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سیرا على نھج الخطب الملكیة نفسھ باعتبارھا خطبا من الجیل الجدید، كان الخطاب الملكي في افتتاح

الدورة األولى من السنة التشریعیة األولى من الوالیة التشریعیة العاشرة للبرلمان، خطابا قویا معلنا في

طیاتھ عن "ثورة إصالحیة كبرى " على مستوى إحدى أھم القطاعات اإلستراتیجیة المعول علیھا

للوصول إلى مدارج الدول الصاعدة، أال وھو القطاع اإلداري، والذي ما فتئت منظومتھ تعاني من

اختالالت جمة، جعلتھ قطاعا "معطوبا" ومھددا بالسكتة القلبیة في كل وقت وحین، بالنظر إلى كونھا

اختالالت عمیقة تقف عقبة كأداء أمام التنمیة في شتى تجلیاتھا وتمس في الصمیم صدق نوایا اإلجراءات

التحدیثیة للبنیات اإلداریة القائمة؛ مما استوجب بالضرورة لتجاوزھا القیام بإصالحات جوھریة وھیكلیة.

وذلك من منظورـ كما یؤكد الخطاب الملكي ـ "أن النجاعة اإلداریة معیار لتقدم األمم "، الشيء الذي

یفرض التفكیر الملي في تبني نمط جدید للتدبیر اإلداري، نمط یجعل من اإلدارة رافعة حقیقیة للتنمیة

الشاملة والمستدامة، وإال فإن عكس ذلك سیشكل في المستقبل كابحا موضوعیا أمام طموح المغرب في

االرتقاء اإلیجابي إلى مصاف الدول السائرة بثبات نحو الصعود "اإلداري" على وجھ الخصوص. حیث

یشیر الخطاب نفسھ في ھذا الصدد إلى أنھ "ما دامت عالقة اإلدارة بالمواطن لم تتحسن؛ فإن تصنیف

المغرب في ھذا المیدان سیبقى ضمن دول العالم الثالث؛ إن لم أقل الرابع أو الخامس". وبذلك فإن جوھر

ھذا الخطاب الملكي التاریخي ھو الدعوة الصریحة إلى بناء صرح الحكامة اإلداریة وضمان انتقالھا

السلس من حكامة إداریة "سیئة" إلى حكامة إداریة "جیدة. 

 

كثیرا ما یرتبط مصطلح الحكامة باإلدارة، فالحكامة الجیدة ھي اإلدارة الجیدة والتدبیر الجید، كما أن

المؤسسـات الدولیة كثیرا ما تستعمل مبدأ الحكامة الجیدة من أجل تحدید سمات وخصائص "اإلدارة

العمومیة الجیدة"، التـي یمكن للدولة تبنیھا للقیام بإصالحات مرتبطة بعالقتھا بالمجتمع وما یكتنف في

دواخلھ من عوالم. وعلى ضوء ھذا االستعمال تبرز الصلة الوطیدة بین الحكامة اإلداریة والتنمیة

البشریة. فھذا النمط من الحكامة جزء أساسي ال محید عنھ من خطط التنمیـة الحدیثة، وإستراتیجیة

الحكامة اإلداریة التي ال بد من الرفع بمبادئھا، ما ھي سوى إستراتیجیة جزئیة حتمیة مـن إستراتیجیة أعم

وأشمل ھي اإلستراتیجیة التنمویة المستدامة بكل جوانبھا االقتصادیة والثقافیــة واالجتماعیة واإلداریة

والعلمیة، حیث تشكل ھذه الجوانب المتنوعة والمتعددة كال متكامال تتداخـل عناصره وتترابط محاوره

وتتشابك مكوناتھ في عالقات متبادلة منسجمة وتفاعلیة. 

 

ھكذا یبدو أن أبرز تجٍل لقیام عالقة وطیدة بین الحكامة اإلداریة والتنمیة الشاملة ما حققتـھ دول كثیرة ال
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تملك موارد -أو على األقل تتسم على مستواھا بالندرة - بید أنھا بفضل إدارتھا الواعیة والمتمكنة

والمتسمة بالنجاعة والكفایة حققت نتائج ایجابیة في نموھا، ومن ثم ارتقت إلى درجات عالیة من سلم

التطور الحضاري (الیابان، مالیزیا، كوریا الجنوبیة). 

 

إن المجتمع "الحي" و"النابض" یتطور بحاجاتھ وتكیفھ مع البیئة التي ما فتئت تتبدل، وھذا یحتم

بالضرورة على المؤسسات أن تتطور أیضـا، وأن تعمل جاھدة على تطویر نجاعة أداء بحیث یلزمھا

األخذ بممارسات سلوكیة فضلى، تسنح لھا بمواكبة التغیر والتأقلم مع ما یحدث واالستجابة للمتطلبات

الطارئة والملحة والمتجددة لشریحة عریضة من األفراد داخل المجتمعات التي تقوم فیھا ویتوطد علیھا

بنیانھا. 

 

وبشكل عام یمكن التأكید أن كل سیاسة جدیدة ومرحلة جدیدة تظل في أمس الحاجة ـ وفق رؤیة متجددة ـ

إلى رؤى إداریة جدیدة ومتطورة وموارد بشریـة كفئة ومتمكنة. 

 

وقد حرصت سیاسات اإلصالح اإلداري في سائر بلدان المعمور على تلبیة ھذا الطموح وتغذیتھ بشكل

ایجابي. 

 

 فانطالقا من األھمیة المتزایدة التي أصبحت تمثلھا اإلدارة العمومیة؛ ونظرا للتحدیات التي تواجھھا في

إطار تیار العولمة الجارف الذي أدى إلـى توجیھ اإلدارات العمومیة نحو تقنیات جدیدة للتدبیر والتنظیم؛

أصبح الوعي الشامل بالحاجة الكبــرى لإلصالح اإلداري من لدن أغلبیة الدول مصحوبا بضرورة العمل

العمیق على تمتین عمـل اإلدارة للتقدم من أجل مواكبة العولمة والشمولیة والتنافسیة. 

 

 ھذه المواكبة تعد بالنسبة للمغرب بمثابة منطلق فلسفة اإلصالح اإلداري، والتي ینبغي أن ینظر إلیھا في

إطار كلي، فنظرا الرتباط إصالح اإلدارة بإصالح الدولة في ظل ما یسمى بالتحدیث اإلداري، لم یعد من

الممكن الحدیث عن إصالح لإلدارة في غیاب إصالح شامل یستوعب الدولة نفسھ. 

 

إن اإلصالح اإلداري بالمغرب لیس مطمحا ولید الیوم؛ بل إن المغرب نھج سیاسة اإلصالح اإلداري منذ

استرجاعھ الستقاللھ؛ في محاولة حثیثة منھ لتجاوز سلبیات وإعطاب اإلدارة االستعماریة والرفع من
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النجاعة والمر دودیة، عن طریق القیام بمجموعة من اإلصالحات على ھذا الصعید. ھكذا أولت واھتمت

مختلف مخططات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة التي عرفھا المغرب باإلصالح اإلداري كآلیة سیاسیة

لتحدیث وعصرنھ اإلدارة المغربیة، حیث أعطت أولویة خاصة لتحسین ظروف العمل اإلداري ووسائلھ،

ولكل ما یتعلق بأخالقیات الوظیفة العمومیة واالتصال المباشــر بالجمھور واإلعالم، كما اھتمت بالجانب

ألمسطري من خالل بعدین اثنین حاسمین، یتعلق األول بتبسیط المساطر اإلداریة والتخفیف من

اإلجراءات، فیما یھدف الثاني إلى تحسین العالقة بیـن اإلدارة والجمھور. 

 

كل ذلك یخلق نوعا من النمدجة "المثالیة" بین "الحكامة" و"اإلصالح اإلداري"، باعتبارھما معا نتاجا

خالصا للمسارات اإلصالحیة المؤسساتیة، أي أن لإلصـالح اإلداري أدوارا تاریخیة وتفاعلیة ومؤسساتیة

تؤسس إلدارة الحكامة كإدارة "مواطنة" وكإدارة للتنمیة البشریــة المستدامة، تتسم بكل خصائص التدبیر

الجید من تخلیق وشفافیة وترشید وعقلنھ وانفتاح وتواصل وتبسیط وتحفیز وغیرھا من ممیزات من شأنھا

أن ترتقي باإلدارة وتجعلھا حقا مرفقا في خدمة المواطن وضماُن احتیاجاتھ وتلبیة مطالبھ، إدارة الحكامة

الجیدة وما ینجم عنھا من توفیر سبل التطور وأسباب التقدم في ھذا السیاق، یرى الخطاب الملكي أمام

البرلمان في 14 اكتوبر2016 أنھ وبعد انتھاء "الوالیة التشریعیة األولى بعد إقرار دستور 2011؛

والتي كانت والیة تأسیسیة؛ لما میزھا من مصادقة على القوانین المتعلقة بإقامة المؤسسات؛ فإن

المرحلة المقبلة ھي "أكثر أھمیة من سابقاتھا، فھي تقتضي االنكباب الجاد على القضایا واالنشغاالت

الحقیقیة للمواطنین، والدفع قدما بعمل المرافق اإلداریة، وتحسین الخدمات التي تقدمھا". إنھا المرحلة

التي تموقع المواطن في صلب سائر الصیرورة التنمویة وتجعلھ محور جل السیاسات العمومیة، خاصة

تلك التي تجمع في كل واحد المواطن بالمرفق العمومي، فـ" الھدف -كما یؤكد الخطاب الملكي- الذي

یجب أن تسعى إلیھ كل المؤسسات ھو خدمة المواطن، وبدون قیامھا بھذه المھمة فإنھا تبقى عدیمة

الجدوى، بل ال مبرر لوجودھا أصال. 

 

وھنا ینبثق موضوع العالقة الوثیقة التي ینبغي أن تجمع المواطن باإلدارة كموضوع بالغ األھمیة، كما

تبرز ضرورة تحسین ھذه العالقة باعتبارھا جوھر عمل المؤسسات، ویوضح الخطاب الملكي مختلف

المرافق المعنیة بھذه العالقة كما یلي: "وأقصد ھنا عالقة المواطن باإلدارة، سواء أتعلق األمر بالمصالح

المركزیة واإلدارة الترابیة، أم المجالس المنتخبة والمصالح الجھویة للقطاعات الوزاریة، كما أقصد أیضا

مختلف المرافق المعنیة باالستثمار وتشجیع المقاوالت، وحتى قضاء الحاجیات البسیطة للمواطن كیفما
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كان نوعھا، فالغایة منھا واحدة، ھي تمكین المواطن من قضاء مصالحھ، في أحسن الظروف واآلجال،

وتبسیط المساطر، وتقریب المرافق والخدمات األساسیة منھ"، إن من شأن كل ذلك أن یؤسس بالفعل

لصرح دولة الثقة التي تعطي لكل مواطن الحق في االستفادة المنصفة والعادلة من خدماتھا، وأن یرسخ

الفكرة القائلة بأن الجھود المبذولة من مؤسسات الدولة المركزیة والالمركزیة والالم مركزة، ھي اعتراف

صریح وقوي بمحوریة وكینونة المواطن ومتوقعھ الریادي في ألمصاف األولى لكل سیاسة عمومیة

"محكومة"، ترفع شعار: "خدمة المواطن، ھي جوھر التنمیة المستدامة والشاملة". وذلك كلھ من أجل

ربح الرھان الذي یرنو إلیھ مغرب الحكامة بكل عزم وثبات، أال وھو رھان االلتحاق بنادي الدول

الصاعدة. أوال اختالالت منظومة الحكامة اإلداریة: 

 

إنھ وعلى الرغم من أن االختالل البنیوي كثیرا ما یرتبط باألدبیات االقتصادیة كاختالل في نمط االقتصاد

أألجري  أو االختالل البنیوي للسوق لدى االقتصادیین الكالسیكیین، فھو قد یمس أیضا مجمل القطاعات

بما فیھا اإلداري، ھنا تبرز االختالالت كتیمات خاضعة للمالحظة، وكإبراز للتباعدات القائمة بین

التصور المطلوب والواقع الُمتسم بالتعقد وعموما فاالنتكاسة من الناحیة البنیویة ھـي مرادفة لالختالل

الذي یحیل على بنیة تتسم بوقوف الحركة وتعثر المیكانیزمات، ویتمظھر ذلك بالنسبة للمغرب من خالل

االختالالت اإلداریة التي ما فتئ یعاني منھا، والتي تستدعي حوارا عمیقا ونقاشا شفافا بین مختلف

الفعالیات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والمدنیة، من أجل صیاغة میثاق إداري تعاقدي

یضمن نموا مستداما ویحقق التوازن بین المتطلبات اآلنیة وبین األھداف المستقبلیة، وھذا یمكن أن یتم

عبر بلورة إستراتیجیة إداریة طموحة قد یستغرق تنفیذھا سنوات، بید أن نجاعتھا ذات آثار ایجابیة

وعمیقة على المدى البعید. 

 

ھكذا تظل الحكامة اإلداریة تشكو من نقائص كبیرة وإعطاب كثیرة، وذلك على الرغم من بعض

التطورات الظرفیة والمحدودة، وھو مافتئ یتجلى أساسا في تفشي وتكریس مجموعة من الممارسات

المسیئة للفعل اإلداري الناجع ولإلدارة كمرفق حیوي بالنسبة للمواطن، ومنھا الرشوة والمحسوبیة

والزبونیة وذلك على الرغم من اإلجراءات والتدابیر واإلستراتیجیات المتخذة، ومن بینھا اإلعالن عن

میثاق حسن التدبیر وشفافیة إجراء الصفقات العمومیة، وإدخال قواعد متراصة في مجال حكامة الموارد

البشریة، من قبیل المساواة والنزاھة والكفاءة والمر دودیة والشروع في إصالح القضاء وخاصة إنشاء
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المحاكم اإلداریة والتجاریـة والمالیة، واللجوء المتواتر والمتواصل إلى االفتحاصات والتدقیقات

الضروریة في كل وقت وحین.
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