشأن االقتصادي واالجتامعي يف
 44أبوالس ،ص 115 ،105؛ وكذلك:
Catusse & Vairel, p. 12; Karine Bennafla & Montserrat Emperador Badimon, "Le 'Maroc inutile' redécouvert par l'action publique: Les
cas de Sidi Ifni et Bouarfa," Politique africaine, vol. 120, no. 4 (2010), pp. 67- 69.
45 Simonin, p. 9.
 46عىل سبيل املثال ،كانت النخب املحلية ،خالل أحداث سيدي إفني ،تريد ربط املدينة إدار ًيا باألقاليم الجنوبية ،بهدف االستفادة من مساعدات الدولة ،بينام طالب
املحتجون بفك االرتباط اإلداري بني املدينة وعاملة تزنيت ،وهو ما حدث ً
فعل حني تم رفع سيدي إفني إىل مستوى عاملة يف عام  .2009ينظر" :مرسوم رقم  2.09.309صادر
يف  17من جامدى اآلخرة ( 11يونيو  )2009بتغيري وتتميم الظهري الرشيف رقم  1.59.351الصادر يف يف فاتح جامدى اآلخرة  2( 1379ديسمرب  )1959يف شأن التقسيم اإلداري
للمملكة" ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،2009/6/18 ،5744ص  ،3582شوهد يف  ،2021/9/1يفhttps://bit.ly/3ta0KWz :؛ Bennafla, p. 253; Bennafla & Badimon, p. 78.
 47نشري هنا ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،إىل إدماج بعض قيادات احتجاجات سيدي إفني يف هذه املنظومة بعد فوزها يف االنتخابات البلدية التي جرت
يف حزيران /يونيو  .2009ينظر.Bennafla & Badimon, pp. 75, 82-85; Bennafla, p. 252 :
48 D'Aquino, p. 5.
 49بلغ معدل النمو الدميوغرايف للساكنة ،ما بني عامي  2010و 2 ،2020يف املئة يف الوسط الحرضي ،و -0.3يف املئة يف الوسط القروي .ينظر :موقع املندوبية
السامية للتخطيط:
Royaume Du Maroc, Haut-Commissariat au Plan, "Taux d'accroissement de la population du Maroc (en %) par période et milieu de
résidence: 1960-2050," accessed on 9/8/2021, at: https://bit.ly/3xdbOCu
 50بلغت نسبة العاطلني عن العمل يف الوسط الحرضي ،بحسب املندوبية السامية للتخطيط 14.6 ،يف املئة يف عام  ،2015ويف الوسط القروي  4.1يف املئة.
ينظر.Royaume Du Maroc, Haut-Commissariat au Plan, Les Indicateurs, pp. 151-152 :

45

 ددعلاا 3 -ددعلاادلجملا  3 -ددعلادعلا
Issue 3 - Volume 2 - September 2021

الجهات(((5؛ األمر الذي يسهم يف تنامي دورهم يف مراقبة مختلف حلقات متثيل السلطة املركزية وتنسيق صالحياتها
عىل الصعيد الجهوي .وإضافة إىل أن هذا الدور يعكس انشغال السلطة املركزية بتحديث محدود يف بنية الدولة ،فإنه
عب دعم األعيان
يجد داللته ،أيضً ا ،يف مراقبتها دوران النخب داخل مجالس الجامعات والعامالت واألقاليم والجهاتْ ،
والنخب القروية والسامح بالجمع بني عضوية هذه املجالس وعضوية الربملان( ،((5وال َّتنخيب الحذر للطبقة الوسطى
عمومي أكرث قدرة عىل إنتاج أشكال جديدة يف الوساطة والتفاوض بني الدولة املركزية
الحرضية املتط ّلعة إىل فضاء
ٍ
والدولة الرتابية ،بغية مراجعة توزيع السلطة بينهام ،يف أفق تحويل الجهوية إىل أحد روافد اإلصالح الدميقراطي.
مثّلت الجهوية ،بالنسبة إىل السلطة ،تكتي ًكا لضامن استمرار هيمنتها عىل هذا الفضاء( ((5والحفاظ عىل التوزيع
السلطوي لوظائف الدولة ومراقبة التح ّوالت املجتمعية وحرص مصادر إنتاج املرشوعية السياسيةً ،
فضل عن وضع
حدود للرشعية الشعبية التي ُيفرتض أن املجالس الجهوية ُتثّلها ،كل ذلك بغية أن تنجح هذه السلطة ،باعتبارها
مرك ًزا ،يف ما يسميه بعضهم فرض "لغتها" داخل وحدة ترابية مع ّينة(.((5

ثان ًيا :جيوبوليتيك الصحراء وإعادة تشكيل الدولة
َ
املجال الرتايب الصحراوي أحد مك ّونات جيوبوليتيك الصحراء( .((5ويتقاطع هذا اإلدراك مع
ُيثل إدراك السلطة املركزية
"الجغرافيا والتاريخ وعالقات القوة والرصاع عىل الهيمنة ،التي تسهم ،مجتمع ًة ،يف رسم صورة جيوبوليتيكية دقيقة
حول هذا املجال"( .((5و ُيدرج توظيف الجهوية املتقدمة يف سياق مراقبة هذا املجال بوصفه مصدر قوة إلعادة تشكيل
املوحد ،بعد أن فرضت عليها مبادرة الحكم الذايت( ((5تحديات جديدة؛ فقد بدا
الدولة املغربية( ،((5مبا ي ّتسق مع شكلها َّ
 51تنص املادة  3من القانون  ،47.18املتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثامر وبإحداث اللجان الجهوية املوحدة لالستثامر ،عىل أن هذه املراكز تخضع
لوصاية الدولة ( ،)...يف حني وتنص املادة  10عىل أن وايل الجهة يرأس مجلس إدارة املركز الجهوي لالستثامر ،ينظر" :ظهري رشيف رقم  1.19.18صادر يف 7
جامدى اآلخرة  13( 1440فرباير  )2019بتنفيذ القانون رقم  47.18املتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثامر وبإحداث اللجان الجهوية املوحدة لالستثامر"،
الجريدة الرسمية ،العدد  ،2019/2/21 ،6754ص  ،843-834شوهد يف  ،2021/8/9يفhttps://bit.ly/3DEEmcE :
52 Houdret & Harnisch, p. 945; García & Collado, p. 99.
53 Azdem, p. 22; Houdret & Harnisch, p. 956.
54 Raffestin, p. 116.
 55عىل الرغم من أن مفهوم الجيوبوليتيك يحيل إىل دراسة سلوك الدول يف محيطها اإلقليمي والدويل ،يف ضوء مختلف املوارد التي تشكل عنارص قوتها ،فإن ذلك مل مينع من
ظهور اجتهادات جديدة ّ
وظفته يف دراسة الوحدات الرتابية وعالقات القوة التي تجمعها بالسلطة املركزية .ومتثل كتابات الباحث الفرنيس إيف الكوست أبرز هذه االجتهادات،
خصوصا يف كتابه جيوبوليتيك الجهات يف فرنسا (ثالثة أجزاء) ،ينظر.Yves Lacoste et al., Géopolitiques des régions françaises (Paris: Fayard, 1986) :
ً
56 Kai Lee Labac, "The Sourses of Protracted Conflict in the Western Sahara," Master Dissertation, Calhoun Institutional Arhive of
the Naval Postgraduate School, Monterey, 2016, p. 62.
 57نعيد هنا تأكيد رضورة التمييز بني بناء الدولة وتشكيلها .ينظر.Berman & Lonsdale, p. 5 :
 58يجد مقرتح الحكم الذايت جذوره يف خطاب امللك محمد السادس الذي ألقاه يف مدينة العيون ،يف  25آذار /مارس  ،2006مبناسبة تنصيب املجلس
املليك االستشاري للشؤون الصحراوية .ودعا فيه "أبنا َء األقاليم الجنوبية لالنكباب عىل التفكري الجاد والعميق ،بخصوص تصوراتهم ملرشوع نظام حكم
ذايت ،يف إطار سيادة اململكة ووحدتها الوطنية والرتابية" .وقد أسهم املجلس يف صياغة املحاور العريضة ملبادرة الحكم الذايت .ويف  5كانون األول /ديسمرب
ُ 2006قدّم مرشوع املبادرة إىل امللك ،وض ّمت  15بندًا .ويف  13نيسان /أبريل  2007تم تقدميها إىل األمني العام لألمم املتحدة .لالطالع عىل نص الخطاب
ونص املبادرة ،ينظر" :خطاب صاحب الجاللة امللك محمد السادس إىل األمة من العيون" ،البوابة الوطنية املغربية ،2013/3/28 ،شوهد يف  ،2021/8/9يف:
https://bit.ly/2WwwKIe؛ "نص املبادرة املغربیة بشأن التفاوض لتخویل الصحراء حكمً ذات ًّيا" ،بوابة الصحراء ،2007/4/13 ،شوهد يف  ،2021/8/9يف:
https://bit.ly/3zNbood؛ ينظر أيضً ا:
;Amina El Messaoudi, "La note de travail: Le projet d'autonomie de la région du sahara," Collection: Les cahiers bleus, vol. 11 (Avril 2008), pp. 11-12
"Raquel Ojeda García & Ángel Suárez Collado, "El Sahara Occidental en el Marco Del Nuevo Proyecto de Regionalización Avanzada Marroquí,
Revista de Investigaciones Políticas y Sociales, vol. 12, no. 2 (2013), pp. 89-108; Labac, p. 27; Goehrs, p. 17; Dupret et al., p. 58; Jafari & El Moujaddidi,
"p. 6; Miguel Hernando de Larramendi, "La Cuestión Del Sáhara Occidental Como Factor de Impulso Del Proceso de Descentralización Marroquí,
Revista de Estudios internacionales Mediterráneos, no. 9 (January-December 2010), p. 2, accessed on 9/8/2021, at: https://bit.ly/3rIgCP7
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االستمرا ُر يف تب ّني المركزية محدودة ُمكل ًفا يف ظل االنحباس الدبلومايس الذي شهده ،وال يزال ،نزاع الصحراء .ولذلك ،كان
طرح منوذج متقدم لالمركزية ،يتيح التحكم يف التحول املحتمل يف البنية الرتابية للدولة إذا ما ُط ّبقت هذه املبادرة.
لزا ًما ُ
استهدفت الجهوية املتقدمة رشعنة هذه املبادرة ،وفتح املجال أمام استيعاب مبدأ الحكم الذايت( ((5مبا ال يؤثر يف
عب توزيع الصالحيات بني املركز
الشكل َّ
املوحد للدولة ،ويسمح "بصيغة هجينة للتحول الالمركزي داخل بنيتهاْ ،
(((6
وإقليم الحكم الذايت"  .ويجعل هذا الوضع مبادرة الحكم الذايت والجهوية املتقدمة مندرجتني يف سياق برنامج
موسع إلعادة النظر يف هذه البنية ،بوساطة دعم األقاليم الصحراوية ،بتمكينها من وسائل جديدة للتفاوض الرتايب(،((6
ميس التوازنات االجتامعية والسياسية يف املنطقة.
تفتح الباب أمام إدماج النخب املحلية ،عىل نحو ال ُّ
 .1رشعنة مبادرة الحكم الذايت

ُأدرجت مبادرة الحكم الذايت يف سياق بحث الدولة املغربية عن مخرج لالنحباس الدبلومايس الذي كانت مت ّر به
قضية الصحراء بعد فشل مخطط بيكر  .((6(Baker Planومل ِ
تأت املبادرة من أجل تحديث شامل لبنيتها ،وإرساء
أشكال جديدة لتدبري الشأن العام عىل الصعيدين املحيل والجهوي ،بقدر ما أتت يف سياق البحث عن صيغة غري
ُمكلفة لتعديل هذه البنية ،مبا يساعد يف التك ّيف مع الضغوط الدولية التي ما فتئت تطالب أطراف النزاع بإيجاد
تسوية سياسية .ومن ثم ،مل تكن املبادرة مثرة توافق مجتمعي واسع يرتهن ألفق التحول الدميقراطي ،بقدر ما كانت
ضمن سياق تعويم هذه الضغوط والح ّد من فاعليتها ،وإعادة إنتاجها مبا ي ّتسق مع املرشوعية التقليدية لهذه الدولة،
ويحافظ عىل شكلها املوحد من دون تغيري عميق يف مؤسساتها ،وال يف عالقات القوة التي تحكمها.
ُأدرجت الجهوية ضمن هذا السياق الذي َح َكمه ُ
عب
رهان السيطرة عىل املجال الرتايب الصحراوي وإدارة موارده ْ
املوحد للدولة املغربية التي مل تكن يو ًما دولة اتحادية (فدرالية) .وإذا
تسوية ترابية بني هذه املبادرة ،والشكل َّ
كانت تجارب الحكم الذايت تُبنى عىل إدارة أفقية لتع ّدد مك ّوناتها ،فقد فرضت املبادرة تحد ًيا تراب ًيا وسياس ًيا بشأن
مدى قدرة دولة موحدة (بسيطة) ،مثل املغرب ،عىل استيعاب مقتضيات الحكم الذايت وتكييفها مع بنيتها املركزية.
تحمل التكاليف
عب تنظيم المركزي( ،((6يكون يف ُوسعه ُّ
وبذلك ،كانت الجهوية خطوة عىل درب ترسيخ هذه البنية ْ
السياسية والرتابية واإلدارية لهذه املبادرة ،ومن ثم ،رشعنتها يف أفق منح الصحراء ً
حكم ذات ًيا تحت السيادة املغربية.
أتاحت دسرت ُة الجهوية هامشً ا سمح ،بحسب البعض ،بالتقدم خطو ًة يف النزاع من خالل تعزيز الصورة الخارجية
للمغرب عىل أنه رشيك "دميقراطي" واقتصادي( ،((6لكنها أتاحت ،يف الوقت ذاته ،التحكم بطريقة قانونية يف دينامية
 59الحكم الذايت شكل من أشكال التوزيع الرتايب للسلطة ،يقع بني الدولة املوحدة والدولة الفدرالية .ينظر يف هذا الصدد:
Bureau du Haut-Commissaire sur les minorités nationales, Recommandations de Lund sur la participation effective des minorités
nationales à la vie publique & note explicative (The Hague: HCMN, 1999), p. 36; Keuffer, p. 470.
60 El Messaoudi, pp. 6, 15-16.
61 El Maslouhi, p. 193.
 62تضمّنت هذه الخطة التي قدمها املبعوث الخاص لألمني العام إىل الصحراء الغربية األسبق ،جيمس بيكر ( ،)2003اقرت ًاحا بوضع الصحراء تحت حكم
ذايت لخمس سنوات ،يعقبها استفتاء لتقرير املصري ،ورفضت اململكة املغربية هذه الخطة.
63 García & Collado, p. 98.
64 Goehrs, pp. 16, 33; García, "La regionalización en Marruecos," p. 9; Labac, pp. 10-11.
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إعادة تشكيل الدولة عىل نحو يحافظ عىل بنيتها املركزية ،و ُيك ّرس مرشوعيتها السياسية .كانت هذه الدسرتة تكتي ًكا
لالنعراج بالنزاع من رسدية "تصفية االستعامر والحق يف تقرير املصري" التي تتمسك بها جبهة البوليساريو ،نحو رسدية
الحكم الذايت كتسوية بني الحق يف تقرير املصري من ناحية ،والحق يف الوحدة الرتابية من ناحية أخرى ،أي بني الشكل
املوحد للدولة والحكم الذايت يف الصحراء ،من دون الذهاب بعي ًدا نحو تبني الشكل االتحادي (الفدرايل) الذي يقيض
َّ
بالمركزية السلطة واملسؤولية ،من خالل تحويلهام إىل حكومات إقليمية أو جهوية.
كانت السلطة تدرك أن مبادرة الحكم الذايت تتط ّلب تغي ًريا يف بنية الدولة ،ما مينحها الرشعي َة يف حال تطبيقها؛ ذلك
أن الحكم الذايت ،بوصفه عنوانًا لالمركزية املوسعة أو الالمركزية السياسية التي بدا أن الجهوية املتقدمة تتجه نحوها
بعد عام  ((6(2015يطرح تحد ًيا عىل الدولة ،يرتبط مبدى قدرتها عىل تدبري معادلة الوحدة واالنفصال يف الصحراء ،عىل
خصوصا يف منطقة الريف .ولذلكُ ،وضعت املبادرة
اعتبار أن تطبيقه قد تكون له ارتدادات يف باقي الرتاب املغريب،
ً
ضمن إطار مؤسيس جديد ،تش ّكل فيه الجه ُة ،باعتبارها وحدة ترابية ،راف ًدا للتطور املؤسيس والسيايس واملجتمعي
املوحد للدولة ،تج ّن ًبا ألي انزياح يف تدبري هذا الحكم ،قد
يف املغرب .ويتع ّلق األمر بتكييف الحكم الذايت مع الشكل َّ
ُي َّ
وظف يف تغذية النزعة االنفصالية ،وال شك يف أن تج ّنب التحديد الرتايب ملنطقة الحكم الذايت(ُ ((6يدرج ضمن هذه
املخاوف التي ت َّ
َتوطن مختلف مؤسسات الدولة املغربية .ويف ضوء ذلك ،يتيح متثيل هذه األخرية يف الصحراء ،وفق
املبادرة ،الحفاظ عىل وحدتها بالتوازي مع حامية مكاسب الحكم الذايت( ((6ورشعنة مخرجاته السياسية والقانونية
التي ينبغي أن تبقى ضمن املقتضيات التي تحكم هذه الدولة.
إن احتفاظ الدولة باختصاصات حرصية يف املبادرة( ((6يفرغ هذا الحكم من مقتضياته املرتبطة بالشكل االتحادي
املوحد ومرشوعيتها التقليدية؛ فقد أ ّكدت املبادرة ،وإن نصت عىل
(الفدرايل) ،ويجعله ره َ
ني بنيتها املركزية وشكلها َّ
(((6
أنها تدخل "يف إطار بناء مجتمع دميقراطي حدايث يرتكز عىل مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجامعية" ،
رئيسا لها،
كذلك عىل املوروث التاريخي والتقليدي لهذه الدولة بإحالتها إىل االختصاصات الدينية للملك ،ال بصفته ً
نص
بل بصفته "أم َري املؤمنني"( .((7وهو املنحى الذي تب ّناه دستور عام  ،2011بفتحه املجال للربط بني املبادرة وما ّ
عليه بشأن تحديث هذه الدولة ،ويف مقدمها الجهوية املتقدمة .ويك يكون يف ُوسع هذه املبادرة تفعيل الدميقراطية
املحلية يف الصحراء ،ينبغي لها أن تكون ضمن دمقرطة حقيقية( ((7ال تتوقف عند الدولة املركزية ،بل ّ
تتخطاها
65 Houdret & Harnisch, p. 948.
 66عرف املجلس املليك االستشاري للشؤون الصحراوية نقاشً ا واس ًعا بشأن إدراج أقاليم كلميم ،وطانطان ،وأسا ال ّزاك ،ضمن مبادرة الحكم الذايت ،وارتأت
أغلبية أعضائه أن يتم االقتصار ،فحسب ،عىل األقاليم التي اسرتجعها املغرب بعد عام  .1975ينظر:
67 El Messouadi, p. 21.
 68تنص املادة  14من مبادرة الحكم الذايت عىل أن "الدولة تحتفظ باختصاصات حرصية ،خاصة منها ما ييل :مقومات السيادة ،العلم والنشيد الوطني
والعملة؛ املقومات املرتبطة باالختصاصات الدستورية والدينية للملك ،بصفته أمري املؤمنني والضامن لحرية مامرسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية
والجامعية؛ األمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الرتابية؛ العالقات الخارجية؛ النظام القضايئ للمملكة" .وتنص املادة  16عىل أن "مندوب الحكومة يزاول
نصبه امللك ،السلط َة التنفيذي َة يف
رئيس حكومة ينتخبه الربملان الجهوي و ُي ّ
اختصاصات الدولة يف جهة الحكم الذايت للصحراء" .وتنص املادة  20عىل أن ميارس ُ
جهة الحكم الذايت للصحراء ،ينظر" :نص املبادرة املغربیة"؛ كذلك ينظر.El Messaoudi, p. 22 :
 69املادة  3من "نص املبادرة املغربية".
 70املرجع نفسه ،املادة 6؛ كذلك ينظر.Labac, p. 19 :
71 García, "La regionalización en Marruecos," pp. 2, 9.
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نحو الدولة الرتابية ،مبا فيها الجهات الثالث التي تُش ّكل الصحراء ،وذلك بتوخّ ي إعادة تركيب السلطة املحلية التي
س ُيفرزها الحكم الذايت ،يف حال تطبيقه ،عىل نحو ال ُيه ّدد بنية الدولة.
ثم ،جاءت املبادرة يف سياق تط ّلع
ينسجم ذلك مع سعي الدول ،عاد ًة ،لتنويع دالالت سياساتها الالمركزية( .((7ومن َّ
السلطة إىل ضخ موارد جديدة يف الحقل السيايس بعد ّ
تعث التحول الدميقراطي عقب انتخابات عام  .2002غري أن
املوحدة ،من خالل إقرار تنظيم المركزي جديد ،يكون أداة ناجعة
هذه املبادرة كانت تتط ّلب تح ّو ًل يف بنية الدولة َّ
إلدارة ديناميات التعبئة التي ُيفرتض أن تطبيق الحكم الذايت قد ُي ْحدثها عىل املدى البعيد ،خاصة يف ما يتعلق
بالتحكم يف الروابط القبلية التي متثّل عصب التنظيم االجتامعي يف الصحراء(.((7
ضمن هذا السياق ،تم توزيع الصحراء ،يف التقسيم الجهوي الجديد ،عىل ثالث جهات ،حملت أسامء املدن املك ّونة لها
وامتداداتها الرتابية .وإذا كان ذلك ُيحيل ،ظاه ًرا ،إىل البعد الحرضي( ((7الذي يتناقض مع مركزية القبيلة يف االجتامع
األهيل الصحراوي ،فإن الواقع يشري إىل عكس ذلك؛ فقد كانت حصة الجامعات القروية كبرية يف هذا التقسيم( ،((7ما
ُّ
يدل عىل نزوع نحو الحفاظ عىل التوازنات التي تتيح تشغيل النظام( ((7وضامن إدماج سلس ملبادرة الحكم الذايت يف
حال تطبيقها .ومن ثم ،ال يقدم هذا التقسيم الغطاء القانوين والرشعي لهذه املبادرة فحسب ،بل مينحها هامشً ا أوسع
املوحد للدولة.
لتدبري مقتضيات االجتامع الصحراوي وإعادة إنتاجها عىل نحو ال يتعارض مع الوحدة الرتابية والشكل َّ
سعت السلطة املركزية إلضفاء الصدقية عىل املبادرة( ،((7باعتامد المركزية تتأرجح بني الالمركزية اإلدارية والالمركزية
السياسية ،وتفتح املجال أمام آلية إدارية ،وليست سياسي ًة ،كام تفرتض املبادرة ،للتعايش بني السلطة املركزية
والصحراء ،من أجل مواجهة رسدية االنفصال وتعوميها داخل رسدية الوحدة الرتابية التي تنهل من معجم الدولة
جعل حامية بنية الدولة ً
املوحدة واملركزية يف شكلها وثقافتها السياسية .ولذلك ،توخّ ت هذه السلطة َ
مآل حتم ًيا
لكل أشكال التعبئة واالستقطاب والتنخيب والوساطة والعمل األهيل ،التي ُيفرتض أن ت ّتسق مع الجهوية املتقدمة،
املوسعة التي تُحيل إليها ،ضم ًنا ،مبادر ُة الحكم الذايت.
وتتعارض ،يف املقابل ،مع الجهوية ّ
يف ضوء ذلك ،تثري مبادرة الحكم الذايت أسئلة كثرية بشأن شكل الدولة املغربية ومستقبلها ومدى إمكانية تطبيقها
يف جهات أخرى ،وال سيام أن السياسة الجهوية كشفت ،بعد انرصام خمسة أعوام عىل تنزيل بعض مخرجاتها ،عن
72 Raffestin, p. 169.
 73املهدي الهامل" ،تنظيم املجال يف الصحراء بني رها ْين الضبط والتنمية" ،مجلة العلوم االجتامعية ،العدد ( 9حزيران /يونيو  ،)2019ص 259-257؛
.Labac, p. 15
 74املرجع نفسه ،ص .266
 75يبلغ عدد الجامعات الحرضية ،يف الجهات الثالث التي تشكل منطقة الصحراء 15 ،جامعة حرضية ،و 71جامعة قروية .ينظر:
Royaume Du Maroc, Ministère de l'intérieur du Maroc, Direction Générale des Collectivités Locales, "La Région de Laayonne-Sakia el
Hamra (Monographie générale)," Rabat, 2015, pp. 2, 3, accessed on 6/9/2021, at: https://bit.ly/3BPd3L9; Royaume Du Maroc, Ministère
"de l'intérieur du Maroc, Direction Générale des Collectivités Locales, "La Région de Dakhla-Oued ed Dahab (Monographie générale),
Rabat, 2015, p. 3, accessed on 6/9/2021, at: https://bit.ly/3jMY7ab; Royaume Du Maroc, Ministère de l'intérieur du Maroc, Direction
Générale des Collectivités Locales, "La Région de Guelmim-Oued Noun (Monographie générale)," Rabat, 2015, p. 2, accessed on
6/9/2021, at: https://bit.ly/3yOAQIU
76 García, "Región y Elites," p. 8.
77 De Larramendi, p. 7; García, "La regionalización en Marruecos," p. 9.
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ثغرات تختزل مخاوف دولة مركزية ،من إقرار المركزية حقيقية تؤسس إلعادة توزيع السلطة داخل أجهزتها( ،((7مبا
يفسح املجال ،يف الصحراء وجهات أخرى ،للمطالبة بالحق يف التعددية السياسية والثقافية واللغوية والتاريخية(.((7
منع تأسيس األحزاب الجهوية ،مبوجب املادة  7من الدستور ،مدى قابلية تطبيق املبادرة وتوسيع دوائر
ويسائل ُ
التمثيلية الحزبية والسياسية ،من دون أن يتوازى ذلك مع تشكل سلطة مضادة لسلطة الدولة يف الصحراء .ومن
هنا ،تدخل هذه املبادرة ،بحسب البعض ،ضمن مناذج "الحكم الذايت غري املتامثل"  Asymétriqueالتي متنح ً
إقليم
خاصا إزاء األقاليم األخرى ،وهو منوذج عاد ًة ما تواكبه مشكالت االندماج الوطني(،((8
مع ّي ًنا داخل دولة موحدة وض ًعا ً
عندما تختلف الهوية الوطنية الجامعة والهويات الفرعية عىل مقتضيات بناء االجتامع السيايس.
من هنا ،كان أكرب تح ٍّد واجهته سياسة الجهوية تدبري التوترات الرتابية والسياسية التي تض ّمنتها املبادرة يف ما يتعلق بآثار تطبيقها
يف شكل الدولة ومستقبلها ،وذلك بحرصها ضمن تنظيم المركزي متقدم ال ينطوي ،بالقطع ،عىل إمكان االنتقال إىل طور الجهوية
السياسية التي تتط ّلب تغي ًريا عمي ًقا يف بنية الدولة ،يقيض بتح ّولها إىل دولة اتحادية ،مبا لذلك من تداعيات مجتمعية وسياسية.
 .2النخب الصحراوية ورهان اإلدماج

تتوقف فاعلية ّأي مجال ترايب عىل تنظيم دينامياته عىل نحو يساعد يف كسب رهان مأسسته( .((8و َمثّل بنا ُء مجال
ترايب مستقر يف الصحراء تحد ًيا بالنسبة إىل السلطة ،خاصة يف ما يرتبط بإدماج الروابط القبلية يف شبكات النخب
املحلية والجهوية .ويتوافق إدماجها يف سياسة تواترت منذ االستقاللُ ،أ ّسست عىل إحياء مؤسسات الوساطة والتضامن
التقليدية( ((8وإعادة تشغيلها بوسائل حديثة تضمن الحفاظ عىل مركزية الدولة .ويتع ّلق األمر بالبحث عن مساحات
للتحكم يف إعادة تشكيل هذه الدولة ،من خالل تدبري التحول الذي طرأ عىل بنيتها الرتابية بعد اعتامد الجهوية املتقدمة،
وحرص مصادر التعبئة يف السلطة املركزية ،وتوسيع دوائر إدماج النخب الصحراوية ،بالتوازي مع استبعاد النخب القادرة
عىل طرح بدائل لتدبري نزاع الصحراء ،مبا ميكن أن يفيض إىل التفاوض عىل شكل الدولة وعالقات القوة بني مك ّوناتها.
مل يكن تحالف السلطة املركزية مع هذه النخب غري ًبا عن الخربة املغربية يف هذا الصدد؛ فقد ظلت صناعة النخب
إحدى وظائف الالمركزية( .((8بيد أن الهيمنة عىل النخب الصحراوية مثّلت تحد ًيا آخر؛ بسبب تقاطع الوالءات القبلية
واألهلية والجهوية والحزبية يف ما تقوم به من وظائف وأدوار يف إعادة التشكيل االقتصادي واالجتامعي للدولة.
وبالنظر إىل موقع القبيلة يف االجتامع األهيل والسيايس الصحراوي( ،((8فقد عملت الدولة عىل توظيفها يف سياق سعيها
إلدماج النخب املحلية والجهوية يف بنيتها ،وهو ما ي ّتسق مع سعيها لتجديد مرشوعيتها عرب تعزيز قدرتها اإلدماجية.
78

نبيه ،ص 441؛ غليون ،ص .145

García & Collado, p. 106.
El Messaoudi, p. 6.
D'Aquino, pp. 11-13; Raffestin, p. 103.
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 82لوفو ،ص107-68 ،؛ .Naciri, p. 28; El Maslouhi, p. 195
 83لوفو ،ص 67-59؛ امزيان ،ص 8؛ .Shalaby et al., p. 23
 84حول مركزية القبيلة يف التحوالت االجتامعية التي شهدتها الصحراء ،ينظر :املهدي الهامل" ،نخب التدبري املحيل بني الحزب والقبيلة ،حالة بلدية كلميم
جنوب املغرب ( ،")2015–1977مجلة العلوم السياسية والقانون ،العدد ( 7شباط /فرباير  ،)2018ص .158-153
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راهنت السلطة عىل القبائل الصحراوية الكربى مل ّدها باألعيان( ،((8فمنحتها امتيازات مادية وسياسية ،يف مقابل دورها
يف تعزيز سيطرتها عىل مجالها الرتايب وتوظيف خربتها السياسية ونفوذها االجتامعي يف تدبري الواليات االنتخابية،
بوساطة دعم األحزاب التقليدية يف الحصول عىل مقاعد يف االنتخابات الترشيعية .ومثّل ذلك بالنسبة إىل الدولة
خصوصا بعد تواتر متثيلها يف املجالس الجامعية( ،((8وساعد ذلك
مؤرشًا عىل اندماج النخب الصحراوية يف بنيتها،
ً
يف تش ّكل تضامنات ترابية موازية ،منبثقة من الرشعية االنتخابية لهذه املجالس ،وم ّتسقة مع الدولة املركزية التي
تُبنى عىل الوحدة الوطنية .وع ّزز ذلك قدرة الدولة عىل إدارة النظام القبيل وامتداداته الحرضية بأقل التكاليف(،((8
وإدماجه يف بنيتها من دون تفكيكه أو إضعافه ،بغية التحكم يف عالقات القوة بينها وبني الصحراء باعتبارها جز ًءا من
الدولة الرتابية وفق مقتضيات الجهوية املتقدمة.
مثّل تأسيس املجلس املليك االستشاري للشؤون الصحراوية( ((8طو ًرا آخر يف توظيف الدولة هذه التضامنات لتعزيز
سيطرتها عىل املجال الرتايب والحفاظ عىل شكلها املوحد؛ فقد ُأنيطت به بلور ُة مرشوع الحكم الذايت ألجل مواجهة
انفصال ّيي الداخل( ،((8وتحويلهم من مناهضني لسيادة الدولة املغربية عىل الصحراء إىل مناهضني ملركزيتها ،ما
يعني توظيف املجلس يف تشكيل شبكات للسلطة والنفوذ واملوارد ،تكون قادرة عىل التك ّيف مع السياسة الجهوية
باعتبارها تح ّو ًل محدو ًدا يف بنية هذه الدولة ،ال يؤثر يف عالقات القوة بينها وبني النخب املحلية والجهوية يف الصحراء.
ُ
التنزيل القانوين والتنظيمي للجهوية املتقدمة اختبا ًرا لقدرة السلطة عىل تجديد النخب الصحراوية وتأهيلها
مثّل
نصت عىل متثيلية القبائل يف برملان هذا الحكم
وإدماجها يف الحكم الذايت ،يف حال تطبيقه ،بحكم أن املبادرة ّ
(((9
الذايت( .((9وقد ّ
وظفت السلطة النفوذ ورأس املال السيايس واملادي والرمزي لألعيان يف صنع القرار املحيل والجهوي ،
ووجهت التعبئ َة االجتامعي َة من أجل الحفاظ عىل البنى والعالقات االجتامعية واألهلية التقليدية التي يتغ ّذى عليها
ّ
خطاب االندماج الوطني ،ويساعد يف مراقبة التحول الذي فرضته الجهوية داخل البنية
االجتامع الصحراوي ،مبا ُيع ّزز
َ
الرتابية للدولة .وكشفت االنتخابات الجهوية ،التي جرت يف عام  ،2015عن استمرار التضامنات القبلية يف تعزيز
التحالفات االجتامعية والسياسية القامئة( ((9وإعادة إنتاج النخب .وإذا كان ذلك قد ت ََّم وفق االنقسام العمودي الذي
 85ينظر يف هذا الصدد :الهامل" ،تنظيم املجال" ،ص 257؛ .De Larramendi, p. 3
 86عىل سبيل املثال ،مل يخرج االنتامء القبيل لرؤساء املجالس الجامعية التي تعاقبت عىل مدينة كلميم (جهة نون) منذ عام  1960عن تج ّمعني قبل َيني
كبريين :تكنة ،وآيت باعمران .ينظر :الهامل" ،نخب التدبري املحيل" ،ص .161-158
87 El Maslouhi, p. 199.
 88ينظر" :ظهري رشيف رقم  ،1.06.81صادر يف  24من صفر  25( 1427مارس  )2006يتعلق باملجلس املليك االستشاري للشؤون الصحراوية" ،الجريدة
الرسمية ،العدد  ،2006/4/3 ،5409ص  ،853-851شوهد يف  ،2021/9/1يفhttps://bit.ly/3kK4ytH :؛ وينظر أيضً ا حول هذا املجلس:
El Messouadi, p. 10; García, "Región y Elites," pp. 8-9.
 89امزيان ،ص 17؛ .De Larramendi, p. 7
 90نصت املادة  19من مبادرة الحكم الذايت عىل أن "برملان الحكم الذايت للصحراء يتك ّون من أعضاء منتخبني من القبائل الصحراوية ،وكذا من أعضاء
منتخبني باالقرتاع العام املبارش من طرف مجموع سكان الجهة".
 91الهامل" ،نخب التدبري املحيل" ،ص 163-162؛ امزيان ،ص 4؛
Fahd Iraqi, "Maroc: Les nouveaux seigneurs du sahara occidental," Jeune Afrique, 1/3/2018, accessed on 9/8/2021, at: https://bit.ly/3BUCzPW
 92نشري إىل التحالف بني قبيلة الركيبات وحزب االستقالل ،وأظهرت نتائج االنتخابات الجهوية التي جرت يف عام  2015أهمية هذا التحالف بالنسبة إىل
الحزب الذي حاز  50يف املئة من األصوات يف جهة العيون الساقية الحمراء ،و 53.88يف املئة يف جهة الداخلة  -وادي الذهب .ينظر :اململكة املغربية ،وزارة
الداخلية" ،نتائج االنتخابات الجهوية حسب محارض اللجان ،اقرتاع  4أيلول /سبتمرب  ،"2015شوهد يف  ،2021/8/9يف https://bit.ly/3rIkC25 :؛ ُينظر" :هل
هناك تصويت خاص بالناطقني بالحسانية؟" ،طفرة ،2019/3/18 ،شوهد يف  ،2020/06/22يفhttps://bit.ly/3zUNJTu :
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يطبع الرتكيبة األهلية واالجتامعية يف الصحراء ،فإنه يصعب تجاهل التحول النسبي الذي حدث يف هذه الرتكيبة ،من
تجسدت يف نخبة محلية أفرزتها االنتخابات املتعاقبة؛ نخبة أكرث ارتهانًا للسلطة املركزية،
خالل بروز انقسامات أفقية ّ
وأكرث قدرةً عىل التكيّف مع مستجدات املنطقة عبْ هيمنتها عىل املجالس الجهوية( ((9وتوظيفها رأس مالها السيايس
واالجتامعي يف مراقبة مضمون وإيقاع اإلصالحات املرتبطة بتوزيع السلطة بني الدولة املركزية والدولة الرتابية التي
ُ
الجهات الثالث يف الصحراء.
ُتثّلها
(((9
يف ضوء ذلك ،تبدو كوربوراتية الدولة
األنسب لتوصيف عالقة السلطة املركزية بالنخب الصحراوية.
املقرتب
َ
َ
وعي هذه السلطة بأن تحويل الوالء
ويتعلق األمر بكوربوراتية تُضفي
َ
الطابع املؤسيس عىل املجال الرتايب ،وتعكس َ
القبيل أو االنفصايل إىل رابطة وطنية مير عرب التكفل مبصالح األهايل( ،((9من خالل هذه النخب التي يف ُوسعها توظيف
املجالس الجهوية يف تكييف التحول الذي شهده املجال الرتايب الصحراوي مع رسدية الوحدة الوطنية .وإذا كانت
الرتابي ُة ّ Territorialité
َ
َ
املعيش
تتجل يف املستويات املجالية واالجتامعية باعتبارها الوج َه
واملتحرك للسلطة(،((9
النخب تحد ًيا آخر ،كان عىل
فقد ش ّكل ضخ موارد سياسية ومادية يف الشبكات االجتامعية التي تنتظم حولها هذه
ُ
عد
الجهوية مجابهته؛ فام عادت القبائل تسيطر عىل مجالها الجغرايف التقليدي يف ظل التقطيع الجهوي الجديد ،ما ُي ُّ
نجاحا للسلطة يف إدماج أطياف جديدة من هذه النخب باستمرارها يف االستعانة بالعائالت الكربى( ،((9وبناء شبكات
ً
(((9
نفوذ جديدة تدمج العائالت الصاعدة وتساعد يف تعزيز التوجه الكوربورايت للدولة يف عالقتها بالصحراء ،باعتبارها
تحد ًيا جيوبوليتيك ًيا ال يرتبط بحسابات إقليمية ودولية فحسب ،بقدر ما يرتبط ،أيضً ا ،مبأزق هذه الدولة يف إقرار
املوحد (البسيط) ،وعجزها عن بناء عقد اجتامعي جديد.
المركزية حقيقية يف ظل شكلها َّ

لقد ع ّززت السلطة املركزية ،عىل مدار السنوات املنرصمة ،حضورها السيايس واملادي يف الصحراء ،عرب إدارة معادلة
التنمية وتوجيهها لتحقيق انعكاساتها االقتصادية واالجتامعية ،وهو ما ّ
تجل يف ارتفاع وترية استفادة الجهات الثالث
من موارد الدولة( .((9بيد أن رهانها عىل التنمية ْمل يتوا َز مع سياسات عمومية لتحفيز االقتصاد املحيل عىل تحسني
الوضع املعييش للساكنة وإدماجهم أكرث يف بنية الدولة واملجتمع؛ إذ بقي أسري اسرتاتيجية توظيف مؤسسات
املوجهة نحو
الدولة الرتابية (الجهات الثالث) بغية استقطاب النخب املحلية وإقامة شبكة من االمتيازات واملنافع ّ
93

García, "Región y Elites," p. 13.
ُ 94يع ّرف فيليب شميرت الكوربوراتية بأنها تنظيم مؤسيس يهدف لربط املجتمع املدين ببنية اتخاذ القرار يف الدولة.Schmitter, p. 86 :
95 El Maslouhi, p. 200.
96 Raffestin, p. 154.
 97تُع ّد عائلة "آل الرشيد" املنحدرة من قبيلة "الركيبات" من أبرز العائالت املتحكمة يف الخريطة االنتخابية يف منطقة الصحراء .وقد أ ّدت دو ًرا الفتًا ،من
خالل انتامئها إىل حزب االستقالل ،يف االستحقاقات االنتخابية التي عرفتها املنطقة طوال أربعة عقودُ .ينظر" :هل هناك تصويت خاص بالناطقني بالحسانية؟"؛
García, "Región y Elites," p. 7,8 .
 98نشري هنا إىل عائلة "بلفقيه" املنحدرة من قبيلة "أوعزة" ا ُملق ّربة من قبائل "آيت باعمران" ،وذات النفوذ يف جهة كلميم واد نونُ .ينظر" :هل هناك
تصويت خاص بالناطقني بالحسانية؟".
 99عىل سبيل املثال ،ارتفعت نفقات التجهيز الخاصة باملجلس الجهوي لداخلة وادي الذهب يف عام  2017بنسبة  77يف املئة ،مقارنة بعام  2016الذي
شهد ارتفا ًعا بـ  19.78يف املئة .ينظر :اململكة املغربية ،املجلس األعىل للحسابات ،التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة - 2018املالحظات
البارزة (الرباط :املجلس األعىل للحسابات ،)2019 ،ص 123؛ .Labac, p. 28

52

 تاسارد
هجلاو ةيزكرملا نيب ةيبرغملا ةلودلا قزأم

القبائل( ،((10تساعد يف التح ّكم يف إعادة تشكيل الدولة عىل الواجهتني االقتصادية واالجتامعية .وال يستهدف ذلك
سحب البساط من تحت انفصاليي الداخل فحسب ،بل يستهدف أيضً ا صناعة نخب غري مستقلة ،تسهم من ناحية
يف "تدبري االنقطاعات الرتابية"( ،((10ومن ناحية أخرى ،تكون عائ ًقا أمام تش ّكل قاعدة اقتصادية واجتامعية وسياسية
تتيح التم ّكن من جهاز إداري ناجع ينافس السلطة املركزية ،ويفتح املجال أمام النخب املحلية
للحكم الذايت ،قد ُ
للسيطرة عىل املجال الرتايب الصحراوي ،وطرح إمكانية إعادة التفاوض عىل شكل الدولة املغربية.
رأس مالٍ تعليم ًيا وثقاف ًيا بإرباك عالقات القوة التي تُشكل الروابط
عىل صعيد آخرُ ،ينبئ بروز جيل جديد ميلك َ
القبليةُ عصبَها األسايس ،ويُعيد إىل الواجهة ما يسميه البعض استمرار ضعف التمثيلية االجتامعية يف الدولة(.((10
ويجدُ هذا الجيل صعوبة يف االندماج االقتصادي والسيايس الذي تتحكم يف قنواته هذه الروابط عرب عالقتها بالسلطة
املركزية ،وهو ما يح ّوله إىل رافد للحركات االحتجاجية( ،((10ويضاعف ،من ثم ،أعبا َء هذه السلطة ،ويفرض عليها
إدارة التناقضات القبلية واالجتامعية يف عالقتها برهان الحفاظ عىل وحدة الدولة .وإذا كانت هذه الروابط ال تزال
ً
فاعل أساس ًيا يف التنظيم االجتامعي( ،((10ومصد ًرا للمضمون التقليدي لهذه الدولة ،فإنها ،يف اآلن ذاته ،تفرض رضورة
توسيع هذه األخرية متثيلي َتها االجتامعي َة داخل املجال الصحراوي بإدماج سلطة القبيلة تحت سلطتها ،حتى يتس ّنى
لها السيطرة عىل مجال ترايب أكرث استقرا ًرا ،وإعادة توجيه السياسات العمومية وفق احتياجات الجهات الثالث ،عىل
نحو ُيساعد يف إدارة التوازن بني توزيع السلطة عمود ًيا وتوزيعها وظيف ًيا ،وبني التعبئة الوطنية ذات الصلة باالندماج
يصب
الوطني واملشاركة السياسية املتح َّكم فيها واملرتهنة لألسس التي ينهض عليها الحقل السيايس الرسمي ،أيضً ا؛ ما ّ
يف النهاية يف تعزيز القدرة اإلدماجية للدولـة.

خامتة
عىل الرغم من أن سياسة الجهوية كانت أحد الوعود التي جاء بها الدستور( ،((10فإن السياسة التي انتهجتها السلطة
عكست إرادتها يف صيغة تجمع بني دولة موحدة والمركزية متح َّك ٍم فيها .وبذلك أسهمت هذه السياسة يف إعادة
إنتاج املأزق اإلصالحي للدولة بني تط ّلعها نحو تحديث بنيتها عىل نحو محدود ،والحفاظ عىل شكلها املوحد،
باالستمرار يف تجنب توزيع حقيقي للسلطة بينها وبني هذه الجهات ،أو عبارة أخرى التوفيق بني أمناط السلوك
السيايس املوروث عن الدولة السلطانية (التقليدية) واالستمرار يف اإلصالح( .((10وإضافة إىل أن هذا املأزق ُيحيل إىل
 100ارتفعت نفقات موظفي جهة الداخلة وادي الذهب حواىل  110يف املئة يف عام  ،2017يف حني مل ترتفع يف األقاليم ّإل بنسبة  11يف املئة ،ويف الجامعات
سجلت نفقات الشؤون االجتامعية والدعم ارتفا ًعا بنسبة  27يف املئة يف جهة العيون  -الساقية الحمراء ،و 62.40يف املئة يف جهة الداخلة
بنسبة  2يف املئة .كام ّ
 وادي الذهب ،بينام ارتفعت نفقات الدعم بنسبة  27يف املئة يف جهة العيون  -الساقية الحمراء ،و 7.470يف املئة ،يف جهة الداخلة  -وادي الذهب .يف السياقذاته ،يستفيد آالف الصحراويني مام يعرف بالكارطيات (بطائق ذات قيمة مالية) التي تقدمها مديرية اإلنعاش الوطني يف وزارة الداخلية ،وعىل الرغم من
األهمية االجتامعية لذلك ،فإنه ما فتئ يثري شعو ًرا بالتمييز داخل فئات واسعة يف األقاليم الجنوبية .ينظر :املجلس األعىل للحسابات ،ص 122 ،33؛ .Iraqi
101 Hibou & Tozy, p. 4.
 102بلقزيز ،الدولة واملجتمع ،ص .72
103 El Maslouhi, pp. 203-204.
 104الهامل" ،تنظيم املجال" ،ص .257
105 Melloni.
 106العروي ،ص .129
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التوترات التي تخرتق هذه السياسة ،فإنه يستدعي ،أيضً ا ،إشكالية العالقة بني الدولة والسلطة ،يف ظل حرص التوظيف
العمومي ملؤسسات الدولة ،املركزية واملحلية والجهوية ،يف يد السلطة .وال يطرح ذلك أسئلة بشأن مدى وجود مجال
سيايس حديث يف املغرب يحدد العالقة بني السلطة والدولة فحسب ،بل يطرح أيضً ا مخاطر الوقوع يف ما تُسميه
بعض األدبيات "املركزية الشاملة التي قد تهدد قدرة الدولة عىل أداء وظائفها"(.((10
أخفقت الجهوية يف اجرتاح منوذج جديد لالمركزية بسبب الثقافة املركزية املرتسبة يف مفاصل الدولة املغربية ،وهو ما
حال دون استثامر التحول الذي طرأ يف بنيتها الرتابية ،عىل نحو يسمح باالنتقال إىل طور آخر يف تدبري إشكاالت املجال
والتنمية وتوزيع السلطة والرثوة .وإذا كان هناك من يرى يف هذه الجهوية قطيع ًة وتح ّو ًل يف عالقة الدولة ،املركزية
وحرص
بطبيعتها ،مبجالها الرتايب( ،((10فإن رص َاع الهيمنة عىل الفضاء العمومي ،بوصفه فضاء لالحتجاج والتعبئة،
َ
التوظيف العمومي ملوارد الدولة يف الجهات بيد السلطة املركزية ،مبا يعنيه ذلك من مركزة موارد السلطة ومحدودية
صالحيات مجالس الجهات ،وعدم تفعيل ميثاق الالمتركز اإلداري ،ذلك كله يؤرش عىل أن الجهوية ،منذ تنزيلها يف عام
 ،2015بقيت وسيلة لتعزيز املركزية وإعادة إنتاجها وضبط إيقاع التح ّوالت االجتامعية والسياسية ،ومن ثم مجابهة
مختلف أشكال الوعي املحيل والجهوي الذي قد يكون مصد ًرا ُّ
لتشكل مرشوعية مضادة ملرشوعية الدولة.
مل تكن الجهوية نتيجة تدافع بني القوى املجتمعية ،وال نتيج َة تفاوض بينها عىل عقد اجتامعي جديد ،كام مل تكن
مثرة تك ّي ٍف مع مطالب إثنية أو ثقافية أو هوياتية ،بل كانت تكتي ًكا يتوخّ ى تحدي ًثا محدو ًدا لبنية الدولة ،يف أفق
تفادي إعادة تشكيلها عىل أسس دميقراطية .كام توخّ ت التأثري يف جيوبوليتيك الصحراء ،برشعنة مبادرة الحكم الذايت
وإدماج النخب الصحراوية ،ومن ثم امتالك هامش يسمح بتدبري التحوالت الجيوسياسية لقضية الصحراء من دون
تكاليف عالية .ويف سبيل ذلك ،كان أهم مقاصدها تج ّنب أن تصبح هذه القضية أداة لتغيري شامل يف بنية الدولة.
ولذلك مل ُت ْف ِض إىل منوذج مؤسيس جديد للتفاوض بني السلطة املركزية املهيمنة عىل أجهزة الدولة والقوى املحلية،
مبا ُيسهم يف تنظيم الرصاع االجتامعي وإعداد سياسات عمومية متوازنة بشأن تنمية الجهات وتأهيلها.
إذا كانت الالمركزية الفعالة تفرتض حدوث تغيريات مركبة داخل الدولة واملجتمع( ،((10فإن الجهوية املتقدمة مل تُو ّلد
ٍ
ديناميات مجتمعي ًة جديدة ،ليس بسبب استبعاد العوامل التاريخية والثقافية واالجتامعية واألهلية يف التقطيع
تتوجس من التوزيع األفقي للسلطة،
الجهوي الجديد فحسب ،لكن ،أيضً ا ،بسبب ارتهانها لثقافة سياسية تقليدية ّ
َ
انشغال
وتكتفي بتوزيع عمودي لها يسمح بالتحكم يف أي تح ُّول يطرأ عىل البنية الرتابية للدولة .ولذلك ،عكست
ُ
الجهات مصد ًرا لها ،من خالل التضييق عىل
السلطة مبراقبة مختلف أشكال التعبئة االجتامعية التي قد تكون
التوظيفات املضادة للفضاء العمومي وإعادة إنتاج شبكات النخب التقليدية ،خاصة يف الصحراء ،والنجاح يف ما
يسميه بورديو "احتكار الدولة بناء التمثل والتمثيل املرشوع للعامل االجتامعي"(.((11

 110بورديو ،ص 77؛ .Bennafla, pp. 264-265

54

107 Keuffer, p. 448.
108 Dupret et al., p.53; García & Collado, p. 97; Melloni, p. 74.
109 Houdret & Harnisch, p. 941.
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ال تبدو السلطة معني ًة بجهوية تعيد تشكيل الدولة ودمقرطة مؤسساتها وصياغة عقد اجتامعي جديد ،بقدر ما تبدو
(((11
معني ًة بجهوية غري مكلفة سياس ًيا .لذلك ،تبدو أقرب إىل ما يعرف يف األدبيات ذات الصلة بالالمركزية اإلجرائية
ترسخ املركزية السياسية ،من خالل تحديثها عىل نحو محدود.
التي ّ

 111غليون ،ص 143؛ D'Aquino, p. 8; Shalaby et al., p. 34; Dupret et al., p. 36.
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