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 المؤتمــــــر:  كلمـــــــــــــــــــــة رئيــــــــــــــــــس

 رئيس املؤتمر:

 د. سعيد كمتي، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة بني مالل خنيفرة، املغرب.

ن أ "الجهة التراب والتنمية الجهوية واملحلية: رؤى متقاطعة" الدولي املوسوم بــاللجنة التنظيمة للمؤتمر  يسعد

شر أعمال تفضله بن على ، السياسية واالقتصاديةللدراسات االستراتيجية الديمقراطي العربي الشكر للمركزجزيل ب قدمتت

الشكر . على التزامهم العلمي الصادق في إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود لباحثينا كافة ، كما تهنأالعلمياملحفل هذا 

داء ال  في حسن املركز متعدد التخصصات للبحثورئيس  ،البيئة، اإلعداد ،مختبر املجالإلى مدير  أيضا موصول 

، على احتضانهم هذه والتشاركيةاملركز املتوسطي للدراسات والبحاث الدولية ورئيس  ،جامعة محمد الخامسوالتنافسية 

مناسبة كما نشكر كل من ساهم من بعيد أو قريب في تنظيم هذا الحفل العلمي الذي كان  واملساهمة فيها.  الفعالية العلمية

ليكون تنظيم هذا املؤتمر ، الجهوية باملغربكاديمي املتخصص في العلمي ال نتائج البحثجل تطوير الخبرة وتوثيق أ من

 .املعرفية في مختلف التخصصات أفكارهم ونتائجهممنفذا ملختلف الباحثين في نشر 

ومازالت تؤمن بتقاطع رؤى الباحثين في مختلف الحقول املعرفية، وهو تقاطع،  اللجنة املنظمة لهذا املؤتمر كانتإن 

، خاصة على املستوى التراب باملغربقضايا في تدبير بل تكامل، يسهم ال محالة في تحقيق فهم أعمق للتحديات املطروحة 

متصلة باإلطار النظري عدة قضايا  تعالجاملداخالت القيمة مجموعة من املؤتمر . وإيمانا بهذه الرؤية فقد تضمن الجهوي 

وفق  الراهنيةاإلشكاالت ..وغيرها من التنمية املحلية، وتقييم حصيلة الجهوية باملغرب. وإشكاليةوالتاريخي للجهوية، 

من النبش  زيداملمازالت تتطلب وهي قضايا مقاربات مختلفة ومتنوعة سواء كانت جغرافية أو قانونية أو اقتصادية، 

منشورات املركز الديمقراطي العربي للدراسات يضع بين أيدي قراء ومتتبعي  املؤتمروالتنقيب في ثناياها. والكيد أن هذا 

، منها ما هو ذو جدة، تدبير التراب خاصة التنمية الجهويةاملتعددة في  تشكاال اإل بحث في االستراتيجية منتوجا علميا فريدا ي

تجاوزا بالقديمة، لكنها مازلت تتطلب في عتها يمكننا نا ومنها م مستجدة،أبوبا جديدة للبحث في قضايا  يفتح أمام الباحثين

 .الباحثين من قبلسابقا  كل مرة، وفق السياق الذي تناقش فيه، تعميق البحث أو إعادة النظر فيما تم التوصل إليه

جهودات وخالصات الباحثين في مختلف الحقول املعرفية، لنا م أعمال هذا املؤتمر تقدموأخيرا وليس آخرا، إذا كانت 

ر عن الهم العلمي الذي يحمله الباحث حول يفإنها نتاج لقراءتهم وتفاعلهم مع اإلشكاالت املطروحة عليهم في إبانها، وهي تعب

تراحات من شأنها أن تمكن ، والرغبة في فهم هذه اإلشكاالت، بل في طرح بدائل واقفي تدبير التراب املغربيالقضايا املطروحة 

من بين ما  املحلية والجهويةعلى سكة التنمية  املغربالحقيقي. والكيد أن وضع  التنمية املحليةمن سلك درب  املغرب

في إيجاد حلول فعالة وناجعة ومالئمة لخصوصيات التراب املغربي على الصعيد  بكفاءة مواردها البشريةيقتضيه، اإليمان 

وغيرها من املجاالت والتنمية الجهوية  ،في مجال الجهوية والتدبير الترابيوعلى رأسهم القائمين على البحث العلمي ، الجهوي 

 .ملغربالحيوية في تدبير الشأن العام با

 .املؤتمرات القادمةوغيرها من  املؤتمرتلكم هي الرؤية التي نسعى إلى تقديمها في هذا 
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 ديباجة املؤتمر: 

كبيرتين في النقاش العمومي بعد مرور سبع  الحالي حول موضوع الجهوية باملغرب أهمية وراهنية يكتس ي النقاش

سنوات على تبني تجربة الجهوية املتقدمة. ويطرح إشكاالت مجالية وسياسية أكثر إلحاحا من ذي قبل، وفي مقدمتها 

، وكذا في قدرتها على ضمان تنمية 1997و 1971يتي االمكانيات التي توفرها الجهات الحالية في معالجة اختالالت كل من جهو 

جهوية متوازنة فيما بينها وما بين مراكزها وأطرافها. ويثير أيضا قضايا متصلة بتفعيل سياسة الالمركزية، والنهوض بأوضاع 

 ية.السكان اجتماعيا واقتصاديا، ثم مسألة بناء جهات تحترم وتترجم املجاالت الفعلية لعيش املجموعات البشر 

شهد املغرب على مر مختلف تجاربه الجهوية عدة تحوالت في بنياته الترابية واملجالية، بحيث تبنت الدولة الجهوية 

 ،1971في تنظيم وتأطير مجالها الترابي منذ عهد الحماية، واستمرت على نفس الخيار مع تجربة الجهات االقتصادية سنة 

 جهة.  12أفضت الجهوية املتقدمة إلى إحداث  ، وأخيرا1997جهة عن تجربة  16كما انبثقت 

تطرح الجهوية في النقاش العلمي والعمومي بقوة مسألة التقطيع الترابي واملقاربة التي اعتمدتها الدولة في التحديد 

حول مجالهم  ين الترابينالفاعلاملجالي للوحدات الترابية وفي رسم حدود مجال التدخل واملراقبة، وتمثالت وتصورات 

الترابي، واملعايير املعتمدة في تحديد مجاالت العيش الفعلية للساكنة والنظمة املجالية القائمة داخل كل وحدة ترابية على 

يطرح الحديث عن الجهة كذلك، بوصفها مجاال سياسيا، مدى أهمية الالمركزية في تدبير الجهة لشؤونها وبلورتها كما  حدة. 

 ومدى أهميتها في تمكين الساكنة من اتخاذ القرارات املالئمة لها عبر مجالسها املنتخبة.  الستراتيجيات التنمية الجهوية،

إن املسألة الجهوية ليس بالمر الهين أو البسيط، فبحكم تشعبها وتقاطعها مع مجموعة من القضايا السياسية 

بها تحديد مجال الجهات الرتباطه بما هو واالقتصادية واملجالية واالجتماعية من جهة، وبالنظر إلى النسبية التي يتسم 

يثير قضايا ترابية ومجالية ذات راهنية كبرى تخص بالساس الوظيفة التي فالتقطيع الجهوي إيديولوجي من جهة ثانية، 

الش يء الذي يضعه ضمن دائرة التفاعل بين السلطة واملجتمع ، يمارسها ضمن عوامل نجاح أي نظام جهوي وذو فعالية

عالوة على ذلك، فليس هناك قوانين أو مناهج أو مقاربات مضبوطة يمكن االعتماد عليها في تحديد عدد ومساحة واملجال. 

 الجهات بشكل دقيق، بل إن الجهة املثالية تبقى ضربا من ضروب الخيال.

ل تعميق النقاش حو و ليط الضوء على هذه القضايا تسجل تنظيم هذه الندوة من أتأسيسا على ما سبق، يأتي 

 املوضوع من خالل املحاور التالية:

 :تاريخ الجهوية للجهوية: إشكالية تحديد مفاهيم الجهة اإلقليم، الجهويةاإلطار النظري والتاريخي  املحور الول ،

 .نظرية أقطاب النمو، نظرية االنتشار، أقطاب التوازن باملغرب، 

  تدبير الشأن الجهوي والحكامة الترابية في  : اإلطار القانوني للجهوية باملغربالثانياملحور. 

  قراءة في التجربة الجهوية املغربية املتحول والثابت.الثالثاملحور : 

  وآفاق التنمية الترابية. : الجهوية املتقدمة الحصيلةالرابعاملحور 

  الفاعل الترابي والديناميات املجالية.الخامساملحور : 

  التهيئة الجهوية وإشكالية املناطق الهامشية.والتنمية الجهوية، وارد الترابية : املالسادساملحور 

  النشطة االقتصادية وإشكالية التنمية الجهويةالسابعاملحور :. 
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 الجهة بين إشكالية التعريف والتحديد

The region : between the problematic of definition and delimitation 

 املغرب. / مالل خنيفرة نيالجهوي ملهن التربية والتكوين باملركز  /سعيد كمتي. د

Dr. Said KMITI/ The Regional Centre of Professions of Education and Training Beni Mellal khenifra / Morocco. 

  

 ملخص الدراسة: 

يطرح الكثير من  مختلف امليادين املعرفيةيهدف هذا املقال إلى مناقشة مفهوم الجهة وإشكالية تحديدها، فالجهة كمفهوم يتم توظيفه في 

التطرق ملختلف معاني الجهة واملفاهيم ذات الصلة بقضايا التساؤالت سواء على مستوى االستعمال أو على مستوى التحديد، وفي هذا اإلطار تم 

معالجة مختلف املستخدمة في تحديدها مجاليا مثل املقاربة الوظيفية واملقاربة الطبيعة.  إن املقاربات الجهة والجهوية، ثم إلى مختلف 

ية اإلشكاالت املتعلقة بتحديد الجهة من شأنه أن يساهم في تجديد املقاربات املعتمدة في التقطيع الترابي من أجل إرساء الجهة كوحدة تراب

لها القدرة متملكة من قبل الساكنة وعبارة عن أحواض للعيش تساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية وبمثابة محركات للتنمية الجهوية 

 مجالية بين مختلف مكونات التراب الوطني.السوسيو والتخفيف من حدة التفاوتات الترابية على نشر التنمية 

 

 ، التقطيع الترابي، التنمية الجهويةالجهة  تعريفالجهة، التحديد،   الكلمات املفتاحية:

 

 

Abstract: 

This article aims to discuss the concept of region and the problem of its delimitation, as the region as a concept used in various 

fields of knowledge raises many questions, both in terms of its use and its delimitation. In this framework, we have discussed 

the different meanings related to the region and regionalization, as well as the different approaches used to delimit it, such as 

the natural and functional approaches.  Addressing the different issues related to the definition of the region would contribute 

to renewing the approaches adopted in the regional territorial division in order to establish the region as a territorial unit 

belonging to the population, and life basins, contributing to economic and social development, and also an engine of regional 

development has the ability to spread territorial development and mitigate socio-spatial disparities between different 

components of the national territory. 

Keywords: region, delimitation, regional development, division territorial, definition of the region. 
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 :مقدمة

لجهة توظف بمعاني مستوى التوظيف والتحديد الجغرافي لها، فإذا كانت اتطرح قضية الجهة إشكاال حقيقيا على 

ها عن معانيكثير تعمالها في املعجم العلمي والسياس ي يختلف فإن اس واالتحاه،الناحية و اإلقليم ودالالت مختلفة مثل 

ا يعتريه نظرا ملعانيه ودالالته اللغوية، ويرجع هذا االختالف أساسا إلى صعوبة تحديد مفهوم الجهة بسبب تعدد م هادالالتو 

 حتى داخل نفس امليدان العلمي. ه والتباسهغموض بلتطابق في مضمونه بين مختلف امليادين املعرفية ال من عدم

 يوظف في اللغة الفرنسية  régionفي اللغة اإلنجليزية أو   regionإن االستعمال العلمي لكلمة وفي هذا اإلطار، 

أيضا للداللة على التقسيم الترابي أو  كما يستعمللإلشارة، على حد سواء، إلى اإلقليم الجغرافي واإلقليم الطبيعي، 

قة لإلشارة ذلك بمعنى املنطكالوطني واملحلي، ويستعمل هذا املفهوم  املستويين اإلداري، بمعنى الوحدات الوسيطة بين

 من العالم كالقول بجهة شمال إفريقا وجنوب شرق آسيا.متد م مجالإلى مجموعة من الدول املنتمية إلى 

إذا كان تحديد دالالت مفهوم الجهة يطرح العديد من اإلشكاالت على مستوى االستعمال وسلم املالحظة وطبيعتها، 

 التحديد الجغرافيالتقطيع الترابي أو في فإن تحديدها مجاليا ال يقل صعوبة عن ذلك، كما يتثير إشكالية املعايير املعتمدة 

، وباملقابل وظيفيةباإلضافة الى املعايير ال هما،ي، فالجغرافيا دأبت على تحديد الجهات وفق معايير طبيعية أو بشرية أو كللها

على معايير تختلف كثير عن مقاربة الجغرافيا للتقسيم الجهوي مستحضرا الهواجس األمنية يرتكز لترابي التقطيع افإن 

 شرية واالقتصادية بين الجهات.والتوازنات الب

شكاالت التي تطرحها على مستوى تحديدها، قال إلى مناقشة مفهوم الجهة واإل على ضوء ما سبق، يسعى هذا امل

على مختلف املفاهيم ذات الصلة باملوضوع، وأيضا على مختلف املقاربات واالتجاهات النظرية ذلك  الضوء فيمسلطين 

 والجغرافي.املتعلقة بالتقطيع الترابي 

 وملتبس.ض امغ: مفهوم الجهة .1

تعمال يثير أشكالية سيتم توظيف مفهوم الجهة عند الكثير من الباحثين في سياقات مختلفة، وفي الواقع أن هذا اال 

من بين األلفاظ األكثر تداوال، واألكثر غموضا وكذا  تعريف الجهة، بالنظر إلى أن تعريف وتحديد دالالتها يرجع إلى أنه

(. باإلضافة إلى أنه رغم الحضور القوي ملفهوم الجهة في الفكر Brunet ; ferras ;Théry, 1992, p1تعددا في املعاني )

الجغرافي، ورغم تحليل مضمونه خالل القرن العشرين فإنه ال توجد إجابة واضحة حول تعريف هذا املفهوم 

(Girard,2004, p108.) 

هل يمكن اعتبار الجهة مجردم أفكار بسيطة، وبالتالي بمثابة منهجية لتحليل تنوع  باس ي تساءل ظل ما سبق  في 

العالم، أو، هل توجد فعليا هذه الوحدات؟، أي هل أن الجهة مجرد بناء نظري يساعد الجغرافين على تحليل الواقع؟. 

حد بعيد بمثابة تطبيق ال يعكس اختيارات الباحثين، سواء كان قرية، جماعة، مقاطعة أو أي وحدة  فالجهة فهمت إلى

مجالية كيفما كان مقياسها املجالي، وبالتالي يمكن اعتبارها مجال للبحث ليس لديها أي دور فكري محدد في البحث 

 (.Paasi A, 2000, p 2الجغرافي )

 مجموعة من القضايا املتعلقة بتعريفها، ويمكن إجمالها النقط التالية:انظالقا مما سبق تثير الجهة 
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 الداللة اللغوية:  .1.1

" يتميز بتعدد معاني توظيفه، Régionالعودة إلى الداللة اللغوية، بحيث أن مصطلح "تحديد مفهوم الجهة يستدعي 

لترابية اإلدارية واملتمثلة في الجهة اإلدراية، فتارة يستعمل للتعبير عن الجهة الجغرافية، وتارة أخرى يشير إلى الوحدات ا

لإلشارة إلى الجهة من قبل الجغرافيين. وفي هذا اإلطار أصبح ضروريا القيام بمراجعة مفاهيمية  بمفهوم اإلقليميوظف كما 

غرافيين لكلمتي إقليم وجهة على ضوء التطورات التي عرفتها الدراسات الجغرافية والتحوالت التي تشهدها مقاربة الج

لتصنيف املجال الجغرافي، خصوصا أن الجدل قائم بين الجغرافيين أنفسهم حول تعريف اإلقليم إن لم نقل جدواه 

 (.8، ص 2012)الرفاص، 

منذ الوهلة األولى بااللتباس الذي يشوب هذا املفهوم، فابن منظور يشير إلى أن مصطلح إقليم مصطلح الجهة وحي ي

يتاخمه، أي مقطوع. وباملقابل تظهر الداللة اللغوية عند اليونان أن  اإلقليم الذييرتبط بعملية التقطيع، أي، مقلوم من 

ة مناخية، واألكيد أن اإلغريق قسموا العالم إلى عدة على ميالن الشمس أو االرتفاع، فهي تتخذ خاصي تدل   Klimaكلمة

ابن خلدون في كتاب  املقدمة  وفي هذا اإلطار يخبرنا .Klimata اسمعليها أطلقوا استنادا إلى عنصر الحرارة،  أقاليم مناخية

أن املخبرين عن هذا املعمور وحدوده وعما فيه من األمصار واملدن والجبال والبحار واألنهار والقفار والرمال مثل 

ار من بعده قسموا هذا املعمور بسبع أقاليم يسمونها األقاليم السبع  بطليموس في كتاب الجغرافيا وصاحب كتاب زخَّ

وظف الحسن بن محمد الوزان في كتابه ملشرق واملغرب متساوية في العرض مختلفة في الطول، كما بحدود وهمية بين ا

أن مملكة مراكش تنقسم إلى سبع أقاليم: حاحا، إفريقيا، حيث ذكر وصف أفريقيا كلمة إقليم لوصف مختلف أقاليم 

سنا، فاس، أزغار، الهبط، الريف، وكرط، : تامكما تنقسم مملكة فاس إلى أقاليم سوس، مراكش، جزولة، هسكورة، تادال،

 والحوز.

تشير إلى اتجاه أو   Regioاملشتقة من األصل الالتيني  Régionمضمونا آخرا، فـكلمة للجهةتحمل الدالالت الالتينية 

منطقة أو ناحية، وهو نفس املعنى الذي تحمله كلمة جهة في اللغة العربية، كما تعني أيضا السيطرة والحكم واإلدارة 

. وتحيل الداللة اللغوية Dirigerأو  Régirبالالتينية يقابله في اللغة الفرنسية فعلي  Regereوالحدود، بالنظر إلى أن فعل 

إلى التقسيمات التي قامت بها اإلمبراطورية الرومانية،   Regioضمون اإلداري ملفهوم الجهة، إذ تشير كلمةاألخيرة على امل

كمقاطعات مدينة روما، وتقسيم األراض ي الخاضعة لإلمبراطورية الرومانية إلى جهات إدارية، وعليه، إن حضور مفهوم 

 السلطة في تحديدها يبقى من أهم خصائصها.

 .وسلم املالحظةمسألة املقياس  .1.2

ى حدإبمفهوم  ها، فإذا كان العديد من الباحثين يوظفونهاإشكالية املقياس في تحديدالجهة حجم ومساحة يطرح 

الوحدات أو الحلقات التي يتشكل منها التراب الوطني لدولة ما، أو املجال الذي تتجلى فيه التفاعالت القائمة بين الوسط 

 من خرين يستعملونها بمفهوم املنطقة لإلشارة إلى مجموع الدول املنتمية إلى منطقةالطبيعي والحياة البشرية، فإن أ

 .العالم

 طبيعة الجهة:  .1.3

الجهة مسألة طبيعتها، بمعنى هل هي معطى مادي ملموس في الواقع يمكن دراسته، أم أن األمر  مفهوم يطرح تحديد
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هذا (. وفي Dauphiné, 1979, p21)جيد وفهمه بشكل ال يعدو أن يكون مجرد مفهوم نظري يساعدنا على تمثل الواقع 

بعض  ودراسة خلقت من أجل معالجة وحدة للتفكير مفهوم فكري بمثابة توظيف الجهة  ه يتمأن Preston يرى  املضمار

مطاطيا يكمن للباحث أن يوظفه الجهة تبقى مفهوما على أن   .Isard W يؤكداالتجاه . وفي نفس اإلشكاالت الجهوية

(، وهي أيضا بمثابة حقيقة ملموسة في Kayser ; Santos, 1971ال توجد من إجل ذاتها)كما أنها  ،بالطريقة التي تناسبه

 (.Brunet, 1972الواقع الجغرافي)

 طرح معها مسألة تحديد الجهات بحيث يمكن التميز ين صنفين كبيرين: ياقع أن االختالف في داللة الجهة وفي الو 

افيةالجهات  .أ  .الجغر

ارتباطا بطبيعة املعايير املعتمدة في وتشمل العديد من األصناف،  يتم توصيفها إما بمصطلح اإلقليم أو الجهة،

رض ضرورة وجود تفرد في الخاصيات تالجهة تف/تميز اإلقليمالخاصيات التي فإن   .Nir Dحسبفوعليه تحديدها. 

 :(NIR D., 1987, p 191) إلىيمكن االعتماد عليها في تصنيف األقاليم التي  اإلقليمية

إقليم أو جهة متفرد يتحدد من خالل توزيع متغير واحد، كتلك التي تقوم على وجود تيارات بين نقط داخل  –

 ا.من أن يكون التوزيع متصال أو منسجمجال معين دو 

 متغيرين أو أكثر.اإلقليم أو الجهة املتعدد امليزات حينما يكون هناك  –

بمثابة جزء من سطح األرض، ينتظم فيه السكان ضمن حدود اجتماعية،  ، يعداإلقليم أو الجهة الكلي الذي –

 وسياسية أو إدارية ملواجهة تحديات طبيعة، سياسية واقتصادية. 

والتفاعالت من خالل نفوذ املدينة في مجال ما، ومجموع العالقات ه ديتحد، يتم اإلقليم أو الجهة الوظيفي –

 القائمة بين عناصر الجهة في إطار منظمومة حضرية. 

الجهة من خالل ثالث وجهات نظر مختلفة د حدباس ي حدد مفهوم الجهة في أربع أصناف، فإن بودفيل  إذا كان

 (:Boudeville,1972, pp 31-32)نفسه ومتكاملة في الوقت 

التجانس التي ال تعني بالضرورة التشابه أو  : الذي يتم تحديده انطالقا من خاصيةاإلقليم املتجانس –

 التكافؤ في توزيع كل عنصر من العناصر املرتبطة باإلقليم.

 : يتمحور حول العالقات الوظيفية ودور املدن في تنظيم وهيكلة املجال.اإلقليم املستقطب –

 : مجال إداري، تنزل فيها الدولة مخططات اإلعداد والتهيئة.  املخطط -اإلقليم –

 ت حيث ظهر  ،مفهوم الجهةالعلمي في  ثعلى التطور الذي شهده البح الجهةيدل تعدد دالالت ومعاني مفهوم 

، ورصد التفاعالت القائمة فيما بينها، وكذا األنساق التفصيلية املشكلة للجهةكونات املعالجة مفتوحة لكل كنسق يتوخى م
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(Dauphiné, 1979, pp 21-30 .) 

 اإلدارية: الجهة  .ب

يقترن باستعمالها املفاهيمي في الفكر األنجلوساكسوني املنبثق عن نظرية ه إلى أشكالية تعريف الجهة نجد بالعودة

االقتصاد الجهوي خصوصا مع البوادر األولى للعلم الجهوي خالل النصف الثاني من القرن املاض ي، ثم التصور الفرنس ي 

 الذي يرى فيها إطارا للتنظيم السياس ي والسكاني.

اهتم أساسا باألبعاد االقتصادية، وهذا ال ينفي عنه الطبيعة السياسية للجهة، في تحديد مضمونها التصور األول:  

على أهمية الوحدات املحركة القتصاد الجهة في  .Perroux Fودالالتها، فمثال ركزت نظرية أقطاب النمو لصاحبها 

ظرية أن النمو صيرورة ديناميكية وليس ثابتة، وهو ال يظهر في تحديد بنيتها، وبالتالي مجالها. لقد اعتبرت هذه الن

(، حيث أن Dauphiné, 1979, p 59جميع النقط، فهو انتقائي ويتجسد في نقط أو أقطاب نمو وبحدة مختلفة )

أقطاب النمو تتوفر على عدة مزايا تؤهلها لظهور النمو بها دون باقي مجاالت الجهة، كما تتمتع أيضا بقدرة على 

 كافة مجاالتها. في نشره 

وعليه فإن النمو االقتصادي ال يتم بطبيعته إال في بعض األماكن )أقطاب( التي تتوفر على شروط اإلنتاج من 

(. من هذه الزاوية، يخضع تحديد مفهوم Myrdal ; Hirschman, 1959,1964رأسمال وخبرة وسوق استهالكية )

األكثر فائدة هي تلك التي يمكن تسميتها بجهة التنمية االقتصادية الجهة ملتطلبات االقتصاد الجهوي، فالجهة 

(Fisher, 1955.) 

في ظل ما سبق، اتخذ مفهوم الجهة دالالت اقتصادية باعتبارها اإلطار الترابي املناسب الستقبال برامج التنمية  

مجال اقتصادي يحدده الفاعلون االقتصاديون. كما ترسم حدودها  عبارة عناالقتصادية ومشاريع اإلعداد، فهي 

األنشطة والوحدات الدافعة للنمو، وكذا املجاالت التابعة لها في استقبال ونشر وتحويل مؤثرات القطاعات 

 املنشطة واملحركة للقطب املرسل له نحوها وصوب باقي مجاالتها.     

إطارا لالمركزية ونتاج تقسيم ترابي،  إذ تعتبراإلداري، جهة باملعنى السياس ي : غالبا ما يوظف مفهوم الالتصور الثاني 

(.  بهذا املعنى Passi, 2000أشكال تدبير املجال ) هاوعبارة عن جماعة ترابية وأداة هامة للسلطة، تتمظهر من خالل

والجماعات املحلية، وترجمة تصبح أداة لتقاسم السلطة بين املركز واألطراف، ووسيط ما بين اإلدارة املركزية 

مجالية لسياسة الجهوية، تتمحور جل وظائفها حول تأطير السكان والتنمية الجهوية من خالل انتخاب نخب 

 تهتحديد مجال جغرافي يتميز بخصوصي مسؤولة عن تدبير مجالها الجهوي. وفق هذا املنظور، يفرض مفهوم الجهة
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 املعنوية، واالستقاللية في تدبير شؤونها، والقدرة على التقرير. على مستوى التدبير، وتوفرها على الشخصية

، وهذا يطرح إشكاال جوهريا في تعريفها الفا في الدالالت املعطاة للجهةهناك اختمن خالل ما سبق، نستنتج أن 

ا من خالل تركيب يمكن تعريفه والبحث فإن الجهة باعتبارها إطار ترابي وجغرافي للتنمية وعلى الرغم من ذلكوتحديدها، 

 مختلف مكوناتها وعناصرها األساسية كما يلي: 

قائم الذات من خالل العالقات املتولدة عن تنظيم املجال الجغرافي، سواء  الجهة بمثابة مفهوم ومعطى جغرافي –

 كانت طبيعية أو متجانسة أو مستقطبة.

من أجل معالجة املشاكل االقتصادية  ، يتم تحديده من أجل إنجاز برامج تنمويةالجهة إطار ترابي للتنمية –

 واالجتماعية ذات الصبغة الجهوية خصوصا مع إنبثاق العلم الجهوي.

، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل عن السلطة املركزية في تدبير شؤونها عن طريق الجهة إطار ترابي لالمركزية –

 هو وطني.  عماجهاز منتخب من قبل ساكنة الجهة، وتهدف إلى تدبير شأن محلي مختلف 

 التقطيع الجغرافي: يطرح إشكالية تحديد الجهة. .1

 التحديد الطبيعي ال يعكس كيان الجهة. .1.1

 Vidal de laتاريخيا يعود الفضل في بلورة الجهة الجغرافية إلى املدرسة اإلقليمية الفرنسية التي أسسها 

Blache، الجغرافية، وباألخص  وكذا أعمال الجغرافيين املتأثيرين باملنهجية الكالسيكية في تحديد ودراسة األقاليمLucien 

Gallois ثم أطروحة ،Albert Demangeon  ورسالة1905حول منطقة البكاردي سنة ،Jules Sion   حول نورماندي سنة

وغيرها من الكتابات التي أولت عنايتها لتأثير الظروف الطبيعية على املجتمعات البشرية. بحيث أن التقسيم الجهوي  ،1908

لى معيار التفرد الذي يميز كل إقليم عن اآلخر، فهو نتاج العوامل الداخلية املميزة، حسب تقليد في هذا االتجاه ينبني ع

 Bailly et، مثل الخصائص الطبيعية، واملناخية، والتربة، التي من شأنها إظهار تفرد األقاليم الطبيعية)فيدال دو البالش

Beguin ,1992.)  

لتقسيم األرض ال بد أن يعتمد على الطبيعية، وغالبا ما  معيارأي  فيفاملنهج املتبع يقوم على أن البحث  ،وهكذا

ذه يبقى التقسيم اإلقليمي في هذا االتجاه مجرد مجاالت طبيعية تترجمها الوحدات التضاريسية أو األحواض املائية، فه

. وبالتالي فالجهة الطبيعية (Girard, 2004)يعية والعوامل البشرية ثمرة التفاعالت القائمة بين العوامل الطب هيشاهد امل

ال تخرج عن دائرة الجغرافيا الريفية، وما يتبع ذلك من دراسة املشاهد الزراعية، والسكن... كما تعد بمثابة النتيجة املباشرة 
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 العيش في التحديد املجالي لإلقليم. لعمليات التهيئة الخاضعة للظروف الطبيعية. لذا ركز هذا االتجاه على مفهوم نمط 

اإلقليم املتجانس مع اقحام الخاصيات البشرية إلى جانب املعطيات  اإلطار بمفهوماهتمت التقسيم الجهوي في هذا 

الطبيعية التي ركزت عليه الدراسات اإلقليمية الفرنسية، بل أن تحديده أصبح ينطلق من الظواهر البشرية املترابطة فيما 

. غير أن االهتمام بالخاصيات البشرية ال تتطابق (Raynal, 1952) طبيعيتحديدها ضمن إطار مجالي  يتمعالقات بينها ب

دوما مع املجال الطبيعي، وال تالئم مفهوم اإلقليم املتجانس، كما أن محاولة التركيب بين مختلف العناصر الطبيعية 

مجال معين. وعلى العموم، يبدو أن تحديد اإلقليم املتجانس مجرد والبشرية ال يعدو أن يكون مجرد تجميع ملعلومات حول 

 مونوغرافية حول رقعة من املجال يفترض أن لها حدودا وكيانا متفردا.

 التحديد الوظيفي نحو تجاوز االنتقادات   .1.2

كانت لها جاذبية التي -إذا كانت املدرسة الفرنسية قدمت الكثير في تطوير الجغرافيا اإلقليمية، فإن الجهة الطبيعية 

أصبحت متجاوزة بفعل تنامي األبحاث حول أهمية املدن في تنظيم املجال الجغرافي. وعليه،  -كبيرة في الدراسات اإلقليمية

تأثير املدن الكبرى في تنظيم املجال، فإن الظروف الطبيعية ظلت تعد العامل  حول  Gallois Lucienإشارات  بعضباستثناء 

، بل أن املدرسة الفرنسية ومنذ مدة طويلة فسرت تطور املدن (Dauphine A., 1979)ملجالي لإلقليمالرئيس في التحديد ا

وانطالقا من االنتقادات املوجهة للمدرسة . (Bailly A. et Beguin H., 1992)بالظروف الطبيعية للمكان القريب منها

التقليدية لإلقليم سواء ضمن علم الجغرافيا أو االقتصاد تجاوز املقاربة الجغرافية نحو تجاه الوظيفي االالفرنسية، سار 

 (.2012، محمد )الرفاص

نلمس هذا التجاوز في ظهور نظرية األماكن املركزية التي تبلورت خالل ثالثينيات القرن املاض ي على يد الجغرافي 

حاولة فهم عدد وحجم وتوزيع املدن اعتمادا على . فقد أنطلق األول من مLoschواالقتصادي لوش  Christaller كرستالر

دراسة التجارة والخدمات، بينما ركز الثاني على بروز الجهات االقتصادية. وفي كلتا الحالتين فقد تمكنا من بناء نماذج 

نظرية لتراتب األقطاب الحضرية وتوزيعها ضمن شبكات ومجاالت نفوذ يمكن االعتماد عليها في تحديد مجال الجهة 

 الوظيفية أو اإلقليم املستقطب. 

األولوية للمدن في تحديد الجهة، واهتمت أكثر بالظاهرة الحضرية نتيجة ملا أحدثته  ةلقد أعطت املقاربة الوظيفي

للدراسات اإلقليمية، بالنظر إلى أنها من بين النظريات األكثر  من تحوالت عميقة في منظور الجغرافيين نظرية كرستالر

تجريدا وانسجاما فيما يخص تراتبية املراكز الحضرية، فهي تفسر تنظيم املجال وعدد وحجم وتوزيع املدن اعتماد على 



 

 التراب والتنمية الجهوية والمحلية: رؤى متقاطعة-الجهة      

 

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

18 

 برلين –ستراتيجية، السياسية واالقتصادية / ألمانياز الديمقراطي العربي للدراسات االإصدارات المرك

 

 .(Refass M., 1996)املنطق االقتصادي الذي يحدد السلوك املجالي للمقاولة واملستهلك في اقتصاد السوق 

انصب االهتمام على دراسة الحركة عوض البنية التحتية، وعلى طبيعة وحجم املبادالت الحضرية، والتيارات غير 

املرئية، بامليكانيزمات عوض األشكال املالحظة، والعالقات القائمة بين مختلف مكونات اإلقليم، فاملدينة ظهرت وأضحت 

 . (Bailly A., Beguin H., 1992) والتطور س وظائف تمكنه من الحياة جهازا معقدا، وفي بعض األحيان ككائن حي يمار 

االنتقادات بسبب نزعتها أهمية هذه النظرية في فهم تنظيم املجال، فقد وجهت لها العديد من وعلى الرغم من 

ال تخضع  ألن العالقات فقط،اقتصاديا   ينبغي أن يتأسس على ما هوال الجغرافي للمجالأن التقسيم  حيث، االقتصادية

 تهاضعف شبكتتسم بتعيش على اإليقاعات األولى القتصاد السوق، و  ما زالتاملجاالت التي األخص في ، وبله بالضرورة

 .االستناد عليها في التقسيم الجهوي  املعالم، وبالتالي تراتبية حضرية واضحةال يسعف على تحديد  ، الش يء الذيالحضرية

خالل مراحل تقدمها، وبالتالي هل يمكن تطبيق  الرأسماليةاستجابة لواقع جهوي ميز الدول  بمثابة إنهاكما يمكن القول 

 لذي أنتجت فيه؟لهذه النظرية في واقع مخالف 

إشكالية املقياس املعتمد في تحديد الجهة بسبب اختالف درجة وحدة التمدين إن تحديد الجهة طرح وما زال يطرح 

إلى آخر، بل أن مفهوم الجهة التقليدية أصبح متجاوزا بسبب نمو التفاعالت املجالية وكذا تيارات  من مجال

سياسية -، فالحدود توجد فقط بين العناصر الطبيعية وليس بين العناصر السوسيو (Passi, 2000)الرأسمال

 .  (Nir D., 1987)واالقتصادية التي تشكل في اجتماعها مع املكونات البيئية الجهة الجغرافية

االعتماد على ذلك أن فهم تنظيم املجال الجهوي، لقد أعطى االتجاه الوظيفي مقاربة جديدة في تحديد الجهة، وفي 

دراسة الشبكات الحضرية وتراتبية مراكزها الحضرية والقروية ساهم في تحديد وإبراز حدود الجهة الوظيفية. وفي الواقع 

، كما أصبح االستقطاب (Rochefort,1981)األنظمة الجهوية عن املراكز الحضريةأنه أضحى من الصعب عزل أنواع 

 .(Boudeville, 1972)الحضري عنصرا أساسيا ضمن أي تحديد جهوي 

يتحدد إذن اإلقليم املستقطب من خالل مجاالت النفوذ التي ترسمها العالقات التي تربط قطبا أو مجموعة من 

التحديد الجهوي على مقاربة جغرافية وظيفية للمجال، تنطلق من ثالثة مكونات أساسية ني ينباألقطاب باملجال. وبالتالي 

 . (Refass M., 1995) نفوذهاهي: األقطاب والشبكة التي تجمعها ومجاالت 

 .املقاربة الراديكالية: إعادة النظر فيما سبق .1.3

إذا كانت املقاربة الوظيفية للجهة أولت عنايتها ملفهوم األقليم املستقطب، فإن املقاربة املاركسية ركزت على نقد كل 
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أشكال العالقات غير املتكافئة في تنظيم املجال والعالقات االجتماعية واالقتصادية والثقافية السائدة في املجتمع، فهي 

 يعتبراب أخرى، وما يتولد عنها من صراع طبقي وتنافس حول املجال الذي ترجمة ملصالح طبقات اجتماعية على حس

 اجتماعية واقتصادية.سياسية و  موضوع رهانات

ر االتجاه الراديكالي القضايا املتصلة بطبيعة وأنواع األقاليم الجغرافية بالعالم، وحاول إبراز الصعوبات أثالقد  

يق النمو. فقد أثار أصحاب هذا االتجاه قضايا متصلة بمفهوم ومكونات التي تعترض نمو أقاليم العالم السائر في طر 

 اإلقليم، واملدينة، والشبكة الحضرية، والتراتبية الحضرية، والتنمية الجهوية، باإلضافة إلى عالقة الهيمنة والتبعية

(Kayser, 1966).  وأن  تطبع الشبكات الحضرية بالعالم املتخلف، أو باألحرى هي غير متقدمة، أن الهشاشةأكد أيضا على

يخضع ملصالح بعيدة تكون في غالب األحيان على مستوى عاملي، وما ينتج عنه من عدم استقرار وإعادة تنظيم تنظيم املجال 

م السائر في طريق النمو خاضعة لدورات في مجالها، وفي هذا اإلطار تم التركيز على عالقات الهيمنة والتبعية، فجهات العال

  (Santos, 1975) العاملي.االقتصاد الرأسمالي 

ينتج عن هذه العالقات غير املتكافئة تراتبية مجالية بين مركز مهيمن وهامش تابع وخاضع، ذلك أن مختلف الرؤى 

ير احتل مكانة خاصة في فهم تنظيم هذا األخفم املركز والهامش، غديار واإلجابات عن سؤال عدم التكافؤ تمحورت ضمن ب

املجاالت اإلقليمية، وضمن هذا النسق تم التأكيد على دور السلطات العمومية والعالقات غير املتكافئة بين املدن واألرياف 

وفي  (Reynaud, 1981).مجالية بين الجهات سواء على الصعيد العاملي أو داخل نفس البلد -في تكريس التفاوتات السوسيو

الدول املتخلفة بضعف قدرة مدن الهامش على هيكلة مجالها بسبب ضعف الشبكات الحضرية  جهاتتتميز   ،واقعال

 فبنية اقتصاد املراكز الحضرية تستند على تجارة .واألنشطة االقتصادية، كما تعترضها العديد من الصعوبات البنيوية

دود من املواد االستهالكية، باإلضافة إلى غياب وسائل النقل املواد الغذائية، وجمع بعض املواد الخام، وتسويق عدد مح

 .(kayser,1966) السريعة وضعف حمولتها وحجمها، كما أن واقعها ال يساعد على تكوين شبكات حضرية قوية

ور تطرح املقاربة الراديكالية للجهة نقدا لواقع تنظيم املجال بالدول السائرة في طريق النمو، فالجهة من هذا املنظ

نادرا ما تكون متجانسة بفعل هيمنة العاصمة الجهوية التي تتركز بها كل القوى األساسية املهيكلة للمجال والتي تجعل من 

  (Reynaud, 1981) أقل.مجاالت أخرى تابعة ومهمشة أكثر أو 

إذا كانت هذه الخالصات تعبر عن جزء من واقع تنظيم املجال الجهوي بالدول السائرة في طريق النمو إلى زمن 

جهات الدول في الكثير من ة متجاوز  تهذه النتائج بات أغلبقريب، فإنه حاليا ال يمكن نفيها أو تأكيدها كليا، بالنظر إلى أن 
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تحوالت التي عرفتها دول الجنوب وما رافقها من ديناميات مجالية أفضت في عن واقعها الحالي. فال ةوغير معبر  النامية،

تمارس نفوذا على مجاالتها الجهوية،  تشبه إلى حد كبير تلك املتواجدة بالدول املتقدمة، الغالب إلى ظهور مراكز حضرية

مقدمتها بسط  في، ومجالية وظيفةأكثر من فيها تلعب املدن و الجهوية،  تهابني االستقطاب الحضري أحد عناصرفيها يشكل 

 .مجالها الجهوي وفي هيكلته على مختلف األصعدة من نفوذها على جزء

 املقاربة الظاهرتية: التقطيع والتمثل .1.4

دراك، فاملجال يف مفهوم اإل ظفي تحديد املجال الجهوي من علم النفس من خالل تو  اتستمد هذه املقاربة منهجه

، أي أنه يتحدد من خالل العالقات الوجدانية espace vécuومجال معيش   espace perçuالجغرافي هو مجال مدرك 

بمثابة مجال مدرك ومعيش، محبوب أو مرفوض، يشكل  هنا الجهة تظهروالنفسية التي تربط الفرد والجماعة بمجالهم. 

البحث فيها عن  التجاه،، وفق هذا اتحديد الجهةيقتض ي  حوله.من قبل األفراد ويسقطون عليه الصور التي يشكلونها 

، أي البحث في التمثالت والتصورات الذهنية التي يشكلونها حول مجال انتمائهم، وبطبيعة (Frémont, 1976)طريق األفراد

ا في كل جوانبهفهم الجهة الحال فإن إعادة تشكيل أي مجال على أساس معطيات اقتصادية أو ديمغرافية ال يمكن له 

ة العالقات التي تربط األفراد بمجالهم، فال الجهة االقتصادية أو اإلدارية وحتى الطبيعية يمكن حقيق وأبعادها، وال رصد

 .(Frémont, 1976)لها التحديد الصحيح ملجال األفراد 

تحدد أيضا من خالل بل تفقط، املصلحة االقتصادية  اعالقة الفرد باملجال الجغرافي ال تحكمهاإلطار، إن  في هذا

الرموز والقيم التي يضفيها الفرد على مجاله من خالل التجارب التي راكمها واملتضمنة في ذهنه من خالل الخرائط الذهنية 

املشكلة حول املجال الذي ينتمي إليه. فالجهة تتحقق من خالل البناء التمثلي واإلدراك الحس ي، وأيضا عبر املصفاة 

 (.2012 )بوجروف، الفرد إليهاقيم املجتمعية التي ينتمي الثقافية املعبأة بال

 :خاتمة

يثير اإلطار النظري حول الجهة والتقطيع الجهوي أشكالية الجهة املثلى، واملعايير املعتمدة في تحديدها، والغاية 

لها أسس طبيعية؟ أو عن تلك التي هل املتوخاة منها، واألهداف املمكن بلوغها في ظلها. وفي الواقع عن أي جهة نتحدث؟ 

التي تنبني على قواسم مشتركة ضمن مجموعة بشرية؟ أو تلك التي تتمحور حول خصائص اقتصادية أو إدارية أو الخاضعة 

 .  (Trion et all, 2002)ملدينة؟

اإلطار  هذا إن الجهة بمضمونها الحالي تفرض األخذ بالحد األدنى من املقاييس املشتركة حتى تكون قابلة للحياة. وفي

إذا . و  ملمارسة الفعل السياس يمجاال أصبح املجال الجغرافيعلى اعتبار أن  املجال السياس يأصبح االهتمام منصب على 
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كانت مختلف األسئلة السابقة قد قادت إلى تقديم إجابات متنوعة ومختلفة لإلشكاالت املطروحة، فإن ذلك ال يعفي من 

والنظر إليها من زاوية التفاعل الحاصل بين السياس ي/اإلداري واملجالي. إذ أن تحديد العالقة القائمة بين إعادة طرحها 

قات املجالية وتراتبها املستويين ال ينبغي أن يقتصر على محددات التنظيم املجالي فقط، واالكتفاء بتحديد بنية العال

يجب أن يقف عند التصنيفات البنيوية والوظيفية في دراسة التقسيم الجهوي، ألن التحليل الجغرافي ال  ،وتمفصلها

والتمثالت واالنتماء الترابي وغيرها من املحددات األساسية في تعريف  ترابيالجهة يقتض ي وصل السياس ي بال فالبحث في

 .وتحديد الجهة

ؤدي إال إلى فهٍم ت لها أنع الجهوي ال يمكن فقط على املقاربة السياسية في دراسة التقطي إن االعتماد، وفي الواقع

 نتاج تفاعلفقط، بل أنها  ية بمعنها الواسع ليست مجرد معطى سياس ي أو إداري . فالجهة الفعلأحادي الجانب واملقاربة

ليس  فمثال تقطيع الدولة للمجال ال يؤدي بالضرورة إلى إحداث مجال ترابي متملك، فهذا األخيرل والسلطة واملجتمع، املجا

 .ة يتم بناؤه بقرار إداري مجرد مجال هندس ي ذو حدود ثابت

أو بتعبير آخر املعطيات األصعب تكميما، والتي  ،إن تحديد الجهة يفرض ضرورة تقدير املعطيات غير االقتصادية

لها أحيانا صبغة كيفية مثل توزيع الثروة واملداخيل والوضع الصحي والتعليمي واالستقرار االجتماعي ومشاكل البيئة. غير 

لخاصة عندما مجاالتها ا الجهات ترسمشكاالت التي تطرحها نظريا وعدم توافقها، فإن ه أمام تعقد مسألة التقطيعات واإل أن

 . (Isard, 1975)ال تتالءم النطاقات املوجودة مع املشكل املطروح 

حول إن اإلشكاالت التي يطرحها التقطيع الترابي تدعو إلى ضرورة االهتمام بدراسة التنافس حول السلطة 

ي، ووصف املجاالت الترابية السياسية، انطالقا ثم العمل على التفكير الشمولي في املجال السياس ، (Rosiere, 2007)املجال

من الدول، فالتقسيمات اإلدارية، ثم التنظيمات الجهوية، باإلضافة إلى دراسة الحدود والساكنة والعالقة بين املوارد 

 . (Pounds, 1963)والقوة في إطار أنساق سياسية ومجالية 

يستلزم هدم وهو ما والجهة والفاعلين،  يتقطيع الترابالمن خالل ما سبق تتبلور العالقة الوطيدة بين كل من 

ربط بين املجالين السياس ي وما يستدعي من املقاربات الجغرافية والسياسية، الحدود املعرفية واملنهجية القائمة بين 

لكل مقاربة  إذ أن  بإنتاج جهات فاعلة وقابلة للحياة. ةالكفيل الصلبةاألرضية األساس ي و املدخل ، باعتباره والجغرافي

الجهة وتحديدها بالنظر إلى ما تقدمه من إطاٍر منهجي يسمح بمقاربة موضوع ، تحديد الجهةمفاتيحهها وآلياتها الخاصة في 

 من زوايا متعددة ومختلفة ومتكاملة في نفس الوقت. 
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 التنمية الريفية وأسسها النظرية

Rural development and its theoretical foundations 

 املغرب /جامعة سيدي محمد بن عبد هللا /. هشام بورديذ

Dr. Hicham bourdi/ Sidi Mohmmed ben Abdllah University/ Morocco 

 

 

 

 ملخص الدراسة: 

 فكرة تنصب حول  والتي املجتمع الريفي، ألفراد املتنامية التحديات مختلف ملواجهة مهمة أداة املستدامة التنمية الريفية شكل  

 وهو البيئية، واألضرار التلوث من الطبيعية، وبالحد للموارد االستهالك من قدر بأقل اجتماعية ورفاهية اقتصادية تنمية تحقيق يمكن كيف

 ، إال أنكعملية شاملة تقود نحو التحول االقتصادي ومن ثم التحول االجتماعي في املجاالت الريفية برزت املستدامة التي التنمية جوهر

 تلبيةالتي يمكن أن تشكل دافعة أساسية نحو لم تستقر فيما بينها حول مصدر املوارد والقوى  ،نظريات النمو املؤصلة لهذا النوع من التنمية

 األجيال. بين والثروات التنمية مكاسب توزيع في واإلنصاف العدالة املعيشة، وتحقيق مستوى  تدني من تعاني التي املحرومة الفئات حاجيات

 .التنمية الريفية؛ املجتمع الريفي؛ االستدامة؛ نظريات النمو؛ املوارد الكلمات املفتاحية:

 

 

Abstract: 

        Sustainable rural development is an important tool to address the various growing challenges of members of the rural 

community, which focus on the idea of how economic development and social well-being can be achieved with minimal 

consumption of natural resources, reducing pollution and environmental damage, which is at the heart of sustainable 

development that has emerged as a comprehensive process leading to economic transformation and thus social 

transformation in rural areas, but theories of growth linked to this type of development have not stabilized among 

themselves on the source of resources and forces that can form A fundamental driver towards meeting the needs of 

disadvantaged groups suffering from a low standard of living, and achieving justice and equity in the distribution of 

development and wealth gains between generations. 

Keywords: Rural Development; Rural community; Sustainability; Developmental theories; Ressources. 
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 مقدمـة:

كافة  وعلى العالم أنحاء كامل في والساسة املفكرين كافة اهتمام املستدامة التنمية الريفية قضية شغلت

 املختلفة أهدافها لتحقيق املتزايدة الحاجيات بسبب وذلك خاصة، السابقتين العشريتين خالل واألصعدة املستويات

 املشاكل كافة أن أن تبين بعد خاصة االهتمام هذا ويرجع بالطبيعة، وعالقتها البشرية الحياة نواحي جميع تشمل والتي

 األساليب لعجز نتيجة هي وأنواعها، وبجميع أشكالها اليوم لحد والزالت السابق في منها وتعاني تتخبط األرياف كانت التي

 النواحي واملجاالت كافة على التوازن  تحقيق كبير ضرورة حد إلى أهملت تطبيقها، والتي تم التي السابقة التنموية

 واملستويات.

 مقومات على الحصول  لضمان الوحيد السبيل هي املستدامة التنمية بأن قناعة على اليوم العالم وبذلك أصبح

مفهوم التنمية الريفية املستديمة يتداول بشكل كبير، حيث أن الكثير من  أخذ واملستقبل، ومعه الحاضر في الحياة

 هذه الورقة البحثية ولكن ليس بالضرورة استخداما صحيحا، لذلك سنحاول في ،الناس يستخدمون املصطلح

استحضار مجموعة من النظريات الفكرية املؤطرة ملفهوم استعراض مفهوم التنمية املستديمة بأبعادها ومتطلباتها، مع 

 التنمية الريفية، التي تعتبر جزء ال يتجزأ من خطط التنمية الشاملة املوجهة للمجتمع الريفي.

 مشكلة الدراسة:

بالدول النامية خاصة ومنها املغرب، تتخبط في مجموعة من املشاكل، وتسجل عجزا بينا الزالت األوساط الريفية 

وبناء  مما يدل على قصور االسايب التنموية املطبقة وعدم فاعليتها. ،في العديد من الحاجيات الضرورية للعيش الكريم

جاوز العقبات املتراكمة التي تعيق عليه فإن مشكلة الدراسة تمثلت في محاولة البحث عن أسلوب تنموي قادر على ت

إحداث تنمية ريفية مستدامة تستجيب لتطلعات املجتمع املحلي في ظل تعدد األساليب واملرجعيات الفكرية املتباينة، 

 والجل ذلك سوف نحاول االجابة على سؤالين محوريين هما:

 وماهي أبعادها ومتطلباتها؟ ؟ملاذا التنمية الريفية املستدامة 

 لقوى الداخلية والخارجية املؤثرة في مسار خلق تنمية ريفية مستدامة من عدمها؟ماهي ا 

 أهداف الدراسـة:

ن على الذي يراهو  ،إلى تسليط الضوء على أهم النظريات التي جاد بها الفكر التنموي الحديثالدراسة  تسعى

ستدامة بشكل يسمح بتوظيفها ريفية م تحديد الشروط املالئمة لخلق تنميةمحاولة  خيار االستدامة كشرط أساس ي، مع

 توظيفا سليما يراعي حاجيات كافة املتدخلين

 أهمية الدراسـة:

يشكالن عناصر االجابة عن التساؤالت التي فرضها  على محورين أساسيين تكمن أهمية الدراسة في استنادها

ة الريفة املستدامة في تطور مفهومها عرضا  مستفيضا حول التنمي املحور األول حيث يمثل ؛ الطرح الغشكالي للدؤاسة
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وأبعادها ومتطلبات قيامها. في حين يفرد املحور الثاني ابرز النظريات الفكرية املتعددة بتعدد قوى الدفع االكثر تأثيرا في 

 مسار  تحقيق تنمية ريفية مستدامة.

I. املستدامة: مفهومها، أبعادها، ومتطلباتها التنمية الريفية 

الجغرافي واملوارد الطبيعية عنصران يتميزان بالندرة، فاألول غير قابل للتمديد، والثاني غير  يعد كل من املجال

 قابل للتجديد، وهو ما يحتم على الفاعلين من سياسيين، واقتصاديين، واجتماعيين، القيام بثورة ايكولوجية أو ما

ني به اتخاذ مجموعة من التدابير واإلجراءات التي ( "التدبير االيكولوجي للمجال"؛ ويعFrançois Lavelيسميه "الفال" )

تساهم في الحفاظ على التنوع االيحيائي، وتضمن إنتاجية بيولوجية عالية من جهة، وتستجيب للحاجيات االجتماعية 

 والثقافية للمجتمع بكلفة اقتصادية منخفضة من جهة ثانية. 

ة واملجاالت الفالحية والريفية دورا أساسيا نظرا لوظائفها تلعب الخاليا الزراعي ،البيئي انطالقا من هذا املتطور 

املختلفة كمؤسسة لإلنتاج االقتصادي، وكمجال بيئي، وكوحدات اجتماعية، إذ تشكل رهانات تتجاوز أحيانا كثيرة اإلطار 

هما بشكل يتالءم املحلي والوطني، وعلى هذا األساس فهي تعتبر أحد املكونات الجيوسياسية املؤثرة، لهذا يجب استعمال

 واإلمكانيات املتاحة أو ما يسمى بالتنمية املستدامة.

 الريفية املستدامة: نتاج تطور الخبرات التنمويةالتنمية  .1

شهد مسار عملية التنمية على الصعيد العاملي واإلقليمي تطورا مستمرا في مفهومها ومحتواها، وكان هذا التطور 

املشكالت التي تواجهها املجتمعات، وانعكاسا حقيقيا للخبرات الدولية التي تراكمت عبر بمثابة استجابة واقعية لطبيعة 

الزمن في هذا املجال. لقد تطور مفهوم التنمية الريفية عبر عدة مراحل تاريخية، انطالقا من املفهوم املحلي املحدود 

الجتماعية في املجتمعات املحلية، مرورا لتنمية املجتمع املؤسس على فكرة تشجيع العون الذاتي لتوفير الخدمات ا

بمفهوم التنمية الريفية املندمجة، وصوال الى املفهوم الشامل للتنمية املستدامة، الذي وجد في اآلونة األخيرة االهتمام 

، وهكذا يمكن أن نستحضر ثالث (150، صفحة 2006)أبو زنط و غنيم،  املتزايد والدعم من كافة املنظمات التنموية

مراحل رئيسية أفرزت مفهوم التنمية الريفية املستدامة في مفهومها الحديث، بما خلفته هذه املراحل من آثار على 

 املجتمع الريفي تعكسها الحالة التي هو عليها اليوم.

 . املرحلة األولى: التنمية الذاتية .2

الوجود في أواخر األربعينيات من القرن املاض ي، حيث تبناه مؤتمر كامبريدج برز مفهوم تنمية املجتمع إلى حيز 

، وفيه تحدد تعريف تنمية املجتمع بأنها حركة الغرض منها تحسين األحوال املعيشية 1948للتنمية الذي انعقد سنة 

ه كلما أمكن، وإذا لم تظهر هذه للمجتمع املحلي جميعه على أساس املساهمة اإليجابية لهذا املجتمع، وبناء على مبادرة من

املبادرة تلقائيا، فينبغي االستعانة باألساليب املنهجية العلمية لبعثها واستثارها بطريقة تحقق االستجابة الفعالة لهذه 

 .(10، صفحة 2015)أوشن،  الحركة

وقد امتدت هذه املرحلة تقريبا حتى منتصف العقد السابع من القرن العشرين، وفيها اقتصر مفهوم التنمية على 

الجوانب االقتصادية فحسب ملعالجة املشاكل السوسيو اقتصادية، وقد تجسدت هذه املرحلة بشكل واضح في نموذج 

ر والبطالة الالمساواة في توزيع املوارد، وكذلك في ( الشهير، الذي يربط التنمية بحجم مشكالت الفقSEERS) "سيرز"
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(، الذي حدد عملية التنمية في ثالثة أبعاد رئيسة هي :إشباع الحاجات األساسية، واحترام TODARO) "تورادو"نموذج 

 .(151، صفحة 2006)أبو زنط و غنيم،  الذات وحرية االختيار

مفهوم تنمية يؤطر برامج التنمية االجتماعية املعتمدة أساسا على املشاركة الشعبية والعون الذاتي،  وعليه فان 

إال أن جل هذه البرامج في الكثير من الدول النامية تعرضت للتعثر بفعل تركيزها على التمويل الذاتي من أجل تقديم 

ردود االقتصادي، التي من شأنها أن تمكن سكان املجتمعات الخدمات االجتماعية، وإغفالها للمشاريع اإلنتاجية ذات امل

 املحلية من مواصلة الدعم املادي للبرامج االجتماعية.

 املرحلة الثانية: التنمية الشاملة. 2.1

منذ منتصف ثمانينات القرن  مفهوم التنمية الشاملة اعتبارا لالكراهات التي القتها التنمية الذاتية، برز 

العشرين، وهي تنمية حاولت االهتمام بجميع جوانب املجتمع والحياة، وصيغت أهدافها على أساس تحسين ظروف 

السكان العاديين وليس من أجل  زيادة معدالت النمو االقتصادي فحسب، بمعنى أنها اهتمت أيضا بتركيب هذا النمو 

، صفحة 2007)أبو زنط، التنمية املستديمة: فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها،  وتوزيعه على املناطق والسكان

، لكن السمة التي غلبت على هذا النوع من التنمية هي معالجة كل جانب من جوانب املجتمع بشكل مستقل عن (21

د، األمر الذي جعل هذه التنمية غير قادرة على تحقيق األهداف الجوانب األخرى، ووضع حلول كل مشكلة على انفرا

املنشودة في كثير من املجتمعات، ودفع إلى البحث عن مفهوم جديد للتنمية تعنى بمختلف جوانب التنمية ضمن سياق 

 .التكامل القطاعي واملكاني

 املرحلة الثالثة: التنمية املندمجة. 3.1

املندمجة أول مرة خالل املؤتمر العاملي للتنمية الريفية، الذي نظمته املدرسة الدولية ظهر مفهوم التنمية الريفية 

، حيث اعتبرت بمثابة "استراتيجية تهدف إلى إحداث تغييرات كمية ونوعية على مستوى 1980" سنة ICESفي بوردو"

 ظروف عيشه وزيادة رفاهيته"املجتمع املحلي بمشاركة واعية ونشطة منه ألجل تلبية حاجياته األساسية وتحسين 

 . (11، صفحة 2015)أوشن، 

وبناء عليه، يتأسس مفهوم التنمية الريفية املندمجة على ضرورة التكامل بين األنشطة االقتصادية  واالجتماعية 

األمثل للموارد الطبيعية والبشرية املتاحة. في املجتمعات الريفية، وضرورة تقديم خدمات متكاملة تمكن من االستخدام 

وهكذا، فالتنمية الريفية املندمجة تقوم على مبدأ التنمية من تحت، باالعتماد على املبادرات املحلية واملشاركة الشعبية 

من إقليم  والعدالة االجتماعية مع التركيز بشكل خاص على الفئات املحرومة، مما يجعلها تؤمن باختالف البرامج التنموية

ألخر وفقا لخصائص كل إقليم من حيث املوارد والفرص املتاحة والصعوبات املعيقة، ما يجعلها تعتمد على أسلوب 

الالمركزية في اتخاذ القرار مع الحرص على الشمول بين جميع الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ومراعاة 

 تحقيق التكامل بينها.

تنمية الريفية املندمجة بشكل عام أنشطة إنتاجية وزراعية تهدف إلى الحد من الفقر وقد تضمنت مشاريع ال

بزيادة دخل األسر الريفية، وساهمت منظمات األمم املتحدة واملنظمات العاملية غير الحكومية في تمويل الكثير من هذه 

ة املندمجة كآلية لتقديم خدمات هدفها املشاريع، وتبنت الحكومات الوطنية في كثير من الدول برامج التنمية الريفي
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األساس ي اقتصادي إنتاجي تتكامل معه مكونات ذات طبيعة اجتماعية، إال أنها أغفلت جانب أساس ي في املنظومة 

التنموية، وهو البعد االيكولوجي وما يتعلق به من شروط الحفاظ على املوارد الطبيعية لألجيال املستقبلية وضمان 

 استدامتها.

 ية الريفية املستدامة: مفهوم جديد بهاجس بيئيالتنم .2

في أواخر القرن املاض ي بدأ العالم يصحو على ضجيج العديد من املشكالت البيئية الخطيرة التي باتت تهدد أشكال 

الحياة فوق كوكب األرض، وهذا أمر طبيعي في ظل إهمال التنمية للجوانب البيئية طوال العقود املاضية، فكان ال بد من 

إيجاد فلسفة تنموية جديدة تساعد في التغلب على هذه املشكالت. وهكذا تمخضت الجهود الدولية بميالد مفهوم جديد 

للتنمية عرف باسم "التنمية املستدامة"، حيث ظهر هذا املفهوم ألول مرة في تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية سنة 

، 2006)أبو زنط و غنيم، التنمية املستديمة: دراسة نظرية في املفهوم واملحتوى،  تحت عنوان "مستقبلنا املشترك" 1987

 .(152صفحة 

 على عرفت حيث ،1991بالبرازيل  جنيرو ريو دي مؤتمر واضح بعد املستدامة عامة بشكل التنمية مفهوم قد برز ل

)اللجنة العاملية  حاجياتهم على تلبية القادمة األجيال بقدرة املساس دون  من الحاضر حاجيات تلبي التي التنمية أنها

. وفي ظل هذا التعريف يمكن القول أن التنمية املستديمة تسعى لتحسين نوعية (69، صفحة 1989للبيئة والتنمية، 

معناها العام ال تخرج عن كونها عملية استغالل للموارد الطبيعية حياة اإلنسان ولكن ليس على حساب البيئة، وهي في 

بطريقة عقالنية، بحيث ال يتجاوز هذا االستغالل معدالت تجدد الطبيعة وبالذات في حالة املوارد غير املتجددة، وأن 

وتحويلها، على يكون هذا االستغالل بطرق وأساليب ال تفض ي إلى إنتاج نفايات بكميات تعجز البيئة عن امتصاصها 

اعتبار أن مستقبل السكان وأمنهم في أي منطقة من العالم مرهون بمدى صحة البيئة التي يعيشون فيها، وهنا تبرز أهمية 

التنمية املستدامة لألجيال الحالية واملستقبلية في ظل ظروف املوازنة بين معدالت االستهالك واملوارد املتجددة دون إلحاق 

 .(99، صفحة 2007)سهير،  األذى بالبيئة

أما عن مفهوم التنمية الريفية املستدامة بشكل خاص فقد حدده التعريف الذي تبنته دراسة مشتركة ملنظمة 

يعية "بأنها تمثل عملية إدارة وحماية قاعدة املوارد الطب 2003األغذية والزراعة لألمم املتحدة ومنظمة اليونسكو سنة 

وتوجيه التغيرات التقنية واملؤسسية، لضمان حصول األجيال الحالية واملستقبلية على احتياجاتهم بصفة مستمرة 

ودائمة، وذلك باملحافظة على املوارد البيولوجية للتربة واملياه والنباتات والحيوانات، وبالتالي تحقيق معيشة سليمة بيئيا، 

 Organisation des Nations Unies pour) اقتصاديا، وعادلة اجتماعياومالئمة تكنولوجيا، وقابلة للحياة 

L’alimentation et L’agriculture, 2005, p. 3)    . 

 ممكن، حد أقص ى إلى املجتمع رفاه في الزيادة تحقيق االقتصادي هو  الغرض من هذه التنمية على املستوى  إن

 كافة يشمل اقتصادي نمو لتحقيق السعي إلى باإلضافة للجميع، الدخل مستويات تحسين خالل الفقر من على والقضاء

 على املستوى  أما أعلى. وبكفاءة األمثل النحو على املتاحة املوارد كافة استغالل خالل من وذلك والتخصصات، املجاالت

 وتعليم صحة االجتماعي من الطابع ذات الخدمات كافة على الحصول  سبل تحسين إلى تسعى تنمية فهي االجتماعي،

 أيضا تسعى كما اإلنسان، حقوق  والسالمة، واحترام األمن معايير من األدنى بالحد الوفاء إلى باإلضافة وتشغيل، وإسكان

 القرار. صنع عمليات في الشعبية للقواعد واملشاركة الفعلية والتعددية، في إطار التنوع املختلفة، الثقافات تنمية إلى
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 النظم وعلى والبيولوجية، املادية املوارد قاعدة الحفاظ على إلى املستدامة التنمية تسعى البيئي، الجانب وبخصوص

، 2007)أبو زنط، التنمية املستديمة: فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها،  بها النهوض إلى والسعي اإليكولوجية،

 .(43صفحة 

وبالتالي فالقضية ليست مجرد وجود مشكالت بيئية يواجهها العالم كما يتصور الكثيرون بقدر ما هي قضية 

مرتبطة باألوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية القائمة في املناطق الريفية، والتي اصطلح على تسميتها في األدب 

ذلك أن الحديث عن وقف التدهور البيئي والحد من استنزاف املوارد الطبيعية  التنموي الحديث باسم ظروف التنمية،

من خالل استغاللها بشكل عقالني  يتطلب معرفة تفصيلية بالبيئة الجغرافية للمنطقة املستهدفة بالتنمية، الن هذه 

 املعرفة هي التي يجب أن تقرر خصائص عملية التنمية من خالل أبعادها الرئيسة.

 لتنمية الريفية املستدامةأبعاد ا .3

العديد من األبعاد الجوهرية التي ال بد من تكاملها إن التنمية الريفية املستدامة وفقا ملفهومها الحديث مبنية على 

لحد من الفقر عن طريق تفعيل السياسات الرامية لتوسيع فرص العمل اإلنتاجي، وتضييق الفوارق االقتصادية بين ل

األرياف، وتقليص الفجوة التنموية بين املجالين الريفي والحضري، مع املحافظة على العادات  الفئات االجتماعية في

 شرط االستدامة، ومن بين هذه األبعاد:  إحداثوالتقاليد املحلية، حتى تتمكن من 

 . البعد االجتماعي 1.3

 العناصر، أهمها:ه العديد من تحت االجتماعية، ويندرج العدالةيهدف البعد االجتماعي إلى تحقيق 

 السكاني النمو التحكم في 

 قدرة وعلى الطبيعية املوارد على كبيرة ضغوطا يحدث للسكان السريع النمو ألن بالغة، أهمية يكتس ي أمر إنه

 املتاحة الطبيعية املوارد قاعدة من ويقلص جهود التنمية من يحد كما لسكانها، االجتماعية الخدمات الدول في توفير

 .السكان إلعالة

 الحد من الهجرة 

 تدابير باتخاذ املدن، إلى الهجرة حركة تعطيل على مبدأ في هذا االتجاه املستدامة التنمية الريفية يقوم منطلق

 التوجهات أن ذلك األدنى، الحد إلى للتحضر البيئية اآلثار وتقليص الريفية، املناطق وطبيعة تتناسب خاصة وسياسات

عبر ميالد جيوب للفقر بهوامشها بفعل هجرة  وخيمة، عواقب اجتماعية تعترضها املناطق الحضرية توسيع نحو الحالية

 ريفية غير متحكم فيها.

 البشرية للموارد التوظيف األمثل 

 أو املوارد توجيه إعادة بمعنى البشرية، للموارد الكفء االستخدام على املستدامة التنمية الريفية عميلة تنطوي 

 البشري  املال رأس في االستثمار خالل من ويتأتى ذلك توفير الرصيد البشري املؤهل، لضمان وذلك توظيفها، إعادة

 والتأطير، والرعاية االجتماعية، واملواكبة التقنية واملادية. بالتدريب،

 املرأة دور  تقوية 

 قضية هي الريفية املرأة قضية الريفية، الن التنمية تحقيق شروط من أساس ي شرط الريفية املرأة إن إدماج

 وال واجتماعية. وتاريخية اقتصادية من ظروف بها أحاط ملا نظرا املجتمع، في حرمانا األكثر باعتبارها من الفئات مجتمعية
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إن  املعرفي. واملخزون والتدريب تمتعت باملهارة إذا إال جوانب التنمية كافة في الريفية للمرأة فعالة مشاركة هناك تكون 

 عدالة أكثر توزيع ضمان في املساعدة ثم ومن التنمية، منافع العادل من نصيبها على حصولها يعني الريفية املرأة إدماج

 االستفادة من عن بعدا األكثر نصفه باعتبارها املجتمع، في وكاملة متساوية مشاركة لها وأن يتحقق الجنسين، بين للدخل

 .(17، صفحة 2015)أوشن،  الريفية السابقة التنمية برامج

 . البعد االقتصادي2.3

تقترن بهذا البعد الجهود الرامية لتحقيق معدالت من النمو االقتصادي املتطور واملستدام، وتحتل التنمية 

خالل العمل على زيادة الفالحية في هذا البعد مكانة محورية، وترتبط بها األنشطة االقتصادية الريفية األخرى، من 

إنتاجية النشاط الزراعي وجعله نشاط مربح يؤدي لزيادة دخل العائالت املمتهنة للفالحة، وزيادة كفاءة استغالل املوارد 

 التالية: العناصر البعد هذا تحت املحلية والخارجية. ويندرج

 الفقيرة للفئات توفير العيش الكريم 

 عبء من التخفيف يحقق إذ املعيشة للفئات الفقيرة واملعوزة من املجتمع،مستويات  في املستمر التحسين وتعني

والضغط على  للسكان السريع بين الفقر والنمو وثيقة هناك روابط ألن للتنمية، بالنسبة هامة نتائج الفقر الشديد

 البيئة.  املوارد الطبيعية وتدهور 

 الدخل تنويع مصادر 

 النامية، الدول  في كبير وصارخ بشكل يرتفع أنه إال والفقيرة، الغنية املجتمعاتفي كل  يوجد التفاوت هذا إن

املستدامة اإلطار  لذلك تعد برامج التنمية في كيفية تنفيذها؛ وإنما املشكلة، لهذه حلول  إيجاد في يتمثل ال واإلشكال

 متعددة تساهم في تنويع الدخل، إلى جانباملتنامي عبر توفير فرص  التفاوت من هذا الحد لتنزيل مشاريع  املالئم

 والسكن. والتعليم الصحية على الرعاية الحصول 

 .  البعد البيئي 3.3

على مبدأ حماية البيئة واملوارد الطبيعية املتاحة من التدهور، بما في ذلك  املستدامة للتنمية البيئي البعد ينطوي 

وتسخير وحسن استغالل هذه املوارد الطبيعية بالصورة التي تضمن املاء واألرض والكائنات الحية النباتية والحيوانية، 

)أبو زنط، التنمية  استدامة عطائها ملصلحة اإلنسان، وتحسين القدرة التنافسية للمنطقة وجعلها مجاال قابال للعيش

 للتنمية البيئية األبعاد إجمال . ويمكن(56 ، صفحة2007املستديمة: فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها، 

 التالية: العناصر في املستدامة

 البيئية التدبير الجيد لألنظمة 

 كما أن الضغوط الجوفية، و السطحية املياه تلويث إلى واملبيدات يؤدي األسمدة استخدام في إن اإلفراط

 متكامل منهج استخدام ضرورة تعني التنمية املستدامة فإن هنا وتدمره. ومن بالغطاء النباتي والحيوانية تضر البشرية

 حماية إلى باإلضافة استنزافها، دون  باملوارد التنمية عملية تزويد قدرتها على االعتبار بعين يأخذ البيئية األنظمة إلدارة

 .السلبي التأثير أشكال من وغيرها والتدهور والتصحر التلوث من األراض ي

  البيئيةاعتماد الخيارات 
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 كالحد املدخالت، مستوى  في تخفيض متواصل إجراء عبر الحالي اإلنتاج نظام على إصالحات إدخال في يكمن ذلك

 نفايات من املخرجات تقليص إلى باإلضافة الطاقات املتجددة، استخدام إلى والتحول  امللوثة، الطاقة استعمال من

 .بيئية كفاءة ذات منتجات واعتماد وملوثات،

 الطبيعية املوارد حماية 

 اآلخذين السكان احتياجات اإلنتاج لتلبية في التوسع مع الغذائية املواد إلنتاج الالزمة الطبيعية املوارد إن حماية

 بحدوث كفيل الفالحة عليها تعتمد التي الطبيعية املوارد صيانة في الفشل أن ذلك يحتمل تضاربها، أهداف هي التزايد، في

كفاءة  أكثر واملياه استخداما للزراعة القابلة األراض ي استخدام هنا املستدامة التنمية باملستقبل. وتعني األغذية نقص في

 اإلنتاج دون اإلخالل بالتوازن البيئي. تزيد متطورة وتكنولوجيات ايكولوجية ممارسات وتبني باستحداث

 : أبعاد التنمية الريفية املستدامة1الشكل 

 
 2022شخص ي، أبريل املصدر: إعداد 

 .  البعد البشري 4.3

يهتم هذا البعد بكافة شؤون العنصر البشري خاصة الفئات الضعيفة منه، بتوفير الخدمات الصحية، وبتوسيع 

فرص التعليم، وبرامج التدريب وتنمية القدرات، والتمكين من املشاركة الفاعلة في التخطيط واتخاذ القرارات وإدارة 
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هذا البعد التنموي يتعدى بكثير ما هو متعلق بالنمو االقتصادي، عبر توسيع إمكانيات كل فرد في  وتنفيذ املشروعات.

 اختيار الحياة التي تناسبه، فالتنمية في الواقع ما هي إال وسيلة لزيادة خيارات اإلنسان.

 . البعد الثقافي 5.3

لريفي عن طريق املحافظة على العادات تتجلى أهمية هذا البعد في حرص التنمية املستدامة على تثمين التراث ا

والتقاليد والعالقات املحلية، واالنفتاح على باقي الثقافات املجتمعية، وتعزيز الحريات الفردية، وتشجيع املشاركة 

 الشعبية.

 لي،انفصا ال تكاملي بشكل إليها تستوجب النظر املستدامة التنمية الريفية مفهوم بها جاء التي األبعاد أن بالتأكيد

، لكن وفق نظم التخطيط السائدة بمعظم دول النامية فإن هذه األبعاد يقررها صناع ومترابطة متناسقة صورة في وذلك

القرار من سياسيين وإداريين، بغض النظر عن خصائص البيئة الجغرافية في أغلب األحوال، األمر الذي يؤدي إلى حدوث 

مختلفة في أنواعها ودرجات خطورتها، في حين أن االستغالل العقالني للموارد آثار ومشكالت بيئية واجتماعية واقتصادية 

ال يقتصر فقط على الخصائص الجغرافية املميزة لبيئة املنطقة املستهدفة بالتنمية، وإنما أيضا على باقي متطلبات 

 .التنمية األخرى 

 متطلبات التنمية الريفية املستدامة .3

املستدامة بناء على عدة عوامل، والتي يمكن أن تكون إما ذات طبيعة  يتم تحديد وثيرة ومستوى التنمية

اجتماعية، اقتصادية، مؤسساتية، ثقافية، تكنولوجية، أو بيئية. هذه العوامل غالبا ما تتفاعل مع بعضها البعض 

)سهير،  ومنها بشكل متكامل عند كل آثار تنموي، مما يجعلها تأخذ شكل متطلبات أساسية لن تكتمل التنمية بدونها،

 :(124، صفحة 2007

  حسن استغالل املوارد الطبيعية 

إن توفر املوارد الطبيعية ال يعني بالضرورة تحقيق التنمية املنشودة، إال إذا تمت عملية إدارتها واستغاللها بشكل 

 جيد وعقالني.

 يثةالتكوين املستمر ومواكبة التقنيات الحد 

إن الرفع من مستوى تكوين القوى العاملة، باإلضافة إلى تحسين وسائل وتقنيات اإلنتاج املتعلقة بالسلع 

 والخدمات، مع ثبات العوامل األخرى، سيؤدي حتما إلى زيادة اإلنتاج.

  الرفع من اإلنتاجية والشغل 

يعني ذلك أنه كلما ارتفعت القدرة اإلنتاجية ملنطقة ما، فبالتأكيد سترتفع نسبة فرص العمل، وبالتالي سيتحسن 

 املستوى املعيش ي لسكانها. 

 التدخل القيادي للدولة 

ويتمثل في إطالق رؤية وإستراتيجية على املدى الطويل تتعلق بالتنمية املستدامة حسب خصوصية كل منطقة 

ة تنموية وإستراتيجية وطنية، مع خلق بيئة سياسية تمكينية من حيث السياسات القطاعية املحددة، مدعومة برؤي

والتشريعات، وذلك ألجل تعزيز فرص حصول الفئات الفقيرة املهمشة وفي مقدمتها املرأة الريفية على األراض ي واملوارد 

 اإلنتاجية األخرى والخدمات األساسية.
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 تأهيل البنيات األساسية 

إن توفير بعض البنى التحتية األساسية كالطرق، واملياه، واملدارس، واملراكز الصحية، تعتبر جد ضرورية من أجل 

دفع عجلة التنمية الريفية، وان غيابها  يشكل العائق الذي يكبل قدرات باقي العوامل األخرى وال يسمح بإدراك التنمية 

 باملجتمعات الريفية. 

 اف  ية والطبيعيةتأثير املحددات الجغر

هناك عوامل أخرى تؤثر على مستوى التنمية باملجتمع الريفي واملتمثلة في املوقع الجغرافي، والقرب من املراكز 

الحضرية، وحجم املنطقة، ونوع وطبيعة األراض ي املستغلة وخصوبتها، وعدد السكان النشطين، ومناطق اإلنتاج، ومدى 

 ن.القرب من املصادر املائية، وحالة السك

يتبين مما تقدم، أن التنمية الريفية املستديمة نهج حياة وأسلوب معيشة وفلسفة تقوم على التفكير بطريقة 

شمولية تكاملية في التعامل مع مشكالت املجتمعات اإلنسانية، ذلك إن وضع حل لكل مشكلة على انفراد غير كاف ولم 

ظل مفاهيم التنمية املختلفة كما حدث في عقود التنمية  يؤد إلى تحقيق أهداف التنمية في كثير من املجتمعات في

 املاضية.

 : مقارنة التنمية الريفية املستدامة بالسياسات التنموية السابقة1الجدول      

 سياسات التنمية الريفية املستدامة سياسات التنمية الريفية في السابق 

 األهداف

 تحقيق العدالة االجتماعية. -

 خالل األنشطة الفالحية. زيادة الدخل من -

 خلق ميزة تنافسية مرتبطة بالنشاط الفالحي. -

 تعزيز تنافسية املجاالت الريفية. -

 تثمين املوارد املحلية وحسن توظيفها -

 تنويع مصادر الدخل الفالحي وغير الفالحي. -

 الفالحة القطاع األساس ي
جميع القطاعات املتدخلة في االقتصاد الريفي )الفالحة، 

 الخدمات، الصناعة التحويلية، السياحة، التكنولوجيا، ...(

 االستثمار الدعم األدوات الرئيسية

الجهات الفاعلة 

 الرئيسية

 الدولة -

 الفالحون  -

جميع املستويات الحكومية )محلية، إقليمية، جهوية،  -

 وطنية(

مختلف املتدخلين املحليين )القطاع العام والخاص، املجتمع  -

 املدني...(

 2022إعداد شخص ي، أبريل املصدر: 

وبناء عليه، فمضمون التنمية الريفية املستدامة يشكل حجر الزاوية في جميع سياسات الحد من الفقر ومن 

التفاوتات املجالية، وإقرار العدالة االجتماعية، واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية، فهي ال تعتبر مجرد سياسات 

تبر فيه املجال الريفي مرجعا مكانيا واجتماعيا، وفضاء إلدارتها قطاعية فحسب، بل ينظر إليها باعتبارها نهجا متشابكا يع

 . (Lazarev, 2008, p. 104) السياسية، والتي تقوم بربط فضاء معين بعناصره الفاعلة 

II.  :بين قوى الدفع الداخلية والخارجية نظريات التنمية الريفية 

الريفية على املستوى املحلي منظومة دائرية ومتفاعلة مع املحيط، ولذلك تراوحت نظريات تشكل عملية التنمية 

النمو املؤصلة لهذا النوع من التنمية بين طرفين رئيسيين، حيث يميل الطرف األول الى فكرة أن قوة الدفع املحركة 
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ف الثاني الى خيار أن التنمية تتلقى قوة للعملية التنموية تتدفق من حواف املحيط أي خارج النظام، بينما يتجه الطر 

 دفعها من داخل محيطها.

 .التنمية الريفية املرهونة بالقوى الخارجية .1

ظهر هذا االتجاه الفكري املتبني لفكرة التنمية املدفوعة بالقوى الخارجية منذ وقت مبكر من خالل املفهوم 

قدم التكنولوجي عاملين محددين ألداء الدالة. وهو التوجه النيوكالسيكي لدالة اإلنتاج، حيث يمثل كل من السكان والت

نفسه في املفهوم الكينزي املدفوع بعامل الطلب الفعلي في دراسات االقتصاد الكلي، والذي يعتمد على قوة الدولة من 

 خارج نظام املشروع لتمثل بيئته الداعمة.

نظرية "سولو" في التنمية، التي اعتبرت أن  وكان أوضح تمثيل للعامل الخارجي كمحرك للعملية التنموية هي

التقدم التكنولوجي يمارس قوته بصفة تلقائية قادما من الخارج. فحسب هذه املقاربة فان التنمية الريفية تحصل بفعل 

قوى ممارسة من خارج املناطق الريفية، هذه القوى هي قوى اقتصاد السوق والسياسات الحكومية، وقد برز هذا 

الفترة التي تلت الحرب العاملية الثانية حين كانت الدول األوربية تستثمر في تنمية مناطقها الريفية، وكانت هذه  النموذج في

االستثمارات توظف بالخصوص في قطاع الفالحة، ألجل توطين الفالحين، وخلق أقطاب للنمو الريفي وتحسين املنشآت 

 والبنيات التحتية.

التنمية تتحقق تبعا لعملية استقطاب عوامل تحقيقها من الخارج، ولتحقيق ذلك يتم يعتقد أتباع هذا التيار أن 

جذب رؤوس األموال إلى املناطق الريفية خاصة بتشجيعها عن طريق تخفيض الضرائب أو تقديم اإلعانات املباشرة، 

ادية والتقنية بين املناطق باإلضافة إلى تخفيض تكاليف عوامل اإلنتاج من ارض وعمل، إال أن تباين الفوارق االقتص

الريفية والحضرية ظل يشكل أهم العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية الريفية املنشودة، ومن بين أهم نظريات هذا 

 املنهج التنموي القائم على قوى الدفع الخارجية نجد:

 .نظرية أقطاب النمو.  1.1

تتدخل الدولة عادة بطرق مختلفة ملحاولة تقوية املراكز الهامشية واملناطق الريفية، ويكون ذلك عن طريق برامج 

موجهة للتسريع في عملية تكوين راس املال، باإلضافة إلى إنشاء بنى تحتية مالئمة وكافية، والرفع من املستوى التعليمي 

ل عمليات التحديث في مختلف القطاعات والنشاطات. هذه اإلجراءات والتكويني للفئة النشيطة من السكان، مع تسهي

تهدف بالخصوص إلى الرفع من النمو املحلي بإعادة توزيع عوائد النمو االقتصادي، وبذلك ترتهن عملية التنمية باألرياف 

ملواد األولية التي تملكها كاملة بما يجود به املركز عليها من دعم، بالرغم من أن موارد األرياف من اليد العاملة النشيطة وا

تصب في تغذية وتنمية املركز على حساب تنميتها الداخلية.  وهو ما عبر عنه"فريدمان" بأن هيكلة املركز تتم على حساب 

التنمية املستديمة: دراسة  )أبو زنط و غنيم، الهوامش واألرياف، وتمثل األصل في زيادة التفاوت التنموي بين املناطق 

 .(46، صفحة 2006نظرية في املفهوم واملحتوى، 

 .. نظرية االنتشار الجغرافي لالبتكار 2.1

بوضع نموذج يقوم على أن االبتكارات تنبع من خارج املناطق " HAGERSTANDقام االقتصادي السويدي "

ويرجع ذلك إلى تفاوت املناطق من حيث القدرة على املحلية لتصب في داخلها عبر مسالك أو قنوات لالنتقال واالنتشار، 
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وهي املراكز الحضرية  النمو، واالختالف بينها في مستوى االبتكار، ولذلك تنتقل االبتكارات من املناطق ذات القدرة األعلى

املفهوم النيوكالسيكي لالبتكار بوصفه مجاني  الى املناطق ذات القدرة األدنى وهي املجاالت الريفية، وهوى بذلك يتجاوز 

 وانتقاله وانتشاره حرا تلقائيا بين الفروع واملناطق. 

جاه الكينزي، الذي كان له دور في والجدير بالذكر أن تيار التنمية وفق القوى الخارجية قد انفتح كذلك على االت

إقرار التبيان في الطابع التراكمي لعملية جذب املوارد في مناطق معينة إلى نشوء وتفاقم التباينات فيما بينها، وهو ما 

 يصطلح عليه بالفوارق أو التفاوت.

 .التنمية الريفية املنبثقة من الداخل .2

عقد الثمانينيات من القرن املنصرم، معتبرا أن التنمية منظومة  تبلور االتجاه النظري املعبر عن هذا التيار في

متمحورة أساسا حول مركزها، أو هي مدفوعة من ذاتها، وأنها نتيجة لعملية تراكمية ناتجة عن التعلم واملمارسة من 

املدفوعة من جهة، ومن البحث العلمي املنظم والتطور التكنولوجي من جهة ثانية، وهو ما أسس لظهور نظرية النمو 

 الداخل، والتي قام ببلورتها العالم األمريكي "رومر".   

لقد ظهر هذا املنهج بعد فشل العديد من السياسات التنموية التي كانت تعتمد على تدخل الدولة بشكل أساس ي، 

ي، وساهمت في حيث شكلت هذه املقاربة أي التنمية املدفوعة من الداخل منعرجا مهما في تطور الفكر التنموي املحل

تصحيح النظرة إلى آليات التمكين لتحقيق التنمية الريفية املنشودة، خاصة فيما يتعلق بدور الدولة التي كان لها فيما 

سبق دورا محوريا، إال أن مقاربة التنمية ذات الدفع من الداخل جعلت الدولة تستمع آلراء الفاعلين املحليين، الذين 

ب أفضل من يستطيع أن يحدد الحاجيات واملشاريع التنموية التي تتوافق حسب هوية يمثلون بحكم تمركزهم القري

 .(Hubbard & Matthew, 2009, p. 96) السكان وحاجياتهم

ذلك املعارف إن التنمية املدفوعة من الداخل هي نهج تنموي قائم على استغالل كافة املوارد املتاحة محليا، بما في 

والخبرات والثقافات، فهذه املقاربة تحث جميع الفاعلين وأصحاب املصالح في املناطق الريفية إلى تنمية املوارد العامة 

املشتركة كرأس املال االجتماعي، ورأس املال البيئي، ورأس املال الثقافي، ورأس املال املعرفي املحلي قصد استغاللها في 

ملة. وبذلك فهي ال تقف عند تحقيق نمو اقتصادي وخلق فرص عمل والقضاء على الفقر، ولكن تحقيق تنمية ريفية شا

أيضا تسعى الى الحفاظ على خصوصيات املنطقة وخاصة الخصوصيات الثقافية كالعادات والتقاليد واألعراف، وهي 

لق أساسا باستخدام املوارد املحلية، ومن عملية تجعل التنمية الريفية فيها كنتاج للمبادرات والتفاعالت املحلية والتي تتع

 أهم النظريات املؤطرة لهذا التوجه، هناك:

 للتنمية . نظرية الدائرة املتراكمة1.2

وضع هذه النظرية االقتصادي السويدي "جونز ميردال"، وتقوم هذه النظرية على أن التنمية الدائرية املتراكمة  

ترتبط بالظروف والخصائص الطبيعية والتاريخية للمنطقة، حيث تؤدي الحركة الحرة للقوى االقتصادية واالجتماعية 

ملركز والذي تمثله عادة املناطق الحضرية أو املدن، والهامش الذي إلى زيادة الفوارق اإلقليمية بأنواعها املختلفة بين ا

 ويحدث ذلك من خالل نوعين من العمليات والتأثيرات املتبادلة :(Lequin, 2001, p. 45) تمثله الضواحي أو األرياف،

 اآلثار الخلفية السالبة  
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ومناطق الهامش، وتتمثل في هجرة منتقاة لأليدي العاملة ولرؤوس األموال من تنشط هذه اآلثار في األرياف 

  املناطق الريفية إلى املدينة أو املركز، ويرتبط ذلك بوجود عوامل جذب في املركز وعوامل طرد في الهامش.

 : عوامل الجذب للمركز وعوامل الطرد من الهامش2الجدول 

 الهامش منعوامل الطرد  عوامل الجذب للمركز

توفر التسهيالت االقتصادية، والبنية التحتية الضرورية،  -

 والخدمات العامة.

 ارتفاع مستويات الدخل واملعيشة للسكان. -

 .إمكانية تحقيق هامش وفائض ربح كبير -

 ضعف القدرة الشرائية نتيجة انخفاض الدخل. -

 انخفاض الهامش الربحي للمشاريع واملنتجات. -

 توفير فرص عمل دائمة.عجز االقتصاد الريفي عن  -

 تدني مستويات الخدمات العامة. -

 2022املصدر: إعداد شخص ي، أبريل 

 اآلثار االنتشارية املوجبة. 

وهي عمليات تنشط في مناطق املركز باتجاه الهوامش أو املجاالت الريفية، وتتزايد في الغالب مع نشاط اآلثار 

نشاط اآلثار االنتشارية املوجبة من املركز إلى الهوامش بالسياسة التنموية  "ميردال"الخلفية في الهوامش، ويربط 

 للدولة، بمعنى أن هذه اآلثار ال تحدث بالشكل املطلوب دون تدخل الدولة، والذي يحصل عادة عن طريق التخطيط

(Lequin, 2001, p. 46). 

 .. نظرية مراكز النمو2.2

تتشابه نظرية مراكز النمو ل "هيرشمان" في تفصيلها إلى حد بعيد مع نظرية التنمية الدائرية املتراكمة، باستثناء 

بعض الفوارق البسيطة كإطالق مفهوم "االستقطاب" على هجرة األيادي العاملة املنتقاة، وراس املال، والسلع، من 

وم اآلثار الخلفية السالبة عند "ميردال"، واستبدال مفهوم اآلثار الهوامش واألرياف إلى املركز أو املدينة، بدل مفه

االنتشارية املوجبة بمفهوم تساقط الرذاذ أو التساقط املندفع للتعبير عن انتشار اآلثار االقتصادية والتقنية املوجبة من 

 . (Lequin, 2001, p. 166) املركز إلى الهامش

وحسب "هيرشمان" فإن انتقال التأثيرات من املركز إلى الهامش يعمل على خلق مراكز نمو جديدة في املنطقة 

الواقعة بينهما، ما يؤكد على أن التدخل الحكومي يبقى ضروري للحد من انتشار اآلثار الخلفية السالبة، وضروري 

 لحصول اآلثار االنتشارية املوجبة من املركز إلى الهامش. 

 

 

 : مقارنة بين التنمية املدفوعة من الخارج والتنمية املدفوعة من الداخل3الجدول 

 التنمية املدفوعة من الداخل التنمية املدفوعة من الخارج 

االستغالل املحلي للموارد املحلية )طبيعية، بشرية،  تركز على اقتصاديات الحجم والتركيز. املبدأ األساس ي

 ثقافية...(.
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استقطاب النمو الحضري الخارجي إلى داخل  قوى الدفع

 املحيط الريفي

 املبادرات التلقائية لكافة الفاعلين املحليين.

نقص اإلنتاجية ومحدودية املوارد وتدهور  املشاكل األساسية للتنمية

 اإلطار البيئي والبشري.

نقص القدرات والكفاءات التي تنشط القطاع 

 االقتصادي واالجتماعي.

تطوير وعصرنة النشاط الفالحي، وتوفير  نمية الريفيةأهداف الت 

 الشغل، وتسخير رأس املال.

بناء القدرات املحلية )مهارات، مؤسسات، منشآت 

.)... 

 2022املصدر: إعداد شخص ي، أبريل 

 وجهت انتقادات شديدة للتنمية املدفوعة من الداخل بفعل أن املناطق الريفية ليست في منأى عن التغيرات التي

تحيط بها من كل ناحية كالعوملة، والتدخالت الحكومية، حيث أن مقدرة كافة الفاعلين الخواص أو العموميين في هذه 

املناطق ألجل تحقيق تنمية فعلية قائمة على التوافق بين ما هو داخلي وما هو خارجي، وهو ما أدى إلى ظهور مقاربة 

الخارج، والتي تركز على الحوار املتبادل والديناميكي بين جميع األطراف جديدة قائمة على التنمية املدفوعة من الداخل و 

 الداخلية والخارجية في ظل جميع التناقضات.

 .التنمية الريفية ومقاربة التنمية املدفوعة من الداخل والخارج .3

الرئيس ي املتبع خالل السنوات األخيرة تحول شكل وتركيز سياسات التنمية الريفية، بحيث لم يعد يرتكز النهج 

لتنمية املناطق الريفية على عملية جذب االستثمارات الخارجية فقط، بل أصبح أيضا يقوم على تثمين وتعزيز وحسن 

استغالل املوارد الذاتية املحلية، وذلك من خالل اعتماد تنمية مبنية على تنظيم املجال وفقا للموارد املحلية املتاحة مع 

. وهو ما يمكن التعبير عنه (Hubbard & Matthew, 2009, p. 97) تثمار الثروات الناتجةالتوزيع العادل وإعادة اس

 بالتنمية املدفوعة من الداخل والخارج.

إنها تنمية تحدث وفق نهج من أسفل إلى أعلى، وهي عبارة عن عملية بحث عن املوارد واآلليات التي تساعد على 

يق التنمية على املستوى املحلي، وتقر بأن تحقيق التنمية الفعلية يجب أن يقوم عن طريق عملية التفاعل بين تحق

. وتتلخص (51، صفحة 2015)أوشن،  العوامل الداخلية والعوامل الخارجية، التي تساعد على تحقيق التنمية املنشودة

لتحقيق هذه التنمية وفق هذا املنهج في توفر القدرات املؤسساتية القادرة على استيعاب كل املوارد املسألة الحاسمة 

 الداخلية، وتعبئة جميع القوى الخارجية التي يمكن أن تؤثر على املجال.   

هي تعتبر هذا النموذج التنموي، يؤكد على أن املناطق الريفية ليست معزولة عن ما يحدث في العالم الخارجي، بل 

جزء من عالم يتأثر ويتفاعل مع املستجدات الخارجية، ومنه فان القوى الخارجية يجب أن تؤخذ بالحسبان، بمعنى أن 

مفتاح التنمية الريفية يرتبط أساسا ببناء قدرات ومؤسسات محلية تستطيع أن تجند كافة املوارد الداخلية وان تتماش ى 

 عالقة باملنطقة. وتتفاعل مع القوى الخارجية التي لها 

 : خصائص التنمية املدفوعة من الداخل والخارج4جدول                    

 خصائص التنمية املدفوعة من الداخل والخارج العناصر الهيكلية

 نهج تشاركي يمتد من أسفل الى أعلى )الالمركزية(. - املميزات
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 نهج التنمية الريفية املتكاملة واملستدامة. -

 تأهيل املناطق الريفية اقتصاديا واجتماعيا. - األهداف

 االستخدام املستدام للموارد الذاتية املحلية. -

 تقليص الفوارق املجالية. -

 التفاعل املكثف بين الجهات الفاعلة. - شروط التحقق

 التوازن بين العناصر الداخلية والخارجية للتنمية املحلية. -

 الفاعلين املحليين.وجود دوافع لتحقيق املشاركة القوية لكافة  -

 استخدام مختلف املوارد املحلية مع الحفاظ على استدامتها. - اآلثار املتوقعة

 التمكين وبناء القدرات مع الحفاظ على الهوية املحلية واحترام عناصر االختالف. -

 تحسين البنية التحتية وتعزيز التنوع االقتصادي وإعادة هيكلة التدخالت العمومية. -

 طر زيادة الفوارق التنموية بين املناطق الريفية والحضرية.خ - االنتقادات

 2022شخص ي، أبريل  املصدر: إعداد                                                                   

اإلقليمية من الواضح أن املجاالت الريفية الراهنة ال تعيش في عزلة تامة، وإنما في اتصال وطيد مع بقية املجاالت 

مصدرها العوامل الداخلية املحلية فقط، إذ نالحظ أن  والجهوية والوطنية، وأن الديناميات الريفية ال يكون 

الحاسمة يكون مصدرها األساس ي املراكز املحيطة والرأسمال االستثماري واملؤسسات العمومية،  والقرارات التأثيرات

راعية وعلى أنظمة اإلنتاج، وعلى أساليب العمل الفالحي، ومنه األوضاع ويكون لهذا انعكاسات مباشرة على الهياكل الز 

 االجتماعية واالقتصادية للمجتمع الريفي.

 الخاتمة 

إن التنمية الريفية املحلية ال يمكن أن تكون حال لجميع املشاكل باملجاالت الريفية، فليس كل التجمعات الريفية 

كل املجتمعات الريفية هي مجهزة بنفس القدر للتنافس بنجاح للحصول على  قادرة على تعزيز مواردها الذاتية، وليس

الجدلية القائمة بين العوامل املحلية والخارجية من الركائز األساسية في معرفة التمويل والدعم الخارجي، وإذا كانت 

الريفية الجديدة تؤكد أن مبادئ الحكامة ومقاربة املجال الجغرافي عموما واملجال الريفي على وجه التحديد، فإن 

 مسؤولية تشكيل مستقبل املناطق الريفية قد تحول من الدولة إلى املجتمعات املحلية نفسها.

 املراجـــعقائمة 

 باللغة العربية

، (. مستقبلنا املشترك. سلسلة عالم املعرفة، املجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب1989اللجنة العاملية للبيئة والتنمية. ) –

 .76-62، الصفحات 142الكويت، ع.

(. أثار تنفيذ املشاريع الجوارية للتنمية الريفية املندمجة في تحقيق التنمية الريفية املستدامة: دراسة حالة 2015أوشن فاروق. ) –

 صفحة. 223بلدية شلية والية خنشلة )رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية والتسيير(. جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر. 

(. التنمية املستديمة: فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها. دار الصفاء للنشر والتوزيع. 2007أبو زنط ماجدة أحمد. ) –

 صفحة. 335. 1عمان، االردن. ط.

(. التنمية املستديمة: دراسة نظرية في املفهوم واملحتوى. مجلة املنارة للبحوث 2006أبو زنط ماجدة أحمد ، و عثمان غنيم. ) –

 . 172-149، الصفحات 1، ع.12والدراسات، األردن. مج.

 .1ردن، ط.(. إشكالية التنمية في الوطن العربي. دار الشروق للنشر والتوزيع. عمان. األ 2007سهير أحمد حامد. ) –
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 مسألة الجهوية باملغرب الوسيط وأشكال التفاعل بين السلطة واملجتمع واملجال املداخلة:عنوان 

 -قراءة تاريخية -

The question of regionalism in the middle Morocco and the forms of interaction 

between power, society and the field -  historical reading  -  

 جهة بني مالل خنيفرة /املغرب.ملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لعبد املالك بن صالح /ا .د

Dr. Abdelmalek Ben Salah/The Regional Centre of Professions of Education and Training Beni Mellal khenifra / 

Morocco. 

 :الدراسة ملخص

يعتبر موضوع الجهوية باملغرب من القضايا األساسية التي استأثرت باهتمام الباحثين والدارسين في الوقت الراهن ملا تطرحه من إشكاالت      

 .تتعلق بجذورها التاريخية وأبعادها املجالية من حيث تطور التقسيمات الترابية وانعكاساتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية

 اربة هذا املوضوع  في إطار  قراءة في التجربة املغربية الثابت واملتحول، تأتي مداخلتي بعنوان مسألة الجهوية باملغرب الوسيط وأشكالو ملق   

لتسلط الضوء حول إمكانية تلمس تأصيل تاريخي ملفهوم الجهوية كتقطيع ترابي  –قراءة تاريخية  –التفاعل بين السلطة واملجتمع واملجال 

املغربي حسب الدول املتعاقبة ، من خالل استقراء مفهوم التقسيم الترابي/ الجهة في بنية السرد التاريخي حسب املادة املصدرية  للمجال

املعتمدة وحسب بعض النماذج من التجربة املغربية في العصر الوسيط، وذلك بغية استجالء بعض مالمح معايير ومقاييس ذات أهمية في 

للمغرب الوسيط  واستشراف أبعادها السياسية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية بموجب الخصوصية التي ميزت  التقطيعات الترابية

التقسيمات الجهوية للمجال املغربي الوسيط واملتمثلة في تدخل السلطة في مجال متحرك باستمرار يستجيب لتحوالت مجتمعية إلى الوقت 

 الحاضر.

 

Abstract : 

The issue of regionalism in Morocco is one of the main issues that has now attracted the attention of researchers and 

scholars because of the problems it poses related to its historical roots and its field dimensions in terms of the development 

of territorial divisions and their economic, social and political implications.    To approach this subject in the context of a 

reading in the moroccan experience, my intervention entitled The Question of Regionalism in the Middle Morocco and the 

forms of interaction between power, society and the field - a historical reading - highlights the possibility of touching 

historical rooting of the concept of regionalism as a earthly fragmentation of the Moroccan field according to successive 

countries, by extrapolating the concept of territorial division/entity in the structure of historical narrative according to the 

source material adopted and according to some models of the Moroccan experience in the Middle Ages, in order to clarify 

some features of standards and standards Important in the territorial divisions of the intermediate Morocco and the 

anticipation of its political, administrative, economic and social dimensions under the privacy that characterized the regional 

divisions of the Middle Moroccan sphere, namely, the intervention of power in an ever-moving field that responds to 

societal transformations to the present. 
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 مقدمة: 

الوقت الراهن من جهتين أساسيتين: من جهة بسبب تزايد النقاش  أهميته فييستمد موضوع الجهوية باملغرب 

مجالية وسياسية أكثر إلحاحا من  ويطرح إشكاالت املتقدمة.بعد مرور سبع سنوات على تبني تجربة الجهوية الفكري فيه 

، وكذا في 1997و 1971ذي قبل، وفي مقدمتها االمكانيات التي توفرها الجهات الحالية في معالجة اختالالت كل من جهويتي 

صلة بتفعيل سياسة قدرتها على ضمان تنمية جهوية متوازنة فيما بينها وما بين مراكزها وأطرافها. ويثير أيضا قضايا مت

الالمركزية، والنهوض بأوضاع السكان اجتماعيا واقتصاديا، ثم مسألة بناء جهات تحترم وتترجم املجاالت الفعلية لعيش 

 .املجموعات البشرية

يستمد املوضوع أهميته من البحث في " الجذور التاريخية " للتقسيم املجالي للمغرب في العصور  أخرى،ومن جهة 

هذا الشأن، بالخصوص خالل العصر الوسيط، وبالنظر إلى مجموعة من  املغربية فيستقراء مميزات التجربة السابقة، وا

 الفرضيات املحتملة التي قد تؤسس ملشروعية هذا املوضوع أهمها:

 إلى أي حد يمكن تلمس تأصيل تاريخي ملفهوم الجهوية كتقطيع ترابي للمجال املغربي حسب الدول املتعاقبة -      

 عند مؤرخي الفترة الوسيطية؟

ما هي بعض املعايير / املقاييس التي اعتمدتها السلطة القائمة في سياساتها الجهوية لتقسيم املجال املغربي  -      

 الوسيط؟

ماهي تجليات املتحول في تجربة املغرب الوسيط من منظور السلطة حول املسألة الجهوية وانعكاساتها االقتصادية  -      

 واالجتماعية؟ 

I. :اعتبارات منهجية في االشتغال على املوضوع 

 إشكالية تحديد اإلطار الزماني واملجالي للمغرب الوسيط: .1

األقص ى عن حكم الخالفة العباسية باملشرق،  مستقلة باملغرببالنظر إلى ممهدات تكوين دولة األدارسة 

 من النصففإن الفترة املعنية بموضوع الدراسية تمتد  الوطاسيين، واملرينيين ثمواستمرارها في عهد املرابطين واملوحدين 

الثاني من القرن األول الهجري / القرن السابع امليالدي إلى أواخر القرن التاسع الهجري / أواخر القرن الخامس عشر 

وهي فترة طبعت املجال املغربي بالتحول بين االمتداد االدريس ي داخل املغرب األقص ى إلى حدود تلمسان، و  امليالدي.

وفي اتجاه بالد السودان، وإلى األندلس بشبه الجزيرة اإليبرية ، ومدى حفاظ  االمتداد إلى بالد املغرب بإفريقية وبرقة،

السلطة املركزية للمغرب الوسيط على هذا االمتداد إلى تقويضه وانحساره في فاس إبان حكم الوطاسيين.. ونظرا لطول 

نماذج من التجربة املغربية في فترة موضوع الدراسة وتشعب جوانبه املتعلقة باملسألة الجهوية ، سيتم االقتصار على 

 العصر الوسيط.

 . مفهوم التقسيم الترابي / الجهة في بنية السرد التاريخي حسب املادة املصدرية املعتمدة:2

 املؤرخين،عمدت إلى انتقائية مقصودة للنص التاريخي قصد استجالء مفهوم التقسيم الترابي املتداول عند بعض 

 مجال السيادة ونطاق الحكم حسب الدول املتعاقبة.. املجال،السياس ي في تدبير  حتى يتسنى فهم طبيعة التفكير
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 في عهد األدارسة:

م بنص وردت فيه إشارة قوية ألولى 1340ه /741يطالعنا صاحب األنيس املطرب بروض القرطاس توفي عام 

 ها ما يلي:التقسيمات الترابية في عهد األدارسة، إبان حكم محمد بن إدريس الثاني، يستشف من

اعتماد تقسيم للمجال املغربي يستند إلى وحدة ترابية "بالد" حين يتعلق األمر بمكان تموضع واستقرار مجتمع قبلي   -

و"مدينة " حين يتعلق األمر بتجمع سكاني من الحواضر  ، و" أعمال " مرتبطة بمدينة بعينها )وولى أخاه حمزة مدينة 

 (51، ص:1972ابن أبي زرع،  ،. )عليتلمسان وأعمالها"

تطبيق تقسيم مجالي، يتوخى استمرار نظام حكم مركزي في العاصمة "دار  ملكهم وقرار سلطانهم"، وتوزيع السلطة بين  -

 أفراد األسرة الحاكمة، بإقرار "الوالية " لهم و تسويغ نظام المركزي باملفهوم املعاصر .

الجغرافي  من الشمال إلى منطقة السوس بالجنوب ، ومن البحر املحيط إلى تقسيم يستحضر في كثير من مالمحه البعد  -

تلمسان في اتجاه الشرق واملؤهالت الطبيعية واالقتصادية "للمغرب اإلدريس ي" بالنظر  إلى مواقع املدن املذكورة ومحيطها 

 باعتبارها "مراكز " و" هوامش" أو "مركز حضري قوي/ضعيف االستقطاب" .

 بطين: في عهد املرا

ومن خالل النص  األقص ى.يشير ابن أبي زرع إلى دور يوسف بن تاشفين في إعادة الوحدة السياسية للمغرب 

 املعتمد، تظهر بعض مالمح التحول في التقسيم املجالي "ملغرب املرابطين" في العناصر التالية:

م خرج ليطوف معهم جميع أعمال املغرب ، ويتفقد تعميم لفظ "أعمال "، والتمييز بين "الوالة" و"العمال" في عبارة :" ث -

 .  (142، ص: 1972ابن أبي زرع،  ،)عليأحوال الرعية ، وينظر إلى سير  والتهم وعمالهم فيه"

والته بين أفراد  ويمزج فيتقسيم ترابي أضحى له طابع إداري، يتوخى ضبط وإقرار السلطة املرابطية على املجال املغربي،  -

بحيث كان  اختيارهم على أساس مكانتهم وتقواهم وعدالتهم وعلمهم وفهمهم ملهمتهم،قع و وبين من  كمة،الحامن األسرة 

 (196 ص، 1، املغرب عبر التاريخ ج1993 حركات،ابراهيم، )عامة الوالة يعينون من ملتونة خاصة ومن صنهاجة 

اإلدريس ي إلى النصف، بفعل عملية الضم ملناطق أعمال" املغرب من ثماني مناطق في العهد »ل تقلص التوزيع الترابي   -

 "، وإضافة أخرى جغرافية واسعة، حيث " مدينتي مراكش وبالد السوس وسائر بالد املصامدة، وبالد تادلة، وبالد تامسنا

 ".حيث "سجلماسة ودرعة

  إلى:في عهد علي بن يوسف أيضا تظهر إشارة 

 (140، ص: 1972ابن أبي زرع،  ،)عليوفتح كيرا من البالد" القواد؛ استكثر" ه بتجنيد االجناد و454قيامه في سنة  -

وولى مكانه القائد أبا عبد هللا بن الحاج، فأقام واليا على مدينة  املغرب،كما قام ب "عزل أخيه تميم بن يوسف عن بالد  -

بلنسية من بالد شرق األندلس" لها أهميتها في اعتماد "  وواله مدينةثم عزله،  أشهر،فاس وسائر أعمال املغرب ستة 

 (159، ص: 1972ابن أبي زرع،  ،)عليفي التنظيم اإلداري املرابطي. " عسكري ومهام كمنصب القائد"

 :في العهد املوحدي

كل  يتبع لى واليات كبيرة دعيت عماالت أو أقاليمقسمت االندلس ا املغاربي؛بعد امتداد الحكم املوحدي في املجال 

منها مباشرة للسلطة املركزية. كما كانت العماالت التي شملها التقسيم الترابي للمجال املغربي بدورها كبيرة املساحة لقلة 
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وبجاية وتلمسان؛ ويتبع كال منها مجموعة  وطنجة مجتمعتين، وفاس، وسبتة سجلماسة، ومراكش،تتكون من  عددها؛

 ة الريف عمالة خاصة.بينما تكون ناحي واملدن؛ومن القرى 

، 1993ابراهيم، حركات ، )." كان النظام االقليمي املوحدي شبيها الى حد ما بنظام العماالت في عهد املرابطين" و عموما 

 (323 - 322:،ص1املغرب عبر التاريخ ج

 : في العهد املريني

 املنصور نظرةهد يعقوب في ع" عماالت املغرب"يبرز التقسيم الذي أورده صاحب الذخيرة بشكل مفصل عن 

 :على الشكل التالي "أحواز"الى عماالت ذات  كان توزيع املجال املغربي بعده؛ بحيثمبدئية عن باقي التقسيمات التي جاءت 

 -درعة  -سجلماسة  -تازا وأحوازها  -مكناس وأحوازها    -مراكش وتشمل معها منطقة السوس  -عمالة سال و أحوازها 

 (111:،ص2، املغرب عبر التاريخ ج1993ابراهيم، حركات ، )بينما كانت دكالة  تشكل عمالة خاصة. 

 : الوطاس ي  في العهد 

 : سبعا هي وكانت يومئذظهر تغيير على خريطة توزيع العماالت أو األقاليم في املغرب األقص ى، 

 تامسنا ، ومن كبريات مدنها الرباط وانفا  -

 سال غربا، ومن اهم مدن هذا اإلقليم سال وفاس و زرهون فاس وتمتد إلى   -

 أزغار ، ومن مدنها القصر الكبير وهي أصغر العماالت -

 الهبط ، تتكون من منطقة باقي الغرب الحالية مع منطقة غمارة، ومن مدنها طنجة وتطوان وأصيال والبصرة -

 الريف، ومن مدنها باديس وتزغة -

 اس تامسنا الجنوبية ، ومن مدنها صفرو وتازاالحوز ، يتكون من أحواز ف -

، املغرب عبر التاريخ 1993ابراهيم، حركات ، ) ). ..األجزاء الشرقية العليا ، وهو افقر االقليم املذكورة  آنئذ -

 (199 ،ص2ج

II. الثابت واملتحول في السياسة الجهوية باملغرب الوسيط وانعكاساتها االقتصادية واالجتماعية 

 السياسية واإلدارية للتقسيمات الجهوية باملجال املغربي الوسيطاألبعاد  .1

ويمكن استجالء  الوسيط؛غلب الطابع السياس ي واإلداري على التقسيمات الترابية للمجال املغربي في العصر    

 :ذلك في املظاهر التالية

الحاكمة  ؛ وكان ذلك من األسباب التي أدت إلى حين عمد محمد بن ادريس إلى تقسيم مناطق الحكم بين أفراد األسرة   -  

 إنهاء حكم األدارسة مثال من الداخل.

العمال في العهد املرابطي يعينون من ملتونة خاصة، ومن صنهاجة عامة ؛ وهؤالء العمال يتمتعون  /أشرنا إلى أن الوالة   -

احة في عهدهم وفي العهد املوحدي ؛ فضال عن أن كما أشرنا إلى أن العماالت كانت كبيرة املس.بنفوذ عظيم في عماالتهم

، وخصوصا من طبقة الحفاظ ؛ أو (االشياخ)، أو من املوحدين  (أمراء يدعون بالسادة)أغلب الوالة من األسرة املالكة

سيكون له تأثير قوي على إنهاء حكم ..تخصيص بعض األسر بوظائف بارزة في الدولة ، كأسرة أبي حفص عمر الهنتاتي
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و ما 123: ،ص..،حركة الموحدين1982لي تورنو ،روجي،)حدين من األطراف حيث األندلس وافريقية.املو 

 (بعدها

وال يحيد العهد املريني عن هذه القاعدة ، فكثيرا ما تولى أبناء األسرة الحاكمة  العماالت الكبرى، وذلك إما تدريبا لهم   -

يحدث أن يأتي ذلك بعكس النتائج املرجوة؛ ومثال ذلك  ما حدث في  ولكن قد " .لشر محتمل"على شؤون اإلدارة، أو دفعا 

عهد السلطان أبي سعيد حين عين ابنه االمير ابا علي على سجلماسة ؛ فاستبد هذا األخير باألمر وكادت ثورته أن تكون 

 .وخيمة على الدولة

ـــ إقليم مراكش  مارة هنتاتة فيثم ما كان من تمتع إ ـــ على حساب االدارة املركزية كان من شأنه إضعاف " ذاتي استقالل»بــ

 (112 -111:،ص2، املغرب عبر التاريخ ج1993ابراهيم، حركات ، ) الدولة الى حد خطير.

بينما فتح حكم الوطاسيين مجاال  أوسع من ذي قبل لحكم العائالت واستبدادها، حتى صار ذلك تقليدا ملن بعدهم ؛   -

البالد في وضعية التجزئة السياسية ومزيد من إضعاف السلطة املركزية وتعرض البالد للتدخل فكان ذلك سببا في أدخال 

 (201 :،ص2، املغرب عبر التاريخ ج1993)ابراهيم، حركات ،  ...واالحتالل األجنبي

 األبعاد االقتصادية واالجتماعية للتقسيمات الجهوية باملجال املغربي الوسيط .2

 بعاد االقتصاديةاأل: 

التجارية؛ ظل املغرب في العصر الوسيط صلة وصل بين أقطار املشرق والسودان وأروبا في ميدان املبادالت  

ومع بلدان حوض البحر األبيض  الصحراوية،بمراكز ومحاور التجارة  -إلى حد كبير فيه  -الترابية  وارتبطت التقسيمات

 :ر التاليةويمكن استجالء ذلك من خالل العناص...املتوسط االوربية 

إلى حيث وادي شلف شرقا،  الجنوب، واالمتدادتأسيس فاس كعاصمة للحكم املركزي، وبناء تامدولت في  -

 وتوجيهها عبرمؤشرات تدل على تضمين التقسيم الترابي اإلدريس ي للرغبة في التحكم في موارد التجارة القافلية 

 ..سبتة في اتجاه اروبا

ملغرب واملشرق من سجلماسة واألندلس عبر سبتة في عهد املرابطين ؛ وتعززت اتسعت الصالت التجارية بين ا -

انطالقا من أغمات؛ فضال عن تحول مراكش العاصمة السياسية  املبادالت التجارية في اتجاه األصقاع السودانية

 ) ة السوس.الجديدة وفاس الى أهم املدن الصناعية باملغرب الوسيط ، كما ازدهرت زراعة قصب السكر في منطق

 (220 -219:،ص1، املغرب عبر التاريخ ج1993ابراهيم، حركات ، 

 (220 -219:،ص1، املغرب عبر التاريخ ج1993ابراهيم، حركات ،  ) 

تزايدت أهمية فاس االقتصادية في العهد املوحدي ، كما تزايدت أهمية النشاط الفالحي في مكناس و في اتجاه  -

ناية بغراسة الزيتون في اتجاه تازا شرقا، وفي اتجاه مراكش جنوبا؛ كما زاد االهتمام سال ورباط الفتح . وزادت الع

(كلها مؤشرات عززت النشاط التجاري في   509ص ,1978) عبد الواحد املراكش ي، املعجب، ...بصناعة التعدين

  ... و أقطار الشرق  (وبيزة تجار جينوة) وفي اتجاه افريقية ...اتجاه األندلس عبر موانئ الرباط وطنجة وسبتة طبعا

وأهميتها في توجيه التقسيم الترابي ،يراجع حفريات في تاريخ  حول النشاط االقتصادي لبعض حواضر املغرب،)

  (338 -337:،ص1، املغرب عبر التاريخ ج1993ابراهيم، حركات ،  ) ( ,2004املغرب الوسيط ،بولقطيب الحسين ،
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كلها جنات »أهمية مكناس وناحيتها الفالحية ، بحيث وصفها ابن الخطيب بكونها: فستزداد  أما في العهد املريني ،-

في غرب البالد ، وخاصة أصيال وسال وأنفا ؛ باإلضافة إلى مراكش   ؛ كما تحولت أهم املراكز االقتصادية" مغروسة

نوع من السمك ، 100معمال لتصفية السكر . و سبتة التي مصيدها يتوفر على نحو   40التي أصبحت يوجد بها 

وميناء دولي حقيقي من حيث نشاطها التجاري. ثم سجلماسة التي كانت تتوفر على بساتين عديدة، تحيط بها 

 ميال، واستمرار دورها كمركز تجاري مع أقطار السودان املجاورة.     40وباملدينة سورا يبلغ 

، 1993ابراهيم، حركات ،  .. )غيرات االقتصادية  املهمةلذلك فإن التقسيم الترابي املريني أخذ في االعتبار هذه املت

 (129 -128:،ص2املغرب عبر التاريخ ج

 األبعاد االجتماعية: 

شكل تدخل السلطة باملغرب الوسيط في مجال متحرك، بواسطة مختلف التقسيمات الترابية ، أداة تراعي       

تغيير التكتالت السكانية، ذات البعد القبلي بين الجزء الشرقي من املغرب التاريخي وغربه ؛ ومن الجنوب في اتجاه 

 : ويتجلى ذلك في املظاهر التالية..  الشمال بما يقتضيه تغيير التوازنات القبلية حسب املناطق

كون املجتمع املغربي ستنضاف إليه أفواج بشرية جديدة من القبائل العربية من افريقية وخصوصا قبائل بني  -

تجمع البربر وتكتلهم في جبال األطلس " هالل ؛ والذين عمروا صحاري  املغرب وسهوله األطلسية ؛ ما دفع إلى 

كاسات ذلك بشكل سلبي على االقتصاد املغربي والحياة االجتماعية وخاصة في فترات وانع ،" خصوصا املتوسط

 ..األوبئة واملجاعة وغالء االسعار

شكلت والية درعة، وحيث إقليم مراكش من أخطر األقاليم شأنا ؛ إذ كانت معسكرا ملراقبة  منذ عهد املرينيين -

قرت عناصر كثيرة من قبائل زناتة وهوارة بتامسنا حتى تضخم كما   است.. كل من املصامدة وبعض القبائل العربية

 ( .ألف فارس وراجل 260بلغ عددهم )عددهم في العهد الوطاس ي 

، 1993ابراهيم، حركات ،  ... )ثم تزايد أعداد مهاجرة األندلس والذين استقروا بفاس وتطوان وسال والرباط -

  (204 -203:،ص2املغرب عبر التاريخ ج

 الخاتمة:

 :يمكن الخروج بالخالصات التالية

التقطيع الترابي ؛  فإن املغرب  /نوع من التقسيم " الجهة " في بنية السرد التاريخي ؛ وإذا اعتبرنا " الجهة " لم يرد لفظ -

 ...الوسيط في ظل السلطة املركزية املتعاقبة شهد أشكاال متعددة من التقسيم ومسميات مختلفة

كان في مجال متحرك باستمرار بين مد وجزر يراعي درجة التحكم في محاور " سياسة جهوية "  تدخل السلطة في إقرار -

 ..التجارة الداخلية ومراكز التجارة القافلية وفي تحقيق التوازنات القبلية حسب املناطق

ها املغرب حسب مناطقه بالنظر إلى املؤهالت الطبيعية والبشرية واالقتصادية التي يتوفر علي -بعض االرهاصات الحالية  -

الخاصة بالتقسيم الجهوي املغربي تجد استمراريتها في  ، وما بعدها(15ص:,2006فرانسوا، ن تروان، جو )املختلفة 

 التقسيم الترابي الذي عرفته الدول املتعاقبة باملغرب الوسيط

 قائمة املصادر واملراجع

املطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس، دار املنصور ،األنيس 1972ابن أبي زرع الفاس ي، علي بن عبد هللا، –
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 ،1للطباعة والوراقة، املغرب، الرباط، طبعة 

 .7طبعة  الدار البيضاء، دار الكتاب، املغرب، ,1978املراكش ي عبد الواحد،   –

 . 3، دار الرشاد الحديثة، املغرب، الدار البيضاء، طبعة2 - 1م، املغرب عبر التاريخ، الجزء 1993ه/1414حركات، إبراهيم،  –

ليبيا_  الدار العربية للكتاب،,1982ترجمة أمين الطيبي، حركة املوحدين في املغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، روجي، لي تورنو،    –

 عة.تونس، بدون طب

 .1طبعة  طنجة، املغرب، جذور للنشر،,2004حفريات في تاريخ املغرب الوسيط، بولفطيب الحسين،  –

 ، الدار البيضاء، الطبعة العربية. املغرب ،للنشر،طارق 2006املغرب، مقاربة جديدة في الجغرافية الجهوية، ،وآخرونجون فرانسوا  تروان  –

للمؤلف، سنة اإلصدار، عنوان الكتاب، دار النشر، بلد ومدينة النشر، الطبعة، عدد بالنسبة للكتب: االسم العائلي ثم الشخص ي  –

 الصفحة.

 بالنسبة للمقاالت: االسم العائلي ثم الشخص ي للمؤلف، سنة اإلصدار، عنوان املقال، اسم املجلة، العدد، املجلد، دار النشر، بلد ومدينة –

 كترونية برابط النشر.النشر، الطبعة، عدد الصفحة. ترفق املقاالت اإللي
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 برلين –، السياسية واالقتصادية / ألمانيااالستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

 

آفاقه التنموية  كرونولوجيا التقسيم الجهوي باملغرب و

Chronology of the regional division in Marocco and its development prospects 

 املغرب /املهراز جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية طهر / فاطمة الزهراء إلهامي .د

Dr Fatima Zahra ILHAMI/University of Sidi Mohamed Ben Abdallah/ Faculty of Letters, Dahr Al-Mahraz/ Morocco. 

 الدراسة: ملخص

 وثيقا بمجموعة من املفاهيم من قبيل )الجهة، Régionalisme يندرج مفهوم الجهوية "
ً
" من جهة، ضمن شبكية مفاهيمية لكونه يرتبط ارتباطا

...( ومن جهة أخرى فإن لهذا املفهوم سيرورة تاريخية خاصة به، حيث ارتبط بكيفية إدارة الدولة للشأن الترابية، التنميةالالمركزية، اإلقليم، 

لخطب السياسية والدراسات والتحاليل األكاديمية، ا لباملغرب موضوعا شاسعا ومركبا، بحيث غدا موضوع العام. لذلك يعتبر موضوع الجهوية

نهدف و  .2011. ودستور اململكة الجديد 1997في أبريل  47-96. وقانون تنظيم الجهات 1996و   1992خاصة بعد وضع دستور اململكة لسنتي 

ما هي  وذلك عبر سيرورة تاريخية للجهوية باملغرب، منطلقين من السؤال األساس ي: العام للجهوية املفاهيمي  في هذا املقال إلى تناول اإلطار

 التنموية؟ كرونولوجيا التقسيم الجهوي باملغرب وما هي متطلباته

 وملعالجة هذا السؤال سوف نتبع التقسيم التالي: 

 أوال: نبذة عن مفهوم الجهوية 

 أهم متطلباتهثانيا: التقسيم الجهوي باملغرب و  

 ثالثا: أثر التقسيم الجهوي على التنمية الترابية

 رابعا: الجهوية والنموذج التنموي الجديد

 الجهوية، التقسيم الجهوي، الالمركزية، التنمية الترابية، التدبير العمومي. :الكلمات املفاتيح

Abstract: 

Regionalism, as a concept, is on one hand a part of a conceptual network as: region, province, decentralization, territory 

development... etc. on the other hand, this concept has its own historical process because it's related to State's management 

of public affairs. Henceforth, the topic of regionalization has taken a big part in political discourses and academic studies in 

Morocco. This importance given to this subject becomes more visiblein the 1992 and 1996 constitutions aftermath. Also, the 

law 47-96 related to regions organization issued in 1997 has shed more light on the topic. At least, the constitution of 2011 

has given to the regionalization a distinguished situation along its articles. 

Due to this importance, we aim in this article to present the conceptual framework of regionalization by presenting its 

historical process in Morocco. In order to do so, we tried to answer the following questions: what is the chronology of 

regionalization in Morocco ? and what are its development requirements? 

In order to answer the questions, we will follow this planning: 

1.  A brief  history of regionalization/ 2.  Regionalization in Morocco and its requirements/ 3.  The regionalization impact on 

territory development/4.  Regionalization and the new model of development in Morocco. 

Keywords: Regionalization, Regional division, decentralization, territory development, public management. 
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 :مقدمة

مجموعة من الرؤى السياسية  لكونه تتداخل وتتقاطع فيه ،يعتبر موضوع الجهوية باملغرب موضوعا شاسعا ومركبا

لخطب السياسية والتحاليل األكاديمية خاصة في السنوات األخيرة )بعد ا لحيث غدا موضوعواالقتصادية واالجتماعية، 

حكم الذاتي تحت وتمكين األقاليم الصحراوية املغربية من ال، 1997في أبريل  47-96وقانون تنظيم الجهات  1996دستور 

حول الجهوية يتصل بقضايا تفعيل سياسة الالمركزية في مجمله ...(. كما أن النقاش العمومي الدائر السيادة املغربية

 انتظارات عيش السكان. وكيفية النهوض بأوضاع السكان اجتماعيا واقتصاديا، ثم مسألة بناء جهات تحترم وتترجم 

نه أن تكون خارج اإلطار العاملي، وقد كانت دائما جزءا مال يمكن قارة اإلفريقية التي لل"دولة تنتمي املغرب  وبما أن

من املناطق الخاضعة ملنطقة كما أنها تعتبر   كحضارات أو في معاناتها مع االستعمار أو بمساهماتها في حركة التحرر العاملية،

وعندما جرى الحديث كثيرا في العقود  .قصائيةاإنسانية عضوية وليست  ثقافة  ذي والراغبة في بناء عالم جديد، الهيمنة،

 ،مو مواردها الخااألخيرة عن تهميش إفريقيا خالل عملية العوملة الحديثة ونتيجة القول بعدم االحتياج إلى أسواقها أ

واقع  نفسها وفق أفريقيا 'ال تهميشها' مؤكدا تجاوزه لفكرة الظرفية' عن تزايد 'اندماج لسمير أمين انطلقت مقولة مهمة

 .(38ص  :2010، )الشعراوي  الغني بحقائق اقتصادية واجتماعية هامة" ،العوملة الحديثة

تعرفه العديد من الدول من  تالعاملي، وأبرز ما بات-ال يمكن أن يخرج )املغرب( عن هذا السياق اإلفريقي وعليه 

، أهم املجاالت التي عرفت تطورات كثيرةمن تطورات كثيرة هو طريقة تنظيمها ملؤسساتها ومجاالتها، ويعتبر "املجال الترابي 

شهد هذا األخير في إطار سياسة الالمركزية تطورات من حين آلخر وذلك وفق شكل الدولة، حيث ما فتئ نظامه الحاكم حيث 

تقسيمات وتقطيعات جديدة لترابه، ذلك أنه من أبرز املالحظات في هذا الصدد، هو األبعاد األمنية التي تحكمت يعلن عن 

 .(https://www.fsjesouissi.com/2016/07/pdf.html نظر:ا) "في ذلك أكثر من األبعاد التنموية

التنمية "بقوة، غير أن  1971على الرغم من أن األبعاد األمنية كانت حاضرة في التقسيمات الجهوية السابقة لسنة 

شكلت والزالت الهاجس بالنسبة لدول العالم الثالث والتي من بينها املغرب، إيمانا منها على أنها السبيل الوحيد لتبوء مكانة 

-الذي أصبح يفرض على الدولة ضرورة تطوير بنياتها السياسية وهياكلها السوسيوما داخل ميكانيزمات املجتمع الدولي، 

 .(https://www.fsjesouissi.com/2016/07/pdf.htmlنظر: )ا "يةداقتصا

الذي  األخيرة التي ارتبطت باملد الديمقراطيبالجهوية، هذه دول العالم إلى ما يعرف ولقد التجأت مجموعة من 

من اعتراف رسمي بالحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية كآلية تدبيرية، وما تاله  عرفته أوربا خالل القرون السابقة

والثقافية للجماعات واملناطق واألفراد والجهات، إذ أصبحت الجهة املكان األنسب لتصريف الصراعات السياسية 

لثقافية من جهة والفضاء الجدير بتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة ثانية، كما وظفت أيضا لتذويب وا

 ملغربي، نتساءل عن هذه الجهوية.وبالعودة إلى مجتمعنا ا، االختالفات التي كانت على صعيد الدول 

 ية؟ما هي كرونولوجيا التقسيم الجهوي باملغرب؟ وما هي متطلباته التنمو 

 وإجابة على هذا السؤال املركزي سوف نتبع التقسيم التالي:

 أوال: نبذة عن مفهوم الجهوية

 ثانيا: التقسيم الجهوي باملغرب وأهم متطلباته

 ثالثا: أثر التقسيم الجهوي على التنمية الترابية

https://www.fsjesouissi.com/2016/07/pdf.html
https://www.fsjesouissi.com/2016/07/pdf.html
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 رابعا:الجهوية والنموذج التنموي الجديد

 أوال: مفهوم الجهوية

، نشأ وتطور مع توجه مجموعة من دول أوربا الغربية إلى التخلي عن انسبي احديث امفهوممفهوم الجهوية يعتبر 

 لعديد من جهود التنمية، بل وتضييعها أحيانا كثيرة.سياسة املركزية اإلدارية، بعدما اكتشفت حدودها وإعاقتها ل

شبكة مفاهيمية، لكونه يرتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من املفاهيم من قبيل ب من جهةمفهوم الجهوية  يرتبط

املفهوم سيرورة تاريخية خاصة  فإن لهذا، أخرى  ومن جهة ، التراب، التنمية، التدبير العمومي، الالمركزية...(اإلقليم)الجهة، 

 فكيف تعرف الجهوية؟ حيث ارتبط بكيفية إدارة الدولة للشأن العام. ،به

للقانون العام، تتمتع بالشخصية املعنوية يعرف القانون التنظيمي الجهة على "أنها جماعة ترابية خاضعة 

واالستقالل اإلداري واملالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما ال مركزيا يقوم على الجهوية 

 .(https://www.fsjesouissi.com/2016/07/pdf.htmlنظر: ا) "املتقدمة

مصطلح واسع االستخدام في املغرب والجزائر وتونس وغيرها من الدول كإسبانيا وإيطاليا، Régionalisme "الجهوية 

أو منطقة أو جهة، وهي نمط تدبيري  اعني أيضا إقليمهذا املصطلح هو سياس ي إداري، كما ي والسياق الرئيس ي الستخدام

يرتكز على تقسيم املجال الوطني إلى جهات بهدف التخطيط لتنميتها وتطبيق الالمركزية، وتهدف أيضا إلى إبراز وتعزيز 

من خالل املطالبة  ،خصائص ومميزات إقليم معين، وذلك بالدفاع عن هذه الخصائص وحفظها في إطار الدولة املوحدة

وفي السياق اإلداري السياس ي يستخدم مصطلح  لجهة في غالبيتها ذات طابع إداري.أوسع للمنطقة أو ابمنح صالحيات 

: انظر(الجهوية للداللة على اتجاه الدولة املركزية ملنح الجهات أو األقاليم سلطات إدارية واقتصادية وسياسية"

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9.) مفهوم الجهوية  رتبطوي

 وهو املركزية. ارتباطا وثيقا مفهوم آخرب

  ُيفوض أن يمكن والذي واحد قرار مركز في السلط تركيز إلى تهدف املركزية"تهدف 
ً
ها أعوان إلى السلط هذه من جزءا

باشر عملية العملية هذه .déconcentration بالالتمركز يسمى ما طريق عن
ُ
 العالقة أن حيث اإلدارية املنظومة داخل ت

 وثانيا ،Pouvoir hiérarchique تسلسلية سلطة على أوال مبنية عالقة هي املنظومة هذه مكونات مختلف بين تربط التي

 أو باألمر املعنيين إلى (pouvoir) السلطة بإعطاء وذلك القرار مراكز تعدد إلى تميلا فإنه الالمركزية  اأم .التعيين مبدأ على

 األعمال على املراقبة على أوال مبنية املحليين املنتخبين وبين املركزية السلطة بين العالقة أن حيث ملباشرينممثليهم ا إلى

 االحتفاظ على تقوم املركزية فإن جمعاء األمة هو املجتمع يكون  عندما .االنتخاب مبدأ على وثانيا األشخاص على وليس

 .(7: ص 2019نبيه، ( "-املجتمع- األمة هذه ألفراد االجتماعية بالحياة يتعلق ما وممارسة القرار بسلطة للدولة

بمناسبة أشغال املناظرة الوطنية األولى للجهوية املتقدمة على أهمية  ولقد نص خطاب ملك محمد السادس

 االستقالل، منذ ببالدنا الترابية الالمركزية تشكله ما عليكم يخفى "وال: ، وجاء فيهفي مسلسل اإلصالحاتالالمركزية الترابية 

 مسيرتها ترسيخ وفي والسياس ي، اإلداري  صرحها بناء في استراتيجيا خيارا باعتبارها الدولة، إدارة في بالغة أهمية من

 الدستورية اإلصالحات مسلسل في هامة بمكانة بالدنا، عرفتها التي التاريخية املحطات مر على حظيت ثم الديمقراطية. ومن

 بهذا املتعلقة القانونية املنظومة على جذرية تغييرات إدخال من مكنت حيث اعتمادها، تم التي واإلدارية والسياسية

 أبعادها مختلف في التنمية، مجال في الترابية للجماعات األساس ي للدور  التدريجي الترسيخ على وساعدت الورش،

https://www.fsjesouissi.com/2016/07/pdf.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9
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https://www.collectivites-)خطاب جاللة امللك على الرابط:  واالجتماعية" والسياسية االقتصادية

royaux/2-discours-territoriales.gov.ma/ar/extraits). 

يتضح من خالل هذا الخطاب أن جاللته قد منح أهمية كبيرة لالمركزية في مسلسل اإلصالحات السياسية واإلدارية 

 والالمركزية التعددية التمثيلية الديمقراطية االستقالل منذ املغرب ارياخت"والدستورية، وإن هذا يتعزز من خالل 

  هذا ويمنح  فيهما. رجعة ال استراتيجيين كخيارين
ُ
بة، املجالس داخل من السكاَن، الترابية الحكامة من النمط

َ
 سلطة املنتخ

 انطلقت الكبرى، املراحل من بمجموعة املؤسس ي، املستوى  على الالمركزية، مرت بأنفسهم. وقد املحلية الشؤون تدبير

 منعطفا شكلت التي ،1976سنة  في خصوصا حاسمة، محطات عبر بعدها وتطورت ،القرن املاض ي اتيستين بداية في أوالها

  تلتها الالمركزية، مسار في حقيقيا
 
 وظلت .2009و 2002و 1992سنوات  في واملتوالية املنتظمة اإلصالحات من مجموعة

 على مقتصرة املالية، وباالستقاللية املعنوية بالشخصية واملتمتعة العام للقانون  الخاضعة الترابية، الجماعة صفة

انظر:  (" الترابية الجماعات مصاف إلى بالجهة ارتقى الذي 1992دستور  جاء أن إلى واألقاليم، والعماالت الجماعات

s/utilisateur/Downloadsfile:///C:/User). 

 املمنوحة الصدارة بمكانة الخصوص وجه على التطور  هذا تميز"قد ساهم امليثاق الجماعي في ذلك، حيث و 

ت التي التقريرية وبالسلطة األخرى، الترابية بالجماعات مقارنة للجماعات
َ
ل ِّ
و 
ُ
 رصدها التي الهامة املالية واملوارد لها، خ

 املضافة القيمة على الضريبة عائدات من املائة في 30تخصيص  خاصة، وبصفة ،1976لسنة  الجماعي امليثاق لصالحها

  منذئذ وتوالت لفائدتها.
ُ
ت حيث الجماعات، لفائدة وخصوصا اإلصالحات، سلسلة  املرتبطة الجوانب مختلف همَّ

 أن الواضح ومن الجماعية. املجالس في ينباملنتخب الخاص األساس ي والنظام أجهزتها تسيير وقواعد وماليتها بصالحياتها

 تلك تتجاوز  لها املرصودة واملوارد الوسائل وحجُم  اختصاصاتها، نطاُق  حيث من الجماعات بها حظيت التي األهمية

  الفترة، هذه في الجماعات به حظيتي جوهر  امتياز إلى األخرى. إضافة الثالثة الترابية للوحدات املمنوحة
َّ
 اإلمكانية في لتمث

تقرير ( "النخب وتكوين املتدرجة، الديمقراطية باملمارسة والتمرُّس وتأطيره، الترابي املجال تدبير مجال في لها توفرت التي

 .(57ص  : املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

التي يريدها لبالدنا  في مناسبات عديدة على خيار الجهوية املتقدمةنصره هللا ولقد أكد جاللة امللك محمد السادس 

 إيجاد في االجتهاد على تقوم أن يجب نريدها التي فالجهوية"في خطابه لعيد العرش املجيد:  ءوعلى هدفها التنموي، وجا

 التنموية والصعوبات توفرها، أن يمكن التي الشغل وفرص ومواردها، خصوصياتها حسب منطقة، لكل املالئمة الحلول 

 وقراها، مدنها وبين مناطقها، بين والتكامل التوازن  إطار في املندمجة، لتنميةا قطب تشكل أن يجب تواجهها. والجهة التي

 .( territoriales.gov.ma-https://www.collectivites  ، انظر:الخطاب امللكي( "املدن إلى الهجرة من الحد في يساهم بما

مفاهيم أخرى من قبيل الالمركزية، التدبير الالمركزي، التنمية  تداخل معيظهر إذن أن مفهوم الجهوية مفهوم ي

منذ  التاريخيب شهد تطورات عبر مساره كما أن تفعيله في املغر الترابية كما أنه مفهوم سبقتنا إليه العديد من الدول، 

وعليه تعتبر الجهوية  االستقالل إلى اليوم، مركزا على هدفه األسمى أال وهو إحداث تنمية شاملة على جميع األصعدة.

https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/ar/extraits-discours-royaux/2
https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/ar/extraits-discours-royaux/2
https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/ar/extraits-discours-royaux/2
file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/Ø§Ù�ØªÙ�Ø±Ù�Ø±-Ù�ØªØ·Ù�Ø¨Ø§Øª-Ø§Ù�Ø¬Ù�Ù�Ù�Ø©-Ø§Ù�Ù�ØªÙ�Ø¯Ù�Ø©%20(1).pdf
https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/
https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/
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ضغط على اإلدارة املركزية وفي جاءت به املبادرة امللكية في عدة خطابات، والهدف منها تخفيف ال اإصالحي اورش املتقدمة

 يعة اإلدارية.املجاالت ذات الطب مقدمتها

 هم متطلباتهأالتقسيم الجهوي باملغرب و   :ثانيا

 ،وبرامج وندواتالسامية ةلكياملخطب العديد من ال، مهدت لها قطع املغرب أشواطا كبيرة في تقسيماته الجهوية

 :غير أننا سوف نركز على أربعة مراحل نعتبرها أساسية في التقسيمات الجهوية املغربية وهي

 1971 سنة ما قبل مرحلة -

 1971ة التقسيم الجهوي لسن -

 1997التقسيم الجهوي لسنة  -

 .إلى اآلن 2015التقسيم الجهوي لسنة  -

 ما هي إذن متطلبات هذه التقسيمات الجهوية باملغرب وأي آفاق تنموية ارتبطت بها؟ف

بل هي عبارة  ،من فراغ تنشأفإنها ال لذلك  ،تشكل سياسة الجهوية تلك األداة التي تحقق التنمية الشاملة واملتوازنة

تكون أساسا ملا سيعقبها. حيث يثار نقاش بين من يسير في اتجاه و  ستند كل مرحلة فيها إلى سابقتهاعن تطور متتالي لحلقات ت

نفي وجود تنظيم إداري وإقليمي فباألحرى الجهة خالل سنوات ما قبل الحماية، فيما هناك اتجاه يرى أن املغرب عرف 

هناك تنظيم جهوي باملعنى  قبل الحماية الفرنسية. ويمكن القول أنه خالل فترة ما قبل الحماية لم يكن نظاما للجهة

 ذلك ألن جل التنظيمات كانت تعتمد على التنظيمات القبلية والجغرافية.الحديث، 

  1971مرحلة ما قبل سنة  

 سياس ي، ،ومتطلبات ارتبطت بما هو اقتصادياملغربي مسارا طويال ومتدرجا أملته ظروف ي قطع التقسيم الجهو 

االستعمارية في تقسيماته الجهوية حيث كان وقع الكثير  و لعل املغرب قد عانى من تأثيرات الرؤية…ترابي إداري، اجتماعي،

 Robert ويعتبر متأثرة بأطروحة بلد من قاموا بها ، حيث ظلت هذه الدراساتعلى البلد امن الدراسات امليدانية وغيرها كبير 

Montagne في عمله السوسيولوجيف أحد املتأثر بأطروحة بلده، الباحث الفرنس ي le Makhzen et les Berbères  نجده

 .(20: ص2011السنوني،  ( قسم املجال املغربي إلى بالد السيبة وبالد املخزن قد 

املغاربة عبر تصنيفهم إلى هذه التقسيمات املجالية ذات طابع أمني حاولت أن تعمل على إحداث تفرقة بين 

للقواعد القانونية  مر املخزن ومجموعة األفراد املمتثلينمجموعتين، مجموعة األفراد املغاربة املعروفين بعدم امتثالهم ألوا

"ظل الشعب املغربي في عراك مع االستعمار األوربي منذ القرن التاسع عشر، وضد حركة املخزنية، ومع ذلك فقد -واألمنية

ا من خوض غمار ًد الفرنس ي واإلسباني، وقد تم تطويق املغرب باالستيالء على سواحل الريف فلم ير املغرب بُ  التوسع

املعركة لضمان وجوده، وكان هذا الكفاح أول األمر سلميا يجري عن طريق الدبلوماسية، فقدر للمغرب االنتصار في هذا 

طرف الجارين الفرنس ي واإلسباني، لم يسمح لإليالة الشريفة  امليدان غير أن الحصار السري الذي ضرب على املغرب من

أن تجدد نظامها العسكري، إلى حد أنه عندما هاجمت الجيوش الفرنسية مدينة الدار البيضاء ومدينة وجدة، اضطر 

املفاجأة اغتنم الفرنسيون عنصر  املغاربة أن يدافعوا عن أنفسهم بسالح غير متكافئ مع أسلحة الخصم، وجيش غير منظم.

وا في احتالل السهول تدريجيا ثم وقع احتالل مدينة فاس عاصمة املغرب ؤ امهم وجيوشهم بالدار البيضاء وبدفوطدوا أقد
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 .(36: ص 2012)البكاري،  أجبر السلطان عبد الحفيظ على توقيع معاهدة الحماية" 1912وفي سنة  1911سنة 

إنه على ضوء هذه األحداث والوقائع ذهب الكثير من الباحثين واملهتمين بقضايا الدولة املغربية، خاصة في فترة 

األصول الفرنسية  غم من كثرة الباحثين والدارسين ذوي "وعلى الر الحماية، إلى عمل دراسات وأبحاث تخدم مصالحهم. 

من خالصات ونتائج تخدم مصالحهم، غير أن هذا لم يمنع باحثين دراسات وأبحاث أغلبها تتض اواإلسبانية والذين أنجزو 

أرادت أن مغربية  وطنيةظهرت كتابات "وطنيين من البحث والتنقيب عن الحقائق، ففي مقابل هذه الرؤية االستعمارية 

مؤسسا في هذا حيث كان عمل املؤرخ عبد هللا العروي  ،بحث في أصولها التاريخيةالتعيد االعتبار إلى الذات من خالل 

 .(20)السنوني: ص  " االتجاه

حاول عبد هللا العروي أن يقدم دراسات تاريخية تنقل الحقائق التاريخية املغربية كما كانت، وتحاول أن تقف على 

في كتابه  الوزان الفاس يقسم من وجهة تاريخية. فيما  التي كانت أنذاكاملجالية التقسيمات دراسة الشخصية املغربية و 

املغرب إلى مملكتين هما فاس مراكش، وال يذكر أي حد فاصل بينهما ولو أن عبد األحد السبتي في أطروحته  افريقيا' 'وصف

 بين الجهتين الكبيرتين في املغرب.
ً
 فاصال

ً
 يجعل الوزان مملكة فاس تضم سبعة  حول الزطاطة يجعل نهر أم الربيع حدا

والحوز.أما مملكة مراكش فتنقسم عنده إلى سبعة أقاليم  والبريفوكرط  والهبط :تامسنا ومنطقة فاس وأزغاز أقاليم هي

أخرى هي، السوس األقص ى الذي تنتهي حدوده في أقص ى رمال الصحراء وشماال عند حدود إقليم حاحا وإقليم هسكورة، 

  .دكالة، وجزولة، مراكش وتادلة

كراهات "وباعتبار اإلدية للقرن املاض ي، بالعوامل االقتصا االرتباطلقد كانت هذه التقسيمات مرتبطة أشد 

الظرفية االقتصادية املترتبة عن منتصف الستينيات، أصبحت الغلبة للبحث عن الفرص املثلى للتوسع االقتصادي ضمن 

كما في ميادين التجهيزات الكبرى التي أشرفت عليها  ،مختلف اختيارات التموضع املجالي في الفالحة والسياحة والصناعة

دفع  ،االقتصادية واملالية وكذلك انعكاساتها االجتماعية والسياسيةاكل شها ومولتها الدولة...والظاهر أن تفاقم املونفذت

راقبة وتتبع مجريات املجال الترابي ككل في اململجموع التراب الوطني بدافع إحكام  ستراتيجية عصريةنحو البحث عن ا

 .(36)السنوني: ص  مختلف أبعادها وتداعياتها"

  1971التقسيم الجهوي لسنة 

"نهج جهوية املشاريع في نهاية  فرض تفاقم املشاكل االقتصادية واملالية املترتبة عن منتصف الستينات ال شك أن،

استجالء املستوى التنموي املقارن ألقاليم اململكة  دأ، حيث ب1968-72ل فترة املخطط الخماس ي الستينات وتحديدا خال

فالحي من جهة -وعلى إبراز االختالالت الجوهرية من جهة وتجريب عمليات تهيئة مناطق معينة على املستوى الهيدرو 

 .(36)السنوني: ص  "والسياحي من جهة ثانية

األساس في التقسيم اإلداري للمملكة، مجال ضيق ، الوحدة الترابية اإلقليمبعدما أثبتت التجربة أن إطار العمالة/

كوحدة ترابية تنموية بإمكانها  هو "الجهة"مستوى مجالي أوسع  إلى االنتقالم نه أن يلعب دورا اقتصاديا مهما، تال يمك

سبع  إلى 1971-6-16قسم املغرب بموجب ظهير وقد جحفة، فكانت الجهوية االقتصادية. التخفيف من الفوارق الترابية امل

ثبيت الساكنة ذلك من خالل تالجهات و تصادية واالجتماعية بين بهدف التخفيف من الفوارق االق اقتصادية جهات

 وإقامة التجهيزات والتحكم في التوسع العمراني.واألنشطة والخدمات 

تصادي ار ترابي لعدم التمركز االقإيجاد إط :في تمثالم امزدوج 1971كان هدف التقسيم الجهوي لسنة لقد 
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التخفيف من الفوارق بين الجهات،  على البعد االقتصادي بهدفتركيز هذا التقسيم والتأسيس لهيئة جهوية استشارية. إن 

 :جعله يختص بمجموعة من العيوب واملتمثلة فيما يلي

 ة أو تلك،. إن هذا التقسيم ليس له بعد تاريخي أو سوسيولوجي يمكن املواطنين من اإلحساس بانتمائهم لهذه الجه1

 . لم يكن وازع هذه الوحدة الترابية تجميع األنشطة والخدمات العمومية الالزمة لحياة السكان بالجهة،2

. استحواذ بعض الجهات على قسط وافر من التجهيزات واالستثمارات كالجهة االقتصادية الوسطى والجهة 3

 الشمالية الغربية،

مكناس بجهة مكناس تافياللت، وإلحاق ورزازات بأكادير رغم الروابط . ربط مدينة الراشدية البعيدة من مدينة 4

 التقليدية التي تجمعها بمدينة مراكش، 

. بدال من اعتماد املقاربة الجهوية املطلوبة العمل بها، بقي التخطيط حبيس اإلطار اإلقليمي، باستثناء بعض 5

 الفالحي لسوس ماسة لالستثماركتب الجهوي التدخالت التنموية كإحداث صناديق جهوية للقرض الفالحي وامل

 .(113-112)السنوني: ص 

، كما ظهرت تناقضات 1973-77شهد هذا التقسيم الجهوي عدم تناسق األهداف الجهوية للمخطط الخماس ي 

سيكبح بين املقاصد التنموية والجهوية لهذا املخطط وبين معايير وثوابت التنظيم السياس ي واإلداري للمملكة بما عديدة 

استمرت معالجة الشؤون املحلية والجهوية  ؛على ذلك ويقفل كل زوايا التجديد املرجو من وراء اعتماد الجهة باملغرب. ومثاال

التعليمات تنقل توجيهاته وتنفذ بصرامة العام،  اركز السلطة ومنطقهحكرا مؤبدا على وزارة الداخلية كمؤسسة تمثل م

وبتدرج وحذر تلك التي توص ي بنهج الالتمركز والالمركزية...والش يء نفسه ولو بصيغة أخرى القرار التي ال تفرط في مركز 

  1981-85نعثر عليه ضمن مضامين مخطط 
ُّ
ر بنواقص النهج الجهوي كما فرضته املمارسة من زاوية التأخر الذي ذك

)السنوني: الصفحات  ية من جهة أولى.املسجل في بلورة املخطط الوطني إلعداد التراب ومخططات النهوض باملجاالت القرو 

37-38-39.) 

من أسباب عرقلة نمو االقتصاد الوطني،  متجاوزا "بل اعتبر 1971أصبح التقسيم الجهوي لسنة  ،على ضوء ذلك

مع حصر نظرا للمعوقات املالية وغياب اآلليات القانونية والتنظيمية املالئمة وفقدان التجانس والتكامل بين الجهات، 

في إطار تقني ضيق دون مالمسة شمولية للحاجيات واألهداف. فكانت النتيجة اتساع الفوارق الجهوية وتعميق  الجهة

 مما أدى إلى التفكير في تقسيم جهوي جديد. .(114)السنوني: ص االختالالت املجالية"

  1997التقسيم الجهوي لسنة 

إلعالن الجهة، وذلك لتجاوز النواقص  1996مهد دستور ، جهة 16سبع جهات إلى نظام جهوي ب من نظام جهوي ب

صاحبها من مظاهر والفوارق بين الجهات وما االختالالت هذه ربط   حيث تمالتي عرفها التقسيم السابق،  ختالالتال وا

ميدان هول في امللخصاص اقلبات املناخية من جهة و طلقة للت  املتبعية أال وهو الاإلقصاء االجتماعي بمصدر وحيد 

 اأو محدد احاسم االتجهيزات من جهة أخرى. فناذرا ما كانت العوامل ذات الطابع السياس ي واملؤسساتي تقدم على أن لها دور 
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ي ظلت تجربة ناهيك عن التجربة الجهوية املرتبطة بالحكم الذاتي لألقاليم الصحراوية الت للوضع الجهوي العام باملغرب.

لهوية ما زال يراوح مكانه سواء قبل ربطها بآفاق الحكم الذاتي في أقاليم الصحراء املغربية فسؤال ا مرتبطة بسؤال الهوية.

فالبحث في حد ذاته عن صيغة مغربية  هد لها ببلورة "جهوية موسعة.وإلى حين اإلعالن عن تكوين لجنة عُ  .أو بعد ذلك

تجاوب سيرها وأسس تدبيرها مع مستلزمات  نلضماللجهوية يعني أن التجربة الجارية مطالبة باالنتقال إلى مرحلة أخرى 

. فأين تكمن اختناقات تجربة الجهات باملغرب؟ كيف يمكن للمشروع (41-40)السنوني: الصفحات  مغرب األلفية الثالثة"

 تحسينالجهوي أن يؤسس لتوزيع ترابي للعمل يضمن تأهيل التراب الوطني ككل من منطق التضامن الفعلي بين الجهات و 

 شروط العيش واالرتقاء االجتماعي داخلها؟

 2015تقسيم الجهوي لسنة ال 

جهة( تجاوز  15نظام ب  1997– نظام بسبع جهات 1971ن السابقين )لقد كان املراد من التنظيمين الجهويي

ل دافع مراجعة التقطيع  جالية، وإذا بها زادت من تفاقمها.االختالالت والتفاوتات امل
 
جهوي الترابي الوفي هذا الصدد شك

 خصوصا على مستوى التجانس والتماسك االجتماعيين.محطة مهمة في مسار الجهوية 

  والقوانيُن  2011 ز يوليو  فاتحِّ  دستوُر  "فتَح  وقد
ُ
نظيمية   التَّ

ُ
 بلوغ أمام واسعة آفاقا الترابية بالجماعات املتعلقة

  الجهةِّ  بإعطاء املتقدمة، الجهوية إقرار من املتوخاة األهداف
َ
دارة، مكانة  الديمقراطية، شرعيتها خالل تكريس من الصَّ

  وتخويلها
ً
  تمنحها التي واالختصاصات املهام من مجموعة

َ
نمية مجال في األولوية ة، الت   املرصودة املوارد من وبالرفعِّ  االقتصادي 

)انظر:  الجديدة" التحديات وتواجه وجه أحسن على بأدوارها ضطلعكي ت لها

/s/utilisateur/Downloadsfile:///C:/User). 

 1971لقد أقر تقرير خمسين سنة من التنمية البشرية على تجربة التقسيم الجهوي التي عاشها املغرب منذ سنة 

لم تستطع أن تتجاوز الطابع اإلداري مع توازن في السلط أنها ، 2015وصوال إلى  1997و 1984مرورا بمحطات 

 ركز والجهات.واالختصاصات وتحديدها بدقة بين امل

 ثالثا: أثر التقسيم الجهوي على التنمية الترابية

توجهت التنمية ومنذ مطلع الثمانينات إلى أن تكون "واكبت التقسيمات الجهوية املتتالية تنمية ترابية، بحيث 

مع املغربي من شروط العيش الكريم، داخلية ذاتية تساهم فيها جميع فئات املجتمع، وتستجيب إلى ما يحتاج إليه الكائن 

أمثل للموارد  مراكز تستغل استغالالالتخلي عن األعمال التنموية املتفرقة وغير املنظمة، فضال عن ضرورة إحياء 

الطبيعية والبشرية املحلية. ومن هذا املنطلق، أصبح "التراب" يعوض أكثر فأكثر "املجال" وبدورها املرجعية "الترابية" 

نجد أنفسنا أمام تعدد وهنا  ،املرجعيات واألبعاد واملقاييس عددت حتى أصبحنا نتحدث عن "ترابيات" تبعا لتعددتنوعت وت

التي تعد في الحقيقة تتويجا النتصار الجغرافيين الذين استطاعوا اقتحام املجال التداولي  دالالت ومركزية مفهوم "الترابية"

ر التنمية، سيتبنى املغرب من خالل دستور سنة و الصطالحي واملفاهيمي ملنظللسياسات العمومية...أمام هذا التجديد ا

، بدوره مصطلح "الترابية"، حينما عمل على تسمية الوحدات الالمركزية بالجماعات الترابية عوض الجماعات 2011

لتنظيم، بل سيحوله إلى املحلية وهي: الجهات والجماعات الترابية، أي أنه سيجعل من التراب ليس فقط مجاال لإلعداد وا

:  )انظر الجديدة للسياسات العمومية الناجعة، ومحددا ومرجعيا وفاعال في شروط التنمية املجتمعية املأمولةأحد املداخل 
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https://www.fsjesouissi.com/2016/07/pdf.html). ة أساسيا في التقسيمات لقد ظل شرط التنمية خاصة الترابي

 أصبح الخطاب التنموي املغربي أيضا، يوظف مفهوم 'التنمية الترابية' ارتباطا بسياق"إلى اآلن، حيث  1997نذ الجهوية م

'التنمية املحلية'، حيث جاء تبني هذه املفاهيم، نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية  'الجهوية املتقدمة'، عوض مفهوم

واجتماعية طبعت املجتمع املغربي في اآلونة األخيرة، واملتجلية في انتشار شعارات الفكر الديمقراطي واملشاركة السياسية 

ي جميع املبادرات التي تهم الشأن العام املحلي، حتى ودعائم دولة الحق والقانون، والتي تدعو إلى إشراك الساكنة املحلية ف

 ،(4ص : آفاق التنمية الجهوية باملغرب نحول تفعيل الجهوية) عليها" ةتكون أكثر إسهاما في التعاطي مع الرهانات املطروح

 املغرب كتاب من فصل يعد الذي املحلي العام الشأن تدبير على وساهرة فعالة نشيطة، مبادرة، ترابية وحدات لنا برزت فقد

 السواحل. املمتد

 جديدة سياسة باعتماد، آنذاك الوطني لالقتصاد جديدة انطالقة 1977-1973 لسنة الخماس ي املخططلقد أعطى 

 سياسة بمثابة املخطط هذا اعتبر الستينات، ولذلك مرحلة أفرزتها التي واالجتماعية قتصاديةاإل لألوضاع نقدي طابع ذات

 إعداد تقنية املخطط هذا خالل من تبلورت، حيث العامة األوضاع معالجة في السابقة الدولة الستراتيجيات تصحيحية

 ،الجهوية للتنمية أقطاب وخلق االقتصادية الجهوية فكرة تي كرسالت، ولىاأل  الجهوية التجربة بداية الوطني، مع التراب

 بنية السبعة االقتصادية الجهات وإعطاء، التجربة هذه لنجاحا حاسم عنصرا ،الترابي املجال تهيئة مسألة باتت حيث

 جهات سبع إلى املغرب تقسيممن خالل  ذلك، اوغني وشامال اواسع معنى املخطط بهذا لتنميةوأصبح لللتطوير.  قابلة تحتية

مخططات أخرى وشهد املغرب بعد هذا املخطط  ( اقتصادية جهة كل في قاليماأل من عدد دمج لخال من تم قتصاديةا

الذي حاول أن يلطف األزمة االقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار  1978( لسنة 1980-1978مثل: املخطط الثالثي )

 البترول فأفرز مكانة مهمة للقطاع الخاص في عملية التنمية.

حيث حاولت الدولة من خالل هذا املخطط مللمة األوضاع  1987-1983املخطط الخماس ي لسنوات  -

 تصادية واالجتماعية للبالد عن طريق دعم املنتوجات الغذائية والصناعية والطاقة.االق

( الذي هدف إلى تعديل مسار التطور وآليات التنمية االقتصادية واالجتماعية 2004-2000مخطط التنمية ) -

o-o-o-web.com/uploaded/o-https://hazbane.asso-: انظرالسكة الصحيحة للتنمية. ) ووضع املغرب على

o.pdf-u-u-u-o-u-o-o-u-u-u-o-u-o-o-o-o-u-u-u). 

 رابعا: الجهوية والنموذج التنموي الجديد

 التي املتقدمة الجهوية تشكل"بمناسبة عيد العرش ملحمد السادس نصره هللا جاء في الخطاب امللكي السامي  

 تغيير بإحداث كفيال تفعيلها ليكون  والتبصر، التأني بكامل تدبيره يتعين كبيرا ورشا ،الجديد الدستور  وكرسها ،أطلقناها

 فسح يتعين ،املسار هذا رهانات ولكسب الترابية. بالجماعات املركز عالقات وفي، الدولة هياكل تنظيم في ،وتدريجي جوهري 

 ٬املؤهلين واملواطنين املواطنات أمام اآلفاق وفتح ،والشباب للنساء واملكثفة الواسعة واملشاركةالنخب،  لتجديد املجال

 متطلبات مواكبة من لتمكينها ،العمومية اإلدارة إصالح في الشروع بالحكومة نهيب كما والنزاهة. املسؤولية بروح املتحلين

 هذا سنوات. ومن عشر من أزيد منذ إليه ندعو فتئنا ما الذي، الالتمركز مسألة يطرح ما الجديدة. وهو الترابية الرؤية هذه

 التجاوب على ومساعدتها ،مرافقها انتشار إعادة من اإلدارة يمكن بمالالتمركز، ا ميثاق باعتماد مطالبة فالحكومة ،املنطلق

 . وذلكتسييرها وحسن املشاريع وضع فيالحقيقية،  املسؤولية تستشعر وجعلها الالمتمركز، املصالح حاجيات مع األمثل

https://www.fsjesouissi.com/2016/07/pdf.html
https://hazbane.asso-web.com/uploaded/o-o-o-o-u-u-u-o-o-o-o-u-o-u-u-u-o-o-u-o-u-u-u-o.pdf
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 تضع ،جيدة حكامة إطار في، الجديد الترابي التنظيم لتفعيل ،الالزمة لإلصالحات الكبير الورش على االنكباب مع بموازاة

 .( s/utilisateur/Downloadsfile:///C:/User/)انظر الخطاب امللكي:  اهتمامها" صلب في البشرية التنمية

من خالل خطاب جاللته يتضح أن الجهوية شكلت ورشا كبيرا من خالله سوف يعمل املغرب بكل أطيافه على العمل 

دارية إل ، السياسية واواالجتماعية االقتصاديةعلى تحقيق أهدافه وتنزيل مخططاته على أرض الواقع خدمة للتنمية 

 إطار "فينتظارات الشعب املغربي بمختلف أطيافه ومكوناته وال يب جخالل تقسيم جهوي يستمن وتحقيق العدالة الجهوية 

 لعب الجهات على سيتعين انطالقته، السادس محمد امللك الجاللة صاحب أعطى الذي املوسعة الجهوية مشروع تفعيل

 في بالتفكير للجهوية االستشارية اللجنة قامت الصدد، هذا واالجتماعية. وفي االقتصادية التنمية مجال في أساس ي دور 

 املحلية. السياسات وتنفيذ صياغة مجال في بدورها فعال بشكل االضطالع للجهات يتسنى حتى توفرها الواجب الشروط

 مقارنتها تمت حيث واقعية مقترحات إلى التوصل أجل من القائم، للوضع شمولي بتشخيص القيام تم الغاية، ولهذه

 خالل املحققة اإلنجازات إبراز من التشخيصية الحصيلة هذه مكنت املجال. وقد هذا في نجاحا األكثر الدولية بالتجارب

 للجهات. واالجتماعية االقتصادية التنمية مسيرة أمام تقف التي واملعيقات االختالالت على الضوء وتسليط األخيرة العشرية

 والتنمية االقتصادي النمو مجال في الجهات بين ما الفوارق  فإن الهامة، املنجزات من العديد تحقيق رغم وعليه،

ظهر إلى قائمة التز  ال األساسية الخدمات من واالستفادة البشرية
ُ
  املؤشرات اليوم. وت

ُ
 واسعا

ُ
 الجهات بين ما النمو في بونا

االستشارية للجهوية، الكتاب الثالث، اللجنة ) أكادير إلى طنجة من املمتد الساحلي الشريط على الوطنية ثروةال وتمركز

انظر:  :07ص  :الجهوية املتقدمة في خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية، اململكة املغربية

file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/t%C3%A9l%C3%A9chargement%20(1).pdf (. 

 خاتمة

في بادئ األمر )فترة الحماية( بأهداف أمنية وفيما بعد )بعد جهوي باملغرب كرونولوجيا ارتبطت شهد التقسيم ال

فإذا كانت الجهة في عهد االستعمار لها خلفية استعمارية، كان  ( ارتبطت بظروف ومتطلبات ذات أهداف تنموية.االستقالل

هدفها هو ضمان أمن املستعمر، حيث تم تقسيم املغرب إلى مناطق عسكرية وكانت الثروات الوطنية في خدمة املعمر، 

ألولين من االستقالل فإنه خالل العقدين ا واالقتصادي،البعدين: األمني  ينبهذ اوبالتالي كان اهتمام املعمر بالجهات رهين

، تجلى ذلك في إحداث مؤسسات ومكاتب جهوية، ثم إقرار ات أبعاد اقتصادية واجتماعيةمفهوم الجهة كوحدة ذيظهر بدأ 

 الجهة كإطار قانوني ومؤسساتي هدفه األسمى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.

وف ارتبطت بما هو أمني في البداية، لتنتقل إلى ما وعليه، يكون التقسيم الجهوي باملغرب قد فرضته عوامل وظر 

هو اقتصادي ثم عوامل تنموية شاملة، وتعتبر التنمية الترابية التي أصبح يدعوا لها املغرب من أهم املستجدات واملتطلبات 

واردها وتحقق امللحة اليوم، حيث ال يمكن في نظرنا أن تكون جهوية تمكن كل جهة من إدارة شؤونها الداخلية وترتقي بم

 تنميتها الداخلية والخارجية بدون نموذج تنموي تضعه أمامها وتسير على خطاه.

لظهير الشريف )  96.47في تنظيمها ملقتضيات القانون  ويمكن تلخيص دوافع وأسباب إحداث الجهة التي تخضع

 دوافعو  الجهوية املؤسسات ودمقرطة الالمركزية تدعيم إلى تهدف سياسية دوافعإلى  (1997: 470، عدد 1-97-84رقم 

 واقتصادية. اجتماعية دوافع عن فضال إدارية،

file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/Ø§Ù�ØªÙ�Ø±Ù�Ø±-Ù�ØªØ·Ù�Ø¨Ø§Øª-Ø§Ù�Ø¬Ù�Ù�Ù�Ø©-Ø§Ù�Ù�ØªÙ�Ø¯Ù�Ø©%20(1).pdf
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 املراجعقائمة 

 /pdf.html/2016/07https://www.fsjesouissi.comآفاق التنمية الجهوية في املغرب نحو تفعيل الجهوية، على الرابط:  -

u-u-o-u-o-o-o-o-u-u-u-o-o-o-web.com/uploaded/o-https://hazbane.asso-بحث مخطط التنمية الجهوية، على الرابط:  -

o.pdf-u-u-u-o-u-o-o-u) 

ي واالجتماعي والبيئي، متطلبات الجهوية املتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية، إحالة ذاتية رقم تقرير املجلس االقتصاد -

 file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/، على الرابط:  22/2016

مكتبة ، سلسلة العلوم االجتماعية، الطبعة األولى، دار النشر الفكر السياس ي واالجتماعي في أفريقيا . (2010) الشعراوي  ،حلمى -

 ذ الهيئة املصرية العامة للكتاب.األسرة، برعاية السيدة موزان مبارك، تنفي

تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، متطلبات الجهوية  (.2012يوليو 30) العرش عيد بمناسبة السامي امللكي الخطاب -

 file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/: ، الرابط22/2016ة رقم املتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية، إحالة ذاتي

https://www.collectivites-: لرابطا . 2015/07/30سبة عيد العرش في الخطاب امللكي للملك محمد السادس بمنا -

territoriales.gov.ma 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9: الرابط -

 /territoriales.gov.ma-https://www.collectivites: الرابط -

 //:www.kas.de/documentshttps : الرابط -

 2019/12/20في  الرسالة السامية لجاللة امللك املوجهة إلى املشاركين في أشغال املناظرة الوطنية األولى للجهوية املتقدمة، أكادير -

 royaux/2-discours-territoriales.gov.ma/ar/extraits-https://www.collectivites: على الرابط

 470، املتعلق بالجهات، الجريدة الرسمية عدد 96.47، بتنفيذ القانون رقم 1997أبريل  2الصادر في  1-97-84الظهير الشريف رقم  -

 .1997بتاريخ أبريل 

  ر، مع نصوص الدساتير والظهائ2001-1955حداث وتعاقب الحكومات باملغرب دليل تاريخ األ  . (2002) البكاري  ،عبد السالم -

لى، مطبعة بني أزناسن، ردمك، ، مراعة عمر بلحسن، تقديم محمد املنصور، الطبعة األو وتأليف الحكومات وتعيين أو إعفاء الوزراء

 .املغرب

: : الرابطمة التنمية االقتصادية واالجتماعية، اململكة املغربيةاللجنة االستشارية للجهوية، الكتاب الثالث، الجهوية املتقدمة في خد -

  /file:///C:/Users/utilisateur/Downloads 

، الطبعة األولى، الناشر الجمعية االشتراكية قضايا الجهوية املتقدمة باملغربمحمد األسعد،  .(2011)السنوس ي معنى  ،محمد -

 .املغربللمستشارين واملستشارات، 

تنسيق عزيز العايدي، الطبعة  الجهوية املتقدمة بين الالمركزية والالتمركز )الجانب القانوني واملحاسباتي(، . (2019) نبيه ،محمد -

 .املغرباألولى، 

https://www.fsjesouissi.com/2016/07/pdf.html
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/
https://www.kas.de/documents/276068/276117/Publ.+Stand+der+fortgeschrittenen+Regionalisierung+in+Marokko.pdf/10ef0a99-eae3-7267-7a09-a7c84c1388ac
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https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/ar/extraits-discours-royaux/2
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 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية، السياسية واالقتصادية / ألمانيا

 البناء الجهوي باملغرب: مقاربة سياسية أم توجه تنموي؟

Regional Construction in Morocco: A political approach or a development orientation? 
  املغرب / جامعة محمد األول  / د. محمد الخضري 

Dr Mohammed Lakhdari/ University of First Mohamed/ Morocco 

 ملخص الدراسة: 

واالهتمام املتزايد بقضايا التنمية والعدالة االجتماعية واملجالية، اعتبر تبني سياسة الالمركزية نظرا للدينامية التي يعرفها املجال املغربي 

تعرضت للتهميش من قبل السياسات املركزية املعتمدة سابقا، أحد الخيارات الناجعة  وإشراك مختلف الفاعلين وإعطاء األولوية للمناطق التي

انطالقا من هذا التصور، عمد املغرب منذ استقالله على إعداد ترابه الوطني ومواجهة . لتحقيق التنمية الشمولية املتوازنة واملستدامة

ذلك سعيا منه للوصول إلى تقطيع منصف ومتوازن يسمح ببلورة إستراتيجية متتالية، و  اختالالته عبر تقطيعات جهوية وإقليمية وجماعية

 تنموية شاملة وبالتالي تسريع التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجاالت الترابية. هذا التوجه اصطدم بتحديات على مستوى تشكيل الجهات

تتحقق من خاللها أولوية املجال األطلس ي واملتوسطي وما وراء األطلس ي الترابية التي كانت وال زالت تنتظم في إطار ثنائية مجالية موروثة، 

حكامة  الهامش ي، وأضيفت إليها أولوية تسويق وتنافسية الجهة في إطار العوملة على التنمية الترابية. وانطالقا من هذه امليكانيزمات أسس نظام

. ويطرح غياب ات الحزبية وتمويل مشاريع استثمارية موجهة ملناطق دون غيرهامكرس للتفاوتات عبر قناة تمثيلية تطغى عليها الوالءات والصراع

قسيمات ضعف التتبع والتقييم للبرامج املنجزة أو املخططة أحد التعثرات التي يتفق جميع املتدخلين على مسؤوليتها في غياب النجاعة الكافية لت

حديد مساطر ربط املسؤولية باملحاسبة، لذلك يتطلب التفكير في إنشاء مؤسسة وتالجهوية، ومن معضالت ذلك عدم القدرة على تدقيق املهام 

  رسمية مؤهلة للتنسيق وفرض االلتقائية بين تعدد املتدخلين.

 .ترابيةالبناء الجهوي؛ العدالة االجتماعية واملجالية؛ التنمية ال الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Owing to the dynamism in the Moroccan sphere in general and the Eastern Maghreb in particular, and the growing 

interest in development and social - spatial justice issues, I consider the adoption of decentralization policy, the involvement 

of various actors, and the prioritization of regions that were marginalized by the previously adopted central policies, one of 

the viable options for achieving balanced and sustainable inclusive development. Proceeding from this perception, since its 

independence, Morocco has deliberately prepared its national territory and confronted its imbalances through successive 

regional, provincial, and municipal divisions, to reach a fair and balanced division that would allow the crystallization of a 

comprehensive development strategy and thus accelerate the economic and social development of the territorial areas. This 

trend ran into challenges at the level of the territorial region’s formation, which were and are still organized within the 

framework of an inherited spatial dichotomy, through which the priority of the Atlantic, Mediterranean, and marginal trans-

Atlantic spheres is achieved, and to which was added the priority of marketing and competitiveness of the region within the 

framework of globalization over territorial development. The absence and the weakness of tracking and evaluation of the 

completed or planned programs raises one of the stumbling blocks that all stakeholders agree on its responsibility in the 

absence of sufficient efficiency of the regional divisions, and one of the dilemmas of this is the inability to audit tasks and 

determine the procedures for linking responsibility to accountability, so it requires thinking about establishing an official 

institution qualified to coordinate and impose convergence between Multiple interventions.   

Keywords: Regional Construction, Social and Spacial Justice, Territorial Development.  
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  مقدمة:

ل حدث استقالل املغرب بداية ملرحلة في غاية األهمية للنظام الجديد. إذ كان عليه أن يثبت قدرته على ضبط 
َّ
مث

الترابي، وهكذا استمر الهاجس الترابي في التحكم في اختيارات الدولة. فتبلورت التصريحات السكان والسيطرة على املجال 

الرسمية والتدخالت إلعادة تشكيل التراب على مدى ستة عقود من أجل التخفيف من اإلرث الذي خلفه االستعمار بين 

حديث "املغرب اإلفريقي"، وال زالت مغرب مؤهل ومجهز "املغرب األطلس ي"، ومغرب مهمش فقير محصور ومحروم من الت

التباينات املجالية بين املناطق املحظوظة واملجاالت الهشة تمثل أحد التحديات التي جعلت املغرب ال يساير الركب في مجال 

 العدالة االجتماعية واملجالية وفي حكامة ترابية تنم عن مواجهة رهانات املستقبل.

تقالله على إعداد ترابه الوطني ومواجهة اختالالته عبر تقطيعات جهوية من هذا التصور، عمد املغرب منذ اس

متتالية، عندها قسم املجال املغربي إلى أقاليم ثم إلى جهات في ثالث تجارب، من أجل إحداث تقطيع  وإقليمية وجماعية

 االجتماعية للمجاالت الترابية.متوازن ومنتج يسمح ببلورة إستراتيجية تنموية شاملة ومن ثم تسريع التنمية االقتصادية و 

ولدراسة آثار البناء الجهوي على التنمية باملغرب، عملنا على تتبع خلفيات التقطيعات الجهوية وتبيان نتائجها الترابية 

وتحليل مؤشرات التفاوتات  -حالة جهة الشرق -واالقتصادية واالجتماعية، مع توضيح التهميش الذي تعرفه بعض الجهات 

 واإلنتاج بين الجهات املشكلة للتراب املغربي.في النمو 

 :
ا

  : تشخيص السيرورة وسؤال الحصيلة1997و 1971لالتجربتان الجهويتان أوال

دفع عجز اإلطار اإلقليمي عن محو الفوارق وتحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي بشكل متوازن، إلى ضرورة التفكير 

أول تقسيم جهوي  1971يونيو  16جهوية متوازنة. وفي هذا اإلطار أسس ظهير  في إيجاد إطار جديد يمكن من تحقيق تنمية

 باملغرب.

 : استمرار الالتوازن الجهوي 1971التقسيم الجهوي لسنة  .1

(. وقد عرف الفصل الثالث 1، قسم املغرب إلى سبع جهات اقتصادية )الخريطة 1971يونيو  16بمقتض ى ظهير 

وتنسيق الدراسات واألشغال واألعمال املتعلقة باملناطق، والعمل على ازدهار "اقتصاد الجهة، بأنها فضاء اقتصادي لتنفيذ 

املناطق". أما املنطقة، فيقصد بها في الفصل الثاني من الظهير بأنها "مجموعة من األقاليم التي تربط بينها أو يحتمل أن 

ة بتقوية نموها، والتي تقتض ي من جراء ذلك، تربط بينها على الصعيد الجغرافي واالقتصادي واالجتماعي عالقات كفيل

القيام بتهيئة عامة فيها، وتؤلف املنطقة إطار عمل اقتصادي يباشر داخله إجراء دراسات وإنجاز برامج قصد تحقيق تنمية 

ة، منسقة ومتوازنة ملختلف أجزاء اململكة". فالجهة االقتصادية ال تتمتع بأي شخصية معنوية وال استقاللية مالية خاص

 تبقى مهمتها استشارية في التحضير لتصاميم التنمية االقتصادية واالجتماعية.

وهكذا، فإن هذا التقسيم حاول أن يالئم بين الوحدات الجهوية السبعة من حيث املساحة والسكان والطاقة 

والسهول والغابات االقتصادية وتوزيع الثروات الطبيعية بشكل متكافئ من خالل إعطاء كل جهة حظها من الجبال 

والصحراء أو املناطق الجافة، ثم منفذا على البحر، وأحسن مثال لهذا التنظيم، هي الجهة االقتصادية الشرقية التي تجمع 

كلم.  200بين جبال الهورست وجبال بني يزناسن والسهول والهضاب العليا القاحلة، ثم منفذا على البحر يتجاوز طوله 

أعطى  1971ست جهات ما عدا الجهة الجنوبية الوسطى. ولهذا فإن التقسيم الجهوي لسنة ويعمم هذا التنظيم على 
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للمعيار الطبيعي أهمية قبل املعايير األخرى وذلك لتفادي النظرية االستعمارية التي كانت تميز بين مغرب نافع وآخر غير 

 نافع.

 : الجهات االقتصادية السبع والتجانس الطبيعي1خريطة رقم 

 .1971ر: التقطيع الجهوي لسنة المصد

م تتسم بصعوبة تنفيذ سياسة 1971إال أن الوضعية العامة التي عاشها املغرب بعد تطبيق التجربة الجهوية لسنة 

جهوية فعالة، وذلك لكونه عاش على وقع أزمات داخلية وخارجية أثرت على ميزانية الدولة وعلى توجيه االهتمام بالجهتين 

الغربية وذلك لربح رهان التوازنات املاكرواقتصادية إلرجاع الديون التي اقترضها من املؤسسات الدولية  الوسطى والشمالية

، التي أجبرته على تبني سياسة (150-146، صص. 2012بوجروف سعيد م )1983إبان فترة التقويم الهيكلي لسنة 

هميش الجهات الفقيرة مثل الجهة الشرقية. التقشف وإغفال البحث عن سبل مواجهة الفوارق الجهوية مما زاد من ت

 ولتوضيح ذلك سنعتمد على مجموعة من املؤشرات أذكر منها:

 افية واالجتماعية  املؤشرات الديموغر

م، أن الجهة الوسطى والجهة الشمالية الغربية 1994و 1971يالحظ من خالل التوزيع الجهوي لعدد السكان ما بين 

، وهذا ما يشير إلى كون التقسيم الجهوي 1994سنة  %48إلى ما يناهز  1971سنة  %44بـــ ارتفعت نسبة استقطابها للسكان 
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 لم يستطع وقف الالتوازن السكاني لصالح الجهات األكثر مردودية وإنتاجية.

أسفله، إلى التباينات الواضحة في تركز السكان حسب الجهات، بحيث يعكس استقطاب الجهة  1يشير الجدول رقم 

بـ  1971من مجموع الساكنة والتي شهدت تزايدا باملقارنة مع سنة  %48الجهة الشمالية الغربية ملا يزيد عن الوسطى و 

القنيطرة، وعلى العكس من -املحمدية-، ولعل ما يفسر ذلك هو األهمية االقتصادية للمثلث الصناعي الدار البيضاء2,8%

وبزيادة  1994سنة  %6,8لسكان؛ أي حصتها ال تتعدى هذا تبقى مساهمة الجهة الشرقية ضعيفة فيما يخص عدد ا

وكذلك بكثافة سكانية ضعيفة. نلمس من خالل الوضعية الديموغرافية فشل السياسة  %1,86طفيفة، ال تتجاوز 

الجهوية في تحقيق تنمية مندمجة وشاملة بين الجهات املغربية، بل عملت على تكريس االختالالت املجالية عبر توجيه 

ارات اإلنتاجية نحو الجهات الغنية، هذا من جانب ومن جانب آخر، فقد عرفت الجهة الشرقية على مستوى االستثم

االستفادة من الخدمات االجتماعية ضعفا باملقارنة مع الجهات األخرى وباألخص الغنية. فمثال فقد وصل متوسط عدد 

نسمة لكل طبيب، في حين لم يتجاوز املتوسط الوطني  6000إلى ما يزيد عن  1992السكان لكل طبيب بالجهة الشرقية سنة 

وهذا العجز الذي ميز الجهة  .(.Lhou B. 1994, pp 41-43من األِسرة ) %5,5نسمة إلى جانب استفادتها فقط من  4000

( %1,54( والباحثين )%1,64الشرقية شمل أيضا التعليم والبحث العلمي وباألخص توزيع وحدات البحث العلمي )

 .  (89، ص. 2020عونة خديجة وضايض حسن ( )%1,48صلين على دكتوراه الدولة )والحا

 1994و 1971: مقارنة التوزيع الجهوي لساكنة جهات املغرب السبعة بين 1جدول رقم 

 الجهات
معدل النمو السكاني بين 

1971-1994 

نسبة السكان من املجموع العام 

 1994سنة 

معدل الكثافة السكانية )ن/ 

 (2كلم

 168 26,60 2,28 الوسطى

 188 21,60 2,77 الشمالية الغربية

 69 11,70 2,08 الوسطى الشمالية

 24 7,30 2,05 الوسطى الجنوبية

 91 13,60 1,79 تانسيفت

 8 12,40 2,76 الجنوبية

 21 6,80 1,86 الشرقية

 37 100 2,30 املغرب

 .1994-1982-1971اإلحصاء العام للسكان والسكنى  –املصدر: مديرية اإلحصاء 

فهذه الوضعية أثرت على تباين مستويات املعيشة بين الجهات وهو ما يتضح من خالل املقارنة بين نفقات األفراد، 

من حجم النفقات  %7من حجم النفقات، في حين لم تساهم جهة الشرق إال بـ  %30,3حيث استأثرت الجهة الوسطى بـ 

 العامة. 

 :املؤشرات اإلنتاجية واالستثمارية 

م، جعلتنا نتأكد من عجزها الكبير عن التخفيف مـــــن إشكالية 1971إن تقييمنا لنتائج التجربة الجهوية لسنة 

تكار الشريط االختالالت املجالية العميقة على مستوى اإلنتاج االقتصادي باعتماد نواة أقطاب حضرية جهوية، وذلك باح

من حجم االستثمارات، وثلث هذه النسبة حازت عليه مدينة  %58الساحلي املمتد بين الدار البيضاء إلى القنيطرة ما يناهز 

 الدار البيضاء لوحدها.
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 %بـ  1993: توزيع بعض املؤشرات االقتصادية حسب الجهات املغربية سنة 2جدول رقم 

املجاالت  الجهات

 املسقية

املؤسسات 

 الصناعية

العمال 

 الصناعيين

اإلنتاج 

 الصناعي

القيمة 

 املضافة

التصدير 

 الصناعي

االستثمارات 

 العمومية

املؤسسات 

 البنكية
 القروض

 59,7 37 52,2 62,17 57,25 60,32 54,95 54,17 22 الوسطى

 18,2 22 14,9 17,40 12,72 14,78 21,17 19,38 27,5 الشمالية الغربية

 4 9 6,1 4,25 3,02 4,87 6,30 7,98 7 الوسطى الشمالية

 3,3 5 2,3 5,17 1,07 2,86 3,15 3,46 4,5 الوسطى الجنوبية

 5 7 6,5 5,74 15,90 8,56 7,88 6,09 5 تانسيفت

 5,3 12 3,9 2,02 6,16 4,52 4,50 4,61 21 الجنوبية

 2,3 8 3,1 5,11 2,96 4,25 2,02 4,30 13 الشرقية

Source: Lhou B. 1994, pp.47-50. 

، إلى إشكالية التوزيع الجغرافي لبعض املؤشرات االقتصادية لجهات املغرب، حيث احتكرت الجهة 2يشير الجدول رقم 

الوسطى لوحدها نصف اإلنتاجية والقيمة املضافة، ويرجع ذلك إلى األهمية الصناعية للقطب الحضري ملدينة الدار 

 أكثر املجاالت جذبا لالستثمارات الخصوصية.البيضاء الحتوائها على تجهيزات جعلتها 

وعلى النقيض من ذلك يالحظ أن مساهمة جهة الشرق ضعيفة في البنيات اإلنتاجية واالستثمارية باملغرب إلى حدود 

، كونها لم تحظ بالعناية الكافية من قبل الدولة لتطوير بنياتها الصناعية باستثناء مركب الحديد والصلب ومعمل 1993

ومعمل اإلسمنت، وكلها تركزت في شمال الجهة. وقد حظي التجهيز الهيدروفالحي بملوية السفلى أهمية بارزة  السكر

من املساحة العامة التي خضعت للتهيئة الهيدروفالحية  %13استكماال للمشروع الذي بدأه املستعمر الفرنس ي بتجهيز 

 . (35، ص. 2014الخضري محمد باملغرب )

م انحرفت عن مسارها 1971عطيات االقتصادية واالجتماعية السالفة، يتضح أن تجربة ومن خالل تقييم امل

الحقيقي الذي وضعت من أجله واملتمثل في الحد من التباينات املجالية والفوارق االقتصادية واالجتماعية بين الجهات، 

منية وربح رهان االنفتاح على الخارج األمر وذلك بفعل املقاربة املركزية في صياغة التدخالت التي طغت عليها الجوانب األ 

القنيطرة وفسح املجال -الذي أدى إلى إفراز أهمية مدن الساحل في الدينامية االقتصادية عبر تضخم محور الدار البيضاء

ظور لبروز وتنامي بعض األقطاب الحضرية الجهوية الجديدة التي أصبحت تقوم بدور رئيس في تنظيم املجال مثل مدينة النا

 وبركان داخل الجهة الشرقية. 

م، اعتبرت فيه 1997إن هذا الواقع املجالي والتنموي دفع بالسلطات العمومية إلى تبني تقسيم جهوي جديد سنة 

 ، جماعة محلية تتمتع بسلطة االستقالل املالي والتسيير اإلداري والتنظيم الترابي.   1992الجهة حسب دستور 

 1997سنة حصيلة التجربة الجهوية ل .2

م دونية الجهات االقتصادية باعتبارها مؤسسة استشارية في إطار عدم التركيز اإلداري مقارنة مع 1971أكدت تجربة 

باقي الجماعات الترابية )العماالت واألقاليم والجماعات الحضرية والقروية( ذات الجهاز التنفيذي، األمر الذي جعل مسألة 

را لتدبير تنمية ترابية منسجمة على مستوى التراب الجهوي، ولتتماش ى مع السياسة ترقيتها أمرار ضروريا لتصبح إطا

 الالمركزية والديموقراطية املحلية التي نادت بها املؤسسات الدولية وفي مقدمتها مؤسسة البنك الدولي.

 ظلت قائمة، ويعزى ذلك إلى:رغم املجهودات التي بذلتها السلطات املركزية لتجاوز االختالالت املجالية املوروثة فإنها 



 

 التراب والتنمية الجهوية والمحلية: رؤى متقاطعة -الجهة      

 

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

62 

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية، السياسية واالقتصادية / ألمانيا

 إشكالية الالمركزية والحكامة -

ال مركزيتنا إدارية أكثر منها ال مركزية الكفاءات ما جعل الجهة ترزح تحت ثقل الوصاية، حيث إن املشرع رجح كفة 

جالس الجهوية الوالي بكونه املنفذ لقرارات املجلس الجهوي واملسؤول عن إعداد امليزانية واآلمر بالصرف، مما أضعف امل

في اتخاذ القرارات املتعارضة بذلك مع الالمركزية والديموقراطية املحلية، والسيما أن كل االختصاصات املرتبطة بالتنمية 

وإحداث املرافق تتوالها الدولة بمصالحها الالممركزة. لذلك فالجهاز التنفيذي للمجالس الجهوية ال يمكن أن يؤدي دوره 

تحديد أولوياته التنموية إال في إطار عالقات حسنة مع السلطة املحلية، فالدور الرقابي يؤدي حتما في استثمار مؤهالته و 

إلى االبتالع واالحتواء، والسلطات املحلية الشاهد الرئيس ي على ميالد املجالس، واستمرارية اسم القائد والعامل والوالي 

ليف ممثلي السلطة بمهمة اإلرشاد واملساعدة في املهام اإلدارية تكتس ي داللة املخزن القديم والتحكم في السلطة. وإن تك

 أعطى نوعا من الهيمنة اإلدارية على املنتخبين والتبعية الشاملة، وتنفيذ املشاريع ال يتم إال بموافقة السلطة وبمساعدتها.

يعتبر العامل أحد رموزها،  ويبقى االشراف على إطالق املنجزات أو التدشينات أحد املظاهر املعبرة عن السلطة التي

فال تجد مشروعا دون وصايته ومراقبته، وهو ما يوضح ميزان القوى املتحكم في املجال. لذا فما زال الهاجس الترابي هو 

 من رقابة األرياف إلى ضبط املدن وهوامشها( وبصيغ جديدة.  املتحكم رغم تغيره مجاليا )

 جالياستمرارية غلبة اإلقليم وضعف التجانس امل -

اعتبرت العماالت واألقاليم بمثابة املكونات اإلدارية الجوهرية املشكلة للجهة، مع العلم أن تفريخ الوحدات اإلدارية 

اإلقليمية التي عرفها املغرب منذ االستقالل تساير التطور السكاني والدوافع األمنية السياسية واإلدارية، فكلما تزايد 

ية التقسيم اإلقليمي ليسهل ضبط السكان بدعوى تقريب اإلدارة من املواطن. وهذا واقع السكان إال وترتب عن ذلك دينام

العديد من النماذج من الجهات، فالجهة الشرقية مثال انطلقت بإقليمين هما إقليم الناظور ووجدة ليخضع هذا األخير إلى 

لكن يبقى إقليم فجيج على حاله منذ تأسيسه  تقسيم تباعا من إقليم فجيج وإقليم بركان وإقليم جرادة وإقليم تاوريرت،

من مجموع السكان  %5من مجموع مساحة الجهة لكنه يمثل فقط  % 62م، إذ حافظ على مساحته التي تمثل  1974سنة 

 لذلك لم يخضع للتقطيع كونه لم يشهد دينامية سكانية. 

الحضري الذي اعتمد كمعيار رئيس ي في ألصقت العديد من املناطق بأقاليم غير تابعة لها من حيث االستقطاب 

التقطيع الجهوي، فمثال منطقة العيون لها عالقة أكثر بمدينة وجدة لكن تم إلحاقها بإقليم تاوريرت والش يء نفسه بالنسبة 

كلم وتبعد عن مدينة تاوريرت بأزيد من  30لقبائل بني ريص في جماعة سيدي علي بلقاسم التي تقرب من مدينة كرسيف بـ 

كلم لكن ألحقت بإقليم تاوريرت. مع العلم أن خيار التكامل الذي اعتمد في تحديد حدود الجهة الشرقية يصبح أكثر  60

صعوبة بسبب التفاوت بين األجزاء الشمالية للجهة واألجزاء الجنوبية، فاملراكز الصغيرة الواقعة في أقص ى الجنوب الغربي 

اليزيدي عامل بوعنان مع الراشيدية وبني تجيت وتالسينت مع الريش )للجهة تتفاعل مع مناطق خارج الجهة، حيث تت

. ومن هنا فمنطق استحداث األقاليم الذي تعتبر فيه الجهة ككونفدرالية للعماالت (258-252، صص. 2005املصطفى 

 واألقاليم والجماعات يجب أن يتوافق مع متطلبات التنمية املجالية واالستقطاب الوظيفي.

 الجهوي في محاربة االختالالت املجالية والفوارق االجتماعية فشل التقطيع -

إن القراءات املتعلقة بتقييم التقطيع الجهوي كشفت عن استمرار التفاوتات سواء بين الجهات أو داخل كل جهة 

جتهي ، يتضح أن بعض الجهات غنية بمقوماتها وإمكانياتها االقتصادية ك(7، ص. 2011اللجنة االستشارية الجهوية )
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 الحسيمة، وفي املقابل هناك جهات تبقى مساهمتها محدودة كجهة الشرق.-تطوان-الدار البيضاء الكبرى وطنجة

-كرست الدولة مخططاتها لعقود في االهتمام بالجهات الشمالية األطلسية وهو ما يفسر سيطرة خمس جهات )طنجة

ماسة( على ثلثي اإلنتاج االقتصادي -في؛ وسوسسطات؛ مراكش آس-القنيطرة؛ الدار البيضاء-سال-تطوان؛ الرباط

 2016 سنة %72,8وحجم استثمارات الدولة ) (.Haut-Commissariat au Plan 2020 , p.637) 2019سنة  73,8%)

(Conseil Régional de l’Oriental, 2017, p.25) . 

الجهات املغربية، فالجهات الهامشية أسفله، استمرار واقع االختالالت االقتصادية بين  2يتبين من خالل الخريطة 

، %4,95ما زالت مساهمتها ضعيفة في القيمة املضافة االقتصادية املسجلة، فمثال جهة الشرق ال تتعدى مساهمتها حاجز 

إلى اهتمام سياسات الدولة  . ويعزى هذا التباين2019سنة  %32,37وباملقابل تتجاوز إنتاجية جهة الدار البيضاء نسبة 

ق املحظوظة وعجز الفاعلين الجهويين من إيجاد بدائل اقتصادية ذات قيمة مضافة مرتفعة، فمثال بجهة الشرق باملناط

التي تظل وظيفتها التخزين في األبناك  -لم يستطع املتدخلون من التسويق ملؤهالتها ومنها االستفادة من تحويالت املهاجرين 

، هذا إلى جانب الوالدة املتأخرة ألهم -ها على شكل قروض للمستثمرينوتحويلها إلى جهة الدار البيضاء لالستفادة من

 القوانين واملؤسسات التي تشجع االستثمار بجهة الشرق وهو ما يجعل وضعيتها االجتماعية مقلقة.

 2019: تفاوت مساهمة الجهات في اإلنتاج االقتصادي الوطني سنة 2خريطة رقم 

Source : Haut-Commissariat au Plan (2020), p.637. 

إن الوضعية االقتصادية انعكست سلبا على معدل البطالة بالجهات، فاملقارنة توضح أن الجهات األقل استفادة من 

(. فمثال جهة الشرق تسجل أعلى معدل 3البنية االقتصادية وباألخص الصناعية ترتفع فيها معدالت البطالة )جدول رقم 

، وهذا 2001باملقارنة مع سنة  %1,1، وما يثير االنتباه هو تراجعها فقط بـ 2017سنة  %17,1للبطالة بين الجهات األخرى بـ 
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 في محو الفوارق املجالية.  1997مؤشر يدل على ضعف مساهمة التقطيع الجهوي لسنة 

 2017و 2001: معدل البطالة بالجهات املغربية بين 3رقم جدول 

 الفارق  2017 2001 الجهات

 -1,5 8,2 9,7 الحسيمة-تطوان -طنجة

 -1,1 17,1 18,2 الشرق 

 0,7 9,5 8,8 القنيطرة-سال-الرباط

 -1,9 12,9 14,8 خنيفرة-بني مالل

 -4,2 11,3 15,5 سطات-الدار البيضاء

 -2,4 7,2 9,6 آسفي-مراكش

 -1,8 6 7,8 تافياللت-درعة

 0,1 9,8 9,7 ماسة-سوس

 -6,7 13,1 19,8 جهات الجنوب

 -2,1 10,2 12,3 املجموع

Source : HCP (2018), p.54. 

م، لم تتمكن من 1997يشير الواقع الترابي للبالد، أن سياسة الالمركزية التي تبناها املغرب مع التقطيع الجهوي لسنة 

اعتبرها تقرير إحداث التوازنات بين الجهات. فقد برزت الجهات الشمالية الغربية كأقطاب لتمركز اإلنتاج االقتصادي، 

من اإلنتاج  %72من اإلنتاج الوطني. ويتمركز في هذه الجهات وحدها  %44الجهوية املتقدمة أنها الجهات التي تستحوذ على 

. بينما ال تساهم (15، ص.2011 اللجنة االستشارية للجهوية،)  من اليد العاملة املشتغلة في هذا القطاع %76الصناعي و

من إنتاج الثروة على املستوى الوطني، ويعتبر فيها القطاع الصناعي ضعيف املساهمة، حيث ال  %4,9جهة الشرق إال بـ 

 Conseil Régional deمن الصادرات الصناعية الوطنية ) %1من حجم اإلنتاج و %3من مجموع العمال و %2يشغل إال 

l’Oriental 2017, p.183) . 

الية وفوارق اجتماعية كبرى، وبتحديات خارجية مرتبطة باملتغيرات إن هذه الوضعية املجالية املتسمة بتفاوتات مج

العاملية واإلقليمية والوطنية من جيوسياسية واقتصادية واجتماعية...، فرضت على املغرب تأهيل مجاله الترابي وتأسيس 

 تصورات ترابية جديدة تعتمد على الجهوية املتقدمة.

ا:   ستهدف تحقيق التنمية الترابية أم تأقلم مع العوملةالجهوية املتقدمة: خيار تنموي يثانيا

محدوديتها في االستجابة ملتطلبات التنمية الترابية املتوازنة بين الجهات املغربية وفي التفعيل  1997لقد بينت تجربة 

الالزم للحكامة الترابية القائمة من األسفل وعلى التدبير التشاوري االلتقائي بين جميع الفاعلين باملجال. وقد فرضت أولوية 

ة وحل ملف األقاليم الجنوبية بناء على الحكم الذاتي، على تصور سياسة جهوية جديدة العوملة والتنافسية االقتصادي

ليغدو الخيار األساس ي للدولة املغربية ربح رهانات التنمية املستدامة الداخلية وتعزيز الدور اإلقليمي للمغرب في محيطه 

 الجيواستراتيجي اإلفريقي واملغاربي. 

 ل: من مغربين إلى ثالثةالجهوية املتقدمة وعوملة املجا .1

إذا كان املنطق الذي تحكم في تنظيم املجال املغربي ارتبط بثنائية سلطة املخزن املباشرة واآلخر في الهامش، فإن 
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العوملة بما لها من آثار على املجال الترابي جعلته مقسم إلى ثالثة مستويات وبثالث سرعات وحقب وذلك في إطار تنافسية 

 (.3م املجال )خريطة رق

 : تراتبية املجال املغربي زمن العوملة3خريطة رقم 

Source: Troin J.F (2011), pp.69-76. 

إذا كان املغرب يتميز باتساع مجاله الترابي وتنوع مظاهره الطبيعية، فإنه ال يزال يعاني من تفاوتات مجالية مركبة، 

فأصبح املجال املغربي مقسم بين مغرب دولي مؤهل ومنفتح على زاد االنفتاح على العالم في إطار العوملة من تعقيدها، 

املجال العاملي باحتوائه على بنيات تحتية وموارد بشرية جعلته محط استقطاب الستثمارات وطنية ودولية وجذب للسكان 

سيارة ومطارات وطنيا )املجال األطلس ي واملتوسطي(، ومغرب األقطاب الجهوية جعلت منه البنى التحتية من طرق سريعة و 

يتميز باستقطاب داخلي )املدارات املسقية والسهول الفالحية الخصبة(، وأخيرا مغرب هامش ي يعيش على مجال نفوذ في 

إطار اقتصاد االكتفاء الذاتي )ما وراء املجال األطلس ي(. وندرج هنا مثال جهة الشرق التي تعتبر فيه أقاليم الشمال منفتحة 

هويا ووطنيا بضخ استثمارات عمومية كبرى من تهيئة سياحية وبنى تحتية ستصبح ال محالة القلب وتحظى باهتمام متزايد ج

النابض للجهة اقتصاديا وسكانيا، مقابل أقاليم الوسط تستمد قوتها من البنى التحتية رغم أنها تعرف ركودا اقتصاديا 

التحديات الجيوالسياسية التي جعلت منها جسما بفعل ارتباط نشاطها اإلنتاجي بالظروف الطبيعية القاسية إلى جانب 

 بدون روح، في حين يبقى جنوب الجهة هامشيا ومعزوال بفعل غياب تدخالت تنموية مهيكلة للمجال.
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 التنمية الترابية والحكامة: أي تنزيل للجهوية املتقدمة .2

ممارسة الحكامة الترابية. وتشكل تعتبر السياسة الجهوية إحدى مدخالت تجسيد التنمية الترابية ومحكا حقيقيا في 

الجهوية املتقدمة خيارا للدولة في تحديث بنية هياكلها بإعادة النظر في عالقات السلطة املركزية باملنتخبين وفي تدبير الشأن 

صالحية إعداد برامج التنمية الجهوية  2015يوليوز  23الصادر في  111.14املحلي. ومن هنا ُمنحت للجهة وفق قانون 

لتصاميم الجهوية إلعداد التراب وتنفيذها وتتبعها، وتتبوأ في ذلك مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية األخرى. وفي وا

 إطار ذلك سنعمل على محاولة تقييم عمل املجلس الجهوي للشرق.

 : محاولة تقييم عمل الجماعات الترابية بجهة الشرق 4جدول رقم 

الحكامة والتنمية 

 الترابية
 لتعثراتا

املصادقة على 

برنامج التنمية 

الجهوية، والتصميم 

الجهوي إلعداد 

 التراب الوطني

من القانون التنظيمي على ضرورة إنجاز برنامج التنمية الجهوي في السنة األولى من مدة انتداب  83نصت املادة 

انتدابه. كما تأخر إتمام التصميم املجلس، لكن مجلس الجهة لم يصادق على البرنامج إال بعد مرور سنتين من 

، بفعل تفش ي وباء كورونا. إن اإلشكال الجوهري هو إلزام 2020الجهوي الذي كان من املقرر أن يكتمل إنجازه في 

على إتمام التصميم في  2021يناير  22اللجنة االستشارية الجهوية إلعداد مكتب الدراسات املشرف على إعداده في 

في إطار التشخيص الترابي، وهو ما يضع مسألة بلورة وثيقة استشرافية تضم الخيارات الكبرى شهر ماي وهو ال زال 

سنة املقبلة في مدة أربعة أشهر محط تساؤالت ألن ذلك سيؤثر على  25ومجاالت املشاريع والتخطيط االستراتيجي لـ 

 .جودة املخرجات

االلتقائية والتكامل 

بين برنامج الجهة 

 ومشاريع التنمية

اإلقليمية وبرامج 

 عمل الجماعات

يالحظ تناقض على مستوى التدخالت املسطرة في مشاريع التنمية اإلقليمية وبرنامج التنمية الجهوية، فمثال مشروع 

تنمية إقليم تاوريرت اعتبر هذا اإلقليم قطب لوجيستي لهيكلة اقتصاد اإلقليم، في حين داخل برنامج تنمية الجهة 

لى إقليم جرسيف. إضافة إلى التأخر الكبير في املصادقة على برامج عمل الجماعات إلى حدود وجه هذا املشروع إ

 بسبب الصراعات السياسية؛ نموذج جماعات أوالد امحمد وكطيطر وسيدي علي بلقاسم...الخ. 2019سنة 

اآللية التشاركية 

 للحوار والتشاور 

على إنشاء هيئات استشارية من أجل ضمان مشاركة املجتمع أكدت القوانين التنظيمية ملختلف الجماعات الترابية 

املدني إلنجاز وتتبع وتقييم برنامج التنمية الجهوي ومشاريع التنمية اإلقليمية وبرامج عمل الجماعات، إال أن 

املعاينة امليدانية أوضحت ضعف مساهمة الجمعيات كقوة اقتراحية، وارتباطها بالوالءات الحزبية والصراعات 

 يقة بين األحزاب وعدم تنظيم لقاءات بين أعضاء تلك الهيئات.الض

الحكامة الترابية 

وكفاءات أعضاء 

مجالس الجماعات 

 الترابية

إن ما يظهر ضعف الحكامة الترابية هو الخلط بين املعطى السياس ي والتنموي وهو ما يبدو جليا في مسألة تسريع 

مدة قصيرة، لذلك هناك فرق كبير بين الزمن السياس ي والزمن إنجاز التصميم الجهوي إلعداد جهة الشرق في 

التنموي، وترجيح مجلس الجهة مصلحة الجهة في حقها في التنمية املستدامة واملرنة، وأال يتسرع في إنجاز التصميم، 

بلة ألنها سنة املقبلة، وهو أساس برامج تنمية الجهة للمجالس املق 25له أهمية قصوى يرهن مستقبل الجهة لـ  الذي

 .مطالبة بإنجاز برامجها انطالقا من التصميم الجهوي إلعداد التراب

أما بالنسبة لالختصاصات التي أعطيت للجماعات الترابية من أجل بناء تصور جماعي ومندمج ملستقبل مجالهم 

رات كبيرة بحيث إن وذلك بغية ترسيخ دعائم الحكامة والتنافسية وإنتاج القيمة املضافة لحيزهم الترابي، محط تعث

مرحلة تأسيس الجهوية لم يرافقها تأطير منهجي تدخلي ألعضاء الجماعات، بل أن عددا ال يستهان به من أعضائها ال 

يتوفرون على مستوى تعليمي لذلك يطرح سؤال حول قدرة الجماعات الترابية بالجهة على بلورة مخططاتها التنموية 



 

 التراب والتنمية الجهوية والمحلية: رؤى متقاطعة -الجهة      

 

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

67 

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية، السياسية واالقتصادية / ألمانيا

ات الالزمة وتتقن التواصل التنموي مع املصالح الخارجية، وكأنها تملك الفرق ألفق ست سنوات كأنها تمتلك الكفاء

 السياسية املتوازنة، والتراكم املعرفي في صنع القرار.

تقييم إنجاز مشاريع 

برنامج التنمية 

 الجهوية

روي ودعم إن مختلف املنجزات التي تحققت في برامج التنمية الجهوية تهتم أساسا بفك العزلة عن العالم الق

التجهيزات األساسية واالقتصاد االجتماعي التضامني، إال أن املشاريع املهيكلة لالقتصاد الجهوي تبقى ضعيفة في 

 %17جنوب الجهة، ومما زاد من معاناة الجهة غياب وحدات صناعية تمتص نسب البطالة املرتفعة التي تتجاوز 

كان من املقرر أن يصبح قاعدة صناعية إنتاجية إال أن الواقع كأعلى معدل في املغرب، فمثال تكنوبول وجدة الذي 

يوضح أنها قاعدة صناعية استهالكية. وهكذا اضطر شباب الجهة إلى الهجرة نحو الخارج مما يوضح ضعف نجاعة 

التدخالت التنموية. باإلضافة إلى تسطير مشاريع صعبة التحقق على املدى القريب واملتوسط منها مشروع الربط 

 سككي بين وجدة والناظور عبر بركان.ال

مواجهة الفوارق 

 البيإقليمية

لم يستطع برنامج التنمية الجهوية مواجهة التفاوت بين شمال الجهة الدينامي وجنوبها املهمش. فقد استفاد 

ور وربطه الشمال من استثمارات كبرى ساهم في زيادة انفتاحه الدولي والوطني منها الطريق السريع بين وجدة والناظ

بالطريق السيار عبر بركان وتافوغالت. ومن املقرر أن يشيد طريق سيار بين الناظور وجرسيف مرورا بالدريوش 

وصاكة. وفشلت الجهة في التخفيف من عزلة الجنوب وهو ما توضحه االحتجاجات املتكررة وهجرة سكانها نحو 

 وحدودي. الشمال وما لذلك من خطر أمني وسياس ي في مجال قاحل وشاسع

 

إن عدة عوائق واكراهات تقف حاجزا أمام تنزيل مقاربة الجهوية املتقدمة للتنمية والحكامة الترابية، وتكتس ي صبغة 

مؤسساتية بسبب تعدد املتدخلين وإشكالية توزيع السلطات بينهم ومشاكل على مستوى االلتقائية في البرامج، ويالحظ 

املخططات الجهوية واإلقليمية واملحلية. إلى جانب افتقار الجماعات إلى الكفاءات نتيجة لذلك ضعف العالقة بين 

والقدرات على مستوى البناء املحلي وإنتاج النخب السياسية التي من املفروض أن تصنع القرار بشكل تشاركي في إطار 

 منظومة انتخابية ديموقراطية.

أو املخططة أحد التعثرات التي يتفق جميع املتدخلين على  ويشكل غياب ضعف التتبع والتقييم للبرامج املنجزة

مسؤوليتها في غياب النجاعة الكافية للتدخالت، ومن معضالت ذلك عدم القدرة على تدقيق املهام وتحديد مساطر ربط 

د املسؤولية باملحاسبة، لذلك يتطلب التفكير في إنشاء مؤسسة رسمية مؤهلة للتنسيق وفرض االلتقائية بين تعد

 املتدخلين.

 خاتمة

إن املتتبع للتقطيعات الترابية وبرامج إعداد التراب التي عرفها املغرب منذ االستقالل يستنتج أن حصيلة التنمية 

البشرية واالجتماعية واملادية يشوبها استمرارية التفاوتات بين مغرب مؤهل ومندمج ومغرب هامش ي يتسم بضعف 

صعوبة العيش، باألخص في املناطق الهامشية وفي حواضر املدن الكبرى واملجاالت مؤشرات التنمية وغياب فرص الشغل و 

 القروية. 

تعتبر جهة الشرق من الجهات التي تسجل مساهمة ضعيفة في اإلنتاج االقتصادي الوطني، إلى جانب عدم القدرة على 

جنوب الجهة. فقد حظيت أقاليم الشمال تجاوز اإلكراهات البنيوية التي أثرت على تباين مستويات التنمية بين شمال و 

أنكاد( استثمارات عمومية جعلتها أكثر جاذبية على مستوى بجهة الشرق )إقليم الناضور، إقليم بركان، عمالة وجدة
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 حلية غير قادرة على الرفع من تنافسيتها.اقتصادية م

وفي ضوء هذه التفاوتات داخل جهة الشرق، يبرز لنا مدى ضعف حكامة تدخالت الفاعلين التي كان من املفترض أن 

تساعد في خلق التوازنات بين األقاليم، حيث ساهم توجيه االهتمام باملناطق املحظوظة في تكريس الدينامية االقتصادية 

عية واملجالية شماال، األمر الذي يوضح ضعف قدرة الكفاءات الجهوية في تحديد األولويات بعيدا عن التنمية واالجتما

االستثمارية املبنية على املخططات الوطنية الزرقاء والخضراء املعوملة وفق طلب خارجي )السياحة الدولية، االنفتاح 
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 السياق التاريخي واألبعاد :التقسيم الجهوي في املغرب

Regional division in Morocco: The historical context and dimensions  
 د. ادريس أقبوش/ وزارة التربية الوطنية/ املغرب.

Dr. Idriss Akabouch/ Ministry of National Education/ Morocco. 

 :الدراسة ملخص

لقد أضحى موضوع التقسيم املجالي يحظى باهتمام متزايد من قبل كل الفعاليات، كإطار مالئم لبلورة استراتيجية للتنمية االقتصادية 

أجل ترسيخ الديمقراطية وتطبيق الالمركزية، من هنا يتضح أن واالجتماعية واملحلية التي تقوم على تعبئة املوارد والطاقات املحلية من 

لى التقسيم املجالي يعد ضرورة مجتمعية حيوية ال يمكن تجاهله في إعداد أي سياسة وطنية، ألن التقسيم املجالي لدولة ما يعتمد بالضرورة ع

تتالءم والواقع االقتصادي واالجتماعي والسياس ي دراسات اقتصاديات الكيانات املحلية حتى تكون السياسة املتبعة في هذا الحقل 

للمجتمعات املحلية. وضمن هذا اإلطار تم البحث عن إطار مالئم ملواجهة متطلبات التنمية، فكان اعتماد الجهوية املوسعة لتنفيذ توجهات 

 الدولة اإلقتصادية واالجتماعية.

لتقسيم املجالي للمغرب منذ فترة الحماية، وأهم االختالالت التي شابته، تحاول هذه الورقة تسليط الضوء على املراحل التي مر منها ا

ويتوخى هذا العمل البناء على التراكم واستثمار مخرجات التقسيمات املجالية السابقة، وذلك بهدف تجاوز االختالالت وتعزيز دينامية 

لتنموي الجديد في إطار الجهوية املتقدمة. أو بعبارة أخرى كيف التفكير في النموذج التنموي الجديد. وصوال إلى تحديد أهمية النموذج ا

سيساهم التقسيم الحهوي في تحقيق التنمية وترسيخ االنصاف والعدالة االجتماعية والسياسية والبيئية والثقافية. خاصة وأن الجهوية 

 تمتل منطلقا ومدخال استراتيجيا إلنجاح مشروع النموذج التنموي باملغرب.

 : التقسيم املجالي، املغرب، الديمقراطية، الالمركزية، التنمية، الجهوية املوسعة، العدالة.املفتاحية الكلمات

Abstract:  

The issue of territorial or  space division is being addressed with increasing attention from all actors as an appropriate 

framework for the formulation of a strategy for economic, social and local development that is based on the mobilization of 

local resources and energies for the consolidation of democracy and the implementation of decentralization. This makes it 

clear that space or territorial division is a vital societal necessity that cannot be ignored in the formulation of any national 

policy, because the space division of a country necessarily depends on studies of the economics of local entities so that the 

policy adopted in this field is compatible with the economic, social and political reality of the local communities. In this 

context, a convenient framework for addressing the requirements for development was adopted. To meet these 

requirements, the adoption of advanced regionalization was to implement the economic and social directions of the state. 

This paper is trying to highlight the stages of the space or territorial division of Morocco since the protectorate period and 

the most important imbalances it has witnessed. This work seeks to be based on the accumulation and investment of the 

outcomes of previous territorial divisions with a view to overcome  these imbalances and enhance the dynamic thinking of 

the new development model towards determining its importance within the framework of advanced regionalization. In 

other words, how the regional division will contribute to achieving development and consolidating equity and social, 

political, environmental and cultural justice, especially since regionalization is a strategic starting point and gateway for the 

success of the development model project in Morocco. 

Keywords: territorial / space division, Morocco, democracy, decentralization, development, advanced regionalization, 

justice. 
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 مقدمة: 

واقتصادية تسهل عملية التدخل ملواجهة متطلبات التنمية، وقد شهد تعتبر التقسيمات املجالية إطارات ترابية 

جهة. ومنذ بداية التقسيم املجالي للمغرب  12املغرب تقسيمات مجالية متنوعة، منذ ما قبل الحماية إلى مرحلة إحداث 

 ي بقوة.أصبحت مسألة التقطيع الترابي واملقاربة املعتمدة في التقسيم تطرح في النقاش العلمي األكاديم

شهدت اآلونة األخيرة نقاشا حادا حول الوضع التنموي باملغرب بسبب سوء التقسيم املجالي وغياب العدالة 

املجالية، وارتفاع نسبة التفاوتات املجالية، فقد تعالت األصوات لتحقيق العدالة املجالية وتجاوز مختلف االختالالت 

اختالف الرؤى والتصورات حول املداخل املمكنة لإلصالح، فإن ما يوحد بينها التي يعرفها التراب املغربي، وعلى الرغم من 

أنها تدق ناقوس الخطر حول الوضعية التنموية الهشة، وهو ما فرض على الدولة وكافة الفاعلين التفكير في نموذج 

 تنموي حقيقي قادر على تقليص الفوارق.

التقسيمات املجالية الكبرى باملغرب، وما هو التحول  كل هذه املؤشرات تدعونا إلى الحديث عن خصائص وأسس

الذي عرفه التقسيم املجالي للمغرب انطالقا من فترة الحماية الفرنسية؟. وهل استطاع املغرب إنجاح مخططات التنمية 

 باالعتماد على التخطيط الجهوي؟.

املراحل التي قطعها التقسيم في هذه الورقة سنسلط الضوء على املفاهيم املؤسسة للمفهوم الجهوي، وكذا 

. على اعتبار أن النظم سواء كانت إدارية أو سياسية أو 1997املجالي للمغرب منذ ما قبل االستعمار وصوال إلى تقسيم 

اقتصادية أو اجتماعية التنشأ من فراغ، بل عبارة عن تطور متتالي الحلقات تستند كل مرحلة فيه أسبقها، وتكون أساسا 

 (.3، ص 2006 -2005اردي، ملا سيعقبها)و 

 املحور األول: تحديد املفاهيم:

يمثل تحديد املفاهيم ضرورة منهجية ومعرفية ال ينبغي تجاوزها في أي بحث علمي، نظرا لكون هذا التحديد 

يساعد الباحث في إزالة أي لبس أو غموض قد يعتري أحداث بحثه، مما يقربه من املوضوعية، ولذلك تفرض علينا 

 ضرورة تحديد املصطلحات األساسية في البحث، ومنها: الدراسة

 الجهة: -1

إن موضوع الجهة موضوع يكتنفه الغموض على مستوى املفاهيم. هل هي إقليم جغرافي، أم منطقة اقتصادية؟ 

 مجال متجانس؟ أهي غير هذا وذاك؟ أهي مجال وظيفي أم

جزء من الكل، إال أن الناحية قد تعني بصفة خاصة ( لغويا تعني ناحية من النواحي أي Région) ةإن تسمية الجه

 .(19، ص 1993)املستف،  املحيط الذي يدور حول نقطة معينة، فهي إذن الضاحية أو املجال املحيط بمركز معين

انطالقا من هذا التقديم املختصر يمكن التمييز بين الناحية والجهة، فالجهة قد تضم مراكز عدة بضواحيها 

(، تلك الجهوية Régionalisationهنا تكون الغاية من التقسيم الترابي إلى جهات ترمي إلى بلورة الجهوية )املتنوعة، ومن 

التي يولدها تقسيم ترابي موحد في األصل إلى مناطق متعددة حسب مجاالت مختلفة، إال أن هذا التمييز غير كاف 

ار أهم الظهائر املتعلقة بتنظيم الجهة وما نصت لتوضيح وتفسير مفهوم الجهة، الش يء الذي سيدفع بنا إلى استحض
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عليه. وفي هذا املضمار تضاربت روايات املنظرين، وهذا راجع بالضرورة إلى غموض املفهوم وتعقيده، فكل واحد يحاول 

تكييفه مع معطيات تناسب مجاله وتقترب من تحليالته. فالسياس ي يعتبر التقسيم ذو مدلول سياس ي. أما الجغرافي 

صها )الجهة( في املعطيات الطبيعية، ونفس الش يء عند املؤرخين، وأصحاب القانون، وهذا أمر بديهي، ففي غياب فيلخ

املعايير املحددة للتنظيم والتقسيم سنجد أنفسنا أمام تأويالت متنوعة، وهذا التنوع كان مثار نقاش وجدال إلى حدود 

مجموعة من األقاليم التي ترتبط بينها أو يحتمل أن تربط »كونها والذي قدم تعريفا للجهة ب 1971يونيو  16صدور ظهير 

بينها على الصعيد الجغرافي واالقتصادي واالجتماعي عالقات كفيلة لتقوية نموها والتي تقتض ي من جراء ذلك القيام 

قيق تنمية بتهيئة عامة فيها، وتؤلف الجهة إطار عمل اقتصادي يباشر داخله إجراء دراسات وإنجاز برامج قصد تح

 (.25 -24، ص 1997بنمير، «)منسجمة ومتوازنة ملختلف أجزاء اململكة

 :اإلقليم -2

لقد حاول الجغرافيون وضع تعريف محدد لإلقليم، وتعددت تلك التعاريف حيث تباينت تلك األسس التي 

غرافية، ومدى تنوعها من اعتمدت في تلك التعاريف. من هنا تظهر مشكلة كيفية تحديد أبعاد اإلقليم، ونوع العوامل الج

قد يكون جزءا من دولة، أو قد يستغل أبعاده مناطق واسعة من أرض تتبع عدة دول  A regionواإلقليم   إقليم إلى آخر.

مختلفة، أو قد يتمثل في جزء من قارة، وأحيانا قد تشغل أبعاده مناطق مختلفة في أكثر من قارة واحدة. ومن ثم فإن 

من إقليم إلى آخر، إال أن أهم ما يميز كال منها هو تجانس أراض كل إقليم من حيث الخصائص  مساحة األقاليم تختلف

(. وعموما يعد اصطالح "إقليم" تعبيرا غير محدد 15، ص 1967)فاتح عقيل،  الجغرافية التي تشكل شخصيته العامة

ه أركانه من حيث بعض الخصائص املعنى، وإن دل معناه على ش يء فإنما يدل على جزء معين من سطح األرض تتشاب

(. وعلى 19، ص 1967الجغرافية التي تجعل له شخصية بارزة مميزة عن غيره من األراض ي األخرى املجاورة له)فاتح عقيل، 

أن اإلقليم عبارة عن مساحة ما من سطح األرض تتشكل بخصائص جغرافية خاصة  Stampذلك يذكر األستاذ ستامب 

 (.15، ص 1967ه من األراض ي األخرى املجاورة له)فاتح عقيل، تميز هذا االقليم عن غير 

 املنطقة: -3

يراد باملنطقة مجموعة من األقاليم التي تربط بينها أو يحتمل أن تربط بينها على الصعيد الجغرافي واالقتصادي 

وتؤلف املنطقة إطار عمل واالجتماعي عالقات كفيلة بتقوية نموها، والتي تقتض ي من جراء ذلك القيام بتهيئة عامة فيها. 

اقتصادي يباشر داخله إجراء دراسات وإنجاز برامج قصد تحقيق تنمية منسقة ومتوازنة ملختلف أجزاء اململكة)الظهير 

 (.1971الشريف، 

 الالمركزية: -4

كيز م في العلوم الفيزيائية والكيميائية )تركيز أشعة الشمس، تر 17إن كلمة مركزية لم تعرف إال منذ بداية القرن 

اإلدارية إال -محلول(، كما استعملت في املصطلحات العسكرية )تركيز جيش(، ولم تدخل ضمن املصطلحات السياسية

عقب عهد اإلصالحات في فرنسا، وحتى عهد قريب فإن املعاجم اللغوية ال تعطي إال مثاال واحدا في هذا امليدان وهو )تركيز 

( الذي يتحدث عن Tocqueville( حسب مفهوم توكفيل )Centralisation) السلطة( لكن هذه العبارة تتوافق مع املعنى

تركيز سلطة توجيه املصالح العامة من ناحية، واملصالح من ناحية أخرى من مكان واحد وفي يد واحدة والتي وصفها 

لتركيز وقام م لعدم ا1865( في سنة Leon Augogم تطرق )19بمركزية حكومية، ومركزية إدارية ، وفي منتصف القرن 
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 1861-1851بتمييز بين املركزية والتركيز. ونفس االلتباس وقع لكلمة ال مركزية، حيث أعطى هذا االسم في سنوات 

(، وفي هذا املضمار ظهر املفكر 9، ص 1993)املستف،  (Décentralisationمفهوما يركز على موضوع عدم التركيز )

إن املركزية سلطوية وحكومية، »خر بين املركزية والالمركزية عندما قال (، الذي ميز هو اآل Andri Hauriouالفرنس ي )

أما الالمركزية فهي قوة تحررية ودستورية، والالمركزية هي وسيلة وجود الدولة وكيفية بسيطة للتنظيم الداخلي 

ضح، ذلك أنه . إذن فمصطلح الالمركزية له في حد ذاته معنى خاص ووا(Hauriou, 1943, P, 43)«للدولة املوحدة

يختلف جليا عن املبتغى من لفظ اإلدارة الذاتية. فلفظ مركزية املسبوق بحرف "ال" يعني أن هناك تعارضا بين املركزية 

والالمركزية التي هي نمط معاكس لها، يميل إلى االبتعاد عن املركز الذي يقابل أو يعاكس التيار املركزي، فهذا امليول يبقى 

ز ويعتبر ذلك الرباط الوحدوي الذي البد أن يدوم. وتقاس أهمية الالمركزية اعتبارا للصالحيات دائما مرتبطا باملرك

. وحسب مقولة (10، ص 1993 )املستف،الجزئية التي احتفظت بها السلطة املركزية لنفسها كما أنها أداة للتسيير الجيد

(De Marcère فالالمركزية هي لفظ غامض، لكنه يعبر عن رغبات ) وشعور عام وهو كصيحة نابعة من آالف الصدور

جماعة ». وفي جوهر األصل التاريخي لالمركزية فاألستاذ "بورجول" يوضح بأنها (De Marcère, 1988, P, 10)املختنقة

افية، اجتماعية، اقتصادية وتاريخية. والتي تطالب الدولة من أجل وجودها  ترابية لها كيان إنساني له قاعدة جغر

بشخصيتها واستقالليتها الالزمة ملمارسة اختصاصاتها داخل حدودها الترابية في امليادين املحددة لها من  الدائم،

 ,Bourjoul)«طرف الدولة كمؤسسة عليا طبقا للتنظيم الوطني والذي تدمج فيه كل الوحدات الترابية الصغرى 

1972, P, 103). 

ناقض بالبت واملطلق ملفهوم املركزية، فهو مفهوم من خالل ما سبق يتضح أن مفهوم الالمركزية مفهوم م

)الالمركزية( تتخذه الدولة كتنظيم سياس ي من أجل دعم الديمقراطية وإعطاء للواليات حق تسيير شؤونها بنفسها دون 

 اللجوء إلى أخذ القرارات من السلطة املركزية، بل أكثر من ذلك فهو مفهوم فرضته الدوافع االقتصادية واالجتماعية

 واإلدارية والسياسية.

 التنمية: -5

يرتبط مصطلح التنمية بالتقدم والتطور والوفرة والنماء الدائم، حيث تتخذ التنمية منحى اجتماعي واقتصادي، 

فهي التحديث املستمر الذي يحقق أحسن الظروف للفرد في املجتمع، وهي عملية إرادية إنسانية تسعى نحو رقي املجتمع 

وافق عليها. وقد عرفها ابن منظور بأنها الزيادة، مما يعني نمى ينمي نميا ونميا ونماء أي زاد وكثر، وفق مؤشرات دقيقة مت

وربما قالوا ينمو نموا، وفي الحديث: أن رجال أراد الخروج إلى تبوك فقالت له أمه أو امرأته كيف بالودي؟ فقال: الغزو أنمى 

أما األمم املتحدة فقد عرفتها بأنها مجموع  (.2003ابن منظور، للودي أي ينميه هللا للغازي ويحسن خالفته عليه)

العمليات التي بمقتضاها توجه الجهود لكل من األهالي والحكومة بتحسين األحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية في 

ن. في حين عرفها أحمد زكي املجتمعات املحلية، ملساعدتها على االندماج في حياة األمم واإلسهام في تقدمها بأفضل ما يمك

بدوي بأنها عملية التغيير التي يقوم بها اإلنسان لالنتقال من مجتمع تقليدي زراعي إلى مجتمع متقدم صناعيا بما يتفق مع 

، ص 1987احتياجاته االقتصادية واالجتماعية والفكرية، وذلك باالستثمار األمثل للموارد الطبيعية والبشرية)بدوي، 

يتضح أن التنمية هي العملية التي تنتج عنها زيادة فرص حياة بعض الناس في مجتمع ما، دون نقصان فرص (. من هنا 83

حياة بعضهم األخر في الوقت نفسه، واملجتمع نفسه، وهي زيادة محسوسة في اإلنتاج والخدمات شاملة ومتكاملة 

 لحديثة في التكنولوجيا والتنظيم واإلدارة.ومرتبطة بحركة املجتمع تأثيرا وتأثرا، مستخدمة األساليب العلمية ا
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ترتبط التنمية إذن بالنمو والتقدم، وهو تقدم موصول بأدوات مادية ملموسة، فكيف تساهم الجهوية في تحقيق 

التنمية؟ وكيف يساهم الرأسمال البشري في توفير مكاسب مادية؟ وما هي طبيعة الجهوية املفضية إلى التنمية؟ وما هي 

 ة التي تشكل عائقا أمام التنمية؟ويطبيعة الجه

 م:1997املحور الثاني: التطور التاريخي للتقسيم الجهوي إلى حدود 

يعكس تطور نظام الجهة باملغرب عقليات اختلفت بحسب الحقب التاريخية، إذن فالتنظيم الجهوي الحالي الذي 

أخذ به املغرب هو تتويج ملراحل تاريخية مرت منها الجهة، فإذا كانت الجهة قبل دخول سلطات الحماية إلى املغرب غير 

هناك نزعات جهوية تستمد أصولها وتنظيمها من  منظمة وغير مقننة على أسس وقواعد تشريعية بقدر ما كان

-(. فالعنصر القبلي يولد النزعة الجهوية في صياغتها الدفاعية7، ص 1997الخصوصيات الجغرافية والقبلية)بنمير، 

التضامنية قد يتطور في تصاعد مستمر، مما كان يكلف الدولة املركزية عناء كبير للحفاظ على الوحدة والحيلولة دون 

(. إال أن هذا التنظيم الجهوي سيخضع إلى االعتبارات األمنية والعسكرية 20، ص 1993كك التي يهددها)املستف، التف

خالل فترة الحماية وذلك بغية تشديد املراقبة على كل أجزاء التراب الوطني قصد إخضاعها للسيطرة االستعمارية. وبهذا 

عناية قصوى للتنظيم اإلداري باعتباره القاطرة التي تتحكم في باقي املنطق أولت التشريعات الصادرة خالل هذه الفترة 

القطاعات واألنشطة ... وشملت هذه التشريعات القطاع اإلداري بجميع هياكله سواء املركزية منها أو الجهوية أو املحلية، 

 (. 86ص  ، 2005فبدون هذه التشريعات لم يكن من املمكن تسيير البالد وتهيئتها لالستغالل)شكاك، 

(، فهذا 7، ص 1997عرف املغرب بعد االستقالل تنظيما جهويا ال يحمل من مواصفات الجهة إال االسم)بنمير، 

التنظيم لم يخضع ملعايير موضوعية وطغى فيه معيارين اثنين: املعيار السياس ي واإلداري واالهتمام بإيجاد منفذ إلى 

ى الجنوبية(. وهذا ما يجعلنا نعتقد أن التقسيم الجهوي في فترة البحر بالنسبة لكل جهة )باستثناء الجهة الوسط

االستقالل لم يزغ كثيرا عن التقسيم الذي ساد إبان فترة الحماية حيث طغى هاجس التصدير عبر سواحل البالد على 

التنمية سياسة االستثمار باملغرب )االستمرارية( طغيان التصدير واالهتمام بالسياسة الخارجية وهذا ما يجعل 

-14، ص 1990االجتماعية والتوازنات الداخلية للمجتمع والجهات إحدى األولويات املطلقة في سياسة التنمية)جنان، 

15.) 

 التقسيم املجالي قبل فترة الحماية. -1

أثارت الجهوية في هاته املرحلة نقاش بين من يسير في اتجاه نفي وجود تنظيم إداري وإقليمي فباألحرى نظام 

(. وقد نتفق مع 2، ص 2002 -2001واتجاه يرى أن املغرب عرف نظاما للجهة قبل الحماية الفرنسية)درداري،  الجهة،

أصحاب الرأي الثاني، إال أن املغرب لم يعرف خالل هذه الفترة تنظيما جهويا بمعناه الحديث، لكن هذا الوضع لم يمنع 

قبلية، فقد كانت كل قبيلة تستقل بإدارة شؤونها عن طريق من ظهور تنظيمات جهوية تعتمد على األسس الجغرافية وال

جماعة تختار أعضاءها من بين أعيان القبيلة، أما إذا كانت القبيلة كبيرة وتتميز بكثرة عدد أفرادها واتساع األرض 

 ، ا)البورقاديالخاصة بها تنقسم إلى أفخاذ ودواوير ويكون لكل منها مجلس أو جماعة يتولى إدارة شؤونها ورعاية مصالحه

(. وفي هاته املرحلة عرفت الجهة كواقع ألجل تنظيم املجال، وإدارة البالد الشاسعة، لهذا برزت 16، ص 1996وكناني، 

جهات مثل الحوز والصحراء والريف وسوس والشاوية تقطنها قبائل مثال الحياينة وآيت باعمران وعبدة ودكالة 

 (.7، ص 1997والشراردة)بنمير، 
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مدينتا فاس ومراكش هما محوري التنظيم الجهوي السائد آنذاك، لكنه أضيفت إليهما مدينة مكناس  لقد كانت

بوصول املولى إسماعيل إلى الحكم حيث اتخذها عاصمة له وأصبحت تشكل أهم جهة في ذلك الوقت. كما أن املولى 

مثله. ولقد مثل هذا التقسيم اإلرهاصات الحسن األول عمل على تقسيم البالد إلى جهات وعين على رأس كل جهة عامال ي

(. ومن أهم ما ميز تلك الفترة هو الحرب بين القبائل نتيجة عالقة العداء 7، ص 1997الجنينية للتنظيم الجهوي)بنمير، 

 فيما بينهما، األمر الذي كلف السلطات املركزية عناء كبير في تحقيق الوحدة ومجهودا متواليا للحفاظ على االستقرار في

 البالد.

اتخذ التقسيم املجالي خالل هذه املرحلة، كإطار لتوزيع وممارسة السلطة على أساس وحدة السلطة والوظيفة 

السياسية واإلدارية. أي أن التقسيم املجالي لم يكن منظما ومقننا على أسس وقواعد تشريعية تجعل الجهة تتماش ى مع 

، والتنمية االقتصادية واالجتماعية، بقدر ما كان يستمد أصوله وتنظيمه الالمركزية والالتمركز والديمقراطية واملشاركة

 من الخصوصيات القبلية والجغرافية.

 التقسيم االستعماري. -2

خضع املغرب في إطار التنافس االستعماري لسيطرة فرنسية وإسبانية بعد تسوية الخالفات مع الدول املنافسة 

للمغرب تم تقسيمه إلى ثالث مناطق )منطقة طنجة الدولية، منطقة النفوذ  عن طريق االتفاقيات، ومع دخول االستعمار

االسباني، منطقة النفوذ الفرنس ي(، وبالتالي تعددت التنظيمات االدارية بتعدد مناطق الحماية والنفوذ، إال أننا سنركز 

 حديثنا عن منطقة النفوذ الفرنس ي.

بفاس، عرفت هيكلة التنظيم االداري املغربي  1912مارس  30منذ فرض نظام الحماية الفرنسية باملغرب يوم 

فترة تحول أساسية تمثلت باألساس في حلول أنظمة إدارية جديدة مستمدة من النظام الفرنس ي محل أساليب وهياكل 

(. بغية بسط نفوذه وإحكام القبضة على املغاربة. 17ص ، 1996اإلدارة التقليدية لإليالة الشريفة)البورقادي، وكناني، 

هكذا خضع التقسيم الجهوي باملغرب العتبارات عسكرية، ويجد ذلك سنده في قرار تقسيم املغرب إلى ست مناطق: ثالث 

، ص  1985مناطق عسكرية )مكناس، فاس، مراكش(، وثالث مناطق مدنية )الدارالبيضاء، الرباط، وجدة( )عياش، 

م تم تعديل التقسيم الترابي للمغرب وذلك بتقسيمه إلى أربع جهات مدنية، وهي: الرباط، 1923ابتداء من سنة   (.107

الدار البيضاء، وجدة، الغرب، وثالث مراقبات: وهي: آسفي، مزاكان )الجديدة( وموغادور )الصويرة(. واالبقاء على الجهات 

م، بحيث تم تقسيم املغرب إلى منطقتين 1935رف تغييرا سنة العسكرية السالفة الذكر، إال أن هذا التقسيم سيع

(، وهما املنطقة املدنية وتضم ثالث جهات وهي وجدة، الدار البيضاء، الرباط، وثالثة أقاليم، 9، ص 1997فقط)بنمير، 

وأربعة  وهي: إقليم آسفي، ميناء ليوطي، مزاكان، واملنطقة العسكرية وتضم ثالثة جهات، وهي: فاس، مكناس، مراكش

م تم تقسيم املجال املغربي 1948(، وفي سنة 9، ص 1997أقاليم، وهي: تازة، تافياللت، تخوم درعة وسط األطلس)بنمير، 

. من خالل ما سبق، يتضح أن مجمل التقسيمات املعمول بها خالل Célérierجهات من طرف الجغرافي الفرنس ي  8إلى 

األمنية والعسكرية املتمثلة في إخضاع كل مناطق وجهات البالد، كما خضع هذا أملتها االعتبارات فترة الحماية الفرنسية 

 التقسيم لتغييرات عديدة تبعا لعدة ظروف، وتبعا لتقدم عمليات الغزو.

إن التقسيم الذي وضعه املستعمر الفرنس ي عجز عن هيكلة املجال املغربي، وأبان عن اختالالت مجالية متعددة، 

ن تقسيم املجال املغربي إبان الفترة االستعمارية الذي ركز على املراقبة، وهذا ما توضحه الباحثة تجد سندها في الهدف م
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الجهوية لم تكن تعني في منظور الحماية تنظيم وإعادة هيكلة املجال املغربي بصفة عامة، »فاطمة البورقادي بقولها: 

اقبتها للبلد، وبس ط نفوذها بواسطة إحداث جهات عسكرية وأخرى بقدر ما كانت تهدف من ورائها إلى تأمين مر

مدنية... دون إعارة أي اهتمام لالعتبارات االقتصادية واالجتماعية التي ينبني عليها إعداد التراب 

 (.17، ص 1996البورقادي،  وكناني، «)الوطني

لديمقراطية عجزت الجهة خالل فترة الحماية عن تحقيق التنمية االقتصادية، االجتماعية والثقافية، وا

السياسية وتحديث هياكل الدولة، وهذا راجع إلى عدم األخذ بمعايير عقالنية وواقعية، تجعل من الجهة قائمة الذات، 

 وقابلة لالستمرار، الش يء الذي يوضح لنا أن هذا التقسيم املجالي املعمول به في هذه الفترة هو مجرد تقني وإداري.

 التقسيم املغربي بعد االستقالل. -3

 .1997لتقسيم إلى حدود ا -أ

واجهت اإلدارة املغربية الفتية عدة عوائق بوصفها الوصية على إرث الحماية املتمثل في بنية تحتية معقدة لم 

، 1989تحظ ال بالقبول وال بالرفض املطلق من قبل السلطات املستقلة، وال هي متكيفة مع حاجات السكان)املستف، 

االهتمام بالتنظيم الجهوي ليحل اإلطار اإلقليمي والجماعي محله بغية فرض سلطة (. وفي هاته املرحلة تراجع 274ص 

الدولة املستقلة إداريا وسياسيا، بحيث اعتبر التقسيم اإلقليمي، أهم التقسيمات اإلدارية للدولة، ولم يظهر االهتمام 

طار اإلقليمي عن مواجهتها)مزروع، باملجال الجهوي إال بعد استفحال خطورة الفوارق والتفاوتات الجهوية وعجز اإل 

(، وذلك نظرا ملحدوديته وقصوره عن تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والقضاء على االختالالت 123، ص 2003

والالتوازنات التي خلفتها السياسة الكولونيالية التي خدمت األهداف االستعمارية. وبسبب اختالف حجم األقاليم وعدم 

يث السكان واملوارد الطبيعية لم تعد تشكل وحدات جغرافية كافية وقادرة بأن تستعمل كإطار للتخطيط تساويها من ح

االقتصادي واالجتماعي، من هنا ظهرت ضرورة االعتماد على تنظيم جديد وفعال فكانت الجهة الوسيلة املالئمة 

ن تكون وحدة ترابية قادرة على تقديم إطار للنمو الختيارات إعداد التراب الوطني والتنمية الجهوية والتي يفترض فيها أ

 16املؤرخ في  1 -71 -77(. وفي هذا اإلطار جاء الظهير الشريف 16، ص 1996االقتصادي واالجتماعي)البورقادي،  وكناني، 

فتها الذي شكل لبنة أولى لتنظيم حقيقي للجهة في املغرب، حيث وضعها في إطار قانوني مؤسس ي مبينا وظي 1971يونيو 

وحدود مشاركتها في املسلسل الوطني للتنمية وجاء ليترجم التوجه الجهوي الذي أصبح من صميم االختيارات االقتصادية 

(، وعلى هذا األساس تم تطبيق الجهوية كأداة للتنمية االقتصادية 21، ص 1996للمغرب)البورقادي،  وكناني، 

التنمية. وفي منظورها، تشكل الجهة إطارا للعمل االقتصادي تقام فيه  واالجتماعية، واعتبار الجهة كقاعدة تراتبية لهذه

الدراسات وتنجز فيه البرامج، من أجل تحقيق تنمية منسجمة ومتوازنة ملختلف أجزاء اململكة، وقد أدى هذا التصور إلى 

سط، الشمال الغربي، ( )الجنوب، تانسيفت، الو 154، ص  2003تقسيم التراب الوطني إلى سبع جهات اقتصادية)لبكر، 

 الوسط الشمالي، الشرقية، الوسط الجنوبي(.

م إلى محو الفوارق وعدم التوازن الجهوي، وتخفيف الضغط االقتصادي والديمغرافي على 1971يهدف تقسيم 

املناطق الحيوية وخاصة محور الدارالبيضاء، الرباط، القنيطرة الذي يعرف تمركزا ألكبر نسبة مائوية من األنشطة 

(، وهذا يعني تجهيز الجهات املحتاجة بالتجهيزات 22، ص 1996االقتصادية والتجمع السكاني)البورقادي، وكناني، 

األساسية ومساعدة السكان على االستقرار بالجماعات القروية والتقليل من االختالالت الجهوية عن طريق إقامة العديد 
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(. فقد قال امللك الحسن التاني في 35، ص 1996لبورقادي، وكناني، من املشاريع واالهتمام أكثر بالكيف وليس بالكم)ا

معرض حديثه عن هذه االختيارات "بأن علينا أن نسهر على أن ال تنمو جهة اقتصادية على حساب الجهات األخرى كما 

 (.21، ص  1996")البورقادي، وكناني، 1956-1930كان األمر  بين سنتي 

ت عن تحقيق التنمية ومحو الفوارق، بل وعرف املجال املغربي اختالالت مجالية إن الجهة التي تم إحداثها عجز 

متعددة، منها ذلك الفارق الكبير الذي يميز الجهة الوسطى عن باقي جهات البالد، بحيث تعتبر هذه الوحدة قطبا 

(. كما أن ظهير 1996بل، اقتصاديا يضم أغلبية التجهيزات والبنيات التحتية املهمة)املجلس الوطني للشباب واملستق

لم ينص على إحداث هيئة قارة تتولى تنفيذ القرارات التي يمكن اتخاذها على الصعيد الجهوي وتتبع القضايا  1971

ليست بجماعة  1971(. إذن فالجهة حسب منطوق ظهير 21، ص 1996وامللفات املتعلقة بالجهة)البورقادي، وكناني، 

ية، األمر الذي جعل وضعية التنظيم الجهوي غامضة من الناحية القانونية، مما أدى إلى محلية وال بوحدة ترابية ال مركز 

غياب اإلطار القانوني للجهة وبالتالي عدم فعالية األجهزة واملؤسسات التي نظمت هذا الظهير. فباإلضافة إلى ذلك نجد أن 

عايير موضوعية وطغى فيه معيارين اثنين، تجميع عدد من األقاليم في إطار ما سمي بالجهة االقتصادية لم يخضع مل

املعيار السياس ي واإلداري، واالهتمام بإيجاد منفذ إلى البحر بالنسبة لكل جهة باستثناء الجهة الوسطى الجنوبية، وهذا 

 لم يزغ كثيرا عن التقسيم الذي ساد إبان فترة الحماية)البورقادي،  1971ما يجعلنا نعتقد أن التقسيم الجهوي لسنة 

(. وأمام هذا الفشل لجأ املخططون إلى إعادة النظر واألخذ بمعايير أخرى في التنظيم الجهوي. يا 21، ص  1996وكناني، 

ترى هل تحقق ذلك أم اعترضته عوائق ناتجة عن سوء التدبير وتحديد املعايير الدقيقة، والتي بإمكانها تحديد الجهة 

 وأهم مقوماتها.

 م.1997تقسيم  -ب

ليسد الثغرة التي جاء من أجلها، وبدأت العيوب تتضح يوما بعد يوم. مما  1971لم يكن التقسيم الجهوي لسنة 

فرض ضرورة التفكير في إعادة تنظيم الجهة، وذلك بإقامة وحدة تشكل مجموعة منسجمة ومندمجة، وجعلها تتماش ى 

ة من جهة، وما تفرضه سياسة الالمركزية والديمقراطية ومتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافي

وهكذا تحول االتجاه صوب تقرير التمركز اإلداري حيث يتماش ى مع ما تفرضه سياسة الالمركزية املحلية من جهة أخرى. 

، مؤكدا للرغبة في إحداث جهوية ذات هياكل جهوية 1984والديمقراطية املحلية، وجاء خطاب الحسن الثاني سنة 

 تشريعية وتنفيذية. و 

أصبحت الجهة هي املجال السياس ي األكثر تحررا واألحسن مالئمة للفاعلين، إذ تشكل مجاال لجماعات تديرها هيآت  

، 1992منتخبة وتسيرها بكيفية حرة. وهكذا بدأ املد الجهوي يحظى باهتمامات خاصة أبرزها التعديل الدستوري لسنة 

(، وتم تدعيم مركز الجهة في 27، ص 1998سة الدستورية)االدريس ي،  وأوعطي، الذي رفع الجهة إلى مستوى املؤس

 47-96(، باإلضافة إلى القانون املنظم للجهات رقم 100، حسب مقتضيات الفصل )1996التعديل الدستوري لسنة 

لي واختصاصات ، حيث أصبح للجهة كيان مستقل يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املا1997أبريل  2الصادر في 

(. وعلى هذا األساس، تم وضع تقطيع جهوي جديد 27، ص 1998قانونية تقريرية أو استشارية)االدريس ي،  وأوعطي، 

، اعتمادا على عدة معايير، ومنها: تسهيل التسيير االداري وتدبير الشأن املحلي، واعتماد جهة 16للمملكة يتكون من 

 ية، والعامل الجغرافي، والوحدة الثقافية والحضارية، وخصائص املوارد املحلية.املبادرة املحلية في التنمية االقتصاد
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م نقلة نوعية في التقطيع الترابي، إال أن هذه التجربة 1997شكلت املعايير التي وظفت في تحديد جهات تجربة 

نسمة، تادلة أزيالل  3631061كرست الالتوازن بين الجهات، ويتجسد ذلك في الكثافة السكانية )الدارالبيضاء الكبرى ب 

باملائة، تادلة  20( ، والبطالة )الدارالبيضاء الكبرى أكثر من 2004نسمة( )املندوبية السامية للتخطيط،  1450519ب 

( ، وتمركز األنشطة االقتصادية. وعلى هذا األساس، 2004باملائة( )النشرة اإلحصائية السنوية،  6أزيالل بما يقارب 

 ذه التجربة لم تتمكن من تجاوز االختالالت السابقة.يمكن القول أن ه

إذا كان القانون املنظم للجهات قد منح للجهة كيان مستقل، فسياسة التخطيط الجهوي كانت تفتقر إلى 

التنسيق واالنسجام وعلى رؤية واضحة للقضايا وظلت مجرد متمنيات، إذ لم تكن الجهة قادرة على مواجهة رواسب 

النمو غير املتكافئ، والتفاوتات بين الجهات. وبصورة أعم، لم تساهم في اإلنماء االقتصادي واالجتماعي التخلف ومعالجة 

والثقافي، املتوازن والعادل للتراب الوطني. وكرد فعل على هذه االختالالت تدخلت الدولة إلدخال إصالحات ترجمت 

 باإلعالن عن الجهوية املتقدمة.

 الية وفق االختيارات املعدة لها؟تقدمة إنجاح مخطط التنمية وتحقيق العدالة املجهل ستستطيع إذن الجهوية امل

 والتنمية. املحور الثالث: الجهوية املتقدمة

 السياق التاريخي. -1

للمسيرة الخضراء، وتنصيب اللجنة االستشارية للجهوية املوسعة،  33يعتبر الخطابان امللكيان بمناسبة الذكرى 

املوسعة باملغرب، إذ حددت الخطابات امللكية األهداف العامة للجهوية ومرتكزاتها، املتمثلة في  مرجعية مشروع الجهوية

 03الوحدة والتضامن والتوازن والالتركيز الواسع، في إطار مشروع مغربي خالص. وأكد امللك في خطاب مراكش يوم األحد 

تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث أن الجهوية املوسعة املنشودة، ليست مجرد إجراء ، "2010يناير 

". إذن فالتنمية حسب التصور امللكي قد ال تعني مجرد تمظهرات سطحية هياكل الدولة والنهوض بالتنمية املندمجة

)تلميع الواجهة( كما يعكسها الفاعل السياس ي، كما ال يمكن فهمها من خالل تدخل الدولة بسياسات اقتصادية 

فية )التدخل عند الضغط(، بل هي عملية مستمرة في الزمان واملكان تشتغل في عمق املجتمع وتهدف إلى واجتماعية ظر 

إحداث تحول شامل ومتكامل في نسقه استجابة لتطلعات الساكنة. وينبعث هذا الخطاب من كون التقسيمات املجالية 

قر والتخلف والتخفيف من الضغط السابقة عجزت عن ترجمة التنمية إلى فعل حقيقي ينتشل السكان من الف

الديمغرافي واالقتصادي وتحقيق العدالة املجالية. ومن هذا املنطلق يمكن اعتبار ورش الجهوية إطارا مالئما لبلورة 

استراتيجية بديلة، لنموذج اقتصادي واجتماعي وثقافي جديد، من أجل تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على تعبئة املوارد 

الية لكل جهات املغرب. وضمن هذا السياق كان صاحب الجاللة امللك محمد السادس قد أكد في الخطاب واملؤهالت املج

السامي الذي ألقاه أمام أعضاء مجلس ي البرملان بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثانية من الوالية 

حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إال أن النموذج  إذا كان املغرب قدأنه " 2017التشريعية العاشرة في أكتوبر 

التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على االستجابة للمطالب امللحة، والحاجيات املتزايدة للمواطنين، وغير قادر 

ف أن ". ومن هنا نستشعلى الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات املجالية، وعلى تحقيق العدالة االجتماعية

الجهوية املتقدمة والتنمية وجهان لعملة واحدة، إذ لن يكون للجهوية املتقدمة معنى إال إذا أضحت الجهة قاطرة حقيقية 

 للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
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م يحدد طبيعة معايير إحداثها التي 1997أخذت الجهة في الجهوية املتقدمة تعريفا جديدا، يختلف كثيرا عن تجربة 

نها في نفس الوقت "أحواضا للحياة االجتماعية تضمن للمواطنين، قدر املستطاع، سبل العيش، املشترك تجعل م

)بمختلف أبعاده( في أحسن الظروف املمكنة" و "مجاالت ترابية تكفل أفضل شروط الفعالية والنجاعة في تطبيق 

(. كما أكد مرسوم التقطيع على 56ص   ،2019سياسات التنمية البشرية واالقتصادية والثقافية")كمتي، وآخرون، 

ضرورة إيجاد جهات قائمة الذات، وقابلة لالستمرار، من خالل بلورة معايير عقالنية وواقعية، ملنظومة جهوية 

(. ومن أجل تحقيق هذا التصور ارتكز التقطيع على معايير الوظيفية، خاصة 56، ص 2019جديدة)كمتي، وآخرون، 

انس الجغرافي، والفعالية، والتراكم، والقرب وسهولة االتصال وأخيرا التناسب االستقطاب الحضري، والتج

 (. 56، ص 2019والتوازن)كمتي، وآخرون، 

تعتبر الجهة مجموعة منسجمة ومتماسكة تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي وإداري وتنموي، بل 

باستقاللي ذاتي يتمثل في وجود إدارة منتخبة، وموارد وأصبحت توجها سياسيا سمح بتوسيع الالمركزية، وأصبحت تتمتع 

، ص 2010بشرية ومالية... وهي بهذا املفهوم أعلى مستوى من مستويات الالمركزية الترابية في إطار الدولة املوحدة)يحيا، 

نية فوق املجال، (. وعلى هذا األساس تهدف الجهوية املتقدمة إلى التوزيع الجيد لألنشطة االقتصادية والكثافة السكا41

األمر الذي لم يتحقق في التقسيمات السابقة سواء في فترة الحماية أو بعدها، مما يعني أن الجهوية املتقدمة جاءت بعد 

فشل هيمنة املقاربة األمنية التي كانت تركز على مراقبة املجال الترابي بدل البحث عن خلق وتوفير شروط التنمية املحلية 

 ة.واملشاركة السياسي

 عالقة الجهوية املتقدمة بالتنمية. -2

تسعى الجهوية املتقمة إلى تسريع وثيرة التنمية وتجاوز االختالالت التي عرفتها التقسيمات املجالية السابقة. وبناء 

على هذا األساس، تندرج الجهوية املتقدمة في إطار السياسات العمومية للمغرب، كآلية لتحديث هياكل الدولة وتفعيل 

قراطية املحلية على املستوى الوطني من خالل ترك الحرية في االختيارات ووضع البرامج االقتصادية واالجتماعية الديم

والتنموية للسكان املحليين حسب كل جهة يديرونها حسب قدراتهم ومواردهم الذاتية في إطار التضامن والتكامل بين باقي 

"يرتكز التنظيم الجهوي والترابي  2011من دستور  136ه الفصل (. وهذا ما ينص علي10الجهات)جناتي، وأخرون، ص 

على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان املعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من 

ربة التنموية (. وتعزيزا لهذا املسار، فاملقا2011مساهمتهم في التنمية البشرية املندمجة واملستدامة")وزارة العدل، 

الجديدة أصبحت تفرض االنتقال من تنظيم إداري مبني على البيروقراطية واملركزية املفرطة أو املتشددة إلى نظام 

(، لتعزيز الديمقراطية وتطوير وتحديث هياكل 10يتأسس على الحكامة الجيدة واملقاربة الترابية)جناتي، وأخرون، ص 

 واملندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا. الدولة، والنهوض بالتنمية املستدامة

تعتبر الجهوية املتقدمة تلك السياسة االقتصادية واالجتماعية املعقلنة التي تتيح للمنتخبين املحليين إمكانية 

 137ترشيد وعقلنة تدبيرهم للشأن املحلي وتدبير املوارد الطبيعية والبشرية املحلية بشكل خاص. وهو ما يضمنه الفصل 

"تساهم الجهات والجماعات الترابية األخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات  2011من دستور 

(. وفي إطار عقلنة املوارد وتعزيز مكانتها 2011الترابية، من خالل ممثليها في مجلس املستشارين")دستور اململكة املغربية، 

ير التشاركي والتعاون، كآلية من آليات الحكامة الجيدة، األمر الذي ينص عليه البد من تبني عالقات التشاور والتدب
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من الدستور "تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية األخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير  139الفصل 

ي أن الجهوية املوسعة شكلت اليوم مساهمة املواطنات واملواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها". وهذا يعن

فرصة سانحة لتطوير املشاركة املواطنة االرادية والتطوعية بمختلف أشكالها، بحيث يشكل تثمين هذه املشاركة 

 (23للجنة االسنشارية الجهوية، ص والنهوض بها بشكل أكثر فعالية مؤشرا لجهوية ديمقراطية تتوخى التنمية املستدامة)ا

 :خاتمة

من خالل ما سبق، أن مجمل التقسيمات التي عرفها املجال املغربي باءت بالفشل، ويرتبط ذلك الفشل نستنتج 

بعدة أسباب، ومن بينها التشخيص العام في غياب التشخيص الفعلي لواقع الجهة. إذ أن أول ش يء يجب القيام به لتيهئ 

ى التعرف بشكل حقيقي ودقيق على ما تزخر مخطط اقتصادي واجتماعي عقالني وواقعي هو تشخيص واقع الجهة بمعن

به من إمكانيات وثروات ومؤهالت اقتصادية واجتماعية وبشرية وبيئية وغيرها، مع ضرورة القيام بتحليالتها. إذ لم يعد 

على  املجال يسمح بالتعامل بنفس الطريقة ونفس املنهاج مع كل املجاالت التي يتكون منها تراب اململكة، بل إن األمر يتعلق

العكس من ذلك، ببناء وحدة دينامية، تحترم التنوع واالختالف، وتسمح لكل مجال بأن يبرز فيما يشكل أصالته، من أجل 

تحقيق توازن عادل بين الجهات، وبين اإلنسان والبيئة عن طريق توزيع متساو لألشخاص واملوارد واألنشطة، دون إغفال 

ية لكل جهة، فال يمكن مثال تعميم تصميم واحد يتجاهل الطابع الخاص لكل الخصوصيات املحلية أو اإلمكانيات املاد

 جهة.

 قائمة املراجع

 .الطبعة األولى دار صادر.  بيروت:  (.  لسان العرب.2003ابن منظور. ) –

 (.16التنمية: )(.  "التقسيم الجهوي الجديد". املجلة املغربية لإلدارة املحلية و 1998االدريس ي عبد القادر،  و أوعطي أحمد. )  –

دار الكتاب املصري ودار الكتاب اللبناني.   . بيروت:(.  معجم مصطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية1987بدوي، أحمد زكي. )  –

 .الطبعة األولى

الالمركزية املتعلق بتنظيم الجهات. سلسلة  47-96(.  التنظيم الجهوي باملغرب، دراسة تحليلية للقانون رقم 1997بنمير،  املهدي. ) –

 (. املطبعة الوطنية والوراقة. مراكش.6والجماعات املحلية )

 .36 -13(:  8باملغرب". منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية: ) الجهة (. "تطور 1996البورقادي فاطمة، وكناني آمال. ) –

 .16 -11(: 6تقديمي(". مجلة الجهة باملغرب: ) (.  "مفهوم الجهة وإشكالية الجهوية باملغرب )تقرير1990جنان، لحسن. ) –

الجهوية املتقدمة: ورش ملكي من أجل مغرب متقدم ومتوازن الجهات. إعداد مجموعة من الطلبة تحت تأطير عبدالرحيم جناتي.  –

 كلية اآلداب والعلوم االنسانية. جامعة ابن زهر بأكادير.

 االجتماعية لنظام الجهة باملغرب. أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام.(.  األبعاد السياسية و 2002 -2001درداري، أحمد. ) –

(. "قضايا تشريعية في عهد السلطان موالي يوسف". ضمن ندوة في جامعة موالي علي الشريف: الحماية 2005شكاك، صالح. ) –

الريصاني. مطبعة دار -والبحوث العلوية ة الثانية.  مركز الدراساتر واملقاومة املغربية على عهد السلطان موالي يوسف. الدو 

 .86-78املناهل. منشورات وزارة الثقافة: 

(.  املغرب واالستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية. ترجمة عبد القادر الشاوي ونورالدين سعودي، مراجعة 1985عياش، ألبير. ) –

 الطبعة األولى. .  دار الخطابي للطباعة والنشر.بنسعيد وعبد األحد السبتيوتقديم إدريس 

 فاتح عقيل محمد، أبو العينين حسن سيد أحمد، سطيحه محمد محمد.  جغرافية العالم اإلقليمية.   –

 .1971يونيو  16موافق  1319ربيع الثاني  22بتاريخ  1 -71 -77الفصل الثاني من ظهير شريف رقم  –
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جهوي وإشكالية انشطار التراب املحلي بين الحدود االدارية (.  "التقطيع ال2019كمتي سعيد، الحجوي عبدهللا، األنصاري ابراهيم. ) –

 .65 -50(: 6) 2خنيفرة وأزغار زيان". مجلة الدراسات االفريقية وحوض النيل: -واملجال الوظيفي حالة بني مالل

 .الوطني ورات مديرية إعداد الترابمنش : الرباط.(.  إعداد التراب الوطني ورهان التنمية الجهوية2003لبكر، رشيد. ) –

 اللجنة االستشارية للجهوية.  تقرير حول الجهوية املتقدمة/ الكتاب الثاني: الجوانب املؤسساتية.  –

 (.  الجهة، الجهوية والتشغيل.  مركز املعلومات والوثائق.1996املجلس الوطني للشباب واملستقبل. )  –

 باملغرب. الطبعة األولى.(.  اإلدارة املحلية الالمركزية 2003مزروع،  فاطمة السعيدي. ) –

 .: الدار البيضاء. مطبعة دار النشر(. التطور اإلداري في أفق الجهوي باملغرب1989املستف، صالح. ) –

نشورات الجامعية . مالدار البيضاء (.  الجهة باملغرب رهان جديد ملغرب جديد. تقديم عبد الهادي بوطالب.1993املستف، صالح. ) –

 الطبعة األولى. .املغاربية

 (.  االحصاء العام للسكان والسكنى.2004املندوبية السامية للتخطيط. ) –

 .2004النشرة االحصائية السنوية  –

 (. الجهة وآفاق التنمية باملغرب. بحث لنيل مشروع نهاية الدراسة في القانون العام.2006 -2005واردي، عبد اإلله. )  –

. إصدارات مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية بمديرية الشؤون 2011ة املغربية (.  دستور اململك2011وزارة العدل. ) –

 .19الجنائية والعفو. سلسلة نصوص قانونية.  العدد 

(. "تقسيم التراب والسياسة الجهوية باملغرب: نحو اعتماد جهوية سياسية". منشورات املجلة املغربية 2010يحيا، عبد الكبير. ) –

 .84ة والتنمية: عدد لإلدارة املحلي

– Bourjoul,  Mohammed. (1972).  Droit administratif.  vol1. Massonetcie. éditions Paris. 

– Hauriou,  Andri. (1943).  Précis élémentaires de droit administratif.  5èmeed. Recueil Sirey. Paris. 
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 األمنيةو  اإلدارية بين املعايير العلمية والهواجس 2015الخريطة الجهوية لسنة 

The 2015 regional map between the scientific standards and the concerns of security 

and administration   

 قاسمي/جامعة عبد املالك السعدي/املغرب علي د.

Dr Ali Kassmi/Abdelmalek Essaâdi University/Morocco 

 :ملخص الدراسة

 االستقطاب ومعايير والتوازن والتناسب، ،والفعالية النجاعة اعتمد التقطيع الترابي لبناء الجهوية املتقدمة على معايير متعددة تجمع بين

 يؤكد الذي الجيوستراتيجي املعيارعدم التفريط في و  ،املتمثل في احترام التقسيمات السابقة كماستحضار مبدأ التراوالتجانس مع الحضري 

 تجاوزه، تم الجهات بين التوازن  فمعيار التنزيل، في والنسبية بالعمومية تتصف القواعدهذه  مجمل لكن   ،الدولة ووحدة الترابية الوحدة على

  التجانس ومبدأ
 
 ت

 
 وطبيعة الجهات بأسماء مرتبطة ومالحظات التراكم، ومبدأ الوظيفية بمبدأ خاللإ وهناك السياس ي، االعتبار فيه محك

 بين الوظيفي التكامل أو االقتصادي االندماج تحقيق سبيل في إقليم ألي اإلدارية الحدود يخترق  لم الحالي الجهوي  فالتقسيم ، تكوينها

  التنموية األهداف تحقيق معه يصعب مما الجهات
 
  أن ينبغي التي تلك عن تختلف اإلقليمي البناء ومعايير أهداف ألن رة،املسط

 
 البناء في ىراع  ت

  لم 2015بمرسوم  ةعتمدامل فالخريطة الجهوية  وبالتالي  ،الجهوي 
 
  ولم ،1997و 1971 لسنتي الجهوي  التقسيم عيوب تجاوز  في فلحت

 
 كثيًرا زغت

 موسعة لجهوية التأسيس عن البعد كل بعيًدا ظلي   بهذه املواصفات الجهوي  فالبناء وبذلك،، الحماية فترة انإب   ساد الذي التقسيم عن

 فيها تتحكم تزال ال للجهات االثنتي عشرة الرئيسية فاملفاصل السابق، للنموذج طفيفة بتنقيحات شكلية كانت التعديالت إن بل سياسية،

 له رادي   مشهد قديم، بتأثيث جديد مشهد أمام وكأننا ،الثقة وضعف االحتراز بواعث عليها وتسيطر واملراقبة، والضبط التحكم هواجس

تغيير في ، فهو اقةوبر   حديثة بأخرى  الكالسيكية والتسميات املصطلحات وتبديل واألدوار، املواقع بعض تغيير مع القديمة البنية على الحفاظ

 .ظل االستمرارية

 ، الجهوية املتقدمة، املعايير العلمية.2015الخريطة الجهوية، الهواجس األمنية، تقطيع  الكلمات املفاتيح:

Abstract : 

The current regional division did not penetrate the administrative boundaries of any region in order to achieve economic 

integration or functional integration between the regions, which makes it difficult to achieve the established development 

goals, because the goals and standards of regional construction differ from those that should be taken into account in the 

regional construction, and therefore the regional map approved by Decree 2015 did not It succeeds in overcoming the 

defects of the regional division of 1971 and 1997, and did not depart much from the division that prevailed during the 

protection period. Thus, the regional construction with these specifications remains far from establishing an expanded 

political regionalism. Rather, the modifications were formal with slight revisions to the previous model. The main functions 

of the twelve zones are still dominated by the interests of the control, and out of caution and distrust, as if we are in front of 

a new scene with old brushes, a scene aimed at preserving the old structure. With some locations and roles changing, classic 

terms and designations are replaced with modern and shiny ones. 

Keywords : Regional map, concerns of security, division of 2015, advanced regionalizatio, scientific standards. 
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 مقدمة:

إن التقطيع هو أساس البناء الجهوي، وعلى كيفية وضعه يتوقف مستقبل التنظيم الترابي برمته، لذلك اعترفت 

 من املوروث وتدبير املعتمدة، باملعايير الصلة ذات القضايا فيها تتداخلاللجنة االستشارية بصعوبة هذه العملية التي 

 يواجه جهوي للتقسيم ال مشروع وغيرها. وكل التدخل، مستويات وتحديد والوحدة، التوازنات على والحفاظ املكتسبات،

 
ً
  ومعروفة من وعويصة ثابتة مشاكل دائما

 
 الضرورية والعناصر وحجمها ونوعيتها إحداثها ينبغي التي الجهات عدد بيلق

 .وبالتالي تحديدها لتعريفها

 على املرجوة والوظيفية املؤسساتية األهداف تحقيق يرمي إلى، حسب تقرير اللجنة، كما أن التحديد الترابي

 التنمية(. (واجتماعية الدمقرطة( واقتصادية (سياسية تكتس ي طبيعة والتي الترابي، الصعيد

 ،2015فبراير  20بتاريخ:  2-15-40أحدثت بموجب مرسوم رقم:  التي ،الترابية للوحداتوعلى هذا األساس، ينبغي 

  تشكل أن
ً
 ترابية املمكنة، ومجاالت الظروف أحسن في كاملشتر  العيش سبل تضمن للمواطنين االجتماعية للحياة أحواضا

 واالقتصادية والثقافية. البشرية التنمية سياسات تطبيق في والنجاعة الفعالية شروط أفضل تكفل

 على الترابية واإلدارة السياسية والطبقة الساكنة لدى كبرى  حساسية شك يكتس ي بدون  وبما أن املوضوع

 داخل تقرير اللجنة،  السواء،
ً
 كبيرا

ً
 الحتالله حيزا

ً
واملبادئ  معاييرللد م  التقطيع الترابي املعت  فإلى أي حد استجاب ونظرا

  العلمية
 
ني حاد عنها و أنه أم ا لها في  و   ل  وظ  ؟على قواعد وأسس سياسية وإداريةب 

، سيتم وبناء على املنهج التحليلي الذي يجمع بين التفسير )التفكيك(، والنقد )التقويم(، واالستنباط )التركيب(

 تقسيم هذا البحث على الشكل اآلتي:

 والجهات املعتمدةالتقطيع  عايير املبحث األول: م

الذي عمل على تطوير الترسانة القانونية الخاصة بالجهة حتى تساهم في تعزيز  111 -14قانون رقم: بعد إصدار 

فبراير  20 يء مرسوم سياسة الالمركزية وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية على املستوى املحلي، تاله مج

بعد ثبوت فشلها بسبب سيطرة منطق اإلقليم  1997، والذي بموجبه ألغيت التقسيمات الترابية الجهوية لسنة 2015

 على كل توجه جهوي للمركز في مجال التخطيط والتنمية االقتصادية واالجتماعية.

مراجعة ستعمل الحكومة على املرحلة، مستجدات فمن أجل تدارك سلبيات الخريطة الجهوية السابقة ومسايرة 

وكيف تم تقسيم التراب املغربي إلى )املطلب األول(،  حاليدة في التقسيم الاملعتمنظام الالمركزية، فما هي املبادئ واملعايير 

 اثنتي عشرة جهة )املطلب الثاني(.

 : معايير التقطيعول املطلب األ 

خمسة معايير أساسية، روه اعتمدوا على نالحظ أن الذين حض   ،بالرجوع إلى تقرير اللجنة االستشارية للجهوية

 وتفصيل ذلك كاآلتي:

 مبدأ الفعالية: حجم الجهات وعددها -1

يستعمل معيار الفعالية في تحديد حجم ومساحة الجهة، وهذين العنصرين يساعدان بدورهما في تحديد عدد  

الجهات املمكن خلقها. لكن حجم الجهة ليس مجرد مسألة جغرافية، بل له أبعاد سياسية بالدرجة األولى، وأبعاد 

الي فإن اعتماد عدد محصور من الجهات يؤدي إلى تعزيز املشاركة الديمقراطية في اقتصادية من عدة جوانب، وبالت
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أعمال التنمية االقتصادية املندمجة، وفي تحسين اشتغال الدولة وإقامة مستويات من التدبير تكون وسيطا بين الدولة 

ت الترابية من حيث االختصاصات وبين الجماعات الترابية، كما أن الحجم املناسب يجعل الجهات تتصدر باقي الجماعا

والتخطيط والتنسيق والتنشيط. وقد ذكر تقرير اللجنة أن جميع التكتالت والتيارات السياسية )باستثناء حزب واحد(، 

وجل الفاعلين االقتصاديين وممثلي املجتمع املدني يجمعون على تقليص عدد الجهات ليصبح أصغر من العدد السابق، 

أوسع. ومقارنة بالتصميمات املعتمدة في بلدان أخرى، سواء ذات نظام فيدرالي أو وحدوي، يظهر وبالتالي خلق شبكة 

 أن التوجه الذي 
ً
 .تخذه هذا الخيار في إطار مشروع تقطيع الجهات املغربية شبيه بأغلب املمارسات املطبقةاعموما

 .(142 -139ص م، 2011اللجنة االستشارية للجهوية، )

 مبدأ التراكم -2

على الشبكة اإلدارية املتواجدة كمعيار أساس ي في املقام األول من  حالياعتمدت اللجنة في اقتراح التقسيم ال 

أجل إنجاز التقطيع، وذلك بناء على توجيهات امللك الذي أكد في خطابه املوجه إلى األمة على ضرورة إعداد مشروع 

مستوحاة من الدروس املستقاة من التجارب التي كرسها تقليد الجهوية املتقدمة اعتمادا على مقاربة خالقة وواقعية، 

 في املمارسة الالمركزية اإلدارية. فاملقاربة التي ينبغي تبنيها يتعين عليها أن تكون قادرة على منح البالد مشروعا 
ً
عريق نسبيا

 بشكل مباشر بتاريخه الخاص والظروف املوضوعية التي تميز بنيته الترابية
ً
اللجنة االستشارية للجهوية، ) .يكون متصال

  .(135م، ص 2011

اللجنة أن من املحبذ إدراج مبدأ ضم مجموعات مالئمة على أساس إقليمي  رأتولهذه االعتبارات وغيرها، 

كمنطلق كفيل بتحقيق شرطي االستمرارية والتجاور الجغرافيين ضمن املبادئ الرئيسية التي ستشكل ركيزة لتحديد 

كما أن املستوى اإلقليمي يبدو اإلطار األنسب لتجميع الجهات بحكم نطاقه املجالي األكثر انحصارا  .هوي مالمح اإلطار الج

اقتصادية، -وكثافة وشساعة، ولكونه يغطي بشكل مكثف مجموع التراب الوطني، ويأخذ بعين االعتبار مكوناته السوسيو

 .(138م، ص 2011)اللجنة االستشارية للجهوية،  .وكذا إمكانياته املرتبطة بالتجهيزات والتدخل العمومي

  مبدأي التجانس والوظيفية -3

هذان املعياران يهمان التراب الوطني في مجمله، إذ تم تقسيم املجال الجغرافي املغربي قبل إخضاعه إلى تقسيم 

ي واملتوسطي وما بينهما، جهوي إلى وحدتين كبيرتين، األولى توجد شمال غرب خط تازة سيدي إفني، وتضم املجال األطلس 

% من السكان، والثانية توجد في الجنوب والجنوب الشرقي والشمال الشرقي، أي املجال الصحراوي 87أي ما يعادل 

 . (123م، ص 2011)اللجنة االستشارية للجهوية،  .% من السكان13والشبه الصحراوي الذي يحتوي على 

سكانية عالية، ويحتضن املدن العريقة واملحاور الرئيسية للتواصل. وهو يتميز املجال األطلس ي واملتوسطي بكثافة 

أيضا الفضاء املفتوح أمام تأثيرات املحيط األطلس ي والذي يستفيد من املياه القادمة من القوس الجبلي. وهذا الفضاء ال 

، حيث تعاقبت عليه عدة يتسم فحسب بكثافة سكانية وإنتاجية كبيرتين، بل يتميز على الخصوص بحمولته التاريخية

دول استقرت في "املدن العريقة" كفاس ومراكش والرباط ومكناس. وقد توسع هذا الفضاء خالل الحقبة املعاصرة 

بإنشاء املوانئ الكبرى في كل من أكادير وآسفي وخاصة الدار البيضاء. إلى جانب ذلك، انضافت إليه مدن مهمة أخرى 

 . (124م، ص 2011)اللجنة االستشارية للجهوية،  .طنجة ووجدة والعيون  تتميز باالنفتاح على الخارج مثل

إن هذا الطابع املزدوج املجالي والوظيفي هو الذي يفسر الدور الكبير الذي تلعبه الحواضر الكبرى في تحديد 
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 اإلطارات الجهوية، والذي 
 
  التيبعين االعتبار في عملية التقطيع  ِخذأ

 
ِ ن  ف 

 
 انه.ت في إب  ذ

وعلى نقيض املجال األول، املتسم بالكثافة السكانية والتمدن الكبيرين وكثافة شبكات االتصال، يعاني املجال ما  

نسمة في الكيلومتر املربع.  25وراء األطلس ي من وعورة التضاريس وقساوة الظروف املناخية. فكثافة السكان ال تتجاوز 

، وزيز ودرعة العليا في الجنوب ويمتد هذا املجال من جرادة إلى كلميم، مرورا ب
ً
 على أحواض ملوية شرقا

ً
الراشدية ومشتمال

 . (58م، ص 2011)اللجنة االستشارية للجهوية،  .الشرقي، وعلى أحواض واد نون والساقية الحمراء ووادي الذهب جنوبا

مشتركة تجمع بينها، وتتمثل ورغم عدد التباينات املسجلة بين املجاالت في هذا القسم املتنوع، إال أن هناك قواسم 

 .في هشاشة الوسط الطبيعي، وتدني الكثافة السكانية، والضعف النسبي ملستويات املعيشة

 لهذه األسباب، رأت اللجنة االستشارية أن يعتمد التقطيع في هذا املجال، بناء على االنسجام، اعتبارا 
ً
ونظرا

)اللجنة االستشارية  .ث التاريخ والبيئة والثقافة والجيوستراتيجيةللمعترف به من األهمية البالغة لهذه املناطق من حي

 .(59م، ص 2011للجهوية، 

 مبدأي سهولة االتصال والقرب -4

سهولة االتصال مفهوم ذو معنى طبيعي ومالي، إذ يترجم املسافة الكيلومترية بين كيانين )األفراد، واملنظمات، 

بالتكلفة الزمنية والنقدية لقطعها. وتكون الجهة سهلة الولوج حين تسمح املسافة ا ما تكون مرجحة واملدن...(، التي غالبً 

 وإيابا وقضاء املآرب في نفس اليوم. ولهذه 
ً
التي يتم قطعها من أجل الوصول إلى عاصمة الجهة باجتياز املسافة ذهابا

 250إلى  200إلى ثالث ساعات، تعادل الغاية، توجد عامة مسافة مستحبة يجب التقيد بها قدر اإلمكان، )حوالي ساعتين 

م، 2011)اللجنة االستشارية للجهوية،  .كيلومتر(، إال إذا كانت وضعية املجال أو ضعف الكثافة السكانية ال تسمح بذلك

 . (143ص 

أما مبدأ القرب، فيحيل من جهته على بعد آخر ال صلة له باملسافة الجغرافية، بل بالعالقات واالتصاالت. 

 إلشراك فالتقار 
ً
 للتماهي، وإطارا

ً
ب يأتي من وجود جوانب للشبه أو التماثل بين األفراد. هكذا، لكي تصبح الجهة مكانا

 أدنى من املرجعيات األمر الذي يشجعهم، ليس فقط 
ً
، أن يتقاسم فيها املواطنون حدا

ً
الفاعلين املحليين، يجب، مثاليا

م شراكة على أرض الواقع تكون في خدمة مشروع مشترك؛ بمعنى على العمل من أجل مصلحتهم، بل أيضا من أجل إبرا

 في نظر املعنيين باألمر
ً
 وسديدا

ً
)اللجنة  .آخر، يجب أن يبدو املجال الذي تمت تهيئته كجهة، في الغالب، مالئما

 .(145 م، ص2011االستشارية للجهوية، 

  التناسب والتوازن  -5

هذين العنصرين، وذلك من أجل تحقيق التوافق الترابي بين  لقد اشتغلت اللجنة االستشارية للجهوية على

الجهات، وحتى ال تصبح الجهات التي تمتاز بهيمنة ودينامية الحواضر الكبرى، تهيمن وبشكل قوي على الجهات األخرى 

 إلى تركيز املوارد والخدمات واألعما (العواصم) وعلى املجاالت الوطنية، بحيث نجد أن املدن
ً
ل من أعلى تميل دائما

مستوى، وبالتالي االستئثار بمجاالت ممددة من اإلشعاع والنفوذ. ولذلك ال مناص لجهوية منطقية من أن تأخذ بعين 

وال مبرر  ،االعتبار هذا املعطى الحتمي فتقيم جهات من التفاعل الذي ال يمكن أن ينحصر عند مدارات الحواضر العظمى

شية ما يكون في ذلك من العرقلة أو املخاطرة، وال داعي إلى معاكسة هذا املنحى من اتقاء تشكيل جهات واسعة األرجاء خ

بنهج خطة مفتعلة من "حصر" و"حبس" جهات قوية في حدود ضيقة، وذلك باألحرى في دولة موحدة تسعى في الالمركزية، 
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، فال مناص من التخلص من مثلما هو الحال في اململكة املغربية، حيث املراد هو استثمار مقدرات الحواضر العظمى

 (.60م، ص 2011)اللجنة االستشارية للجهوية،  .ازدواجية التقسيم واالحتباس بشأنها

 املعتمدةالثاني: عدد الجهات  املطلب

 للخريطة الجهوية للمغرب، حيث اقترحت اثنتي عشرة جهة 
ً
 جديدا

ً
قدمت اللجنة االستشارية للجهوية تصورا

حسب اللجنة بإيواء عدد من السكان أكبر، وتغطي  حاليةالتقسيم السابق، وتتميز الجهات العوض ست عشرة جهة في 

 .من التراب قسطا أوفر، وتضم من املقاطعات اإلدارية )أقاليم وعماالت وجماعات( ما هو أكثر

ضافة إلى بين صنفين كبيرين من الجهات الواضحة الحدود، باإل عتمد ويميز هذا التصميم الرئيس ي للتقطيع امل

 الجهات الصحراوية الجنوبية.

: جهات األقطاب الحضرية الكبرى داخل الفضاء األطلس ي
ً
 أوال

يتعلق األمر في البداية بالفضاء الواقع في الشمال الغربي من الخط االفتراض ي الذي يربط سيدي إيفني بجبل  

طلس املتوسط. وضمن هذه املجموعة الكبيرة، تازكة، مرورا على التوالي باألطلس الصغير واألطلس الكبير األوسط واأل 

 ألهميتهما: وهما جهة سوس
ً
ماسة في  -وعلى أطرافها الشمالية والجنوبية، تبرز منذ الوهلة األولى جهتان كبيرتان نظرا

الجنوب، والجهة التي تغطي شبة جزيرة طنجة في الشمال.  فهاتان الجهتان تتسمان إلى حد كبير بنفس اإلطار الطبيعي 

زيرة طنجة، يمتد باقي الفضاء داخل ماسة وشبه ج -والتاريخي وبنفس مقومات التنظيم االجتماعي.  وما بين جهة سوس

، األطلس ي، وهو الفضاء الذي تؤثثه مدن كبرى ذات إمكانيات اقتصادية هائلة وثقل ديموغرافي وتاريخي متباينين. وهكذا

لدار البيضاء؛ وفي الداخل، نجد من الشمال إلى الجنوب وا ؛قنيطرةال -سال -على الشريط الساحلي، نجد جتهي الرباط

 .(157م، ص 2011)اللجنة االستشارية للجهوية،  .آسفي -شومراك ؛خنيفرة -وبني مالل ؛مكناس -جهات فاس

 ماسة -جهة سوس -1

إعادة وضع الجهة قترح اللجنة االستشارية للجهوية مراجعة مالمح اإلطار الجهوي املعمول به سابقا من خالل ا 

ود كفيلة بضمان املزيد من الفعالية الوظيفية من حيث العالقات، ومنح فرص أكبر ماسة ضمن حد -الجديدة لسوس

يمة لتثمين املزايا التي اكتسبتها هذه املجموعة على املستوى الوطني في تطوير املشاريع واألنشطة ذات التنافسية والق

ادة عتمد على إعاوهكذا، فإن السيناريو الرئيس ي للتقطيع  ...(،حة والصناعات الغذائيةاملضافة العاليتين )الصيد والسيا

فضاء التاريخي والطبيعي الحصري الخاضع ملجال التأثير املباشر ألكادير حاضرتها ماسة حول ال -تركيز جهة سوس

آيت -قاليم شتوكةآيت ملول؛ وأ-وعمالة إنزكان ؛يدوتنانإ -الكبرى، والذي يغطي ستة أقاليم أو عماالت )عمالة أكادير

ي عليه ف باها، وتارودانت، وطاطا، وتزنيت(. وتقل املساحة اإلجمالية لهذه األقاليم أو العماالت، وكذا عدد ساكنتها عما هي

 و  2كلم 74.88مقابل  2كلم 53.789درعة  -ماسة -التركيبة السابقة لجهة سوس
ً
نسمة مقابل  2.475.143حاليا

م  ، كما نسجل أنه مقارنة بالتقطيع السابق، 2008نسمة، في سنة  3.305.300
 
 حاليةحذف أربعة أقاليم من الجهة ال ت

، ماسة، وهي س -لسوس
ً
يدي إيفني وورزازات وزاكورة وتنغير. وتشكل هذه األقاليم الثالثة األخيرة، كما سنرى ذلك الحقا

 . (158م، ص 2011االستشارية للجهوية،  )اللجنة .جزءا ال يتجزأ من الفضاءات الواحية

  الحسيمة -تطوان -جهة طنجة -2
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تضم هذه الجهة مركزين حضريين غير متكافئين من حيث الوزن: األول عبارة عن حاضرة كبيرة في الشمال مكونة 

نسمة   117.000 نسمة(؛ والثاني، بحجم متوسط، مكون من العرائش 350.000وتطوان  ،نسمة 800.000من طنجة 

نسمة. وتقع جميع هذه املدن على مقربة من بعضها البعض بحيث ال تتعدى املسافة الفاصلة  118.000والقصر الكبير 

ذن إنحن  وبالقرب منها يوجد مركز ثالث يلعب دورا خفيا ال يمكن تجاهله )سبتة(. باستثناء مدينة الحسيمة، كلم 60بينها 

وظيفية، وتوجد في طور التجمع، وهي عملية تكتس ي أهمية بالغة في سيرورة أمام جهة متعددة األقطاب، وذات فعالية 

 .تطورها وعملها

متساوية من حيث عدد السكان مع  هيثمانية أقاليم، و  على هذه الجهة الشمالية، حسب هذا التكوين، تملتشوا

؛ ويمثل 2كلم 13.711ة تبلغ نسمة ممتدة على مساح 2.830.000ضم إقليم وزان مع الجهة كما هي في التقطيع السابق 

ده % من الناتج الكلي، أي أن لها نفس الحجم املتوسط الذي تم اعتما6.4ا الناتج الداخلي اإلجمالي لهذه الجهة بأكمله

 . (163م، ص 2011)اللجنة االستشارية للجهوية،  .بالنسبة للجهة

 القنيطرة -سال -جهة الرباط -3

الواجهة البحرية أو الهضبة الساحلية الحضرية، السهول األطلسية : كبرى تتكون هذه الجهة من ثالث مجموعات 

، املجال الترابي إلقليم الخميسات. ومن خال
ً
ل املتوسطة والتي تمتد نحو إقليم الغرب والهضبة الوسطى لزعير، وأخيرا

ز الثاني على الصعيد ( نسمة لتحتل املرك4.300.000هذا الربط، سيتعزز الوزن الديمغرافي لهذه الجهة الجديدة )

 .باملائة 14(، وستتحسن مساهمتها في خلق القيمة املضافة الوطنية بنسبة 2كلم 18.200الوطني، كما ستزداد مساحتها )

 . (164م، ص 2011)اللجنة االستشارية للجهوية، 

 سطات -جهة الدار البيضاء -4

برشيد، وسطات، والجديدة، وسيدي بنور، وبن  :وأقاليم ،الدار البيضاء الكبرى  علىهذه الجهة  تملتشا

(، وأهمية وزنها 2كلم 19.448سليمان. وستستمر هذه املجموعة في تميزها على املستوى الوطني من خالل مساحتها )

ؤهلها باملائة  من الناتج الداخلي اإلجمالي. وهذه كلها مميزات ت 25( نسمة، وقوتها االقتصادية 6.085.000الديموغرافي )

 . (168م، ص 2011)اللجنة االستشارية للجهوية،  .الضطالع باملهمة التي أوكلت إليها على الصعيد الوطني والقاري ل

 مكناس -جهة فاس -5

 للمبادئ الرئيسية املعتمدة، إعادة النظر في حدود الجهتين حينئذ اللجنة االستشارية للجهوية أوصت
ً
، وفقا

السابقتين بضم القطبين في نفس الجهة، مع جعل مدينة فاس الكبرى كمقر للجهة. وعلى ضوء الدراسات املنجزة حول 

ان بأكملها، بومل -هذه املراجعة من خالل اإلبقاء على الجهة السابقة لفاس تترجم فقدتدفقات العالقات الحضرية، 

لحقا في السابق بجهة الحسيمة واللذين يشكالن، ال محالة، مناطق تابعة لنفوذ فاس، 
 
وضم إقليمي تازة وتاونات اللذين أ

تافياللت، وهي: عمالة مكناس وإقليمي الحاجب  -وإدماج جزء من األقاليم التي كانت تشكل جزءا من جهة مكناس

 عماالت وأقا 9وإفران، وهو ما يعادل 
 
ن مجمل هذه العماالت واألقاليم مجموعة جهوية كبيرة كو ِ ليم في املجموع. وت

(، والخامسة من حيث االمتداد الجغرافي نسمة 4.022.000الحجم، حيث تحتل املرتبة الرابعة من حيث عدد الساكنة )

)اللجنة االستشارية ي الوطني. %( من الناتج الداخلي اإلجمال 9,5(، والخامسة من حيث الوزن االقتصادي )2كلم  40.075)

 . (171 -170م، ص 2011للجهوية، 
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 خنيفرة -جهة بني مالل -6

ستة أقاليم )بني مالل وأزيالل والفقيه بن صالح وخريبكة وخنيفرة وميدلت(. وتغطي  عتمدةتضم الجهة امل

% 11,2، وتساهم بنسبة 2004نسمة( سنة 2.611.000(، كما يبلغ عدد سكانها ) 2كلم 41.033مساحة إجمالية قدرها ) 

)اللجنة  حسيمة.ال -تطوان -في الناتج الداخلي اإلجمالي الوطني، أي ما يعادل حوالي مرتين قيمة جهة من حجم طنجة

 . (176م، ص 2011االستشارية للجهوية، 

 آسفي -جهة مراكش -7

واليوسفية وآسفي والصويرة تضم هذه الجهة باإلضافة إلى إقليمي مراكش والحوز، أقاليم القلعة وبنكرير 

، وساكنة سيكون 2كلم 39.167وبفضل هذا التجميع، ستشمل الجهة على امتداد مساحة . وبطبيعة الحال شيشاوة

نسمة، وستزداد مساهمتها في الناتج الداخلي اإلجمالي  4.108.000عددها مماثال للعدد املوجود في املدن الكبرى التاريخية 

 .(178 -177م، ص 2011)اللجنة االستشارية للجهوية،  .باملائة  12,4إلى   8الوطني من  

: الجهات املتجانسة للمجال ما وراء األطلس ي
ً
  ثانيا

 جهة الشرق  -8

ستحمل جهة الشرق على عاتقها األبعاد االقتصادية والوظيفية، وإعداد التراب في الجزء الشمالي الشرقي 

والشرقي للتراب الوطني، كما ستتولى إبراز ومعالجة االعتبارات الجيوستراتيجية للواجهة املتوسطية الشرقية ومنطقة 

، سيقوي أساسا التوجه مجموع هذه األقاليمعليه، فإن الحدود الشرقية ومنطقة التماس مع الثغور املحتلة. وبناء 

 لهذه 
ً
االستراتيجي والسياس ي املتوسطي، الذي تقوده األوراش التنموية الكبرى املنجزة خالل هذه العشرية.  وتبعا

فضاء ترتبط فيه التنمية البشرية واالقتصادية بشكل وثيق باألولويات السياسية الشرق التشكيلة، تمثل جهة 

 . (181 -180م، ص 2011)اللجنة االستشارية للجهوية،  .ستراتيجية الوطنيةواال 

 تافياللت -جهة درعة -9

تستوفي هذه املنطقة الوسطى الشاسعة جميع الشروط لتكون جهة قائمة بذاتها. صحيح أن املسافات الفاصلة 

 تماما يطرح بين مكونات الجهة طويلة، ولكنها تظل عادية للغاية في وسط صحراوي. وتمثل 
ً
هذه الجهة فضاء متجانسا

مشاكل جد متفردة على املستوى الوطني. وتمثل قضايا الواحات والبيئة اإلشكالية الرئيسية للجهة. ذلك أن مستقبل 

الواحات يشكل قضية الساعة في السياق املغربي ويبرر في حد ذاته، إقامة جهة خاصة بها، مجسدة بذلك االهتمام الذي 

سلطة في البالد لهذه املسألة عبر إحداث مؤسسة عمومية خاصة بهذه املناطق، وهي الوكالة الوطنية لتنمية توليه أعلى 

 .(185م، ص 2011)اللجنة االستشارية للجهوية،  .مناطق الواحات

: خصوصية الجهات الصحراوية الجنوبية
ً
 .ثالثا

باهتمام خاص من لدن اللجنة االستشارية حظيت مسألة التقطيع الجهوي لألقاليم الصحراوية املسترجعة  

للجهوية، بالنظر ألهميتها وخصوصياتها وال سيما تنوع العناصر التي ينبغي أخذها بعين االعتبار عند التقطيع. فإلى جانب 

لشرقي للتراب املبادئ والقواعد وغيرها من املقاييس املعيارية التقليدية التي ارتكز عليها الخيار املقترح في الجزء الشمالي وا

الوطني، تستدعي األقاليم الصحراوية األخذ في االعتبار بصفة مسؤولة وواقعية أهم املحددات السياسية واالستراتيجية، 
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ذلك أن الهدف املتوخى من التقطيع هو تعزيز جهوية تسعى إلى تحقيق تنمية ملموسة في هذه األقاليم، وتكون مدخال 

 . (187م، ص 2011)اللجنة االستشارية للجهوية،  .لتطبيق مقترح مخطط الحكم الذاتي

تبنى مشروع التقطيع الترابي اإلبقاء على عدد الجهات الثالث املعتمدة في التقطيع الجهوي لسنة  ، فقد وعليه

 : مع مراجعة التشكيلة اإلقليمية املكونة لها 1997

 .وسيدي إفني وآسا الزاك واد نون املكونة من أربعة أقاليم: كلميم وطانطان -جهة كلميم -10

 .الساقية الحمراء مكونة من أربعة أقاليم: طرفاية والعيون والسمارة وبوجدور  -جهة العيون  -11

م  وادي الذهب التي  -جهة الداخلة -12
َ
 .اإلبقاء على تقسيمها السابق أي أقاليم الداخلة وأوسرد ت

 .(188م، ص 2011)اللجنة االستشارية للجهوية، 

 املعتمدالثاني: املؤاخذات املسجلة على التقطيع الجهوي  املبحث

اعتمدت اللجنة االستشارية للجهوية في تقسيم التراب املغربي على معايير متعددة تجمع بين النجاعة والفعالية 

النسبية، واملعيار واإلنصاف وقابليتها للحياة واالستمرارية، ومعايير الواقعية واالستقطاب ووجود أقطاب متراتبة، ومعيار 

 مثار خالف وجدال بين 
ً
الجيوستراتيجي الذي يؤكد على الوحدة الترابية ووحدة الدولة. لكن التقطيع الترابي يبقى دائما

 أو انزالقها إلى الوراء بدل 
ً
مختلف الباحثين، وخاصة عندما ترى عدم احترام اللجنة للقواعد املعتمدة واملعلنة مسبقا

 التقدم إلى اإلمام.

  األول: التطبيق النسبي للمقاييس املعتمدة في التقطيع طلبامل

بعد إمعان النظر في املعايير املعتمدة في التقطيع املقترح، يمكن القول أن مجمل القواعد تتصف بالعمومية 

 
 
فيه االعتبار  موالنسبية في التنزيل، فمعيار التوازن بين الجهات تم تجاوزه في املشروع املقترح، ومبدأ التجانس تحك

 خالل بمبدأ الوظيفية ومبدأ التراكم، ومالحظات مرتبطة بأسماء الجهات وطبيعة تكوينها...إالسياس ي، وهناك 

 مالحظات حول معيار التوازن  -1

 وعمالة  75يتبين للقارئ من خالل ما سبق أن معيار التوازن لم يحترم في التقطيع، فاملغرب يتشكل من 
ً
إقليما

بين  4,5ه لكن يالحظ أن معامل التباين بين الجهات في عدد األقاليم والعماالت قد وصل ذروته بما معدلجماعة.  1503و

مكناس. ووصل املعامل في عدد الجماعات  -وفاس  ،سطات -وجتهي الدار البيضاء ،وادي الذهب -كل من جهة الداخلة

 .آسفي -وادي الذهب وجهة مراكش -بين كل من جهة الداخلة 19,3املكونة للجهة إلى 

ماليين  4ونفس املالحظة تنطبق على توزيع عدد السكان بين الجهات، حيث نجد جهات تضم ساكنة تتجاوز عتبة 

، وجهات آسفي( -مراكش ؛سطات -الدار البيضاء ؛القنيطرة -سال -الرباط ؛مكناس -)فاس جهات 4نسمة وعددها 

 -بني مالل ؛الشرق  الحسيمة؛ -تطوان -)طنجة جهات 5وعددها  ،مليون نسمة 3,9و 1متوسطة الحجم تحوي ما بين 

واد  -)كلميم، وفئة ثالثة تتكون من جهات صغيرة وساكنتها أقل من مليون نسمة ماسة( -سوس ؛تافياللت -درعة ؛خنيفرة

 فيها إذا ما قارنا بين أكبر جهة وادي الذهب( -الداخلة ؛الساقية الحمراء -العيون  ؛نون 
ً
. غير أن هذه الفوارق تصبح مبالغا

 خمس سكان املغرب )% 6سطات التي تضم أكثر من  -، وهي الدار البيضاءمعتمدة
ً
( 19,5ماليين نسمة أي ما يعادل تقريبا

(، وعلى النقيض من ذلك نجد 13,7ماليين نسمة أي ما يعادل )% 4التي يسكنها أكثر من القنيطرة  -سال -وجهة الرباط
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باملائة فقط  0,49ألف نسمة، وهو ما يمثل  152وادي الذهب التي ال تضم سوى  -أصغر جهة في املغرب وهي جهة الداخلة

 .40من سكان املغرب، أي أن معامل الفرق بين أكبر جهة وأصغر جهة قد تجاوز 

الساقية  -العيون  ؛تافياللت -)درعة جهات 3ا على مستوى مساحة الجهات، فهي متباينة كذلك، فهناك أم

 تتجاوز مساحتها  وادي الذهب( -الداخلة ؛الحمراء
ً
، وهي التي تضم في أغلبها أصغر الكثافات 2ألف كلم 130شاسعة جدا

بني  ؛مكناس -فاس ؛)الشرق جهات  6وتشمل  2ألف كلم 54ألف و 36السكانية، وجهات متوسطة تمتد مساحتها بين 

 جهات صغيرة تقل مساحتها عن واد نون( -كلميم ؛ماسة -سوس ؛آسفي -مراكش؛ خنيفرة -مالل
ً
 2ألف كلم 20، وأخيرا

، وهي التي تضم في أغلبها سطات( -الدار البيضاء ؛القنيطرة -سال -الرباط الحسيمة؛ -تطوان -)طنجة حاالت 3وتمثل 

 .ت السكانيةأكبر الكثافا

 إذا ما جمعنا نسب الجهات الكبرى الثالث )درعة
ً
 -العيون  ؛تافياللت -ويمكن لهذه االختالالت أن تصبح أكثر تعبيرا

وادي الذهب( التي تمثل في غالبها مغرب التجانس أو الهامش الفقير الذي يضم الجنوب  -الداخلة ؛الساقية الحمراء

 .%( من مساحة املغرب 56,7الشرقي والجنوب الصحراوي فسنجدها تمثل لوحدها )

كبر شساعة وهي األوبالنظر إلى عالقة أكبر جهة بأصغرها من حيث املساحة فسنجد أن معامل الفرق بين الجهة 

 .10تطوان قد تجاوز مستوى  -الساقية الحمراء واألصغر جهة من حيث املساحة وهي طنجة -جهة العيون 

إن إيجابيات تفادي اللجنة استعمال معيار التوازن بين الجهات في التقطيع الجهوي، خاصة من حيث عدد 

ولة في إنجازه، ألن تغييبه يكون أسهل من العماالت واألقاليم والجماعات املحلية، وعدد السكان واملساحة، يرجع إلى السه

أخذه بعين االعتبار، وألن اختيار تكوين الجهات على هذه األسس التقنية والحسابية قد يؤدي إلى خلق جهات معاقة في 

، إذ يمكن أن يؤدي هذا التفاوت الكبير بين الجهات إلى االختالل بينها
ً
في  حياتها. غير أن هذا االختيار له سلبياته أيضا

 أكبر من اإلطارات يمكن أن تستفيد من موارد مالية وميزانيات 
ً
اإلمكانيات واملوارد، حيث إن الجهات التي تضم عددا

مختلفة ومتعددة، وهو ما يوفر لها القدرة على إنجاز مهامها أكثر من الجهات األخرى. وفي املقابل يمكن لكثرة األقاليم 

في التنسيق والتخطيط والتنمية بين مكونات الجهات، وذلك لتعدد الفاعلين  والعماالت والجماعات أن تخلق املشكل

  واملستويات والبرامج واملخططات.

 طبيعة تكوين الجهات -2

اعتمدت اللجنة االستشارية على أساس األقاليم والعماالت لتقسيم التراب الوطني، مع العلم أن هناك العديد  

العتبارات ال تنسجم دائما ومتطلبات التنظيم الجهوي، ال سيما وأن اإلقليم أحدث من العماالت التي وضعت حدودها 

 على معطيات ومؤشرات اقتصادية، فالتقسيم الجهوي 
ً
على أسس إدارية وسياسية محضة، عوض أن يكون مؤسسا

وظيفي بين الجهات مما الحالي لم يخترق الحدود اإلدارية ألي إقليم في سبيل تحقيق االندماج االقتصادي أو التكامل ال

يصعب معه تحقيق األهداف التنموية املسطرة، ألن أهداف ومعايير البناء اإلقليمي تختلف عن تلك التي ينبغي أن تراعى 

. ولم يزغ 1997و 1971لم يفلح في تجاوز عيوب التقسيم الجهوي لسنتي  عتمدفي البناء الجهوي. إذن مشروع التقسيم امل

 عن التقسيم ال
ً
ذي ساد إبان فترة الحماية. والسؤال املشروع إذن، ملاذا لم تعتمد اللجنة على أسس أخرى للتقطيع؟ كثيرا

( ويكشف عن تجذر بنية اإلقليم؟ أم أن 1997 -1971هل ذلك راجع إلى كون هذا االختيار موروث عن التجارب السابقة )

قاعدة وبالتالي نقله يسهل املهمة؟ أال يمكن اعتماد ذلك راجع إلى تقليد الدول األخرى التي تعتمد بدورها على نفس ال
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 الجماعات الحضرية والقروية كأساس للتقطيع؟

 للتقسيم الترابي باعتبارها وحدات صغيرة وتتميز بدورها بممارسة 
ً
إن الجماعات يمكن أن تكون أساسا

تكامل ز بالتقارب والتناغم والتجانس والالديمقراطية املباشرة، وبالتالي فاالعتماد عليها قد يؤدي إلى خلق مجاالت تمتا

 وزم
ً
 ماديا

ً
 لتكوين الجهات. لكن في املقابل قد يكون هذا االختيار مكلفا

ً
، و والفعالية واإلنصاف، وتكون بذلك أساسا

ً
قد نيا

 .يغير الخريطة الوطنية برمتها، ولعل الدولة غير مستعدة للقيام بهذه املهمة في الوقت الراهن

، (5م، ص 1997)محمد عامر، عبارة عن كونفدرالية للعماالت والجماعات  نتي عشرة املعتمدةاالثإن الجهات 

 . (87م، ص 1998)عبد القادر اإلدريس ي وأحمد وعطي،  وتجمع بركماتي لألقاليم

أما أسماء الجهات، فقد تحكم فيها كما يبدو االستقطاب الحضري والتجانس في الغالب، حيث سميت بأسماء 

ميت بناء على معطيات ماسة التي س -وخاصة الكبرى منها كما هو مبين في الجرد السابق ما عدا سوس بعض املدن

 .طبيعية. والجهات املتجانسة أخذت أسماء بناء على معطيات جغرافية وأضيف إليها في بعض الحاالت أسماء املدن

ا الساحة االجتماعية واالقتصادية، فلماذإن التسمية تعكس الهوية واالنتماء والرغبة في املشاركة والظهور على 

 بالضبط تم إقحام بعض أسماء املدن في عناوين أغلب الجهات؟ هل يعني ذلك أن معيار القطبية هو املحدد أم أن الهوية

الجهوية لتلك الجهات قد أصبحت محددة بالطابع الحضري؟ وملاذا لم يراع في التسميات العناصر التي يمكن أن تكون 

 الدعاية والتسويق الترابيين؟ مهمة في

وتجدر اإلشارة في األخير إلى أنه من املستحيل أن تسع تسميات الجهات االثنتي عشرة لكل أنهار ووديان وجبال 

وهضاب وسهول وقبائل اململكة، وأقص ى ما يمكن عمله هو اعتماد أسماء بسيطة تنسجم مع التقطيع الجهوي الذي 

ة بالدرجة األولى، ومتى كان ذكر الخصائص الجغرافية أو االنتماء القبلي ال يضر ببساطارتكز على اعتبارات اقتصادية 

 اسم الجهة وال يشكل مصدر شعور بالغبن بالنسبة لفئة عريضة من ساكنتها فال بأس من اعتماده.

 الثاني: نتائج قرن من تقطيع التراب طلبامل

وي يستدعي طرح مجموعة من األسئلة التي هي عماد إن تحليل وتقييم التجربة املغربية في التقطيع الجه 

لى إمن رواسب االستعمار؟ أال يمكن اعتبار تقسيم البالد  التقسيم املعتمداإلشكالية املعالجة في هذا الفرع. هل تخلص 

ة أطروح إلى الخريطة الحالية؟ ثم ما صحة تلك االتهامات املتعلقة بعودة 1940اثنتي عشرة جهة بمثابة عودة إلى تقسيم 

 املغرب النافع واملغرب غير النافع؟

 1940موفقة أم غير موفقة لتقسيم  عودة -1

لجأ الفرنسيون فور توقيع معاهدة الحماية إلى تقسيم منطقة نفوذهم باملغرب إلى عدة مناطق، وذلك من أجل  

 .تسهيل احتالل البالد وتمكين السلطات الفرنسية من فرض رقابتها على املغاربة

حدثت  1919مراكش.  وفي سنة ، مكناس ،، وهي: فاس1912وهكذا، فقد تم إحداث ثالث جهات عسكرية سنة 
 
أ

حدثت جه .( Arrêté résidentiel, 1919, N° 336) وجدة. ،الدار البيضاء ،الجهات املدنية األولى، وهي: الرباط
 
ة مدنية ثم أ

 (.B. O du protectorat, N° 422, 1920, p: 36 ). ، وهي جهة الغرب وعاصمتها القنيطرة1920أخرى عام 

ء لكن هذا التقسيم لن يستقر على حاله بفعل التطورات املرتبطة باندالع املقاومة الوطنية في مجموع املغرب سوا

 :( على الشكل اآلتي1940 -1935 -1926 -1923في الشمال أو في الجنوب، وبسبب ذلك توالى التقطيع في سنوات )
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* 11/12/1923 

 .وجدة -الغرب -الشاوية )عاصمتها الدار البيضاء( -أربع جهات مدنية: الرباط

 .آسفي -موكادور )الصويرة( -ثالث مراقبات مدنية: مازكان )الجديدة(

 .(Décret résidentiel, N° 730, 1926, p: 197) .مراكش -مكناس -ثالث جهات عسكرية: فاس )ألحقت بها تازة(

* 26/11/1926 

 .(الشاوية )عاصمتها الدار البيضاء -الرباط -الغرب )عاصمتها القنيطرة( -أربع جهات مدنية: وجدة

الشياظمة  -عبدة  )عاصمتها آسفي( -أربع دوائر مستقلة خاضعة للمراقبة املدنية: دكالة )عاصمتها مازكان(

 .وادي زم -)عاصمتها موكادور(

 . مراكش -مكناس -فاس -أربع جهات عسكرية: تازة

* 29/09/1935 

 .الدار البيضاء -الرباط -ثالث جهات مدنية: وجدة

 .آسفي -مازكان -ثالثة أقاليم مدنية: ميناء اليوطي

 .مكناس -مراكش -ثالث جهات عسكرية: فاس

 (.Arrêté résidentiel, 1935, p: 1182 ). األطلس املتوسط -تخوم درعة -تافياللت -أربعة أقاليم عسكرية: تازة

* 19/09/1940 

 .وجدة -الدار البيضاء -ثالث جهات مدنية: الرباط

 (.Arrêté résidentiel, 1940, p: 911 ). قيادة أكادير -مراكش -مكناس -ثالث جهات وقيادة عسكرية: فاس

تم  1923يتبين لنا من خالل هذا التسلسل التاريخي لتقسيم التراب املغربي من طرف املستعمر، أن تنظيم سنة 

، حيث خلق االحتالل دائرة مستقلة خاضعة للمراقبة املدنية، ويتعلق األمر بوادي زم. 1926تعديله بشكل طفيف سنة 

ومن جهة أخرى تم تحويل وضع املراقبات املدنية الثالث إلى دوائر مستقلة خاضعة للمراقبة املدنية مع إعطاء الدوائر 

 .هة عسكرية وهي جهة تازةاملستقلة تسميات القبائل بدل املدن. وتم خلق ج

وتعويضها باملناطق املدنية والعسكرية، حيث تشكلت كل منطقة من  1935ويالحظ غياب املراقبات املدنية سنة 

 .جهات وأقاليم، وذلك بعد تمكن سلطات الحماية من بسط سلطاتها على مناطق املقاومة

 .1935ثالث عشرة سلطة سنة  أصبح التنظيم الترابي يرتكز على سبع سلطات بدل 1940وفي سنة 

 7-71-77وبعد االستقالل بسنوات قسم التراب الوطني إلى سبع جهات اقتصادية بموجب الظهير الشريف رقم: 

ليقسم البالد إلى ست عشرة جهة، وعليه استقر الحال إلى  1997غشت سنة  17. ثم جاء مرسوم 1971يونيو  16بتاريخ 

 . م2015نة حدود صدور مرسوم التقسيم الجديد س

 للمستجدات التي عرفها املغرب والرغبة في تحقيق الديمقراطية بكل أبعادها، فقد قام امللك بتنصيب لجنة 
ً
ونظرا

استشارية أوكل لها مهمة إعداد التصور العام للجهوية املتقدمة، وبعد ما يزيد على سنة من االشتغال توصلت إلى اقتراح 

 بنسبة تقسيم التراب املغربي إلى اثنتي ع
ً
 ملموسا

ً
 من ست عشرة جهة، وهذا يعني انخفاضا

ً
 .%25شرة جهة بدال

، حيث قسمت 1940وهنا يكمن التشابه بين ما خلصت إليه اللجنة، وما قامت به إدارة الحماية الفرنسية سنة 
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تحت النفوذ اإلسباني، وهي املغرب إلى سبع جهات لدواعي أمنية ال عالقة لها بالتنمية، وإذا أضفنا إليها املناطق التي كانت 

تافياللت  -تطوان في الشمال، والجهات الثالث الصحراوية الجنوبية املسترجعة، ثم جهة درعة -أربع جهات: طنجة

 .اللجنة االستشارية كما سبق ذكره اقترحتهاملقترحة سنصل إلى اثنتي عشرة جهة، وهذا العدد هو الذي 

مغربي كما أوص ى  -عن نموذج مغربي لجهوية متقدمة أو نموذج مغربي والسؤال اآلن: هل هكذا يمكننا أن نتكلم

 بذلك امللك في خطابه؟

 أن يكون هذا العدد هو التقسيم األفضل للتراب الوطني الذي يرجى منه أن يحقق الفعالية 
ً
وهل يمكن فعال

، وأن يقوي الوحدة الت
ً
، وفيما بينها ثانيا

ً
؟رابية والتنافسية واإلنصاف داخل الجهات أوال

ً
أم أن املقترح يروم الوسطية  ثالثا

(؟ أم أن التركيبة املقنعة للتقطيع لم نتمكن بعد من صياغتها أو 1997جهة  16، و1971جهات سنة  7بين الرقمين )

اكتشافها؟ وهل ما ينقص يرتبط بمضامين املشاريع السياسية للجهوية التي تستعمل آليات وأدوات لم تمس بعد بجوهر 

ب الوطني؟ أم أن األمر يعود إلى التركيبة املعقدة للمجال الجغرافي املغربي واقتصاده خصوصيات ومميزات الترا

 وسوسيولوجية سكانه وثقافاتهم مما يجعلها ال تسمح بسهولة بتقسيمات جهوية للتراب الوطني؟

 املعتمداملغرب النافع واملغرب غير النافع وسؤال التقسيم  -2

، تعود إلى عهد املستعمر الفرنس ي، حيث ركز املارشال "ليوطي" على املجال إن نظرية تقسيم املغرب إلى مغربين 

األطلس ي املتميز بموارده الغنية والسهول الشاسعة ومناخ يسمح بقيام أنشطة فالحية وزراعية، ويتمثل املغرب النافع 

 بالشا
ً
)فاطمة وية ودكالة... حسب هذه املعطيات في محور الدار البيضاء، فاس، مراكش، ونواحي القنيطرة مرورا

، وهذه الجهات هي التي استفادت من االستثمارات العمومية والتجهيزات (19 -18، ص 1996، البورقاض ي وأمال كناني

التحتية، حيث أنشأت سلطة الحماية ميناء الدار البيضاء لتسهيل مبادالتها التجارية والصناعية، وربطته بعدة مناطق 

باإلضافة إلى شبكة من طرق السكك الحديدية لنقل الفوسفاط وتسهيل عملية نقل البضائع التي تتعامل معها، 

 .املستوردة من فرنسا قصد تسويقها باملغرب إلنعاش القطاع العصري وسد حاجيات الجالية الفرنسية القاطنة باملنطقة

 (.58، ص 1985)عبد القادر زاوي، 

، وتشمل املناطق الجبلية الوعرة التي لم تعرف أي أما املغرب غير النفع فهو باقي الجهات الض
ً
عيفة اقتصاديا

. وهكذا خلق االستعمار في املغرب مجالين متباينين ومتناقضين 
ً
نشاط يذكر سوى استخراج املعادن وتصديرها خاما

 من اإلهمال والتهميش، ومجال استفاد من تدخالت سلطات الحماية
ً
، مجال تضرر كثيرا

ً
القادر زاوي، )عبد  . اقتصاديا

 (.59، ص 1985

وفي هذا السياق، هل يمكن اعتبار تقسيم املغرب إلى مجالين مختلفين  من طرف اللجنة االستشارية للجهوية 

 بمثابة انتكاسة أم هي مجرد عملية إجرائية؟

فني وتازة، يمتد بين سيدي إيلجأت اللجنة االستشارية للجهوية إلى تقسيم التراب املغربي إلى جزأين بخط غليظ  

وذلك مرورا عبر السلسلة الجبلية التي تشمل األطلس الصغير وجبل صاغرو واألطلس الكبير  األوسط واألطلس املتوسط 

% من سكان 75,9وجبل تازكة، فوق تازة، وانتهاء بالريف الشرقي. وفي الشمال الغربي لهذا الخط، يضم املجال األطلس ي 

% من السكان. أما في جنوب هذا الخط وشرقه، يمثل املجال 87هم، أي ما مجموعه % من11,4املغرب، واملجال املتوسطي 

% فقط من السكان 12,7%. وبالتالي فإن 2,9% من مجموع السكان، بينما تمثل الصحراء نسبة 9,8ما وراء األطلس ي 
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أن ذه املعاينة يتضح يقطنون املجال ما وراء األطلس ي الذي يتشكل من الجبال والسهوب الصحراوية. وانطالقا من ه

إلى  10املجال داخل األطلس ي هو نفسه غير منسجم، حيث يحتوي بداخله على مجاالت يتفاوت فيها عدد السكان من 

. ومن هنا تظهر طبيعة إشكالية الجهوية ال بين املجالين املذكورين فحسب، بل على جميع تراب املجال 2نسمة في كلم 500

 ( .170 -169م، ص 2011)اللجنة االستشارية للجهوية،  .داخل األطلس ي

ويتميز املجال داخل األطلس ي بفضاء مكون من السهول وخاصة من الهضاب، وبكثافة سكانية عالية، ويحتضن 

املدن العريقة، واملحاور الرئيسية للتواصل، وهو أيًضا الفضاء املفتوح أمام تأثيرات املحيط األطلس ي، والذي يستفيد من 

املياه القادمة من القوس الجبلي، وهذا الفضاء ال يتسم فحسب بكثافة سكانية وإنتاجية كبيرتين، بل يتميز على 

الخصوص بحمولته التاريخية، حيث تعاقبت عليه عدة دول استقرت  في املدن العريقة  كفاس، ومراكش، والرباط، 

  .ومكناس

ية والتمدن الكبيرين وكثافة شبكة االتصال، يعاني املجال ما وعلى نقيض املجال األول، املتسم بالكثافة السكان

وراء األطلس ي من وعورة التضاريس، وقساوة الظروف املناخية، وهشاشة الوسط الطبيعي، وتدني الكثافة السكانية، 

وأحواض والضعف النسبي ملستويات املعيشة. ويتكون هذا املجال من حوض ملوية في الشرق، من جرادة إلى غاية فكيك، 

وتربطها أودية دادس ، وورزازات وزكورة من جهة أخرى  ،زيز ودرعة العليا وروافدها، وتشمل الرشيدية وأرفود من جهة

م، ص 2011)اللجنة االستشارية للجهوية، وتودغة؛ ثم الجانب الغربي من األطلس الصغير، مع حوض واد نون وكلميم.  

169- 171. ) 

نطرح سؤال التشابه بين تقسيم اللجنة االستشارية للجهوية وتقسيم االستعمار وبعد هذا السرد، أال يمكن أن 

قال إن الدوافع والنوايا تختلف، فاالستعمار كان هدفه هو التحكم في رقاب العباد الفرنس ي؟، ولكن في املقابل، قد ي  

مة. ولكن مشروع التقسيم الجديد ال واستنزاف خيرات البالد، واللجنة غايتها اإلصالح وتحقيق التنمية الشاملة واملستدا

يعكس تلك النوايا في كثير من الحاالت، وعلى سبيل املثال، ملاذا جمع الريف والشرق في جهة واحدة؟ فالريف يصنف 

 ضمن الهامش أي من مناطق الظل، ونفس التصنيف ينسحب على منطقة 
ً
فكيف يتم إلحاق هامش  الشرق.مجاليا

 مع االنتماء إلى بهامش آخر؟ ألم يكن من األس
ً
لم توحيد جهة الريف الكبير بدل تجزيئها وإلحاقها بثالث جهات، انسجاما

 للديناميكية االقتصادية املتكاملة التي ستقود 
ً
املجال املتوسطي الذي يمثل العمق الجغرافي والتاريخي للريف، وتفعيال

  واالستقرار؟الريف نحو النهوض التنموي، وتحوله إلى قطب للجذب 

الشرق، ينطبق على كل الجهات التي حشرت خارج الخط الغليظ، أي التي تتواجد داخل  -ما قيل عن جهة الريفو 

 .املجال ما وراء األطلس ي

ويتضح من كل ما سبق، أن التقطيع الجهوي الذي جاء به تقرير اللجنة، قد هيمنت عليه الجغرافية بشدة، حيث 

اخل اللجنة كل األعضاء في العلوم والتخصصات األخرى. ويؤكد هذا التوجه أعطي للجغرافيين مكانة متميزة وتصدروا د

"املبادئ املوحدة للتقطيع الجغرافي...": قبل أن يكتسب مفهوم الجهة ما جاء في التقرير بصراحة ووضوح، تحت عنوان: 

مة العلوم التي صاغت هذا بعده السياس ي واملؤسساتي، فإنه يعد قطعا إحدى إسهامات علم الجغرافيا الذي يأتي في مقد

املفهوم، وعملت أكثر على تحليله واالشتغال عليه، وبالنظر إلى األعمال التي خصصها علماء الجغرافيا لهذه املسألة... وفي 

نوعين رئيسيين من الجهات: جهات متجانسة وجهات ذات استقطاب وظيفي...  بينهذا السياق، يميز الجغرافيون عموما 
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)اللجنة االستشارية للجهوية،  ".....درسة التي اعتمدت في فرنسا، واملسماة "املدرسة الجغرافية الفيداليةوقد استلهمت امل

 ( .167م، ص 2011

يتأكد من خالل تحليل أجزاء التقرير، أن وظيفة الجهوية املتقدمة حسب اللجنة االستشارية للجهوية تتمثل في 

والثقافية والبيئية، وتحقيق الجهوية الديمقراطية، عن طريق تعزيز  التدخل في املجاالت االقتصادية واالجتماعية

الديمقراطية التمثيلية، وتوسيع الديمقراطية التشاركية، وفتح آفاق جديدة للمشاركة النسائية، ومنح مكانة بارزة 

هؤالء الذين عزفوا للديمقراطية االجتماعية، وملشاركة الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين بفتح آفاق مشجعة تجذب 

 .عن الشأن العام لسبب أو آلخر

 كل البعد عن التأسيس لجهوية موسعة سياسية، بل إن التعديالت  عتمدوبذلك، فالبناء الجهوي امل
ً
يظل بعيدا

ال تزال تتحكم فيها هواجس  ةالحاليخريطة للشكلية بتنقيحات طفيفة للنموذج السابق، فاملفاصل الرئيسية  كانت

التحكم والضبط واملراقبة، وتسيطر عليها بواعث االحتراز وضعف الثقة. وكأننا أمام مشهد جديد بتأثيث قديم، مشهد 

راد له الحفاظ على البنية القديمة مع تغيير بعض املواقع واألدوار، وتبديل املصطلحات والتسميات الكالسيكية بأخرى ي  

 .حديثة وبراقة

بناء عليه، فالنموذج املغربي املقدم، يشبه النموذج الفرنس ي املصنف ضمن الالمركزية اإلدارية، وال يمكن بالتالي و 

 عن التفويض السياس ي 
ً
الحديث عن جهوية متقدمة أو موسعة في إطار الالمركزية السياسية. كما ال يمكن الحديث أيضا

نشاء املجالس الجهوية التي سوف تقوم بدور تقني وتنفيذي للجهات، بحيث أن العملية السياسية ستقتصر على إ

باألساس وتحت مراقبة السلطة املركزية، فالتفويض السياس ي الحقيقي كما هو شأن النموذج اإلسباني أو اإليطالي 

  .يقض ي بتمكين الجهات من صالحيات دستورية وتشريعية وتنفيذية واسعة

ة انتهى فقط إلى تكريس البعد التنموي االقتصادي واالجتماعي لعمل لذلك فإن عمل اللجنة االستشارية للجهوي

الجهات، مع توسيع اختصاصات املجالس الجهوية، وتخويل رئيسها صالحيات تقريرية وتنفيذية، مع الرفع من موارد 

املركزية. إنه  الجهات املالية، ومنحها استقاللية عبر إعادة النظر في عالقاتها مع املحيط داخل الجهة ومع السلطات

 االحتذاء بالنموذج الفرنس ي، أي جهوية بدون بعد سياس ي.

 خاتمة: 

هم ثوابت أوأصبح مع مرور الوقت من ظل مالزما للدولة املغربية منذ االستقالل، إن هاجس مراقبة املجال 

ودعم الجهة، عبر تجاربها املختلفة، في مجاالت التنمية املتوازنة واملستدامة سياستها الترابية وهو ما انعكس سلبا على 

مما حيث تأكد أن عالقة الدولة باملجال نسجتها اعتبارات أمنية سياسية واضحة أكثر  ،الالمركزية واملشاركة السياسية

املمارسة الجهوية ببالدنا، احتلت معه الجهة في انعكاس سلبي على هي اعتبارات تنموية أو تشاركية، هذه املقاربة كان لها 

سياس ي للمركز الذي حافظ على منطق احتكار  -النسيج الالمركزي مكانة متواضعة منعتها من البروز كمنافس سوسيو

 القرارات الهامة.

ذا الخيار فإنه ال مناص للعدول عن ه، سيةاالتي لم تحقق األهداف التنموية والسي مام هذه التجارب املتراكمةوأ

إليجاد حل جهوية موسعة سياسية، تستجيب لحاجيات املواطنين االجتماعية، والثقافية، واللغوية نحوية والذهاب 

توافقي لقضية الصحراء املغربية، وإلعادة توزيع الثروة بشكل عادل بين كافة الجهات وتحقيق العدالة االجتماعية، وذلك 
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 :الدراسة ملخص

الجهوبة كسييييييييييييلى يييييييييييية وىنية لى  هاسييييييييييييل  اتجىي ااوجهو ة   وهىع ى مب ااتفولض التليلة الجهوية هاول لى    م  ه وي  ااسييييييييييييلوىع ااتا ي ية ة   

اا ه ك  اإلياري   ااذي شىع اام ةنبثق هذا امل هول  كفلىر ا ييييييي اهلغر الي  ل سر ق   ييييييلىع ةاسيييييي  ش اسييييييىك يان   االاى   وي اا   ك ية    الجهىع،

سر  ييو  ر  ااتليلة اتيللة   كسييبل     ييى ييلى  فىل    يشييهمم  لم  ييلواع لم م   يةروييلة   ية ييى  اتي وق اام يوو اجلة اابشييىركلة شىلت ىر ااسيي ى 

جق األو    ى،   وم   شىاذك  شة  هذا اتحالق ااعمااة ااي اشلة  ذاك  شىاتف لف  ن اات ى هىع ااسييييييييييييو ييييييييييييلو   ىالة شو  امللىجق اتي وقة   امللى

خعم ى     امل هول ااذي  صي     ير ش  ا  يال  األن ية ااسيلى يلة املعىصي  ، وم ه لور خعم لوغ امل  ل اعم  ه ىرل  لذ في   الييى ة ة    لل ،  

الجهوية  ةجىراع ه اشلة  اوتصييييييييىي ة  ملواوهة  تول ىع  شىاعم م  ن ااتاسييييييييليىع اتجىالة اايف    فتل ة املعى و    تعمي  األهماب   اافو ايييييييي ل  ف  ى

 ااتليلة ااسو لو اوتصىي ة.

 .الجهوية، الجهوية املو عة،  لى ة اا   ك ية، ااتليلة الجهوية الكلمات املفاتيح:

Abstract: 

Regionalization as a Policy based on dividing the national sphere into regions with the aim of planning regional développent based 

on the principle of delegating discretionary powers to regions. Participation, considering the population as a key actor in the process 

of local development and as a way to achieve territorial justice to reduce and mitigate socio-spatial disparities between the privileged 

regions and the less fortunate regions. Experiences since the period of protection until then, and after passing through many major 

territorial divisions with different standards and objectives, in which regionalism formed territorial and economic frameworks to 

facilitate the intervention process to meet the équipements of socio-economic development. 

Keywords: regionalization, expanded regionalization, decentralization policy, regional development 
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 مقدمة

 يييلعتيمم امل  ل لىصييية خعم شوصييي     هو ى  ا يييخ ام يييتفمال لى  ااصيييعلم ااعىمل   Régionalisme الجهوية  صيييو  

 ذاك سر  ييييييييييييلىع  لىل ا ييييييييييييتفمل فل  امل هول ااذي اهفذ اخعىيا   ييييييييييييلى ييييييييييييلة   ةيارية  فتل ة اامممع،   ذا هذا     لة الييى ة 

املصيييييييييو    كليض  همشو ي   هي  لى  هاسيييييييييل  اتجىي ااوجهو ة   وهىع ى مب ااتفولض اتليلا ى،  هو لق  يييييييييلى ييييييييية اا    ك ية   

ةش از  اع ي  لصييييييييييييييىنم   يوواع وهة  عللة   هاوية   ىنا ى وييييييييييييييين شى ر الجهىع اا ه ك  اإلياري    اافو ت مب سر  م ذات ى  ة   

األل     ن ل ي اامفىك  لن هلك الخصييييييييييىنم امليوو  خشيييييييييي    سييييييييييتيلت  ي   شة  هف ز كيلى  ذ   او ىع ا ييييييييييت لىنلة   خشيييييييييي    

  ييييييييييييييخ اليلواة    الجهة سر وىن  ى  ح  هى    ضييييييييييييييين ا ييييييييييييييتي اريا ى سر ةجىر اام اة املو م   ن ل ي املوىا ة شيل  صيييييييييييييي  لىع  

اإلياري،   سر ذاع ااسييييلىع اإلياري ااسييييلىدييييهو ا ييييتفمل   هول الجهوية المماة لى  اه ىم اام اة امل ك ية ملل  الجهىع    األوىال  

  لوىع ةيارية  اوتصىي ة   لى لة    خ.

مل  ملواوهة  تول ىع ااتليلة امللم  ة،  اعتف  ااتاسليىع اتجىالة ةذ  ةجىراع ه اشلة  اوتصىي ة اسه  ليللة اات

املل يي ااعم م  ن ااتاسليىع اافو التل   شو  األهماب ام تعيىرية ل ي في   الييى ة  20 وم اهم امل  ل جللة ااا   

ملتام ة املنسجية سر  لىع ه لور املتلىراع اايف   ا جهوية ا  بو  ااتليلةاموتصىي ة سر ف   ام تا ي  هماب ااتليلة  

 . الجهوية املو عة

ق  ه لور   الجهوي سرامل ه وة شتمشو  ااشييية  اتيى   األشحىثهلمرج هذم ااوروة اا حثلة ويييين وىنية  إشكككالية الدراسككة البح ية:

، األ   ااذي  ت لئة اتجىي لى ة ةلماي ااي ال   املتمللو  سر  هول الجهوية كي هول  ستةث  شىهتيىل شىاغ  ن اذ  املتفصصو  

 اتضييييييييييييلىع   ية ييييييييييييلول ات و  إلو ار اا   ك ية؟   الجهوية آالىعف غ للللى شلور  ةايييييييييييي ىي   ىيم ة    ي  م  يين الت ىر الجهة 

 شىمل  ل؟  ااتليلة ااي اشلةالي ى ة اتجىالة 

اافو  امل ىهل ي ال    يوك  اا: هتيث  األهماب اا نيسييييييييييلة اهذا اا حت خشيييييييييي     ي  سر اإل ىجة شي هول الجهوية أهداف البحث

 ن في   الييى ة ة    و  نهج الجهوية  اهى امل  له لورع سر  لىوهى شىمل  ل  خ ا تحضىر   يوك ااتاسليىع ااي اشلة اافو اع غ 

املسييييييييتويو  املو ييييييييعة كفلىر ا ييييييييي اهلغر شم   لي  اااضييييييييى ى اتجتيعلة اا اهلة اافو قل  هارع ااسييييييييواي األل    ن ااسيييييييي ى  لى  

   املت مع ااعيلاة اافو  صييييييييىش    فشييييييييلهى سرنبل ة لمل فىلللة ااتاسييييييييليىع ااسييييييييىشاة   اافو يىن ،  اموتيىعر اموتصييييييييىيي

   ىمع  لوية 

اا حوث هيين  هيلة هذا امل حت سر يون  يشيييي   ولية  ضييييىفة هلضييييىب ة    ييييلسييييلة اامرا ييييىع اافو هلمرج وييييين أهمية البحث: 

  اافو ه  غالجم م  املتام ة  االيوذج ااتليوي سر ق  املتلىراع اايف   ا جهوية   الجهوي لىصةيىر شتمشو  ااشة  ات امل ه وة

 . امللم  ة  ن  ات و    اتضلىع ااتليلة ااشى لة  لن فضىءاا حت   ضهى و  ر  و    ن  ياالول  كث  

لىصيييييييييية سر وىن  ى املعلق شىاشيييييييييي    اال  ية ا جهوية : هاول هذم اامرا يييييييييية اا حثلة شما ة لى  امللهج اا ي للو  اسر منهجية البحث

اااىن  شىمل  ل   ه سيييييو  ااوويييييخ، كيى هاول لى  االهج الج  اسر لصيييييوصيييييى  ى  تعلق شوصيييييف  املسيييييتما ةالجهوية   ااتليلة ااي اشلة
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ج ب اا ىللو  سر   ىي  املعللة   ناملسييييتاى   ن اذ  الجهىع  ىع اا  يييييلةاملعول ن الييى ة ة   اآل ، هذا شىإلوييييىفة ة   التيىي 

 ااتمشو  ة  لى  املستو  اتيىر    الجهوي ا  امل ك ي.

 :اتيى ر اا نيسلة ال حت

 آلثىراآلالىع   األهماب    ااوجهو:ال ااتاسليىع اتجىالة اايف    ن اا ي   اا ونوالىالة ة    لى ة ةلماي ااي   -

 اتحالق ااتليلة ااي اشلة الجهوية.  اا   ك ية آالىعالجهوية املو عة   -

I. واآلثاراآلليات   األهداف  الوطني:التقسيملت املجالية الكبرى من الفترة الكونوليالية إلى سياسة إعداد التراب. 

 وأهدافه االستعماريةتقسيم عهد الحماية: ألياته  .1

ا تعيىري ص ب يى     ل شىأل ى  لم ة وس  امل  ل سر لهم الييى ة ة   ث ث  لىجق ن وذ  ولبلة  فق  لوق 

األهى ر ابسهل  ليللة  و ضهت ى ز  سةاة   اافو ا اا واونلىالة شىا حت لن فضىءاع ات و   اهماب ام ف  ىالة    صىل

 يال  ااي ال ااوجهو،  وم يى   ش ز هلك امللىجق. اات ل  

: كيلواة ي  لو ى ييييييييييلة ه ك  شول ة  امليثلو    ااالىصيييييييييي  اا  يييييييييييلو  تختلف اام ي األ ر بلة، منطقة النفوذ الدولي في طنجة

يولف   18الم  سر   اهي ااصييييييىير لن  امه ىعلىصيييييية خعم ى قل  ةن لي ا هيىالخ ا ت ي ف السييييييى اول ة خشيييييي    ل  ي الت  هوولخ 

 ويييييييييييع  جل ة هحت  يييييييييييلوة  امه ىعبلة   شياتضيييييييييييهى هذا شما ة شو  ف السيييييييييييى   ا ييييييييييي ىنلى ث  فليى خعم  فتلف اام ي ام ر   1923

 لم ل لىل لج اة ااسيييييييييييييلوى  يسيييييييييييييىلمم   لق اشييييييييييييي وإلر  فتلض  ن امل ىربة    لم ن  اام ي ه  اإليار  اام الة    ر اافو يىن  

 (354، ص حة 2000)ل م ااي ي    ل،  هم   اا   املم لة.

ااشييييىالة امل  بلة يى   م  هى  الجلوبلة امللواةالخلل لة(  ااصيييي اء  )امللواةسر  وصيييهى اييييىي امل  ل  اإلسككبا: :منطقة النفوذ 

 شتووا ،   ا  اإليار  ال  لييىل ة يييييييييييييي ييىال  كييثيي  السييييييييييييييلوييىع ام يييييييييييييي ييىنليية ام ييييييييييييييتعيييىرييية،  لن اتخ   للل يية السييييييييييييييلوييى   ال  

ل فت  السييييييلوى  شيلواة   يبسيييييي ة  نوهىز االلىشة ااعى ة السييييييلوى  هلىت  يتيتخ شحاوع   يييييي ىنلة،  ن   وىن اإل ام ييييييتعيىرية 

 .اال وذ ام  ىنلة  ن امل  ل

التيمع الييى ة اا  السيييييلة ابسيييييهل  ا يييييت  ي امل  ل لى   ااسيييييلوىنلة( سر شى ر ااي ال ااوجهو )امللواة منطقة النفوذ الفر:سكككك ي:

 وه   اتخ نلة ااتاللم ة،   ن شو  هذم األوه  : وه   ةيارية ف السلة  خ ام ت ىظ شىأل 

 املا ييييسيييية ااسييييلوىنلة(:   ر ةيار  ايييي للة هت و   ن ااسييييلوى   وم   يل  ا  ااسييييلوة اام نلة  ن ضييييىء  اإلدارة املغربية(

ه   ذب   ل  ااوزاراع فليى ه   مااوزراء،  واا هىن  ث  ااصيييمر األل    هيت  اإلاييي اب لى  اإليار  امل  بلة ة   وىن  

 ام ت ىظ فاض شوزارا  ااعمي  األ وىب.

  ااعييى يية(:   ر ةيار  فعلليية هت و   ن املال  ااعييىل  يثيي  ف السيييييييييييييييى  وييم لواتيي  ي اتيي  ويلخ  اإلوييى يية)الفر:سكككككككككككيككة اإلدارة

  ويلخ اإلياراع ة   وىن  ااسييلوىع اسييلو  اإليار ، اشيي وخ اااوانو ، ةيار  الجيل ه  اا ىه  ااعىل   هيت  اإلايي اب لى
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ةوىفة ة   وىنم امللواة ااعسي ية …( املم  يىع )ااوزاراع(: اامالللة، املىالة، ااتعلل  ااعيو      هيا   رنى ةاملم     

سر املليييىجق امليييمنليية   امل او و  امليييمنلو  )فيييى ،  يليييى ،   اكل،  ييييىي  (،  امليييمنلييية )اا بيييى ، اايييمار اا لضييييييييييييييييىء،  ويييم ( 

 ا   اامالللة سر امللىجق ااعسي ية. و ى  ااش

اام التيم ااتاسل  اتجى ر ام تعيىري لى   علىر ااتل ل  ااا ىر سر ةجىر  لى ة اات  وة ااع ولة شو  ااع ل 

 نتىن   ن   اموتيىعر  وم يى  األ ىزوغ،  ا ا مب ااتحي  ااسلىدهو  اسهل  اا    ااعسي ي  ام ت  ي اموتصىيي 

 االىفعة.  امللىجق  و ة ماث الت مع   ىالة شو  امللىجق االىفعة 

افيون تقسيمات -2   وأهدافه املتباينة: معايير التقسيم وغداة الحمايةإبان  الجغر

 أ( التقسيم الجغرافي أثناء الحماية 

  يييى    ذاك لى  ن ام  ااعم م  ن الج ىرفة اا  السيييلو    ذاك ل ي اا ي   اافو  اك   الييى ة  اتجىي امل  ن وسييي  

  ن  ش ز هذم ااتاسليىع الج  افلة:  وم يى الجهة ااو لعلة، 

 .  يتيث  سر ااتاسييل  الجهوي ااذي اوي    اا  اليييهو  للمغرب على أسككاا الجهة الطبيعية، املجالتقسككيم cellérier  ى 

 وهىع ج لعلة  8ل، وس  امل  ل شيوو   ة   1948ل  1922شو   لفو 

ليللة   كذا اسهل مل او ة  و ض اتجىي امل  ن    آالىع  حيية  تالةة  هذم ااتاسليىع يلهى يىن  شيثىشة   ىال  

امل لو ة اافو ه  هلصلصهى سر  ا ر  اإلص  ىع اي  ل هحالقا  هين  في   الييى ة هاسليىعام ت  ي ام تعيىري ةشى  

ام ت  ي ااذي    ى ى لى شيثىشة ي اعر  اهلة هف    راءهى ااوو  اليالا  السلى ة ام تعيىرية امل نلة   اافو يىن الييى ة 

 امل  ل ىفخ اال في   امل  ل )هي وقيى   ي   ال ولة ام ف  ىالة  اافو  ف زع شذات ى ااعم م  ن املت مع ااسو لو   ىالة 

 االىفخ(.   و 

 ب( التقسيم الجغرافي ما بعد الحماية 

  اإلالسيييييييى  ك ىل  سر  ر ااعيل،  ي  : ه  هذا ااتاسيييييييل  لى    يييييييى  نيض 1962التقسككككككيم الجغرافي للمجال املغر   سككككككنة

 .Desbois  Raynalش  اا  السلى    ااذي هاملاانشى  اموتصىيي امل ا ي  ةاتجىي،  نولل

  وهة  سيييي  املعولىع ااو لعلة ) ييييهوي،  12وسيييي  امل  ل شيوو   ة    1971الجغرافي للمجال املغر   سكككنة التقسكككيم

 .Noinو ىي،  لىجق وىفة، هضىل(،  ااذي  ن  م اا  اليهو 

شيثىشة   ىال  مل او ة  و ض اتجىي امل  ن  لىصة هلك اافو  اك   في   الييى ة، فل  ا    تيعة يىن ة  هذم ااتاسليىع يلهى 

ألن ى يىن  ه  ظ شىأل ى  ا ت  ي املواري اموتصىي ة فام يى  اهى آثىر  ل لة لى  املستو  ااسو لو   ى ر ا ون ى  ه  شلوك  ن 

 . امل  ل ااعيلقااتيى   ااصىرخ شو  امل  ل االىفخ 
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 إلى سباسة إعداد التراب الوطني(1971قسيمات أهداف التنمية السوسيو اقتصادية )من ت 3  

 وأهدافه 1971مميزات التقطيع الجهوي باملغرب لسنة  -أ( 

يةيا  اتحالق ااتليلة اموتصيييييييييىي ة   اموتيىللة شىلت ىر الجهة   الجهويةهو لق  1971و رع ااسيييييييييلوىع ااعيو لة  يييييييييلة 

وىلم  ه اشلة اهذم ااتليلة   سر  ل ورهى اشيييييي   الجهة ةجىرا العي  اموتصييييييىيي هاىل فل  اامرا ييييييىع   هل   فل  ااف ا    ن  و  

)ا ي  جىي ااوجهو ة    ييييييييييييي خ وهىع هحالق هليلة  نسيييييييييييييجية    فتل ة ا    روىء امليلية  وم  ي  هذا ااتصيييييييييييييور ة   هاسيييييييييييييل    ات

ااذي ل ب الجهة سر 1971 ونلو 16  يعوي ن ق ااتل ل  الجهوي شىمل  ل ة    اتضييييييييييييييلىع قهو   (150، صيييييييييييييي حة 2003راييييييييييييييلم، 

فصييييييل  ااثىال  لى   ن ى   يولة  ن األوىال  اافو ه ه ض شلى ى لى  ااصييييييعلم الج  اسر   اموتصييييييىيي...  اافو هاتضييييييهو  ن و اء ذاك 

 بذاك التف  ااتاسيييييييل  الجهوي  (165، صييييييي حة 2019)زهو رويييييييوا ، ااالىل شا لئة لى ة اهى   هااف الجهة ي جىر لي  اوتصيييييييىيي 

  ي هاسيييييييل  ها م ااسيييييييلوىع امل  بلة خعم ام يييييييتا ي، وم ا يييييييا مب هذا ااتاسيييييييل  اليم  ن اا وارع الجهوية،   ن  1971اسيييييييلة 

امللىجق ااسيى للة األجللبلة لىصية  حور اامار اا لضيىء   م  امل ك ية اإليارية  اموتصيىي ة،  هف لف ااضي ض اام يو  اسر لى 

 وهة  ك هى  يىي  ، الجلول: وهةل  الجهىع ااس خ  اموتصىي ة  ر:)1971 ونلو  16اااللو  ،  وم ه  هاسل  امل  ل  فق قهو  

 ااو ييييييييييييييو  الجهةاا بى ،  ك هى  اا  بلة ااشيييييييييييييييىالة الجهة  ك هى اامار اا لضييييييييييييييىء، ااو ييييييييييييييو  الجهة  ك هى   اكل، هىالسييييييييييييييل  

يى   ك هييى  وييم (. ااشيييييييييييييي وليية الجهيية  ك هييى  يلييى     لو ا  الجلوبليية ااو ييييييييييييييو  الجهيية  ك هييى فييى ، ه   ااشيييييييييييييييييىاليية   ن  وييم يي

الت ب سر املسى ة  لمي ااس ى   اايثىفة  او ظ الج  اسر املستو   لى الخصىنم اافو  ووع الجهىع اموتصىي ة ااس خ شما ة 

سييج  ايي   هاىرل شو   سييتو  السيي  اابشيي ل   اا وىاة لى  اا     ن املت فىع  اات ى لىع  اموتيىعر تو  املسيي لى ااسيي ىنلة   

 .الج  افلة  كذا هوزوخ ام بثيىراع  املا سىع ااصلىللة كيى  وض  ذاك الجم ي    ل 

 1971جدول يوضح حجم االختالالت السوسيومجالية لتقسيم 

 املصدر: الوزارة املكلفة بالسكان، املغرب في أرقام 1996

ااذي وىء ية ي هاسيييييييييل   ويييييييييع    ىربة لا  اا ي   ام يييييييييتعيىرية     ح  اإلاييييييييي ىمع  1971ا  يسيييييييييتوخ هاسيييييييييل   يييييييييلة 

لن الت مع  ييييييييييييييو ييييييييييييييلو  يييىالييية  1971اا نلويييية املور ثييية لن هليييك اا ي   ااسييييييييييييييييىشاييية،  ليييت  شيييى  هيييذا ااتو لق الجهوي انسيييييييييييييييية 

جهة ااو يييييييييو  لن شى ر وهىع اا  ي،شحلت اعتف  هذم ااو م  وو ى  تعمي ،اين    ا   هيهى ذاك اا ىرع ااي و  ااذي  يوو شو  ال

اوتصييييىي ى  هليلى  ضيييي    ل لة اات هوواع   اا نلىع ااتحتلة املهية )ج ع، يييييك  م م ة،  واالا،  ا ييييسييييىع صييييلىللة...(   وو ا 

  شذاك (1996جلق ااوجهو الشيييييييييييي ىل   املسييييييييييييتا  ، )ات 1990%  ن ةويى ر  يييييييييييي ى  اا  ي ة    م ي 28 يييييييييييي ىنلى  ضيييييييييييي   ى  لىه  
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فىلجهوية  فق هذا ااتاسييييييييل  شال  خعلم  لن هوفو  األالشييييييييوة   الخم ىع ااعيو لة ااضيييييييي  رية ليلى  ااسيييييييي ى ،ي   ىي  صييييييييىل  

ت ىر  خعىيا اوتيىللة   شنلىع   ه هوواع،     صييييييييييييييىل  لىرولة، اافو    فى ة   ومع ف   هل ليهى  ةلذ خعو  امل -اوتصييييييييييييييىي ة 

 (22، ص حة 1996)اا وروىيي فىجية, كلىال  ا ىي،  ةيارية شىأل ى    م  تيىشهى   ااتل ل  الجهوي 

 و نتائجه1997الجهوي للمغرب سنة  ومعايير التقسيمخصائص  –ب                  

ايسم ااث    اافو وىء   ن  ولهى،   شم ع ااعلول هتض   و ى خعم  ول،  يى ف غ  1971ا   ين ااتاسل  الجهوي اسلة 

ويييييييي  ر  اات يو  سر ةلىي  هل ل  الجهة   ذاك ش وى ة   م  اشيييييييي     يولة  نسييييييييجية    لم  ة،   وعلهى هتيىشييييييييهى    تول ىع 

ااثاىفلة  ن وهة    ى ه  و  اا   ك ية   اام يوو اجلة اتيللة  ن وهة  ل     ااتليلة اموتصىي ة   اموتيىللة   ااسلى لة  

ااذي  لىي ه هي  الخ يوة  1997  قهو    املا ييييييييسيييييييية اام ييييييييتوريةااذي رفخ الجهة ة    سييييييييتو   1992 سر هذا اإلجىر وىء ي ييييييييتور 

وسييي   ااذي شيوو     (27، صييي حة 1998)ل م اااىير اميروييييهو   ا يم ا لو ،  الجهوية،    م الجهىع ش   ىنىع  ىي ة    ىالة

وهة    ر:  ايي ااذه  اا وي  ، ااعلو  شووم ر ااسيييييييييىولة اليي اء، يليل   ييييييييييىر ،  يييييييييو   ى ييييييييية يرلة،   اكل  16امل  ل ة   

هىالسييييييل   اليوز، هىياة  زي ي، ااشييييييى ية  ريي ة، ييىاة ل م ، اامار اا لضييييييىء اايف  ، اا بى   يييييي  ز ور زلو ،  يلى  هىفل ا ، 

ى نىع، اا  ل ااشييي اري  شهو  سييين، جل ة هووا ، الجهة ااشييي ولة  وم ه خصييي  اام افخ األ يييى يييلة فى  شوملى ، هىز  اليسيييلية ه

اا   ك ية  نو ار اام يا اجلة اتيللة،  نهج  يلى ية  شتملل   يلى يلة ي افخا جهوية  فق هذا ااتل ل  الجم م سر االاض اآلهلة: 

شتحسييييييييييييو   سييييييييييييتو   اوتيىللة ي افخك ة  تول ىع ااعوملة    لو ا شتع ي  ااتليلة اموتصييييييييييييىي ة   وا اوتصييييييييييييىي ة ي افخااا ل ث  

 ااتليلة اابش ية  اااضىء لى    ىه  ااتفلف اموتيىعر. 

اام يى   ن  هماب هذا ااتاسييييييييل  اسييييييييهل  اابسييييييييلو  اإلياري  همشلو  ااشيييييييية  اتيىر ا جهىع،  التيىي امل ىير  اتيللة سر 

 اسيهل  ةيار  املواري اتيللة    الي  ل ا ااتاسيل  ةش از ااو م  ااثاىفلة  اليضيىريةااتليلة اموتصيىي ة، كيى يى   ن  هماب هذ

 اع   ه  املعى و  املعتيم  سر هذا ااتاسل  ن م: 

 علىر اات ىالق  اات ى   ااو لإلر  اابش ي؛  

 علىر اات ى   ااوقل  ؛  

 املعلىر ااسلىدهو  الجلو ا ي اهلغر؛ 

الجهىع  ن  لت  الت ب 1997اام يى   ن  ش ز الخصييىنم اموتصييىي ة  اموتيىللة ا جهىع امل  بلة  سيي  هاسييل  

خع  الجهىع شىره ىك السيييييي  اا وىاة لىصيييييية اامار اا لضييييييىء  الجهىع  وكذاك،  هتيواايثىفة ااسيييييي ىنلة  لمي ااسيييييي ى   املسييييييى ة 

 اموتصيييىي ة كيىالجلوبلة،   ى ااشييي يض امليتم شو  اااللو    اا لضيييىء فهو يسيييتحوذ لى    ل  املا يييسيييىع ااصيييلىللة  األالشيييوة 

     ل . امل لىنو هوض  ذاك  عولىع 

 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 .يوضح توزيع مؤشر البطالة حسب الجهات الستة عشر  مبيان 

2004املصدر : املندوبية السامية للتخطيط، اإلحصاء العام للسكان و السكنى  

 1997لتقسيم يوضح توزيع الك افات السكانية بالجهات الستة عشر  رسم بيا:  

 2004السامية للتخطيط، اإلحصاء العام للسكان و السكنى )املصدر : املندوبية 

  املتعلق  1992 ن ل ي ا يييتا اء  عولىع امل لىنو   ل م  تضييي    خشييي   وىر شة  ااتاسيييل  ااي ان  ااذي وىء ش  ي يييتور 

ع ااسييييييو ييييييلو شتاول  ااي ال ااوجهو ةاىسييييييتة لشيييييي  وهة  نسييييييجية ا   ين سر  سييييييتو  ااتولعىع ش  اييييييىشت  ااعم م  ن املت م 

لن وهة  هليلة )ااو ض( لى   سىل شىوا الجهىع   1972  ىالة ااصىرلة ذاك ألن  سر ااوو  ااذي كلى نتحمث فل  سر هاسل  

  هو األ   ااذي  ي    ع  اعيلق  1997فام صيييييي نى شىا ىي نتحمث لن وهىع فاو    اىش  وهىع  للة  سيييييي  ااتاسييييييل  األلو   

يبسييييييي ىع ااو ل ة اافو هحاا    اافو ا  هين سر  سيييييييتو  ااتولعىع،  ى ذا يسيييييييعلى اااوي شةن  وم املت مع شىا     ن خع  امل

 يى ا ييييييتمع    شو ياة  سييييييت جلة   ن  وهىع اا  ي، فشيييييي  سر اااضييييييىء لى  هلك اات ى لىع اموتيىللة  اموتصييييييىي ة شو   فتلف
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 وم يىن  ف صة   ىل  . وخ هصور وم م  ح  املشىي  اتجىالةاملسا او    اا ىللو  و  ر  ااعي  لى   لوي شم لة شىاسإلر  راء 

  لى ة ةلماي ااي ال ااوجهو.  اات ىه   وي هامء اتو لخ يان   االاى   وي  وخ ارولة ا يوار 

 ج( مميزات التقسيم املجالي للمغرب حسب أهداف سياسة إعداد التراب الوطني                

ألو     خع  املت مع ااسييييييييييو ييييييييييلو   ىالة اافو لل ا ى ااتاسييييييييييليىع ااسييييييييييىشاة يى  ا ا ى لى  اام اة    هب هى للىرا  

وم ما شتصييييييييور وم م  فق  ل ور  ييييييييلى يييييييية ةلماي ااي ال ااوجهو، هذم ااسييييييييلى يييييييية اموتصييييييييىي ة   اموتيىللة املعاللة اافو ه  ل 

افو اع فهى امللىجق شى ييييييييييييييت  ي املواري ااو لعلة   هحسييييييييييييييو  ووي  اتجىي   ااو ييييييييييييييض ااتف لف  ن اات ى لىع اتجىالة   ااي اشلة ا

  شوصييييي هى كذاك   يوك ااتمل ع امل ىاييييي   اافو ت مب ة   هحالق  فضييييي  هوزوخ  (17)ا ي  ر يييييلم،   وخ  يييييىشق، صييييي حة ااي ان  

ة يىنى شة  لميا  ن امللىجق   اايلىنىع  (Alain Nonjon, 1992, p. 22) الس ى    األالشوة  ن ل ي  لى ىع ووىللة     ىالة

)امليلية امل  بلة، شم    يبيييييييهو  هيلة  جللة   اشيييييي     اوية سر  ييييييلى يييييية ةلماي ااي الااي اشلة ه  غ ن سييييييهى كي ىمع  تيوو    ه

  لت ه  هاسل  اتجىي ااوجهو امل  ن   ة     خ   ىمع  ت ى لة   ر لى  ااش   ااتى ر:(63.64 لة الش ، ص حة 

  هليلة اتجىمع ى ا ى األ يييييييى يييييييلة  ر  حى اة هملل  اا عم األ ر  تو يييييييو  : والشككككككمالية الشككككككرقيةاألقاليم الشككككككمالية 

ج يق هيةهلي  اتجيىي املتو ييييييييييييييو  اتع ي  اات يىيي الي    ييييييييييييييو  شلهج   اوتييىلليى    يىاليى  ذايك لنالييم ي ية اوتصيييييييييييييييىي يى 

 ا ي اهل لة هليوية شىمللىجق ااشيىالة  خ  حىربة قىه   ااا  ي  ى ى.

 اع ي  ا  غ هحسييييييييييييو   حلض ااعيل   ااتضييييييييييييى ن اتجى رهو الي ىظ لى  املواري األ ييييييييييييى ييييييييييييلة ي رهى  الجبلية:املناطق 

و  األالشييييييييوة ااتاللم ة ى ى، شىإلوييييييييىفة ة   هاوية األ ييييييييى  اموتصييييييييىيي   كذا هةهل ام ييييييييبثيىر شىتجىمع الج للة  ف ص

 اليم  الج للة.

لخىرج  ن ل ي  ويخ  فووىع ااا لئة ااسيى للة شىاشي   ا  امن تىح لى : خ ى ة همشو  املواري اا ح ية والساحلالبحر  

 ااذي  ضين  ع  ةالشىء شنلىع هحثلة هضين هليلة هذم امللىجق  ن وهة كيى هي    سةاة امن تىح لى  الخىرح.

ه اهن هذم ااسيييييييييييييلى ييييييييييييية لى  هحالق امنم ىج الجهوي  همشو  اتجىمع  :الجافة ونصككككككككككك  الجافة الصكككككككككككحراوية املناطق

 ش ي ىوهى  جللى.ااهشة 

 لذع هذم ااسييييلى يييية كذاك سر اليسيييي ى  كسيييي  رهى  األ ن اا ذا    هحم ىع  :السكككقوية الدوائر  أو  املسكككقية املدارات

  هحالق األ نامن تىح لى  األ ييييييييييييييواع الخىرولة فسييييييييييييييع  ة   للق اام ان  ااسيييييييييييييياوية ى مب هحالق ااتضييييييييييييييى ن اتجى ر 

 اوجللة لجعلهى  كث  هلىفسلة.اع ي    ىنة اا   ة ا ةوىفة ة  ، اا ذا  

   ىالة. هوازنىع   حى اة للقي مب اإللماي ة   هحالق اا عىالة اموتصىي ة شىمللىجق ااهشة  :البور  مناطق

ار هليلة اى لة ت مب ااسلى ة سر املم  ة   هةهل  اتجىمع اليض ية ااوجللة ش و   :املدينة وسياسة الحضرية الشبكة

 . ااعوز اليض ي     اا ا  ىه  لم  ة خ لة اااضىء لى 

اام فشيييييييييل  ااتاسيييييييييليىع الجهوية  قه    هول وم م إللماي ااي ال ااوجهو، ااذي  ةلذ خعو  املت ىر الجوان  اافو ه  

ة  ىاهى، همارت ه واع ااتاسيييييييييليىع ااسيييييييييىشاة اتحم م ل يوة وم م  ووا هى  ووىل وهوية وم م  شيثىشة وىج   ااتليلة، هم ر 

  اك  اعي  لى  للق نوك  ن ااتواز  شو  اتجىمع الخىوعة اإلك اهىع ااو لعلة  بو  اتجىمع املستاو ة  فق هل ل  فليهى   سر
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  ى ر  نسييييييييج     لم  ، و     ااذي  وو هذا ااتاسييييييييل   ن  م  ح   ح  ااتاسييييييييل  الجهوي اا  يييييييي و) ييييييييتة لشيييييييي   وهة(   ةنيى 

هنسيييييلق ااتمل ع املا ر  لى  صيييييعلم الجيىلىع ااي اشلة اتيللة  ل  ي     سر ةجىر يشييييي   فاض ةجىرا هوو  لى اتو لم املاىربىع   

 (53.54، ص حة 2004) م  ية الماي ااي ال ااوجهو،  شنلىع ااش اكة   ااتعى   الجيىعر.

II.  والجهوية التنمية الترابية متطلباتالالمركزية وتنزيل تفعيل سياسة  املوسعة فيرهانات الجهوية  

 األساا النظري للتنمية الترابية وأهمية صناعة القرار الترا   في تحقيقها  1   

  ا تعيىمع   هولاام ه لور   هول ااتليلة ااي اشلةكي هول  ستحمث وي  األيشلىع املتعلاة خسو  ر  هحومع 

ااتليلة ك    هو   هول  اول لى    ار   هول ااتليلة اتيللة، لى    ى  ه ى ز    هاوي  ااسل لىع امل ه وة شيفووىع 

ااتليلة ااوجللة    اااوىللة ااعيوي ة  األ ىي ة اا ؤية  ام ي اهل لة، ايشو  ة       ضيو  ااتليلة ااي اشلة  ن خ  ن   ىيئ 

اتجىمع ااي اشلة الم اة ااوا م   الت ىرهى  و اء  ي اشوة، ةذا نيى الج ء  ى ى انتعل اا  .    ى لة هتضين امهتيىل ش يلخ

فىاتليلة ااي اشلة ى ذا املعهى،  ر ااتليلة اافو هلولق  ن لصوصلىع ااو ض ااي ان   فق رؤية ه اشلة  ت ى لة، م هت  شوا وة 

  ااي اشلة م  يين اهى    هتحاق ةم  ن هح ت  اك    ن هلى ق  ن  و  همل  فىل   حىر ي   آل ."ذاك أل  ااتليلة اتجىالة 

ااتحي  سر املصو  اموتصىيي خش   ذاا     شتحسو  نوللة اليلى  اموتصىي ة   اموتيىللة  ااثاىفلة الي تيعىع اتيللة 

 بىه ىك ويلخ ااعيللىع اافو  يين لن ج ياهى هنسلق  (2011)و ل رالم،  خ  غ ةي ىوهى سر ااتليلة ااوجللة ااشيوالة

الجهوي   هو لمهى ام  األف اي خ ى ة ه ويم اا   ب املعيشلة سر   تيخ ص و  لى      لىوشو لن ج ياهى  ه   ضعو    

 )BEATEN.T.R, (1957, p. 01). شيسىلم  خع  اا ىللو  الخوض ااي للة اافو هفوي اه  ااعي   عى اسم هلك اليىوىع

، 1962)ل م ااعلل   حجول،   هحسو  ق  ب اليلى  سر اتجتيخ ااص و    شيواك ا      ا   لى   سىلم   ن سه    اعى ن  

  اهذا فام ا تةث   وووك ااتليلة ااي اشلة لى  املستو  اتيىر شىهتيىل شىاغ   لىص  ن و   ويلخ اا لما   واء  (08ص حة 

املتام ة  ى ى    االى لة    فى املتفل ة لى   م  واء شىلت ىرهى اااىلم  األ ى لة ا   لوو   جللة هليوية   امللولق اا   و 

  آثىر هذم ااتليلة م هاتص  فاض لى  االوىع الجيىعر،ش  لى  نوىع  ا خ شيامراع ا    فوض اوتصىيي ايو ر م ليى    

 وم وىء اع يف ااتليلة  (02، ص حة 2014)آ ىي شلشا ،     يسىه  سر ااتليلة ااوجللة خش   لىل   اامفخ ى ى نحو األ ىل

ملتحم  اإلنيى   لى   ن  ثي   ةن ىز ي مب شىأل ى  ة   هحسو  ووي  اليلى    هحسو  ااي اشلة اتيللة  س  ش نى   األ   ا

 ق  ب ليل ااس ى  اااىجلو  سر فضىء  عو   ذاك شيل لة  ستما ة لى  املستويىع املا سىهلة   الج  افلة   ااثاىفلة

  ة لىء األالشوة اموتصىي ة   اموتيىللة فوع   ىي  عو   س   ى   خشيذ  ي  ااوىوىع املييلة  ن  و ) و ل رالم(

 .(PNEUD)الش    يت  ش نى   األ   املتحم  اإلنيى  ، شحوزه   ن  او ىع   ة  ىنىع  تى ة.

خعو  املت ىر    لم  ة هةلذامللولق  ييللى    ن  ل شة  ليللة ااتليلة ةنيى هت  شوا وة  لى ىع  ت ى لة    ن هذا 

 ااتىريفلة الو ض،  كذا املت مع ااسو لو   الخصوصلىع ااثاىفلة  ونىع اتيلض  املت ىراع ااسو لو اوتصىي ة 

  ىالة،  ذاك سر ةجىر  ن اات ى    اابشىرت شو   فتلف املتمللو  سر ليللة ةنيىء ااي ال.  اذاك ه ك  ااتليلة ااي اشلة لى  

ملاىربة امللم  ة  املاىربة اابشىركلة شىلت ىرهيى آالتو  اسيحى  شتعمي اا ىللو   همل ت    فاى البشخلم اابشىري  التيىي ا

 س  اليىولىع امل ية السىكلة اتيللة     ا   ن ااش    األ ى لة اهذم املاىربة اابشىركلة    ه و   اىربة نىوعة   
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ليى يىن  ف ص ن ىح ااتليلة اتيللة  كث      ف ، فىلتيىي هذم املاىربة  يث  شىأل ى  فعىاة، ألن  يليى يىن  املشىركة فعللة ي

)ةيروق و يا . ل م امللع  ا ل ،  اافو هتفذ لم    ىه    ه للىع  هيهى املاىربةاي   ن  ا ىي الي ى ة كيى  ر االول، هذم 

 (16،15، ص حة 2020

ااسىكلة لى  ا ا  ت امللتوج املامل اهى   ياتص  ي ر فع  ة    ستو  املشىركة   م ه  : )الخضوللة(، املشاركة السلبية –

 لى  ا    سىلماع  ذانلة  ث ، اين هذا  و  يىب ) ىنمي(؛

ي رهى لى  هل لذ املشىروخ    آالة  ياتص:  ىا ى  ى ه و  سر املشىركة امل ىا    لت ااسىكلة شيثىشة   للة املشاركة املادية –

 ااسوا ر، اا نلىع ااتحتلة ااتضى للة ...(؛ شلىء)ااتل لذ املام ة ةا  ى  ي  ن ى هتو   هام    ي اع 

 اليىولىع سر هذا االوك اش   ااسىكلة ناوة اا ما ة سر املش  ك  لت ه و   ر  صمر املعلو ىع  املشاركة التشاورية: –

 ؛ بلىء املشىروخ  املعولىع هتي   وهىع  ل   شبسجل شيليى

 هحلللهى  ااتا ي  اليىولىع   كذا هحم م:  تيوو هذا االوك شحضور ااسىكلة جللة  سلس  املش  ك، املشاركة التقريرية –

 اهى ي ر ايل   و   اث ؛  وم  ووم  ااتفولض اهى ف  ى

 صلىلة  سىرين سر اهفىذ ااا ار  لف  ذاك :  ر آالة امل  املشىروخ ااتليوية  حللى والفعليةاملشاركة التحسيسية  –

 الت ىر صلىلة اامل ، الي ىظ لى  ا تي ارية اامل ، هووي  ااالية  اا ي  ، )صلىلةااعيو لة    اا ع  ااعيو    ااسلى ة

 ؛   ل لة اا ىللو   وعف اا ىلللة    ة وصور ااتل لذ  للم، م ليى  ال س لللة " ش  ك"  ل   ااتحسيق

شتع و  آل ، ف   ااتليلة ااي اشلة  ر  و  ر   ن ااعيللىع امل ك ة   املت ى لة اافو ت مب ة   اا فخ  ن املستو  املعيشهو 

الس ى  يال   وو   ى ر   ه ان   عو ،  ذاك خ لة هلووخ األالشوة اموتصىي ة  اموتيىللة لن ه عل   هنسلق  واري  جىوىع 

شةن ى ليللة ةراي ة   ايس  ل وية، ش   كث   ن ذاك  ن ى  ل ية   فووة، خش   يولق ااي ان ،  ب  السبشف ذاك اتجىي 

نذك   ى ى لى   بل   األخعىي  و  صعوبة ا    سن شتوقلف ثلة  ن ي مب شىأل ى  ة   امنتاىي  ن  وعلة صع ة ة    وعلة

اري  كذا ااامراع   ااوىوىع اافو   ل  ى ى ااي ال ااي ان ، اتيمي األ ىدهو ا خواص    املو  -املثىي م اليص : اا عم اتجى ر

املعهو، ث  ن م  اا عم املا سىا    ااذي  يين اليواا  سر الجيىلة ااي اشلة شوص هى هلي    هل ليى  ةياريى م   ك يى    ستا  

كيى ن م  تنسلق   اماتاىنلة.شيامره   ةنتىج   ى ة  حللة ولم  اعي   فق   ىيئ ااش اكة   اابشى ر  امل ىير  الخ وة   اا

كذاك األ ى  ااتىريخر   اليضىري املتيث  سر ااعلىص  ااسو لوثاىفلة املشي كة شو  ااسىكلة اافو هضيهى ن ق الجيىلة 

ة ااي اشلة، يىاتاىالم  األل اب  ااثاىفة اتيللة  ااهوية اموتيىللة املو م   اا عم اات ىي ر    ااتلىفيهو، ذاك      ة ويىل

 ي لن ن سهى خعلما لن الجيىلىع ااي اشلة اتيلوة ى ى،  كذا اتيلض ااسو لو  لىدهو     اشلة م  يين اهى    هليو شيعه

الج  اسر    الجهوي ااذي هنت و ةال    اا  ه ك  اإلياري يعتف    ى ى سر هحالق  فض  هوزوخ ااس ى    األالشوة   ااوقىنف  

   عالن،   لوق اابسوية ااعا ال  هذا يستمعر و  ر  ةو اء هوزوخ و    لى      الذ  سر  ي وو   ن األووىر خش   ةرايي

خعلما لن   كة اا و ح الجيىعر  ام تا ارخعو  املت ىر هوزوخ املواري األ ى لة املتى ة   املواري ااس ىنلة اا ىنلة خ لة ويى  

 بىاتى ر  (71.72، ص حة 1985)شلىر وورج، شضواحر املم      تيتلو   ااهج   ااتلاىنلة اللىز و  ااذ ن شىهوا   تيعو    

فىاتليلة ااي اشلة ه  غ اات ىل   اات ىيي،  ااتلىفق   اات ى  ،  اابشىرت  امنم ىج ااشى  . ث  اا عم امللم    املستمال، 
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 املتيث  سر امنم ىج شو   هماب ااتليلة ااي اشلة لى  املستو  اموتصىيي  اموتيىعر  ااثاىسر  اإلالسىال   اا لئو ) ااتليلة 

ستما ة(،  لى  نال  املاىربة اااوىللة التليلة، اافو يىن  هل    ل ى ة   اتجىي ي جىر و  اسر  ع  ي    امللم  ة  امل

 حى م، شم  اا و ك همري لى نحو هوقلف   هول ااتليلة ااي اشلة سر ااف ا    املشىروخ ااتليوية شى تحضىر  ني ىج  فتلف 

ي   نيى   ا ي اهل لىع   هماب ااتليلة اتيللة،  ن  و  ويى  اا عىالة   األخعىي اتجىالة  اموتيىللة  اإل  واوولة سر 

 ااتليوية.  ااسو  ر اال ىلة  ام تما ة سر 

شم ع ايئى فشيئى ه ه   سر األفق خع  اا واير   امرهىصىع األ الة ملى  ص    صو   للل  و افى شىاتليلة  هيذا  

ن ى هلك ااتليلة اافو اسبلم لى  التيىي اتجتيخ لى  ن س    هووي  ومراع  ف ايم " ،لى   بول باران املستالة   اافو ل فهى"

ة   ه وين املهىراع   هةهل  املواري اابش ية  هووي هى شىإلوىفةالخىصة  خ ةلوىء األ اوية اتع ئة املواري اتيللة املتى ة، ى مب 

) ىه  ااا وشهو،  ي يىع األ ى لة اام لى لة التليلة املستالة  و   وىا ى شة   حمي  عىا  ج يا   عتيما لى  ات اتيللة ةذ

ية لول فعىي اتحالق ااعمااة اموتيىللة سر ووان  ى املتعلاة شىملع فة   ااتو ي    اابش ل ...   (105.106، ص حة 2017

هذا األ   سر  م ذاه   تول   ووبى  ضور   يولة  ن املت و اع يى ي اهل لة املتيىي لى  ااذاع خش    و   ش   ،   

 ي  مؤشر اإلمكانية الجيىلة ه   كذا األ وىك املعيشلة ا ىا لة   ى   ااهل للة لى  املستو  اامالىر كو لعة املواري املتى ة

مؤشر  ، ه مؤشر االستقالللك لن نىه متغير التأهيل ة   املستالة شىإلوىفة م  ة  ىنلة الجهة لى  اه ىك ج ياة ااتليلة 

 ااذي  (107,108، صفحة2017حاتم القريش ي،)البشري   كذا اا   يىي التقني الرأسمال مؤشر   لو ا   .الغذائ األمن 

اات يو  سر  سةاة ةلىي  ةي ىج ااعلص    لى  و  ر  ر يلة يىن   ل  منلة لولااللل  اايثو   ن االماءاع ااعىمللة   كمع

  هىراع  لف اع اا   يى ر اابش ي(  ن ل ي ةلىي  املت ىر ا  ملى  فيون  ي  ف ي يال    تيع  اتيىر  ن جىوىع )اابش ي 

ليللة ااتليلة ذات ى شتوقلف ي  املت و اع    حللى  حور   املواجن  جللى ن غر ا  ه تق، كيحى اة وىي  لجع  اإلالسى   يى لة

 اا اع امنو ع نحو ااتليلة  شيتىش يلهى   تيعة اعتف     ر ةذ .  ااذاهلةتالة املس اتحالق ااتليلةاافو هاه  الجيىلة 

 . اا عىاةاالىوعة 

 IIاملوسعة و سياسة الالمركزية آليات لتحقيق رهانات التنمية الترابية و الجهوية الجهوية 

 (والرهانات )السياقالكبرى للجهوية املوسعة باملغرب  االختيارات 1

 ر  الجهوية املو عة أل   سر  ى ة األهيلة ا ون ى هيين   ىاق الجهىع   الجيىلىع ااي اشلة  ن ا  اع  اليم ت لن 

)زهو رووا ،  هضخ آالىع اشىركلة ا يوار   اابشى ر اتيسو   سىهية املواجلىع   املواجلو  سر ةلماي ش ا   ااتليلة   هب عهى

هصور الجهوية املو عة سر امل  ل كش   وم م  ن  ا ىي همشو  ااشة   انبثقامللولق  هذم   ن (139  وخ  ىشق، ص حة 

ااي ان  اتيىر   الجهوي   ذاك سر  لىع  بس  شض  ر  للق  ل و ة ا ي ى ة ااي اشلة اافو  ن غر اهى    هن هو لى    ماع 

ويلخ األخعىي شيى ف  ى       ش     خش    و  استحض      اافو     اتيللو  و  افلة    ووىل ةيارية كف   ا ي ى ة 

ثاىفلة ملى اذاك  ن ي ر  حوري سر ه و    تول ىع ااتليلة امللم  ة سر  -  كذا املت ىراع ااسو لو  اا لئلة   اموتصىي ة

  هيى  لذ لاوي لل   اي ااشيوالو  ويلخ  خعىيهى 
ً
ن  سلس  ه عل  هذا شذاك فام ا   اليوار  وي الجهوية املو عة  راى

   ىا   ملى ه  اعلو  لجلة ا بشىرية سر  ضو   لة 
ً
 ن  و   وخ هصوراع  اى لة    2010االيوذج  لع ب هوورا نوللى

األ ىدهو   امل ك ي هو للق نوك  ن اات ىالق اا عىر يال  هذم   وووللة همفهىوم م   ا سة لى   عولىع  كث  يوة   
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ااو ماع )الجهىع امل تملة(؛  فى هف ز يةووىل  ذاع ا تا الة    لوىع  ىالة   هل لذ ة   ها ي ية...   اافو اهى  ن ااامراع 

 ستما ة شىمللواة. ى   علهى هاول شى ت  ي  واريهى ااو لعلة   اابش ية خش    بل   ع  هحالق ااتليلة امل

فىملتلىراع اافو ا بلمع لل  ى الجهوية شي هو هى ااضلق   ااذي  ىي ا ي اع جويلة   اعم  لاوي لل  كيى  ا نى ة   

لى  ي اعر   الت ىراع  كث   ى صىر  يووهى سر اآل نة األلو    يون ى صىرع   ة سةذاك سر اتيور األ ي  ن هذا امل حت يىن  

األ   ذاه   االول هوامل  ل   نشممة اا اهلة ذاك ا  ااسلىع ااذي وىءع فل  ايق هو ااسلىع اليى ر ااذي  ت ى ز  سر اا  فل

 لص ى لى  ه ى ز    ي  هلك ااث  اع اافو  ف زت ى ااتاسليىع  2010ااذي وع  ه كوو اا جلة ام بشىرية امللص ة  لة

ان تى ى   وىشللة ات و    اتضلىع ااتليلة املة واة    كث  وىذشلة ااسىشاة  املضهو وم ى نحو للق   ماع )وهىع   تملة(  كث  

ا  ص اليلى  ااي يية   ام تا ار ااس ىال  لىصة سر ق  اإلك اهىع اتجتيعلة   تلح خ ى ة ةالعىاهى   وعلهى  ا  بثيىراع

اموصىء اموتيىعر    ى  نت  لن اافو اعىال   ى ى ا يحة ل يضة  ن اتجتيعىع ااهى شلة يىاعوز   ااهشىاة   انبشىر   ىه  

ذاك  ن هةثو اع   ىا   لى  ا ت حىي قىه   ااهج      ى  ي ه  لى ى  ن آثىر   االع ى ىع  ي  ة األز ة  واء لى   ستو  

 .املضل ةامللىجق ااوىري  امللىجق 

مرت ى لى  ااتمشو    ليق ذاك   ش ض   ى  لصو  ا جهة  فق املتلىراع اايف   إللماي ااي ال   ااتليلة  اا 

ام ي اهلغر ملشي ع ااتليلة اا اهلة ف   ا تحضىر األخعىي اموتيىللة   اموتصىي ة  اات ىرية شو   وىال    لىجق خعلل  ى، 

 هب خ  كثىفة هذم ااعلىص  يلهى   تيعة شو ياة  وووللة شلىء لى   عولىع يولاة  ن اةن ى    هوص  ة   االتىن  املتولى  

وهة  ت ى لة   توازنة   ت ىالسة اهى  ن املاو ىع اموتصىي ة  الج  افلة  ااو لعلة   ااسو لوثاىفلة  ى  12 لى   ستو  

  ل ع   ى ى  ووىشى  تلىفسة لى   ستو  هحالق التليلة اموتصىي ة  اموتيىللة ل ي

 لخىص شىلجهوية املو عة.  خ  لواع خعم ةل اج اااىنو  ااتل ل و ا اامرا ة  نعملش   لواع خعم ااالىل ى ذم 

األ   و  ر  ةل اج االصوص ااتو لالة ة    الجهوية هول ف    ضو      لواع خعم انتفىل  هلصي  اتجىاق 

 ااتحلل  ي   ةشىامار  نل اج املونو وافلىع اافو هبلى ي  هاوية ي ر ااويىمع الجهوية اتل لذ املشىروخ،  ااوووي  كذا وو 

اافو  يين ا  هاوغ   ق هلك ااتليلة املة واة، هذا شىإلوىفة ة    ااتحم ىعللة   كذا املشىي     او ىع ااتليلة ش هة  ع

  و   ش  ماث   ااوجهو هذاالجهوي الا لئة   ةلماي ااي ال  ااتفولضااتليلة   ااا لئة  الجهوية،     هصى ل  وخ اتخووىع    

الجم ة  شىا     ن    اليىاة ااعى ة هيف  لى ى وعف لى   ستو  اافو ا ل   رولة اتل لذ هذم ااسلى ة 2016انتفىشىع  

   نت    ن الجهوية كيش  ك  اتجىاق هذاخع  اليىمع اافو ا ل   ىاة الشىز  لى   ستو   ءشى ت لى  االف   ااتيثلللىع

ي ىء  اافو ه ع   ى ى ن ضوي جيوح     حاق األهماب املسو    س اى  ن ل ي ة صىي نف   حللة وىير    تييلة هتيتخ شىا

ج فى  هيى    حوريى سر همشو  ااشة  اتيىر الجهوي شيل لة  ا ي اهل لة  حيية   نلة لى   هماب خعلم    تو وة املم    

 شة ىال   لوالة وىشلة التحاق  بتع ئة ي  اا ىللو    املتمللو  سر ااعيللة ااتليوية م ليى املواري ااذاهلة   اتيللة الي ال.

شىمل  ل  ن ل ي  ى هامل  على  ن هوصلف    اشخلم  اإلجىر ااعىل ااذي     الجهوية املو عة   الجهوية املتام ة 

اااوي شة  ن ىح هذا ااور   تووف فليى  يتفذ  ن ةو اءاع   هماشو   ى ية خ لة هييو  ويلخ الجهىع  ن ام ت ىي   يسعلى

م ليى اإلو اءاع امل ه وة شىألج  اااىنونلة   ااتل ليلة اافو  ن غر ه عللهى  لمانلى  فى هاث   املنشوي ااتليلة  ع تول ى ن 

لىصة   ا  ااوثلاة اام تورية املاج   وم  ف ع ي  اا   ب    وع  ارولة  هية إلن ىح هذا ااور   فىلللا ى   ن ىلا ى،
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لىع رؤ ىء الجهىع  يى  تول   ع  االول    كث   ن  ي  و   ن ل ي يل  ومراع املا سىع اتيللة   هو لخ   هاوية ص  

 ضهى و  ر  لاللة املشهم ااسلىدهو اام يوو اج   ن اذ  ويلخ اا ىللو  م ليى األ  ال ااسلى لة   هيثل ت ى اافو صىر 

اام يوو اجلة    سن ا ا ى لل  ى   ه عى لحج  املسا الة اافو صىرع  لاى  لى  لىهاهى و  ر  ااتحىر شىاال  اام تورية   

  سر   جىر هصور م   ىي ا    و   تاابشىر انتاىء االف   فى ه و  سر  ستو  اليمث  حللى   وهويى  سر وو  فس  البشى ر   

  و  هصور ايو ر التليلة امللم  ة سر ويلخ  خعىيهى   شيفتلف ربوك اا  ي. 

  نزيل أهداف  الجهوية املوسعةتفعيل الال مركزية والال تركز اإلداري مدخل صحيح  لت  2

 ااي اشلة    ا  و   ىاام  ص ح   سةاة ااعوي  ة   ااي ال اتيىر ي و ار شةهيلة  اىربة ةا ىمع ااتليلة شىتجىمع 

فة ىل ااي اوخ ااتمريغر  ام ر اام اة امل ك ية  لن  ي ارهى ااتاللم ة   ااتفولض،ش ليىح  ن ج ب  صيىل اا ي   ااسلى ة 

 ل   ة   هذا ااتصور  شل      و    نية يون  ا  يعم  تيىشهى   ص  لة سر امل او ة  ااض ض، ة    ي ار ااش اكة  ااتحيل ، املتيث

 خ  ست ماع ااواوخ اا اهن   ا  يعم يسى   ا تلىوىع ااسىكلة سر امللىجق اا علم   ن  ستل  ىع   ى لة، )صية، اعلل ، 

يش     ه ا صىرلى  ن   ىه  ةر ىء   ه  لخ   ىيئ اام يوو اجلة اابشىركلة   اتيللة ه وين، اش ل ...(،  هذا األ   صىر 

خعلما لن   ي  اام اة امل ك ية ااذي يعتيم هلك اال    ااعيوي ة سر ة  ي ااتليلة، لىصة سر اا لما  املتام ة، هذم اال    

اتليلة   هو األ   ن س  ااذي زاي ل ي اآل نة األلو    ن اافو ا  اعم  ا واة سر األيشلىع الجم م    املست م  سر ووا يق ا

ااتةكلم لى   تيلة هلىزي اام اة لن خع  التصىصىت ى ال ىللو  ااي اشلو  اتيللو   ذاك هيىالى  خ ه و    لى ة اا   ك ية 

يلة اا لئلة املستما ة   ضى لىصة   شحس  ر و  فىاتليلة اتجىالة ااي اشلة  ر  ن خ    للة ات و    تول ىع ااتل   اا  ه ك .

اة  ااتليلة اتيللة   ااي اشلة هوورع  اىربة ااتليلة اموتصىي ة  و و  ف       ااتليلة هلى ه ه ض شي ىي  حم ي يسه  

اتيللة    ر  مل  صيل      ىدهو الي ىير  اتيللة   ااذاهلة اافو ي ل لل  ى اا ىللو  سر اتجىي اتيىر   هوصف ااتليلة سر 

لي ىيراع اا  ي ة الخ وة يال  ويىلة ، شىمهتيىل شتحسو   ستو  ا   ليل األف اي ه عى اrevitalisationهذا املستو  ل 

 ى ، هلك امل ىيراع اافو هاول   منلى لى   حى مع اا فخ ااتمريغر  ن املاا اع اموتصىي ة ااتاللم ة اافو اهى اره ى   ثلق 

  هيذا ني   )p. 244 DIONNE Hughes, octobre ,1996( شتوور الخم ىع   ااملوي  نحو للق نيوذج  قل    حىر

 اىربىع وم ة  ى فليى  تعلق شىاتليلة اتيللة همع  و افى شىاتليلة اتجىالة    الجيىلىهلة، ةذ ه ك  خش     ىدهو لى   وخ 

ك ي، ن      هصور ايو ر   ى   اات ىف    ااتضى ن   امل ىير  اتيللة خعلما لن هوو  اام اة   املتمللو  لى  املستو  امل  

  هذم املاىربة كذاك اعم شحق شيثىشة  و  ر   لت ية ووا هى ااتوو  نحو  هحالق  ى ىع ااتليلة ااسو لو اوتصىي ة   

ااثاىفلة،  يى  ض   لل  ى جىخخ ااشيوالة    سا ى لجيلخ األخعىي اافو  بتيف  لى ى نتىن  ة  ىشلة رهللة خش     ىدهو 

ا عم اموتصىيي فحس ،  هيذا  يتحاق كذاك ا   املاىربة اتجىالة اافو ان   ان شيم  ه اشض ي  هلك األخعىي   ايق  ا

 ،(256، ص حة DIONNE Hughes  ،octobre 1996)  .هتةث . ةم شىات ىف  اابش ي الجيىعر لى  املستو  اتيىر

   ا جهىع  ااذي لصم اا ىل ااتى خ  ل    2011ر  لة ف   امل  ل اع ز ةص ح اال ىل اا   ك ي شيوو  ي تو 

)اا ص   ن  136الجيىلىع ااي اشلة كيى نم لى    يولة املست ماع سر هذا اتجىي لىصة  ى  تعلق شياتضلىع اا ص  

اتعى     (   ااذي  لم لى     ااتل ل  الجهوي   ااي ان    ك  لى    ىيئ ااتمشو  الي    لى  ا2011، 136ي تور امليلية  

شىع  امللم  ة هيذاااتضى ن    ا ن  شىركة ااس ى  املعللو  سر همشو  اا ن     اا فخ  ن  سىهيا   سر ااتليلة اابش ية 

 سلس  اا   ك ية شىمل  ل يع ب   يولة  ن ااتووراع اافو  يع فع  ة   هو لخ التصىصىع الجيىلىع ااي اشلة ابشي  
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هو  ى وع  هذم األلو     ىل هحم ىع ك و      سا الىع وسلية م ليى  اتيللو  ااشة  ااعىل يىفة امللىي ن امل ه وة شتمشو  

 (. 04،ص حة2015-2014فليى  تعلق شتحالق ااتليلة )نور اام ن ااسعماال ، 

ذاك ااوجهو   نلماي ااي ال ياا لئة اتجىامل  ل كتصور وم م شيل ور وم م  االيوذج سر اام يى    يى شة  يعتيم هذا 

يان  شىلت ىرم يسىه  خش       ك  اهتيىلألن  يش   اع ي ا ملسلس  اا   ك ية ااذي يعتف  للىرا ولو ا ي اهل لى م روعة فل  

الجهوية       ر ووي سر ه  لخ  يىر ة ي يا اجلة ااا ل،  اشجلخ املشىركة املواجلة سر همشو  ااشة  اتيىر. م ليى 

اا  فلة  ه تض  ى  ااهل للة اافويش   االول سر امل  ل  مل    ى لى اإلص  ىع ااعيللة  صىراملو عة   الجهويةاملتام ة 

ه ك  سر  فق   اا ةلىي  اال   سر ن ى   اا   ك ية   ذاك لف   نيار  اام اة" اتل ل    م ااتةلو ها   ااتةول    اافو ماا اهلة 

 اس وخ  ثو   ااتليلة ااشى لة.

 الخاتمة

اي ال ااوجهو امل  ن   لذ الييى ة خسلسلة  ن ااتاسليىع ااي اشلة   اتجىالة  فتل ة  املعى و     ت ى لة ا  اام  

وم  شىن  يلهى   تيعة لن  ووي وصور سر    املت مع اا نلوية   ااسو لو اوتصىي ة   اتجىالة اافو  ض ل  األهماب

األ ى لة التليلة،    ن هذا امللولق  فلحن  وىا و  االول  كث   فةكث   اا كوو   شيثىشةصماهى خعيق سر   ىمع  لوية اعتف  

شتحسو   لىخ الي ى ة ااي اشلة   ذاك شىاتف لف  ن  م  اات ى لىع ااصىرلة اافو م  يين ألي لوو  هليوية ا  هتحاق شم ن ى 

اوىك    ى    و  ذاك  ن هنسلق شو    سر ااي  املتمللو    اا ىللو  اتجىاو   ى  تول   ذاك  ن هيثلف ا جهوي شو  

ااسلى ىع اااوىللة   ويى  اإلاتاىنلة   ااتمال   خ ويلخ  فووىع   ش ا   ااتليلة لى  ااصعلم ااي ان ، هذم الخوواع 

 ي يوو اجلة  ا عة ووا هى  اع ي  اا  هي ك  اإلياري شت و    لثىو  –اافو  تول  ه عللهى كذاك و  ر  نهج  اىربة اشىركلة 

األ ىدهو   املاج  ا    املضهو وم ى نحو   ى ة ه اشلة ووه هى االيو املستم   ااذي م    ان  تحاق ةم شحسن همشو  ااشة  

اتيىر  ن  ل ور ه ان  وهوي ص ب همشو ا  عاللى  ن اةن      نتص  اإلالسى    اتجىي ة  لى  املم  املتو ض ا  املم  

 اا علم. 

 واللغات األجنبيةالعربية  اللغةواملصادر بالئحة املراجع 

ااي اشلة شىمل  ل".  يىي    نشوراع   ك  ه ى   المرا ىع   آفىع ااهلم ة(. " اام يوو اجلة اتيللة 2020ةيروق و يا . ل م امللع  ا ل . ) –

 .،  و عة و ج ةشحىع األ 

 .اتيللة اإليار امل  بلة  اتجلة(." هووراع الجهة شىمل  ل"، امل  ل: 1996اا وروىيي فىجية, كلىال  ا ىي. ) –

 . نشوراع لويماع عىي ،ااشىروق: ه وية:  يوحر فوع -(،"و  افلة ااس ى " )اإلصمار او عة ااثىاثة(. شو  ث1985شلىر وورج. ) –

 .الىا :  وغ اا  اعاإلصمار ااو عة األ   (. اال ف األا ب: ا)"، (. "اوتصىياع ااتليلة2017 ىه  ااا وشهو. ) –

 . ااسلى ة  اموتصىيا ي  او  اعىوم وم م"،  نشوراع  سىاك ا نااتليوي.  (. "نيوذولى 2019زهو رووا . ) –

املىالة: يرا ة  ةام تا ال نك اهىع (، "الجيىلىع ااي اشلة شىمل  بو  هو لخ املتصىصىع ااتمشو  ة 2015-2014ااسعماال  نور اام ن، ) –

 اموتصىي ة ، وى عة  حيم الخى ق/يللة ااعلول اااىنونلة  املىالةهحللللة"، ر ىاة الل  يشلول املى ي  سر اااىنو  ااعىل، هفصم اامرا ىع اإليارية 

 . كماي اا بى  ، اموتيىللة

 .  ك  هليلة ااعىا  ااع ن  ".     اال ى : هليلة اتجتيخ(. "اإليار  ااعى ة 1962ل م ااعلل   حجول. ) –

 .16  ااتليلة لمياتيللة  اإليار (. "ااتاسل  الجهوي الجم م". امل  ل: اتجلة امل  بلة 1998. ) ا يم ا لو ل م اااىير اميرويهو  –

 .و عة اال ىح الجم م ضىء:  (. اامار اا ل3(." هىريخ الي كة ااوجللة شىمل  ل"، )اإلصمار الج ء ام ي; ااو عة 2000ل م ااي ي    ل. ) –
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 .اع  م  ية الماي ااي ال ااوجهوالجهوية"، اا بى :  نشور   رهى  ااتليلة(." الماي ااي ال ااوجهو 2003ا ي  رالم. ) –

امللم  ة". اا بى :  ج   ة الل  اهىي     تول ىع ااتليلة(. "همشو  الجيىلىع ااي اشلة املشىروخ ااتليوية شو  ةك اهىع ااواوخ 2014 ىي شلشا . ) –

 .، وى عة  حيم الخى ق اإليارية املاىرنةاامكتورام سر اااىنو  ااعىل، هفصم: األن ية اااىنونلة اااضىنلة 

 . ااوثىنق  ك  املعلو ىع  : ، اا بى» اابش ل   ةالجهة، الجهوي(، "1996. ) املستا  اتجلق ااوجهو الش ىل  –

 .كلبلة. اف شى :  و عة ل ىغااي ال"، ااوثلاة ااي   إللماي(،" ااتصيل  ااوجهو 2004ال ااوجهو. ) م  ية الماي ااي   –

 .64-63ااي ال". اا بى :  و عة ل ىغ، ص:  إللمايامليلية امل  بلة. )شم    لة الش (،" امللثىع ااوجهو  –

 ."  هول ااتليلة اابش ية املستما ة ش  هىريخ(. " ام ة سر) .PNEUD اإلنيى  ،الش    يت  ش نى   األ   املتحم   –

– DIONNE Hughes. (Octobre 1996). « L’autre Développement Locale et Régional ». (Relation)، paris. 

– BEATEN.T.R. ((1957). » Commites and Their devlapment ». London : Oxford university, Press. 

– Alain Nonjon. (1992). Concepts et mécanismes de géographie économique contemporaire. Col ; Ellipes. 
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 املتعلق بالجهات 14-111في ظل القانون التنظيمي رقم  ة باملغرباإلطار القانوني واملؤسساتي للجه

The legal and institutional framework of the region in Morocco  

under the organic law no. 111-14 concerning the regions 

 .املغرب /جامعة عبد املالك السعدي /دة. نادية فتح

Dr. Nadia Fath/Abdelmalek Essaadi University/Morocco 
 

 : الدراسة خصمل

املتعلق بالجهات؛ تتمثل أهميتها في دراسة  14-111تناقش الدراسة اإلطار القانوني واملؤسساتي للجهة باملغرب في ظل القانون التنظيمي رقم 

نهج مقاربة قانونية تحليلية وإعمال املوتحليل اإلطار القانوني للجهوية املتقدمة باملغرب باعتبارها أسلوب إلدارة الشأن العام الجهوي؛ وفق 

؛ وعبر طرح تساؤل مركزي حول كيفية ترجمة املرجعيات التي بنيت عليها الجهوية لنص قانوني يأطر الجهوية باملغرب؟ لتتفرع عنه الوظيفي

أسئلة فرعية ضرورية لتفكيكه، مثل: كيفية تنظيم وتوزيع االختصاصات الجهوية؟ كيف تم توزيع االختصاصات ما بين الدولة والجهة؟ وكذا 

 ة العالقة بينهما؟ لإلحاطة باملوضوع تمت هيكلته بشكل يلبي التناول العلمي له، بتقسيمه ملحورين: يتطرق املحور األول إلشكالية توزيعنوعي

املتعلق بالجهات؛ بينما يتطرق املحور الثاني لحدود العالقة بين ممثل السلطة  14-111االختصاصات الجهوية في ظل القانون التنظيمي رقم 

كزية والجهة. تخلص الدراسة إلى ضرورة التحديد الواضح لالختصاصات، والعمل على إعادة رسم العالقة ما بين الجهة والدولة عبر تحديد املر 

 صالحيات كل من رئيس الجهة وممثل السلطة املركزية وإعادة النظر في منطق املراقبة اإلدارية املمارسة على الجهات.

 الجهوية املتقدمة؛ اإلطار القانوني واملؤسساتي؛ االختصاصات الجهوية؛ املغرب. الجهات؛الكلمات املفتاحية: 

 

Abstract: 

This study discusses Morocco’s legal and institutional framework of region under the organic law no. 111-14 concerning the 

regions .Its importance is to study and analyze the legal framework of Morocco’s advanced regionalization as a method of 

managing regional public affairs. According to an analytical legal approach and function methodology; a central question was 

raised as to how the terms of reference on which the regionalism was built should be translated into a legal text framing 

Morocco’s regionalism; divide it with sub-questions necessary to dismantle it, such as: how to organize and distribute regional 

competencies? How have the competencies been distributed between the state and regional entity? As well as the quality of 

the relationship between them? To capture the topic it was structured to meet the scientific approach by dividing it into two 

themes: the first focus addresses the problem of the distribution of regional competencies under the organic law no. 111-14 

concerning the regions; the second axis touches on the limits of the relationship between the representative of the central 

authority and the region. The study concludes that the terms of competencies should be clearly defined; reforming the 

relationship between the region entity and the state by defining the powers of both the chairman of region and the 

representative of central authority, and reconsideration of the logic of administrative control exercised on the regions. 

Keywords: regions; advanced regionalization; legal and institutional framework; regional competences; Morocco. 
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 مقدمة: 

تكتس ي الجهوية أهمية كبيرة بالنظر لكونها تهدف تدبير الشأن الترابي الجهوي، وتتجلى هذه األهمية على مستوى 

وتحديث هياكل الدولة، وإغناء النقاش العمومي الدائر بهذا الخصوص، والخروج بتصورات تروم تفادي إعادة تشكيل 

انطالقا انزالقات التجارب الجهوية السابقة، والقدرة على تقديم حلول لتجاوز االختالالت الناتجة عن عقود من التدبير. و 

عاء الترابي الذي يجب العمل من خالله على تحقيق التنمية، الجهة هي الو الجهوية أسلوبا في التدبير التنموي و من كون 

عبر السير الحثيث واملتدرج على درب  ،عميق لهياكل الدولةالصالح اإل من مداخل وأساسيا هاما  مدخال أصبحت فقد

للبالد  جتماعي والسياس ي واإلداري لديموقراطية املعمقة والتحديث اال الالمركزية والالتمركز الفعليين النافذين، وا

الذي تم تحقيقه في املجال الالمركزي  واعتبار للتراكم. (7، صفحة 2011)الجنة االستشارية للجهوية،  ةدوالحكامة الجي

باملغرب عبر فترات تاريخه املعاصر، يحتم العمل على بناء تنظيم جهوي قوي، األمر الذي ال يمكن تحقيقه في ظل ضعف 

 . (46، صفحة 2013-2012)أمحزون،  ات وعدم دقتها وتداخلها، ومع وجود وصاية تحكميةاالختصاص

ال بد من العمل على نهج سياسة إصالحية تهم اإلطار القانوني للجهات باملغرب؛ مما يدفعنا لطرح  ،لبلوغ ذلكو 

ختصاصات الجهوية واألسس التي بني عليها التصور الجهوي الحالي؟ لتتفرع عنه تساؤل مركزي يهم: مدى توافق توزيع اال 

ماهي أهم اإلصالحات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم  مجموعة من التساؤالت الفرعية الضرورية لتناوله، من قبيل:

وذلك من  ذا نوعية العالقة بينهما؟ات ما بين الدولة والجهة؟ وكاالختصاصاملتعلق بالجهات؟ وكيف تم توزيع هذه  111-14

 خالل اعتماد مقاربة قانونية تحليلية وإعمال املنهج الوظيفي.

لإلجابة عن هذه التساؤالت تم تقسيم الدراسة إلى محورين رئيسيين، يتطرق األول إلشكالية توزيع االختصاصات 

تطرق املحور الثاني لحدود العالقة الرابطة بين املتعلق بالجهات، بينما  111.14الجهوية في ظل القانون التنظيمي رقم 

 ممثل السلطة الحكومية والجهة.

الجهوية لتفادي تنازعها، وسهولة تحديد  إلى ضرورة التحديد الواضح لالختصاصات تخلص الدراسة عموما

كل من رئيس الجهة تحديد صالحيات من خالل  والجهة الدولةالعالقة ما بين  النظر فيإعادة والعمل على  املسؤوليات،

 ة اإلدارية املمارسة على الجهات.وممثل السلطة املركزية وإعادة النظر في منطق املراقب

I. إشكالية توزيع االختصاصات الجهوية في ظل القانون التنظيمي املتعلق بالجهات 

( بتنفيذ نص 2011يوليو  29) 1432 من شعبان 27صادر في  1-11-91)ظهير شريف رقم  2011عمل دستور سنة 

والقانون التنظيمي رقم  (2011.، 3600(، ص: 2011يوليو  30) 1432شعبان  28مكرر بتاريخ  5964الدستور، ج.ر عدد 

بتنفيذ القانون ( 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  1-15-83) ظهير شريف رقم  املتعلق بالجهات 111-14

على  (2015.، 6585( ص: 2015يوليو  23) 1436شوال  6بتاريخ  6380املتعلق بالجهات. ج.ر عدد:  111-14التنظيمي رقم 

منح مؤسسة الجهة اختصاصات جديدة تهم املجاالت التنموية، كما تم منحها مكانة الصدارة مقارنة بباقي الجماعات 

اختصاصات هاته األخيرة، وذلك فيما يخص عمليات إعداد برامج التنمية الجهوية والتصاميم الترابية األخرى، مع احترام 

 .(2015املتعلق بالجهات،  14-111من القانون التنظيمي رقم  4)املادة  الجهوية إلعداد التراب وتنفيذها وتتبعها

 املتعلق بالجهات 14-111 اختصاصات الجهة في ظل القانون التنظيمي رقم .1



 

 التراب والتنمية الجهوية والمحلية: رؤى متقاطعة-الجهة      

 

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

113 

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، السياسية واالقتصادية / ألمانيا

 

 ات الذاتية، واملشتركة واملنقولة.االختصاصمنحت الجهة باملغرب حاليا مجموعة من 

 ات الذاتية:االختصاص 

ها قيام مع األخذ بعين االعتبار إمكانية ،ات الذاتية، اختصاصات موكولة إلى الجهة في مجال معيناالختصاصتعد 

إلنجاز والتدبير والصيانة. التخطيط والبرمجة وا خصوصا فيما يتعلق بمجال ،الترابية وداخل دائرتها ،في حدود مواردها ،به

الجهات، املتعلق ب 111.14ات الذاتية للجهة املنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم االختصاصيمكن التمييز في  ،عليهو 

 .تأطيريةاالختصاصات الما يمكن تسميته بات التنموية و االختصاص :بين نوعين من االختصاصات

تشمل اختصاصات الجهات في مجال التنمية الجهوية وتهم امليادين  ، نجد أنهاات التنمويةباالختصاصففيما يتعلق 

 التالية الذكر:

  على ما يلي: دعم املقاوالت، توطين وتنظيم  االقتصادية: تختص الجهة في مجال التنمية االقتصاديةالتنمية

بالجهة، تهيئة الطرق واملسالك السياحية في العالم القروي، إنعاش أسواق  صاديةاالقتمناطق لألنشطة 

قتصاد ستثمار، إنعاش االنشطة التقليدية والحرفية، جذب اال الجملة الجهوية، إحداث مناطق لأل

 جتماعي واملنتجات الجهوية.اال 

 للتكوين وكذا مراكز جهوية  التكوين املنهي والتكوين املستمر والشغل: وتتمثل في إحداث مراكز جهوية

للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل اإلدماج في سوق الشغل، اإلشراف على التكوين املستمر لفائدة أعضاء 

 املجالس وموظفي الجماعات الترابية.

  التنمية القروية: تختص الجهة أيضا بإنعاش األنشطة غير الفالحية بالوسط القروي وكذا بناء وتحسين

 رق غير املصنفة داخل النفوذ الترابي للجهة.وصيانة الط

  :إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة، وتنظيم خدمات النقل في هذا املجال نذكر  إذالنقل

 الطرقي غير الحضري لألشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة.

  يج لها وتنظم املهرجانات الثقافية والترفيهية.الثقافة: تساهم الجهة في املحافظة على املواقع األثرية والترو 

  جهوية القتصاد الطاقة واملاء  استراتيجيةالبيئة: تعمل الجهة على تهيئة وتدبير املنتزهات الجهوية ووضع

 وإنعاش املبادرات املرتبطة بالطاقة املتجددة.

 إطار التعاون الدولي وكذا  التعاون الدولي: يمكن للجهة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج البالد في

الحصول على تمويالت في نفس اإلطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها 

تفاقيات املبرمة مع الفاعلين تجدر اإلشارة إلى أن اتفاقيات التعاون الدولي تقتصر فقط على تلك اال)  العمل

من القانون التنظيمي رقم  82ام اتفاقيات مع الدول، حيث منعت املادة جنبيين دون أن يصل األمر إلى إبر األ 

املتعلق بالجهات، على الجهة أو مجموعة الجهات أو مجموعة الجماعات الترابية إبرام أي اتفاقية  111.14

 .مع دولة أجنبية(

 اختصاصاتهامن أجل أن تقوم بتنفيذ ها أناط املشرع الجهة بفقد  تأطيرية،أما فيما يخص االختصاصات ال

مجموعة من اآلليات التدخلية والتأطيرية لعملية التنمية الجهوية، وتتمثل هذه اآلليات في برنامج ب يتعلق األمرالتنموية، و 

وتكمن أهميتها في كونها آليات للتخطيط ، (11، صفحة 2017)تميم،  التنمية الجهوية والتصميم الجهوي إلعداد التراب
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االستراتيجي الذي من شأنه الرقي بالتدبير الجهوي من مجرد تسيير للشؤون اإلدارية اليومية العادية إلى تدبير عقالني يقوم 

 على أسس علمية تستغل املعلومة لبناء القرار التنموي.

بزمام األمور فيما يتعلق ببرامج التنمية الجهوية والتصاميم ووعيا من املشرع بضرورة الدفع بالجهة من أجل األخذ 

"تتبوأ الجهة تحت إشراف  منه، على أنه: 143الجهوية إلعداد التراب، نص الدستور املغربي في الفقرة الثانية من الفصل 

التنمية الجهوية، رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية األخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج 

 ات الذاتية لهذه الجماعات الترابية". االختصاصوالتصاميم الجهوية إلعداد التراب، في نطاق احترام 

عليه، تقوم الجهة حسب املقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي للجهة بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج بناء و 

. وقد (2015املتعلق بالجهات،  111.14من القانون التنظيمي  81)املادة  الترابالتنمية الجهوية والتصميم الجهوي إلعداد 

ألزم القانون التنظيمي املتعلق بالجهات كال من اإلدارة والجماعات الترابية األخرى واملؤسسات العمومية واملقاوالت 

حتى تتمكن الجهة من ، املتعلقة بمشاريع التجهيز املراد إنجازها بتراب الجهةالعمومية بمد الجهة بالوثائق املتوفرة لديها و 

 في هذا املجال، اختصاصاتهاممارسة 

 ات املشتركة:االختصاص 

 وذلك إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجهة ،بشكل تعاقدي بين الدولة والجهة االختصاصات املشتركة تمارس

 ، وهي اختصاصات تهم املجاالت التالية:(2015املتعلق بالجهات،  14-111من القانون التنظيمي  92)املادة 

 وتتمثل في تحسين جاذبية املجاالت الترابية وتقوية التنافسية والتنمية املستدامة التنمية االقتصادية :

 والبحث العلمي التطبيقي.

 لعالم القروي، تنمية املناطق الجبلية، إحداث أقطاب فالحية، وتعميم التنمية القروية: تتمثل في تأهيل ا

 التزويد باملاء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة.

  جتماعي، املساعدة جتماعية في التأهيل اال مهام الجهة املتعلقة بالتنمية اال جتماعية: تتجلى التنمية اال

 جتماعي وإنعاش الرياضة والترفيه.العتيقة، إنعاش السكن اال األنسجة عتبار للمدن و جتماعية، إعادة اال اال 

  البيئة: تتمثل تدخالت الجهة في امليدان البيئي في الحماية من الفيضانات، الحفاظ على املوارد الطبيعية

والتصحر، املحافظة على املناطق املحمية، واملحافظة على املنظومة  التلوثوالتنوع البيولوجي ومكافحة 

 الغابوية وعلى املوارد املائية. البيئية

  بتراث الجهة والثقافة املحلية وصيانة اآلثار ودعم الخصوصيات الجهوية  االعتناءالثقافة: تتجلى في

 وإحداث وتدبير املؤسسات الثقافية.

 14-111ن التنظيمي من القانو  91)املادة  املشترك في إنعاش السياحة السياحة: يتمثل هذا االختصاص 

 .(2015املتعلق بالجهات، 

كما وأنه يمكن للجهة، بمبادرة منها واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز 

التمويل يساهم أو تقديم خدمة عمومية، ال تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة، إذا تبين أن هذا 

. حيث يمكن للجهة أن تأخذ املبادرة من (2015املتعلق بالجهات،  14-111من القانون التنظيمي  93)املادة  في بلوغ أهدافها

ور عبر أجل تمويل إنجاز أو تجهيز مشروع أو تقديم خدمة حتى ولو لم يكن ضمن مجاالت اختصاصاتها الذاتية، دون املر 
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، إذا كان املشروع املزمع إنجازه يتطلب السرعة (11، صفحة 2017)تميم،  مسطرة تقديم الطلب للقطاع الوزاري املعني

 اتوالفعالية لبلوغ أهداف التنمية الجهوية. لكن ال محيد عن التعاقد املنصوص عليه في القانون التنظيمي املتعلق بالجه

 .(66، صفحة 2016املتعلق بالجهات،  14-111)دليل منتخبي الجهات على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي رقم 

 ات املنقولة:االختصاص 

، 2011املنصوص عليه في دستور  مبدأ التفريعاختصاصات تنقل من الدولة إلى الجهة في مجاالت تحدد في إطار هي 

بصفة خاصة: التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي، الصناعة، الصحة، التجارة، التعليم، الثقافة،  وتشمل

. ومن املعلوم أن هذه (2015املتعلق بالجهات،  14-111من القانون التنظيمي  94)املادة  الرياضة، الطاقة واملاء والبيئة

املتعلق بالجهات لم  14-111ت تمارس من طرف مختلف القطاعات الوزارية، لهذا فالقانون التنظيمي رقم ااالختصاص

 االقتصاديةيعمل على تفصيلها، ليتم ذلك بين كل جهة والقطاع الوزاري املعني حسب الخصوصيات واملؤهالت الطبيعية و 

، 2016املتعلق بالجهات،  14-111بي الجهات على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي رقم )دليل منتخ واملجالية لكل جهة

 .(67صفحة 

اختالالت ه قد تضمن تطوره مقارنة بسابقه، إال أن من املالحظ أن اإلطار القانوني املنظم للجهات على الرغم من

اختصاصات التداخل والتوازي مع  احيث يغلب عليهبمن تحديدها،  بالرغمتجعل من صالحيات الجهة غير واضحة تماما، 

نوعا من التخصص الوظيفي في عمل  هتضمن. فرغم من جهة أخرى  ومع الدولة من جهة، باقي الجماعات الترابية األخرى 

 ، مما يشكل إعاقة حقيقية ملمارسة التدبير الحروضوحبالجهوية ات االختصاصد يحدعمد إلى تالجهات، إال أنه لم ي

(Boujida, 2015, p. 169)، تتسم بالتعدد والتنوع، وتعدد املصادر وشمولية املقاربات الترابية ة و ويختصاصات الجهال فا

 .(44، صفحة 2017)يحيى،  التي وضعت وفقها الصالحيات الخاصة بكل مستوى ترابي

املؤسسة  مسؤوليةفي الواقع الدولة والجهة هو ما بين ختصاصات ال انالحظ كذلك أن مشكل تداخل  من هنا

الدولة والجهة من جهة كل من مسؤولية وحدود تدخل  نطاق نصوص قانونية توضحكان حريا بها إصدار  تيال تشريعيةال

تفسيرها عند  اإلداريةاملراقبة  ةالهيمنة املمارسة من طرف سلط كبحرابية األخرى من جهة ثانية، و الت جماعاتال باقيو  أولى،

تنظيمية لتنفيذ  ر نصوصاصدقم بإالسلطة التنفيذية لم ت ه من املالحظ أن، كما أنالوحدات الترابيةالختصاصات 

قل فرضها بخصوص القوانين املؤطرة لالمركزية، بقدر ما أكثرت من إصدار املناشير والدوريات إلعطاء وجهة نظرها إن لم ن

، صفحة 2011)بلقزبور، توزيع االختصاص بين الدولة والجهات: أي نموذج ممكن في أفق مغرب الجهات؟،  اختصاص معين

دارة املركزية، اإل  في حالة انتظارية دائمة لرأيستويات الترابية األدنى الجهة وباقي املكال من الذي يجعل  وهو الوضع، (48

تدخالت تقليص تدخل الجهة وتوسيع هامش تهدف االختصاصات عملية مقصودة، غموض  الوضع الذي يستفاد منه أنه

، مما يسهم في تقليص عمل الجماعات في التنمية في التسيير مرجعية الدولة املركزيةستمرار تأثير ال  نظراالسلطات املركزية، 

 .(Sylvian-Ulrich & d'Obame-Edou, 2014, p. 7) املحلية

ات بين الدولة االختصاصتوزيع ص على مبدأ التفريع من أجل التنصيب املشرع الدستوري على الرغم من قيامو 

بمناسبة  في القانون التنظيمي جاء ذكره حيث، ملأمول منها املقتض ى لم يرق للمستوى اإال أن التنزيل القانوني لهذ ،والجهة

 الئحةحدد قد التنظيمي املتعلق بالجهات ، وإن كان هذا القانون فقط ختصاصات املنقولة من الدولة إلى الجهةتحديده لال 

من  لدولةايمكن مما ، املتاحة للجهة وسائلالفي حدود تتم ممارستها أن  قد اشترطفبشكل حصري، االختصاصات  هذه
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 إذا اعتبرت أنه يتجاوز إمكانياتها. في ميدان ما ةالجه تدخل إيقاف

فاعال تنمويا،  أصبحتانطالقا من قراءة املقتضيات القانونية املؤطرة للجهة باملغرب، ال بد من التنويه بكونها 

 ريناآلخ األدوار التنموية لباقي الفاعلينفصلها عن أن و  ،الحصر الدقيق الختصاصاتها التنموية تحقيق ذلك البد منول

مهمة فرص  وإضاعةسببا في سوء التدبير  تكون  االختصاصاتبها تحديد عادة ما يتم أن الصيغة التي علما ، الزماأصبح 

ات بدون شك عوائق حقيقية أمام تحقيق التنمية لكونها االختصاصية، وهو ما يجعل من تشابه وتشابك وتداخل التنمعلى 

، 2020)زعنون،  األموال وازدواجية املشاريع واألعمال واألنشطة وهدر املال العامسببا في التنصل من املسؤولية وتشتيت 

 وترتيب آثارها القانونية.  واإلدارية ، إضافة لصعوبة تحديد املسؤولية السياسية (165صفحة 

 صالحيات املجلس الجهوي وكيفية انتخابه. .2

املتعلق بتنظيم الجهات، هو  14-111، وكذا القانون التنظيمي رقم 2011الدستور املغربي لسنة من أهم ما جاء به 

تمكين الجهة من مكانة الصدارة في الترتيب الالمركزي املغربي، مما مكنها من مكانة قوية ومتميزة بنيت على أسس قوية من 

من املركز نحو املجلس الجهوي ورئيسه، بعد إعادة النظر  أجل إعادة تشكيل النظام الترابي في اتجاه تخويل صالحيات أكبر

 في طرق انتخاب كل منهما.

 أوال: صالحيات مجلس الجهة ورئيسه

 صالحيات مجلس الجهة 

يتداول مجلس الجهة في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجهة، ويمارس الصالحيات املوكولة إليه بموجب 

 املتعلق بالجهات، ومن بين هذه القضايا نسرد: 14-111أحكام القانون التنظيمي رقم 

املتعلق بالجهات.،  14-111من القانون التنظيمي رقم  97)املادة  التنمية الجهوية وإعداد التراب واملرافق العمومية -

 : حيث يتداول املجلس فيما يلي:(2015

 .برنامج التنمية الجهوية 

  إعداد التراب.التصميم الجهوي 

 .إحداث املرافق العمومية التابعة للجهة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل 

 .تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها 

  إحداث شركات التنمية الجهوية أو املساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو

 تخفيضه أو تفويته. 

 املتعلق بالجهات،  14-111من القانون التنظيمي رقم  98)املادة  املالية والجبايات وأمالك الجهة

2015). 

 ويتداول مجلس الجهة في املسائل التالية:

 .امليزانية 

  املتعلق بالجهات فتح الحسابات الخصوصية وامليزانيات امللحقة مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي

التي تنص على أنه "تحدث امليزانيات امللحقة بقرار للسلطة الحكومية املكلفة  182وخاصة املادة 
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التي تنص على أنه "تحدث حسابات مرصودة ألمور خصوصية بقرار للسلطة  184بالداخلية"،  واملادة 

بالصرف، تنفيذا ملداوالت الحكومية املكلفة بالداخلية، بناء على برنامج استعمال يعده األمر 

املجلس... تؤشر عليه السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية، على تغييرات الحساب املرصود ألمور 

التي تنص على أنه  :" تحدث حسابات النفقات من املخصصات بقرار من  185خصوصية..."واملادة 

 تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا..."السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية، وتدرج فيها العمليات التي 

 .فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ االعتمادات وتحويلها داخل نفس الفصل 

  تحديد سعر الرسوم واألتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجهة في حدود النسب املحددة

 عند االقتضاء بموجب القوانين واألنظمة الجاري بها العمل.

  عن الخدمات املقدمة وتحديد سعرها.إحداث أجرة 

 .االقتراضات والضمانات الواجب منحها 

  مخصصات التسيير واالستثمار املرصودة لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع املنصوص عليها في

من القانون التنظيمي للجهات والتي تنص على أنه "تتضمن ميزانية الوكالة: في باب  141املادة 

مخصصات التسيير واالستثمار املرصودة للوكالة من قبل مجلس الجهة، املوارد املتأتية من املداخيل: 

 استغالل وتدبير املشاريع..."

 .تدبير أمالك الجهة واملحافظة عليها وصيانتها 

  اقتناء العقارات الالزمة الضطالع الجهة باملهام املوكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير

 بقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل.تخصيصها ط

 .الهبات والوصايا 

 (2015املتعلق بالجهات،  14-111من القانون التنظيمي رقم  99)املادة  التعاون والشراكة. 

 ويتداول املجلس الجهوي كذلك فيما يلي:

  الجماعات الترابية أو االنضمام إليها أو املساهمة في إحداث مجموعات الجهات ومجموعات

 االنسحاب منها.

 .اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص 

 .مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون الالمركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية 

 .االنخراط واملشاركة في أنشطة املنظمات املهتمة بالشؤون املحلية 

 قة بممارسة االختصاصات املشتركة واملنقولة.العقود املتعل 

 .كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية األجنبية وذلك في إطار احترام االلتزامات الدولية للمملكة 

وعلى الرغم من أهمية االختصاصات املوكولة للجهة في املجاالت التنموية الجهوية، إال أن دور هذه األخيرة يظل 

طبيعته االستشارية، حيث تقوم السلطات العمومية باستشارة مجلس الجهة في السياسات القطاعية التي محدودا بحكم 

، وكذا التجهيزات واملشاريع الكبرى التي تخطط الدولة من أجل إنجازها فوق تراب (16، صفحة 2017)تميم،  تهم الجهة

من القانون  100)املادة  هذه االستشارة منصوصا عليها في نص تشريعي أو تنظيمي خاصالجهة، وخاصة عندما تكون 
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 .(2015املتعلق بالجهات،  14-111التنظيمي رقم 

 صالحيات رئيس مجلس الجهة 

حيات من أهمها املتعلق بالجهات رئيس املجلس الجهوي مجموعة من الصال  111.14منح القانون التنظيمي رقم 

تخويله سلطة تنفيذ قرارات املجلس الجهوي. ويمكن التمييز في هذا اإلطار بين صالحيات الرئيس التنفيذية ملداوالت 

 املجلس وكذا صالحياته التنظيمية التي تضمن السير العادي ملصالح الجهة.

والت املجلس ومقرراته، كما يتخذ جميع فبالنسبة للصالحيات التنفيذية لرئيس الجهة يقوم هذا األخير بتنفيذ مدا

 التدابير الالزمة لذلك، وعليه يعمل رئيس املجلس الجهوي على:

 .تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي إلعداد التراب 

 .تنفيذ امليزانية 

 115ة اتخاذ القرارات املتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات املاد 

من القانون التنظيمي للجهات التي تنص على أنه "...ال تكون مقررات املجلس املتعلقة باتفاقيات 

التعاون الالمركزي والتوأمة التي تبرمها الجهة مع الجماعات املحلية األجنبية وفاعلين من خارج 

لفة بالداخلية داخل أجل اململكة قابلة للتنفيذ إال بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية املك

 عشرين يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس املجلس..."

 .اتخاذ القرارات املتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات املقدمة وبتحديد سعرها 

  اتخاذ القرارات ألجل تحديد سعر الرسوم واألتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية

 والتنظيمية الجاري بها العمل.

 قيام في حدود ما يقرره مجلس الجهة، بإبرام وتنفيذ العقود املتعلقة بالقروض.ال 

 .القيام بإبرام أو مراجعة األكرية وعقود إيجار األشياء 

  تدبير أمالك الجهة واملحافظة عليها، ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أمالكها

 األعمال التحفظية املتعلقة بحقوق الجهة.وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع 

 .مباشرة أعمال الكراء والبيع واالقتناء واملبادلة وكل معاملة تهم ملك الجهة الخاص 

  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتدبير امللك العمومي للجهة ويمنح رخص االحتالل املؤقت للملك العمومي

 مل.طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها الع

 .اتخاذ اإلجراءات الالزمة بتدبير املرافق العمومية التابعة للجهة 

  من القانون التنظيمي للجهات. 82إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا ملقتضيات املادة 

 .العمل على حيازة الهبات والوصايا 

مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع  كما يعتبر الرئيس هو اآلمر بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها، ويرأس

أعمال الحياة املدنية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا ألحكام القانون التنظيمي للجهات وكذا القوانين واألنظمة 

 .(2015املتعلق بالجهات،  111.14من القانون التنظيمي  101)املادة  الجاري بها العمل
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ا فيما يتعلق باالختصاصات التنظيمية املوكلة لرئيس املجلس الجهوي فمن املالحظ أن كال من الدستور والقانون أم

التنظيمي املتعلق بالجهات قد منحاه وألول مرة صالحية ممارسة السلطة التنظيمية، حيث يمكن لرئيس الجهة القيام 

ة لتنظيم مختلف املجاالت التي تدخل ضمن اختصاصات بإصدار قرارات تنظيمية جهوية تتضمن قواعد عامة ومجرد

 الجهة. 

غير أن املالحظ هو أن اإلقرار الدستوري والقانوني بمنح السلطة التنظيمية لرئيس املجلس الجهوي لم يتجاوز 

التنظيمية، بل مسألة االعتراف، فما يمكن أن يؤاخذ عليه الدستور الجديد هو أنه لم يحدد مفهوم وطبيعة هذه السلطة 

إنه لم يدخلها حتى ضمن املقتضيات التي سينظمها القانون التنظيمي للجهات، مما دفع بعض الفقهاء إلى الدفع بأن ورود 

مصطلح السلطة التنظيمية في النص الدستوري، وإن كان يضع حد للجدل حول وجودها إال أنه لم يحدد طبيعتها 

ملقتضيات الدستورية بهذا الشأن، يقود إلى القول بأن األمر يتعلق بسلطة مشتقة وحدودها بشكل دقيق، بل إن التمعن في ا

. كما أن تعاطي القانون التنظيمي املتعلق بالجهات مع مسألة السلطة (111، صفحة 2011)بوعزاوي،  وغير أصلية

عند تطرقه الختصاصات رئيس املجلس الجهوي جاء ذلك بصيغة  التنظيمية لم يكن دقيقا بما يكفي، فحين نص عليها

غامضة تحتمل أكثر من تأويل، ولم يمنحه سوى سلطة عامة ومجردة خارج تنفيذ مقررات ومداوالت املجلس، دون إغفال 

رستها، بل التقييد املفروض على السلطة التنظيمية الذي ال يقتصر على الغموض القانوني املتعلق بمفهومها ومجاالت مما

املتعلق بالجهات، والتي تنص على أنه يتعين تبليغ  111.14من القانون التنظيمي رقم  113بخضوعها للتأشير بموجب املادة 

أيام  10نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجهة ونسخ من قرارات الرئيس التنظيمية إلى والي الجهة داخل أجل 

 قصد التأشير عليها. 

املتعلق بالجهات رئيس املجلس الجهوي اختصاص تسيير املصالح اإلدارية  111.14انون التنظيمي رقم كما منح الق

للجهة، حيث يعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين واألعوان العاملين بالجهة ويسهر بناء على ذلك على تدبير وتسيير شؤونهم، 

هذا اإلطار يجوز لرئيس الجهة تعيين مكلفين بمهمة ال يتجاوز كما يتولى التعيين في جميع املناصب اإلدارية بالجهة. وفي 

املتعلق  111.14من القانون التنظمي  103)املادة  عددهم أربعة يشتغلون تحت إشراف "مدير شؤون الرئاسة واملجلس"

 .(2015بالجهات، 

متعلق بتنظيم عملية التعيين في  2018يوليوز  31ريخ بتا D.4790وقد صدر منشور لوزارة الداخلية تحت رقم 

مناصب املسؤولية بالنسبة لجميع الجماعات الترابية، ومما جاء فيه بخصوص التعيين بمناصب املسؤولية بالجهات نجد 

مدير أن املنشور قد حدد املناصب في إدارات الجهات كما يلي: املدير العام للمصالح، مدير شؤون الرئاسة واملجالس، 

 .الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع، املدير، املكلفون باملهام، رؤساء األقسام ورؤساء املصالح

ويتولى رئيس املجلس الجهوي حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال املجلس وجميع املقررات املتخذة وكذا الوثائق 

. كما يتولى إعداد برنامج (2015املتعلق بالجهات،  111.14من القانون التنظيمي  104)املادة  التي تثبت التبليغ والنشر

املتعلق  111.14من القانون التنظمي 105)املادة  التنمية الجهوية والتصميم الجهوي إلعداد التراب وامليزانية وإبرام

على صفقات األشغال أو  (2015املتعلق بالجهات،  111.14من القانون التنظمي 106)املادة  ة، واملصادق(2015بالجهات، 

 .(2015املتعلق بالجهات،  111.14من القانون التنظمي 105)املادة  التوريدات أو الخدمات ورفع الدعاوى القضائية

ز للرئيس تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير اإلداري للمدير العام كما يجو 
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 للمصالح، كما يجوز له، باقتراح من املدير العام للمصالح، أن يفوض بقرار إمضاءه إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة الجهة

 .(2015املتعلق بالجهات،  111.14ي من القانون التنظم 108)املادة 

وفي نفس االتجاه، يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى املدير العام للمصالح تفويضا في اإلمضاء، 

املتعلق  111.14لتنظمي من القانون ا 109)املادة  نيابة عنه، على الوثائق املتعلقة بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها

. ويقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول األعمال التي قام بها في إطار (2015بالجهات، 

إال أنه إذا تغيب الرئيس أو عاقه  (2015املتعلق بالجهات،  111.14من القانون التنظمي  110)املادة  الصالحيات املخولة له

عائق ملدة تفوق شهرا خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صالحياته أحد نوابه حسب الترتيب، وفي حالة عدم وجود 

 نائب، يختار عضو من املجلس حسب أقدم تاريخ لالنتخاب، وفي حالة التساوي في األقدمية ترجح الكفة إلى األكبر سنا

 .(2015املتعلق بالجهات،  111.14من القانون التنظمي  111)املادة 

من املالحظ أن املشرع قد خطى خطوة جريئة عندما منح لرئيس املجلس الجهوي السلطة التنفيذية والتي تعتبر 

سه، غير أنه وفي نفس الوقت إجراء جوهريا من أجل رفع سلطة الوصاية على عملية تنفيذ مقررات املجلس الجهوي ورئي

 سيحمل رئيس املجلس املسؤولية السياسية واإلدارية الناتجة عن تدبيره وتنفيذه ملقررات املجلس. 

كما أن عملية منح رئيس املجلس الجهوي صالحية تنفيذ مقررات املجلس لن تمنحه جميع الصالحيات التابعة لذلك 

لجهة، ألنه سيحتاج في تنفيذ قراراته إلى مساعدة املصالح الخارجية التي بل إنه سيجد نفسه مضطرا للتنسيق مع والي ا

، والسيما بمناسبة إعداد وتنفيذ املخططات التنموية، وفي هذا (19، صفحة 2017)تميم،  توجد تحت إشراف الوالي

 .(104، صفحة 2013)ماكوري،  مال لرؤساء الجهاتالصدد ضمن القانون التنظيمي للجهات مساعدة الوالة والع

 كيفية انتخاب مجلس الجهة ورئيسه 

وعيا من املشرع بضرورة اعتماد اإلقتراع العام املباشر في تشكيل املجالس الجهوية ملا يترجمه ملضمون مرادفات 

، صفحة 2011)بلقزبور، توزيع االختصاص بين الدولة والجهات، أي نموذج ممكن في أفق الجهات؟،  الحرية والديموقراطية

، ونظرا ملا كان العتماد نمط اإلقتراع الغير املباشر من آثار سلبية على صناعة نخب جهوية قادرة على تدبير شؤون (139

، 2000-1999)مبعوث،  ملستمدة من الناخب الذي هو املواطن الجهوي الجهة بفعالية، وفي ظل غياب الشرعية السياسية ا

والتي  135بمستجد يمكن وصفه بالثوري من خالل مضمون الفقرة الثالثة من الفصل  2011، جاء دستور (362صفحة 

 111.14املباشر...". كما عمل القانون التنظيمي رقم  أكد فيها على أنه: "تنتخب مجالس الجهات والجماعات باإلقتراع العام

املتعلق بالجهات على تأكيد وتنزيل مضامين الفقرة السالفة الذكر، حيث نص على أنه "يدبر شؤون الجهة مجلس ينتخب 

املتعلق بانتخاب أعضاء  59.11ي رقم: )القانون التنظيم أعضاؤه باإلقتراع العام املباشر وفق أحكام القانون التنظيمي..."

نونبر  21) 1432من ذي الحجة  24بتاريخ  1.1.173مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 9)املادة  وذلك طبقا ملا جاء في (2011.، 5551(، ص: 2011نونبر  22)1432ذو الحجة  25-مكرر  5997(، ج.ر عدد 2011

 .(2015املتعلق بالجهات،  111.14القانون التنظيمي رقم 

وقد حدد هذا األخير كيفية تشكيل مجالس الجهات، حيث ينتخب أعضاء مجالس الجهات باإلقتراع العام املباشر 

األمر يتعلق بانتخاب عضو  عن طريق اإلقتراع بالالئحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، وفي حالة إذا كان
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، 78)املادة  واحد في إطار دائرة انتخابية واحدة، فيباشر اإلنتخاب باإلقتراع الفردي باألغلبية النسبية في دورة واحدة

الشريف رقم  املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير 59.11القانون التنظيمي رقم: 

(، 2011نونبر  22)1432ذو الحجة  25-مكرر  5997(، ج.ر عدد 2011نونبر  21) 1432من ذي الحجة  24بتاريخ  1.1.173

. ويشكل النفوذ الترابي للعمالة أو اإلقليم أو عمالة املقاطعات أساس التقطيع االنتخابي للجهة، (2011.، 5551ص: 

يم أو عمالة مقاطعات دائرتان انتخابيتان يشمل النفوذ الترابي بكل واحدة منها النفوذ وتحدث على صعيد كل عمالة أو إقل

الترابي للعمالة أو اإلقليم أو عمالة املقاطعات املعنية، وتخصص إحدى الدائرتين االنتخابيتين للنساء، وال يحول ذلك دون 

املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس  59.11، القانون التنظيمي رقم: 76) املادة  حقهن في الترشح في الدائرة اإلنتخابية األخرى 

(، ج.ر 2011نونبر  21) 1432من ذي الحجة  24بتاريخ  1.1.173الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .(2011.، 5551(، ص: 2011نونبر  22)1432ذو الحجة  25-مكرر  5997عدد 

فيما يتعلق بانتخاب رئيس املجلس الجهوي، فيتم الترشيح لهذا املنصب من بين األعضاء املرتبين على رأس لوائح  أما

  املترشحين التي فازت بمقاعد داخل املجلس املعني، وذلك خالل الخمسة عشر يوما من انتخاب أعضاء املجلس.

لألعضاء املزاولين، وإذا لم يحصل أي مرشح على هذه  ويتم اإلنتخاب في الدور األول لالقتراع باألغلبية املطلقة

األغلبية يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين املترشحين املرتبين بحسب عدد األصوات املحصل عليها في الرتبتين األولى 

يحصل أي مرشح على  والثانية. وفي هذه الحالة، يتم اإلنتخاب باألغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم. وفي حالة لم

األغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس باألغلبية النسبية 

لألعضاء الحاضرين. على أنه في حال التعادل في األصوات املحصل عليها خالل الدور الثالث النتخاب رئيس املجلس يعلن 

 فائزا، وفي حالة تعادل السن بينهما، يعلن عن املترشح الفائز بالقرعة تحت إشراف رئيس الجلسةاملترشح األصغر سنا 

 .(2015املتعلق بالجهات،  111.14من القانون التنظيمي رقم  15)املادة 

رئيس املجلس الجهوي ونائبه مع مهام وقد عمل القانون التنظيمي للجهات على تحديد حاالت التنافي املتعلقة بمهام 

رئيس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية أو مجلس مقاطعة، وفي حالة الجمع بين هذه املهام يعتبر املعني باألمر مقاال بحكم 

القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها، كما ال يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أو في 

لس النواب أو مجلس املستشارين أو املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، أو الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري مج

 111.14من القانون التنظيمي رقم  17)املادة  أو مجلس املنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

 .  (2015بالجهات، املتعلق 

وبالنظر إلى مسطرة انتخاب رئيس املجلس الجهوي، يتضح أن املشرع الدستوري لم يحدد طريقة انتخاب رئيس 

من الدستور املغربي  35)الفصل  الجهة، بل اكتفى فقط بتحديد كيفية انتخاب مجالس الجهات باإلقتراع العام املباشر

، وترك األمر للقانون التنظيمي الذي (2011: "تنتخب مجالس الجهات والجماعات باالقتراع العام املباشر"، 2011لسنة 

عمل على تأويل النصوص الدستورية تأويال ضيقا، حيث تبنى طريقة الترشح لرئاسة الجهة من بين األعضاء املرتبين على 

 س الجهوي.رأس لوائح املترشحين الفائزة بمقاعد داخل املجل

من الدستور والتي تنص على أن امللك  47وقد كان من األنسب أن ينسجم املشرع الدستوري مع مقتضيات الفصل 

يعين رئيس الحكومة من الحزب السياس ي الذي تصدر اإلنتخابات، وأن يأخذ بمبدأ تكاملية الفصول الدستورية ومبدأ 
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، وأن ينص على أنه تتم عملية اختيار رئيس مجلس (22، صفحة 2017)تميم،  وحدة النص الدستوري في هذه املسألة

الجهة من الالئحة التي حصلت على الرتبة األولى في اإلنتخابات الجهوية، وذلك مبدأ من شأنه أن يضفي على اإلنتخابات 

، 2015)بلفقيه،  قتراع املباشر ألعضاء مجلس الجهةالجهوية نوعا من الشرعية الشعبية التي فوض لها الدستور حق اإل

 . (85صفحة 

ومما يؤكد على ضرورة عمل املشرع في هذه الحالة بمبدأ االنسجامية والتكاملية القانونية، هو أخذه بها عندما 

على تخصيص رئاسة إحدى اللجان الدائمة في املجلس  املتعلق بالجهات 111.14من القانون التنظيمي رقم  30نصت املادة 

الذي أعطى للمعارضة حق رئاسة اللجنة املكلفة بالتشريع. وبما أن  2011من دستور  10للمعارضة، تماشيا مع الفصل 

 عملية إفراز نخب جهوية مؤهلة وقادرة على إنجاح ورش الجهوية املتقدمة، تعكس رغبة الساكنة والهيئة الناخبة، كان

)مداخلة في الندوة الوطنية حول  لزاما البدئ من نمط اإلقتراع، وهو أسلوب اإلقتراع العام املباشر للمجلس وللرئاسة

 .(2017موضوع: "لجهوية املتقدمة: أي فاعلين ألية موارد اجتماعية واقتصادية؟"، 

II.  والجهة.حدود العالقة ما بين ممثل السلطة الحكومية 

، وهو املحرك الفعلي للجهاز اإلداري برمته مستوياتهاالجماعات الترابية بمختلف يمثل العامل السلطة العليا ب

نتيجة للتراكمات التي خلفتها مختلف  بل هو وهو ليس باألمر الناتج عن صدفة أو قرار آني، واملدبر لدينامية التنمية بها،

القوانين املؤطرة ملؤسسة العامل داخل الهرم اإلداري باملغرب. وقد جاءت اإلصالحات الجهوية األخيرة بمجموعة من 

املستجدات التي عملت من خاللها على إعادة رسم العالقة بين الجهة والدولة، وتتجلى الصورة الجديدة لهذه املستجدات 

يات القانونية التي أصبح يتخذها كل من رئيس الجهة والوالي وما حدد لهما من مجاالت وصالحيات تصب في الفعل في الوضع

 .(23، صفحة 2017)تميم،  الجهوي وتدبيره

الوالي على رأس املصالح حيث يعين  أن الوالي/العامل يعتبر أعلى سلطة إدارية مركزية على املستوى الترابي، رغمو 

إال أن كونه ممثال للسلطة املركزية يجعل  الترابية للجهة والعمالة مركز الجهة، والعامل على مستوى العمالة أو اإلقليم،

أن  خاصة، (155فحة ، ص2015)بجيجة،  منه عينا على الهيئات الالمركزية الفاعلة في دائرته الترابية بمختلف أصنافها

في ممارسة  لصرامةلتي كانت مخولة لوالي الجهة، واطاغية على الفعل الجهوي بسبب الصالحيات اكانت النزعة املركزية 

عبر مقتضيات القانون  تجاوز هذه الوضعيةمحاولة على  املغربي على الرئيس واملجلس، عمل املشرع داريةاإل بة قار امل

 ، إذ عمل على منح املجالس الجهوية صالحيات واسعة تعزز مكانتها في ظل الالمركزيةاملتعلق بالجهات 111.14التنظيمي رقم 

دستوريا م تحديده للتدخل في شؤون الجهة وفق ما تإمكانيات كثيرة لوالي الجهة  خول ، كما (92، صفحة 2016)النازي، 

 ا.يقانونو 

وعليه، فقد عرفت عالقة الوالي/العامل بالجهة عدة تغيرات سواء فيما يتعلق بطبيعة املراقبة املعتمدة كمقاربة حديثة  

 (. 2)بالجهة بة للتدخل في الوضع التنموي أو بالنس ،(1إلعادة تحديد العالقة بين الجهة وممثل السلطة املركزية)

 اإلدارية كمقاربة حديثة إلعادة تحديد العالقة بين الجهة وممثل السلطة املركزية.الرقابة  .1

قد ارتقى بالجهة من خالل منحها  2011مما ال شك فيه أن اإلصالح الدستوري الذي نتج عنه إصدار دستور سنة 

ت ال يعني االستقاللية ، إال أن منح االختصاصاى عالقتها بممثل السلطة املركزيةاختصاصات جديدة وكذا على مستو 
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والقانون  2011)فتح، السياسة العمومية الجهوية باملغرب على ضوء دستور  التامة للمجالس الجهوية وأجهزتها التنفيذية

وصاية مشددة وإن كانت الفترة السابقة قد تميزت بفرض  ، (202، صفحة 2022املتعلق بالجهات،  111.14التنظيمي رقم 

وصيا على الجهة واملجلس  تهباعتباره جهازا تنفيذيا ملقررات املجلس الجهوي من جهة أولى، وكذا بصف من قبل الوالي

ب منذ الجهوي من جهة ثانية، فإن هذا الوضع قد عرقل ملدة غير يسيرة مسيرة اإلصالح الجهوي الذي انخرط فيه املغر 

وعدم قدرتها على مواجهة الهيمنة الشبه كلية املفروضة من قبل  ،واقع الجهاتزاد من تدني  مماسبعينات القرن املاض ي، 

، األمر الذي أفرغ  اإلصالحات الجهوية املتعاقبة من محتواها بسبب اختالل واحد واختصاصاتهاالوالة على مجاالت تدخلها 

 تقاللية املجالس الجهوية عن السلطات املركزية.املتمثل في اس، و من أهم ركائزها

مجموعة من  عرف بكونهال مراقبة الهيئات الترابية، وتوضعت من أجرقابية قد آلية ك  راقبة اإلدارية وإن كانت امل

تحقق من مشروعية أعمالها وعدم تعارضها وال ،املجالس الجهويةمراقبة  والي بهدفملشرع للالسلطات املمنوحة من طرف ا

من  145في الفقرة الثانية من الفصل -التي منح املشرع  اإلداريةاألهداف الوطنية، فإن املراقبة و ملصلحة العامة مع ا

، 2015)بجيجة،  صالحية ممارستها للوالة والعمال على أنشطة الوحدات الترابية سواء الالمركزية أو الالممركزة-الدستور 

مجلسها،  طرفمن  تخذةامل والبرامج والخطط هااختصاصات نطاقتسير وفق  الجهة التأكد من أن تهدف ،(156صفحة 

دخالت مجموعة من الت وعلى هذا األساس يمكن اعتبار املراقبة اإلداريةلتوجهات العامة للدولة. ا سيرها على خطىو 

استعمال أي جهازيها التقريري والتنفيذي إذا أساءت الجهة  في شخص الوالي، يقوم بها ممثل السلطة املركزيةالقانونية 

ة القانونية الغير السليمة تصحيح الوضعيالعمل على ب اإلداريةا، مما يسمح لسلطة املراقبة مات املحددة لهاالختصاص

 .قانونا محدد كما هو

على  عملدارية على أساسه، إذ اإل ملراقبة ا تقوم  جديدولتصحيح مثل هذه الوضعية القانونية، وضع املشرع تصور 

الالمركزية قوانين لية ومراقبة املالئمة، خاصة في مجاالت األعمال املنصوص عليها في التخلي التدريجي عن املراقبة القب

حصر القرارات و املركزية،  اتتقليص آجال جواب السلطواالحتفاظ بمراقبة املشروعية، و ، مة املنظمة للشأن الترابيواألنظ

وكل  وما يلحق بها، والتوازن املالي للجهة، امليزانياتمشاريع و  دورات املجالس،راقبة القبلية في جداول أعمال للم ةخاضعال

  .حة الوطنيةالتي تمس النظام العام واملصل والحاالتما من شأنه أن يكون ذو وقع على مالية الجهة، 

اإلدارية املواكبة مراقبة للاللجوء عبر  ،في هذه املهمة ممثل السلطة الحكوميةتم تعزيز دور ذلك كله، جل أل و 

، بها ظام املعلومات املعتمدون داخل الجهة جودة التنظيم باالعتماد على مدى ،جهاتالوالبعدية على أعمال وأنشطة 

)الجنة االستشارية  الجيد وبأدائها وإقامة نظام للمراقبة الداخلية وتقييم املخاطر واحترام املعايير املعمول بها التدبير املالي

 (40، صفحة 2011للجهوية، 

الرقابة على القرارات  تهممارس من خالل ،اتاإلدارية على الجهملراقبة ا ةه، يمكن حصر تدخل الوالي في ممارسوعلي

ارسة الفعل الجهوي الجهة ال تملك الحرية املطلقة في مم ، مما يستشف منه أنئيس املجلس الجهوي واملالية لر  اإلدارية

في إطار وحدة ترابية  اختصاصاتهاأهمها التطابق املكاني الذي تمارس داخله  ،قيودجموعة من الع ملتخض بل. وتدبير شؤونها

في نطاق املسائل تها وممارس ،(200، صفحة 1998)مجيدي،  وفي إطار مكان محدد، (27، صفحة 2017)تميم،  معينة

 .الجهوي  والفعل ات لضمان سالمة القراراالختصاصتتنوع بتنوع ممارسة مراقبة إدارية  حددة قانونا، مما يفرض وجودامل

ي لسنة دستور اإلصالح الإطار  مجموعة من املستجدات في اتاملفروضة على الجه راقبة اإلداريةوقد عرفت امل
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، من خالل تغيير في تسمية راقبةملى وصاية إملتعلق بالجهات، حيث انتقلت من ا 111-14والقانون التنظيمي رقم  ،2011

 .ةلمراقبممارستها لللدولة الحق في  اإلبقاء رافقهلجهات اختصاصات جديدة ا منحف. الوصاية اإلدارية إلى املراقبة اإلدارية

عها بحرية التصرف في املوارد املتاحة لها قانونا، مع حفظ يوتمت ،اختصاصاتهافي ممارسة  نوع من الحريةالجهة منح أي، 

بالجهات في املركزية  ممثلي السلطة وجعل العالقة بين ، (28، صفحة 2017)تميم،  حق مساءلتها عن النتائج املنجزة

 رؤساء هذه األخيرة على ممارسة صالحياتهم.مساعدة 

إعطاء القضاء و  ،اإلداريةواكبة ساعدة واملللوالي على مجلس الجهة بامل اإلداريةتعويض املراقبة ولتحقيق ذلك، تم 

 145في مجال املشروعية طبقا للفقرة الثانية من الفصل  اإلداريةحصر املراقبة و اإلدارية، املراقبة ممارسة اإلداري سلطة 

في مراقبة شرعية قرارات رئيس املجلس الجهوي مع إمكانية التعرض على بعض  والتي تحصر ممارسة الوالي ،من الدستور 

لتصريح وا ،يمتلك صالحية حل املجلس الجهوي  يد الذي لوحاوجعله  ،تعزيز دور القضاء اإلداري في هذا املجالو ت، االقرار 

من  112وفقا ملا جاءت به مقتضيات املادة  الصادرة عن األجهزة الجهوية اراتوإيقاف املقررات والقر  ه،داوالتمببطالن 

 .لجهاتاملتعلق با 111.14رقم ظيمي نالقانون الت

مجلس الجهة، ونسخ من قرارات ومقررات تبليغ والي الجهة بنسخ من محاضر دورات ألزم املشرع رئيس املجلس بكما 

ملجلس، أو لتاريخ اتخاذ خالل عشرة أيام املوالية لتاريخ اختتام دورة السلطة التنظيمية، ممارسته لفي إطار  املتخذة رئيسال

مرفقة بمقرر مداولة  ،املجلسيتلقى الوالي نسخة من النظام الداخلي للمجلس يقدمها له رئيس يجب أن كما القرار. 

ظمة الداخلية ملجالس مراقبة شرعية األن حتى يتسنى للواليوذلك باملوافقة على هذا النظام،  املجلس الجهوي القاض ي

. واستبعاد عرض هذه األنظمة على املحكمة الدستورية أو على حسن تطبيق القانون املكلف بالسهر  هاعتبار بالجهات، 

)النازي،  كان نتيجة أن هذين األخيرين غير مختصين في البث في شرعية األنظمة الداخلية ملجالس الجهات اإلداريةاملحاكم 

 .(113، صفحة 2016

ن عدم للمجلس الجهوي، والتأكد م وعليه، فقد منح املشرع للوالي مدة ثمانية أيام من أجل دراسة النظام الداخلي

تضمنه لقانون بمعناه الواسع أو ا يخالف اوجود م مالحظتهفي حالة ألنه للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل.  مخالفته

إلى رئيس املعلل ، ويبلغ تعرضه النظام هذا اختصاصات الجهة، يقوم الوالي بالتعرض على مقتضيات ال تدخل ضمن

 عقد بهدف ،النظام الداخلي مقرر لتوصل بابتداء من تاريخ ا (من أيام العمل)داخل أجل ال يتعدى ثالثة أيام املجلس 

تعرض سلسلة من هذا التعديل املقرر موضوع التعرض. وينتج عن استثنائية يكون موضوعها الجهوي لدورة املجلس 

السلطة الحكومية قيام  . وثانيها،لخصوصبمداولة جديدة في هذا االجهوي أولها، قيام املجلس يكون اإلجراءات القانونية، 

وقف  صاحبة االختصاص املكاني، بهدف إلداريةااألمر على القضاء اإلستعجالي لدى املحكمة بإحالة املكلفة بالداخلية 

 في املوضوع.  قاض ي اإلداري إلى حين بث ال املتعرض بشأنه تنفيذ املقرر 

مفادها  ،لجهاتاملتعلق با 111.14رقم من القانون التنظيمي  114املادة على  مالحظة تسجيلفي هذا االطار، يمكن و

في  بين الوالي والجهة كطرف محايداإلدارية املحتملة اإلداري في النزاعات  اض يالق لتدخإمكانية عززت من أن هذه املادة 

ع على القضاء املوكول إليها إحالة النزا سلطةفي تحديد البما يكفي، خاصة أنها لم تكن دقيقة  إال، هذا النوع من القضايا

)تميم،  وهي عبارة تتسم بالعمومية، اخلية"لطة الحكومية املكلفة بالدعبارة "الس ت في هذه املادةلاإلستعجالي، إذ استعم

بصفته رئيسا للسلطة الحكومية املكلفة   هل هو وزير الداخلية ا،د املقصود بهيتحد يتم ، دون أن(30، صفحة 2017
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يفتح باب التأويل األمر الذي ؟ بصفته أعلى سلطة إدارية واملسؤول الترابي ممثل هذه السلطة بالجهة أو الوالي بالداخلية،

 في هذا الشأن.واالجتهاد 

، هابتدبير شؤونما يتعلق سلطة التقرير فيوأجهزتها املغربي قد منح للجهة  تشريعأن المن خالل ما سلف، نستنتج 

، (45، صفحة 2015)السعداني،  إال أن ذلك يبقى محدودا اإلداريةة الوصاية التخفيف من حد ته،حاولمن مرغم على الو 

التي ال يمكن تنفيذها الجهوية املقررات ماهية قد حددت  اإلداريةبة قار ماملنظمة للالقانونية املقتضيات على اعتبار أن 

فرض على الجهات املشرع أن ، بمعنى آخر الوالي.  ةتأشير حصولها على بل فرض  ،تصويت عليها من طرف املجلسبمجرد ال

املقررات ، حيث أن املقررات املتعلقة بامليزانية و جهاز التداولي للجهةت املالية التي يتخذها القراراامل تهمرقابة قبلية وبعدية 

داخل أجل  واليالالتأشير عليها من طرف  إال بعد تكون قابلة للتنفيذال  الجهة، مداخيلذات الوقع املالي على نفقات و 

 بها. خاصا من تاريخ توصله باملقرر العشرون يوم

تأشيرة الوالي اشتراط حصولها على استعمال املشرع لعبارة "املقررات ذات الوقع املالي على النفقات واملداخيل" و  إن

تتخذها الجهة من أجل تنفيذ اختصاصاتها دون أن يكون لها أن املقررات التي يمكن  ساؤل حول ألجل تنفيذها، يدفعنا للت

أن تكون هناك البد  ة منها. إذالتنموياالختصاصات الذاتية للجهة خاصة  أهمية ، خاصة إذا تم األخذ بعين اإلعتباروقع مالي

يدا للجهة في ممارسة تقي في طياته يحمل ى هذه املقرراتيجعل فرض التأشيرة علمما ، ألي قرار يتم اتخاذه تكلفة مالية

ويطرح تساؤال حول مدى التأثير املحتمل  .لتدبير الحرا أمبداملقتضيات الدستورية خاصة  مع وتناقضا اختصاصاتها،

العمومية الجهوية )فتح، السياسة  للرقابة اإلدارية في تطبيق املقتضيات القانونية الناتجة عن تفعيل مبدأ التدبير الحر

 .(200، صفحة 2022املتعلق بالجهات،  111.14والقانون التنظيمي رقم  2011باملغرب على ضوء دستور 

ولي، قد يتعارض في إن عملية فرض التأشير املسبق على ميزانية الجهة املصوت عليها من طرف املجلس التدا

ية باملحاسبة. وعليه، يصبح تفعيل مبدأ ربط املسؤولوعلى  (31، صفحة 2017)تميم،  التدبير الحر أمضمونه مع مبد

مالية من شأنها  انزالقاتملالية للجهة، تفاديا لوقوع فيما يخص املسائل ا أجدىملواكبة واملراقبة البعدية االعمل بمنطق 

، 2016)النازي،  بتسديد قروض وتكاليف املشاريع املبرمجة من طرفها، وإلزامها املساهمة في اختالل التوازن املالي للجهة

 .اإلدارية، مما يفرض ضرورة التوفيق بين مبدأ التدبير الحر وبين إخضاع التدبير املالي للجهة للمراقبة (114صفحة 

، نرى أنه ال بد من التساؤل حول اإلداريةألة املراقبة وبالنظر ألهمية هذه املقاربة الجديدة في التعاطي مع مس

األسباب والدواعي التي مهدت إلى تبني هذه املقاربة، والتي يمكن تلخيصها في أسباب قانونية وأخرى تتعلق بالتوجه 

 الالمركزي. 

منه، والذي  136التدبير الحر دستوريا من خالل الفصل  أاألسباب القانونية في إقرار مبد فمن جهة أولى، تتلخص

، على اعتبار أن تفعيل هذا املبدأ سيمكن الجهات والجماعات الترابية اإلداريةشكل منعطفا هاما في مسار تعزيز الالمركزية 

مح بتدخل ممثلي السلطة األخرى من تدبير شؤونها وتحديد أولوياتها واختياراتها وبرامجها التنموية بكيفية مستقلة، وال يس

 .(157، صفحة 2015)بجيجة،  املركزية في أنشطتها ومهامها إال في الحدود التي يتيحها القانون 

بمقومات الالمركزية، فهي ترتبط أوال باستقاللية القرار الجهوي عن السلطة أوال ومن جهة ثانية، يتعلق األمر 

فاألسلوب الالمركزي يختلف عن باقي أساليب التدبير الترابي من حيث منطلقاته، طبيعته وحدوده، فمبدأ  املركزية،

ات املخولة للجهات، مع االختصاصاإلستقالل بتدبير الشؤون الجهوية يجب أن يكرس من خالل املمارسة الفعلية ملختلف 
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واللوجيستيكية، وذلك تماشيا مع تدعيم استقاللية الجهات في ضرورة اقترانه بتوفير املوارد والوسائل املادية، البشرية 

بالتحوالت العميقة التي طالت املنظومة القانونية لالمركزية ببالدنا، وما رافقها  اثاني ألمرشؤونها الجهوية. فيما يتعلق اتدبير 

، إال أنها أسست ملستوى املرجومن تمتيع للجهات من اختصاصات واستقاللية جزئية في تدبير شؤونها، وإن لم ترق إلى ا

 اإلداريةأكثر نضجا، حيث أن من شأن احترام جوهر مبدأي التدبير الحر واملراقبة باملغرب الجهوية  تكون فيهاجديدة ملرحلة 

 (157، صفحة 2015)بجيجة،  اإلداريةمن طرف الوالة والعمال أن يساهم في تعزيز استكمال الصرح املؤسساتي لالمركزية 

، على اعتبار أن الجهة أصبحت أداة ومجاال لتحقيق التنمية، والجهوية املتقدمة مدخال لبناء خاصة الشق الجهوي منها

 .(2022)فتح، الجهوية املتقدمة مدخل لبناء نموذج تنموي جديد، نموذج تنموي جديد 

 تدخل ممثل السلطة املركزية في الوضع التنموي.طبيعة وأشكال  .2

والقانونية  االقتصاديةلتحوالت السياسية و ل نتيجة ، كانتعدة تغييرات مهمة والعمال باملغرب عرفت وظيفة الوالة

لى لسلطة إامارس كونه موظفا ساميا ي الالمركزي والالتمركز، فقد انتقل منها التنظيم اإلداري املغربي في شقه التي عرف

لحجم  اعتبار ،إلى جانب ممارسه الختصاصات ذات طابع أمني محض وي التنم لفعلحرك أساس ي لهو مف وي.تنمفاعل 

 التي نصت على أنه: 145من خالل مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل ف وضوعة رهن إشارته.الصالحيات واإلمكانيات امل

اصة املجالس الجهوية، على تنفيذ املخططات والبرامج التنموية"، "يساعد الوالة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخ

 طرح تساؤالت حول طبيعة هذه املساعدة؟ مما يستدعي

، الجهوية والترابية األخرى موية التنوالبرامج  تنفيذ املخططاتتطلبها ية تقديم املساعدة التي يشرع الواليويستمد 

العمومية  لسياسات التنمويةالساهر األول على تأمين تنفيذ او ، في الجماعات الترابية مثال للسلطة املركزيةم اعتبارهمن 

 ، وتكمن طبيعة هذه املساعدة في حرصه على التزام البرامج واملخططات التنموية مع التوجه الوطنيواحترام القانون 

وقدرتها على االستجابة لهذه  الوسائل التي تتوفر عليها الجهةاملوارد و اإلمكانيات و في ، والنظر (158، صفحة 2015)بجيجة، 

 .السياسات

يتبين أن املشرع  بالجهاتاملتعلق  111-14ات املوكولة للجهة في القانون التنظيمي رقم االختصاصوبالرجوع إلى 

وهو نفس التوجه املعمول به في القانون  لالختصاصاملغربي قد حافظ على الصيغة العامة أو ما يسمى باملقتض ى العام 

ات بين كل املتدخلين في مجال ترابي واحد، االختصاصاملنظم للجهات، األمر الذي نتج عنه تداخل وتضارب في  96-47رقم 

 ب استعمال صيغ عامة وغير دقيقة. بسب

 111.14رقم في القانون التنظيمي  وتتجلى العمومية في تحديد اختصاصات الجهة في العديد من املواد الواردة

تصاصات املوكولة للجهة خمنه والتي استعملت عند سردها لال  80لجهات، وعلى سبيل املثال ال الحصر املادة املتعلق با

، (34، صفحة 2017)تميم،  ات ذو طابع غير حصري تعلق"، وهذه العبارة تجعل سرد االختصاصعبارة "وال سيما فيما ي

ات لتشمل ميادين أخرى غير منصوص الحية تمديد الئحة هذه االختصاصمما يستنتج معه أن الدولة تحافظ لنفسها بص

وهو املعطى الذي يفتح باب التأويل  صراحة في نص القانون التنظيمي املنظم للجهات، (22، صفحة 2006)الشاهدي،  عليها

تحديد املسؤوليات  مهمة من ات، الش يء الذي يجعلنونية وتنتج عنه ضبابية وغموض االختصاصعند قراءة النصوص القا

 مهمة صعبة.

تتم من خالل ذ البرامج واملخططات التنموية تنفيإعداد و تدخالت الوالي في وانطالقا من ذلك كله، نستشف أن 
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مختلف على  هتوفر وكذلك من خالل ه البرامج واملخططات، السليم لهذ نفيذهات واآلراء التي يتطلبها التتوجيله لتقديم

والتقنية املتاحة للوالة في إطار  على املوارد البشريةالجهات  واعتماد ،التقنيةو  البشريةاملادية و الوسائل واإلمكانيات 

 دة املقدمة من طرف الوالياملساع نطوي تكما  ل عن الوالي.الجهة بمعز تدبير شؤون نستنتج صعوبة  املساعدة، وبالتالي

عن إبالغ الوزراء بتقارير مفصلة  ةما يتمتع به من صالحيعلى  بناءعلى اعتباره مندوبا للحكومة،  قوميآخر  شكلللجهة على 

ون فيه مصلحة وفائدة لتحقيق الحكومة، ولهم في هذا الشأن أن يقترحوا أي تدبير ير  طرفحالة اإلستثمار املقررة من 

من  8، وذلك بحسب ما جاء في الفصل (158، صفحة 2015)بجيجة،  اإلستثمارات الداخلة في اختصاص الوزير املعني

 1414من ربيع اآلخر  19صادر في  1.93.293)ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم  1993اختصاصات العمال الصادر سنة 

 15) 1397من صفر  25بتاريخ  1.75.168( يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم 1993أكتوبر  6)

 .(1993( املتعلق باختصاصات العامل، 1977فبراير 

تقديم املساعدة  ربط حيث يتم، شكال سلبيا الجهة ملساعدة املقدمة من قبل ممثل السلطة املركزية فيا تخذت لكن،

تركيز السلطة في يد ممثل الدولة وذلك بسبب ، قبله توجيهات املقترحة منالإعمال بتنفيذ املخططات التنموية ل الزمةال

ظيمية التي انخرط اإلصالحات القانونية والتنعرقل ، ويي لس الجهو يحد من استقاللية املجمما د الجهوي، على الصعي

 .تدبير الحرمبدأ ال وعلى رأسها، تبنيهااملغرب في 

وزاد ، الجهةه املتميز على صعيد قد حافظ للوالي على وضع 2011أن دستور سنة  ومن بين ما يمكن الوقوف عليه،

على تأمين  والساهرة، من جه للسلطة املركزية في الجماعات الترابية ممثلفهو في، التمثيلي والوظي دورهمن قوته بالنظر ل

وطني ارتقى باملصالح الالممركزة لإلدارات املركزية خاصة بعد تبني ميثاق كما . من جهة أخرى  تنفيذ القانون باسم الحكومة

وطني ( بمثابة ميثاق 2018ديسمبر  26) 1440من ربيع اآلخر  18صادر في  618.17.2)مرسوم رقم  ي دار اإل التمركز ل

 من شأنه االستجابة (2018.، 9787(، ص: 2018ديسمبر  27) 1440ربيع اآخر  19بتاريخ  6738لالتمركز اإلداري، ج.ر عدد 

 واملخططات املساعدة لتنفيذ البرامجو  اإلداريةتوجه جديد يجعل من املراقبة  تكريسية، كما عمل على و التنم لحاجياتل

بين رئيس املجلس الجهوي وممثل  والتكامل التعاون  ييفرض استحضار مفهوممما تنموية من طرف الوالي ضرورة. ال

 نمية.تحقيق التيصعب تصور سيناريوهات تمكن من ا مالسلطة املركزية، التي من دونه

 الخاتمة:

تمكين هذه األخيرة من مجال على املتعلق بالجهات  111.14من خالل القانون التنظيمي رقم عمل املشرع املغربي 

واسع من االختصاصات، وتصنيفها كاختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة تفعيال للمبادئ الدستورية الجديدة ويتعلق 

األمر بمبدأي التفريع والتعاقد، لكن من الضروري االنتباه لكون املشرع الدستوري قد نص على مبدأ التفريع ألجل إعادة 

ين الدولة والجهة، لكن القانون التنظيمي املتعلق بالجهات أشار لهذا املبدأ  فقط بمناسبة تحديد رسم االختصاصات ما ب

االختصاصات املنقولة، والتي على الرغم من تحديدها حصريا، إال أنه قد اشترط ممارستها في حدود الوسائل املتاحة للجهة، 

 مما يفيد بإمكانية منع الدولة للجهة من ممارستها. 

الرغم من عمل املشرع على توسيع مجال تدخل الجهات خاصة في املجاالت التنموية، لكنه في نفس اآلن لم  وعلى

يعمل على تفادي تكرار بعض اإلختالالت التي تجعل من الصالحيات املمنوحة للجهات غير واضحة تماما بالرغم من 

وتعدد املصادر وشمولية املقاربات املعتمدة عند تحديدها. فاالختصاصات الترابية بمختلف مستوياتها تتسم بالتنوع 
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وضعها. كما نالحظ استمرار تواجد مشكل التداخل ما بين اختصاصات الدولة والجهة، والذي يعد بحق مسؤولية املشرع 

الذي لم يصدر قوانين تحدد بوضوح حدود مجال تدخل كل من الدولة والجهة من جهة أولى، والجهة وباقي أصناف 

الترابية اآلخرى من جهة ثانية. لنعرج بعد ذلك على دور السلطة التنفيذية في إصدار نصوص تنظيمية تؤطر الجماعات 

مسألة االختصاصات، لنستنتج وفرة في إنتاج املناشير والدوريات للتعبير عن رأيها وتفسير بعض التساؤالت، واستمرار 

 هيمنة السلطات املركزية على الفعل الترابي.

التي تتجسد في قوة مؤسسة الوالي والعامل على رأس اإلدارة الترابية، حيث يمارسها في شكل مراقبة  هذه الهيمنة

إدارية على الجماعات الترابية عامة والجهات خاصة، وعلى الرغم من التخفيف الشكلي الذي تم إعماله في هذا الشأن 

الوصاية اإلدارية وتحويلها للمراقبة اإلدارية وتقليص  ، واملتمثل في تغيير تسمية2011بمناسبة اإلصالح الدستوري لسنة 

آجال جواب سلطات املراقبة، وحصر القرارات واألعمال الخاضعة  للمراقبة القبلية في جداول األعمال وامليزانيات 

دت قوة مع والحاالت القصوى التي تمس األمن العام واملصلحة الوطنية والتوازن املالي للجهة، إال أن هذه املؤسسة ازدا

 هذه اإلصالحات وتعدد أشكال تدخالتها في تدبير الوحدات الترابية الخاضعة لها.

وعلى الرغم من حصر املقرارات واألعمال الواجب خضوعها للمراقبة القبلية، والتي تظهر شكليا أنها تخفيف من 

ال، بالنظر لخضوع جميع املقررات املالية هذه املراقبة، لكنها في العمق قد زادت من قوة تدخل هذه املؤسسة في هذا املج

والقرارات واألعمال التي يكون لها وقع مالي على مالية الجهة، لنتساءل عن طبيعة وماهية األعمال واملقررات التي لن يكون 

عا لها هذا الوقع، مما يعني أن جميع األعمال املهمة التي تمس التسيير والتدبير التنموي ملؤسسة الجهة سيكون خاض

للمراقبة اإلدارية. هذا االستنتاج يفيد بكون مبدأ التدبير الحر الذي أقره الدستور املغربي على املحك، فهو رهين بمدى 

قدرة املجالس الجهوية على التداول واتخاذ القرار التنموي الجهوي بشكل حر، دون حدوث تدخل من السلطات املركزية 

ستقاللية القرار الجهوي. كما أن القطيعة التي أقرها الدستور املغربي لسنة يحد من هذا الحق الذي يقوم على أساس ا

بين مؤسسة الوالي مع االختصاصات التنموية السابقة، عوضت بمنحه اختصاص تقديم املساعدة على رؤساء  2011

حد ذاته على إمكانية  الجماعات الترابية وخاصة املجالس الجهوية على تنفيذ من املخططات والبرامج التنموية ينطوي في

 حدوث تدخالت تحد من استقاللية القرار الجهوي وبالتالي من إعمال مبدأ التدبير الحر.

الجهوية لتفادي التنازع في االختصاصات وسهولة تحديد  ضرورة التحديد الواضح لالختصاصاتب مما يفيد

تحديد صالحيات كل من رئيس الجهة وممثل ن خالل م والجهة الدولةإعادة رسم العالقة ما بين والعمل على  املسؤوليات،

بشكل يسمح باستقاللية القرار الجهوي وفي  ة اإلدارية املمارسة على الجهاتالسلطة املركزية وإعادة النظر في منطق املراقب

 .س ينفس اآلن الحفاظ على السير العادي للشأن الجهوي وفق ما ينص عليه القانون وأخالقيات ممارسة العمل السيا
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 : ملخص الدراسة

لى محورين تتناول هذه املقالة مكانة اآلليات التشاركية في بناء الحكامة الترابية باملغرب، حيث حاولنا مقاربة هذه اإلشكالية بتقسيم املوضوع إ

لجهوي، في سياقها الترابي الوطني، وا هاوضع انطالقا منالحكامة الترابية باملغرب،  اشكالية ضبطاساسين. حيث عملنا في املحور األول على 

التشاركية في ليات اآلتقفي آثار  على املحور الثاني في كما ركزنااملغربية. واملحلي. وذلك بالرجوع إلى املسلسل التاريخي إلنتاج املجاالت  واإلقليمي،

، والجهوية (2011)سنة  ديدعلى مستوى األوراش اإلصالحية التي أقدم عليها املغرب خالل العقدين األخيرين؛ الدستور الج الترابية الحكامةبناء 

   .الخ.( ..2018)سنة املتقدمة، وميثاق الالتمركز اإلداري 

 الجهوية املتقدمة، الحكامة، الحكامة الترابية، اآلليات التشاركية، الديمقراطية التشاركية.   الكلمات املفتاحية:

 

Abstract:  

This article deals with the status of participatory mechanisms in building territorial governance in Morocco. We have tried to 

approach this problem by dividing the subject into two main themes. Firstly, we worked on controlling the problem of 

territorial governance in Morocco, based on its position in its national, regional, provincial, and local context by exploring the 

historical series of creating territories in Morocco. Secondly, we focused on tracking the effects of participatory mechanisms 

in building territorial governance through the reform projects undertaken by Morocco during the last two decades: the new 

constitution (2011), advanced regionalization, and the administrative decentralization charter (2018) ... etc. 

Keywords: advanced regionalization, governance, territorial governance, participatory mechanisms, participatory 

democracy. 
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 : مقدمة

 .تشكككككككككككككككل اآلليات التشككككككككككككككاركية أحد األلعاد املتعلقة بتفعيل األحكام الدسككككككككككككككتورية النا مة للديمقراطية التشككككككككككككككاركية

بكككككاعتبكككككارهكككككا ؤىككككككككككككككككككاء لتبكككككادل الرمى بين املواطنكككككات واملواطنين وجمعيكككككات املجتم  املكككككدني وم تل  الفكككككاعلين االجتمكككككاعين 

واالقتصكاديين والسكياسكيين للمشكاركة في إعداد السكياسكات العمومية والاراما القطاعية والقرارات.  واملسكاهمة في تفعيلها 

على تقوية مشككككاركة املواطنين في ات اذ القرار تعتار شكككككل جديد لتقاسككككم وممارسككككة السككككلطة املرت ز  كما . وتتبعها وتقييمها

: " تكوين مواطنين نشككككككككككيطين قادرين على تصككككككككككري  بقوله السككككككككككيارككككككككككفي كما عار عن ذلك الفيلسككككككككككو  الارا ماتي جون ديوي 

  قدراتهم في التنقيب والبحث بأنفسهم عن حلول مالئمة لقىاياهم".

تحوالت دسككككككككتورية تشككككككككرتعية وقانونية همت اصككككككككال  من ومة التدبير  2011اإلطار، عر  املغرب منذ سككككككككنة في هذا 

قد عر  أنه دستور الحقوق والحريات ؤإنه في املقابل شكل  2011ؤإذا كان دستور  .السياسية واالقتصادية واالجتماعية

طة بتنزيل املؤسككككسككككات املنت بة واملؤسككككسككككات الدسككككتورية بداية إطالق ورش القوانين التن يمية وما تالها من إجراءات مرتب

 وت رتس الحكامة الترابية.

من  العديدمن خالل بناء الحكامة الترابية باملغرب،  فيليات التشاركية ودورها تقفي آثار اآل املقالة هذه فيسنحاول 

لسكككككككنة منذ  هور املفهوم الجديد للسكككككككلطة إلى  اية صكككككككدور الدسكككككككتور الجديد  التشكككككككرتعات والقوانين التن يمية،املحطات 

   .2018تمت املصادقة عليه سنة  الذيميثاق الالتمركز اإلداري ، وصوال إلى صدور 2011

I. سياق تطور الحكامة الترابية باملغرب. 

  .التنظيم الترابي: اهتمام مبكر وحصيلة متواضعة .1

عنصكككككرا مهما في إعداد وتوجيه السكككككياسكككككات العمومية، وفي تحول دور الدولة وصكككككيا ة يشككككككل تن يم املجال الترابي 

السكككككككككككياسكككككككككككات املندم ة الرادككككككككككك ة والتشكككككككككككاركية. كما يعد من العناصكككككككككككر املفتا  لحكامة التنمية ال شكككككككككككرية، و رسكككككككككككاء ثقاؤة 

. في حين تشكككككككككل السككككككككياسككككككككة الجهوية إحدى الركائز األسككككككككاسككككككككية (78، صككككككككفحة 2006)املغرب املم ن،  الديمقراطية املحلية

)جنان،  لت سكككككككيد وبلور  التنمية الترابية، ومحكا حقيقيا في ممارسكككككككة الحكامة الجيد  في شكككككككتل م االت تدبير الشكككككككأن العام

 . (13، صفحة 2019

في هذا اإلطار، اعتمد املغرب الحكامة الترابية كوسككككككيلة الت اذ القرارات وصككككككيا ة السككككككياسككككككات العمومية، وتتبعها، 

ومن أجككل بلوه هككذه الغككايككة راهن على ورش الالمركزيككة، وبشكككككككككككككككككل كبير الجهويككة املتقككدمككة، حيككث كر  الككدسككككككككككككككتور الجككديككد 

يم ن االنتقال من جهة صككككككورية إلى جهة حقيقية ذات سككككككياسككككككة  م موعة من املبادئ والقوانين التن يمية، التي بواسككككككط ها

 ؤعالة لالتركيز. 

وقانون الجهات لسككككنة  1996إلى دسككككتور  1971عرؤت الت ربة الجهوية باملغرب تطورا كبير، مرورا بما جاء به  هير 

رابية األخرى، لتحتل مكانة ، حيث ان ثقت عنها من بين باقي الجماعات الت2015وصككوال إلى تقسككيم الجهوية املتقدمة  1997

 الصدار  بينها.    
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 .مرحلة ما قبل الحماية .1.1

تبككاي ككت آراء البككاحثين في هككذه املرحلككة حول وجود ن ككام جهوي من عككدمككه. حيككث ذهككب البع  إلى نفي وجود ن ككام 

، 2014)اشككككككككككككككرقي،  إداري أو إقليمي، ؤباألحرى ن ام جهوي. في حين يرى آخرون أن املغرب عر  ن اما جهويا قبل الحماية

حيث كان التقسككككككيم املطبق هو تقسككككككيم جهوي قبلي ذو مسككككككاحة واسككككككعة، ولم ي ن باملعنل الحديث للن ام  ،(178صككككككفحة 

 الجهوي الذي هو عليه اليوم. 

كانككت البالد وه ككذا، نشكككككككككككككككأت في املغرب خالل هككذه املرحلككة من تككاري ككه الطويككل، جهويككة ذات أسكككككككككككككككا  قبلي، ؤ لقككد كك

املتوسكككط  مقسكككمة في  ل وحدتها إلى جهات قبلية متعدد ، أهمها؛ الري  وجبالة والغرب وؤا  وتادلة والشكككاوية واألطلس

وتاؤاللت والحوز وسككككككو  وال ككككككحراء، وضككككككمنها تنطوي عد  قبائل كارى كصككككككنهاجة وزمور وزيان وآيت لعمران والشككككككيا مة 

. كما كانت هذه القبائل مصنفة إلى قبائل امل زن (43، صفحة 1993)املست ،  ا الخوحاحا وعبد  ودكالة والرحامة و يره

 .(Montagne, Op. cit., 1989, p. 471) والسيبة

  )سلطته كاملة بواسطة القواد والباشوات، ويهم : وهي القبائل التي لسط عليها السلطان بالد املخزن )مغرب املخزن

أسككككاسككككا السككككهول األطلنتية والتي تعارها أودية سككككبو وأم الربي  وتانسككككيفت وهي مناطق خصككككبة وسككككهلة وتوجد  ها مدن 

 قديمة وتعمير كبير ومهم.

  )املتوسككككككككككككككط : وهو الكذي ي تكدأ عمومكا من القو  الجبلي املكون من الري  واألطلس بالد السيييييييييييلبة )مغرب السيييييييييييلبة

واألطلس الغربي، وهو م ككال حككاؤه ؤيككه األمككازتس على مؤسككككككككككككككسكككككككككككككككاتهم وتقككاليككدهم وعككاداتهم وعقككائككدهم وعرؤوا كي  

، بينما  لوا في عصكككيان مسكككتمر ل ن معترؤين (Montagne, Op. cit., 1989, p. 21) ي يفونها م  الشكككرتعة اإلسكككالمية

 للسلطان في اآلن نفسه.  بالسلطة الروحية

هذا التقسككككككككككيم يىككككككككككمر خلفية سككككككككككياسككككككككككية وت في من ورا ها ن ر  اسككككككككككتعمارية ت عل كل املناطق ال صككككككككككبة والغنية 

)السككككهلية( تندرج ضككككمن املغرب "الناؤ " الذي كان خاضككككعا للم زن، وفي مقابل ذلك املغرب السككككائب أو " ير الناؤ " وكأنه 

كما تميزت هذه الفتر  بصككككككراع القبائل نتي ة العداء ؤيما . (322، صككككككفحة 2009)بوجرو ، املركزية  ير خاضكككككك  للسككككككلطة 

بينهكا حول املوارد من جهكة، والصككككككككككككككراع بينهكا وبين امل زن من جهكة ثكانيكة. ممكا كل  السككككككككككككككلطكات املركزيكة عنكاء كبيرا من أجكل 

ين العوامل ضككمان الوحد ، وم هودا مىككاعفا لظحفاى على االسككتقرار في البالد. ولقد اسككتمر هذا الوضكك ، حيث كان من ب

 التي عجلت بإقرار ن ام الحماية، والتي عملت على تطبيق نماذج من التقسيم الجهوي والتي تطورت لعد االستقالل. 

 .مرحلة الحماية .1.2

عملت السككككككككلطات االسككككككككتعمارية مباشككككككككر  لعد ؤرو الحماية على إحصككككككككاء املجموعات القبلية ورسككككككككم حدودها على 

التحالفات، معتمدين في ذلك على مت صككككككككككككككصككككككككككككككين في االثنولوجيا، لغية إضككككككككككككككفاء جمي  املسككككككككككككككتويات كالف دات والقبائل و 

. وتعتار الهاجس (19، صككككفحة 2006)جون ؤرانسككككوا تروان،  املشككككروعية على الفىككككاءات القبلية والتح م ؤيها لشكككككل جيد

السكككياركككفي والعسككك ري بال صكككوا ومتطلبات "ال هدئة" و قامة إدار  جديد  للتح م واملراقبة وتث يت األمن، في بلد شكككاسككك  

 ومترامي األطرا  من بين العناصر التي دؤعت إلى إجراء التقطيعات الترابية. 
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أقاليم كثير ، أولهكا إحدا  جهكات عسكككككككككككككك رية في هذا اإلطار، عمكد ن كام الحمكاية إلى تقسككككككككككككككيم املغرب إلى منكاطق أو 

؛ 1923إلى  اية  1919، لت هر لعد ذلك الجهات املدنية ابتداء من سكككككككككنة 1912 شكككككككككت  4بقرار صكككككككككادر عن املقيم العام في 

حيث صكككككككدر ني تن يمي عن اإلقامة العامة الفرنسكككككككية يعدل التن يم الترابي والذي قسكككككككمها إلى أرب  جهات عسككككككك رية هي: 

دار البيىكككككككاء، وجد ، الغرب وثال  مراقبات مدنية هي: آسكككككككفي، مازكان، موكادور، وثال  جهات عسككككككك رية ؤا ، الرباط، ال

حيث تم تقسككككككككيم املغرب إلى منطقتين مدنية وعسكككككككك رية  1935مراكش وم نا ، قبل أن يتغير هذا التقسككككككككيم بدوره سككككككككنة 

 :  (44صفحة ، 1993)املست ،  على الشكل التالي

  :تىككككككككككككككم ثال  جهات هي: وجد ، الدار البيىككككككككككككككاء، الرباط وثال  أقاليم: إقليم آسككككككككككككككفي، ميناء  املناطق املدنية

 اليوطي، ومازكان.

 :تىككككككككككككم ثال  جهات هي: ؤا ، م نا  ومراكش، وأربعة أقاليم هي تاز ، تاؤاللت، ت وم  املناطق العسيييييييييكر ة

 درعة وسط األطلس.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذا، إضكككككككاؤة إلى منطقة النفوذ اإلسكككككككباني في الشكككككككمال والجنوب ومنطقة النفوذ الدولية بطن ة.  ير أن املالحه في 

كان يحركها هاجس تشكككديد املراقبة على كل أجزاء التراب الوطني، و خىكككاعها  االسكككتعماريةهذه التقسكككيمات أن السكككلطات 

أهدا  اقتصككككككككككادية أو اجتماعية، خاصككككككككككة وأنها أقامت الجهات للسككككككككككيطر  العسكككككككككك رية، أكلر ما يحركها السكككككككككك ي إلى تحقيق 

العسككككككككككككك رية بالقرب من املناطق الثائر  آنذال،  هد  ضكككككككككككككرب الن ام القبلي الذي كان يشككككككككككككككل في ال ثير من الحاالت عماد 

حصر. واعتار التش يالت االجتماعية املقاومة لالستعمار، كاألطلس املتوسط م  موحا وحمو الزياني على س يل املثال ال ال

ذلك من أن   ال يارات لقط  الطريق أمام القبائل و ؤرا ها من محتواها السككككككككككككيارككككككككككككفي و خىككككككككككككاعها لظح م الواحد في إطار 

 الدولة العصرية.     

 التقسيم الترابي للمغرب خالل الفترة االستعمار ة (:01)الخر طة رقم 

Source : Atlas de l’Afrique -Atlas du Maroc, les Edition J.A, 1ére Editions, Paris.  
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  .مرحلة االستقالل .1.3

لعد االسككككتقالل واجهت اإلدار  املغربية الفتية عد  صككككعوبات، ووجدت تقسككككيمات  ير مالئمة لحاجيات املواطنين. 

لهككذا االعتبككار أولككت في هككذه املرحلككة االهتمككام للتن يم اإلقليمي والجمككا ي عوو الجهوي،  ير أن هككذا التوجككه عجز عن و 

 تقليي الهو  واالختالالت والفوارق الجهوية. 

 .1971املرحلة األولى: الجهة االقتصادية لسنة   .1.3.1

)رقم  1971يونيو  16بمقتضككككككككككككككفل  هير  ، وذلككك1971كككانككت أول ت ربككة خككاضككككككككككككككهككا املغرب لتطبيق الجهويككة م  بككدايككة 

، حيث 1979 شكككككككككككككت  2( بتاريخ 2.29.498والذي عدل بمرسكككككككككككككوم )رقم  (1971, 3060الجريد  الرسكككككككككككككمية عدد )  (1.71.77

 قسككككككككككككككم البالد إلى سككككككككككككككب  جهات. كانت هذه الجهات تعتمد الجانب االقتصككككككككككككككادي كإطار ل شككككككككككككككاطها إبان العمل بامل ططات

بكونها "إطارا اقتصككككاديا سككككيتم ضككككمنه القيام بالدراسككككات  1971االقتصككككادية، حيث تم تعريفها في الفصككككل الثالث من  هير 

. (13، صككككككككككفحة 1990)جنان،  و ن از الاراما من أجل تحقيق تنمية م سككككككككككجمة ومتوازنة بين م تل  أجزاء التراب الوطني"

وهي ت ربة كان الهد  منها الحد من االختالالت املجالية والقيام بتوزت  عادل للسكككككككككككان واألنشككككككككككطة والت هيزات على التراب 

 الوطني لشكل عقالني، وبالتالي وض  قطيعة م  الثنائية التي تى  "املغرب الناؤ " في مقابل "املغرب  ير الناؤ ". 

ومن بكككاب تقييم هكككذه الت ربكككة يالحه أن املشككككككككككككككرع قكككد حكككدد مهمكككة الجهكككة ككككإطكككار للتف ير والت طيط االقتصككككككككككككككككادي 

الصكككندوق ال اا بالتنمية الجهوية.. الخ(، وليس كمسكككتوى )املشكككاركة في إعداد وتمش مشكككارت  امل ططات الوطنية و نشكككاء 

إداري جديد و نما مؤسككككسككككة محلية تسككككمل الجهة، تملك اختصككككاصككككات واسككككعة ت تقل  ها من الطال  االسككككتشككككاري إلى الطال  

لكل التقريري بت لي الدولة عن البع  منها لفائد  الجماعات املحلية والقطاع ال اا حتل تصككبم من األعمد  األسككاسككية 

. و هذا املعنل تعتار الجهة جزء من التقسكككيمات املركزية للدولة، ؤ ي (55، صكككفحة 1993)املسكككت ،  عمل تنموي مسكككتقبلي

 1971للمغرب سنة : التقسيم الجهوي (02الخر طة رقم )

Source : Atlas de l’Afrique -Atlas du Maroc, les Edition J.A, 1ére Editions, Paris.  
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وحكد  ترابيكة لم يراع في تحكديكدهكا ال صكككككككككككككككائي الجغراؤيكة املحليكة والجهويكة كمكا أنهكا ال تتمت  بكال كككككككككككككك صككككككككككككككيكة املعنويكة وال 

 االستقالل املالي وال تتوؤر على م الس منت بة من سكان الجهة. 

تي تم إحكككدا هكككا  هكككد  إبكككداء الرأي وتقكككديم املقترحكككات في براما التنميكككة االقتصكككككككككككككككككاديكككة أمكككا املجكككالس االسككككككككككككككتشكككككككككككككككككاريكككة ال

واالجتمككاعيككة وال هيلككة الترابيككة، وفي تتب  حككالككة تقككدم هككذه املشككككككككككككككككارت ، ؤككأنهككا ال تعككدو أن تكون إال هيككاكككل شكككككككككككككككليككة ليس لهككا 

  صالحيات واضحة، وال تمار  أي منها بالر م من أهمي ها.

ي  األقاليم على مسكككككتوى الجهة معياران اثنان، هما: املعيار السكككككياركككككفي اإلداري أوال، واالهتمام ولقد هيمن على ت م

بإي اد منفذ إلى البحر بال سككككككككككككككبة لكل جهة ثانيا، وهو ما ي عل هذا التقسككككككككككككككيم وؤيا للن   االسككككككككككككككتعماري الذي ط ى عليه 

رجي في إطار اسكككككتراتي ية اقتصكككككادية منفتحة على هاجس التصكككككدير عار سكككككواحل البالد وتحقيق توازن امليزان الت اري ال ا

ال ككارج. وتبقا الغككايكة ال ارى من هكذا االت ككاه هو تحقيق املردوديكة املكاليككة القصككككككككككككككوى، حيككث ال ت عككل التنميككة االجتمككاعيكة 

 .(14، صفحة 1990)جنان،  والتوازنات الداخلية للم تم  والجهات إحدى األولويات املطلقة في سياسة التنمية

 .1997املرحلة الثانية: تقسيم   .1.3.2

في محو الفوارق املجالية املوجود  بين الجهات وداخلها، من خالل الهيمنة لظجهتين الوسطا  1971إن ؤشل ت ربة 

والشككككككككككككمالية الغربية سككككككككككككواء على املسككككككككككككتوى االقتصككككككككككككادي أو االجتما ي و يرها من األسككككككككككككباب السككككككككككككالفة الذكر، كل هذا دؤ  

ى جر قاطر  التنمية االقتصكككككككككككادية واالجتماعية. في هذا اإلطار بالسكككككككككككلطات العمومية إلى التف ير في إحدا  جهات قادر  عل

مؤكدا، بمناسككككبة ترأسككككه الجتماع املجلس االسككككتشككككاري الجهوي للمنطقة الوسككككطا  1984جاء خطاب الحسككككن الثاني سككككنة 

حيات الشكككمالية بفا ، على ر بته في إحدا  جهوية ذات هيكلة تن يمية وتشكككرتعية وتنفيذية، ومنم األجهز  الجهوية صكككال 

متميز  لها من اإلمكانيات ما يسككككككككمم لها القيام باملهام املنوطة  ها: " .... وأطمم كذلك في وضكككككككك  هياكل جهوية تكون أسككككككككاسككككككككا 

لذلك، لها من اإلمكانيات تشرتعيا وماليا ما ي علها قادر  أن تق  على رجليها، )...( وأن تكون هي الناطقة وهي املارم ة وهي 

على أراضكككككككككيها، )...( وأن تكون لها سكككككككككلط ها التشكككككككككرتعية وسكككككككككلط ها التنفيذية ال اصكككككككككة  ها ..."، وتزامنت امل ططة وهي البانية 

 اإلراد  املل ية في الوقت الذي كانت ؤيه إدار  الداخلية تحتل مكانة مرموقة ومساحة عريىة وتمار  أدوارا واسعة. 

، الذي ارتقا 1992التعديل الدسككككككككتوري لسككككككككنة  في هذا السككككككككياق، بدأ املد الجهوي يح ا باهتمامات خاصككككككككة أبرزها

: "الجماعات املحلية باململ ة هي الجهات والعماالت واالقاليم 94بالجهة إلى مصككككككككككككككا  جماعة محلية بمقتضككككككككككككككفل الفصككككككككككككككل 

والجماعات الحىككرية والقروية، وال يم ن إحدا  أي جماعة محلية أخرى إال يقانون"، حيث أصككبحت تتمت  بال كك صككية 

سككككككككككككككتقاللين املالي واإلداري لعدما اقتصككككككككككككككرت في وقت سككككككككككككككابق على الجماعات والعماالت واألقاليم، إضككككككككككككككاؤة إلى املعنوية واال 

 1996اختصككككككاصككككككات ذاتية، واختصككككككاصككككككات تنقلها الدولة إلى م لس الجهة وثالثة اسككككككتشككككككارية. وقد أيد هذا الن   دسككككككتور 

 الذي دعم بدوره الركائز الدستورية لظجهة. 

جهة، والذي جاء  16إحدا   (1997، 4470)الجريد  الرسكككككمية عدد  املؤسكككككس للتقسكككككيم الجهوي وقد تبنل القانون 

في إطار الالمركزية، حيث تعتار قفز  نوعية في م ال الديمقراطية املحلية، ومن خاللها خطت الجهة خطو  متقدمة. إال 

أو  ،ال شككككككككككككككرية املوارد املالية، أوأو  ،االختصككككككككككككككاصككككككككككككككاتأنه ر م ذلك  لت تعاني من العديد من اإلكراهات سككككككككككككككواء من حيث 

 الطريقة التدبيرية. كما أن هذا التقسيم طالته م موعة من العيوب، أهمها: 
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 ( وذلك بالن ر إلى عدد السكككككككككككككككان ومسككككككككككككككاحته واإلمكانيات ال شككككككككككككككرية 16وجود عدد مبالس ؤيه من الجهات )

 ؛(10، صفحة 1997)عامر،  واملالية والكلفة املترتبة عن الهيكلة الجهوية

  عدم انسجام الحدود الترابية لبع  العماالت واألقاليم م  متطلبات التنمية الجهوية؛ 

  ت اهل الدينامية املجالية واالقتصادية وال شرية التي تهيكل املجال الوطني؛ 

  الر بككة في تغييككب لع  الوحككدات التي تفرو نفسككككككككككككككهككا كوحككدات مت ككانسكككككككككككككككة، ممككا خل  نوعككا من االرتبككال؛

ل ككككككككككككككحراء املغربية إلى ثال  جهات، وتقسككككككككككككككيم منطقة الري  إلى ثال  جهات م تلفة، أو تغييب كتقسككككككككككككككيم ا

 . (122، صفحة 2009)الحسني،  لع  الوحدات كالجبال املغربية

( ذو الطال  االقتصككككادي االسككككتشككككاري، وال التقسككككيم الثاني 1917عموما يم ن القول، ؤال التقسككككيم الجهوي األول )

( ذو الطال  اإلداري حققا الهد  وأسككككككككككككككهما في الدؤ  لاجلة التنمية والتقليي من التفاوت واالختالل بين الجهات، 1997)

ز التقسككككككككككككككيم، عككدم أخككذ لعين االعتبككار املعطيككات التككاري يككة والثقككاؤيككة ومرد ذلككك إلى عككدم احترام املعككايير العلميككة في إن ككا

 واالقتصادية واالجتماعية والطبيعية ...الخ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(: بين التشريع املتقدم وتعثر التنزيل2015الجهو ة املتقدمة )  .1.3.3

أصككككككبم التقسككككككيم الجهوي الذي ت ناه املغرب خالل التسككككككعي يات من القرن املاوككككككفي  ير قادر على مواكبة التحوالت 

القرويككة، واالنفتككا  على ال ككارج، و هور املقككاربككة التشكككككككككككككككاركيككة في العميقككة التي ميزت املغرب في هككذه الفتر ؛ كككارتفككاع ال جر  

 ,Belhaj et Oucherrou) التككدبير العمومي، إضكككككككككككككككاؤككة إلى ضككككككككككككككغط املن مككات الككدوليككة من أجككل اعتمككاد تن يم ترابي جككديككد

2018, p. 184)اعتماد ن ام الجهوية املتقدمة؛ والتي ان ثقت م  بداية  ، وكلها عوامل دؤعت باملغرب إلى بداية التف ير في

 1996التقسيم الجهوي للمغرب سنة  (:03الخر طة رقم )

 https://www.ancfcc.gov.ma: الخرائط الموضوعاتية واألطالس، المصدر

https://www.ancfcc.gov.ma/
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الحديث عن تطبيق ن ام خاا باملناطق الجنوبية الذي يشكككككككككككككككل العمود الفقري لت ويل سكككككككككككككككان هذه األقاليم حق تدبير 

شككككككككككككككؤونهم املحلية باسككككككككككككككتقاللية أكار عن السككككككككككككككلطة املركزية، وهو ما يشكككككككككككككككل أحد مبادئ الحكامة لشكككككككككككككككل عام وأحد ركائز 

 .(175-174، الصفحات 2014)اشرقي،  لديمقراطية التشاركية املحليةا

يمثل انطالق مسكككككككككككككلسكككككككككككككل الجهوية املتقدمة منعطفا هاما في املسكككككككككككككار الديمقراطي والتنموي باملغرب. ويهد  تطوير 

والقوانين التن يمية املتعلقة  2011لدسككككتوري سككككنة سككككياسككككة الالمركزية، ورسككككم سككككياسككككة واضككككحة لشككككأنها. وتبعا للتعديل ا

بككالجمككاعككات الترابيككة والعمككاالت واألقككاليم: " ... تتبوأ الجهككة، تحككت إشككككككككككككككرا  رئيس م لسككككككككككككككهككا، مكككانككة الصكككككككككككككككدار  بككال سككككككككككككككبككة 

نطاق  لظجماعات الترابية األخرى، في عمليات إعداد وتتب  براما التنمية الجهوية، والتصككككككككككككككاميم الجهوية إلعداد التراب، في

 . (2011، 143)دستور اململ ة املغربية، الفصل  احترام االختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية "

جهكككة. وأعكككاد توزت  العمكككاالت  12عكككدد الجهكككات إلى  2015في هكككذا اإلطكككار قلي التقسككككككككككككككيم الجهوي الجكككديكككد سككككككككككككككنكككة 

واألقكاليم بنككاء على معككايير تقنيككة تواؤق األهكدا  املتوخكا  من الجهويكة املتقككدمكة، واملتمثلككة في توسككككككككككككككي  حقككل الكديمقراطيكة 

ال شكككككرية املندم ة واملسكككككتدامة، لغية الحد من الفوارق، وصكككككيانة التمثيلية الجهوية، وجعلها راؤعة للتنمية االقتصكككككادية و 

 كرامة املواطنين، والنهوو بدينامية النمو وبتوزع عادل ومنص  لثماره.   

وه ذا، أصكككككككبحت الجهة مسكككككككتوى ترابيا يح ا بأهمية خاصكككككككة، و طارا مناسكككككككبا لتحقيق االندماج بين السكككككككياسكككككككات 

شكككككككككال تدخل م موع الفاعلين االقتصككككككككاديين املعنيين باملجال الترابي. وتشكككككككككل القطاعية وتحقيق االنسككككككككجام بين جهود وأ

أيىا م اال مناسبا للمشاركة الفاعلة للسكان في تدبير الشؤون الجهوية وفي جهود التنمية الترابية، وذلك بفىل اآلليات 

 الجديد  إلعمال "الديمقراطية التشاركية".  

 



 

 التراب والتنمية الجهوية والمحلية: رؤى متقاطعة -الجهة      

 

139 

 برلين –واالقتصادية / ألمانيا، السياسية االستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

أمامه العديد من العوائق والتحديات التي تحول دون تحقيق سكككككككياسكككككككة ناجعة  ير أن هذا املشكككككككروع الطمو ، تق  

إلعككداد التراب الوطني والتنميككة املجككاليككة. وتفسككككككككككككككر إلى حككد كبير العراقيككل التي تحول دون تنزيككل الجهويككة املتقككدمككة لشكككككككككككككككككل 

 : (15، صفحة 2019)جنان،  صحيم وكامل. ومن أهم هذه العوائق

   التأخر في إصدار قانون إطار إلعداد التراب الوطني و ياب جهاز وطني لت سيق والتقائية التدخالت؛ 

  ياب التفعيل الحقيقي للتعاقد الترابي و ياب إطار وطني مرج ي لهذا التعاقد؛  

   ياب وثيقة وطنية مرجعية حول إعداد التراب ملواكبة الجهات؛  

    الجهوي على املستوى املؤسساتي وفي إطار سياسة الالمركزية والالتركيز في أشغال ضع  استحىار البعد

املجكككككالس العليكككككا والوطنيكككككة، ممكككككا يغيكككككب مرجعيكككككات إعكككككداد التراب الوطني وككككككذا ألعكككككاد االلتقكككككائيكككككة املم نكككككة للاراما 

 القطاعية.

وبالتالي، ؤإن السكككككككككككككك ي إلصككككككككككككككال  الن ام الالمركزي وتطويره هو من أهم الدعائم لتحديث أسككككككككككككككاليب الشككككككككككككككأن العام 

الجهوي واملحلي، وتحسككككككككككككككين أداء وكفاء  الهيلات املنت بة، كما يعد ت سككككككككككككككيدا ميدانيا للديمقراطية التشككككككككككككككاركية والحكامة 

 الترابية.   

 .تطور مفهوم الحكامة وآلياتها باملغرب .2

عر  مفهوم الحكامة باملغرب تطورا مظحو ا، وتت سكككككككككككد آليات هذا التطور في م موعة من التشكككككككككككرتعات والقوانين 

 . 2011التن يمية، منذ  هور املفهوم الجديد للسلطة إلى  اية صدور الدستور الجديد لسنة 

 .تطور مفهوم الحكامة الترابية باملغرب .2.2

املعدل للميثاق  2009إلى حدود صكككدور قانون  1999ملغرب ابتداء من سكككنة  هر مفهوم الحكامة الترابية تدري يا با

 ، وذلك من خالل العديد من املبادرات املل ية، وأشغال حكومية وأبحا  ودراسات تركي ية. 2002الجما ي السابق لسنة 

  .املفهوم الجديد للسلطة وإشراك املواطنين .2.2.1

الدار البيىاء عن املفهوم الجديد للسلطة، حيث وصفه بأنه  في 1999أكتوبر  12أعلن صاحب الجاللة في خطاب 

وما يرتبط  ها مبني على رعاية املصالح العمومية  ملفهوم جديد لسلطةمفهوم  ير لسيط، "نريد في هذه املناسبة أن نعرو 

وو  ها داخل املكاتب والشكؤون املحلية وتدبير الشكأن املحلي واملحاؤ ة على السكلم االجتما ي، وهي مسكؤولية ال يم ن النه

 هم ومالمسكككككككككة ميدانية ملشكككككككككاكلهم في  احتكاكا مباشكككككككككراول ن تتطلب  ،املواطنيناإلدارية التي ي ب أن تكون مفتوحة في وجه 

 . في إي اد الحلول املناسبة واملالئمة" و شراكهمعين املكان 

 تقر ر الخمسينية حول التنمية البشر ة .2.2.2

مشككروعا جماعيا وتشككاركيا للدراسككة والتف ير واملناقشككة حول تقييم الوضكك   2003 شككت  20أطلق ال طاب امللكي 

السككابق للتنمية ال شككرية باملغرب منذ حصككوله على االسككتقالل وآؤاق العشككرين سككنة املقبلة. وسككاهم في إعداد هذا التقرير 

الباحثين واملت صكككككككككككككصكككككككككككككين. وقد تىكككككككككككككمن م موعة من التقارير م موعة من  -صكككككككككككككفحة  280الذي جاء في حوالي  -التركيبي 

املوضككككككككككككككوعاتية وزعت على م تل  جوانب مغرب ما لعد االسككككككككككككككتقالل، يحمل أحدها عنوان "تقرير حول اإلطار املفاهيمي 

والتشككككككرت ي والتن يمي ملسككككككلسككككككل الالمركزية والجهوية باملغرب"؛ حيث يىكككككك  هذا التقرير املوضككككككوعاتي حصككككككيلة السككككككنوات 
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بقكة ويقتر  العكديكد من اإلصككككككككككككككالحكات التي ي كب األخكذ  هكا في م كال الالمركزيكة والالتمركز. كمكا أشكككككككككككككككار إلى االنزالقكات السكككككككككككككككا

الحاصلة في العمليات االنت ابية، وسوء التدبير، والتكوين املتفاوت للمنت بين، والتقطي  الترابي  ير املالئم، الشفيء الذي 

 القروية والحىرية. انع س سلبيا على العديد من الجماعات 

 .الالتمركز والالمركز ة، مقوم أساس ي للحكامة الترابية الجيدة  .2.2.3

أمام التحوالت والتطورات التي يعرؤها املغرب لشككككككككككككككل دائم ومتراكم على مسكككككككككككككتوى الحاجيات واملتطلبات، ؤإن هذا 

في هذا الصكككككككككدد بات الالتمركز اإلداري  يدؤ  باملواطن إلى مطالبة اإلدار  العمومية بالسكككككككككرعة في ال دمات واألداء والجود .

وسكككككككككيلة ضكككككككككرورية لتحقيق العقلنة والسكككككككككرعة في العمل اإلداري، من خالل توزت  واقتسكككككككككام األدوار والو ائ  بين السكككككككككلطة 

اإلدارية املركزية والترابية و"تفويت جزء من سككككككككككلطة صككككككككككن  القرار إلى جهات محلية خاضككككككككككعة للسككككككككككلطات املركزية التي ت ل 

 . (47، صفحة 2006)الغيوبي،  ي سلطة التوجيه وااللغاء"املتح مة ف

عر  هذا األسككككككككككلوب تطورا مهما في إطار التن يم اإلداري، وخاصككككككككككة لعد أن أصككككككككككبحت الدول تراهن في سككككككككككياسككككككككككاتها 

التنمويكة على املسككككككككككككككتوى الترابي كفىكككككككككككككككاء لتطبيق اسككككككككككككككتراتي يكاتهكا ال ارى. ؤهو ليس وليكد الظح كة، و نمكا أدخلتكه الحمكاية، 

منككذ عهككد امللككك الراحككل الحسككككككككككككككن الثككاني إلى عهككد محمككد  -داري إضكككككككككككككككاؤككة إلى املبككادرات املل يككة التي ركزت على الالتمركز اإل 

بمناسككككبة عيد العرش: " كما أن هذه السككككنة )...( مناسككككبة يتعين علينا أن  2006يوليوز  30، الذي أكد خطابه في -السككككاد  

نطاق املمارسكككككة ن عل منها محطة لتقويم ت ربتنا، في م ال الديمقراطية املحلية، السكككككتشكككككرا  ما نسككككك ى إليه، من توسكككككي  

الديمقراطية، وتحقيق ن اعة السككككككككككككياسككككككككككككات والاراما العمومية. وفي هذا الصككككككككككككدد، يتعين علينا إعطاء نفس جديد ملسككككككككككككار 

، بوصككفه الزمة ل يار الالمركزية، قاعد  أسككاسككية في جمي  التدبير الالمتمركزالالمركزية والجهوية، والعمل على أن يصككبم 

 ".لظحكامة الترابية الجيد ريا القطاعات العمومية، ومقوما ضرو 

ونشكككككككككككر  2.17.618توجت الدعو  املل ية مؤخرا بصكككككككككككدور امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري بمقتضكككككككككككفل مرسكككككككككككوم رقم  

. والذي يحمل في طياته لع  مبادئ الحكامة. ؤلقد أشكككككار إلى ت سكككككيق مهام الجهات 2018دجنار  27بالجريد  الرسكككككمية في 

تي سكككيترأسكككها رئيس الحكومة  ككك صكككيا، كولية حكامة لوضككك  الاراما واالسكككتراتي يات لتفعيل امليثاق و لى الظجنة الوزارية، ال

وتقييم تنفيكككذه، واقترا  ككككل مكككا يم ن تطويره على أرو الواق . كمكككا يقوم هكككذا التصككككككككككككككور على مقكككاربكككة جكككديكككد  ذات ألعكككاد 

رها الفىككككككككككككككاء الترابي املالئم لبلور  السككككككككككككككياسكككككككككككككة متكاملة تروم مراجعة أدوار وو ائ  الفاعلين على مسككككككككككككككتوى الجهة، باعتبا

)امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري،  الوطنية لالتمركز اإلداري بالن ر إلى ما تحتله من صككككككككككككككدار  في التن يم اإلداري للممل ة

 .(2، صفحة 2018

 .2009الحكامة أحد اهداف امليثاق الجماعي   .2.2.4

، من خالله 2007، بمبادر  من وزار  الداخلية سككنة 2002عمل املغرب على مراجعة وتعديل امليثاق الجما ي لسككنة 

تم طر  ثالثة مواضككي  للنقاش، هي: الحكامة، املراؤق العمومية املحلية، األمالل الجماعية. وخلصككت أشككغال هذا النقاش 

 18يثاق الجما ي الذي صكككككككككودق عليه من طر  الارملان )قانون إلى صكككككككككيا ة م موعة من التعديالت ت سكككككككككدت في تعديل امل

 (. 2009ؤاراير 

جاءت أ لب هذه اإلصككككالحات في أؤق ت رتس الحكامة املحلية الجيد ، التي من شككككأنها أن تسككككمم لظجماعات الترابية 

قاربة التشكككككككككككاركية املحلية االسكككككككككككت ابة ملطالب املواطنات واملواطنين وتقديم خدمات جيد  لهن ولهم، حيث أقر ألول مر  امل
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 كأحد أهم مبادئ الحكامة، وذلك على مستويين اثنين:  

  إحداث لجنة املساواة وتكافؤ الفرص: املستوى األول. 

"تحد  لدى املجلس الجما ي لجنة اسككككككتشككككككارية تد ى لجنة املسككككككاوا  وتكاؤؤ الفرا، وتتكون من  14حسككككككب املاد  

وؤعاليات من املجتم  املدني يقترحها رئيس املجلس الجما ي" وتوكل لها مهمة "إبداء  ككك صكككيات ت تمي إلى جمعيات محلية 

رأيها كلما دعت الىككككككككككككككرور ، بطلب من املجلس أو رئيسككككككككككككككه في القىككككككككككككككايا املتعلقة باملسككككككككككككككاوا  وتكاؤؤ الفرا ومقاربة النوع 

، املاد  5711)الجريد  الرسكككمية عدد   االجتما ي، ويم ن ألعىكككاء الظجنة تقديم اقتراحات تدخل في م ال اختصكككاصكككاتها."

 . (2009، ؤاراير 14

 إقرار املنهجية التشاركية في وضع املخطط الجماعي للتنمية: املستوى الثاني.  

في سككككككابقة من نوعها ؤرو امليثاق الجديد على املجلس الجما ي برئاسككككككة الرئيس إعداد امل طط الجما ي للتنمية، 

، من   تشككاركيالذي يحدد األعمال التنموية املقرر إن ازها بتراب الجماعة ملد  سككت سككنوات، في أؤق تنمية مسككتدامة وؤق 

طط ت كككككككككككككك يصكككككككككككككككا ل مككانيكات االقتصكككككككككككككككاديكة واالجتمكاعيكة والثقكاؤيكة يكأخكذ لعين االعتبكار مقكاربكة النوع، كمكا يتىككككككككككككككمن امل 

))الجريد  الرسككككمية عدد  ... م  السككككاكنة واإلدارات والفاعلين املعنيين بتشككككاور لظجماعة، والحاجيات ذات األولوية املحدد  

 .(2009، ؤاراير 13، املاد  5711

  .آليات الحكامة الترابية باملغرب .2.2

قام املغرب بالعديد من اإلصككككالحات وجعل مسككككألة تعزيز الحكامة في قلب مشككككروعه التنموي، حيث كر  اإلصككككال  

خيارات البالد التي ال رجعة ؤيها والتي تهم بناء مؤسككككككككسككككككككات ديمقراطية وؤعالة قادر  على ضككككككككمان  2011الدسككككككككتوري لسككككككككنة 

صكككككاحب الجاللة امللك محمد السكككككاد  في خطاب العرش لسكككككنة  تفعيل املشكككككروع املجتم ي للبالد. ولقد أكد في هذا الصكككككدد

، ون ام حقوق اإلنسككككككككككككككان 2011: أنه " ال يم ن ألحد أن ين ر التطور الديمقراطي لبلدنا، والذي ي سككككككككككككككده دسككككككككككككككتور 2014

يتوق   والحريات الذي يتمت  به، وانطالقة ورش الجهوية املتقدمة. وم  ذلك، ؤإن األثر امللمو  لهذه اإلصككككالحات و يرها

على تنزيلها وتعبلة الن ب املؤهلة لىككككككككمان تنفيذها ". بناء عليه، يم ن صككككككككيا ة آليات الحكامة الترابية باملغرب، عار أربعة 

 مستويات أساسية، هي: 

  2011املستوى األول: ت رتس الحكامة في دستور 

  واسعة في تدبير م االتها،املستوى الثاني: الجماعات الترابية التي أصبحت تتمت  لسلطات وصالحيات 

  املسككككككككككتوى الثالث: املجاالت الالشكككككككككككلية، التي تت اوز املجاالت الرسككككككككككمية النات ة عن التقطعات الترابية إلنشككككككككككاء

 م االت خاصة )م االت جمعوية وتعاونية(، 

  .املستوى الرال : مست دات ميثاق لالتمركز اإلداري 

 .التشاركيةاملستوى األول: تكريس مبادئ الحكامة  .2.2.1
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الدسككككتور الجديد في ؤصككككله األول، على أن الن ام في املغرب يقوم على أسككككا  ؤصككككل السككككلط وتوازنها وتعاونها،  أكد

وعلى الديمقراطية املواطنة والتشككككككككككككككاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيد ، وربط املسككككككككككككككؤولية باملحاسككككككككككككككبة. وذلك من خالل 

 ة أسفله: م موعة من اآلليات، كما هو موضح في ال طاط

   :ات الدستور الذي ني، التشاركية أساسها في مقتىي ت د الديمقراطيةدور الجمعيات في تدبير الشأن املحلي

الشككأن العام، واملن مات  ير الحكومية، تسككهم في إطار الديمقراطية التشككاركية، في  على أن الجمعيات املهتمة بقىككايا

إعداد قرارات ومشكككارت  لدى املؤسكككسكككات املنت بة والسكككلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. على أسكككا  أن هذه 

ى تن يم هذه املشاركة، طبقا لشروط وكيفيات يحددها القانون، كما ي ب أن ي ى  املؤسسات والسلطات تسهر عل

 (12)الفصل  ملبادئ الديمقراطية.تن يم ؤعاليات املجتم  املدني من جمعيات واملن مات  ير الحكومية وتسييرها 

   :)لى املعلومات، يشكككككل الحق في الحصككككول عالحق في الحصيييول على املعلومة )رافعة للديمقراطية التشييياركية

. كما يحدد الهيلات 27أحد امل تسككككككبات املسككككككت د  في الحقل القانوني الوطني، التي أقرها الدسككككككتور من خالل الفصككككككل 

املهنية ويىكككككككككككك  التوجهات العامة ال اصككككككككككككة باالسككككككككككككتيناءات املقيد  لذلك الحق، ويحيل الباقي إلى القانون، حيث تشككككككككككككير 

طنكككككككات حق الحصككككككككككككككول على املعلومكككككككات، املوجود  في حوز  اإلدار  العموميكككككككة، الفقر  األولى منكككككككه: "للمواطنين واملوا

 2015واملؤسككسككات املنت بة، والهيلات املكلفة بمهام املرؤق العام". إضككاؤة إلى ذلك، صككادق م لس الحكومة في يوليوز 

دل والتشرت  وحقوق يتعلق بالحق في الحصول على املعلومات، وتم تقديمه في لجنة الع 13.13على مشروع قانون رقم 

 . (24، صفحة 2016)مفيد،  يونيو من نفس السنة 23اإلنسان بم لس النواب يوم 

   :بال سكبة إلى املشكاركة املواطنة على املسكتوى الترابي ؤإن الدسكتور، املشاركة عنصر أساس ي في التنظيم الترابي

أن التن يم الجهوي والترابي يرت ز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتىككككككككككككامن؛ ويؤمن  136كر  في الفصككككككككككككل 

 ستدامة. مشاركة السكان املعنيين في تدبير شؤنهم، والرؤ  من مساهم هم في التنمية ال شرية املندم ة وامل

املبادئ العامة لتكريس الحكامة 

2011التشاركية في دستور   

افق   الحكامة الجيدة للمر

 العمومية
 

دور الجمعيات في تدبير الشأن 

 املحلي 

 الحق في الحصول على

املعلومة )رافعة للديمقراطية  

 التشاركية(

املشاركة عنصر أساس ي في 

 التنظيم الترابي

 

التشاركية للحوار اآلليات 

والتشاور والحق في تقديم 

 العرائض

 

 2011(: املبادئ العامة لتكريس الحكامة التشاركية في دستور 01الخطاطة رقم )

Source : le cadre législatif et réglementaire de la gouvernance participative locale, Publié par Coopération Municipale – CoMun 

Gouvernance locale et participative au Maghreb, p. 20.  
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   :أؤرد الكككدسككككككككككككككتور مككككانكككة خكككاصككككككككككككككككة ملفهوم اآلليييات التشييييييييييييياركييية للحوار والتشييييييييييييياور والحق في تقييديم العرائض

الديمقراطية التشكككككككككككككاركية، وقارنه بمفهوم املواطنة، واعتاره من مقومات الن ام الدسكككككككككككككتوري للبالد، إلى جانب ؤصكككككككككككككل 

أن على؛ م ككالس  139في الفقر  األولى من الفصكككككككككككككككل  السككككككككككككككلط وتوازنهككا وتعككاونهككا، ومبككادئ الحكككامككة الجيككد ، حيككث جككاء

الجهات، والجماعات الترابية األخرى، أن تى  آليات تشاركية لظحوار والتشاور، لتيسير مساهمة املواطنات واملواطنين 

والجمعيكككات في إعكككداد براما التنميكككة وتتبعهكككا. ويم ن للمواطنكككات واملواطنين والجمعيكككات تقكككديم عرائ ، الهكككد  منهككا 

 مطالبة املجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.  

   :افق العمومية يقصككككككككككككككد باملرؤق العام ذلك الجهاز أو الهيلة العامة التي تمار  نشككككككككككككككاطا الحكامة الجيدة للمر

أصكككككككككبم يعر  في العقود األخير  ضكككككككككغط ، والذي (124، صكككككككككفحة 2004)بوعشكككككككككيق،  يهد  إلى تحقيق املصكككككككككظحة العامة

كبيرا، نتي ة تزايد وثير  النمو السكاني من جهة، وتعدد حاجياتهم ومتطلباتهم من جهة ثانية، الشفيء الذي دؤ  املشرع 

إلى إيالئه أهمية بالغة في الدسككككككتور الجديد، وخي له م موعة من الفصككككككول التي ت ر  الحكامة في تدبيره، حيث أكد 

راؤق العمومية يتم على أسككككككككككككا  املسككككككككككككاوا  بين املواطنات واملواطنين في الولوج إليها، واألنصككككككككككككا  في تغطية أن تن يم امل

التراب الوطني، واالسككككتمرارية في أداء ال دمات. كما ت ىكككك  ملعايير الجود  والشككككفاؤية واملحاسككككبة، وتمتثل في تسككككييرها 

 .   (2011، 154)دستور اململ ة املغربية، الفصل  للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور 

 .املستوى الثاني: الجماعات الترابية كمؤسسات للحكامة الترابية التشاركية  .2.2.2

عر  املغرب العديد من التحوالت االجتماعية واالقتصككككككككككككككادية والقانونية، انع سككككككككككككككت على تن يمه الالمركزي الذي 

املتعلق بالجهات والقانون  111.14شككككككككككككهد تطورا نوعيا على قدر كبير من األهمية. وتمثل في صككككككككككككدور القانون التن يمي رقم 

املتعلق بكككالجمكككاعكككات. هكككذه القوانين  113.14لقكككانون التن يمي رقم املتعلق بكككالعمكككاالت واألقكككاليم وا 112.14التن يمي رقم 

 م تمعة، يم ن أن تتيم لنا الفرصة لتتب  آليات الحكامة على مستوى الجماعات الترابية. من خالل م موعة من اآلليات. 

 .الهيئات االستشار ة املوضوعاتية  .2.2.3

إشككككككككككككككرال املواطنين وم تل  تن يمات املجتم  املدني، تعتار الهيلات االسككككككككككككككتشككككككككككككككارية آلية ووسككككككككككككككيلة ناجعة لعملية 

وخاصككككككككككككككة الجمعيات في تقديم توصككككككككككككككيات ومقترحات تهم براما التنمية الجماعية مل تل  الجماعات الترابية، ؤقد حثت 

 القوانيين التن يمية لظجماعات على خلق هيلات اسكككككككككتشكككككككككارية لدى م لس الجهة وتتمثل في ثال  هيلات اسكككككككككتشكككككككككارية، وهي

 :  (2016، 117، املاد  111.14)القانون التن يمي رقم 

   هيلة اسكككككتشكككككارية لشكككككراكة م  ؤعاليات املجتم  املدني ت تي بدراسكككككة القىكككككايا الجهوية املتعلقة بتفعيل مبادئ

 املساوا  وتكاؤؤ الفرا ومقاربة النوع؛ 

   هيلة استشارية ت تي بدراسة القىايا املتعلقة باهتمامات الشباب؛ 

    هيلة اسككككككككككككككتشككككككككككككككارية لشككككككككككككككراكة م  الفاعلين االقتصككككككككككككككاديين بالجهة تهتم بدراسككككككككككككككة القىككككككككككككككايا الجهوية ذات الطال

 االقتصادي.

املجتم  تحد  هيلة اسكككككككككتشكككككككككارية لشكككككككككراكة م  ؤعاليات العمالة أو اإلقليم والجماعات املحلية، أما على مسكككككككككتوى 

املدني ت تي بدراسككككككككككككة القىككككككككككككايا املتعلقة بتفعيل مبادئ املسككككككككككككاوا  وتكاؤؤ الفرا ومقاربة النوع )نموذج لجنة املسككككككككككككاوا  
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 .  (2016، 111، املاد  112.14)القانون التن يمي رقم  وتكاؤؤ الفرا سابقا(

 اآلليات التشاركية للحوار والتشاور  .2.2.2.1

التكككدبير الحكككديكككث للتنميكككة يعتمكككد أكلر ؤكككأكلر على تقنيكككات الت طيط والارم كككة بم تل  مراحلهكككا، بكككدء من  أصككككككككككككككبم

الت كككككككككككككك يي ومرورا بكككالتحليكككل وتحكككديكككد األولويكككات والتنفيكككذ ثم التقييم. لهكككذا أضكككككككككككككك ى لزومكككا ادراج املواطنين واملواطنكككات 

  و عداد السككككككياسككككككات والاراما والحىككككككور في صككككككن  القرار. وؤعاليات املجتم  املدني وجمي  القوى الحية في اختيار املشككككككارت

من الدسكككككككككككتور، تحد  م الس الجهات واألقاليم والجماعات  139ولهذه الغاية وتطبيقا ألحكام الفقر  األولى من الفصكككككككككككل 

داد براما آليات تشككككاركية لظحوار والتشككككاور لتيسككككير مسككككاهمة املواطنات واملواطنين والجمعيات في إعداد براما التنمية )إع

)القانون التن يمي رقم  العمل بال سككككككككككككككبة لظجماعة( وتتبعها طبقا لل يفيات املحدد  في الن ام الداخلي لظجماعات األربعة

 .(2016، 116، املاد  111.14

 .حق تقديم العرائض .2.2.2.2

من الدسككككككككككككككتور، الذي يعطي للمواطنات واملواطنين والجمعيات الحق في تقديم  139تنفيذا ملقتىككككككككككككككيات الفصككككككككككككككل 

العرائ ، يكون الهد  منها مطالبة م لس )الجهة، العمالة أو اإلقليم، الجماعة( بإدراج نقطة تدخل في صالحياته ضمن 

 جدول أعماله. وؤق شروط محدد ، من أهمها: 

  واملتمثلة في الدين الفصييييييييييل األول من الدسييييييييييتور لعريىكككككككككككككة الثوابت املنصكككككككككككككوا عليها في أال يمس موضكككككككككككككوع ا ،

 اإلسالمي السمم، والوحد  الوطنية متعدد  الرواؤد، واملل ية الدستورية، واالختيار الديمقراطي؛

  ترابية( أو تمار  أن تكون السككككككككككككككاكنة ت تمي إلى املجاالت الترابية املعنية )الجهة، العمالة أو اإلقليم، الجماعة ال

  ها نشاطا اقتصاديا أو ت اريا أو مهنيا؛ 

  أن تتوؤر ؤيهم شروط التسجيل في اللوائم االنت ابية، وأن تكون لهم مصظحة مشتركة في تقديم العريىة؛ 

   :أال يقل عدد املوقعين منهم على 

   :توقي  بال سكككبة  400ن، وم  1توقي  بال سكككبة لظجهات التي يبلس عدد سككككانها أقل من  300مسكككتوى الجهة

 م ن 3توقي  لظجهكككات التي يت كككاوز عكككدد سككككككككككككككككككانهكككا  500م ن، و 3و  1لظجهكككات التي يتراو  عكككدد سككككككككككككككككككانهكككا مكككا بين 

 .(2016، 120، املاد  111.14)القانون التن يمي رقم 

   :القككانون التن يمي رقم  مواطن أو مواطنككة 300يقككل عككد املوقعين على  أالمسككككككككككككككتوى العمككالككة أو اإلقليم(

 ،(2016، 114، املاد  112.14

   :مواطن أو مواطنككة ؤيمككا ي ي الجمككاعات  100يقكل عكدد املوقعين عن  أالمسككككككككككككككتوى الجمككاعكات الترابيككة

يتعدى  أالمواطن أو مواطنة بال سككككككبة لغيرها من الجماعات،  ير أنه ي ب  200ن، و 35000التي عدد سكككككككانها 

)القانون التن يمي رقم  مواطن أو مواطنة بال سككككككككككككككبة لظجماعات ذات ن ام املقاطعات 400عدد املوقعين عن 

 .  (2016، 123، املاد  113.14

   ،أن تكون الجمعية معترؤا  ها ومؤسككككككسككككككة باملغرب طبقا للتشككككككرت  الجاري به العمل ملد  تزيد على ثال  سككككككنوات
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مة وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية وألن م ها األسكككككاسكككككية، كما ي ب أن تكون في وضكككككعية سكككككليمة إزاء القوانين واألن 

)الجهة، العمالة أو اإلقليم، الجماعة الترابية(، الجاري  ها العمل، وأن يكون مقرها أو أحد ؤروعها واقعا بالتراب املعني 

 121، املاد  111.14)القانون التن يمي رقم  إضككككككككككككككاؤة إلى نشككككككككككككككاطها الذي ي ب أن يكون مرتبطا بموضككككككككككككككوع العريىككككككككككككككة

 ؛(2016،  115، املاد  112.14التن يمي رقم والقانون 

 .املستوى الثالث: املجتمع املدني فاعل أساس ي في تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة  .2.2.3

يشكككككككير مصكككككككطظح املجتم  املدني إلى م موع املن مات  ير الحكومية واملن مات  ير الربحية التي لها وجود في الحيا  

 ،سككككياسككككيةأو  ،ثقاؤيةالعامة تقوم بمهمة التعبير عن اهتمامات وقيم أعىككككا ها اسككككتنادا إلى اعتبارات م تلفة أخالقية، أو 

األؤراد ال شككككككككككككككيطين داخل املجتم . وتت ذ هذه املن مات في القانون املغربي  أو خيرية، باإلضككككككككككككككاؤة إلى ،دي يةأو  ،علميةأو 

. والتي تعار عن اتفاق لتحقيق تعاون مسككككككككتمر بين  كككككككك صككككككككين أو عد  أ كككككككك اا (CoMun, 2016, p. 35) شكككككككككل جمعيات

)ال هير الشكككككككري  املتعلق بحق تأسكككككككيس الجمعيات،  بينهم السكككككككت دام معلوماتهم أو نشكككككككاطهم لغاية  ير توزت  األربا  ؤيما

1958 ). 

تحقيقه ال  إنإن اسكككككككت ابة الجماعات الترابية لحاجات ومتطلبات السكككككككاكنة، ومواكب ها ليس باألمر السكككككككهل، حيث 

يتعلق بطر  واحكككد، بكككل األمر ألعكككد من ذلكككك، يتطلكككب ت كككاؤرا وتككككاثفكككا لظجهود، وعلى مكككدى قكككدر  تعبلكككة الفكككاعلين املحلين 

املؤثرين في املشكككككككروع الترابي.  ير أن عزو  املواطنين عن االهتمام لشكككككككؤونهم املحلية. يدؤعنا إلى طر  دور املجتم  املدني في 

ؤعها لالن راط الوا ي في تنمية محيطها، ومدى قدرته على أن يكون الوسككككيط األمثل لنقل هموم تأطير وتوعية السككككاكنة ود

 وتطلعات ؤلات عريىة من املواطنين، وجسر تواصل بين املواطن والفاعل السيارفي. 

لى جنب أضكك ى املجتم  املدني من العناصككر املعول عليها في قياد  العملية التنموية حاضككرا ومسككتقبال، وذلك جنبا إ

م  جهود الدولة وباقي القطاعات األخرى. وتأتي هذه األهمية اسكككككت ابة إلى منطق داخلي وآخر خارجي. يتمثل األول في ؤشكككككل 

 (3، صكككفحة 2005)الحليمي،  السكككياسكككات والاراما الت نوقراطية السكككابقة، والتي كانت عبار  عن مبادرات ؤوقية وقطاعية

هيمنت لعد  عقود. في هذا الصككككككككككككككدد  هرت نزعة العود  إلى املحلي كتوجه حديث في مقاربة قىككككككككككككككايا التنمية، وذلك لعد  

تحوالت داخلية؛ تتمثل في تراج  دور الدولة، وتفوي  املزيد من الصكككككالحيات للمؤسكككككسكككككات املحلية في إطار توسكككككي  الحقل 

لتككككدبير م ككككاالت ترابيككككة جككككديككككد ، والنزوع نحو انككككدمككككاجيككككة وتوطين الككككديمقراطي وم ككككال الالمركزيككككة، و هور ؤككككاعلين جككككدد 

املشككككككارت  م  ما يفرضككككككه من شككككككروط التفاوو والتشككككككارل والتعاقد، وتنامي دور املن مات  ير الحكومية واملجتم  املدني في 

 .(14، صفحة 2010)جنان،  تسير براما التنمية وتدبير الشأن املحلي

أمككا املنطق ال ككارجي، ؤقككد جككاء كرد ؤعككل ضككككككككككككككككد تيككار العوملككة وكمحككاولككة للت ي  م  ال رو  الجككديككد  التي بككاتككت  

 تفرضككككككها، بالبحث عن الهوية الوطنية واملحلية وتعميق الشككككككعور باالنتماء )االنغرا  التاريخي( إلى كيان ترابي وثقافي خاا

، وأيىكككا كاسكككت ابة ملنطق عاملي ينطلق من العديد من التصكككورات واملقاربات التنموية العلمية (14فحة ، صككك2010)جنان، 

 الحديثة والعصرية، في مقدم ها مفهومي الحكامة والتنمية الترابية.

املدني، من  على تكامل أدوار اإلدار  الحكومية والقطاع ال اا، ومؤسككككككككككككككسككككككككككككككات املجتم  الحكامةتنطوي من جية 

خالل املشككككككككاركة والتشككككككككارل إلعاد  األدوار لكل منهم حتل يتسككككككككنل تحقيق التنمية املجتمعية ذات ال فاء  والفعالية الجيد  
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. ولن (3، صككفحة 2003)الكايد،  من رسككم السككياسككات وتعزيز دولة القانون، والالمركزية لتقريب صككن  القرار من املواطنين

يتحقق ذلك إال من خالل مشككككككاركة حقيقية للم تم  املدني، خاصككككككة وأن أحد معايير الفصككككككل بين الحكومة والحكامة، هو 

تأكيد هذه األخير  على أهمية اشككككرال ال سككككيا الجمعوي في عملية بلور  املشككككارت  وتدبيرها من التصككككور إلى القرار، والتنفيذ 

 كامة بدون دور حقيقي لهذين الشري ين. والتتب ، إذ ال يم ن تصور مفهوم الح

أما التنمية الترابية ؤتنطلق من مفهومين أسكككككككككاسكككككككككيين هما: الحيز الترابي والفاعلين باعتبارهما آليتين وعملتين لفهم 

وأجرأ  التنمية. ؤلقد  هر الحيز الترابي كمقاربة جديد  تحاول أن تعيد صككككككيا ة التنمية انطالقا من م االت مؤسككككككسككككككاتية 

جاالت الجهوية أو الجماعية أو اإلدارية ... ت م  بينها وحد  جغراؤية مت انسككككككككككككككة من من ور خصككككككككككككككائصككككككككككككككها الطبيعية كامل

 واالقتصككادية )ن ام اإلنتاج( وال شككرية، على أسككا  أن تكون "م االت مب ية اجتماعيا ومميز  ثقاؤيا ومحدد  مؤسككسككاتيا"

(Méo, 1991, p. 15) أو عبار  عن م االت التعبلة االجتماعية عن طريق الجمعيات والتعاونيات والوداديات الخ.  وبذلك ،

يكون الحيز الترابي م اال وجيها للتنمية، باعتباره ي م  م تل  االلعاد، وبالتالي تكون التنمية الترابية مسككككككككككككككلسككككككككككككككال ديناميا 

للتدبير والحكامة لىكبط األن مة االجتماعية واملؤسكسكاتية املشكتتة عن  وتفاعليا معبلا للموارد، وحامال للمشكارت ، وم اال

طريق التعاقد والشككراكة والت سككيق. وبالتالي يصككبم الحيز الترابي أرضككية للت سككيق بين الفاعلين واالسككتراتي يات ومسككتويات 

 .(48، صفحة 2009)الحسني،  التدخل

الهتمام باملجتم  املدني بالن ر إلى األدوار التي أناطها الدسككككككككككككتور الجديد به، حيث لم يعد يقتصككككككككككككر وه ذا تعا م ا

الشككككككأن املحلي والعام على الدولة واملؤسككككككسككككككات السككككككياسككككككية واملنت بة، بل أصككككككبم املجتم  املدني يىككككككطل  بدور كبير في هذا 

أن العام واملن مات  ير الحكومية في إطار املجال حيث تىككككككككككككككمن الدسككككككككككككككتور مسككككككككككككككاهمة الجمعيات املهتمة بقىككككككككككككككايا الشكككككككككككككك

الديمقراطية التشكككاركية في إعداد قرار ات ومشكككارت  لدى املؤسكككسكككات املنت بة وكذا السكككلطات العمومية وأيىكككا في تفعيلها 

 وتقييمها.  

وال سككككككككككككككيا وه كككذا، ؤكككإن مفهوم التنميكككة الترابيكككة لن يكون لكككه أي تكككأثير ميكككداني حقيقي إال عار بوابكككة املجتم  املكككدني 

الجمعوي، باعتباره األوؤر ح ا للتعبير عن حاجيات السككككككككككككككاكنة وعن همومها، واألجدر على تحقيق التواصككككككككككككككل األؤقي م  

 الفلات األقل ح ا وذات االحتياجات ال اصة. 

 املستوى الرابع: ميثاق الالتمركز اإلداري  .2.2.4

، إلى م موعة من اآلليات، التي من 2018أشككككككككار مرسككككككككوم ميثاق الالتمركز اإلداري التي تمت املصككككككككادقة عليه سككككككككنة 

شككككككككككأنها أن تدعم السككككككككككياسككككككككككة الت سككككككككككيقية وتسككككككككككهل مأمورية الوالي والعامل، من أجل ضككككككككككمان شككككككككككروط الن اعة والفعالية في 

 : التنفيذ، وتتب  ومواكبة وتقييم السياسات العمومية، من أهمها

   وتحككككككد  لككككككدى رئيس (2018،  38) ميثككككككاق الالتمركز اإلداري، املككككككاد   إحيييييداث اللجنييييية الوزار ييييية لالتمركز اإلداري :

الحكومة، وتناط  ها مهمة اقترا  التدابير الالزمة لتنفيذ التوجهات العامة لسككككككككككككككياسككككككككككككككة الدولة في م ال الالتمركز اإلداري، 

 وتسهر على تتب  وتنفيذ وتقييم نتائ ها. ولهذه الغاية تتولى على وجه ال صوا القيام باملهام اآلتية: 

  شكككتركة بين قطاعين وزاريين أو أكلر على املسكككتوى الجهوي وعلى مسكككتوى اقترا  إحدا  تمثيليات إدارية م

 العمالة أو اإلقليم؛
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   اقترا  جمي  التدابير ال فيلة بالرؤ  من ؤعالية أداء املصالح الالممركز  للدولة ون اع ها؛ 

   املصادقة على مشارت  التصاميم املديرية لالتمركز اإلداري؛ 

   داري ونتائ ها، واقترا  كل إجراء من شانه تطويرها. تقييم سياسة الالتمركز اإل 

  وتحد  ملسكككككككككاعد  الوالي في ممارسككككككككة (2018، 30)ميثاق الالتمركز اإلداري، م،  ، املاد   اللجنة الجهو ة للتنسييييييييق :

ؤسككسككات العمومية التي تمار  مهامها االختصككاصككات املوكولة إليه في م ال ت سككيق أنشككطة املصككالح الالممركز  للدولة وامل

على مسككككتوى تراب الجهة، وتسككككهر على حسككككن سككككيرها، إضككككاؤة إلى مهام أخرى ت ي الحكامة في تدبير الشككككأن الجهوي، منها 

 على س يل املثال ال الحصر: 

  العمل على انسجام والتقائية ووحد  عمل املصالح الالممركز  على املستوى الجهوي؛ 

  االنسككككككككجام وااللتقائية ما بين السككككككككياسككككككككات والاراما واملشككككككككارت  العمومية والتصككككككككاميم  العمل على تحقيق

 الجهوية إلعداد التراب وبراما التنمية الجهوية؛ 

   .تتب  وتنفيذ السياسات العمومية والقطاعية على املستوى الجهوي وتقييم تنفيذها 

  توجككد تحككت سككككككككككككككلطككة والي الجهككة، (33)ميثككاق الالتمركز اإلداري، م،  ، املككاد   الكتييابيية العيياميية للشيييييييييييؤون الجهو يية :

 ويديرها كاتب عام للشؤون الجهوية يعين من طر  وزير الداخلية، وتتكل  هذه ال تابة بمهام: 

   الت سككككككككيق والتتب  واملواكبة الالزمة ملسككككككككاعد  والي الجهة، وتحىككككككككير اجتماعات الظجنة الجهوية للت سككككككككيق

 السهر على تن يمها وت سيق أشغالها و عداد محاضرها؛و 

   إعداد تقارير دورية، ترؤ  إلى الظجنة حول حصككككيلة تنفيذ السككككياسككككات العمومية والقطاعية على مسككككتوى

 الجهة، بت سيق وثيق م  مصالح الدولة الالممركز  واملؤسسات والهيلات العاملة بالجهة.  

  وتحد  على مستوى اإلقليم، من أجل مساعد  (2018، 34)ميثاق الالتمركز اإلداري، م،  ، املاد   اللجنة التقنية :

عامل العمالة أو اإلقليم في ممارسكككككككككة االختصكككككككككاصكككككككككات املوكولة إليه في م ال ت سكككككككككيق أنشكككككككككطة املصكككككككككالح الالممركز  للدولة 

مسككككككتوى العمالة أو اإلقليم، والسككككككهر على حسككككككن سككككككيرها، وتسككككككند لها عد  واملؤسككككككسككككككات العمومية التي تمار  مهامها على 

مهام، من أهمها؛ ات اذ جمي  التدابير الالزمة لىككمان ت سككيق أنشككطة املصككالح الالممركز  للدولة على املسككتوى العمالة أو 

ب  وتنفيذ السكككككككياسكككككككات العمومية اإلقليم، ومواكبة براما ومشكككككككارت  االسكككككككتثمار املقرر  وأشكككككككغال الت هيز املراد إن ازها، وتت

 والقطاعية. 

وعموما، ؤإن املسككككككككككككت دات التي جاء  ها امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري، تهد  في م ملها إلى ت اوز املشككككككككككككاكل التي 

عرؤهككا الالتمركز بصككككككككككككككفككة عككامككة، خصككككككككككككككوصكككككككككككككككا وأنككه ي ت ر منككه أن يلعككب دورا محوريككا في الرقي بككالجهويككة املتقككدمككة والتنميكة 

 امة، والت سيق ما بين التدخالت القطاعية.  املستد

 الخاتمة

من خالل ما سبق، يتضح، أن مفهوم الحكامة الترابية في املغرب عر ، خالل العقدين األخيرين تطورا مهما، سواء 

( والجهوية 2011على مسكككككككتوى التن يم الترابي، أو على املسكككككككتوى الترسكككككككانة القانونية التي واكبته. بدءا بالدسكككككككتور الجديد )
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(. وكلهككا 2018ة بككالجمككاعككات، وصككككككككككككككوال إلى امليثككاق الوطني لالتمركز اإلداري )( والقوانين التن يميككة املتعلقكك2015املتقككدمككة )

 مشارت  تحمل في طياتها العديد من آليات الحكامة الترابية. 

اسككككككككككككككتنادا إلى هذه التطورات، تبقا من جية الحكامة وسككككككككككككككيلة وليسككككككككككككككت  اية في حد ذاتها، وما يدل على ذلك تعدد 

إلصاقها تار  بالن ام السيارفي، وتار  بالفاعلين، وتار  أخرى بالتراب. ومن هنا، أض ى التعاري  التي أعطيت لها.  حيث تم 

كأسككككككككككككككككا  لبنككاء جهويككة متقككدمككة، و عككاد  بنككاء جمككاعككات ترابيككة قككائككد  للتنميككة بموارد أكار  الحككديككث عن الحكككامككة الترابيككة كك

لترابية، وتشكككك يل ؤىككككاءات مت انسككككة واختصككككاصككككات أوسكككك ، وسككككلطة حقيقية في ات اذ القرار م  حرية في تدبير الشككككؤون ا

 للتنمية االقتصادية واالجتماعية.  

 املراجيييع:قائمة 

     املراجع باللغة العربية:

(: الحكامة الترابية وتدبير املراؤق العمومية املحلية على ضوء مشروع الجهوية املتقدمة، الطبعة األولى، مطبعة 2014أشرقي عبد العزيز ) –

 الن ا  الجديد ، الدار البيىاء. 

شورات املندوبية السامية (: ندو  حول التنمية االجتماعية والشغل في االقتصاديات الحديثة، دؤاتر الت طيط، م 2005الحليمي أحمد ) –

 أكتوبر، املركز الوطني للتوثيق )املغرب(. –للت طيط، شتنار 

 .4470املتعلق بتن يم الجهات، الجريد  الرسمية عدد  47-96، القاوفي بتنفيذ القانون رقم 1997أبريل  2ال هير الصادر بتاريخ  –

االستثمار، م شورات املجلة املغربية ل دار  املحلية والتنمية، العدد (: الجهة املجال األنسب لالتركيز وت جي  2006الغيوبي الشري  ) –

 ، دار املعار ، الرباط.52

 . 2016، مطبعة وزار  الداخلية، 113.14القانون التن يمي املتعلق بالجماعات، رقم  –

 . 2016، مطبعة وزار  الداخلية، 111.14القانون التن يمي املتعلق بالجهات، رقم  –

 . 2016، مطبعة وزار  الداخلية، 111.14 يمي املتعلق بالعماالت واالقاليم، رقم القانون التن –

، 372(: الح مانية، قىايا وتطبيقات، م شورات املن مة العربية للتنمية اإلدارية، بحو  ودراسات، العدد 2003الكايد زهير عبد ال ريم ) –

 القاهر .

بمثابة امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري، واملقدمة من طر  األمين العام لظحكومة  2.17.618املذكر  التقديمية ال اصة بمشروع مرسوم  –

 . 2018أكتوبر  17السيد محمد حجوي بالرباط بتاريخ 

 ، الطبعة األولى، امل شورات املغربية املغاربية، الدار البيىاء.-رهان جديد ملغرب جديد  –(: الجهة باملغرب 1993املست  صالح ) –

(: إشكالية التنمية الترابية باملغرب، نموذج جهة دكالة عبد ، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغراؤيا، جامعة 2009الحسني )املصطفا  –

 القاوفي عياو، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مراكش.

 .2006شر املغربية، الدار البيىاء، املغرب املم ن "اسهام في النقاش العام من اجل طمو  مشترل"، تقرير ال مسي ية، مطبعة دار ال  –

 23بتاريخ  5711)الجريد  الرسمية عدد  2009ؤاراير  18الصادر في  17.08امليثاق الجما ي، كما تم تغيرها وتتميمها بمقتضفل القانون رقم  –

 (.   2009ؤاراير 

 . 2018، 6738امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري، الجريد  الرسمية عدد  –

(: الجبال املغربية: أي تهيلة؟، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في اآلداب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة 2007) بوجرو  السعيد –

 القاوفي عياو، مراكش.

 (: املراؤق العامة على ضوء التحوالت املعاصر ، دار ال شر املغربية، الدار البيىاء.2004بوعشيق أحمد ) –

 .6هة واشكالية الجهوية باملغرب، م لة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ؤا ، عدد خاا رقم (: مفهوم الج1990جنان لحسن ) –

جامعة سيدي ، كلية اآلداب،  هر املهراز، ؤا ، 7(: العالم القروي في البحث الجغرافي، م لة دؤاتر جغراؤية، العدد 2010جنان لحسن ) –

 . 33-09ا. ا.  برانت، -، مطبعة آنفومحمد بن عبد هللا
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(: التنمية الترابية: أية حكامة وأي تنزيل في أؤق الجهوية املتقدمة، اشغال الندو  الدولية حول "الجهوية والحكامة 2019جنان لحسن ) –

، م شورات جامعة ابن زهر أكادير، كلية اللغات والفنون 2018ابريل  5و 4والتنمية الترابية باملغرب: إشكالية التصور وتحديات التنزيل" يومي 

 والعلوم اإلنسانية القطب الجام ي آيت ملول.

 (: املغرب مقاربة جديد  في الجغراؤية الجهوية، دار طارق لل شر، الدار البيىاء. 2006جون ؤرانسوا تروان ) –

رر الصادر م  5969، الجريد  الرسمية عدد 2011يوليوز  29بتاريخ  1.11.91دستور اململ ة املغربية الصادر بتنفيذه ال هير الشري  رقم  –

 .2011يوليوز  30املواؤق  1932شعبان  28بتاريخ 

 . 20(: إشكالية التقطي  الترابي في البناء الجهوي، م لة الحوليات املغربية لالقتصاد، عدد 1997عامر محمد ) –
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 الجهة باملغرب بين توسيع صالحياتها التدبيرية وإكراهات تحقيق رهانات التنمية

The Region in Morocco between expanding its intervention powers and 

obstacles development bets 

 املغرب /جامعة الحسن األول سطات /الخياطي يد. عبد الهاد

Dr. Abdelhadi El khayaty/University Hassan first settat /morocco 

 

 : ملخص الدراسة

من أجل تحقيق  14/111تحتل الجهة أهمية كبيرة في التنظيم اإلداري الترابي املغربي، ونظرا لألدوار التي أسندها إليها القانون التنظيمي رقم 

 رهانات التنمية في مختلف أبعادها، يحاول هذا املقال دراسة وتحليل اإلطار القانوني املنظم للجهة للوقوف على حجم الصالحيات واآلليات

التي منحت لها من أجل تقوية أدوارها في مجال التنمية، ويخلص إلى أن هناك حدودا وإكراهات مازالت تواجهها على مستوى استقاللها 

ملالي، فعلى الرغم من توسيع صالحيات املجالس الجهوية ومنح رؤسائها سلطة تنفيذ مقرراتها لتعزيز التدبير الحر لشؤون الجهة، إال اإلداري وا

 أن تنفيذ أهم هذه املقررات ظل مقيدا بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من قبل سلطة املراقبة اإلدارية، باإلضافة إلى محدودية مواردها

لذاتية واعتمادها بشكل كبير على املوارد املحولة من الدولة، وهو ما يؤثر على استقاللها املالي، فضال عن التأثير السلبي لحجم املالية ا

 التفاوتات املجالية بين بعض الجهات على مستويات التنمية.

 رهانات التنمية. -التنمية الجهوية -التفاوتات املجالية  -االستقالل املالي -التدبير اإلداري  -توسيع الصالحيات -: الجهةالكلمات املفاتيح

ABSTRACT :  

The region attaches great importance to Morocco's territorial administrative management, in view of the developmental 

roles entrusted to it by organizational law No. 14/111 in order to achieve development bets in their various dimensions ; 

This article attempts to study and analyse the legal framework governing the region in order to ascertain the extent of the 

powers and mechanisms conferred upon it in order to strengthen its development roles. and concludes that there are still 

limitations and constraints on their level of administrative and financial independence, Although the powers of the regional 

councils have been expanded and the chairpersons of their councils have been given authority to implement their decisions 

to promote the free management of the region's affairs However, the implementation of the most important decisions has 

been constrained by the need for prior approval by the Administrative Supervisory Authority, in addition to its own financial 

resources and its heavy dependence on the resources transferred from the State, which affects its financial independence. 

As well as the negative impact of the magnitude of spatial inequalities among some regions on levels of development. 

Keywords : the region - extension of powers - administrative management - financial independence - field inequalities - 

reginal development - development bets. 
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 مقدمة:

بالعمل الديمقراطي، وهي أحد تعتبر الجهة في االصطالح القانوني مفهوما حديثا يرتبط ظهوره في الدول الليبرالية  

الروافد األساسية لالمركزية، لذلك يشار إليها في الدساتير العصرية على أنها جماعة ترابية تتمتع باالستقالل اإلداري 

واملالي، ويتسع هذا االستقالل حسب طبيعة نظام الجهوية املعتمد في كل بلد، ما بين نظام الجهوية اإلدارية والجهوية 

أو الحكم الذاتي، وتعد الجهة شكال متقدما من أشكال التنظيم املحلي، وألنها كذلك، تتميز باتساع رقعتها السياسية 

الجغرافية وحجمها الديمغرافي، لهذا ذهب بعض الباحثين إلى اعتبارها تجسيدا لنوع من السلطة على املستوى 

 . (Menouni ,1991,p.61)الجهوي 

الجهة انفصاال عن الدولة األم أو تعارضا مع شكلها البسيط، بل هي إطار  وخالفا ملا قد يعتقد البعض، ليست

(. كما حصل منذ نهاية الحرب 164.، ص2001تقتضيه نوعية التغيرات الحاصلة في بنية الدولة ودرجة تطورها )مالكي،

  ..(العاملية الثانية في العديد من الدول مثل: )إيطاليا، أملانيا، إسبانيا، إنجلترا وفرنسا..

وقد عرفت لجنة الشؤون الجهوية للمجلس األوربي، الجهات بأنها وحدات تتموقع تحت مستوى الدولة املركزية، 

. كما أن الجهة (4 -3ص. ص، 2003/2004وتتمتع بتمثيلية سياسية مضمونة بوجود مجلس جهوي منتخب )طالب،

تشكل مجموعة منسجمة تهدف إلى تكامل اقتصادي، إداري تنموي من أجل النهوض بمؤهالتها وتسخير إمكانياتها 

 (. 273-272ص .، ص1998املستف،)ومتوازن البشرية والطبيعية واملادية في إطار متكامل 

تعلق بإحداث املناطق االقتصادية امل 1971يونيو  16وفكرة الجهوية باملغرب خضعت للتجربة في إطار ظهير 

ليتم دعم مركزها  1992السبع، وتم االرتقاء بالجهة إلى مستوى الجماعة املحلية بمقتض ى الدستور املراجع لسنة 

، الذي أضفى عليها الشخصية املعنوية 1997أبريل  2بتاريخ  96/47، ثم أتى القانون رقم 1996القانوني أكثر في دستور 

ير مجالسها وكذا اختصاصاتها ومجاالت تدخلها وأيضا مجاالت وصاية الدولة عليها، لكن وضعها ونظم تشكيل وتسي

القانوني ظل ضعيفا في ظل هيمنة الوالي أو عامل العمالة أو اإلقليم مركز الجهة على تدبير شؤونها بشكل فعلي بدال من 

 مجلسها املنتخب.

قي الجماعات الترابية األخرى، جاعال التنظيم الترابي للمملكة ليمنحها مكانة متميزة بين با 2011ثم أتى دستور 

كتنظيم المركزي، يقوم على الجهوية املتقدمة، ومنحها الصدارة بين باقي الجماعات الترابية، مبرزا مكانة الجهة كشريك 

التدبير الحر والتضامن بين مميز للدولة في قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، مركزا على مبادئ التفريع و 

 الجهات فيما بينها وبين باقي الجماعات الترابية.

الذي أتى بمجموعة  14/111وقد تم تجسيد هذه املكانة الدستورية للجهة في ظل القانون التنظيمي للجهات رقم 

يمكن أن تلعبها من أجل  من املقتضيات التفصيلية التي تعزز من صالحيات تدخلها لالنخراط في األدوار التنموية التي

 تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية.

  أهمية الدراسة:

نظرا ألهمية موضوع الجهوية املتقدمة ببالدنا واألدوار التي يمكن أن تلعبها لتحقيق التنمية على الصعيد الجهوي، 

خصها  2011إدارية ال مركزية، نظرا ألن الدستور املغربي لسنة فإننا حاولنا دراسة اإلطار القانوني املنظم للجهة كوحدة 
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 بمركز الصدارة على باقي الجماعات الترابية باعتبارها قاطرة لتعزيز األسس اإلدارية للدولة.

 أهداف الدراسـة:

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم حجم الصالحيات التي تتوفر عليها الجهة باملغرب كوحدة أساسية من وحدات 

التنظيم اإلداري الترابي باململكة املغربية من الناحية القانونية، وتحديد طبيعة اإلكراهات التي تواجه تدبير شؤونها على 

 املستوى اإلداري واملالي واملجالي وتحول دون تحقيقها لرهانات التنمية الجهوية املنتظرة منها.

 مشكلة الدراسة:

س ي التالي: إلى أي حد عمل القانون التنظيمي للجهة على تعزيز صالحيات سنعالج في هذه الدراسة اإلشكال األسا 

حديات تدخلها في املجال التنموي، في ظل اإلكراهات اإلدارية واملالية واملجالية التي يمكن أن تواجهها من أجل تجاوز ت

 التنمية الجهوية املنشودة؟

 منهج وخطة الدراسة:

نحاول القيام بدراسة تحليلية نقدية لإلطار القانوني املنظم لعمل الجهة من أجل اإلجابة عن هذه اإلشكالية س 

 باملغرب، مع العمل على معالجة هذا املوضوع بتقسيمه إلى ثالث مباحث على النحو التالي:

 املبحث األول: اآلليات القانونية لتوسيع صالحيات تدخل الجهة لتحقيق التنمية  

 بالتدبير اإلداري واملالي لشؤون الجهة  املرتبطةاإلكراهات املبحث الثاني: 

 املبحث الثاني: اإلكراهات املجالية ورفع رهانات التنمية الجهوية

 املبحث األول: اآلليات القانونية لتوسيع صالحيات تدخل الجهة لتحقيق التنمية 

الجماعات الترابية مؤكدا على الذي منح للجهة وضعية متقدمة بين باقي  2011من أجل تنزيل مقتضيات دستور 

أن التدبير الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان املعنيين في 

على تعزيز صالحيات مجلس الجهة في مجاالت التنمية  111-14تدبير شؤونهم، عمل القانون التنظيمي للجهات رقم 

ألول(، باإلضافة إلى تعزيز السلطة التنفيذية والتنظيمية لرئيس مجلس الجهة وإعادة هيكلة إدارة عمل )املطلب ا الجهوية

 الجهة ووسائل تنفيذ برامجها التنموية )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: تقوية االختصاصات والصالحيات التقريرية للجهة 

املجال االقتصادي واالجتماعي البد أن يسايرها الربط املركب لقد أثبتت التجارب التجارب املقارنة، أن تحوالت 

للدوائر الجهوية مع الديناميكية االقتصادية واالجتماعية باألساس، ذلك أن اندماج املجال العمومي واملجال االقتصادي 

سابقتها بإعطاء  قد يخلق تفاعال يتمخض عنه خصوبة اإلنتاج، فالغاية من تجربة الجهوية املتقدمة هي تالفي سلبيات

الجهة صالحيات تقريرية وتنفيذية معززة بتقوية عدم التمركز اإلداري بمعناه الواسع، سيما وأن هذا األسلوب من شأنه 

أن يحقق التوازن واالندماج ويعتبر السند الرئيس ي إلرساء الالمركزية الفعالة وضمان الطرق املثلى 

 (.36،ص.2017إلنجاحها)الكداني،
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للجهة، مهمة النهوض بالتنمية املندمجة واملستدامة داخل  14/111ص أسند القانون التنظيمي رقم وبهذا الخصو 

دائرتها الترابية، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، عبر منحها اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة 

 واختصاصات منقولة إليها من هذه األخيرة.

للجهة في مجال التنمية الجهوية مجموعة من امليادين، كالتنمية االقتصادية وقد همت االختصاصات الذاتية 

والتكوين املنهي والتكوين املستمر والشغل والتنمية القروية والنقل والثقافة والبيئة، والتعاون الدولي من خالل إبرام 

  ات العمومية.اتفاقيات مع فاعلين من خارج اململكة في إطار التعاون الدولي بعد موافقة السلط

الذي تستغرق مدة إنجازه ست سنوات، بمثابة الوعاء الذي يحدد األعمال  الجهوية للجهةويعد برنامج التنمية 

املقرر برمجتها وإنجازها بتراب الجهة اعتبارا لنوعيتها وكلفتها في أفق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي يراعي  التنموية

والي الجهة، باإلضافة إلى إعداد تصميم جهوي إلعداد التراب وذلك تحت إشراف  السياسات العمومية، وبتنسيق مع

رئيس مجلسها بتشاور مع باقي الفاعلين املحليين والعموميين والخواص بتراب الجهة، وفي إطار توجهات السياسة العامة 

 إلعداد التراب املعتمدة على املستوى الوطني.

مع الدولة في إطار تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب منها واعتمادا كما تم منح الجهة اختصاصات مشتركة 

على مواردها الذاتية، واختصاصات منقولة إليها من الدولة في مجاالت محددة، مع ضرورة تحويل املوارد املالية املطابقة 

 لالختصاصات املنقولة إليها في إطار مبدأ التفريع. 

قد أعطى للجهة مجموعة األدوات واآلليات لتحقيق التنمية،  111-14نظيمي رقم أضف إلى ذلك، أن القانون الت

كإحداث شركات التنمية الجهوية أو املساهمة في رأسمالها باالشتراك مع شخص أو عدة أشخاص عامة أو خاصة، 

بها العمل، والتداول في وإحداث املرافق العمومية التابعة للجهة، وتحديد طرق تدبيرها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري 

شؤون تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها وفي وضع ميزانيتها واتخاذ القرارات املتعلقة بتحديد سعر الرسوم 

واألتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجهة، وتدبير أمالكها واملحافظة على عليها، وتداوله أيضا في القضايا 

داث مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية أو االنضمام إليها أو االنسحاب منها، املتعلقة باملساهمة في إح

وكذا التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص وإبرام اتفاقيات التوأمة والتعاون الالمركزي مع جماعات ترابية 

 مع الدولة.   وطنية أو أجنبية، وإبرام العقود املتعلقة بممارسة االختصاصات املشتركة

ويبدو أن االختصاصات التي أعطيت للجهة شملت مجاالت مختلفة لتحقيق مزيد من االرتقاء االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي واملشاركة في اقتراح وتنفيذ املشاريع الكبرى املهيكلة وتقوية جاذبية الجهات الستقطاب االستثمارات 

 وتشجيع املبادرات الفردية والجماعية.

 طلب الثاني: تقوية السلطة التنفيذية واإلدارية للجهةامل

املنظم للجهات سابقا، كانت االختصاصات التقريرية والتنفيذية الحاسمة  47-96حسب مقتضيات القانون رقم 

التي يفترض أن يمارسها رئيس املجلس الجهوي كجهاز منتخب يعبر عن الشرعية املحلية والجهوية، مسندة إلى الوالي أو 

، وهو األمر الذي لم يكن يستقيم والتوجه الديمقراطي والحضاري الذي تدعو له امل العمالة أو اإلقليم مركز الجهةع

وكان دور الرئيس في تنفيذ قرارات املجلس الجهوي  .(127 .، ص2014/2015)بلقزبور، سياسة وفلسفة الالمركزية

يقتصر على توقيعها بالعطف مع الوالي، مع إجباره على هذا التوقيع داخل أجل خمسة أيام من تاريخ توصل الوالي بها 
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تحت طائلة االستغناء عن توقيعه واتخاذ األمر بتنفيذها. حيث لم يكن يمارس سوى صالحيات تدبيرية اعتيادية 

كولية ترتبط برئاسة وتسيير املجلس الجهوي كجهاز منتخب وتمثيله لدى بعض املؤسسات العمومية ذات الطابع برتو 

 (.204.، ص2006الجهوي )جفري،

تم منح رؤساء مجالس الجهات صالحيات تنفيذ مداوالت هذه املجالس ومقرراتها، وهو  2011لكن في ظل دستور 

املتعلق بالجهات، وذلك بعدما كانت السلطة التنفيذية  111-14ن التنظيمي رقم من القانو  101ما تم تأكيده في املادة 

، 2011املحلية عبر مختلف مراحل تطور نظام الالمركزية باملغرب موزعة بين الهيئات املنتخبة واألجهزة املعينة )عنتري،

 (. 30.ص

ذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم وتتمثل الصالحيات التنفيذية املهمة لرئيس مجلس الجهة في  إعداد وتنفي

الجهوي إلعداد التراب، وإعداد وتنفيذ امليزانية، وتنفيذ املقرر املتعلق بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها، 

واملقرارات املتعلقة بالتدبير املفوض للمرافق واملنشآت العمومية والجهوية وإحداث شركات التنمية الجهوية وإبرام 

شغال والتوريدات أو الخدمات، ورفع الدعاوى القضائية باسم الجهة، كما يعتبر هو اآلمر بقبض مداخيل صفقات األ 

الجهة وصرف نفقاتها، ورئاسة مجلسها وتمثيلها في جميع أعمال الحياة املدنية واإلدارية والقضائية والسهر على مصالحها 

لتنفيذية التي كان يمارسها الوالي أو عامل العمالة أو اإلقليم طبقا للقانون، وهو ما يعني سحب مجموعة من الصالحيات ا

 مركز الجهة ومنحها لرئيس مجلس الجهة تعزيزا للوضع املتقدم الذي أصبحت تحظى به الجهة.

كما تم منحه صالحية ممارسة السلطة التنظيمية بعد مداوالت املجلس بموجب قرارات تنشر في الجريدة  

من القانون التنظيمي للجهات، وتعني السلطة التنظيمية املحلية  251بية طبقا ألحكام املادة الرسمية للجماعات الترا

السلطة التي تنصب على اتخاذ القرارات والقيام باإلجراءات التي يتطلبها حسن سير املرافق العمومية بكيفية منتظمة 

اة العامة في مجاالتها املتعددة عن طريق اتخاذ ومضطردة من أجل الحفاظ على النظام العام والتدخل لتنظيم أوجه الحي

 (.67.، ص2003أشرقي،)وفردية قرارات تنظيمية عامة 

، والذي يظل في غيابها فاقدا ألي محتوى 2011وهي تشكل أداة لتجسيد مبدأ التدبير الحر الذي أقره دستور 

لى وسائل قانونية كافية، وفي مقدمتها عملي، فلكي تدير الجهة كجماعة ترابية نفسها بكيفية حرة يجب أن تتوفر ع

 . (Guzmam , 201 3,p.3) التنظيميةاالعتراف لها بالسلطة 

إن نجاح مسلسل الجهوية املتقدمة في شقه املتعلق بالالمركزية يقتض ي أن تتمتع الجهة بوسائل وآليات إدارية 

إلطار عمل القانون التنظيمي للجهات على تكون موضوعة تحت تصرفها من أجل تنفيذ مداوالتها وقراراتها، وفي هذا ا

 هيكلة اإلدارة الجهوية الجديدة واعتماد طرق بديلة للتدبير، من خالل تقسيمها إلى مديريتين: 

املديرية العامة للمصالح: ويسيرها مدير عام يتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته اإلشراف على إدارة الجهة 

والسهر على حسن سيره ولهذه الغاية يتولى تنفيذ القرارات التي تدخل في اختصاص وتنسيق العمل اإلداري بمصالحها 

الرئيس، ومساعدته من الناحية التقنية في إعداد مشروع امليزانية، وتمثيله في االجتماعات التقنية، وتوفير املساعدة 

ق والقرارت التي يتخذها املجلس وحفظ التقنية للجان الدائمة للمجلس وفقا ملا يقرره الرئيس، والسهر على حفظ الوثائ

 أرشيفه ومسك سجل محتوياته.

مديرية شؤون الرئاسة واملجلس: وتسند لها مهام السهر على الجوانب اإلدارية املتعلقة باملنتخبين وسير أعمال 



 

 التراب والتنمية الجهوية والمحلية: رؤى متقاطعة -الجهة

 

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

155 

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، السياسية واالقتصادية / ألمانيا

 

املجلس ولجانه، من تحضير للوثائق وتوفير الحاجيات الضرورية لالشتغال وإرسال املقرارات والقرارات التي يتخذها 

تتولى تحضير ومسك الوثائق اإلدارية املتعلقة بتعويضات أعضاء  املجلس ورئيسه بعد توقيعها إلى السلطة املختصة، كما

 (.280.، ص2019الخالدي،)املجلس 

إن النهوض باألدوار التنموية امللقاة على عاتق الجهة، فرض تمتيعها بوسائل لتتبع وتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية 

لقانون التنظيمي للجهات، الوكالة الجهوية لتنفيذ التي يقررها املجلس الجهوي، ومن بين هذه الوسائل التي أتى بها ا

املشاريع، التي تحدث لدى كل جهة بهدف جعل املجلس املنتخب يتكفل بتسيير الشؤون الجهوية من التقرير إلى التنفيذ، 

جزة وتكمن مهمة الوكالة في تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقررها مجلس الجهة واستغالل وتدبير املشاريع املن

املالية عند -لحسابها، ومد لجنة اإلشراف واملراقبة ومن خاللها املجلس الجهوي باملساعدة القانونية والهندسة التقنية

إعداد الدراسات والبرامج، وهي تعتبر شخصا اعتباريا يتمتع باالستقالل اإلداري واملالي، بحيث تتوفر على ميزانية خاصة 

هوي، ويدير شؤون هذه الوكالة لجنة اإلشراف واملراقبة التي يرأسها رئيس املجلس بها، وتعمل تحت وصاية املجلس الج

من القانون التنظيمي للجهة. ويسير  132الجهوي وهي تتألف من فئة من أعضاء املجلس تحدد حسب شروط املادة 

عمل تحت سلطة ومراقبة شؤونها مدير يعين بقرار لرئيس املجلس بعد موافقة السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية، ي

 لجنة اإلشراف واملراقبة.

 املرتبطة بالتدبير اإلداري واملالي لشؤون الجهة  تالثاني: اإلكراهااملبحث 

أعطى للجهة صالحيات واسعة لتدبير شؤونها بكل حرية من أجل تحقيق متطلبات التنمية  2011رغم أن دستور 

مضمون التدبير الحر والرهانات املتوخاة منه، كاستمرار بعض أشكال الجهوية، إال أن هناك تقييدات خاصة تتنافى مع 

(. التي وإن غيبت كمفهوم من القانون التنظيمي للجهات، إال أنها ظلت حاضرة 41.، ص2012زعنون،)اإلدارية الوصاية 

يحد من  (. الش يء الذي173ص، 2019بقوة من خالل مراقبة املشروعية ورقابة التعرض وسلطة التأشير )األعرج،

االستقالل اإلداري للجهة )املطلب األول(، باإلضافة إلى محدودية مواردها املالية الذاتية وارتهان ماليتها بما ترصده لها 

 الدولة من موارد، الش يء الذي يؤثر على استقاللية قراراتها املالية الخاضعة أيضا لسلطة التأشير )املطلب الثاني(.

اقبة اإلدارية على االستقالل اإلداري للجهة   املطلب األول: تأثير املر

 بالقانون التنظيمي للجهة فما ورد الدستوري، اإلقرار مستوى  في يكن لم الحر ملبدأ التدبير القانوني التنزيل إن

 عليها املنصوص التنظيمية السلطة ممارسة في الجماعات الترابية اختصاص عمليا يترجم أن يستطع لم املشرع أن يظهر

 املوقع إضعاف في سيسهم ما وهو التنظيمية، من النصوص ثقيلة مرتهنة بترسانة السلطة هذه إن حيث الدستور، في

 (.41.، ص2012زعنون،)املنتخبة للمجالس  التنفيذي

 الالزمة التدابير جميع واتخاذ مجلس الجهة الجهوي لرئيس املجلس ومداوالت مقررات تنفيذ إسناد أن إلى ونشير

 التي الكثيرة االستثناءات أمام يصمد أن شأنه من مبدئي ليس إعالن مجرد يبقى بالصرف، آمرا اعتباره إلى إضافة لذلك

 الجهوي  املجلس ومقررات الرئاسة قرارات من جانب نفاذ عبر إخضاع محتوى وذلك أي من تفرغه وتكاد مداه من تحد

 لسلطة التأسيس في املشرع مبالغة ُيالحظ حيث بالداخلية، املكلفة الحكومية السلطة التداولية لتأشيرة وصالحياته

 .(54 -53ص، 2017عدنان،)الرقابة  سلطة ممثلي لفائدة مبررة وغير تقديرية واسعة

من القانون التنظيمي  112، نصت املادة 2011من دستور  145إذ تطبيقا ملقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 
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وأنه تعتبر  لى أن والي الجهة يمارس املراقبة اإلدارية على شرعية قرارات رئيس مجلس الجهة ومقررات مجلسها،للجهات ع

باطلة بحكم القانون املقرارات والقرارات املتخذة خرقا ألحكام القانون التنظيمي للجهة وللنصوص التشريعية 

لتي ال تدخل في صالحيات مجلس الجهة أو رئيسه، وتبث والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذلك املقررات والقرارات ا

املحكمة اإلدارية في طلب البطالن بعد إحالة األمر إليها في كل وقت وحين من قبل السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية، 

للجهة،  لكن بما أن صالحيات املجلس وخاصة في مجال االختصاصات املتعلقة بالنهوض بالتنمية املندمجة واملستدامة

قد جاءت عامة وغير محددة بشكل مفصل، فإن وزارة الداخلية ستمتلك سلطة تقديرية في تكييف مجال اختصاصات 

 املجلس الجهوي، الش يء الذي سيقيد عمله في مباشرته الختصاصاته.

الجهة أن يمارس رقابة قبلية تتمثل في  يمكن لواليمن القانون التنظيمي للجهات  112وحسب منطوق املادة 

التعرض على املقررات التي ال تدخل في صالحيات املجلس الجهوي، والتعرض على جدول أعمال الدورات التي تخرج عن 

نطاق صالحيات واختصاصات املجلس، التي كما قلنا تبقى اختصاصات عامة وفضفاضة، الش يء الذي يؤدي إلى تدخل 

 اط املجلس في هذه الجوانب.وفرض هيمنته على نش

وال يقف األمر عند هذا الحد، بل يمكن للوالي أيضا أن يحل محل رئيس املجلس الجهوي طبقا للمسطرة 

من القانون التنظيمي املتعلق بالجهات، بحيث يتم انتزاع تدبير الشأن الجهوي من الهيئة  79املنصوص عليها في املادة 

ة املعينة، واألشد من ذلك أن من حق هذه األخيرة حل املجلس املجلس الجهوي وتعيين املنتخبة لفائدة السلطة اإلداري

لجنة خاصة بقرار من وزارة الداخلية يترأسها والي الجهة الذي يمارس بهذه الصفة الصالحيات املخولة لرئيس مجلس 

قبة اإلدارية التي يمكن أن تهدد الجهة بموجب القانون التنظيمي للجهات، وتعتبر هذه املقتضيات من أشد قيود املرا

 استقاللية التدبير اإلداري للجهة إذا ما تم اللجوء إليها في إطار سلطة تقديرية واسعة لسلطة املراقبة.

يمنح وضعية  2011من دستور  145كما أنا مقتض ى املساعدة على تنفيذ البرامج التنموية الوارد في الفصل 

تهدد التدبير الحر لشؤون الجهة، فمساعدتهم لرؤساء الجهات في تنفيذ املشاريع جديدة ملمثلي السلطة املركزية قد 

 .(Zair,2012,p.15)املساعدة اسمالتنموية ينطوي على ممارسة رقابة إدارية مباشرة تحت 

 املطلب الثاني: ضعف املوارد املالية للجهة وعدم استقاللية قرارها املالي

بالجهات نص في املادة الثالثة منه على تمتيع الجهة كجماعة ترابية باالستقالل رغم  أن القانون التنظيمي املتعلق 

املالي، إال أن تفحص مضامينه يقودنا الستجالء مؤشرات ضعف، إن لم نقل غياب هذا االستقالل املالي، ومن بين هذه 

ون لها الكلمة الفصل في أهم املؤشرات، عدم استقاللية القرار املالي للجهة، فقد حرصت سلطة املراقبة على أن تك

 202املقررات املالية للمجالس الجهوية، كاملقررات املتعلقة بامليزانية واالقتراضات، والضمانات املنصوص عليها في املادة 

من القانون التنظيمي للجهات، وكذا املقررات ذات الوقع املالي على النفقات واملداخيل، وال سيما تحديد سعر الرسوم 

وى ومختلف الحقوق وتفويت أمالك الجهة وتخصيصها، بحيث ال يمكن تنفيذها إال بعد التأشير عليها من قبل واألتا

 السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية.

أضف إلى ذلك أن هناك مؤشرات أخرى تدل على محدودية االستقالل املالي للجهة، كضعف املوارد املالية وخاصة املوارد 

دون املستوى املطلوب األمر الذي يجعل من املوارد املحولة املورد األساس ي للجهة، السيما مع استمرار الذاتية التي تبقى 

، الذي يخصص للجهة 47-06ضعف الوعاء الجبائي في ظل استمرار العمل بموجب مقتضيات القانون الجبائي رقم 
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الصيد البري والرسم املفروض على  هي: الرسم املفروض على رخص موارد جبائية ضعيفة، ال تتجاوز ثالث رسوم

الخدمات املقدمة باملوانئ والرسم املفروض على استغالل املناجم، هذا إن لم نقل أن أوعيتها منعدمة في بعض الجهات، 

نظرا الستحالة تعميمها على بعض الجهات، كالرسم املفروض على الخدمات املقدمة باملوانئ، حيث ال تستفيد منه 

مكناس،  –خنيفرة، و جهة فاس  –تافياللت، وجهة بني مالل  –تتوفر على سواحل بحرية كجهة درعة الجهات التي ال 

تطوان، وبالتالي لن تستفيد من الرسوم  –ونفس الش يء ينطبق على الجهات التي ال تتوفر على مناجم كجهة طنجة 

 (. 51،ص.2006/2007املفروضة على استغالل املناجم)امليري،

التنظيمي املتعلق بالجهات نصت على أن للجهة مجموعة من املوارد املالية، إال أن  من القانون  189رغم أن املادة 

تبقى من بينها والتي يجب أن تشكل الركيزة األساسية ألي تمويل جهوي، تبقى ضعيفة جدا بسبب  الجبائية التياملوارد 

يؤدي إلى ضعف مواردها املالية الذاتية  مما 47-06هزالة الوعاء الجبائي للرسوم املخصصة للجهات في إطار القانون رقم 

 يستقيم ومطلب االستقالل املالي للجهات.باملوارد التي ترصدها إليها الدولة، وهو ما ال  ويجعلها مرتهنة

من الدستور، بموجب  141إذ إن الدولة ملزمة بأن تخصص للجهات تطبيقا ملقتضيات الفقرة األولى من الفصل 

من حصيلة الضريبة على  %5من حصيلة الضريبة على الشركات، و %5قوانين املالية، بصفة تدريجية نسبا محددة في 

الرسم على عقود التأمين، تضاف إليها اعتمادات مالية من امليزانية العامة للدولة )املادة من حصيلة  %20الدخل، و

التنظيمي للجهات(، باإلضافة إلى املوارد التي يمكن أن تحصل عليها من صندوق التأهيل االجتماعي  ن ، القانو 188

 وصندوق التضامن بين الجهات.

الشركات والضريبة على الدخل تبقى ضعيفة مقارنة مع حصة  لكن املالحظ أن حصيلة الجهة من الضريبة على

الدولة من هذه الضرائب، كما أن مجال تحديد هذه الحصص يبقى مرتبطا بقوانين املالية، وبالتالي فالتقلبات التي يمكن 

 أن تؤثر على ميزانية الدولة، ستؤثر بالضرورة على حصة الجهة من الضرائب التي ستخصص حصة منها للجهات

(، إذ عليها االنتظار حتى تتم املوافقة على القانون املالي ملعرفة الحصة التي ستستفيد منها من 112،ص.2007)أمجد،

ضريبة ما، األمر الذي سيؤثر سلبا على البرامج االقتصادية خاصة املتوسطة والطويلة األمد)حمر الراس، 

 (.46،ص.2016/2017

املحولة للجهات نسبة عالية في بنية تمويل ميزانيتها، ففي  شكل املواردتوهذا على عكس التجارب املقارنة، حيث 

النموذج األملاني على سبيل املثال، يقتسم االتحاد الفدرالي مع الواليات )الالندر( أغلب املوارد ذات املردودية املرتفعة 

يعا دستوريا للموارد املالية بينها بموجب الدستور، ونفس األمر بالنسبة للمجموعات املستقلة بإسبانيا، حيث نجد توز 

 .(Brahimi ,1995,p.15) املركزيةوبين اإلدارة 

من  التي تمكنهاالجهة على املوارد املالية الالزمة  أن تتوفروعليه يمكن القول أن االستقالل املالية للجهة، يفرض 

التنموية، وخاصة املوارد الذاتية، بحيث تتمتع بدرجة كافية من االستقالل املالي عن السلطة  وتمويل برامجهاتنفيذ 

 املركزية وال تبقى مرتهنة للموارد املحولة إليها من قبل هذه األخيرة.

 املبحث الثالث: اإلكراهات املجالية وتحقيق رهانات التنمية الجهوية

خلفها التقسيم الترابي للمملكة الذي كان يرتكز على تقسيمها إلى ستة رغم محاولة تجاوز العيوب املجالية التي 
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عشر جهة، إال أن التفاوتات املجالية بين الجهات مازالت  اثنااد تقسيم جهوي جديد يقوم على عشر جهة، واعتم

حاضرة، مما يفرض املزيد من الجهد من أجل إعادة التوازن من حيث توزيع املوارد واألنشطة االقتصادية بين الجهات 

دها الغنية والجهات الفقيرة )املطلب األول(، من أجل تحقيق رهانات التنمية الجهوية املنشودة في مختلف أبعا

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والوقوف على املشكالت واملعوقات املطروحة في طريق التنمية واالستثمار وحلها، 

والتعرف على حاجيات السكان في مختلف القطاعات اإلنتاجية وغيرها من املقاوالت والفاعلين االقتصاديين )املطلب 

 الثاني(.

 بين الجهاتاملطلب األول التفاوتات املجالية 

من  %70أبانت عدة تقارير صادرة عن املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي وعن املجلس األعلى للحسابات أن 

من هذه الساكنة تتمركز باملناطق  % 55عشر جهة، كما أن  اثنانية تتمركز بخمس جهات من أصل الساكنة الوط

جماعة ترابية تنمو بمعدل إما  160لى مدينة الدار البيضاء، وأن الساحلية وخاصة بالشريط املمتد من مدينة القنيطرة إ

 3/1من التراب الوطني يتمركز بها ثلث  % 7عشر جهة تمثل  اثناسلبي أو منعدم، باإلضافة إلى أن ثالث جهات من أصل 

 %18تي تمثل عشر جهة ال اثنامن الساكنة الوطنية، وتمثل نصف الناتج الداخلي الخام، كما أن خمس جهات من أصل 

إقليما األقل نموا باملغرب  20من الناتج الداخلي وأن  %75من الساكنة الوطنية وتمثل  5/2من التراب الوطني تضم 

موزعة على جميع جهات اململكة، كما أنه باعتماد مؤشر سنوات التأخر لكل جهة عن باقي الجهات يتبين أن الفرق كبير 

سنة كفرق بين الجهات، في حين أنه باعتماد مؤشر مستوى التنمية  20يم إلى وشاسع قد يصل مثال على مستوى التعل

سنة، وهذه املؤشرات توضح أن املغرب يعيش في  40االقتصادية واالجتماعية قد يصل هذا التأخر بين الجهات لحوالي 

س االقتصادي حقب وأزمنة مختلفة، وهو ما قد يشكل مصدر قلق حقيقي على االستقرار والتنمية)تقرير املجل

 (.129 -128ص. ،2017واالجتماعي والبيئي،

كما أن هناك ضعفا في التوزيع العادل للموارد املالية بين الجهات، حيث إن بعض الجهات ال تتوفر على الرسوم 

مما يجعلها في انتظار التحويالت املالية للدولة، وهناك  أيضا تفاوتات بين الجهات فيما   06/47املتضمنة في القانون رقم 

ات الصناعية واألنشطة االقتصادية في ثالث جهات هي جهة الدار يتعلق بتوفير فرص الشغل، بحيث تتمركز البني

من املجال  % 7الحسيمة، والتي ال تمثل سوى  –تطوان  –القنيطرة وجهة طنجة  -سال –سطات وجهة الرباط  -البيضاء

همة من من السكان وحصة م % 44من الناتج الداخلي الخام، وتستقطب حوالي  % 58املغربي،  بينما تنتج ما يناهز 

األنشطة االقتصادية، مما يجعلها محط موجات هجرة من املناطق النائية للعديد من األفراد من أجل البحث عن فرص 

 عمل أو عن مكان عيش أفضل.

إذ مازالت نسبة البطالة في بعض الجهات تزداد وتتفاقم، مما يؤدي إلى فرملة التنمية الجهوية، ألن سوق الشغل 

دمج لليد العاملة النشيطة وغير مستقر، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام بروز املغرب كقوة في بعض الجهات غير م

 (. 328.، ص2021لها عالقة مباشرة بالتفاوتات املجالية )العقراوي، وهته الفرملةاقتصادية صاعدة، 

 الخاص، الذي رلالستثما املجالية مشروطا بالجاذبية عامة، بصفة الجهات، تنمية مستوى  يظل آخر، صعيد على

التوزيع املجالي  أن والحال الشغل،  فرص وخلق املداخيل وتوفير املضافة القيمة خلق من املطاف نهاية في يمكن

 55 ب تستأثر 12 أصل من جهات 3 كانت ، 2017سنة نهاية ففي الجهات،  بين صارخة فوارق  وجود على يدل للمقاوالت

قل بالجهات والتشغيل النمو على سلبا يؤثر مما املغرب، في املقاوالت من املائة في
َ
 األخيرة هذه فتئت ما جاذبية، حيث األ
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املحلية)تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي  الضريبية القاعدة لضيق نظرا  الضريبية، مواردها ضعف من تعاني

  .(129ص. ،2017والبيئي، 

الضعف الكبير في البنيات التحتية بمعظم الجهات،  إضافة إلى ما سبق فإن ما يعمق من مظاهر الالتوازن الترابي

إن على مستوى الصحة أو التعليم، حيث يعرف قطاع الصحة إشكالية التوزيع العادل واملنصف بين الجهات، إذ هناك 

طباء األ  توزيع فوارق في الولوج إلى الخدمات الصحية، وعدم عدالة التوزيع الترابي للموارد البشرية في املجال الصحي يظل

 بعض بينما تعاني ،)القنيطرة-سال-والرباط سطات - البيضاء الدار جتهي في يتمركزون املائة في 40 من فأكثر( جد متمركز

 وتظل القطاع، املبذولة في الجهود من الرغم على الصحية، العالجات في كبير خصاص من والجبلية القروية املناطق

، من العديد   في متعددة الخصاص هذا مظاهر  والنقص واملمرضين، عدد األطباء في بالنقص يتعلق ما وسيما الجماعات 

 إلى للوصول  قطعها ينبغي التي املسافات إلى طول  إضافة األدوية، توفر في وأحيانا التجهيزات، وفي االختصاصيين األطباء في

ص.  2017واالجتماعي والبيئي، مفرط)تقرير املجلس االقتصادي  بشكل الطويلة املواعيد وآجال صحي، مركز أقرب

130). 

والجهات  القنيطرة -سال - الرباط وجهة سطات -البيضاء الدار جهة فوحدها التعليم، في الحق مستوى  وعلى

 الجهات حين أن في سنة، 5.64 البالغ الوطني املعدل يفوق  تمدرس سنوات عدد متوسط تسجل التي هي الثالث الجنوبية

 .الوطني املتوسط من أقل مستويات تسجل املتبقية السبع

ذلك  يؤكد كما التعليم، إلى الولوج صعيد على مهمة تفاوتات تشهد بالدنا في الجهات بعض فإن ذلك، عن فضال

 نفسه يستمر وجود الوقت في ،12أصل من جهات ثماني في نقطة 0.50 يتجاوز  الذي والتكوين للتربية جيني مؤشر

 في الفوارق  التفاوتات على هذه تنعكس حيث الخصوصية، باملدارس للملتحقين املائوية النسبة في كبيرة جهوية تفاوتات

 .الجهات مختلف سكان االجتماعي بين لالرتقاء املتكافئة غير الفرص على بالخصوص تنعكس لكنها واملردودية، التكوين

ظور اإلدماج والتماسك االجتماعي ومن جهة أخرى، يبرز تحليل الديناميات والتفاوتات الترابية بين الجهات من من

استمرار فوارق مجالية مهمة على مستوى الدخل والفقر، وفي مجال اإلدماج في األنشطة والشغل واملساواة بين الجنسين 

والصحة والتكوين وظروف عيش األسر، وخاصة ما يتعلق بالولوج للخدمات األساسية ونوع السكن والولوج للعالم 

آسفي، حيث أظهر  -خنيفرة ومراكش-تراكم الصعوبات في ثالث جهات: درعة تافياللت وبني ماللالرقمي وغير ذلك. وت

 .0,7مؤشر التنمية املحلية املتعددة األبعاد تسجيل أقل املعدالت بالجهات الثالث مقارنة مع املعدل الوطني املقدر بحوالي

لعالقات التي تجمع ما بين الدولة والجماعات إذ إن حل إشكالية التفاوتات املجالية يستدعي إعادة النظر في ا

الترابية، مع تقوية أدوات التخطيط والتدخل بهدف إضفاء البعد املجالي عليها. حيث أصبح البعد املجالي أساسيا في 

ضا، تحقيق التنمية الدامجة واملستدامة، واالستغالل العقالني للموارد الطبيعية وصيانة التوازنات البيئية. كما يشكل أي

وسيلة للحد من االختالالت الجهوية وتحقيق النهوض بالتنمية املندمجة والشمولية. لهذا من الضروري تطوير السياسات 

العمومية املجالية وتوضيح أهدافها على مستوى الجماعات الترابية، وتعزيز استراتيجيات التنمية الترابية والحكامة 

 والتعاقد.

 تحقيق رهانات التنموية للجهةاملطلب الثاني: دور الجهة في 

في إطار تنفيذ اختصاصاتها الذاتية  111.14إن الجهة مطالبة اليوم كما أكد على ذلك القانون التنظيمي رقم 

بالنهوض بالتنمية الجهوية املندمجة واملستدامة، السيما فيما يتعلق بتحسين جاذبية املجال الترابي وتقوية تنافسيته 
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اعتماد التدابير واإلجراءات املشجعة للمقاولة ومحيطها، والعمل على تيسير توطين األنشطة االقتصادية، من خالل 

املنتجة للثروة، وتهيئة مناطق لألنشطة االقتصادية بالجهة، وتحسين البنيات التحتية على مستوى الطرق واملسالك 

 بالعالم القروي، وأيضا على املستوى الحضري بشراكة مع الدولة.

إطارا مالئما وحلقة رئيسية للمساهمة في بلورة استراتيجية جديدة للتنمية، حيث أصبحت إحدى الركائز  ألنها تعد

األساسية للعمل والتدبير االقتصادي على املستوى املجالي، وأضحت مطالبة من طرف العديد من الفاعلين باملساهمة في 

القتصاديين واالجتماعيين على املستوى الجهوي، إنعاش النمو االقتصادي، وفي تنسيق تدخالت مختلف الشركاء ا

خاصة أنه لم يعد بإمكان الحكومة املركزية أن تستجيب ملختلف حاجيات املجتمع، إذ أنه أصبح من الصعب عليها أن 

 (.146،ص.2019تولي االهتمام الكافي ملختلف جهات الدولة وإدارة شؤونها بالشكل الجيد)الخالدي،

مجرد تقديم الخدمات اإلدارية إلى لعب دور املتدخل في النشاط االقتصادي وتنشيط الفعل إذ عليها أن ترتقي من 

 على باقي الجماعات الترابية األخرى. 2011التنموي الجهوي بشكل يواكب الدور املتقدم الذي منحه لها دستور 

وذلك في ظل تنامي الطلبات والحاجيات املحلية، واالستجابة للتحوالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية  

املتسارعة، لكن مشاركة الجهة هذه رهينة باألساس بتوفرها على إمكانيات التدخل الفعال لتوفير املناخ املالئم التخاذ 

الوضعية املعيشية للسكان وتلبية الحاجيات واملتطلبات املتنامية، املبادرات والقيام بالعمليات الهادفة إلى الرفع من 

 وتفعيل إسهاماتها في رفع التحديات املطروحة أمام التطور الحاصل بمختلف امليادين االقتصادية واالجتماعية.

جتماعي فإحداث الجهة ال يرمي إلى بناء إطار إداري، بل يستهدف الجانب التنموي خاصة في شقه االقتصادي واال 

الدولة ضمن استراتيجيتها بفعل تفاقم االختالالت البنيوية بين املجاالت  التي تضعهاالذي أصبح من األهداف املنشودة 

 الترابية.

حيث أن خلق تنمية مستدامة وسريعة لالقتصاد الوطني تتطلب االعتماد على استراتيجية تنموية جهوية تؤدي إلى 

د العجز في مجال البنيات التحتية األساسية والتجهيزات، حيث ينتظر من الجهة أن القضاء على الفوارق الجهوية، وس

تعمل على سد هذه الثغرات باالعتماد على موارد صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل االجتماعي، السيما في 

واملواصالت، وذلك بالتعاون مع والي  مجاالت املاء الصالح للشرب والكهرباء، والسكن غير الالئق والتربية، وشبكة الطرق 

 .الجهة الذي يمكن لرئيس الحكومة تعيينه آمرا مساعدا بقبض مداخيل صندوق التأهيل االجتماعي وصرف نفقاته

ألن التوجه الحالي للدولة ال يراهن على تحقيق التنمية الجهوية باالعتماد على املجالس الجهوية لوحدها، بل 

نب سلطة الالتركيز اإلداري في إطار التعاون املتبادل من أجل خدمة املصلحة العليا لبالدنا بعيدا باالعتماد عليها إلى جا

عن الحساسيات السياسوية التي تعرقل سير ونجاح األجهزة املنتخبة، وبعيدا أيضا عن أسلوب الوصاية الذي أثبت 

ن مراقبة عمل الجهة أمر محمود ومطلوب، لكن فشله وعدم نجاعته في تحقيق نتائج إيجابية على املستوى التنموي، أل 

 يجب أن تكون هذه املراقبة الحقة وصارمة وغير مقيدة بشكل مسبق لتدبير شؤون الجهة.

كما أن الجهة مطالبة أيضا برفع مجموعة من التحديات وتحقيق رهانات كبرى في املجال االجتماعي، الذي يعتبر 

 لف الواجهات، وتحسين وضعية السكان وجعلهم محور عملية التنمية.مدخال مهما لتحقيق تنمية جهوية على مخت

وذلك من خالل عدة محاور أبرزها محاربة اإلقصاء والتهميش وتشجيع االندماج االجتماعي عن طريق مداخل 

ابية التابعة أساسية يتجلى أبرزها في دعم التعليم والتكوين املنهي من خالل إنشاء مراكز للتكوين املنهي في الجماعات التر 

للجهة، والتي ال تتوفر على هذا النوع من املراكز أو بها عدد قليل منها، وذلك بشراكة مع الدولة، وإنشاء أحياء جامعية 

 الستيعاب الطلبة املسجلين في مراكز التكوين املنهي وفي الجامعات، وإنشاء مراكز ثقافية بما فيها املكتبات.
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خالل توفير ظروف االستثمار سواء الوطني أو األجنبي عن طريق إقامة وتنظيم  باإلضافة إلى إنعاش التشغيل من

مناطق صناعية، وعرض مؤهالتها وفرص االستثمار بها ومدى توافر اليد العاملة بالجهة، وإبراز حجم مواردها الطبيعية، 

باألساس القيام بالتسويق اإلعالمي  وهذا كله لن يتم إال عبر إحداث خاليا إعالمية وتواصلية على مستوى كل جهة، مهمتها

 ملؤهالت الجهة لجلب االستثمار.

كما يمكن للجهة أن تتولى تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز مشروع ال يدخل في االختصاصات الذاتية لها، بمبادرة منها 

الة يتم اإلنجاز في إطار واعتمادا على مواردها الذاتية، إذا تبين أنه يسهم في بلوغ األهداف املنوطة بها، وفي هذه الح

 من القانون التنظيمي للجهات الخاص بممارسة االختصاصات املشتركة، 92التعاقد املنصوص عليها في املادة 

وفي نفس اإلطار ينتظر من الجهة تفعيل اختصاصها املتعلق بعقد الشراكات الالزمة وإبرام اتفاقيات التعاون مع 

ة داخل اململكة وخارجها في إطار التعاون الدولي، وكذا الحصول على تمويالت في نفس الفاعلين املعنيين بالتنمية الجهوي

 اإلطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل.

 خــــاتـــمـــة:

ملشروع جهوية رغم تعزيز املشرع الدستوري من مكانة الجهة بين باقي الجماعات الترابية في إطار التأسيس  

الذي شكل تجسيدا ملشروع الالمركزية في بعدها  14/111متقدمة، وتنزيل ذلك عبر القانون التنظيمي للجهات رقم 

الجهوي محاوال تعزيز صالحياتها التدبيرية من خالل منح املجالس الجهوية كامل الصالحية للتداول في املسائل املتعلقة 

رئيسه سلطة تنفيذ املقررات والقرارات املتعلقة بالجوانب  واالجتماعية ومنحة بتحقيق متطلبات التنمية االقتصادي

اإلدارية والتنظيمة واملالية للجهة، إال أن ذلك لم يحل دون استمرار وجود بعض اإلكراهات اإلدارية  املرتبطة بثقل رقابة 

املالية وارتهانها للموارد املالية  السلطة املركزية على أعمال وأشخاص الجهة، فضال عن  محدودية وضعف مواردها

 املحولة إليها من الدولة.

إضافة إلى وجود إكراهات مجالية تتصل بالطبيعة الجغرافية والبشرية لكل جهة وامكاناتها االقتصادية ومواردها 

 واالقتصادي االجتماعي والنمو الثروة توزيع في سيما الالطبيعية، مما يخلف مستويات متفاوتة من التنمية بين الجهات، 

 تحقيق من وتحد للمجاالت، الدامجة التنمية عجلة أمام كوابح تشكل والتي العمومية، للخدمات الولوج في وتفاوتات

 الجوانب هذه في النظر إعادة من البد لذا االجتماعي. التماسك وتعزيز املواطنين عيش مستوى  لتحسين املنشود املستوى 

 قاطرة الجهة وجعل املنشودة، الجهوية التنمية رهانات تحقيق أجل من واملجالية واملالية اإلدارية اإلكراهات هذه وتجاوز 

 الالمركزي. بعدها في للتنمية

 قائمة املــــراجــــــــــــع:

 املراجع باللغة العربية:

 القوانين:

 (.2011يوليوز  29) 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91بتنفيذه الظهير الشريف رقم الصادر   2011دستور اململكة املغربية لسنة  –

يوليوز  7)  1436رمضان  10صادر في  1.15.83املتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  111-14القانون التنظيمي رقم   –

2015.) 

 الكتب:

(، مطبعة 5، )ط106املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية،سلسلة مواضيع الساعة،  (.القانون اإلداري املغربي. 2019األعرج، محمد، ) –

 البيضاوي.

(.الجهوية املتقدمة ورهان تحقيق التنمية دراسة مقارنة مع تجربة املجموعات املستقلة اإلسبانية. املجلة املغربية 2019راشيد.) الخالدي –
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 .259(، 127عمال جامعية، )لإلدارة املحلية والتنمية، سلسة مؤلفات وأ

 (. التطور اإلداري في أفق الجهوية )من املركزية إلى الالمركزية(. مؤسسة بنشرة للطباعة و النشر.1998صالح.) املستف –

 (، مطبعة النجاح الجديدة.1(.العامل واملفهوم الجديد للسلطة. )ط2003عبد العزيز. ) أشرقي –

 (، طباعة تيسير.(   1اإلدارة املحلية. )ط -غرب، اإلدارة املركزية(. التنظيم اإلداري بامل2006سعيد.) جفري  –

(. 2000( ، املطبعة والوراقة الوطنية.( بوجيدة، محمد. )1(. الوجيز في القانون الدستوري واملؤسسات السياسية.)ط 2001امحمد.) مالكي –

(، مطبعة دار القلم 1الجديد للجهات واملمارسة العملية.)طالتنظيم الجهوي الالمركزي باملغرب: دراسة تحليلية نقدية على ضوء القانون 

 للطباعة والنشر والتوزيع.

 األطروحات والرسائل:

.جامعة ]أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام غير منشورة[(.التدبير االقتصادي للجماعات املحلية باملغرب. 2006/2007سعيد .) امليري  –

 محمد الخامس بالرباط، املغرب.

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية [ (.مبدأ التفريع واختصاصات الجهة باملغرب.2014/2015املصطفى.) بلقزبور  –

 . جامعة الحسن األول بسطات، املغرب.]غير منشورة

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام [. (. التدبير املالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة2016/2017سناء.) حمر الراس  –

 . جامعة محمد الخامس بالرباط، املغرب.]والعلوم السياسية غير منشورة

اه في الحقوق ور أطروحة لنيل الدكت[زعير نموذجا. -زمور  -سال -(. الجهة في التنظيم اإلداري املغربي. جهة الرباط2033/2004محمد. ) طالب –

 الخامس. أكدال بالرباط،  املغرب. . جامعة محمد]غير منشورة

 املقاالت:

(. العدالة املجالية بين األدوار التنموية للجهة ورهان التضامن الترابي دراسة تحليلية في البعد الجهوي للنموذج 2021هشام.) العقراوي  –

الجهوية املتقدمة وآفاق الحل السياس ي لجهة منشور ضمن مؤلف جماعي حول مرتكزات النموذج التنموي الجديد بين رهان  التنموي املغربي.

 .328(.منشورات مركز الدراسات في العلوم القانونية والقضائية واالجتماعية،1الصحراء.)ط

 .36(،18-17(. الجهوية وآفاق التنمية. مجلة مسالك، ) 2011زكرياء.)  الكداني –

. املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية،   ركزية الجهوية ووسيلة لتطويرها(. املوارد املالية والبشرية: مقومات أساسية لالم2007علي.) أمجد –

(74 ،)30. 

 (.32(.الجديد في السلطة التنفيذية املحلية. املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة.) 2011محمد.) عنتري  –

ون مبدأ التدبير الحر: الجهة نموذجا. املجلة املغربية للقانون اإلداري والعلوم (.مقاربة دستورية لحدود ومضم2017عبد العلي.) عدنان –

 . 54 -53(، 3-2اإلدارية.) 

(. مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بالغرب بين التأصيل الدستوري والحماية القضائية. مجلة القانون 2012عبد الرفيع.) زعنون   –

 .41(، 1ز األملاني، )الدستوري والعلوم اإلدارية، املرك

 التقارير الرسمية:

 حول الفوارق االجتماعية واملجالية. 2017التقرير السنوي الصادر عن املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي سنة  –

 املراجع باللغة األجنبية:

– Zair T. (2014). La Coopération Conventionnelle Entre Collectivités Territoriales, Coopération et Partenariat des 

Collectivités Territoriales, S/D d’Abderrahmane Zanane, Imp. El Maarif Al Jadida- Rabat. 15. 

– Guzmam, C. (2013).  Droit constitutionnel et institutions de la vie république », Gualino éditeur et l’extenso édition.3.  

– Menouni, A. (1991).institutions politiques et droit constitutionnel", édition Toubkal, Casa.61. 

– BRAHIMI, M. (1995). Les Relations Internationales des Pouvoirs Locaux », LA Revanche des Territoires, Ed, L’Harmattan-

GRET-Rabat.15. 
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  امليثاق مضامين في قراءة: املتقدمة الجهوية تفعيل في ودوره داري الالتمركز ال 

 داري لالتمركز ال  وطنيال

 Administrative decentralization and its role in the 

regionalization in the light of a national charter of activation of advanced  

administrative decentralization 
 

 .املغرب/جامعي احثب /الدكتور رضوان العنبي

Elanbi redouane\ searcher \ Morocco. 

 

 : ملخص الدراسة

يرتكز أسلوب الالتمركز اإلداري على مجموعة من املبادئ واألسس تتمحور حول التخفيف من حدة مركزية القرار من خالل منح صالحيات 

وتقديم خدمات للقرب ذات جودة معتبرة عبر البنيات اإلدارية الالزمة لتنفيذ استراتيجية  الترابي،تقريرية للمصالح والتمثيليات على الصعيد 

من أجل  ترابيا، وتدعيم الجهوية املتقدمة اعتبارا للدور الذي يلعبه الالتمركز اإلداري كدعامة أساسية وشرط الزم إلنجاح الالمركزيةالدولة 

 الوطني.تنفيذ برامج التنمية وتحقيق إلتقائية السياسات العمومية مجاليا على مستوى مناطق التراب 

امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري، ستنطلق من خالل الوقوف على آليات تفعيل سياسة الالتمركز وترتيبا عليه فإن قراءة وتحليل مقتضيات 

ا وباقي اإلداري )املحور األول(، إضافة إلى التطرق إلى وسائل وآليات ضبط عالقة املصالح الالممركزة إلدارات الدولة باإلدارات املركزية نفسه

 الثاني(. ر الفاعلين الترابيين )املحو 

 .ميثاق الالتمركز اإلداري   القانون التنظيمي للجهات - الجهوية املتقدمة-اإلداري  : االتمركزاملفتاحيةالكلمات 

   

    Abstract : 

The method of control of the administrative center is based on a set of principles and foundations centered on the farewell 

and starting from the first position and starting with the decision provided by the decision-making powers of interests and 

representations at the territorial level and providing proximity services of considerable quality through the administrative 

structures for the implementation of the territorial state, and strengthening regionalism to achieve the role it plays from a 

basic center as a pillar and a necessary condition for the success of decentralization in order to implement development 

programs. 

Organizing and analyzing it in the commercial fighter aircraft, Etihad Airways governorates, stop the loading and the first 

axis, and add it to Etihad Airways and decentralization. 

Keywords: Administrative decentralization: Advanced regionalism: Administrative decentralization pact: The organic law 

of territories. 
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 مقدمة:

تعد سياسة الالتركيز اإلداري من ركائز التدبير العمومي، والتي تروم إلى تحقيق مجموعة من األهداف اإلدارية 

للقرب ذات جودة والتنموية والسياسية أيضا، كتقريب اإلدارة من املواطن، وتقريب مراكز اتخاذ القرار، وتقديم خدمات 

معتبرة عبر البنيات اإلدارية الالزمة لتنفيذ استراتيجية الدولة ترابيا، وتدعيم الجهوية املتقدمة اعتبارا للدور الذي يلعبه 

 الالتمركز اإلداري كدعامة أساسية وشرط الزم إلنجاح الالمركزية.

كونه  من عالقته بالجهوية املتقدمة أهميته انطالقافي  (25 ، ص2011إبراهيم زياني،  (اإلداري  ويكتس ي الالتمركز

ذلك الخيط الرابط، الذي يربط اإلدارة املركزية بالهيئات الالمركزية، وحلقة وصل ال يمكن االستغناء عنه بالنسبة للدول 

 البسيطة املوحدة التي تسعى إلى الحفاظ على وحدتها الترابية.

مركز اإلداري، يمكن القول بأن منظومة الالتمركز في تصورها الكالسيكي، ورغم الجهود التي بذلت في مجال الالت   

لم تستطيع تجاوز أنماط التدبير التقليدية ونزوعاتها الكالسيكية املفرطة من مركزية القرارات وفي االنقياد ملمارسات 

لى في هيمنة مواضيع الالمركزية البيروقراطية، من خالل حملة من األسباب املتداخلة، منها ما هو ذو طبيعة سياسية يتج

على مشاريع اإلصالح اإلداري، وكذا تحفظ املسؤولين عن اإلدارات املركزية وما يتولد لديهم من شعور بالحرمان نتيجة 

االنتقاص من سلطاتهم بفعل إجراءات الالتمركز، ومن جانبها تبدي املصالح الالممركزة ترددا أمام إجراءات الالتمركز التي 

 (. 127،ص 2016رشيد أجالب، (من مسؤولياتهايزيد 

غير أن انخراط املغرب في ورش تعزيز مسلسل الالمركزية فرض على الفاعل الرسمي إعادة النظر في سياسة 

الالتمركز اإلداري وذلك لجعلها تتالءم ومتطلبات إنجاح ورش الجهوية املتقدمة، وفي هذا اإلطار شكل صدور املرسوم رقم 

، نقلة نوعية وفرصة لتدارك نقائص مرسومي ( 9787، ص.2018)املتعلق بامليثاق الوطني لالتمركز اإلداري  2.17.618

، والذي حمل في طياته الكثير من املستجدات القانونية والتي تهدف باألساس إلى مواكبة التنظيم الالمركزي 2005و 1993

نجاعته وفعاليته، باإلضافة إلى التطبيق األمثل للتوجهات للمملكة، القائم على الجهوية املتقدمة والعمل على ضمان 

العامة لسياسة الدولة في مجال إعادة تنظيم مصالحها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة او اإلقليم، وتحديد املهام 

 .من امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري( 7)املادة املوكولة إلى هذه املصالح

بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري، بمثابة إصالح مهم ومهيكل سيتم  618.17.2رقم  لقد جاء إصدار املرسوم

تنفيذه بشكل تدريجي ووفق خارطة طريق محددة. والبد من اإلشارة هنا إلى أن هذا امليثاق يأتي تنفيذا للتوجيهات امللكية 

 2011تي أيضا استنادا ملقتضيات دستور يأ ، كما2018الواردة في العديد من الخطب كان آخرها خطاب العرش لسنة 

 والذي بوأ الجهة مستوى الصدارة بين مختلف الفاعلين املحليين.

يهدف ميثاق الالتمركز اإلداري إلى دعم الديمقراطية املحلية وتطوير الخدمات اإلدارية ومالءمتها واالتتظارات 

املحلية، إلى جانب فعالية اإلدارة الالممركزة، هذا وتهتم محاور إصالح اإلدارة الالممركزة إلى إبراز صدارة املستوى الجهوي 

وتوجهات الالتمركز اإلداري باإلضافة إلى ترشيد  وتحديد املبادئياسات العمومية، في تمثيل اإلدارة املركزية وإعداد الس

بينها وعقلنة تنظيم املصالح الالممركزة، مع االرتقاء بالتدابير املالية الالممركزة والتنسيق بين أنشطة املصالح اإلدارية فيما 

 (.14ص، 2019 نكاوي،سعيد )
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ي: إلى أي حد يستطيع ميثاق الالتمركز اإلداري بمؤسساته املختلفة أن يسهم انطالقا مما سبق نطرح التساؤل التال

 في تفعيل الجهوية املتقدمة؟

 ومن خالله نطرح األسئلة الفرعية التالية:

 ماهي اختصاصات املصالح الالممركزة في ضوء ميثاق الالتمركز ودورها في تفعيل الجهوية املتقدمة؟ 

 اختصاصات تقريرية بموجب ميثاق الالتمركز؟وهل أعطيت للمصالح الالممركزة  

والهيئات  عالقات املصالح الالممركزة للدولة بالجماعات الترابية وهيئاتها كيف نظم امليثاق الوطني للالتمركز 

 واملؤسسات األخرى ذات االختصاص الترابي؟

 في معناه الحقيقي؟ ما هي اآلليات املؤسساتية لالتمركز اإلداري؟ وهل تكرس بالفعل مفهوم الالتمركز 

إلى تطلعات الفاعل الجهوي ومتطلبات مواكبة إنجاح مسلسل الالمركزية القائمة على الجهوية  يرقى امليثاقهل  

 املتقدمة؟

مواكبة ميثاق الوقوف على آليات  من خاللتقسيم املوضوع إلى محورين،  وغيرها سيتملإلجابة على هذا التساؤالت 

)املحور األول(، إضافة إلى التطرق إلى وسائل وآليات ضبط عالقة املصالح الالتمركز اإلداري لسياسة الجهوية املتقدمة 

)املحور فق إنجاح ورش الجهوية املتقدمة الترابيين في أالالممركزة إلدارات الدولة باإلدارات املركزية نفسها وباقي الفاعلين 

 الثاني(.

 األول: مواكبة ميثاق الالتمركز الداري لسياسة الجهوية املتقدمة املحور 

إذا كان التنظيم الالمركزي يعتبر كأحد أهم القنوات التي تعتمد عليها اإلدارات املركزية لنقل قراراتها وسياساتها 

التنظيم الالمركزي العامة، وتجسيدها على أرض الواقع، فإن رهان تحقيق التنمية الترابية فرض ضرورة تدعيم هذا 

 .اإلداري موازية للتركيزبسياسة 

، وللتعليمات امللكية السامية 2011املعبر عنها من خالل الدستور الجديد لسنة  االستراتيجيةوتنفيذا لالختيارات 

ات التي تحث على تدعيم مسلسل الالتمركز اإلداري قصد مواكبة الدينامية الجديدة التي تعرفها الجهة، فإن املجهود

املبذولة في مجال تنظيم املصالح اإلدارية تتجه نحو تجاوز وضعية تمركز االختصاصات والسلط التقريرية والوسائل املادية 

والبشرية على مستوى اإلدارات املركزية، وذلك لفائدة املصالح الالممركزة للقطاعات الوزارية عبر تدعيم مسلسل 

ركز اإلداري وترسيخ مفهوم الجهة الذي يجعل من نظام الالمركزية والجهوية أداة اإلداري من خالل ميثاق الالتم الالتمركز

 فعالة في خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية.

اختصاصات املصالح الالممركزة في سنتناول وملقاربة موضوع الالتمركز اإلداري ودوره في تدعيم الجهوية املتقدمة 

 .كفقرة ثانيةواآلليات املؤسساتية لالتمركز اإلداري  أولى،كفقرة ضوء ميثاق الالتمركز ودورها في تفعيل الجهوية املتقدمة 

 املصالح الالممركزة في ضوء ميثاق الالتمركز. األولى: اختصاصاتالفقرة 

 إطارالترابية في  الالمركزية وترسيخ الترابي املستوى  على المتمركز تدبير إرساء إلى الرامية الدولة مجهودات توجت
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 عليها يقوم التي واملبادئ األهداف امليثاق، هذا ويحدد اإلداري.بالالتمركز  املرسوم املتعلقالجهوية املتقدمة   بإصدار 

 توزيع وقواعد للدولة، الالممركزة للمصالح اإلداري  العامة للتنظيم والقواعد تفعيله، وآليات الالمتمركز، التدبير

 الجهات والة وبين جهة، من بينها القائمة للعالقات والقواعد املنظمة املصالح، وهذه املركزية اإلدارات بين االختصاص

 أخرى  جهة من واألقاليم العماالت وعمال

مجموعة من االختصاصات ذات الصلة بتفعيل  ميثاق الالتمركز االداري أعطى املشرع للوالي بموجب وفي هذا 

مجموعة كما خول للمصالح الالممركز (، )أوالالجهوية املتقدمة، خاصة تلك املتعلقة بتنسيق أنشطة املصالح الالممركزة 

من االختصاصات التنفيذية بموجب ميثاق الالتمركز اإلداري، إال أن تفعيل نظام الالتمركز اإلداري يقتض ي منح هذه 

 (.الح اختصاصات تقريرية) ثانياصامل

 اختصاصات الوالي. الجهوية املتقدمة من خالل تدعيم: والأ

تحتل مؤسسة العامل مكانة خاصة ومتميزة داخل النظام اإلداري املغربي، إذ يعهد إلى والة الجهات وعمال      

باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، العماالت واالقاليم تمثيل السلطة املركزية على املستوى الترابي، ويعملون 

وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون املراقبة اإلدارية، ويساعدون رؤساء الجماعات الترابية، 

وخاصة رؤساء املجالس الجهوية، على تنفيذ املخططات والبرامج التنموية، ويقومون تحت سلطة الوزراء املعنيين، بتنسيق 

 .(344ص. ،2017)املصطفى القريش ي، أنشطة املصالح الالممركزة لإلدارة املركزية، ويسهرون على حسن سيرها

من الدستور املغربي والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية،  145هذه املكانة التي املتميزة التي كرسها الفصل 

تأكدت بمقتض ى مقتضيات امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري، والتي جعلت الوالة والعمال الفاعل األقوى في سياسة 

محمد املركزية )عالقة الوالة والعمال باملصالح الالممركزة لإلدارة الالتركيز الجديدة؛ حيث تتمظهر هذه القوة من خالل 

 (160 ص ،2019أحجام،

وباإلضافة إلى كون الوالة والعمال يعملون على تنسيق أنشطة املصالح الالممركزة، ويسهرون على حسن سيرها، كما 

حضير البرامج واملشاريع املقررة من قبل ، فإنه يعهد إليهم أيضا اإلشراف على ت2011من دستور  145نص على ذلك الفصل 

السلطات العمومية أو تلك التي كانت موضوع اتفاقيات أو عقود مع هيئات أخرى، ويسهرون على ضمان التقائيتها 

ها وانسجامها وتناسقها، واتخاذ جميع التدابير الالزمة لتنفيذ املصالح الالممركزة للدولة ملهامها ولاللتزامات امللقاة على عاتق

وقيامها بإنجاز البرامج واملشاريع املذكورة، واألهم من ذلك أن امليثاق أعطى للوالة والعمال إمكانية إبرام اتفاقيات وعقود 

 .( من امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري  26)املادة بخصوص البرامج واملشاريع املذكورة

لى اتخاذ جميع التدابير املناسبة والالزمة ملواكبة كما يسهر الوالة والعمال بصفتهم ممثلين للسلطة املركزية ع

، ويعملون على (  من امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري  27)املصالح الالممركزة للدولة في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية

ار وأشغال التجهيز إحاطة السلطات الحكومية املعنية علما، بهذه اإلجراءات املتخذة من أجل ضمان إنجاز برامج االستثم

التي تتولى الدولة او املؤسسات العمومية أو املقاوالت العمومية أو القطاع الخاص إنجازها على مستوى الجهة أو العمالة 

أو اإلقليم حسب الحالة، وبوضعية تنفيذ هذه البرامج واألشغال، وعند االقتضاء، يقدمون مالحظاتهم ومقترحاتهم لتذليل 

. وما يعزز قوة الوالة ( من امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري  29)املادة تعترض إنجازها داخل اآلجال املقررةالصعوبات التي قد 
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ن يقترحوا على أهو أن امليثاق منح لهم حق  -ابقاكما أشرنا إلى ذلك س -والعمال كفاعل أساس ي في سياسة الالتركيز اإلداري 

اختصاصهم، اتخاذ كل تدبير ذي طابع قانوني أو مالي أو إداري أو تقني أو بيئي، السلطات الحكومية املعنية، داخل دائرة 

يندرج ضمن اختصاصاتها، من شأنه تحسين أداء املصالح الالممركزة على مستوى الجهة أو العمالة أو اإلقليم، حسب 

 28)املادة لعمومية املقدمة لهمالحالة، قصد االستجابة النتظارات املرتفقين وتبسيط إجراءات استفادتهم من الخدمات ا

 . ( من امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري 

شمل مختلف جوانب ومجاالت عمل ن االختصاصات املوكولة للوالي  اختصاصات ذات طابع تدبيري تمتد لتإ

اسة الالتمركز في ظل سي املصالح الالممركزة إلدارات الدولة، وهو ما يزكي الدور األساس ي الذي بات يلعبه والة الجهات

من أجل لم يجعل هامش الحرية مفتوحا أمامهم   قيد سلطة رؤساء املصالح  بسلطة الوالة والعمال واإلداري في املقابل 

مام نظام أ ننا أمام مركزية جديدة على املستوى الترابي وأوهو ما يعطي االنطباع  ممارسة االختصاصات املنوطة بهم

ي، بدل سياسة لالتمركز يغلب عليها طابع املواكبة التنموية واالقتصادية للوحدات الترابية، لالتمركز ذات طابع إداري وصائ

 .وخاصة الجهات

والسؤال املطروح هو هل يرقى امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري إلى تطلعات الفاعل الجهوي ومتطلبات مواكبة إنجاح 

مسلسل الالمركزية القائمة على الجهوية املتقدمة خاصة وان استمرار املركز في استحضار الهاجس األمني ومواصلة تبنيه 

 التبعي؟األسلوب الوصائي 

 املصالح الالممركزة في ضوء ميثاق الالتمركز الداري : اختصاصات ثانيا

إدارية مشتركة بين قطاعين وزاريين  في تمثيليات( نف الذكررسوم اآل ن املم 4)املادة  الالممركزةتتمثل هذا املصالح 

تتولى هذه املصالح على املستوى الجهوي مهمة السهر و  (املذكور من املرسوم  9املادة األهداف )أو أكثر متناسقة ومتكاملة 

 على تدبير املرافق العمومية الجهوية التابعة للدولة، 

وتنفيذ السياسات العمومية، واإلسهام في إعداد وتنفيذ البرامج واملشاريع العمومية املبرمجة على صعيد الجهة، 

 التالية: (15املادة باملهام )كما تتولى القيام 

السهر على التفعيل األمثل لتوجيهات وقرارات السلطات الحكومية الهادفة إلى تنفيذ السياسة الحكومية املتعلقة  -

 لها؛بالقطاعات الوزارية التابعة 

السهر على تنفيذ االستراتيجيات الوطنية والقطاعية املعتمدة من قبل الدولة في مختلف مجاالت التنمية  -

 والبيئية؛والثقافية  االقتصادية واالجتماعية

السهر على إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج واملشاريع العمومية املبرمجة على مستوى الجهة في حدود  -

 لها؛االختصاصات املوكولة 

 ؛ها، والعمل على ضمان استمراريتهاتأمين جودة الخدمات العمومية التي تقدمها املرافق العمومية املكلفة بتدبير  -

 في إعداد التصاميم املديرية لالتمركز اإلداري املتعلقة بها، والعمل على تنفيذها؛ اإلسهام -

 تأطير وتوجيه عمل املصالح الالممركزة اإلقليمية التابعة لها، وضمان حسن سيرها، ومراقبة أنشطتها ؛ -                   
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سات العمومية على املستوى الجهوي، والعمل تقديم كل مقترح أو مبادرة من شأنها تطوير األداء، وتفعيل السيا -

 من أجل ضمان التقائيتها وتجانسها وتناسقها ؛

 تقديم مقترحات البرمجة امليزانياتية لثالث سنوات املتعلقة بها ورفعها إلى السلطات الحكومية التابعة لها؛ -

لعمومية على مستوى الجهة ريع والبرامج االسهر على إعداد وتنفيذ االتفاقيات والعقود املبرمة من أجل إنجاز املشا -

 ؛وتتبعها

 إشارتها؛اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان تعاضد الوسائل املادية والبشرية املوضوعة رهن  -

 إعداد مشاريع تقارير نجاعة األداء املتعلقة بمختلف املصالح التابعة لها على مستوى الجهة. -

بما جاء في ميثاق الالتمركز  2005دجنبر 2يبدو من خالل مقارنة االختصاصات التنفيذية الواردة في مرسوم 

بحيث أنه مما جاء في مضمون  (،16املادة الالممركزة )اإلداري، أنه لم يطرأ أي تغيير على االختصاصات التنفيذية للمصالح 

توى اإلقليمي، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، امليثاق، أن املصالح الالممركزة للدولة على املس

 التالية: تضطلع باملهام

تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن السلطات الحكومية التابعة لها، واملبلغة إليها عن طريق رؤساء  -

 . حيث جاء في املرسوم أنه:2005جنبرد 2مرسوم التمثيليات اإلدارية الجهوية. وهو نفس األمر الذي كان واردا في 

تكلف املديريات الجهوية واملديريات اإلقليمية واملصالح املكونة لها بتنفيذ جميع املقررات والتوجيهات الصادرة  -

 .(4املادة املركزية )عن السلطة 

والتوجيهات والتعليمات، على تنفيذ األوامر تقتصر  الالممركزة اللمصالح واملالحظ ان االختصاص التقريري ل

والقرارات املركزية من خالل قرارات تنظيمية وأخرى فردية. وإنما أن تقوم هذه املصالح الترابية املحلية بأدوار مهمة في 

مجال التنمية الجهوية واملحلية حتى تشكل دعما وسندا حقيقيا للمجالس املحلية على رأسها املجالس الجهوية. لذلك ينبغي 

 لمصالح الالممركزة اختصاصا عاما محليا.أن يسند ل

وبالنظر إلى العالقة التي تربط اإلدارة املركزية بمصالحها الالممركزة، والتي يطبعها التحكم والسلطة الرئاسية، 

كمبدأ للهيكلة التنظيمية  -ونظرا لكون هذه املصالح ال تتمتع بالشخصية املعنوية، ال يمكن تصور العمل بمبدأ التفريع

للجهاز اإلداري، والذي يتم تفعيله على جميع مستويات التنظيم اإلداري الذي يضمن بطريقة ناجعة ممارسة الالتمركز 

 االختصاصات بين املستوى املركزي واملستوى الالممركز.لتوزيع  -اإلداري 

 المؤسساتية لالتمركز اإلداري الثانية: اآللياتالفقرة 

لجنة تنظيم الهياكل اإلدارية املحدثة لدى السلطة الحكومية املكلفة جنة الوزارية لالتمركز اإلداري محل اللحلت 

بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات  ،2005دجنبر 2من مرسوم  11بتحديث القطاعات العامة املنصوص عليها في املادة 

( كما أن لجنة ثانيااملصادقة على مشاريع التصاميم املديرية لالتمركز اإلداري) ( التي تتولى)أوال اإلداري  والالتمركزالوزارية 

 .التنسيق الجهوية هي األخرى تساعد الوالي في القيام بدور تنسيق أنشطة املصالح الالممركزة

 الالتمركز اإلداري؟ إلنجاح ورشليات املؤسساتية الداعمة فماهي اآل
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 الداري : اللجنة الوزارية لالتمركز والأ

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية لالتمركز اإلداري تناط بها مهمة اقتراح التدابير الالزمة لتنفيذ التوجهات 

الغاية، تتولى، على  نتائجها. ولهذهالعامة لسياسة الدولة في مجال الالتمركز اإلداري، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييم 

 :(38املادة )الية وجه الخصوص، القيام باملهام الت

اقتراح إحداث تمثيليات إدارية مشتركة بين قطاعين وزاريين او أكثر على املستوى الجهوي وعلى مستوى العمالة أو  -

 اإلقليم؛

الدراسة واملصادقة على اقتراحات إحداث التمثيليات اإلدارية الجهوية املشتركة املقدمة من قبل السلطات الحكومية  -

 من هذا املرسوم؛ 11والي الجهة املعني، طبقا ملقتضيات املادة املعنية أو من قبل 

 اقتراح جميع التدابير الكفيلة بالرفع من فعالية أداء املصالح الالممركزة للدولة ونجاعتها؛ -

 من هذا املرسوم؛ 20املصادقة على مشاريع التصاميم املديرية لالتمركز اإلداري املنصوص عليها في املادة  -

 الالتمركز اإلداري ونتائجها، واقتراح كل إجراء من شأنه تطويرها.تقييم سياسة  -

كما تتلقى اللجنة الوزارية لالتمركز اإلداري من كل السلطات الحكومية قبل نهاية كل سنة، تقريرا مفصال يتضمن  -

 :(39املادة التالية )املعطيات 

 ة لها خالل السنة الجارية؛االختصاصات التي تم نقلها إلى املصالح الالممركزة للدولة التابع -

 االختصاصات املزمع نقلها إلى املصالح الالممركزة للدولة التابعة لها برسم السنة أو السنوات املوالية؛ -

جدول بياني حول توزيع املوارد البشرية بين اإلدارات املركزية واملصالح الالممركزة للدولة التابعة لها على مستوى الجهة  -

 أو اإلقليم؛ وعلى مستوى العمالة

 التدابير املقترحة لتعزيز سياسة الالتمركز اإلداري عند االقتضاء.. -

 :(40املادة بيانهم )وتتألف اللجنة الوزارية لالتمركز اإلداري، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من األعضاء التالي 

 السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية؛ -

 األمين العام للحكومة؛ -

 كلفة باملالية؛السلطة الحكومية امل -

 السلطة الحكومية املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية؛ -

 كل سلطة حكومية أخرى معنية بالقضايا والنقط املدرجة في جدول أعمال اللجنة؛ -

كما يمكن للرئيس أن يدعو، للمشاركة وبصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى 

ه، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى األقل مرة كل ثالثة أشهر، بناء فائدة في حضور 

كما تتدارس اللجنة حصيلة أعمالها الذي تعده السلطة الحكومية املكلفة  (،41املادة رئيسها )على جدول أعمال يحدده 

وتعمل  (،43املادة اإلداري )الكتابة العامة للجنة الوزارية لالتمركز بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية باعتبارها تتولى مهام 

 .(42املادة عليه )على نشره بجميع الوسائل املتاحة بعد املصادقة 
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 : اللجنة الجهوية للتنسيقثانيا

 من أجل مساعدة والي الجهة في ممارسة االختصاصات املوكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة املصالح الالممركزة

للدولة واملؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مستوى الجهة، والسهر على حسن سيرها، تحدث لديه وتحت رئاسته 

من القانون التنظيمي للجهات  232نصت عليه املادة ، وهو األمر الذي "لجنة جهوية تحمل اسم "اللجنة الجهوية للتنسيق

الجهة وتتألف من رئيس مجلس الجهة، وعمال العماالت واألقاليم، ورؤساء  بإحداث لجنة تقنية جهوية يرأسها والي 111.14

جماعات، وكذا ممثلي القطاعات  5مجالس العماالت واألقاليم، وممثلي رؤساء مجالس الجماعات بنسبة ممثل لكل 

 الحكومية املعنية ببرامج التأهيل االجتماعي العاملين بالدائرة الترابية للجهة.

 :(30املادة التالية )كما نص املرسوم على إحداث لجنة جهوية للتنسيق، تحت رئاسة والي الجهة، وتناط بها املهام 

 العمل على انسجام والتقائية ووحدة عمل املصالح الالممركزة على املستوى الجهوي؛ -

مومية والتصاميم الجهوية إلعداد العمل على تحقيق االنسجام وااللتقائية ما بين السياسات والبرامج واملشاريع الع -

 التراب وبرامج التنمية الجهوية؛

 العمل على تأمين استمرارية الخدمات العمومية التي تقدمها املصالح املذكورة؛ -

 إبداء الرأي حول مشاريع السياسات والبرامج العمومية للدولة على املستوى الجهوي؛ -

ة لثالث سنوات وتقارير نجاعة األداء القطاعية وكذا املقترحات املعدة إبداء الرأي بشأن مقترحات البرمجة امليزانياتي -

على املستوى الجهوي املتعلقة بإعداد مشاريع امليزانيات القطاعية وكذا مخططات الدولة لالستثمار املتالئمة معها، وذلك 

 انسجاما مع التوجهات العامة للدولة بهذا الخصوص؛

االعتمادات املالية حسب الحاجيات والبرامج الجهوية، وذلك انسجاما مع التوجهات إبداء الرأي بشأن مقترحات توزيع  -

 العامة للدولة بهذا الخصوص؛

مواكبة برامج ومشاريع االستثمار املقررة وأشغال التجهيز املراد إنجازها على املستوى الجهوي، واقتراح التدابير الكفيلة  -

 ؛بتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض إنجازها

تتبع تنفيذ السياسات العمومية والقطاعية على املستوى الجهوي في ضوء تقارير الكتابة العامة للشؤون الجهوية  -

 أدناه، وإنجاز تقييمات مرحلية ملستوى تنفيذها؛ 33املنصوص عليها في املادة 

على مستوى الجهة من قبل اقتراح جميع التدابير الكفيلة بتحسين جودة الخدمات العمومية املقدمة إلى املرتفقين  -

 مصالح الدولة الالممركزة؛

 " من هذا املرسوم؛2دراسة وإبداء الرأي في شأن مشاريع االتفاقيات والعقود املنصوص عليها في املادة  -

إبداء الرأي بشأن عقود البرامج ذات الطابع الجهوي التي تربط الدولة باملؤسسات العمومية والجماعات الترابية ال  -

 جهة؛سيما ال

 دراسة طل قضية من القضايا التي يحيلها إليها والي الجهة والتي تندرج في مجال اختصاصها؛ -

املصادقة على التقرير السنوي ملنجزات اللجنة واقتراحاتها بشأن تعزيز الالتمركز اإلداري والرفع من نجاعة وفعالية  -

 أداء املصالح الالممركزة على املستوى الجهوي.
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 :(31املادة بيانهم )نة الجهوية للتنسيق من األعضاء التالية وتتألف هذه اللج

 عمال العماالت واألقاليم التابعة لدائرة النفوذ الترابي للجهة؛ -

 أدناه؛ 33الكاتب العام للشؤون الجهوية املنصوص عليه في املادة  -

 رؤساء مصالح الدولة الالممركزة على مستوى الجهة؛ -

 لالستثمار واملسؤولون الجهويون للمؤسسات العمومية املعنية؛املسؤولون عن املراكز الجهوية  -

كما يمكن لوالي الجهة، حسب القضايا املدرجة في جدول األعمال، أن يدعو بصفة استشارية، للمشاركة في 

اجتماعات اللجنة كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره، وتجتمع اللجنة بدعوة من والي الجهة، كلما اقتضت 

، وتخصص اللجنة اجتماعا سنويا لتقييم حصيلة تنفيذ البرامج (  32)املادة الضرورة ذلك، وعلى األقل مرة كل شهر

 32)املادة واملشاريع العمومية التي يتم إنجازها على مستوى الجهة وترفع نتائج هذا التقييم إلى السلطات الحكومية املعنية

السلطة أو السلطات الحكومية املعنية، من أجل دراسة التقرير أو التقارير ن تجتمع اللجنة، بطلب من أ، كما يمكن ( 

 .( 32)املادة املرحلية التي تعدها املصالح الالمركزية حول مستوى تنفيذ البرامج واملشاريع املذكورة

ومن أجل مساعدة والة الجهات على تنسيق أعمال اللجنة الجهوية للتنسيق تم إحداث الكتابة الجهوية للشؤون 

الجهوية، تحت إشراف والي الجهة، ويرأسها كاتب عام جهوي للشؤون الجهوية يعين من قبل وزير الداخلية؛ حيث يتولى هذا 

 :(33املادة التالية )لى املهام األخير املهام التي يكلفه بها والي الجهات، إضافة إ

أعمال التنسيق والتتبع واملواكبة الالزمة ملساعدة والي الجهة في ممارسة صالحياته املشار إليها في الباب الخامس  -

 من هذا املرسوم؛

 تحضير اجتماعات اللجنة الجهوية للتنسيق والسهر على تنظيمها؛ وتنسيق أشغالها، وإعداد محاضرها؛ -

دورية، ترفع إلى اللجنة، حول حصيلة تنفيذ السياسات العمومية والقطاعية على مستوى الجهة،  إعداد تقارير -

 بتنسيق وثيق من مصالح الدولة الالممركزة واملؤسسات والهيئات العاملة بالجهة؛

 إعداد التقرير السنوي للجنة الجهوية للتنسيق الذي يبعثه والي الجهة بعد املصادقة عليه من طرف اللجنة -

 املذكورة، إلى اللجنة الوزارية لالتمركز اإلداري قبل متم شهر مارس من كل سنة.

وإذا كان صدور امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري مناسبة لتجديد التأكيد على عزم الفاعل الرسمي في املض ي نحو 

جدات هذا النص التنظيمي في مواصلة تعزيز مسلسل الالمركزية وتقوية اآلليات املساعدة على ذلك، فكيف ساهمت مست

 تنظيم عالقة املصالح الالممركزة مع املركز وباقي الفاعلين الترابين وتجاوز اختالالت املرسومين السابقين؟

 الالتمركز الداري الجديد ورهان إنجاح ورش الجهوية املتقدمة املحور الثاني:

إن تعدد املستويات الترابية املكونة لنظام الالتركيز اإلداري قد يسقط بعض الوحدات في مجرد أدوات ال تؤدي 

مهامها وفق الشكل املطلوب، وهو ما يستدعي مراعاة إحداث كل وحدة ترابية لألبعاد واألهداف الحقيقية وراء هذا اإلحداث 

وهو ما  (،157ص. ، 2019محمد أحجام، ثانية )كيز وعقلنتها من جهة من جهة وضبط عالقات املتدخلين في سياسة الالتر 

حاول ميثاق الالتمركز اإلداري الوصول إليه عبر تحديد وتأطير العالقات وتوضيحها قانونيا ومؤسساتيا بين مختلف 

 الفاعلين الترابيين.
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 املستوى  على الحكومية للسلطة املمثلة الالممركزة املصالح تتولى اإلداري، الالتمركز سياسة ملضامين تفعيالو 

والهيئات  الترابية للجماعات واملساعدة الدعم أشكال كل بتقديم اإلقليم، أو العمالة عامل أو الوالي مع وبتنسيق املحلي،

 كما األخرى، املؤسسات وباقي الترابية الجماعات مع فاعلة شراكة أسس إرساء على والعمل الترابي، االختصاص ذات

 الحوار آليات تعزيز على إليها وتعمل املسندة املهام ممارسة ومساعدتها في الترابية الجماعات قدرات تنمية في أيضا تساهم

 .اإلقليم أو العمالة مستوى  وعلى الجهة مستوى  على املتدخلين كافة مع والتشاور 

االقتصادية واالجتماعية  التنمية لتحقيق أساسية كرافعة الجهة مؤسسة على تعول  الحكومية السلطات أن

 دواليب لتطوير الدولة اختارته الذي اإلداري  الالتمركز سياسة ومبادئ أهداف تحقيق أيضا، منها تنتظر كما واملجالية،

 .املتقدمة والجهوية الالممركز املصالح بين الفعلي التنسيق وتنشيط اإلداري  العمل

الوقوف على القواعد املنظمة لعالقات  املتقدمة سيتمدور الالتمركز اإلداري كوسيلة لدعم الجهوية  وإلبراز

 ن نتناول في الفقرة الثانية كيف يمكن الالتمركزأة للدولة في الفقرة األولى، على رات املركزية باملصالح الالممركز اإلدا

 املتقدمة الجهوية مدخال لتقوية اإلداريان يشكل

 العالقة بين املركز واملحيط لضبط آلية الداري  الالتمركزالفقرة االولى: 

إن مبدأ الالتمركز اإلداري كقاعدة تنظيمية يرتكز أساسا على توزيع االختصاصات بين املصالح املركزية واملصالح 

واملراقبة والتقويم، باإلضافة إلى الالممركزة، حيث تضطلع اإلدارة املركزية بمهام التنسيق والتخطيط والتنشيط والتوجيه 

جميع املهام ذات الطابع الوطني من جهة، إلى جانب مهام البرمجة والتنسيق وتنشيط عمل املصالح الالممركزة، هذه األخيرة 

 التي كانت تضطلع بمهام تنفيذ املخططات والسياسات العمومية على املستوى املحلي

 ات املركزية باملصالح الالممركزة للدولةالقواعد املنظمة لعالقات اإلدار  -أوال

ورسم معالم عمل كل  امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري على تقوية عالقة املصالح الالممركزة باإلدارات املركزيةعمل 

، من خالل تقوية صالحيات املصالح الالممركزة وتمكينها من الوسائل املادية والبشرية للقيام باملهام واحدة على حدة

 ملسندة إليها.ا

ومن اجل ذلك، نص امليثاق الوطني لالتمركز على أنه يتعين على السلطات الحكومية املعنية اتخاذ التدابير الالزمة 

لتمكين املصالح الالممركزة التابعة لها من ممارسة صالحيات تتيح لها اتخاذ املبادرة في تفعيل السياسات العمومية 

بتداع الحلول الكفيلة بتجويد الخدمات العمومية التي تقدمها للمرتفقين، وتفعيل هذه القطاعية املكلفة بتنفيذها، وا

 .(18املادة إليها )الحلول في إطار الصالحيات واالختصاصات املسندة 

باإلضافة إلى ذلك، كرس امليثاق آلية جديدة لتفعيل سياسة الالتمركز اإلداري وعقلنة عالقة املصالح الالممركزة 

بالسلطات املركزية، تتمثل في التصاميم املديرية لالتمركز اإلداري، والتي تعدها هذه األخيرة، وتحدد هذه التصاميم 

 :(20املادة التالية )الجوانب 

سيما منها ذات الطابع التقرير التي سيتم نقلها إلى املصالح الالممركزة للدولة، وتلك التي يمكن االختصاصات، وال  -

 أن تكون موضوع تفويض؛

 املوارد البشرية واملادية لتمكين املصالح الالممركزة للدولة من ممارسة االختصاصات املوكولة إليها، -
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للدولة، ومؤشرات قياس نجاعة أدائها في تحقيق هذه األهداف املراد تحقيقها من قبل املصالح الالممركزة  -

 األهداف؛

 أدناه؛ 22البرمجة الزمنية املتعلقة بتنفيذ مضمون التصاميم املديرية، في احترام لألجل املنصوص عليه في املادة  -

املتعلق بتحديد نموذج التصميم املديري املرجعي  2.19.40أعاله من امليثاق، صدر املرسوم رقم  20وتنفيذا للمادة 

وقد  (،242ص. ،2019اإلداري، بتحديد نموذج التصميم املديري املرجعي لالتمركز املرسوم الخاص اإلداري )لالتمركز 

 التالي: تضمن هذا النموذج املرجعي أربعة محاور على الشكل

االختصاصات، وال سيما منها ذات الطابع التقريري التي سيتم نقلها إلى املصالح الالممركزة للدولة على مستوى الجهة  .1

 وعلى مستوى العمالة أو اإلقليم؛

االختصاصات التي يمكن أن تكون موضوع تفويض إلى املصالح الالممركزة للدولة على مستوى الجهة وعلى مستوى  .2

 اإلقليم؛ العمالة أو

توزيع املوارد البشرية بين املصالح املركزية واملصالح الالممركزة للدولة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو  .3

 اإلقليم؛

توزيع املوارد املادية بين املصالح املركزية واملصالح الالممركزة للدولة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو  .4

 اإلقليم؛

ذه التصاميم املديرية لالتمركز اإلداري في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول مرسوم نموذج ويتم إعداد ه

التصميم املديري املرجعي لالتمركز اإلداري حيز التنفيذ، وتحدد مدة سريان هذه التصاميم في ثال سنوات، على أن يتم 

املستوى الجهوي في إطار تعاقدي بين السلطات الحكومية تقييم تنفيذها وتحيينها سنويا داخل نفس األجل، ويتم تنزيلها على 

 .من امليثاق( 22املادة املعنية )املعنية ووالي الجهة ورؤساء التمثيليات اإلدارية الجهوية 

كما يراعي في إعداد هذه التصاميم مبادئ التناسق والتكامل بين مكونات التمثيليات الجهوية املعنية، ووحدة عملها، 

الوسائل املوضوعة رهم إشارتها، باإلضافة إلى أنها تحال وجوبا على اللجنة الوزارية لالتمركز اإلداري من أجل  والتعاضد في

 .من امليثاق( 21املادة بها )املصادقة عليها قبل الشروع في تنفيذها داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ توصل اللجنة 

الحكومية املركزية بالقيام بجميع التدابير الالزمة قصد توجيه عمل  باإلضافة إلى ذلك، فإن امليثاق ألزم السلطات

املصالح الالممركزة التابعة لها ومواكبتها وتتبعها ودعمها من جهة، والعمل من جهة أخرى على تقييم أداءها بصفة منتظمة، 

 :من امليثاق( 24املادة يلي )وذلك قصد التأكد مما 

نصوص عليها في هذا املرسوم، وكذا االلتزامات املضمنة في التصاميم املديرية مدى تقيدها باألهداف واملبادئ امل -

 أعاله؛ 20املنصوص عليها في املادة 

مدى تنفيذها لاللتزامات امللقاة على عاتقها، سواء منها تلك الناتجة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية  -

ج واملشاريع التي تسهر على إنجازها في إطار االتفاقيات والعقود املبرمة الجاري بها العمل، أو تلك املتعلقة بتنفيذ البرام

 بشأنها؛

 مدى التزامها باإلجراءات الواجب التقيد بها في ممارستها الختصاصاتها. -

كما تقوم مصالح اإلدارة املركزية املكلفة بإجراء التقييم بإعداد تقريرا في هذا الشأن، يرفع إلى السلطة الحكومية 
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 البت في خالصاته، وتوجيه نسخة منه إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم. داملعنية قص

كما تضع السلطات الحكومية، في حدود الصالحيات املسندة إليها، برامج للتكوين والتكوين املستمر قصد تنمية 

نها يمكن أن أعمالة أو اإلقليم، باإلضافة إلى قدرت األطر العاملة باملصالح الالممركزة على مستوى الجهة وعلى مستوى ال

تنظم، كلما أمكن، مباريات موحدة لتوظيف األطر املشتركة بين القطاعات الوزارية املعنية للعمل باملصالح الالممركزة 

 .من امليثاق( 25املادة لها )التابعة 

 الترابية الالممركزة بالجماعاتعالقة املصالح  -ثانيا

من الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،  145طبقا ألحكام الفقرة األخيرة من الفصل 

ويسهرون  الالممركزة،يقوم والة الجهات وعمال العماالت واألقاليم، تحت سلطة الوزراء املعنيين، بتنسيق أنشطة املصالح 

على تحضير البرامج واملشاريع املقررة من قبل السلطات العمومية  ومن أجل ذلك، يشرف الوالة والعمال .سيرهاعلى حسن 

كما  أو تلك التي كانت موضوع اتفاقيات أو عقود مع هيئات أخرى، ويسهرون على ضمان التقائيتها وانسجامها وتناسقها.

للدولة ملهامها ولاللتزامات يعهد إليهم، كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ جميع التدابير الالزمة لتنفيذ املصالح الالممركزة 

 امللقاة على عاتقها، وقيامها بإنجاز البرامج واملشاريع املذكورة.

ويمكن للوالي أو العامل، حسب الحالة، إبرام اتفاقيات وعقود بخصوص البرامج واملشاريع املندرجة ضمن 

كورة موضوع اتفاقيات أو عقود تبرم بين السياسات العمومية للدولة أو إحدى هيئاتها تكون هذه البرامج واملشاريع املذ

 األطراف املعنية. 

يسهر الوالة والعمال، بصفتهم ممثلين للسلطة املركزية، كل في دائرة اختصاصه، على اتخاذ جميع التدابير املناسبة 

برامجها ومشاريعها والالزمة لضمان مواكبة املصالح الالممركزة للدولة للجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها في إنجاز 

 التنموية.

نص امليثاق على أنه تتولى املصالح الالممركزة، تحت سلطة السلطات الحكومية املعنية، وتحت إشراف والي الجهة 

من  36املادة خالل )أو عامل العمالة أو اإلقليم، حسب الحالة، بتقديم الدعم واملساعدة للجماعات الترابية، وذلك من 

 :امليثاق(

كل أشكال الدعم واملساعدة لفائدة الجماعات الترابية وهيئاتها واملؤسسات واملقاوالت العمومية ذات تقديم  -

 االختصاص الترابي وكل هيئة من الهيئات املكلفة بتدبير مرفق عمومي؛

ي العمل على إرساء أسس شراكة مع الجماعات الترابية وهيئاتها واملؤسسات واملقاوالت ذات االختصاص الترابي ف -

مختلف املجاالت، والسيما عن طريق إبرام اتفاقيات أو عقود باسم الدولة، بناء على تفويض خاص، مع التقيد بالتوجهات 

 العامة للدولة وبرامج التنمية الجهوية املعتمدة؛

 املساهمة في تنمية قدرات الجماعات الترابية وهيئاتها؛ -

ختصاصات املوكولة إليها، والسيما في إنجاز برامجها ومشاريعها مواكبة الجماعات الترابية وهيئاتها في ممارسة اال  -

 االستثمارية وتمكينها من كل أشكال املساعدة الالزمة؛

 تعزيز آليات الحوار والتشاور مع كافة املتدخلين على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو اإلقليم. -
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 املتقدمة الجهوية لتقوية مدخل اإلداري  الالتمركز: الفقرة الثانية

 اإلطار باعتبارها الجهة مؤسسة على امليثاق الوطني للتمركز اإلداري  ملقتضيات تبعا اإلداري  الالتمركز سياسة تقوم

 على املركزية السلطة ممثل باعتباره الجهة والي مؤسسة وعلى اإلداري، لالتمركز الوطنية السياسة لتبلور  املالئم الترابي

 .ومراقبتها سيرها حسن على والسهر الالممركزة، املصالح أنشطة تنسيق في الجهوي، املستوى 

 الداري  لالتمركز الوطنية السياسة لتبلور  املالئم ترابي الجهة كالطار-أوال

باعتبارها على مؤسسة الجهة املتعلق بالالتمركز اإلداري املرسوم  ملقتضيات تبعا اإلداري  الالتمركز سياسة تقوم

 حسن على والسهر الالممركزة، املصالح أنشطة تنسيق اإلداري، في لالتمركز الوطنية السياسة لتبلور  املالئم الترابي اإلطار

 السابعة األهداف حددتها املادة من مجموعة تحقيق اإلداري  الالتمركز نظام إرساء وراء من شرعامل ويهدف .ومراقبتها سيرها

 في االتي:

 ؛ الترابيعلى مستوى  إعادة تنظيم مصالحها   في مجال  لسياسة الدولة األمثل للتوجهات العامة   التطبيق -

 التوطين الترابي للسياسات العمومية ؛   -

 والعمل على ضمان نجاعته وفعاليته ؛ مواكبة التنظيم الترابي الالمركزي للمملكة -

الالممركزة للدولة والهيآت الالمركزية، إرساء دعائم راسخة ودائمة لتعزيز التكامل في الوظائف واملهام بين املصالح  -

 : وال سيما منها الجماعات الترابية، من خالل السهر على

 تفعيل آليات الشراكة والتعاون بينها ؛ -

تقديم كل أشكال الدعم واملساعدة للجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها، ومواكبتها في إنجاز برامجها ومشاريعها  -

  التنموية ؛

 ؛ الترابيالتقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على مستوى  ضمان -

 تحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج واملشاريع العمومية التي تتولى مصالح الدولة الالممركزة ؛ -

 وتحسين جودتها، وتأمين استمراريته تقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة إلى املرتفقين -

تعتبر  املبادئ  من مجموعة على 2018 ديسمبر 26 بتاريخ رقم املرسوم بموجب املنظم الالتمركز نظام ويرتكز

 في املذكور  املرسوم من الثامنة املادة حدد كما املبادئ هذه وتتجلى اإلداري، الالتمركز سياسة لتفعيل أساسية مداخل

 :اآلتي

 ضمان التوزيع الجغرافي املتكافئ ملصالح الدولة الالممركزة ؛اإلنصاف في تغطية التراب الوطني من خالل  -

 التفريع في توزيع املهام وتحديد االختصاصات بين اإلدارات املركزية واملصالح الالممركزة التابعة لها ؛ -

املستوى املركزي تخويل الجهة مكانة الصدارة في التنظيم اإلداري الترابي وجعلها املستوى البيني في تنظيم العالقة بين  -

 وباقي املستويات الترابية ؛

تكريس الدور املحوري لوالي الجهة في تنسيق عمل املصالح الالممركزة للدولة، والسهر على حسن سيرها ومراقبتها،  -

 وتوخي الفعالية والنجاعة في أداء مهامها ؛

قيقا لاللتقائية والتكامل في االختصاصات وحدة عمل املصالح الالممركزة للدولة، ضمانا للنجاعة والفعالية، وتح -
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 املوكولة إليها، مع ربط املسؤولية باملحاسبة في تقييم أدائها ؛

از هذه اإلجراءات في تبسيط إجراءات الولوج إلى الخدمات العمومية، والتعريف بها لدى املرتفقين، ومساعدتهم على إنج -

 ؛ظروف مالئمة

 فقين واالرتقاء بها وضمان جودتها واستمرارية تقديمها ؛تقريب الخدمات العمومية من املرت -

باملهام  اقتران نقل االختصاصات إلى املصالح الالممركزة بتخصيص موارد مالية وبشرية لتمكينها من االضطالع -

 ؛والصالحيات املخولة لها

 الكفاءة واالستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد مسؤولية تدبير املصالح الالممركزة ؛ -

إعادة انتشار املوظفين بين اإلدارات املركزية واملصالح الالممركزة من خالل تشجيع الحركية اإلدارية، قصد تمكين  -

 املصالح املذكورة من التوفر على الكفاءات الالزمة التي تؤهلها للقيام بمهامها في أحسن الظروف.

تقريرية  الالممركزة صالحيات املصالح منح بدمن ال كان اإلداري  الالتمركز نظام تبني من املتوخاة األهداف ولتحقيق

 بتوزيع املتعلق الرابع الباب من 15و 14 املادتين املرسوم... في عليه نص ما وهذا الترابي، في القضايا ذات البعد

 على الالممركزة املصالح تتولى املادتين، هاتين وبموجب للدولة. واملصالح الالممركزة املركزية اإلدارات بين االختصاصات

 الجهوي: املستوى 

مهمة السهر على تدبير املرافق العمومية الجهوية التابعة للدولة، وتنفيذ السياسات العمومية، واإلسهام في إعداد وتنفيذ  -

 البرامج واملشاريع العمومية املبرمجة على صعيد الجهة.

بها العمل، يحدد اإلطار العام الختصاصات ومن أجل ذلك، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

 املصالح املذكورة في ممارسة املهام التالية :

السهر على التفعيل األمثل لتوجيهات وقرارات السلطات الحكومية الهادفة إلى تنفيذ السياسة الحكومية املتعلقة  -

 بالقطاعات الوزارية التابعة لها ؛

طنية والقطاعية املعتمدة من قبل الدولة في مختلف مجاالت التنمية االقتصادية السهر على تنفيذ االستراتيجيات الو  -

 واالجتماعية والثقافية والبيئية ؛

في حدود االختصاصات السهر على إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج واملشاريع العمومية املبرمجة على مستوى الجهة،  -

 ؛املوكولة لها

 التي تقدمها املرافق العمومية املكلفة بتدبيرها، والعمل على ضمان استمراريتها ؛ تأمين جودة الخدمات العمومية -

اإلسهام في إعداد التصاميم املديرية لالتمركز اإلداري املتعلقة بها، والعمل على تنفيذها طبقا للبرمجة الزمنية املشار  -

 من هذا املرسوم ؛ 22إليها في املادة 

 الالممركزة اإلقليمية التابعة لها، وضمان حسن سيرها، ومراقبة أنشطتها ؛تأطير وتوجيه عمل املصالح  -

تقديم كل مقترح أو مبادرة من شأنها تطوير األداء، وتفعيل السياسات العمومية على املستوى الجهوي، والعمل من أجل  -

 ضمان التقائيتها وتجانسها وتناسقها ؛

سنوات املتعلقة بها ورفعها إلى السلطات الحكومية التابعة لها مع مراعاة  تقديم مقترحات البرمجة امليزانياتية لثالث -
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 من هذا املرسوم ؛ 30أحكام املادة 

السهر على إعداد وتنفيذ االتفاقيات والعقود املبرمة من أجل إنجاز املشاريع والبرامج العمومية على مستوى الجهة  -

 وتتبعها ؛

 تعاضد الوسائل املادية والبشرية املوضوعة رهن إشارتها ؛ اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان -

 إعداد مشاريع تقارير نجاعة األداء املتعلقة بمختلف املصالح التابعة لها على مستوى الجهة. -

 داري مرتكز أساس ي لسياسة الالتمركز ال الجهة ك -ثانيا

 السلط توزيع وتوضيح املؤسساتية، الهندسة هيكلة بإعادةالقيام  ،املتقدمة الجهوية أهداف تحقيق يتطلب

 االستشارية والهيئات اإلدارية الهيئات وبين والترابية، الجهوية واملؤسسات الوطنية املؤسسات بين واملسؤوليات

 ممثلي مع وتعاون  بتنسيق الترابية التنمية وبرامج العمومية للسياسات السليم التنفيذ خالل من وأيضا والتشاركية،

 الفاعلة العمومية املؤسسات ومع اإلدارات لباقي الخارجية واملصالح الهيئات ومع وعمال، والة من اإلداري  الالتمركز هيئات

 بمثابة17-2-618 املرسوم رقم كرس متقدمة، مكانة الجهة بوأت التي الدستورية للمقتضيات وتفعيال .الترابي املستوى  على

 الفضاء الجهة اعتبر بحيث اإلداري، الالتمركز لسياسة أساس ي كمرتكز للجهة املتقدم الدور  اإلداري  لالتمركز وطني ميثاق

 الترابي اإلداري  التنظيم في الصدارة مكانة الجهة منح على ونص اإلداري، لالتمركز الوطنية السياسة لبلورة املالئم الترابي

 املركز املستوى  بين العالقة تنظيم في البيني املستوى  وجعلها

كما ألزم امليثاق املصالح الالممركزة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو اإلقليم التعاون والقيام بجميع 

أعمال التنسيق الالزمة مع املركز الجهوي لالستثمار املعني باعتباره شباكا وحيدا، من أجل تمكينه من القيام بمهامه، 

أجل الحصول على التراخيص الالزمة طبقا للنصوص التشريعية  والسيما تلك املتعلقة بمساعدة املستثمرين من

 .من امليثاق( 37املادة ومواكبتها )والتنظيمية الجاري بها العمل إلنجاز مشاريعهم االستثمارية 

ورغم تنصيص امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري على آليات ووسائل تحديد عالقات الوحدات الترابية باملصالح 

لدولة على املستوى الترابي، فإن هذه العالقة يجب أن تبني على ضرورة احترام الوضع الدستوري والقانوني الالممركزة ل

ملكانة املجالس التداولية للجماعات الترابية، وخاصة املجلس الجهوي، الذي يجب أن تنبني على مبدأي التعاون والتشاور ال 

ة املنتخبة مجرد أدوات لتنفيذ املهام املركزية فقط، ومصلحة من على الطابع الوصائي الذي قد يجعل املجالس الجهوي

املصالح التابعة للمركز ال أقل وال أكثر، خصوصا في ظل الصالحيات املمنوحة للوالة والعمال على املستوى الالمركزي 

 .(65، ص. 2019)محمد أحجام، والالممركز إداريا وتنمويا وسياسيا

 القانون  بموجب إليها املسندة والصالحيات مهامها ممارسة من الجهة سيمكن اإلداري  الالتمركز نظام ن إصالح

 سياق في جاء فهو بالجهة، املتعلقة السابقة القوانين مع مقارنة متقدما بالجهة ويعتبر هذا القانون  املتعلق 114-11رقم

 جهوية اقتصادية أقطاب وخلق للتنمية، ترابي بعد إعطاء في جميعها تصب املغرب شهدها مهمة إصالحات بعدة يتميز

  املركزية. للسلطات الرجوع إلى الحاجة دون  والتعمير البيئة التراب وإعداد واالجتماعية االقتصادية التنمية مسائل في تقرر 

الساكنة  املجالي وإشراك التضامن دعم الترابية في الجماعات لباقي قاطرة لتكون  الجهة مؤسسة على املغرب ويعول 

 الحوار والشراكة آليات تعزيز في تساهم نأوب االجتماعية، التنمية مخططات الترابية إعداد والهيئات املدني واملجتمع
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 ومبادئ يراعي توجهات ترابي تنموي  نموذج على الفاعلين مختلف بين التوافق أفق في وذلك الجماعات، بين والتواصل

 السلم ويعزز  والفوارق االجتماعية الهشاشة من التقليص في ويساهم جهة، من الجماعات قدرات وينمي الوطنية التنمية

 أخرى  جهة من التي تهم قضايا الساكنة التنمية مشاريع إنجاز تعثر عن تنجم التي االجتماعية القالقل من ويحد االجتماعي،

 خاتمة

يطرح نظام الالتمركز اإلداري مسألة توزيع السلطة على املستوى املجالي والترابي في إطار أجهزة الدولة، وكلما تمكنت 

الدولة من إيجاد صيغة فعالة تتيح لها مباشرة االختصاصات املخولة لها على مقربة من الساكنة واملنتخبين املحليين، كلما 

مما ال شك فيه أن إقرار الجهوية املتقدمة كأساس للتنظيم ترابية محلية مسؤولة، كان ذلك افضل تمهيدا لتأسيس حكامة 

الالمركزي الترابي ببالدنا، هو فرصة سانحة إلصالح نظام الالتمركز اإلداري، ذلك أن تمتيع الجهات بصالحيات موسعة 

تنظيم تواجدها على املستوى الجهوي بشكل وجعلها في مركز الريادة على املستوى الترابي، بات يفرض على السلطات املركزية 

 .(28، ص 2011)إبراهيم زياني، فعال، يتيح لها مواكبة التطور الذي سيحصل على صعيد املنتخبين

فالجهوية املتقدمة التي نطمح إلى تحقيقها ال يمكن أن تصل إلى املستوى املنشود وستبقى محدودة، ما لم تكن 

ا له من دور على املستوى الترابي خاصة في مجال إعادة تنظيم اإلدارة املحلية وجعلها أكثر مقرونة بتعزيز مسار الالتمركز مل

. من هنا كانت االستجابة إلى هذه االنتظارات (.243، ص. 2011حجيبة زيتوني، قرب )تناسقا وفعالية وتقوية التأطير عن 

لعالقة بين املصالح الالممركزة للدولة بالجماعات عبر اصدار امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري، حيث عمد إلى تنظيم ا

الترابية، وخاصة الجهات ملا لها من دور كبير في بلورة السياسات العمومية للقطاعات الحكومية على املستوى الجهوي عبر 

 برامجها التنموية.

سياسات العمومية وتفعيلها تتصل بتصور ال والعملي ملبادئلكن الالتمركز املعمق والفعلي رهين بالترسيخ املعياري 

وبأساليب الحكم واإلدارة وبرصد املوارد البشرية واملالية وتدبيرها األمثل، والتنسيق الناجع للعمل العمومي على كل مستوى 

ترابي تتدخل فيه الدولة، بما في ذلك املستوى الجهوي، اعتبارا للعالقة التي تربط نظام الالتمركز بالالمركزية، فاألول هو 

 أساسية إلنجاحه. وركيزة الثانينصر أساس ي في تطور ع

 املراجعقائمة 

والقوانين  2011وفق مقتضيات دستور -مالءمة نظام الالتمركز اإلداري باملغرب مع متطلبات الجهوية املتقدمة ،  2017املصطفى ، القريش ي  -

 صفحة 450 الرباط، ، مكتبة دار السالم،-التنظيمية للجماعات الترابية

نظام الالتمركز ورهانات تنظيم الدولة في أفق الجهوية املتقدمة، مجلة مسالك في الفكر واالقتصاد والسياسة، عدد ، 2011إبراهيم ، زياني  -

 ، 18-17مزدوج

الالتمركز مدخل أساس ي لتقوية الجهوية املتقدمة، مجلة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية، العدد الخامس عشر، ، 2016رشيد ، أجالب  -

 نونبر ، 

 ، مطبعة األمنية، الرباط”ستثمارميثاق الالتمركز اإلداري والتدبير الالمتمركز لال ، 2019، سعيدنكاوي  -

، مجلة آراء للعلوم اإلنسانية -الفاعلون والعالقات –ة الجديدة لالتمركز اإلداري تدبير املجال في ضوء السياس،  2019محمد أحجام، -

 واالجتماعية والقانونية، عدد خاص حول: األدوار التنموية للجماعات الترابية باملغرب، العدد األول ، 

 واالقتصاد واملال، العدد الثالث، الطبعة األولى  الجهة واإلصالح الجهوي باملغرب، السلسلة املغربية لبحوث اإلدارة،  2011حجيبة ، زيتوني  -

( بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري، جريدة رسمية عدد 2018ديسمبر 26) 1440ربيع الثاني  18صادر في  2.17.618مرسوم رقم  -

 .9787(، ص.2018دجنبر  26) 1440ربيع الثاني  18بتاريخ  6738
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 متطلبات التنمية الجهوية في ضوء الديناميات الجديدة إلعداد التراب الوطني باملغرب

Requirements for regional development in the light of the new dynamics of the 

preparation of the national territory in Morocco  

  د. عبد الرفيع زعنون / جامعة عبد امللك السعدي/املغرب 

Dr. Abderrafie Zaanoun\ Abdelmalek Saadi University\Morocco. 

 : الدراسة ملخص

قاصرة عن بلوغ رهانات التنمية املستدامة والعدالة  تالحقة لسياسات إعداد التراب الوطني باملغرب فإنها ظلتعلى الرغم من التطورات امل           

بتنافسية  ومن االرتقاءمؤشرات التنمية الجهوية  تحسينمكن من تسياسة جديدة إلعداد التراب  بلورةضرورة أصبح يحتم  األمر الذي، املجالية

كرست النزعة املركزية بلوغ هذه االستحقاقات يفرض القيام بإصالحات هيكلية في ضوء اإلشكاالت السابقة التي  أن غير .ةالترابي تاملجاال 

املجالس الجهوية بالوسائل واآلليات املناسبة لجعلها قادرة على رسم مسارها  تمتيع وما يتبع ذلك منوالتقنية في منهجية إعداد التراب الوطني، 

واتخاذ التدابير الالزمة  التنموي في إطار من االنسجام مع التوجهات والسياسات املعتمدة على الصعيد الوطني، مع مواكبتها في تنفيذ مخططاتها

رات، في أفق إرساء أقطاب جهوية للتنمية تشكل قاطرة للنهوض باملجاالت الترابية لتقوية تنافسية الجهات وتعزيز قدرتها على جذب االستثما

 ة وتوفير مناصب الشغل وتحسين إطار العيش.و من خالل إسهامها في خلق الثربشكل عام االقتصاد الوطني باملحيطة بها، و 

 العدالة املجالية. -الجهويةالتنمية  -املغرب  -التنمية املستدامة -إعداد التراب : املفتاحيةالكلمات 

Abstract: 

             Despite the successive developments of the national soil preparation policies in Morocco, they have remained 

insufficient to reach the stakes of sustainable development and spatial justice. This has made it imperative to formulate a new 

policy for the preparation of the territory, which would enable the improvement of regional development indicators and the 

competitiveness of the territorial areas. However, achieving these benefits requires the implementation of structural reforms 

in light of the previous problems that perpetuated the centralization and technical tendency in the methodology of preparing 

the national territory, and the consequent use of the appropriate means and mechanisms for the regional councils to make 

them able to chart their development path within a framework of harmony with the trends and policies adopted at the 

national level. The national economy, while accompanying it in implementing its plans and taking the necessary measures to 

strengthen the competitiveness of the regions and enhance their ability to attract investments, in the horizon of establishing 

regional poles for development that will constitute a locomotive for the advancement of the surrounding soil areas, and the 

national economy in general through its contribution to creating wealth, providing jobs and improving the living 

environment. 

Keywords: Preparing the territory - sustainable development - Morocco - regional development - territorial justice. 
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 :مقدمة

تحقيق تنمية  والسكان، بغيةيعتبر إعداد التراب الوطني سياسة تدخلية تستهدف التوزيع املنصف للموارد واألنشطة          

وما  جاليةاملجيوب ال تراكم الخصاص االجتماعي ببعضتفادي يمكن من بما بين كافة املجاالت الترابية،  ومتوازنةشاملة 

على تصحيح الوضعيات  ركزت، في ظل فشل الجهود التي على تعميق الفوارق بين املناطق والجهات انعكاساتلذلك من 

من هذه الزاوية تبرز العالقة . انطالقا اجتثاثها من جذورها الحرص على بلمختلف أجزاء التراب الوطني التمييزية بين 

مدخال ال يمكن االستغناء عنه لضمان يعد  الوطنيترابي لا للمجال املتوازن الجدلية بين إعداد التراب والتنمية، فاإلعداد 

 فعالية السياسات العمومية واستدامة آثارها.

في  للتنمية الجديدة للرهاناتلم يعد يستجيب بالفعالية املطلوبة  الوطني غير أن التصور السائد حول إعداد التراب         

، ناهيك عن كونه في تصميم التنمية التي اتسمت بهيمنة املقاربات املركزية التجارب السابقة طبعت ضوء اإلخفاقات التي

تأطير جاءت بمقتضيات جديدة فيما يتعلق ب دشنها املغرب، والتي لم يعد يواكب اإلصالحات الدستورية والقانونية التي

 ِجسامتحديات  اصة في ظل بروز ، خالتدبير العمومي منظومةفي  ةاألخير  هموقع هذبو  ةالترابي تعالقة الدولة باملجاال 

استحقاقات التنمية الجهوية أصبحت تستوجب مراجعة السياسة العامة إلعداد التراب الوطني وإعادة توجيهها لتخدم 

 املستدامة واملتوازنة.

انخرطت الحكومة في التحضير لسياسة وطنية جديدة إلعداد التراب،  ،في خضم هذه التحوالت والرهانات املستجدة        

 contraintesة )واجهة اإلكراهات الهيكليم تتوخىومن مرجعيات توجيهية  ،تنطلق من النصوص الدستورية والتنظيمية

Méta)  بين  التكاملنات ممكستشراف تستهدف امسار التنمية على املستويين املركزي واملجالي، و أعاقت تطور  طاملاالتي

على الصعيد للفعل العمومي  زن اوالتو بما يخدم رهانات االلتقائية واالندماج  االستراتيجيات القطاعية والتدخالت الترابية

 الجهوي.

فرص إسهامها في تحفيز التنمية نتساءل عن مسارات تطور سياسات إعداد التراب الوطني باملغرب وعن  ،في ضوء ذلك        

وتنبثق عن هذه اإلشكالية عدة أسئلة فرعية نجملها فيما يلي: ماهي سياقات وعوامل  ؟الراهنة التحدياتالجهوية في ضوء 

لهذه العامة  املالمح وماهي؟ الجهوية على مؤشرات التنمية وكيف انعكستحول السياسة العامة إلعداد التراب الوطني؟ 

في تحقيق رهانات التنمية  تعزيز مساهمة إعداد التراب وكيف يمكن؟ التوجيهية الجديدة املرجعياتالسياسة في ضوء 

 الجهوية والعدالة املجالية؟

تطور سياسات إعداد التراب  تحكمت فيالذي  العوامل كشفعلى  سنعمل في البداية ،لإلجابة عن هذه اإلشكاليات       

التوجهات  جردالتنمية الجهوية، على أن ننتقل في املحور الثاني إلى مؤشرات الوطني باملغرب وتأثيرات هذا التطور على 

التصور الحكومي والتقرير العام للنموذج و  الخطب امللكية في ضوء الجديدة للسياسة الوطنية في مجال إعداد التراب

، باقتراح اإلصالحات التشريعية لخدمة التنمية الجهوية هذه السياسة مع استشراف شروط توجيه التنموي الجديد،

 ةعشر والتدبيرية ذات األولوية الالزم القيام بها لضمان التوزيع املتوازن للبرامج واملوارد العمومية بين الجهات االثنتي 

 للمملكة.
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I. التنمية الجهوية باملغربمسارات تطور سياسة إعداد التراب وآثارها على 

تحوالت االقتصادية واالجتماعية طبيعة التبعا ل متباينة باملغرب من منعطفات الوطني مرت سياسات إعداد التراب        

وعلى الرغم من توالي وتعدد محاوالت تعديل املقاربات املعتمدة بهذا تخطيط وتدبير التنمية، التي فرضها وللتحديات 

لتراب الوطني، مما لمندمجة تستوعب متطلبات اإلعداد املتوازن واملستدام  سياسة بلورةعن فإنها لم تسفر  ،الخصوص

حقيق العدالة تمن إسهام تدابير التهيئة الترابية في تحفيز التنمية الجهوية و  تحد ال حصر لهامجالية أورث تمايزات 

 املجالية.

 : املسارات واملآالتباملغرب بتطور السياسة الوطنية في مجال إعداد الترا .1

احلها األولى الحد من تداعيات النهج التمييزي الذي أرسته سلطات االستعمار ر عداد التراب في مإاستهدفت سياسة            

نالت "محظوظة" واملشاريع العمومية بين مجاالت  والبنيات التحتية والتجهيزات توزيع الساكنةوالذي أورث تمايزا واضحا في 

استهدف خلق "مغرب نافع" يقوم  "يلكولونيا"عن مسار التنمية في إطار توجه  "مقصية"ومجاالت ظلت  ،أكثر مما تستحق

، (234)الناصري، ص  معينة واعتبار باقي املناطق كحواش ي للتراب الوطنيجغرافية  بمحاور  واألنشطةعلى مركزة املوارد 

بامللموس أن أي تنمية  وأبرزتتأثيرات وخيمة على املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية،  أنتجتوهي الفجوة التي 

 زن واالستدامة واالندماج.اعلى توفير متطلبات التو  صيجب أن تحر 

( 1964-1960 )منذ املخطط األول  االقتصادية لألنشطة املجالي بالتوطيناملركزية  تاهتمت املخططا ألجل ذلك،           

( DERRO)لعل أبرزها مشروع التنمية االقتصادية املندمجة للريف الغربي  ،الترابيةالذي انبثقت عنه مشاريع واعدة للتهيئة 

( تجريب 1967-1965)ي ثاملخطط الثال ترتب عن تطبيقإعداد التراب الجهوي، كما تجربة متميزة في مجال شكل لذي ا

جرى تنفيذه الذي  "سبو"من ضمنها مشروع  ،السقوية الكبرى  ألحواضل لتثمين الوظائف التنموية شاريعامل مجموعة من 

إرهاصات الوعي غير أن (، 62، 2005، يحيا) وفالحي وخلق قطب للتنمية الجهويةر عبر عدة عمليات رامت اإلعداد الهيد

 الجهوي التوزيع ، الذي ركز على 1972-1968إال انطالقا من املخطط الثالثي  تظهر لم  بالدور التنموي لإلطار الجهوي 

إرساء إطار مؤسساتي مالئم من خالل إنشاء و ، ةصناديق جهوية للتنميبإحداث الكبرى،  نشطة االقتصادية والتجهيزاتلأل

  مية.ُعهد إليها بإبداء الرأي حول التوجهات العامة للتناللجنة الوزارية إلعداد التراب 

تنطلق  بلورة مقاربات مجالية للتنمية تهذا التوجه، سيتعزز مع بداية السبعينات في ظل تحوالت وطنية ودولية فرض         

ضمن هذا السياق صدر ظهير (، Eljaddaoui, 2011, p 145) املجاليةة الواقع املحلي ومن حاجيات الساكنمن خصوصيات 

للجهوية االقتصادية بإنشاء مجالس استشارية بسبع جهات أنيط بها إعداد الدراسات رام التأسيس الذي  1971الجهات 

مع املخطط في سياسة إعداد التراب أكثر جالء  ح البعد الجهوي بسيصالتنمية الجهوية. عقب ذلك،  والتقارير حول 

حاربة التفاوتات املجالية كمدخل لتحقيق التنمية الجهوية عبر تهيئة ملبإعطاء األولوية الذي أوص ى  1973-1977الخماس ي 

شروط انبثاق أقطاب جهوية للتنمية تبعا لخصوصيات كل جهة، وفي نفس املنحى سارت املخططات الالحقة دون أن يسفر 

، دون أن واملالي ضعف اإلطار املؤسساتيذلك عن أي نتائج تذكر على مستوى تقليص فجوات التنمية بين الجهات، بسبب 

 .منتصف الثمانينات منذي غل يد الدولة ذال الهيكلي مننس ى التداعيات املربكة لبرنامج التقوي
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  منتصف التسعينات بحلول    
ُ
ارتقى بالجهة ليجعلها الذي  1996سنة جت بدستور و ِ دخل املغرب مرحلة جديدة ت

املتعلق بتنظيم الجهات الذي خص  49.96القانون  مندرجة ضمن الجماعات املحلية، وهو ما سيعمل على ترجمته

التنمية من أهمها إعداد التصميم الجهوي لتهيئة التراب وفقا للتوجهات  طاملجالس الجهوية بأدوات جديدة لتخطي

كما تنص على  واألهداف املعتمدة على الصعيد الوطني وفي إطار من التنسيق مع اللجنة الوزارية لتهيئة التراب الوطني

بمثابة  18-95القانون اإلطار رقم . لخدمة نفس املسعى صدر املتعلق بالجهات 47.96املادة السابعة من القانون رقم ك ذل

عبر تقديم تحفيزات تضمن تحقيق التوازن بين املجاالت الترابية،  أقطابا جهويةتشكل لتوفير شروط  ميثاق لالستثمارات

 .وجهات معينة وفق عقود شراكة مع الدولة  في مناطقوامتيازات مهمة لتشجيع االستثمار 

أسفر عن  موسعإطالق حوار عبر عداد التراب املرجعي إل  اإلطارتقوية ل مساعي حثيثة انطلقتنهاية التسعينات مع             

املجالية حسب الوطنية واألولويات التوجهات  كوثيقة استراتيجية رسمت، 2001في يناير غة ميثاق وطني إلعداد التراب اصي

  خصوصية الوحدات الجغرافية،
ُ
 ط باألقاليم الشمالية دعم البعد املتوسطي وتأهيل املجاالت الحدودية،ينوهكذا فقد أ

ِ وُح 
 ربط الساحل بتشجيع االنفتاحفيما تم  والتضامن املجالي، الطبيعية د دور املناطق الجبلية في املحافظة على املواردد 

دعم االندماج الجهوي ب تم شملهااملوارد البحرية، أما املناطق الصحراوية وشبه الصحراوية فقد  والحفاظ على على الخارج

على السوق  من الغذائي وتحديات االنفتاحوظيفة املدارات املسقية في كسب رهان األ  فيما ُحددت وتدبير املجاالت الهشة،

 .التنمية املندمجةتحقيق و  جاالت الحضرية الكبرى تهيئة امل حصر دورها فيفقد تم الشبكة الحضرية أما  ،الخارجية

أكد على ( الذي SNATالوطني العداد التراب )التصميم  أرضية مهمة لصياغةشكل امليثاق الوطني إلعداد التراب            

(، مقترحا 46، ص 2003)الغيوبي،  بالتقاء الجميع حول برامج مندمجةتسمح  موقع الجهة في سياسة إعداد التراب لكونها

بتخصيص الوظائف ، مع التوصية تحقيق التكامل بين مختلف مجاالت التراب الوطنيل الالزمةاإلصالحات حزمة من 

و هو ما سيترجم عمليا ، اوإمكاناته ابأنشطة تالئم خصوصياته جهة الترابية عن طريق ربط كلالتنموية للمجاالت 

مرجعية خصبة التصميم الوطني إلعداد التراب بذلك يشكل لركزي إلى التخطيط القطاعي، باالنتقال من التخطيط امل

ومخطط  ،للسياحة 2020ورؤية  ،كمخطط املغرب األخضر في املجال الفالحي، انطلقت منها عدة استراتيجيات قطاعية

الصناعي الذي وزع التسريع   وبرنامج(، 32، ص 2018)الكراوي،  التقليديةومخطط الصناعة  ،هاليوتس للصيد البحري 

 ،وقطاع السيارات بطنجة والقنيطرة ،كترحيل الخدمات بالدار البيضاء والرباط ق،عدة مناط املهن العاملية للمغرب على

، مع تسريع دينامية املشاريع الكبرى في مجال البنيات التحتية وجسور الربط والصناعة الغذائية بكل من أكادير ومراكش

، إلى جانب تنويع بنيات املتوسط بالناظور  غربالجهوي كامليناء املتوسطي بطنجة وميناء  االستثمارتحفيز واللوجستيك ل

االستقبال مثل الحظائر التقنية وتجهيز املناطق الصناعية عبر استراتيجية التنمية الصناعية واالستراتيجية الوطنية 

 للتنافسية اللوجستية.

باعتماد سياسة خاصة باملدينة لتحسين جودة لة الحضرية ضالعمرانية تم االهتمام بتدبير املعللتحكم في الخريطة          

وخاصة  "العشوائيات"تدخالت مهيكلة للقضاء على عدة عبر العيش الحضري والتقليص من تداعيات الهجرة القروية، 

نسبة السكن الهش  مدينة ومن تقليص 52في  "األحياء الصفيحية"الذي مكن من القضاء على  "مدن بدون صفيح"برنامج 

تخفيف  من خاللهاالتي أريد  " املدن الجديدة" سياسةتم إطالق  كما،   2004-2014خالل فترة %4.5إلى   %8,5من 
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وضبط توازن الشبكة الحضرية الجهوية بخلق مراكز حضرية مندمجة بمحيط عواصم  ،الضغط على الحواضر الكبرى 

في الرباط  "تامسنا"في طنجة و "الشرافات"في مراكش و "تامنصورت"كماهو الحال مع  ،2020و  2004الجهات بين 

 بالدار البيضاء. "الخيايطة"و

املرحلة التاريخية  هواجسعكست  متقلبة مراحلمرت من  إعداد التراب التجربة املغربية فييمكن القول أن  ،إجماال         

الفالحي االستقالل على اإلعداد  عقبهذه السياسة  ركزت ، حيثيالتراباملجال الدولة ب حكمت عالقةوطبيعة العالقة التي 

 جراءالثمانينات إلى تجريب بعض تقنيات التهيئة الحضرية و  السبعينات في عقديللمجال القروي، لتنتقل  "ولوكير الهيد"و

ومع بداية األلفية  .تفاقم التداعيات االقتصادية واالجتماعية للهجرة القروية وما ولدته من ضغوط على الحواضر الكبرى 

نطالق العشرية ، ومع استطغى مقاربة العدالة املجالية لتصحيح التفاوتات التنموية بين مختلف مجاالت التراب الوطني

 Imane) الجهوي لسياسة إعداد التراب عبر  عدة تدخالت لتصحيح االختالالت بين الجهات البعد تعزز الثانية لأللفية، 

Toumi, 2021, p 399 ،)بين  توزيع األنشطة واملوارد والسكانبموازنة فيما يتعلق املقاربة التي كانت لها تأثيرات إيجابية  يوه

في مؤشرات  التباينتزايد حدة  ظلفلح في تحقيق العدالة املجالية في تلم  امقارنة باملراحل السابقة، لكنه املجاالت الترابية

 .الجهوية، بسبب تركيزها على معالجة األعراض بعد استئصال الجذور املورثة لهذا التفاوت التنمية

 تأثيرات سياسة إعداد التراب الوطني على مؤشرات التنمية الجهوية .2

 شكاليات ترتبط أساسااإل  مجموعة منعداد التراب الوطني باملغرب إ السياسة العامة في مجال دراسة وتحليل تطرح          

 ومراقبتهه تستهدف التحكم في ذات خلفيات أمنية تقليدية مقاربة ةحبيس تي ظلتال، بعالقة الدولة باملجال الترابي

(Naciri, 1985, p 284)يتنافى مع الغرض من إعداد التراب  الذي األمرتعزيز ترابطاته، ل تهيئة شروط إقالعه وممكنات د، ب

لتحقيق االندماج والتوازن بين املجاالت الترابية، وهو الرهان الذي فشلت فيه السياسات السابقة إلعداد  شموليةكمقاربة 

على الرغم من تعدد البرامج املخصصة (، El Khazzar & Belkheiri, 2011, p 201)   املجاليالتراب في ظل تزايد الشرخ 

، كما تظهر ذلك التقارير التفاوتات املجالية للتنمية وإلعادة توزيع األنشطة واملوارد نحو الجهات األكثر تهميشالتقليص 

 الوطنية والدولية.

من  %58نتج يفقط من التراب الوطني  %7 فحوالي ،هولةلقد ساهمت عوامل متعددة في إحداث فجوات مجالية مُ          

التوطين املتزايد لألنشطة اإلنتاجية وللمرافق والتجهيزات الكبرى باملدن  ثلث الساكنة، كما أنأكثر من  ستقطبيو الثروة 

من الساكنة الحضرية وثلث املغاربة في عشرة مدن، وجراء  55%تمركز تساهم في تغذية حدة االستقطاب الحضري حيث 

طفقت تستفحل التباينات االجتماعية بين الوسطين القروي والحضري في ظل الفارق الكبير الذي تسجله معدالت ذلك ما 

 :التنمية البشرية تبعا ملعطيات املندوبية السامية للتخطيط

اج ضعف في معدالت التنمية البشرية بين العاملين الحضري والقروي نت حشرخ واضأسفله وجود ظهر هذا الجدول يُ          

 املناطقبعض  سجلت، حيث موازاة مع ذلك ما طفق يتعمق الشرخ بين املجاالت القروية .آثار برامج التأهيل القروي

عدة مقصية من مسار التنمية، بسبب ضعف استفادتها من املشاريع العمومية جراء ظلت معدالت جيدة مقابل أخرى 

أفضت إلى خلق عدد كبير من الجماعات القروية  فالتقطيعات الترابية املتتاليةهيكلية، أخرى تاريخية وجغرافية، و  عوامل
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 .عاجزة عن القيام بأي مجهود تنموي لعدم توفرها على املوارد الضرورية لذلك

 الوسط القروي الوسط الحضري  

 %5.9 %1.1 مؤشر الفقر النقدي

 %18 %2 تعدد األبعادممعدل الفقر 

 %19 %8 معدل الهشاشة

استحواذ بعض املحاور الحضرية على معظم األنشطة في ظل  ،نفس التباين نجده حاضرا بين املجاالت الحضرية          

 48%من املقاوالت ويساهم ب %86 من  الدار البيضاء الذي يحتضن أكثر-الرباط "املتروبولي"االقتصادية، بهيمنة الفضاء 

خاصة مع  ،على مستوى جودة العيش تداعيات الضغط الديموغرافي من تنامي مع ما يترتب عن من الناتج الداخلي الخام،

أزمة السكن بدون مراعاة  بمعالجة التي اهتمتكنتيجة للمقاربة التقنية  "مدن املنامات"ظواهر األحياء املنعزلة و تفش ي

األمر الذي  .يق التوازن املجاليتدهور وظائف املدن املتوسطة والصغرى وتراجع دورها في تحقمقابل  ،الجوانب االجتماعية

جديد في إعداد التراب الحضري يقوم على مقاربة شاملة إلشكاليات التنمية والتشغيل  ني منظور بضرورة تأبان عن 

 (.Dalil, 2006, p 58) والتكوين والخدمات االجتماعية

عظم ملالجهات الساحلية  احتكار في ظلجهات اململكة،  تتسع بينالفجوة الجهوي ما فتئت على املستوى البين           

ما يناهز  من الساكنة وتنتج  70%أكثر من األنشطة واملشاريع على حساب الجهات الداخلية، حيث تستقطب خمس جهات 

بالنسبة  األمر، نفس ة الوطنيةو من الثر %11.5، مقابل خمس جهات أخرى ال تنتج سوى الناتج الداخلي الخاممن  %75

(، Ouchagour, 2021) الجهات الست األخرى  على عكستجاوز املعدل الوطني ي بإيقاعست جهات  تنموملعدل النمو، حيث 

مؤشرات التنمية تباين كانت له تبعات مباشرة على صعيد  العمومية املوارد والبرامجاألنشطة و توزيع هذا التفاوت في 

مؤشرات  تشهدمقابل باقي الجهات التي املتوسط الوطني  تفوق الت دجهات مع ثالث سجلتحيث ،(Kamal, 2020) البشرية

طبقا ملعطيات املندوبية السامية  األساسيةوالخدمات وهو ما يخلق عمليا تفاوتا ملحوظا في الولوج للحقوق متدنية، 

 كما يظهر الجدول التالي:(، khalfaoui, 2020, p 132) طللتخطي

 املؤشر الجهوي للتنمية البشرية مؤشر الصحة مؤشر الدخل مؤشر التربية 

 0,680 0,91 0,55 0,63 القنيطرة-سال-الرباط

 0.602 0.87 0.45 0,56 الجهة الشرقية

 0.654 0.88 0,53 0,60 واد نون -كلميم

 0.699 0.88 0.59 0,66 الساقية الحمراء-العيون 

 0.731 0.88 0.73 0,61 واد الذهب-الداخلة

 0.704 0.91 0.60 0,64 الكبرى الدار البيضاء 

 0.583 0.82 0.44 0.55 آسفي-مراكش

 0.618 0.83 0.52 0.56 الحسيمة-تطوان-طنجة

 0.597 0.81 0.47 0.56 خنيفرة-بني مالل

 0.584 0.89 0.40 0.56 تافياللت-درعة

 0.624 0.88 0.48 0.57 ماسة-سوسة

 0.604 0.83 0.46 0.58 مكناس-فاس

 البشرية الجهوية باملغربمؤشرات التنمية 
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ال التي  ،أن املجهودات التنموية املبذولة لم تحل دون استمرار الفوارق املجاليةهذه مؤشرات وغيرها تظهر بجالء          

لم  ألنها تفاوتاتعلى الفرص التنموية للجهات الضعيفة، بل على مسار التنمية الجهوية بشكل عام،  فقطيقتصر تأثيرها 

، األمر الذي تدخالت غير متكافئة محليا وجهويا ووطنيا تولدت منأو عرضية بل هي ذات طابع هيكلي لكونها  تكن عفوية

منطق جديد في  استنادا على(، 55، ص 2005)الغيوبي،  في تحقيق التنمية الجهوية زن للترابااإلعداد املتو أهمية برز ي

، وهو ما يطرح بينها وشروط إسهامها في تحقيق التنمية املستدامةهات ومتطلبات التكامل جتحديد الوظائف التنموية لل

 على املحك أهمية املقاربات الترابية والتشاركية في صياغة وثائق إعداد التراب.

حيث ظلت في الجهات، اسفر تطور املسار الالمركزي عن تقوية الدور االستشر يُ لم الرغم من التحسينات املتالحقة على         

لنخب السياسية، ل ومحدودية الكفاءة التدبيريةفي ظل التقييدات املسطرية  ،التصاميم الجهوية العداد التراب شبه معطلة

حتى مع بين دور املجالس الجهوية وبين الهيئات املركزية املتدخلة في مجال إعداد التراب،  و  التنسيقفضال عن ضعف 

مركز قياديا في عالقتها بباقي الوحدات الترابية عبر  الجهةأت التي بو   111.14مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي رقم 

د في ظل و ، فإن أثر ذلك كان جد محد(SRAT) جهوي إلعداد الترابال التصميمإعداد وتنفيذ  لها آلية الصدارة التي تخول 

أنه على الرغم من مرور  ىعلى سبيل املثال إلطغيان األبعاد املركزية والتقنية في رسم االختيارات التنموية لكل جهة. ونشير 

يل تأخر جسنوات من تفعيل الجهوية املتقدمة لم تتمكن سوى سبع جهات من إعداد تصاميمها الخاصة مع تس سبعحوالي 

مع التقطيع  للمالءمةمصادق عليها ال زالت في حاجة تصاميم عدة مسطرة املالءمة واملصادقة. فضال عن ذلك، فإن في 

شاريع مل على مشتا وبعضها اآلخر، (22، ص 2016)املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،  الجغرافي الجديد للجهات

م مع حاجياتها التنموية، إضافة إلى محدودية املقاربة التشاركية في إعدادها، ءتجاوز القدرات التمويلية للجهات، أو ال تتالت

، األمر الذي جعل بعض التصاميم ال خبرة والدراساتبال الخاصة كاتباملفمعظم الجهات اكتفت بتوقيع صفقات مع 

  تعكس بالشكل املطلوب الحاجيات التنموية للجهات.

ظل التأثيرات الناجمة عن ضعف إشراك الجماعات الترابية والجهات بشكل خاص في تحيين التوجهات في            

املجلس االقتصادي ) ة، وعن غياب االتصال بين مختلف مستويات التخطيط املحلي والجهوي والوطنيياالستراتيجية للتنم

فقد برزت أهمية  ،املركزية إلعداد التراب الوطني، وكذا ضعف تجانسها مع الوثائق  (10، ص 2012، واالجتماعي والبيئي

 يصاف الترابناإل  مبدأطردة ومدمجة تراعي ضتحقيق تنمية مبما يمكن من في إعادة توجيه سياسة إعداد التراب الجهة 

مسلسل التحول االقتصادي واالجتماعي باملغرب ومن تسريع (، 124، ص 2017، املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي)

وجود  تؤشر علىفي ضوء املفارقات الحالية التي  ،فعال للسياسات العموميةال( Territorialisation) تتريبالوتشجيع 

 النموذج التنموي الجديدإرساء في ركيزة أساسية  البعد الجهوي  ديناميات وتفاوتات صارخة بين الجهات بشكل يحتم جعل

(Profils régionaux, 2021, p102).  بصدور عبر عدة خطب ورسائل ملكية، و معامله  تتضح بعض تالتوجه الذي بدأوهو

تفعيل  إلعداد التراب في ضوء تحدياتوثائق توجيهية حديثة ستشكل مرجعية إرشادية إلعادة صياغة السياسة العامة عدة 

 ورش الجهوية املتقدمة.

II.  باملغرب في ضوء املرجعيات الجديدة إلعداد التراب الوطنيآفاق التنمية الجهوية 

، وهو املسار مراجعة املنهجية املتبعة في إعداد التراب الوطنيتفرض  املتوازنة التنمية الجهويةرهانات أصبحت    
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االستراتيجيات مراجعة النظر في ائق توجيهية جديدة حاولت ثرسمتها و التي معامله في ضوء االختيارات تتبلور الذي بدأت 

وخاصة النموذج التنموي الجديد والتوجهات الجديدة للسياسة العامة إلعداد التراب،  املعتمدة طيلة عقدين من الزمن،

هاتالتي ستشكل المحالة  ِ
يضع الخطوط العريضة لتهيئة التراب  ،حاسمة لصياغة تصميم وطني إلعداد التراب ُموج 

 .2050 سنة ة والعدالة املجالية في أفقالتنمية الجهوي تقاطعاتضبط الوطني و 

 التوجهات الجديدة لسياسة إعداد التراب الوطني: املرجعيات والرهانات .1

األلفية فإن التحوالت  في بدايةحول إعداد التراب وثائق التي تمخضت عن الحوار الوطني العلى الرغم من أهمية         

راجعة مللتنمية الجهوية، ولذلك ما انفكت تتوالى دعوات استيعاب التحديات الجديدة عن  قاصرة ااملتسارعة جعلته

بوضع تقطيع جهوي جديد  2006في  " الصادر املغرب املمكن"أوص ى تقرير السياسة العامة في مجال إعداد التراب، حيث 

تقرير اللجنة  اكما دع(، 42ص ، 2006)املغرب املمكن،   تنافسيتهايوفر شروط و  ومؤهالت الجهاتخصوصيات  يستوعب

إلى إيالء دور استراتيجي للجهات في مجال إعداد التراب، إلى جانب تقارير أخرى حثث على  2010االستشارية للجهوية في 

 صدر عقب ذلكوعلى تعزيز االندماج بين املجاالت الترابية.  مستويات التدخل العموميبين مختلف  بلورة تكامل أفضل

 القانون و ، املخططات التنمويةبالنسبة للجماعات الترابية األخرى، في إعداد  الذي منح الصدارة للجهات 2011دستور 

لتحقيق الذي أوص ى بإعداد استراتيجية وطنية للتنمية املستدامة  تنمية املستدامةلل بمثابة ميثاق وطني 99.12رقم اإلطار 

التنظيمية للجماعات الترابية وميثاق الالتمركز  والقوانين ،والجهويةااللتقائية بين السياسات العمومية والقطاعية 

بحيث أصبحت تضطلع بدور التوجيه اإلداري، وغيرها من اإلصالحات التي فرضت تعديل دور الدولة في مجال إعداد التراب 

 .واملواكبة بينما أصبح التخطيط من صالحيات الجهة أيضا

 والحقوق  االستفادة من الخدمات لتسريع وتيرةالتزامات وطنية ودولية  عدةرط املغرب في هذه الظرفية، انخخضم في          

لتحسين مؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعية في مختلف  البرامج مجموعة من تنفيذ حيث تم الشروع فياألساسية، 

( الذي حث الدول املنخرطة على تعزيز دور الجهات في ODD) 2030تنمية املستدامة في أفق ، كبرنامج أهداف الاملناطق

ما يقارب  2015 سنة انطالقته في ذمنتنفيذ أجندته، وبرنامج تقليص الفوارق املجالية في العالم القروي الذي استهدف 

 للمملكة. ةي عشر تمختلف الجهات االثنب جماعة ترابية 1250مستفيد موزعين على مليون  12

على  مرجعياته وتحييناعتماد نموذج متجدد لسياسة إعداد التراب الوطني برزت ضرورة  هذا السياق، ضمن          

 ا، حيث دعإلعداد التراب التأسيسيةبعد مرور حوالي عقدين من الزمان على إصدار الوثائق ، املستويين الوطني والجهوي 

إلعداد التراب وفق مداخل جديدة تستلهم  العامةلسياسة ا بمراجعة التسريعإلى  2021-2017البرنامج الحكومي 

ومرسوم إعداد التصاميم الجهوية  ،والتقسيم الجهوي الجديد ،والقانون التنظيمي املتعلق بالجهات، مقتضيات الدستور 

أفضل  بتناسقبلورة مرجعيات وطنية متقاسمة إلعداد التراب تسمح  بما يمكن في نهاية املطاف منإلعداد التراب، 

 الجهوية للتنمية. واملخططات بين البرامج القطاعيةتكامل بالللسياسات العمومية على املستوى املجالي و 

 وضع إطار توجيهي جديدجديد ل لحوار وطني -2019أبريل  22في  - أعطى رئيس الحكومة االنطالقة ،ذلك ألجل          

بتنظيم ندوة وطنية وورشات موضوعاتية حول التقائية السياسات املجالية في ضوء  ،لسياسة العامة إلعداد الترابل
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وعالقة الديناميات والفوارق املجالية بكسب رهان التنمية الدامجة، حيث تم التوقيع على اتفاقية  ،الجهوية املتقدمة

تلتزم بموجبها الوزارة  ،ة جهات املغربشراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة وجمعي

 .بمصاحبة الجمعية في تنزيل مضامين الجهوية املتقدمة خاصة فيما يتعلق بإعداد التراب الوطني والتنمية املجاليةالوصية 

إلى ، 2019املنعقدة بأكادير  في دجنبر -مخرجات املناظرة الوطنية األولى للجهوية املتقدمة  دعت ،ضمن نفس التوجه         

دعم دور الجهات لو  ،املجاليةالفوارق من  تقليصالمن أجل  والجماعات الترابيةتبني العدالة املجالية كأولوية لدى الدولة 

ي في تناسق مع توجهات السياسة العامة للدولة في مجال إعداد وتعزيز آليات التخطيط التراب ،في الرفع من جاذبية مجاالتها

في اململكة تساهم فيه جهات  "مغرب الجهات"إلى  "مغرب غير نافع"و "مغرب نافع"من منطق  االنتقال وذلك في أفق، التراب

وفق قراءة ترابية تدمج األدوار الجديدة للفاعلين املحليين وتمكن من توفير عرض ترابي ومشروع  ،إنتاج الثروة والشغل

 .مجالي متكامل

للسياسة الجديدة إلعداد التراب ولضمان اإلشراك الفعلي  املجاليةلتعزيز البعد التشاركي في بلورة التوجهات            

لفعاليات الجهوية في التشخيص الترابي لحاجيات الجهات، تم الشروع في تنظيم ندوات جهوية لضمان تكييف التوجهات ل

العيون حول " بندوة 2022يونيو  3في الساقية الحمراء  -بجهة العيون  والتي استهلتالوطنية وفق خصوصيات الجهات، 

التي  2022يونيو  7يقي"، ثم الندوة املجالية لجهة مراكش آسفي في الكبرى، مشروع حاضرة متروبولية جهوية ذات بعد إفر 

واللقاء التشاوري  املجالية.و اللتقائية بين االستراتيجيات القطاعية اماسك الترابي وتحقيق تركزت توصياتها على ضمان ال

االهتمام  القروية من خالل التحكم في الهجرةاتجاه  في توصياتها تالتي ذهب 2022يونيو  20بجهة بني مالل خنيفرة في 

يونيو  28في  واد نون -كلميموالندوة املنعقدة بجهة  ،التراث الالماديوتسويق  املجاليةتثمين املنتوجات و  بالزراعات البديلة

الحفاظ و الحد من املخاطر الطبيعية وحماية املناطق الهشة، من خالل تدبير العجز املائي، التي ركزت مخرجاتها على  2022

ويرتقب أن تقترح باقي الجهات اختياراتها التنموية خالل شهر  .املوارد البيئية والغابات، واملناطق الفالحية والرعوية على

يوليوز الجاري، على أن يعقب ذلك تجميع ملخرجات اللقاءات الجهوية وإدماج لتوصياتها في التوجهات العامة لسياسة 

 .إعداد التراب الوطني ضمن تصميم وطني جديد

تجلى ت، 2050من خالل الوثائق األولية املتمخضة عن املشاورات الرامية إلى بلورة رؤية جديدة إلعداد التراب في أفق            

هاجس التحكم في التوازنات املجالية واالهتمام بالجوانب التمويلية والتنظيمية، باقتراح إطار تعاقدي للتمويل  هيمنة

تحديد التوجهات األساسية للدولة في االهتمام بواألجرأة وكذا آليات تدبير املشاريع املقترحة من حيث التنفيذ والتتبع، مع 

 انات املناسبة لضمان إسهام اإلصالحات املؤسساتية في تعزيز األدوار الجديدةوباقتراح الضم ميدان الحكامة الترابية،

 .للفاعلين العموميين داخل الجهات

، شكل إعداد ةواالجتماعيفي سياق مساعي البحث عن نموذج تنموي جديد قادر على تلبية التطلعات االقتصادية              

التراب دعامة توجيهية ملسار اشتغال اللجنة الخاصة بإعداد النموذج، كما احتل مساحة مهمة في معظم مفاصل التقرير 

تم طرح عدة اختيارات استراتيجية لتعزيز  دور الجهات  ، حيث2021الصادر في أبريل  الجديد التنموي العام للنموذج 

صيص ختعبر  إرساء منظومات مندمجة للدفع بعجلة االقتصاد على مستوى الجهات، ك باعتبارها مصدرا لخلق الثروات
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صناديق لدعم وتشجيع األنشطة االقتصادية الجهوية بما يمكن من جذب االستثمارات وتوطين املقاوالت، مع التوصية 

ومية على غرار بعض البنيات د لها بتتبع مشاريع التنمية وضمان التقائيتها مع السياسات العمعه  يُ جديدة سلطات بإحداث 

وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وموقع بحيرة  لتهيئة الترابية ببعض املناطق مثالمهما في  دورا تلعب التيالخاصة التدبيرية 

 (.119، ص 2021)النموذج التنموي الجديد،  مارتشيكا والوكالة الخاصة طنجة املتوسط

مقاربات جديدة للتخطيط الحضري  بالدعوة إلى اعتمادالديناميات القروية والحضرية،  بتأطيركما اهتم التقرير          

م لزِ طار مرجعي وطني للتنمية الحضرية يُ اقتراح وضع إتتمركز حول جودة إطار العيش واالندماج االجتماعي، من خالل 

جل أستدام للوعاء العقاري من املستثمار باال الجماعات الترابية ببرمجة مناطق خضراء وبنيات تحتية سوسيوثقافية، و 

ومتصلة بالشبكات  ةأهيمُ التحكم في التوسع العمراني وتحقيق العدالة في الولوج للسكن بتوفير فضاءات حضرية 

يمكن من  امة أدوات التهيئة لخصوصيات املجاالت القروية بمءالتأكيد على ضرورة مال في املقابل تم .والخدمات العمومية

سياسة  اعتمادعبر   ،املحافظة على األراض ي الفالحية الخصبة وإصالح التنظيميات املتلعقة بالتعمير في العالم القروي

خلق الفرص  على وقدرتها ن اندماجهااالصاعدة لضمخاصة بالتعمير القروي، ووضع خريطة وطنية للمراكز القروية 

 .االقتصادية وتجويد أماكن العيش

اقترح التقرير العام مراجعة التنظيم الترابي، باالنطالق من الدوار ة الهندسة الترابية في تحقيق التنمية يوعيا بأهم         

، بما يمكن من تخصيص اختيارات جات املحلية واملوارد الطبيعيةو ع املعطيات حول الساكنة واملنتيكوحدة أساسية لتجم

قليم في توزيع اإلالعمالة أو قة وسيطة بين الجماعة و لالدائرة كح كما تم اقتراح، السياسات العمومية على املستوى املحلي

التمفصل بين املدن الكبيرة والصغيرة واملراكز الناشئة والجماعات ذات  لتحقيقإدارية  وكوحدة ،ةيالخدمات العموم

 جل تحقيق تنمية مندمجة ودامجة ومستدامة.أالطابع القروي من 

بما  ركز التقرير العام للنموذج التنموي على دور املوارد الطبيعية في تحقيق رهانات التنمية املستدامة، ،ارتباطا بذلك         

عبر استراتيجيات خاصة ، مكانيات املحليةأخذ بعين االعتبار الخصوصيات واإل ت تشجيع االستثمارات التييمكن من 

تتوفر عليه  االستغالل الناجع ملا، و إليكولوجية واملنتوجات الغابويةلتطوير سالسل الصناعات الخضراء والسياحة ا

تبني برامج فعالة في مجال النجاعة الطاقية واالستفادة منه في تنمية  ة معدالطاقات املتجدن هائل من و الجهات من مخز 

 (117، ص 2017)املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،  اقتصاد أخضر جهوي 

خارطة الطريق تحدد  للتهيئة الترابية متجددة سياسةيمكن القول أن املغرب مقبل على  ضوء هذه املرجعيات،في            

 مع  في إطار من التناغم، 2050 سنة نحو مغرب التنمية املستدامة في أفق
ُ
ة الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها لكيهاإلصالحات امل

 ، والتي تتقاطعوالتأهيل الحضري  لالستثمار والعدالة املجالية والتنمية البشريةالجهوية املتقدمة والتدبير الالمتمركز 

 معالجة اإلشكاالت الهيكلية للتنميةحول الدور الريادي للجهة في تخطيط وتدبير التنمية، األمر الذي يفرض  جميعها

ؤسسية املقانونية و الحات الضمن حزمة جديدة من اإلص، اريوهات لجعلها أكثر استدامة وتوازنانالجهوية ووضع سي

 تدبيرية.الو 

 التنمية الجهويةب النهوضممكنات إسهام سياسة إعداد التراب الوطني في  .2

ضمن املدى القيام بإصالحات آنية  يفترض املتوازنةإسهام سياسات إعداد التراب في تحقيق التنمية الجهوية  إن          
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في االستجابة  فادحعلى املستوى السياس ي، أبان املنظور املركزي عن عجز على مختلف املستويات، فالزمني املنظور 

 فرضاألمر الذي (، Zriouli, 2019, p 419) املحليةلساكنة االحقيقية للمجال و  االحتياجات وتلبيةتطلبات التنمية مل

 كحيز لتنمية وليسالتحفيز  كإطار مع املجاالت الترابية بالتعامل ،تصحيح املنهجية املعتمدة في إعداد التراب الوطني

على  مع ما يترتب عن ذلك من إصالحات وبتقوية وشائج الترابط بين املجتمع والتراب والسلطة والتنمية، للمراقبة والتحكم،

 .واملؤسساتية تشريعيةاملستويات ال مختلف

تماسك التدخالت والتقائية  يكفلمراجعة املنظومة القانونية إلعداد التراب بما يتعين  ،على املستوى التشريعي          

عبر تجميع مختلف النصوص ضمن ، (7، ص 2019وزارة إعداد التراب الوطني، ) الترابية السياسات العمومية في املجاالت

القوة القانونية واإلجرائية على اآلليات واألدوات التي يتم  ، مع إضفاءمدونة جامعة إلعداد التراب والتنمية املستدامة

تكريس الطابع امللزم لوثائق التهيئة الترابية، على من  وما يستتبع ذلك، ببواسطتها تنفيذ السياسة الوطنية إلعداد الترا

معياري، مع التركيز  على السابقة جعلها مجرد نصوص لالسترشاد تفتقد لكل طابع اعتبار أن بعدها التوجيهي في املراحل 

التصميم الوطني إلعداد التراب في أفق جعله مرجعية ال يستغنى عنها في إعداد مختلف السياسات العمومية، مع الحرص 

تهيئة وتدبير  تمخططا على تناغمه مع املخططات القطاعية، مثل املخطط الوطني للساحل، وتصاميم الواحات، و

تصاميم موضوعاتية تقتضيها بعض املجاالت ذات الخصوصية، على غرار التجربة  ، وإمكانية خلقاملناطق الرطبة

و  (Contrats De Paysبين الدولة والجهات،  كعقود املناطق ) الفرنسية التي أثمرت تصاميم متنوعة للتهيئة الترابية

 ,CRIL (Douillet)بادرة املحليةالعقود الجهوية للمو ( CGDوالعقود الترابية للتنمية )( PARمخططات التهيئة القروية )

2003, p 586-587 ). 

  على الصعيد املجالي،   
ُ
ظهر محدودية مؤشرات االلتقائية بين الجهات وباقي الجماعات الترابية ضرورة معالجة ت

 ,Zair) في عالقتها بباقي الوثائق املحلية عداد الترابجهوية إل ال والتصاميم التنمية الجهوية برامجلالقوة القانونية إشكالية 

2015, p 116 ) ، وثيقة واجبة التطبيق من لدن املجالس الجهوية الجهوي إلعداد التراب  التصميميتعين جعل حيث

التخطيط رجعي لجميع وثائق موجيهي و تطار في أفق تكريس موقعه كإ، ومختلف األطراف الشريكة واملتعاقدة معها

إنجاز تقطيع ، كما أن تحقيق املالءمة بين التهيئة الترابية للمجال الجهوي ومعايير تقسيمه يفرض التركيز على الحضري 

)بوجروف،  القيام بالدور املحدد لها في إطار السياسة الجهوية وفي إعدد التراب الوطني نجهوي ناجع سيمكن الجهات م

 .(233، ص 2012

الحكامة على حصيلة سياسات منظومة ضعف ل االنعكاس السلبيعلى املستوى املؤسس ي أثبتت التجارب السابقة            

إعادة  الضروري فقد أصبح من ، ولذلك بتتبعها وتنفيذهاالهياكل املكلفة  اعترى بسبب الجمود اإلداري الذي إعداد التراب، 

تحدد التوجهات الكبرى تكريس دوره كهيئة عليا ته و ءالرفع من كفافي اتجاه  (CSAT)هيكلة املجلس األعلى إلعداد التراب

وزارية لللجنة ا بالنسبةاملرتبطة بها، نفس األمر على الوثائق العامة والقطاعية  وتصادقللسياسة الوطنية إلعداد التراب 

بالسياسة الوطنية  ةاالختيارات املتعلقمتابعة تنفيذ التي يتعين تقوية آليات تدخلها لجعلها قادرة على إلعداد التراب 

الالزم بين مختلف املخططات االقتصادية  (Articulation) تأمين التمفصلو  ،والجهوية والقطاعية إلعداد التراب
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في منظومة إعداد التراب، بتخويل املفتشيات  تعزيز دور التمثيليات اإلدارية الجهويةمع (، 2022)بلفقيه،  واالجتماعية

مواكبة تنفيذ الوثائق املرجعية إلعداد الجهوية إلعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة املعمارية صالحيات فعلية في 

 (2022، الهزيتي) التراب واملساهمة في وضع االستراتيجيات الجهوية للتنمية

الحرص على  كز اإلداري ر املتقدمة والالتماملؤسساتية والتنظيمية لورش ي الجهوية  املصاحبةتفترض  ،ارتباطا بذلك           

برنامج التنمية الجهوية والتصميم  إعدادمواكبة مجالس الجهات في من خالل  عداد التراب،إالمركزة العمليات املرتبطة ب

يقظة متخصصة في الستوى الجهوي، مع خلق بنيات الجهوي إلعداد التراب بتكامل وانسجام مع برنامج عمل الدولة على امل

، متها مع التوجهات الوطنيةءواالستشراف بشراكة مع املجالس الجهوية ملساعدتها في صياغة بلورة اختياراتها التنموية ومال

ُيناط  ،في شكل مراصد جهوية لرصد الديناميات املجالية، أو فروع جهوية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئيوذلك 

 .تقديم االستشارة للهيئات املحليةو  ملسارات التنمية باملجاالت الهشة اريوهات خاصةنوضع سيبها 

إن تجسيد البعد الجهوي لسياسة إعداد التراب الوطني يتطلب توفير الضمانات الالزمة لوضع وتنفيذ التصاميم            

اندماج وتكامل التدخالت العمومية ، و اختيارات املجالس الجهوية من جهة تراعيشروط مثلى  ضمن ،الجهوية إلعداد التراب

، ص 2014، املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي) التي تستهدف تراب الجهة لتفادي التداخل الذي ميز املرحلة السابقة

بالتعاقد الترابي في ضوء اإلرهاصات األولوية لتنفيذ عقود البرامج  االرتقاءوللحيلولة دون استمرار هذا النهج يتعين (، 65

تعزيز  الجهوية إلعداد التراب ومن التصاميمدرجة بُم مهمة من تمويل مشاريع حيث مكنت ، 2019بين الدولة والجهات منذ 

غير أنها أثرت على االستقالل اإلداري واملالي للجهات في  الجهوية، املشاريعالقطاعية وبين  فرص التكامل بين االستراتيجيات

للتعاقد، مما يفرض التسريع بتدقيق ضمانات ومساطر إعداد وتنفيذ عقود البرامج بين الدولة  يظل ضعف اإلطار القانون

 قود املشاريععقود املخطط أو ع، ويمكن االسترشاد في ذلك بالتجربة الفرنسية في مجال (25-24، 2021)زعنون،  والجهة

(CPER) والتي شكلت أرضية كآلية لتحديد األهداف املشتركة إلعداد التراب والتنمية بشكل تفاوض ي بين الدولة والجهات ،

 ,Casteigts, 2003) مهمة لوضع عدة وثائق ترابية تعاقدية للتنمية املستدامة كعقود املدن وعقود األودية واألحواض املائية

p 295). 

الجهات، لذلك يتعين توجيه زن بين االتو  سيسهم ال محالة في تعزيزاإلعداد املتوازن واملستدام للتراب الجهوي  إن       

لدينامية األنشطة اإلنتاجية، وهو ما يفرض اتخاذ التدابير  ئاملتكافالتوزيع  لتخدمالتراب  سياسة العامة إلعدادالأولويات 

عن طريق تثمين ، الثورة الوطنية وفي توفير فرص الشغل باملجال الترابيفي إنتاج  للرفع من حصة الجهات الضرورية

اإلمكانيات والفرص التي تتوفر عليها في مجاالت تدبير املوارد الطبيعية واملنتوجات املجالية والتراث الالمادي والسياحة 

ألجل ذلك  ية االقتصادية الجهوية.مع توظيف إمكانيات االقتصاد االجتماعي والتضامني في تسريع الدينام اإليكولوجية،

قادرة لجعل الجهات في شكل مناطق صناعية ولوجستيكية وحظائر تقنية  ستقبالال ل متطورة إرساء بنياتاإلسراع بيتعين 

(، 417، ص 2012)الخروبي،  على جذب االستثمارات وتوجيهها لخدمة أولويات التنمية الجهوية وتجسيد اإلنصاف املجالي

استئصال جذور التفاوت من املنبع بدل االستمرار في معالجة أعراض هذه املعضلة التي طاملا حدت من بما يمكن من 

 .ؤشرات التنمية املتوازنة باملغربم
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أقطاب كبرى للتنمية داخل كل جهات اململكة تبعا خلق لقد أصبحت متطلبات العدالة املجالية تستوجب          

، مع االنتقال من الجهات أحادية القطب إلى القطبية الثنائية بتكريس حالة وصيات كل جهة ومجال تخصصهاصلخ

(، Cécile Guyetant, 2009, p 420) التنافس اإليجابي بين املدن الرئيسية داخل كل جهة مثل تطوان طنجة وفاس مكناس

 املدن الصغرى واملتوسطةدعم جاذبية واالجتماعي بين الحواضر من خالل  زن االقتصادياالتو مع الحرص على تحقيق 

بترحيل بعض الخدمات واألنشطة نحوها مع إقرار نوع من التمييز اإليجابي في تشييد التجهيزات وتوزيع املشاريع العمومية 

لفائدة املناطق املهمة بما يمكن من توسيع الشبكة الحضرية، والتحكم في تيارات الهجرة والتقليص من ارتداداتها 

 ة والبيئية على املدن الكبرى.االقتصادية واألمني

          
ُ
 ةو الثرفي تعزيز  ة الجهاتواالرتقاء بمساهم ،جهوية السياسات العموميةطرح راهنية تعزيز ضمن هذا السياق، ت

، وهو رهان يتوقف على مد املجالس الجهوية ، وفي تحقيق العدالة املجالية(25، 2018)الرحماني، بطاح، ص  الوطنية

مع منح صالحيات موسعة  ،مار مع مواكبتها في تنفيذ مخططاتها ومشاريعهاثلتنشيط االستواإلمكانات الالزمة  بالوسائل

ملخصصة لتنفيذ التوجهات املجالية اتمثيليات اإلدارية الجهوية في تنسيق برامج العمل وتوحيد املوارد والجهود العمومية لل

، للرفع من أثر السياسات العمومية املستوى األنسب الجهةفي أفق جعل  (Raounak, 2022, p 266) لسياسة إعداد التراب

تنافسية  ات الرامية لتعزيز جاذبية املجاالت الترابية كرافد مهم لتحسين مؤشراتدر واإلطار املالئم لتالقي مختلف املبا

مفتوحة قد تفاقم من التفاوتات ، لكن ذلك ال يعني انسحاب الدولة وترك الجهات في تنافسية بشكل عام االقتصاد الوطني

 (.36، ص 2011)الصديقي،  ستقطابية للجهات الضعيفةالتنموية، بل على العكس من ذلك، يتعين تقوية الحظوظ اال 

 خاتمة

استراتيجيات قطاعية ، حيث تمخص عنها وضع يجابيةاإل تراكمات بعض ال السياسة العامة إلعداد التراب تحقق          

 مهمةإرساء شبكة وهو ما ترجم ب، ء التراب الوطنيابين مختلف أجز  االستثمارات واألنشطة االقتصاديةاستهدفت توزيع 

أجيال جديدة من التمايز بين  ظهور النتائج كانت دون التوقعات، في ظل لكن ، والتجهيزات الكبرى  من البنيات التحتية

استحوذت في إطارها مراكز  "مركزية جهوية"  عن تكريسفضالالجهوي،  بين التفاوت املجاالت الترابية واستفحال مؤشرات

تمركز الساكنة وتكريس  الجهات على القسط األوفر من املشاريع واألنشطة االقتصادية. وما لذلك من مخاطر على صعيد

 اإلقصاء املجالي.

تراب يتطلب تنمية متقاسمة بين مختلف األجزاء الترابية للدولة، لتحقيق هذا الرهان، تم الشروع املتوازن للعداد اإل إن          

التنمية الجهوية  ت، حيث شكل2050باملغرب على مدى زمني يمتد إلى املستدامة في تحضير النصوص املوجهة ملسار التنمية 

تنظيم عدة لقاءات وطنية تم  العامة إلعداد التراب الوطني، حيثللسياسة االستراتيجيات العامة واملجالية  في بلورةبوصلة 

 إلعداد التراب الوطني. الجديدةاالختيارات التنموية للجهات في الوثائق وجهوية ينتظر منها أن تدمج 

وما يترتب  ،يةإن إسهام وثائق إعداد التراب في تحسين مؤشرات التنمية الجهوية يتطلب تهيئة الشروط املادية للتنم           

بما يحقق  ،الشغل وتوطين املشاريع الكبرى املهيكلة واملرافق العمومية صعنها من تنشيط االقتصاد املحلي وتوفير فر 

  للمجال الجهوي بإعادة االعتبار للهوية التنموية للمجال عن طريق تثمين إمكاناته االنتماءالتنمية االجتماعية، ويعزز روح 
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 عقلن ومستدام.وتدبير موارده بشكل ُم 

ة، وضمان التناسق األمثل الدور التنموي للمجالس الجهوي للرفع من فعاليةلكن في املقابل، يتعين توفير البيئة املثلى         

قادرة  هاتالج التصميم الجهوي إلعداد التراب والبرامج القطاعية واملحلية، وتوفير املوارد والوسائل الضرورية لجعلبين 

نيات التدبيرية التي نص عليها ببدون حل معضلة التدبير، ببلورة صيغ مناسبة لل ح ذلكلمخططاتها، ولن يف ةعلى أجرأ

جانب ذلك إلى للتدبير الجهوي.  زةكر والالمم ةالالمركزي املستوياتتوفير مقومات التكامل بين تسمح ب ج التنموي ذالنمو 

املجالية واقتراح ممكنات النهوض يتعين تغذية الذكاء الجهوي بإحداث بنية متخصصة لرصد مؤشرات تطور الديناميات 

 الوطنية والترابية. للتنافسيةفي ضوء التحديات الجديدة  بالتنمية الجهوية

لخدمة أولويات التنمية الجهوية، في  الترابعداد إيه سياسة جلتو  الضروريةيتعين توفير الشروط  ،في املحصلة          

مختلف مستوياتها ومظاهرها، انطالقا من مرحلة االستشراف عبر مراعاة حاجيات الجهات ضمن الوثائق الوطنية 

واملجالية إلعداد التراب، مرورا بمرحلة التنفيذ بإرساء البنيات املالئمة وتخصيص املوارد وأدوات التدخل املناسبة، وانتهاء 

  ،ادةفاملست سالدرو بالتتبع عبر عمليات مستمرة للمواكبة والتقييم قصد رصد التأثيرات وأخذ 
 
القيام  م  ومن ث

 وأولويات التنمية على الصعيد الجهوي. يتناسببالتصحيحات املطلوبة بغية تعديل التوجهات االستراتيجية والوظيفية بما 

 :املراجعقائمة 

 :املراجع باللغة العربية

، في: 22/06/2022، شوهد في سياسة إعداد التراب الوطني على ضوء استراتيجية التسويق الترابيبلفقيه هشام،  –

https://bit.ly/3yhQorI 

 . مراكش: املطبعة والوراقة الوطنية.الجهة والجهوية باملغرب أي مشروع ألي تراب(. 2012)بوجروف سعيد.  –

ردة وُمدمجة ومستدامة –
 
املجلس  :الرباط (.2018) تغيير النموذج املعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مط

 .2017/30االقتصادي واالجتماعي والبيئي، إحالة ذاتية رقم 

 .(. الرباط: اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي 2021. )التقرير العام للنموذج التنموي الجديد –

 (. الدار البيضاء: دار النشر املغربية.2006. )2025 سنة من التنمية وآفاق سنة 50تقرير املغرب املمكن : –

(. الرباط: وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير 2019. )توجهات السياسة العامة إلعداد التراب: السياق، الرهانات ومسلسل اإلنجاز –

 واإلسكان وسياسة املدينة.

الذكاء الترابي والتنمية الجهوية  ". ضمنالجهة في املغرب بين اإلرادوية السياسية ودينامية املجاالت(. 2012الخروبي مصطفى. ) –

 . الرباط: مطبعة البيضاوي."بواسطة املقاولة

؟ س التي استخلصها املغربما هي الدرو  :الحكامة، الجودة املؤسساتية والتنمية االقتصادية (.2018الرحماني أحالم، وبطاح مونية. ) –

 الرباط: وزارة االقتصاد واملالية.

 مركز تكاملالبرامج بين تحفيز التنمية الجهوية وتكريس الوصاية التقنية، -التأثيرات املحتملة للعقود (.2021. )زعنون عبد الرفيع –

 https://bit.ly/3z118ck: 10/06/2022للدراسات واألبحاث، شوهد في 

https://bit.ly/3nx5cMR
https://bit.ly/3z118ck
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)مجلة كلية الحقوق  مجلة طنجيس للقانون واالقتصادلبعد االقتصادي للجهوية باملغرب، ا(. 2011الصديقي عبد الرحمان. ) –

 بطنجة(، عدد خاص حول الجهوية املتقدمة باملغرب.

وحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون العام. ، أطر األسس القانونية واملقومات املالية للتنمية الجهوية(. 2003الغيوبي الشريف. ) –

 .الرباط: جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكدال

 ، الرباط.(60) والتنمية املحلية لإلدارة املغربية املجلة للدولة، دور  أي املجالي التضامن(. 2005. )الشريف الغيوبي –

 1416جمادى اآلخرة  14، في 1.95.213بمثابة ميثاق لالستثمارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  18-95القانون اإلطار رقم  –

 (.1995نوفمبر  29)1416رجب  6بتاريخ  4335 عدد جريدة رسمية(، 1995نونبر  8)

صادر في  1.14.09بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  99.12القانون اإلطار رقم  –

 (.2014مارس  20) 1435جمادى األولى  18بتاريخ  6240عدد  جريدة رسمية(، 2014مارس  6)  1435جمادى األولى  4

 .املركز الثقافي للكتاب ؟ الدار البيضاء:نموذج  التنمية نهاية(. 2018) .الكراوي إدريس –

، الرباط: املجلس االقتصادي 22/2016(. إحالة ذاتية رقم 2016)متطلبات الجهوية وتحديات إدماج السياسات القطاعية  –

 واالجتماعي والبيئي.

الخاصة  الرباط: اللجنة (.2021) .ديدمجموع املذكرات املوضوعاتية والرهانات واملشاريع املقترحة في إطار النموذج التنموي الج –

 بالنموذج التنموي.

ضمن "التحوالت االجتماعية باملغرب". الرباط:  مراقبة املجال الترابي وتنميته: مأزق السلطة منذ قرن،(. 2000الناصري محمد. ) –

 مطبعة النجاح الجديدة.

، الشبكة املؤسساتية الجهويةمن أجل تقوية تموقع املفتشيات الجهوية في الهزيتي محمد أنوار،  –

https://le12.ma/article/431039 

 (. الرباط: املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.2012. )الورقة التأطيرية للنموذج التنمية الجهوية لألقاليم الجنوبية –

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون العام. ي باملغرب ورهان التنميةالتقسيم الجهو  .(2005يحيا عبد الكبير. ) –

 طنجة: كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية.
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 الجهوية املتقدمة ورهان العدالة املجالية

Advanced regionalism in Morocco and challenge of spatial justice 

دكتوراه في القانون العام فضال،مريم   

DR. MARIAM FEDDAL 

:الدراسة ملخص  

إن تقليص الفوارق االقتصادية واالجتماعية وتحقيق العدالة املجالية من أكبر األهداف التي جاءت الجهوية املتقدمة  لتحقيقها ، في ظل     

جهة ، لكن هذا الهدف يصطدم بواقع مجالي يتسم بكبر حجم التفاوتات بين جهات اململكة ،إن  12تقطيع ترابي جديد قسم  تراب اململكة إلى 

توى التشغيل والتعليم والصحة ، وأيضا على مستوى االستفادة من تجهيز البنيات التحتية وإعادة تأهيلها ،وكذلك غياب عدالة حتى على مس

 على مستوى االستفادة من برامج ومشاريع تنموية ـ األمر الذي تم معه خلق مجموعة من االليات بهدف املساهمة في تحقيق العدالة املجالية

التسويق  امن الترابي والذي يتجسد في  ضرورة تفعيل صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل االجتماعي ، ونهج الية من خالل التض

الذي الترابي الذي  يعتمد على ابراز مؤهالت ومميزات املجاالت الترابية االقتصادية واالجتماعية لجذب االستثمارات و رؤوس األموال. األمر 

 .التنموية وبرامجها فسية وقادرة على تنفيذ التزاماتهايجعلها أكثر تنا

 الترابي،التضامن  الترابي،التسويق  املتقدمة،الجهوية  املجالية،العدالة  :املفاتيحكلمات 

ABSTRACT:  

Reducing economic and social disparities and achieving spatial justice are one of the biggest objectives of advanced 

regionalism. In light of a new land division, the kingdom’s is divided into 12 regions. However, this goal collides with a field 

reality characterized by large disparities between these regions on the employment, education and health level, as well as the 

level of benefiting from the equipment and rehabilitation of infrastructure.  In addition, there is a lack of justice in regarding 

the level of benefiting from development projects and programs, which results in creating a set of mechanisms with the aim 

of contributing to achieve spatial justice through territorial solidarity, in term of the necessity of activating the solidarity fund 

between the regions and the social rehabilitation. Also, territorial marketing approach which depends on highlighting the 

qualifications and advantages of the economic and social fields to attract investments and capital. The thing that makes it 

more competitive and able to execute its commitments and development programs. 

Keywords: spatial justice; advanced regionalism; territorial marketing; territorial solidarity. 
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 مقدمة: 

االستحضار في صياغة شكل العدالة املجالية اليوم أحد أبرز مؤشرات التنمية املستدامة، باعتبارها مطلبا واجب ت  

بهدف تحقيق ، ، خاصة في ظل تنزيل التقطيع الترابي الذي قسم املغرب إلى  اثنا عشر جهة  وتنفيذ السياسات العمومية

بة لالستثمارات ، مع جهات تعاني خصاصا كبيرا في ذتوزان املجالي بين الجهات الغنية بمواردها الطبيعية والبشرية والجا

بهدف التأسيس  اطارها العام،    2011ن خالل اعتماد نظام الجهوية املتقدمة الذي وضع دستور املوارد الطبيعية، م

لتجربة  متجددة في مجال التنمية املجالية تنبني على تقوية املؤسسات الجهوية وتمكين الجهات من بناء نموذجها الخاص 

خير والقانون األ من خالل مبدأ التضامن الترابي الذي تم التنصيص عليه في الدستور تملكه من مؤهالت  بناء على ما

 ومن جانب ،ومن خالل صندوق التأهيل االجتماعي للجهات ثم صندوق التضامن بين الجهات 14-111التنظيمي للجهات 

الحد من الفوارق في مجال الولوج وضع املغرب عدة برامج واستراتيجيات تروم الحد من الفقر واالقصاء االجتماعي و  اخر،

لكن يبقى الرهان على ورش الجهوية املتقدمة للتقليص من حدة الفوارق  إلى الحقوق األساسية فضال عن الفوارق املجالية،

 .تبطة بنظام الحكامةمر  وأخرى الية مانونية وبشرية و إكراهات قو بالعديد من التحديات  تصطدم بدروهااملجالية، والتي 

   املفاهيمي: التحديد أوال:

 :اقتض ي التطرق إلى املفاهيم الرئيسة املشكلة لهت ة،ورهان العدالة املجالي املتقدمة الجهويةحول هذه الدراسة 

على توازن األماكن  ها تؤكدأنإن العدالة املجالية تشير إلى البعد املكاني للعدالة االجتماعية ، أي  : العدالة املجالية

العامة والخاصة،  الولوج إلى الخدمات الوصول و الجغرافية الذي يضمن ويحقق لجميع املجاالت والسكان، نفس شروط 

هي توزيع عادل للموارد   ، و (3، ص  2020عبدالسالم بوغابة ،  ) كالسكن والشغل والصحة والحياة االجتماعية بصفة عامة

) في إطار املساواة والعدالة، ويتعلق األمر بتهيئة التراب الوطني  مات حتى يستفيد منها األشخاصدوالبنيات واملرافق والخ

كما أنه ال ينبغي الفهم  بأن العدالة املجالية أنه العدل بين األماكن،  ولكن على أنه ( ، 320، ص ،  2021بلوش محمد ، أو 

ات هي التي تنظم املساحة التي تعيش فيها، فتصبح املجاالت الترابية ، إذا علمنا أن املجتمعالبعد املجالي للعدل بين الناس

  .تعكس العالقات االقتصادية واالجتماعية

 ، عتمدها املغرب كأحد األوراش لتعزيز التنمية املجاليةا بامتياز،نموذج مغربي  هي املتقدمة:الجهوية 

تحقيق قدر من التوازن االقتصادي واالجتماعي  التنموي، بغيةتهدف إلى خلق التكامل  منسجمة محليا: وحدة ترابية الجهة

 األقاليم.بين 

 إشكالية الدراسة  انيا:ث

 توزيع وتوطينإعادة العدالة املجالية في  املتقدمة، استحضارإلى أي حد استطاع املغرب من خالل ورش الجهوية 

قادرة على تسويق ترابها  الفقيرة وجعلهااألساسية وتقريبها من املواطن، وكذلك دعم الجهات  واملرافق العموميةالخدمات 

 ؟واالجتماعينتاج الثروة واالرتقاء بها إلى مصاف الجهات التي تعرف انتعاشا على املستوى االقتصادي إمن أجل 
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 منهجية الدراسة  ثالثا:

سيتم االعتماد على املنهج الوصفي من خالل تقديم تشخيص لواقع العدالة  أعاله،ملعالجة اإلشكالية املطروحة 

عبر رصد مجموعة من املعطيات الخاصة بالدراسة وتناولها بالتحليل من أجل املجالية باملغرب، وأيضا املنهج التحليلي 

 رصد مكامن الضعف والقوة وتسليط الضوء عليها للخروج بخالصات ونتائج من الدراسة.

 خطة الدراسة  :رابعا

 فاملوضوع فرض علينا تقسيمة إلى محورين رئيسين هما: اإلشكالية،لإلجابة على 

 واقع ورش الجهوية املتقدمة في ظل متطلبات العدالة املجالية  األول:املحور  -

 آليات تحقيق العدالة املجالية في ظل تفعيل حقيقي للجهوية املتقدمة  الثاني:املحور  -

  في ظل متطلبات العدالة املجاليةلجهوية املتقدمة واقع ورش ا األول: حور امل

ويا تعبئة تلث نتطلب س ،2000سنة عهد امللك محمد السادس تم تسخير مجهود استثماري كبير منذ  منذ بداية 

   %40  وحوالي  واالجتماعية،بهدف تعزيز على املدى البعد البنيات التحتية االقتصادية  للبالد، الداخلي اإلجماليالناتج 

األساسية.  الخدمات االجتماعية الساكنة إلىاالقتصادية واملجالية في ولوج  تقليص الفوارق أجل  العامة منمن امليزانية 

واعتماد مجموعة من االوراش من بينها تنزيل الجهوية ( 10ـ ص  2021 للتخطيط،الوطني للمندوبية السامية  )التقرير

 مجالية.إلى تحقيق عدالة املتقدمة في سبيل الوصول 

 وضعية العدالة املجالية على مستوى الجهات باملغرب األول: تشخيصالفرع 

بالرغم من الجهود املبذولة في سبيل تحقيق التنمية  املندمجة واملستدامة في مختلف املجاالت من خالل العمل على 

وتعزيز  سبل التضامن االجتماعي، إال أن البنك الدولي أقر بأن املغرب   ،تقليص  الفوارق املجالية الحاصلة بين املجاالت

وصعوبة املساواة في ولوج املواطنين إليها مما يفاقم من تعميق ، مازال يعاني من ضعف جودة الخدمات العمومية 

رق بين الجهات على املستويات االختالالت التي تساهم في تعميق الهوة الحاصلة في التفاوتات املجالية ، ويعزز توسيع الفوا

لخدمات األساسية كالتعليم والصحة، وهو أهم ااالقتصادية واالجتماعية، خصوصا في املناطق القروية التي تعاني غياب 

، ) مجموعة البنك الدولية من فرص املغاربة في التمتع بمبدأ املساواة في االستفادة من خدمات املرافق العموميةلص يق ما

 (. 30،، ص 2017

لقد أبانت عدة تقارير صادرة عن املجلس األعلى واملندوبية السامية للتخطيط واملجلس االقتصادي واالجتماعي و   

هذه الساكنة تتمركز  % 55كما أن  جهة، 12من الساكنة الوطنية تتمركز ب خمس جهات من أصل  % 70والبيئي أن 

على  طورا كبيرات عرفاملغرب ي ألنمدينة القنيطرة والدار البيضاء، ن باملناطق الساحلية وخاصة بالشريط املمتدة بي

 إلى ما    2014 سنة % 53أصبحت املدن مكان عيش غالبية الساكنة مع انتقال معدل التمدن من  حيثالتمدن مستوى 

 .2019سنة    %63يقارب 
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ــــــــة إلى 12جهات من أصل  3وعلى مستوى املساهمة في الناتج الداخلي اإلجمالي، حققت  ـــ ــ ــ  % 58.3سنة حدود  جهــ

وطنجة    % 16القنيطرة  والرباط %32.2سطات -وهي جهات الدار البيضاء  للمغرب،الناتج الداخلي اإلجمالي  من 2015

 الجهات الثالث دون عن غيرها. هذه   يز جغرافي قوي من حيث خلق الثروةمما يدل على وجود ترك ،% 10.1الحسيمة تطوان 

عشر يخص الفوارق املجالية على مستوى االستهالك للفرد الواحد، فإن وثيرة التقارب بين الجهات االثنتي  أما فيما

 .تزال بطيئة إلى حد ما وغير متجانسة حسب املناطق ال

الذي يؤدي إلى توفير  الخاص،مشروطا بالجاذبية املجالية لالستثمار يظل  عامة، الجهات بصفةوعلى مستوى تنمية 

في نهاية  الجهات، حيثوالواقع أن التوزيع املجالي للمقاوالت يدل على فوارق صارخة بين  الشغل،املداخيل وخلق فرص 

ــــ  12أصل جهات من  3كانت  ،2017سنة  ـــــــ مما يؤثر سلبا على النمو والتشغيل  املغرب،املقاوالت في  من %55جهة تستأثر بــ

 .(13و12ص  ،2017 والبيئي،السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي  )التقرير ألقل جاذبيةبالجهات ا

حيت نجد على سبيل الذكر هنا أن  التحتية،الضعف الكبير في البنيات  املجالية،وما يزيد من تعميق الفوارق 

-نون وكلميم واد  تافياللت،  -في حين تفتقد درعة سيارة،بشبكة طرق  الشرقية، تتمتعالجهات الشمالية والشمالية 

 املهمة، والتي تلعب دورا أساسيا في تحريك عجلة االقتصاد بالجهة.   التحتية لهذه البنيةوالداخلة وادي الذهب 

يعرف قطاع الصحة إشكالية التوزيع الجهوي العادل واملنصف بين الجهات، إذ هناك ، وعلى املستوى الصحي  

يالحظ  ،حيث    تم غياب عدالة التوزيع الترابي للموارد البشرية في املجال الصحي  مات الصحيةفي الولوج  إلى الخد فوارق  

على مستوى جهة الداخلة واد النون الذهب،   فمثالافتقاد بعض الجهات ملعظم التخصصات األساسية في املجال الصحي ، 

من ذلك طب أمراض القلب والشرايين   ،ت جد حيويةيالحظ االفتقاد التام ملجموعة من األطر الطبية املتخصصة  في مجاال 

 ، أمراض الكلي، أمراض السرطان ، طب األسنان وجراحة الوجه / طب األمراض العصبية والعقلية.

صعوبة توفير األدوية ، إضافة الى يضاف لها الطبية األساسية ،  التجهيزاتأيضا هناك خصاص حتى على مستوى 

) تقرير املندوبية ها للوصول إلى أقرب مركز صحي ، وأجال املواعيد الطويلة بشكل مفرط عطول املسافات التي ينبغي قط

وعلى مستوى الفوارق االجتماعية بين املجاالت ، تجدر اإلشارة أن معدل الفقر  ( ، 334، ص ، 2021السامية للتخطيط ، 

 -جهة بني مالل  % 14.6ت لتافيال- هة درعة في كل من ج    %4.8 النقدي على املستوى الجهوي يتجاوز املعدل الوطني 

من مجموع السكان   % 74وتضم هذه الجهات   %5.1ماسة  -وجهة سوس   % 5,6أسفي -جهة مراكش   % 9.3 خنيفرة 

 .الفقراء  

جهة تتجاوز 12من أصل  جهات 5ومن جهتها فإن نسبة البطالة تختلف اختالفا كبيرا بحسب الجهات، حيث أن 

الفوارق بشكل أكبر على مستوى  ، وتتجلى% 15.7 2016الشرق سنة مع تسجيل النسبة األعلى في جهة  % 10هذه النسبة 

املتوسط معدالت بطالة حضرية تقل عن املستوى  التي تعرفهي  12أصل جهات فقط من 4 حيث أن   الحضرية،البطالة 

 .(13 ص، والبيئي،املجلس األعلى االقتصادي واالجتماعي  تقرير)

عدالة في توزيعها، وفي هذا الصدد يمكن االستشهاد ال روها تتسم بالبدوحتى على مستوى توطين املشاريع التنموية ف
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من خالل تنزيل النموذج  ،والتأكيد على اختالالت العدالة املجالية في التوزيع املتساوي واملنصف للمشاريع التنموية الكبرى 

توزيع البرنامج  ةث، حيث يبين واقع املمارسة على مستوى تنزيل املشاريع وكيفيالتنموي الجديد لألقاليم الجنوبية الثال 

، أنها مثالحسب األقاليم التابعة للنفوذ الترابي في برنامج التنمية الجهوية للعيون الساقية الحمراء ،مجاليا االستثماري 

جماعات ،إقليم بوجدور   5 سوى  أنه ال يضم مليار درهم إلقليم العيون بالرغم من   44.7 خصصت تكلفة  إجمالية بلغت 

مليار  7.73جماعات منحت له  4مليار درهم، إقليم طرفاية الذي يضم   7.98جماعات خصص له مبلغ  4املتكون من  

كين مليار درهم، وبالتالي فإن التوزيع املجالي للمشار  5,82جماعات خصص له مبلغ  6درهم ، وأخيرا إقليم الطرفاية يضم 

جهة العيون الساقية الحمراء لم يكن متناسبا، بل لم يكن عادال مجاليا ولم يراع مبدأ العدالة الترابية على مستوى أقاليم 

في توزيع املشاريع الرامية إلى تحقيق التنمية املندمجة واملستدامة باألقاليم حسب حاجياتها، وعدد جماعاتها ووضعية 

 ( .225، ص، 2019عبد مصطفى ، ) ،ساكنتها االقتصادية واالجتماعية

 التنزيل  املتقدمة وتحديات الثاني: الجهويةالفرع 

بين واالجتماعي  التوازن االقتصاديلقد جاء تنزيل ورش الجهوية املتقدمة باملغرب، من أجل تحقيق قدر من  

مستدامة بغية تحقيق تنمية  (2019 ،عبد هللا الباهي)األقاليم وتجاوز االختالالت لتقليص الفوارق بين مختلف  األقاليم،

ال زالت  دستوريا،فبعد مرور أزيد من عشر سنوات على إقرارها  (،2030- 2015أهداف التنمية املستدامة  )تنفيذ ومتوازنة

  نذكر:هذه املعيقات بين فمن  املطلوب،على النحو  وثيرة تنفيذهاتحد من  إكراهات متعددالجهوية تعاني من 

  تمركز حقيقي يعطي معنى  السياسية الناتجة عن هيمنة الطابع املركز للدولة، ال تزال تعيق التوجه نحو الالثقافة

 للدولة.وصدى لإلصالح الترابي 

 ــــتفعيل ميثاق ال ـــــ ـــ ـــ ــ املعتمد في  (2018بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري،  ،618-17-2رقم ، مرسوم)اإلداري التمركز ــ

والتصاميم املديرية املرتبطة به، يعاني من بطء في عمليات النقل الفعلي للسلطات والوسائل، والتي غالبا     2018 أكتوبر

 التفويض.ما تقتصر على 

  الجهوية.إشكالية ضعف النخب 

  التنموية،وضعف االستقالل املالي الذي يخوله ممارسة اختصاصاتها  البشرية،النقص في الكفاءات على مستوى املوارد 

 (176ـ ص، 2021 التنموي،بالنموذج  )اللجنة الخاصة للدولة.لكونها رهينة باملساعدات املالية 

   اإلمكانيات املالية التي تحظى بها الجهات ال زالت ضعيفة ، فبالنسبة للموارد املالية التي نصت عليها املقتضيات

  30ارد املالية الذاتية للجهة التي كان منصوصا عليها  بموجب املادة   فهي تقريبا نفس املو   189التنظيمية الجديدة في املادة 

) املذكرات املوضوعاتية الرهانات واملشاريع  املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات املحلية ومجموعاتها  08-45القانون رقم  من 

ي ينص على أن الجهات تتمتع بموارد مالية ذاتية ذدستور  الالمن    141 انطالقا من الفصل و ، (176التنموية ، ص، 

، وألزم أن تقترن االختصاصات التي وموارد أخرى ترصدها لها الدولة من أجل تمكينها من ممارسة اختصاصاتها الذاتية 

على بشكل كبير  تحولها إليها الدولة باملوارد املالية املطابقة للممارسة االختصاص املحول لها,  وبالتالي يبقى اعتماد الجهات

نسبة املوارد املالية املحولة  من امليزانية العامة   14-111 من القانون التنظيمي   188املوارد املحولة لها، حيث  حددت املادة 

من   % 20ونسبة  الدخلمن حصيلة الضريبة على  %5 من حصيلة الضريبة على الشركات ،   %5للدولة إلى الجهات  في 
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 ،حصيلة الرسم على عقود التأمين 

  التنمية،ال يخدم أطالقا تدبير  التنفيذ،حيز  املتقدمةإن اإلبقاء على قانون الجبايات املحلية بعد دخول نظام الجهوية 

ومن  االستثمار، –نفقات التسيير سيكون بالتأكيد على حساب نفقات التجهيز  وتزايدالذاتية وال شك أن هزالة املداخيل 

ولن يساهم  الجهات،على تنزيل توجهات وبرامج ومشاريع تصب في اتجاه تنمية  على سلباتم فإن هذه الوضعية ستنعكس 

 (176، 2020ً مصطفى، )عبد بالشكل املطلوب في الحد من الفوارق املجالية والتفاوتات االجتماعية

  املستوى املركــزي، مــع ضعــف تنزيلهــا علــى  ري علىحص يتـم بشكلال يـزال إعـداد بعـض االسـتراتيجيات القطاعيـة

ــن تنويــع املســتوى الجهــوي، وهــو مــا ال يســاعد علــى بنــاء جهــات قــادرة علــى التنافســية ومزدهــرة. كمــا ال يمكــن الجهــات م

فيـز علـى خلـق الثـروة. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن برامـج التنميـة مجاالت النمــو علــى الصعيــد الترابــي واســتغالل مؤهالتهـا والتح

تكـن قـادرة علـى تشـكيل قاعـدة اسـتراتيجية متينـة لتنميـة الجهـات، وغالب دون  ، لـم2018-2017نسـختها األولى الجهويـة فـي 

املـوارد املتاحـة، الشـيء  االعتباروامليزانيـات املناسـبة أخـذا بعيـن  األولوياتالتنسـيق مـع املؤسسـات املختصـة ودون تحديـد 

 .الـذي حـد عمليـا مـن مصداقيتهـا ومـن تفعيلهـا علـى أرض الواقـع

 تحقيق العدالة املجالية في ظل تفعيل حقيقي للجهوية املتقدمة  تآليا الثاني:ملحور ا 

 جاليةتقليص الفوارق امل ودوره فيالتضامن الترابي  األول:الفرع 

 ) يعد التضامن شرطا أساسيا من أجل إنجاح ورش الجهوية املتقدمة واملساهمة في تحقيق العدالة املجالية

Mouhaddeb Soufian ,2020,p,39) ،   لتضامن الية مالية تهدف إلى الحد من الفوارق وعدم املساواة بين مختلف فا

التضامن له قيمة و واة ا، جعل  من مبدأ املس  2011من دستور   142الجماعات الترابية، في هذا الصدد نجد الفصل 

املتعلق بالجهات والذي يرنوا إلى " ضمان   14-111 من القانون التنظيمي  234دستورية، و تمت بلورته بواسطة  الفصل 

من الدستور قد وضع حجر األساس   136التوزيع املتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات ، وأيضا الفصل 

من : " يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر ، وعلى التعاون والتضاحيث  ملبدأي التعاون والتضامن 

، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية املندمجة واملستدامة " ما يفهم  ويؤمن مشاركة السكان املعنين في تدبير شؤونهم

وكذلك ، من  محتوى هذا الفصل هو أن التعاون والتضامن يأخذ بعين االعتبار من جهة الحاجات املعبر عنها في عين املكان 

إلى هذا الهدف فإنه يمكننا  ة، ومن جهة أخرى اإلمكانيات املتوفرة لدى الجهات ، وللوصول أهداف السياسة التنموية العام

 زمات :يالتمييز بين اثنين من امليكان

والذي يتم على مستوى الجهات ويهدف إلى منح الجهات الفقيرة جزءا من مداخيل الجهات األكثر غنى،  :األفقيالتضامن 

وألجل إعطاء دفعة قوية لهذا املستوى تم انشاء صندوق التضامن بين الجهات بهدف التوزيع املتكافئ للموارد قصد 

 .التقليص من التفاوتات بينها

 .ة الدولة عن طريق منح تقدم لهذه الجهاتفيتم تأمينه بواسط :العموديالتضامن 

دور صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل االجتماعي في التقليص من الفوارق  األولى:الفقرة         

 املجالية 

من أجل سد العجر افي مجاالت  الجهات،لقد تم إحداث صندوق التأهيل االجتماعي وصندوق التضامن بين  
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 التفاوتات.من  قصد التقليصوالتوزيع املتكافئ للموار د  األساسية، والتجهيزاتالتنمية البشرية والبنيات التحتية 

 بين الجهات صندوق التضامن   -أ 

وتم تفعيل هذا املقتض ى  الجهات،حداث صندوق التضامن بين إتم  املغربي،الدستور  من 142الفصل موجب ب   

للموارد  التوزيع املتكافئالتي تبين أن هذا الصندوق يهدف إلى ضمان    14-111القانون التنظيمي  من 234بموجب املادة 

 الجهات. بين

حيث يؤدي في  والفقيرة،جهات الغنية ن التوزيع مالي تهدف إلى الحد من الفوارق املالية بي إذن، هو آليةفالتكافؤ 

إلى التحمالت التي هي على عاتقها. وبالتالي املطاف إلى تقريب هوة التفاوت والتباين بين مختلف الجهات السيما بالنظر  نهاية

والذي يعطي  ،2016لسنة القانون املالي  من 20فهذا الصندوق قائم على مبدأ التضامن الدي تمت بلورته بواسطة الفصل 

كما أنه يوضح في نفس  بينها،داة للتوزيع املتكافئ قصد التقليص من التفاوتات فيما نبذة عن مفهوم التضامن بكونه أ

 عمودي:الوقت املنهجية املتبعة للتوزيع والتي تتم بناء على مستويين اثنين أحدهما أفقي واألخر 

حيث أن الجهات التي تتوفر على موارد هامة تقوم بتحويل مساهمات لفائدة الجهات  الجهات،يتم بين  األفقي:املستوى 

ص املبالغ املدفوعة من طرف الجماعات الترابية واملؤسسات العمومية إلنجاز عمليات التنمية صالفقيرة، كذلك تخ

 الجهوية في إطار التضامن بين الجهات.

وعة من امليزانية فوالذي بموجبه تخصص مبالغ مد    dotation  يتم تأمينه بواسطة مبلغ مخصص  العمودي:املستوى 

  الهبات،باإلضافة إلى ذلك هناك املساهمات واملوارد املختلفة وكذا  العامة،

 لكن يالحظ حدود مبدأ التضامن سواء فيما يخص املوارد أو املساطر املحددة لحساب وكيفية توزيع هذه املورد

 العمودي،من املبلغ اإلجمالي مصدره الدولة أي املستوى  % 90أن التضامني، ففيما يخص مصدر املوارد يبدو للوهلة األولى 

 الجهات.وهذا يعني أن الدولة تريد أن تلعب دورا رئيسا في سد وتقليص الهوة من أجل تصحيح الفوارق بين 

 أهداف:تستجيب ألربعة  هذه املخصصات 

  ة على تمويلهار كل يجعلها قادشمساعدة الجهات في تسيير مرافقها ب 

  مساعدة الجهات في عملية االستثمار 

 تمويل التحمالت الناتجة عن تحويل االختصاصات والناجمة عن عملية الالمركزية 

  محمد، نبيه)العمل املخولة بواسطة القوانين واألنظمة الجاري بها  والتخفيضاتالتعويض عن اإلعفاءات 

 (144، ص،2019

حيث  الجهات،بين املوارد املالية لصندوق التضامن يحدد معايير توزيع 667-17-2رقم  )مرسومولقد صدر مرسوم 

 وهي:املادة األولى منه على هذه املعايير  ينص في

عنى بالعنصر البشري، وتعمل على توسيع نطاق قدراته التعليمّية وتنمية خبراته  )هيمؤشر التنمية   -
ُ
عملّية ت
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 للحصول على 
ً
 كبيرا

ً
وتطويرها، وتسعى هذه العملية لالرتقاء باإلنسان ورفع مستواه من خالل بذله مجهودا

 و 
ً
 منتجا

ً
 في املجتمعالدخل املناسب والذي يؤّهله للعيش حياة كريمة، ويصبح بجهده هذا عنصرا

ً
 (.فّعاال

 Produitبالفرنسية  الناتج الداخلي الخاممن  الفردأو حصة  الفردصيب ن)الناتج الداخلي الخام الفردي  -

Intérieur Brut: PIB باإلنجليزية ،Gross Domestic Product GDP:  ،معدل الدخل الفردي ،
ً
يسمى أيضا

وهو مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية االقتصادية في بلد ما وأثرها االجتماعي، ويتم ذلك من خالل 

 (املحلي اإلجمالي على عدد السكان الناتجقسمة قيمة 

 عدد العاطلين  -

 عدد الساكنة القروية -

  الهوامش الحضريةعدد الساكنة في  -

 طبيعة املشاريع املمولة بحسب أولوية السياسات العمومية  -

بالصرف  آمره يعد الداخلية الذيوتحدد النسبة املئوية ملعايير التوزيع املنصوص عليها في املادة أعاله بمقتض ى قرار لوزير    

 .بعد استشارة رؤساء املجالس الجهوية

فالتضامن ال يصحح فقط التفاوتات والتباين الذي يتعلق باملوارد، ولكن يصحح في نفس وانطالقا مما سبق   

فيما يخص التحمالت، كما أن اختيار اللجوء إلى صندوق ممول من طرف الجماعات الترابية والدولة،  التبايناتالوقت 

 (146ص، محمد، يهنب) الصدديعطي لعملية التضامن شفافية ووضوحا لكل العمليات التي تقرر في هذا 

 صندوق التأهيل االجتماعي  -ب 

إن الهدف من إحداث صندوق التأهيل االجتماعي هو تحقيق تنمية مجالية من خالل سد مظاهر العجز الكبرى في 

القانون التنظيمي من  129املادة )التالية والبنيات التحتية والتجهيزات السيما في امليادين  البشرية،الجوانب املرتبطة بالتنمية 

شبكة الطرق ، السكن غير الالئق، الصحة، التربية، للشرب وبالكهرباء باملاء الصالحتعميم التزويد  : (14-111رقم 

 .واملواصالت

اعدين بقبض مداخيل صندوق التأهيل مس ينآمر  والذي يمكنه تعيين الوالة   بالصرف، الحكومة آمرهويعد رئيس 

من القانون التنظيمي  231، بتطبيق أحكام املادة 2017 ،598-17-2)رقم وقد حدد املرسوم  نفقاته،االجتماعي وصرف 

 : هذا الصندوق معايير استفادت الجهات منه كالتاليالخاص ب بالجهات(املتعلق 

 الناتج الداخلي الخام الفردي   -

 عدد الساكنة بالعلم القروي  -

 حجم االستثمارات الدولة واملؤسسات العمومية املنجزة بالجهة  -

 نسبة الهشاشة بالجهة -

 السابق(األولى من املرسوم  املادة)تمويلها طبيعة املشاريع املراد  -

، والتي تتكون من ندوق التأهيل االجتماعي على احداث لجنة تقنية من أجل تحقيق أهداف صكما نص املرسوم 
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العماالت واألقاليم التابعة للجهة ، وممثلي رؤساء الجماعات ، وممثلي القطاعات الحكومية املعنية رئيس الجهة ورؤساء 

بدعوة من والي  لذلك ، ملين بترب الجهة، حيث تجتمع مرتين في السنة وكلما دعت الضرورةابقطاع التأهيل االجتماعي الع

في البنيات التحتية والتنمية البشرية بالجهة، وكذا تحديد  الجهة الذي يعتبر رئيسها، وتعمل على تشخيص العجز الحاصل 

 . ) املادة الثالثة من املرسوم السابق(البرمجة السنوية والبرامج املتعددة السنوات للتأهيل االجتماعي بالجهة

     خالل تقارير  لك، منذلويتم تتبع وتقييم مختلف برامج من قبل والي الجهة مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة     

 التنفيذ.التي حالت دون  تتفصيلية توضح نسبة املشاريع املنجزة ومختلف التحديات واإلكراها

 متعددة: التأهيلمن عملية  إن األهدافسبق يمكن القول  من خالل ما

سواء تعلق األمر بمناطق قروية أو  بنيويا،الهدف األول فيتجلى في مساعدة الجهات التي تعرف مناطقها خالل  -

 تعرف تراجعا اقتصاديا.حضرية 

تدارك الهوة بالنسبة للجهات التي تعرف وثيرة تنمية بطيئة وال تساير الجهات األخرى السيما  الثاني: هوالهدف  -

أو أن الجهات التي تعرف بعض مناطقها أو أجزائه منها كمناطق معزولة يتعذر الوصول مما يؤدي إلى تهميشها 

 .للجهات األخرى  بالنسبة %75الدخل املحلي الخام أقل من 

 الهدف الثالث هو تكييف وتطوير نظام التربية والتكوين. -

فقط، من أجل  يحدث لفترة معينةمن الدستور  142للفصل فإن صندوق التأهيل االجتماعي طبقا  هنا،ولإلشارة 

قد العجز الذي  أوجهعلى معالجة قادرة وجعل الجهات  الدائمة،على برنامج االعانة  تجنب وتفادي ترسيخ منطق االتكال

 (148محمد،  )نبيه. يوجهها بنفسها

الذين  االجتماعي،أن املرسومين الذين يحكمان تدبير صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل  كال ش        

الداخلية ووالة الجهات، سيمكن ال محالة من تحقيق االلتقائية في  ووزيرالحكومة أسندا املهام الحيوية لكل من رئيس 

يتيح فرصة مواكبة الدولة للجهات عن قرب من أجل تنزيل أهداف  حيث أن التنموية، منالسياسات العمومية والبرامج 

من بين الجهات سيكون واملساهمة في تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية، كما أن صندوق التضا املتقدمة،الجهوية 

 .وسيلة فعالة لتدارك العجز املالي املستمر في ميزانيات املجالس الجهوية

 كمدخل لتقليص الفوارق املجالية ورفع من القدرات االقتصادية للجهات   التسويق الترابي الثاني:الفرع 

تحسين العرض الترابي، وبالتالي تحقيق  يعتبر التسويق الترابي أداة لجلب ثقافة جديدة للتدبير العمومي من أجل     

، كما يعد محددا رئيسيا  في استراتيجيات السياسة (195ص  2018) فتيحة البشتاوي ،  تنمية  ودينامية مجالية

 تاالقتصادية الترابية ، وهو مجموع األنشطة التي بقوم بها الخواص أو الجهات نفسها بغاية توسيع شبكة الواحدا

أيضا  عرف ، كما ي(4ـ ص  2021) نجيب مصمودي ،  أنشطة اقتصادية جديدةاالقتصادية املتواجدة بالجهة عبر جلب 

منهجية تدبيرية حديثة لجلب املقاوالت لتراب الجماعة وكذا تسهيل أنشطة املقاوالت وتسويق صورة جيدة عن »بأنه 

ية، وهو يساعد على وضع إستراتيجية تنموية وتشكيل شخصية ء كانت جماعة حضرية أو قرو واالجماعة املعنية باألمر س

 .اقتصادية للجماعة 
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براز مؤهالت ومميزات املجاالت الترابية االقتصادية واالجتماعية لجذب االستثمارات إإلى التسويق الترابي   هدف وي

 اعتمادالتنموية. ويتطلب ذلك  وبرامجها . األمر الذي يجعلها أكثر تنافسية وقادرة على تنفيذ التزاماتهاورؤوس األموال

يحتاج إلى ” كمنتوج“الترابية أن تتعامل مع ترابها  ودفع الجماعات” املنتوج االستهالكي“مفاهيم السوق املعمول بها لبيع 

جرائية لتنفيذ السياسات العمومية الترابية. وذلك بناء على ما يتوفر عليه تسويق لدى املستثمر، بما يجعله اإلطار األكثر إ

والجماعات الترابية لم تعد تقتصر على املهام والوظائف التقليدية في تقديم الخدمات  فالجهات وإمكانيات،من خصائص 

فهي مطالبة  أدوارها ووظائفها،يقتض ي إعادة النظر في  وهو ما التنمية،وإنما أصبحت جماعة مقاولة تساهم في  للساكنة

وتقوية تنافسيتها االقتصادية من أجل خلق الثروة وفرص الشغل وتحسين  الترابي،بالعمل على تحسين جاذبية مجالها 

 ، بهاوقلة توطين االستثمارات التي تعاني من ضعف خدماتها خاصة بالنسبة للجهات  للساكنة،نوعية الخدمات املقدمة 

باعتبارها دعامة  الترابي،عتماد على تقنية التسويق اال أن تقتنع بضرورة  الجهات كجماعات ترابية، علىوبالتالي      

والخارجي الداخلي املستويين ا على هصورت تحسينوجب هذه التقنية ستتمكن من ملسياستها التنموية، حيث أنه ب   أساسية 

اعتماد سياسات عمومية ترابية تعطي إلى دودية دورها أدى حالتزامات الدولة وم ألن توسيعافسة، ملنا في سوق  والتموقع

 (.259 ص،، 2021 سارة، )الزهيري ملحليين ا للفاعلين األولوية

في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، ويقع عليها عبء الحد  نالرئيسيالفاعلين  كأحد تتوقعفالجهة  ختاما،  

من الفوارق االجتماعية واملجالية، هذه الفوارق التي تحد من كل الجهود لظهور مجموعة جهوية متكاملة تتمتع بديناميكية 

ير الحاصل لدى الجهات التي الفوارق بين الجهات وتدارك التأخ املطاف تقليصوالهدف في نهاية  االقتصادي،على املستوى 

 االقتصادي.ال تتوفر على إمكانيات تدعم إقالعها 

تحقيق العدالة املجالية من جهة على تسريع وتيرة إرساء نموذج الجهوية املتقدمة ، ومن جهة أخرى على ينبني  

بتحقيق أمال الساكنة  توجيه السياسات العمومية من أجل ابراز نماذج تنموية واعدة ، وفق خصوصية كل جهة ، كفيلة

، مع جعل الجهات والجماعات الترابية األخرى إطارا مالئما لتدبير محكم  ة واملتوازنةمفي التشغيل والتنمية البشرية املستدا

، وال يمكن في ظل مغرب األوراش الكبرى ، وتوزيعها الجغرافي املراهنة على مارسة الديمقراطية اسات العمومية، وأداة مليلس

تقليص الفوارق بين الجهات دون تكريس العدالة املجالية بما يضمن  مستدامة ذات اتار إيجابية على املدى البعيد تنمية

 وذلك عبر مجموعة من التوصيات واألقاليم وجعلها مكملة لبعضها البعض في مسار البناء االقتصادي واالجتماعي لبالدنا.

 نوردها كالتالي: (178و 177، ص 2021 التنموي،النموذج  )لجنة

 -    تحويل مركز الجاذبية من الدولة إلى املجاالت الترابية من خالل نقل حقيقي لسلطات القرار واملوارد والوسائل

 إلى املجال الجهوي 

  -   تعزيز املوارد الذاتية للجهات وتنويعها 

 -    ة نخب جهوية كفؤ  البشري وإنتاجأجل تأهيل العنصر  متعددة مناتخاذ إجراءات 

 -  تمكين الجهات من أدوات التنشيط االقتصادي واملالي 

 -   ضمان توزيع أفضل للمشاريع الكبرى املهيكلة لفائدة الجهات التي تعرف تنمية أقل 
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 -   القروي,سين الخدمات بالوسط تح 

املراجع:قائمة    

العربية:املرجع باللغة   

 crossmedia،الطبعة األولى من  2019نبيه محمد " الجهوية املتقدمة بين الالمركزية والالتمركز )الجانب القانوني واملحاسبي(        1

communication -rabat. 

خلة" بدي مصطفى ، "املبدأ الدستوري للتدبير الحر للجهات: دراسة نقدية تحليلية لتجربة مجالس جهات كليم ، العيون والداع        2

 2019 -2018أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام من جامعة الحسن األول ، كلية الحقوق بسطات سنة 

 .2017التقرير السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي  ،املوضوع الخاص بالفوارق االجتماعية واملجالية سنة        3

املذكرات املوضوعاتية الرهانات  واملشاريع املقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد ، لجنة الخاصة بالنموذج التنموي : مجموع ال-4

 .2021أبريل  2امللحق رقم 

 19: أهداف التنمية املستدامة  باملغرب في سياق  جائحة كوفيد 2021لتقرير الوطني  للمندوبية السامية للتخطيط  ا        5

 .، موجز عام 2017: االستثمار في الرأس مال الالمادي لتسريع اإلقالع االقتصادي ،  2040 مجموعة البنك الدولية ، املغرب في أفق         6

، مقالة خاصة بباب املقاالت على موقع   2020" العدالة املجالية: من محاولة الفهم  إلى إمكانية التطبيق " يونيو عبدالسالم  بوغابة          7

 كلية األداب والعلوم اإلنسانية بجامعة عبد املالك السعدي ، جميع الحقوق محفوظة  .

اوبلوش محمد " الديمقراطية والتنمية باملغرب: أي دور للعدالة املجالية في تعزيز الديمقراطية " دراسة مفاهيمية مقارنة يناير           8

دورية محكمة ، العدد العاشر  ، املجلد التالث ، املركز الديمقراطي العربي، ، مجلة الدرسات اإلفريقية وحوض النيل، مجلة  2021

 .برلين  -أملانيا 

لباهي عبدهللا : " التدبير الجهوي الحديث ، اليات التفعيل ومناهج التطبيق" مجلة منازعات األعمال، مجلة علمية محكمة متخصصة ا      9

 .2019أكتوبر  45في العلوم القانونية, العدد 

منشورات املجلة املغربية لألنظمة القانونية  9العدد الخاص رقم  2018 فتيحة بشتاوي  " التسويق الترابي ودينامية املجال"  ة  د         10

 .والسياسية، مطبعة النجاح البيضاء

سلسلة  2021يونيو نجيب املصمودي " الجماعات الترابية باملغرب بين مقومات التسويق الترابي ورهان التنمية املحلية  املندمجة "          11

 ,الحكامة الترابية ودراسة السياسات، العدد األول مطبعة الخليج العربي ، تطوان 

مجلة القانون الدستوري والعلوم 2021أغسطس سات العمومية باملغرب " الزهيري سارة :" رهانات التنمية الترابية وتفعيل السيا      12

اإلدارية ن مجلة دولية محكمة، إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، أملانيا برلين، 

 .العدد الثاني عشر

بمثابة  ميثاق  وطني حول الالتمركز   2018ديسمبر  26املوافق ل  144àاالخر  ربيع  18الصادر  في     618 -17-2 مرسوم رقم         13

 .اإلداري 

بتحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات ، الجريدة  2017 نونبر   20 الصادر في    667-17-2 املرسوم رقم         14

 .6627  الرسمة عدد 

 .املتعلق بالجهات 14-111لقانون التنظيمي رقم ا         15

من القانون التنظيمي املتعلق بالجهات ،   231 بتطبيق أحكام املادة   2017نوفمبر     20 الصادر في   598-17-2 املرسوم رقم        16

 .6627 الجريدة الرسمية تحت عدد 

 جنبيةاملراجع باللغة األ 

17  Mouhaddeb Soufiane :" Régionalisation avancée : Quel développement  économique et social ? "AOUT 2020 REMEJE 

série d’études publié avec l’aimable concours du ,ministère de la culture de la jeunesse et des sports département de la culture 
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 الجهة والجهوية باملغرب: الحصيلة واآلفاق

Region and regionalization in Morocco : outcome and prospects 
 

افيا،   ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللاد. زهير النامي، باحث في الجغر

 ، املغرب فاس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس 

Dr. Zouhair En.namy, University of Sidi Mohamed Ben Abdellah,  

Faculty of Letters and Human Sciences, Sais-Fez, Morocco 

  ملخص الدراسة: 

سعت هذه الدراسة إلى تتبع مسلسل الجهة والجهوية باملغرب، من خالل رصد مختلف التقسيمات الجهوية التي عرفها املغرب، بداية 

"الجهوية اإلدارية"، وأخيرا التقسيم الجهوي لسنة  1997"الجهوية االقتصادية"، مرورا بالتقسيم الجهوي لسنة  1971بالتقسيم الجهوي لسنة 

املتقدمة" من خالل رصد مختلف أسباب ودواعي هذه التقسيمات، وتشخيص التحديات واإلكراهات التي رافقتها وحالت دون  "الجهوية 2015

 تحقيق األهداف املنتظرة. 

بعد نصف قرن من أول تقسيم جهوي باملغرب، يمكن القول أن املغرب راكم تجربة جهوية مهمة، إال أن نتائجها الزلت ضعيفة، يمكن 

 تطرق سيارة، قطارات، جامعات، مستشفيا(البرهنة على ذلك من خالل غياب العدالة املجالية في توزيع الساكنة والبنيات التحتية الكبرى 

حيث تتمركز جل هذه الخدمات واملرافق بالجهات الشمالية الغربية، في حين تبقى جهة درعة تافياللت والجهات الجنوبية ، )جامعية... إلخ

األكثر عجزا، وهو ما يفرض اعتماد مقاربة جديدة في دعم جهات الهامش، تشجيع فرص االستثمار بهذه الجهات، من خالل تحفيزات ضريبية، 

ختام هذه الدراسة تم تقديم مجموعة من التصورات واالقتراحات من أجل إنجاح ورش الجهوية املتقدمة باملغرب في  وتعزيز التعاون الجهوي.

 وتحقيق التنمية املنتظرة.

 الجهة؛ الجهوية؛ التنمية؛ العدالة الجهوية؛ املغرب. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This study is to trace the tracing of groups to the regional divisions that Morocco has known, beginning with the 

regional division of 1971 “economic regionalization”, passing through the regional division of 1997 “administrative 

regionalism”, and the last regional division of 2015 “regionalism” the organizing and regional body in Morocco : outcome and 

prospects. 

Half a century after the division of a regional division in Morocco, it can be said that Morocco has accumulated an 

important regional experience, but its results are still weak. This can be demonstrated through the absence of justice in the 

distribution and distribution of the first major structures (car roads, trains, universities, university hospitals).  ..Etc.  A set of 

visions and suggestions were presented for the success of the regionalization workshops in Morocco and for achieving the 

expected development. 

Keywords: side; regionalism; development; regional justice; Morocco. 

 

 

 

 



 

 التراب والتنمية الجهوية والمحلية: رؤى متقاطعة -الجهة      

 

 

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

207 

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية، السياسية واالقتصادية / ألمانيا

 مقدمة

نظرا ألهمية التدبير الجهوي في توطيد سياسة القرب، وبما أن  مطلب التنمية الترابية املندمجة ال يمكن تحقيقه 

في غياب تنظيم جهوي حديث، تراعي تقطيعاته الترابية التوزان املجالي والديمغرافي والتضامن االقتصادي وكذلك احترام 

دولة من خالل مقاربتها إلشكالية الجهوية إلى اعتماد خيار تدرجي التنوع الثقافي واملوروث الحضاري، فقد سعت ال

، وترسخت ركائزه بارتقاء الجهة إلى مستوى جماعة 1971جهات اقتصادية سنة  7واستراتيجي انطلق بتقسيم املغرب إلى 

 ، وتدعمت بفعل الفصول الواردة في التغييرات الدستورية الالحقة. 1992ترابية في دستور سنة 

، تم تراجع هذا العدد 1997جهة سنة  16التوجه أفرز تقطعيات ترابية جديدة، حيث انتقل عدد الجهات إلى هذا 

. وقد سعت الدولة من خالل مقاربتها الجديدة 2011جهة وفق مشروع الجهوية املتقدمة الذي كرسه دستور سنة  12إلى 

مشروعها لتيسير تملكه من طرف الفاعلين ومحاولة تجاوز للجهوية إلى إضفاء طابع الحداثة والديمقراطية والتشاور على 

تعثرات التجارب والتقطيعات الترابية السابقة، ومحاولة الحد من الفوارق املجالية بين الجهات على مستوى التركز 

 )134ص  ،2019زهير، النامي ( الديمغرافي وتوزيع األنشطة االقتصادية.

في هذا اإلطار تحاول هذه الدراسة مساءلة السياسة الجهوية باملغرب، من خالل إبراز مختلف التقسيمات 

الجهوية، وكذا التحديات التي رافقتها، في أفق تصور نموذج جهوي ناجع، يساهم في الرفع من املؤشرات التنموية ومحاربة 

 الفوارق املجالية. 

 إشكالية الدراسة  -

ة من بين أهم القضايا التي استأثرت بنقاش عميق خالل العقود األخيرة، سواء من طرف ظلت مسألة الجهوي

في هذا اإلطار خصصت الباحثين أو كذلك الفاعلين الترابيين، وظل هاجس تقسيم جهوي ناجع غاية مدبري الشأن الوطني. 

قوف على مختلف التقسيمات التي ة الجهوية باملغرب، واستشراف مستقبلها، من خالل الو بجر تهذه الدراسة لتقييم 

  .عرفها املغرب ودواعيها ونتائجها، وكذا النقائص التي شابتها

أية مساهمة من هنا تتبلور إشكالية هذه الدراسة والتي يمكن صياغتها من خالل السؤال اإلشكالي التالي: "

ولإلجابة عن هذه اإلشكالية املركزية  "؟للتقسيمات الجهوية باملغرب في تحقيق التنمية والحد من التفاوتات املجالية

 إلى األسئلة الفرعية التالية: قسمناها 

o  ما هي مختلف التقسيمات الجهوية التي عرفها املغرب؟ 

o  ؟كيف يمكن االستفادة من دروس املاض ي وتنزيل نموذج جهوي فعالو ما حصيلة السياسة الجهوية باملغرب؟ 

 فرضيات الدراسة  -

عتبر الفرضية من أساسيات البحث العلمي، والهدف منها تقديم أجوبة أولية للتساؤالت املطروحة، ومن أجل ت

 اإلجابة عن اإلشكالية املركزية، انطلقنا من فرضيتين أساسيتين وهما: 

  عرف املغرب عدة تقسيمات جهوية، تباينت أهدافها ودواعيها؛ 

 أن النتائج الزالت ضعيفة، حيث تعمقت الفوارق الجهوية،  رغم تعدد التقسيمات الجهوية باملغرب إال

 األمر الذي يستوجب االهتمام بالجهات الهامشية من خالل بنيات ومشاريع كبرى مهيكلة. 
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 مناهج الدراسة  -

يمكن تعريف املنهج العملي بأنه "وسيلة علمية تمكن الباحث من الكشف عن املعارف والحقائق والقوانين التي يسعى 

إلى إبرازها وتحقيقها مع محاولة اختباراها للتأكد من صالحيتها في مواقف أخرى، وتعميمها للوصول إلى "النظرية" التي هي 

( للحصول على نتائج دقيقة ال بد من االعتماد على مناهج تتماش ى 40، ص 2004هدف كل بحث علمي" )كرزازي موس ى، 

 وطبيعة اإلشكالية املدروسة، في هذا اإلطار اعتمدنا على املناهج التالية: 

  من خالل مقارنة مختلف املؤشرات واإلحصائيات بين مختلف الجهات؛ املنهج املقارن : 

 الجهوية باملغرب.  إشكالية: التتبع التاريخي لتطور املنهج التاريخي  

 ييز بين مختلف املؤشراتمن التم سة وإعطاء أرقام وإحصائيات تمكن: تكميم الظاهرة املدرو املنهج اإلحصائي. 

 املفاهيم املؤطرة للدراسة  -

نقتصر على تجنبا ألي لبس، ال بد من التطرق ولو بشكل مقتضب إلى بعض املفاهيم املحورية بهذه الدراسة، وس

 .والجهويةمفاهيم الجهة 

o ذلك الحيز الترابي املتماسك جغرافيا واملتجانس اجتماعيا وتاريخيا واملعلوم إداريا، له ”بصفة عامة تعني  الجهة

رابية من اإلمكانات واملوارد ما يجعله قادرا على توفير إطار عيش كريم وبناء صرح الديمقراطية وتحقيق التنمية الت

 (.15، ص 2014، محمد حزوي)“ املحلية املستديمة.

o سياسة إرادية عمومية تهدف من خاللها الدولة إلى التخلي على بعض ”مفهوم جد واسع وهي عبارة عن  الجهوية

اختصاصاتها لفائدة املؤسسة الجهوية قصد احتواء بعض االختالفات والنزاعات اإلثنية واللغوية والدينية 

ويمكن التمييز بصفة عامة “. ارد الترابية الطبيعية والبشريةومعالجة االختالالت والتناقضات املجالية وتثمين املو 

 فيما يخص الجهوية بين:

نيطت بها بحيث ال  وتقوم على(: Régionalisation fonctionnelleالجهوية الوظيفية ) -
ُ
أساس الوظيفة التي أ

 تتوفر على شخصية قانونية مستقلة؛ 

(: وتتوفر على الشخصية املعنوية واالستقالل اإلداري Régionalisation administrativeالجهوية اإلدارية ) -

 واملالي ولها اختصاصات تمارسها بمقتض ى القانون العادي؛ 

(: وهي تلك التي ارتقت دستوريا ولها Régionalisation administrative avancéeالجهوية اإلدارية املتقدمة ) -

 التنظيمية العادية؛  اختصاصات واسعة تمارسها بمقتض ى القوانين

وتتقاسم مع  مقتضيات دستورية(: وتتحدد وفق Régionalisation élargieالجهوية السياسية أو املوسعة ) -

 (.15، ص 2014، محمد الدولة الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية. )حزوي

I.  تعدد التقسيمات الجهوية باملغرب 

نهج املغرب سياسة التقسيمات الجهوية من أجل تحقيق التنمية، متأثرا بالتجارب الجهوية الدولية، التي أضحت 

ضرورة ملحة داخل كل مجال، فبفعل التوزيع غير املتكافئ للثروات بين مختلف املجاالت، وتركز السكان واألنشطة في 
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فارغة، عمدت السلطات املغربية إلى اعتماد تقطيعات ترابية مجاالت محدودة، أفرزت مناطق آهلة وأخرى فارغة أو شبه 

 . 1971جهوية متتالية، كانت بدايتها مع التقسيم الجهوي لسنة 

 1971الجهات االقتصادية في إطار ظهير سنة  .1

بعد حصوله على االستقالل، بدأ املغرب في تقوية هياكل الدولة، حيث قسم املجال املغربي إلى جماعات قروية 

ى حضرية، خالل هذه الفترة ركزت الدولة على األقاليم كوسيلة للضبط اإلداري، ولم تظهر اإلرهاصات األولى للجهوية وأخر 

جهات اقتصادية تحمل تسميات جغرافية وهي: الجهة  7، الذي قسم املغرب إلى 1971إال مع التقسيم الجهوي لسنة 

الوسطى الشمالية والجهة الجنوبية والجهة الوسطى الجنوبية  الوسطى والجهة الشمالية الغربية وجهة تانسيفت والجهة

 (.1وأخيرا الجهة الشرقية )خريطة رقم 

على تطبيق نظرية أقطاب النمو التي تراهن على وجود قطب محوري داخل  1971لقد ركز التقسيم الجهوي لسنة  

ركز على معايير منها إشعاع املدن واألحواض  الجهة، يتوفر على البنيات االقتصادية من أجل تنشيط عملية التنمية، كما

 املائية واملناطق السقوية، ثم كثافة السكان القرويين واملواصالت الالسلكية والطرقية واملوانئ كمنفذ للبحر )املستف

 (.112، ص 2012، صالح

 1971الجهات املغربية في إطار تقسيم  :1خريطة رقم 

                
 ASMاعتمادا على معطيات  la carteفريق صفحة  إنجاز املصدر: 
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لم ينجح في بلورة مسلسل التنمية والحد من الفوارق املجالية الصارخة  1971غير أن هذا التقسيم الجهوي لسنة   

 ألسباب متعددة منها:

o  السياسية غياب تصور مالئم للجهة سواء على املستوى املؤسساتي أو على املستوى الجغرافي وانعدام اإلرادة

 في تفعيل الجهوية؛

o  فشل املخططات االقتصادية تارة واندثارها تارة أخرى بسب تراجع املوارد املالية )أسعار الفوسفاط، تكاليف

 حرب الصحراء...( لكي يساعد على متابعة التنمية الجهوية؛ 

o هيكلي وسياسة صعوبة معاكسة اقتصاد السوق الذي نهجه املغرب خصوصا بعد تطبيق سياسة التقويم ال

 التحرير والخوصصة؛ 

o  الدار البيضاء، مما جعل هذه املجاالت قبلة  -استقرار النخب السياسية واإلدارية واملالية بمحور الرباط

 (؛ 111 ، ص2009، املصطفى مفضلة لتوطين االستثمارات العمومية )حسني

o 9ن حيث النفوذ الترابي بين جهة تضم انعدام التوازن على مستوى التقطيع الترابي حيث نجد مثال تفاوتا م 

  "؛ أقاليم "كالجهة الشرقية 3وجهة ال تتعدى “"كالجهة الجنوبية أقاليم

o التركز املفرط للسكان الحضريين والبنيات والتجهيزات االقتصادية بالجهة الوسطى والجهة الشمالية الغربية؛ 

o واالقتصادية والديمغرافية، ليس فقط على  التركيز أساسا على قطب حضري إلخفاء الالتوازنات املجالية

 مستوى الجهات االقتصادية فحسب، بل وحتى داخل هذه الجهات نفسها؛ 

o  ضعف الوسائل املادية والبشرية املوضوعة رهن إشارة البنيات الجهوية وعدم التنصيص على إحداث هيئة

 ؛ قارة تتولى تنفيذ القرارات التي يمكن اتخاذها على صعيد كل جهة

o دون اتخاذ القرارات ملعالجة وتحديد دوره في تقديم االستشارة ياب اختصاصات واضحة للمجلس الجهوي غ

 ؛ القضايا الجهوية

o غياب املوارد البشرية ذات الكفاءة العالية وكذلك ضعف امليزانية املالية املرصودة لتدبير الشأن الجهوي؛ 

o  ية لحياة السكانعدم وجود تجمع لألنشطة أو الخدمات العمومية الضرور. 

كان استشاريا وبدون أي سلطة تنفيذية أو تقريرية وبذلك كانت وظيفة  1971وعليه فإن دور الجهة بمقتض ى ظهير 

 (.15، ص 2014، محمد الجهة بالدرجة األولى صورية ولم ترق إلى تطلعات النخب السياسية )حزوي

  1997الجهات اإلدارية لسنة  .2

 1997أفرزت سنة  1996و 1992، قام املغرب بإصالحات دستورية سنتي 1971بعد فشل السياسة الجهوية لسنة 

 26إقليما و  45بات العدد  1999واليات، وفي سنة  10عمالة و  24إقليما و   44وجهة  16تقطيعا ترابيا جديدا يرتكز على 
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جون تروان جماعة قروية ) 1298جماعة حضرية و  249ها من 1547واليات وتضاعف عدد الجماعات ليبلغ  10عمالة و 

 (. 22، ص 2006، فرنسوا

ورغم أهمية املستجدات الواردة في التعديالت  ،1997ومن بين األسباب التي أعاقت نجاح الجهوية اإلدارية لسنة        

شرع أفرغ مختلف النصوص التنظيمية من مضمونها حينم1996الدستورية لسنة 
ُ
ا نص بالحرف على أن العمال ، فإن امل

قرارات مجالس العماالت واألقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون، وُيعدون ُممثلي الدولة هم الذين يتولون تنفيذ 

لون ؤو في هذه املجاالت الترابية، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسئولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مس

وبهذا الشكل، كانت الجهة لها سلطة تداولية فقط، في حين  تدبير املصالح املحلية التابعة لإلدارات املركزية. لهذه الغاية عن

كان العمال يتمتعون بكامل السلطات التنفيذية، وهذا ما خلق نوعا من االختالل في تدبير الشأن الجهوي وأصبحت الجهة 

 (.15، ص 2014، محمد الناحية القانونية والدستورية )حزوي وفق هذا املنظور فضاء لتأثيث املشهد السياس ي من

 1997التقسيم الجهوي لسنة :  2خريطة رقم 

 
 1997اعتمادا على التقسيم الجهوي لسنة  la carteفريق صفحة  إنجاز املصدر: 

والتجمعات البشرية كما تعمقت الفوارق املجالية بين مختلف جهات البالد، إذ ازداد تركز األنشطة االقتصادية 

فرغت 
ُ
والبنيات التحتية املهيكلة على طول املجاالت الساحلية خصوصا مثلث الدار البيضاء القنيطرة الجديدة، في حين أ
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إلى دق ناقوس الخطر والدعوة إلى تبني سياسة جهوية جديدة تراعي التوازنات  ية، وهذا ما دفع بعدة جهاتاملناطق الداخل

 نمية وجلب االستثمارات وخلق فرص الشغل.الترابية لتحفيز الت

 التقسيم الجهوي الجديد في إطار الجهوية املتقدمة    .3

تعتبر الجهوية املتقدمة مسلسال إجرائيا يستهدف تطوير االختصاصات واملوارد البشرية وتخفيف الوصاية      

املمارسة واالنتقال من نمط االقتراع غير املباشر إلى املباشر ارتباطا بانتخاب املجالس الجهوية دون أن ترقى هذه الجهوية 

تم إنشاء لجنة استشارية للجهوية أنيطت بها مهمة تصور ( وقد 52، ص 2012، كريم إلى درجة الجهوية املوسعة، )لحرش

مشروع جديد لهذه الجهوية املتقدمة، تراعى في بنائه التوجيهات السامية الواردة في املوضوع واملتمثلة أساسا في تبني جهوية 

رتقبة والتوازن في توزيع متقدمة ذات طابع مغربي أصيل، ترتكز على أسس الوحدة الترابية والتضامن بين الجهات امل

. وقد اعتمدت اللجنة االستشارية في تقريرها الصالحيات بين اإلدارات املركزية واملجالس الجهوية، وتعميق الالتركيز اإلداري 

جهة على معايير متعددة وهي: الفعالية، التراكم، التجانس، الوظيفية،  12الذي أفرز التقطيع الترابي الحالي القائم على 

شتنبر  04بعد اقتراع  (. وقد دخل هذا التقطيع حيز التنفيذ66ص  ،2012، إبراهيم ب، التناسب، التوازن )الزمهري القر 

2015. 

 التقسيم الجهوي في إطار الجهوية املتقدمة:  3خريطة رقم 

 
 2022املصدر: إنجاز شخص ي 
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الترابية التي شهدتها اململكة منذ االستقالل إلى اليوم، كانت لها  أن مختلف التقطيعاتخالل ما سبق،  يبدو من

جراء عمليات الضم والفصل، حيث أثر ذلك على توطن األنشطة االقتصادية، وجلب مجاالت انعكاسات متعددة على عدة 

 الجهوية باملغرب؟  فما هي أبرز التحديات التي تواجه .االستثمارات، وإقامة التجهيزات واملشاريع الترابية املهيكلة

II.  تحديات السياسة الجهوية باملغرب 

اعتمدنا على مجموعة من املؤشرات بما فيها عدد السكن، توزيع البنيات  تحديات السياسة الجهوية باملغربلدراسة 

 لوطني. املشكلة للتراب ا 12، والهدف من ذلك معرفة أوجه االختالف بين الجهات كبرى، توزيع الناتج الداخليالتحتية ال

 اختالل توزيع السكان بين الجهات  .1

سنة  11.626.470نسمة بعدما لم يكن يتجاوز عدد السكان  33.848.242إلى  2014وصل تعداد ساكنة املغرب سنة 

(، لكن التوزيع الجغرافي للساكنة يظل متباينا وبشكل صارخ كما توضح الخريطة 2014)املندوبية السامية للتخطيط  1960

 أسفله. 

 2014: توزيع السكان بين الجهات سنة 4خريطة رقم 

 
 134، ص 2020املصدر: النامي زهير، عدو رشيد، 

ماليين نسمة، تليها جهة  7تحظى جهة الدار البيضاء سطات بأكبر قاعدة ديموغرافية على املستوى الوطني بحوالي 

مليون نسمة، في حين أن الجهات الصحراوية ال تتجاوز بهم عدد الساكنة مليون نسمة، فجهة  4.5مراكش آسفي بحوالي 

، أي خمس % 20.16أن جهة الدار البيضاء سطات تشكل  ، في حين% 0.33الداخلة وادي الذهب ال تشكل سوى نسبة 

الساكنة على املستوى الوطني، وهو ما يظهر تباين توزيع السكان عبر الجهات املغربية، وستزداد هذه الفوارق مع السنوات 
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رها والخدمات بفعل ارتفاع معدل التزايد الديموغرافي واستقطاب املدن الكبرى للتيارات الهجروية، نظرا للفرص التي توف

 التي تقدمها للساكنة. 

 غياب العدالة املجالية في توزيع البنيات التحتية الكبرى  .2

تعمقت الفوارق املجالية في توزيع البنيات التحتية الكبرى منذ فترة االستعمار، هذا األخير هو الذي أدى إلى بروز 

عة من البنيات التحتية الكبرى كالطرق السيارة وتمديد هذه التفاوتات، ومع فجر االستقالل بادر املغرب إلى تشييد مجمو 

شبكة السكة الحديدية، إال أن توزيعها الجغرافي ظل غير متكافئا، حيث تحظى الجهات الشمالية الغربية بتركز البنيات 

 املهمة عكس جهات الجنوب والوسط. 

 الطرق السيارة  .أ

يعول عليها في تحريك عجلة االقتصاد، ووصل طول الطرق  تعد الطرق السيارة من بين أبرز البنيات التحتية التي

وهي الطريق الرابطة بين  1986علما بأن أول طريق سيار باملغرب شيد سنة  ،2016كلم سنة  1800باملغرب إلى  السيارة

فريقي. لكن الرباط والدار البيضاء، وتحتل شبكة الطرق السيارة باملغرب املرتبة الثانية من حيث الطول على الصعيد اإل 

هذه الطرق السيارة تقتصر على الجهات الشمالية والشمالية الشرقية في حين تفتقد جهات درعة تافياللت وكلميم واد 

 نون والداخلة وادي الذهب لهذه البنية التحتية املهمة. 

 السكك الحديدية  .ب

 وط وهي كالتالي: منذ فترة الحماية واملغرب يعتمد على النقل السككي، من خالل مجموعة من الخط

  الخط الرابط بين مراكش وفاس مرورا بالدار البيضاء الرباط القنيطرة مكناس؛    

   الخط الرابط بين فاس ووجدة؛ 

 الخط الرابط بين الدار البيضاء والجديدة؛  

  .الخط الرابط بين مكناس وطنجة 

دار البيضاء وطنجة، حيث يعتبر ( بين الTGVوقد تعززت خدمة القطارات بتدشين القطار الفائق السرعة )

الساعة، يسير على  كيلومتر في 357القطار الفائق السرعة باملغرب األول من نوعه بإفريقيا، وتصل سرعته القصوى إلى 

كم/س( من  160كم/س( من طنجة إلى القنيطرة، ثم تنخفض السرعة )بمعدل  320خط سككي فائق السرعة )بمعدل 

إيمانويل  السابق من طرف ملك البالد والرئيس الفرنس ي 2018نونبر  15ء، تم تدشينه يوم القنيطرة إلى الدار البيضا

ماكرون وقد أطلق عليه اسم "البراق". لكن جهات درعة تافياللت وسوس ماسة وكلميم واد نون والداخلة وادي الذهب، 

 تفتقد لخدمة التنقل بواسطة القطارات. 

( وذلك راجع باألساس 2017( والدار البيضاء )2011كما تم اعتماد النقل بواسطة الطرامواي بمدينتي الرباط )

إلى أهمية القاعدة الديموغرافية بهاتين املدينتين، وهو ما يستلزم تعميم هذه التجربة بجل املدن الكبرى كمراكش وأكادير 

 وفاس ومكناس ووجدة. 

 لي الخام بين الجهات تباين توزيع الناتج الداخ .3

يعد الناتج الداخلي الخام من بين املؤشرات االقتصادية الدالة على قدرة الجهة على تحقيق التنمية، لكن باملغرب 

يالحظ تباين كبير في حجم الناتج الداخلي الخام بين الجهات، وكذلك الناتج الداخلي الخام للفرد، وهو ما تبرزه الخريطتين 
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 التاليتين. 

  : توزيع الناتج الداخلي الخام حسب الفرد6خريطة رقم    : توزيع الناتج الداخلي الخام بين الجهات5خريطة رقم 

  
 145، ص 2020املصدر: النامي زهير، عدو رشيد، 

مليون درهم، تليها  295550تأتي جهة الدار البيضاء سطات في املرتبة األولى من حيث الناتج الداخلي الخام بحوالي 

مليون درهم، ويالحظ  87213مليون درهم، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة ب  150693جهة الرباط سال القنيطرة ب 

من الناتج الداخلي الوطني، أي حوالي ثلث اإلنتاج  % 32.04ات تباين كبير بين الجهات، حيث تمثل جهة الدار البيضاء سط

 . % 2.67وجهة درعة تافياللت  % 0.99الداخلي الخام الوطني، بينما ال تمثل جهة الداخلة وادي الذهب 

درهم  64312وبخصوص الناتج الداخلي اإلجمالي حسب الفرد فتأتي جهة الداخلة وادي الذهب في املرتبة األولى ب 

درهم، وتأتي جهة درعة تافياللت  43187نظرا لعدد سكانها الضعيف مقارنة بالجهات األخرى، تليها جهة الدار البيضاء ب 

 درهم للفرد.  15122في املرتبة األخيرة ب 

III.  اقتراحات من أجل عدالة جهوية حلول و 

تبين لنا أن املغرب يعاني من ضعف العدالة املجالية في توزيع املرافق والخدمات التجهيزات  ثانين خالل املحور الم

الكبرى، األمر الذي أدى إلى تباين املؤشرات االجتماعية بين الجهات، وهو ما سيؤثر بدون شك على نجاح ورش الجهوية 

غرب، فإذا كانت الجهات بالدول األوروبية )أملانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا... إلخ( تتوفر على جميع املقومات املتقدمة بامل

بما في ذلك طرق سيارة ومطارات وموانئ وسكك حديدية إضافة إلى جامعات جهوية ومستشفيات كبرى...إلخ، إال أن باملغرب 

ركز وضعف الهامش واختالف الوضع التنموي بين الجهات، وللتخفيف من الزلنا نالحظ حدة التباينات الجهوية وقوة امل

 ذلك نقترح التوصيات والبدائل التالية من أجل عدالة جهوية حقيقية. 

 تفعيل دول املجالس الجهوية  .1

ية الجهوية، وفي إطار ورش الجهوية املتقدمة تم انتخاب أعضاء س الجهوية فاعال رئيسيا في التنمتعد املجال

املجالس الجهوية بواسطة االقتراع املباشر، لكن هذه املجالس تعاني من إشكاليات متعددة كمحدودية املستوى التعليمي 

ة، فاملنتخب الجهوي بات مطالبا بالترافع على املشاريع وجلب االستثمارات واالستفادة يلألعضاء، وهو ما يهدر فرصا حقيق
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طنية والدولية. لقد بات من الالزم تراجع أدوار سلطات الوصاية )الوالة( لفائدة من التمويالت التي تقدمها الصناديق الو 

 املجالس الجهوية وتفعيل صالحياتها. 

 تشجيع االستثمار وتقوية البنيات التحتية بالجهات الهامشية  .2

عطى ال بد من تتركز االستثمارات بالجهات ذات البنيات التحتية املتطورة، خاصة بالشمال الشرقي، أمام هذا امل

 تدخل الدولة لتوفير البنيات التحتية من خالل: 

  مد شبكة الطرق السيارة لتشمل جميع الجهات املغربية؛ 

  مد شبكة السكك الحديدية؛ 

  تقوية الشبكة الطرقية بالجهات التي تعرف ارتفاع مؤشر الهامشية؛ 

  والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي تشييد جامعات مستقلة بكل من جهة درعة تافياللت وكلميم واد نون

 ؛ فق واألنشطة االقتصادية الجهويةالذهب مع تكوينات تتوا

  تشييد مستشفيات جامعية بجميع الجهات وتطوير وضعية القطاع الصحي؛ 

  تشييد وحدات صناعية بجميع الجهات املغربية لتثبيت الساكنة وتوفير فرص الشغل؛ 

 حلية ودعمها، مثال بالجهات الصحراوية يجب تطوير الصناعات البحرية وتطوير القطاع تثمين املوارد الترابية امل

السياحي واملعدني، وبجهة درعة تافياللت يجب تطوير وتثمين التمور واملوارد الواحية، وبجهة طنجة تطوان 

، وبجهات بني مالل الحسيمة تطوير صناعة السيارات واالستفادة من اإلمكانيات التي تتيحها املنطقة الصناعية

 خنيفرة وفاس مكناس يجب تطوير وعصرنة القطاع الفالحي.

 تدخل الدولة بالجهات الهامشية  .3

من الصعب الحديث عن عدالة جهوية في الوضعية الحالية دون تدخل الدولة، هذه األخيرة هي التي تتوفر على 

ر ال بد من دعم الجهات الفقيرة من خالل مشاريع كبرى اإلمكانيات املالية الكفيلة بخلق التوازن الجهوي، في هذا اإلطا

مهيكلة، قادرة على تحقيق اإلقالع االقتصادي الجهوي، من خالل تشجيع االستثمار وتوفير الدعم املادي والتخفيضات 

 الضريبية وتقوية البنيات التحتية ودعم املقاوالت والشركات ومدها بجميع مقومات نجاح املشاريع. 

 اون الجهوي إرساء التع .4

رغم أن من مرتكزات الجهوية املتقدمة التضامن الجهوي، إال أن نتائجه جد محدودة، في هذا اإلطار ال بد من دعم 

الجهات الغنية للجهات الفقيرة، من خالل مشاريع مشتركة، فبتشخيص واقع حال التراب الوطني يالحظ أن جميع الجهات 

قط استغاللها وتثمينها وتحويلها من موارد كامنة إلى موارد ناجعة ومفعلة، مع تتوفر على موارد طبيعية وبشرية يكفي ف

ز على القطاع الصناعي، هذا األخير يوفر اآلالف من فرص الشغل، األمر الذي يؤدي إلى تثبيت الساكنة واستقطاب يالترك

 )145، ص 2020النامي زهير، عدو رشيد، (اليد العاملة، وبالتالي خلق الثروة. 

 خاتمة

وبعد أزيد من نصف قرن على تنزيل أول تقسيم أسبابها ونتائجها،  املغرب عدة تقسيمات جهوية، تعددت عرف

جهوي باملغرب، يمكن القول أن هذا األخير راكم تجربة جهوية مهمة، من الالزم تدعيمها، وتعزيز آفاق الالمركزية. بعد 

 مكان التحقق من الفرضيتين التي انطلقنا منهما. معالجة اإلشكالية املركزية لهذه الدراسة بات اإل 
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جهوية، تباينت أهدافها ودواعيها" وهي فرضية صحيحة، حيث عرف املغرب عدة تقسيمات كانت الفرضية األولى "

، كان التقسيم األول عبارة عن جهوية اقتصادية بصالحيات 2015 – 1997 – 1971جهوية،  تعرف املغرب ثالثة تقسيما

 لحيث أضحت الجهة جماعة محلية، ومع مسلس 1997استشارية فقط، وتعززت من خالل التقسيم الجهوي لسنة 

 الجهوية املتقدمة أضحت الجهة جماعة ترابية، ينتخب أعضاء مجلسها من خالل االقتراع املباشر. 

الت ضعيفة، حيث تعمقت رغم تعدد التقسيمات الجهوية باملغرب إال أن النتائج الز ة فكانت "أما الفرضية الثاني

خالل بنيات ومشاريع كبرى مهيكلة" وهي فرضية الجهوية، األمر الذي يستوجب االهتمام بالجهات الهامشية من  الفوارق 

الفعالية، عايير لتقسيم التراب الوطني ك صحيحة أيضا، فرغم اعتماد اللجنة االستشارية للجهوية على مجموعة من امل

، إال أن النتائج الزلت ضعيفة، حيث نجد تركز الساكن بجهات التراكم، التجانس، الوظيفية، القرب، التناسب، التوازن 

 وتباين توزيع الناتج )كبرى... تجامعات، مستشفيا(دون أخرى، واختالل توزيع البنيات التحتية واملرافق العمومية الكبرى 

 ، األمر الذي يفرض جملة من التدابير لضمان التوزان الجهوي. الداخلي الخام بين الجهات

إن خلق جهات رائدة من شأنه أن يطور من مؤشرات التنمية على املستوى الوطني، وهو ما يستدعي تطوير قدرات 

جهوية، واالستفادة من التجارب ، والبحث عن مصادر تمويل جديدة، وخلق شراكات )املجالس الجهوية(الفاعل الجهوي 

 الجهوية الرائدة عامليا.
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 باملغرب  الترابية التنمية تحقيق في الجهوية مساهمة

The contribution of regionalism to the achievement of territorial development in 

Morocco  

 .املغرب/اآلداب والعلوم اإلنسانية بلرباطكلية /الدكتوراهطالب باحث بسلك  /نبيل بنخدير

Nabil Benkhdir/  University Mohamed V / Faculty of Letters and human scienses, Rabat/ Morocco. 

 

 : ملخص الدراسة

أصبحت الجهوية تشكل موضوعا يستأثر باهتمام مختلف الباحثين في هذا املجال وذلك ملواجهة االختالالت املجالية التي بدأت تعرفها جهات 

لين والفاعاململكة، ومحاولة منهم إليجاد الحلول الكفيلة لتحقيق العدالة املجالية من جهة، إضافة إلى إبجاد العالقات التفاعلية بين املواطنين 

 .ملختلف الجهات والثقافيةواالقتصادية املحليين من جهة ثانية، وذلك من أجل تحقيق تنمية ترابية تراعي الفوارق االجتماعية 

إن موضوع الجهوية ومساهمتها في تحقيق التنمية الترابية باملغرب، موضوع شائك ومتشعب مرتبط بما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي، يجعل 

 حاطة باألسئلة اإلشكالية التي يطرحها، والتي يمكن اختزالها في إشكالية مركزية تتمثل في السؤال التالي:من معالجته اإل 

 ما هو دور الجهوية في تحقيق التنمية الترابية باملغرب؟

لجهة في تفعيل التنمية الترابية في إلى تحديد ماهية التنمية الترابية والجهوية في املحور األول، مساهمة امن هذا املنطلق سنتطرق في هذا املقال 

 صعوبات تحقيق التنمية الترابية والجهوية في املحور الثالث.املحور الثاني، 

 الجهوية، التنمية الترابية، الفاعلين الجهويين، الجهة، العدالة املجالية. الكلمات املفتاتيح:

Abstract: 

Regionalism has become a topic that attracts the attention of various researchers in this field in order to confront the spatial 

imbalances that the regions of the Kingdom have begun to know, and an attempt by them to find solutions to achieve spatial 

justice on the one hand, in addition to creating interactive relations between citizens and local actors on the other hand, in 

order to achieve development A soil that takes into account the social, economic and cultural differences of the various 

regions. 

The issue of regionalization and its contribution to achieving territorial development in Morocco is a thorny and complex 

issue linked to what is economic, social and cultural, which makes it necessary to address the problematic questions it raises, 

which can be reduced to a central problem represented in the following question : 

What is the role of regionalization in achieving territorial development in Morocco ? 

From this point of view, in this article, we will discuss in this article the definition of territorial and regional development in 

the first axis, the contribution of the region in activating the territorial development in the second axis, the difficulties of 

achieving territorial and regional development in the third axis. 

Keywords : regionalism, territorial development, local actors, region, spatial justice. 
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 مقدمة: 

 باعتبارها خاصة، واملغرب عامة النامية الدول  طرف من خاص باهتمام يستأثر الترابية التنمية موضوع أصبح

 التقدم إلى الدول  بهذه تدفع التي التنموية والبرامج املخططات لكل األساس ي واملنطلق وطنية، تنمية لكل األساس اللبنة

 .واالزدهار

 الجماعات من جعلت الالمركزي، التنظيم في تاريخية محطات االستقالل، بعد ما مرحلة خالل املغرب عرف لقد

 واألقاليم والعماالت الجهات من كل تشمل والثقافية، واالجتماعية االقتصادية التنمية مجال في فاعلة مؤسسات الترابة

 .للدولة العمومية السياسات وإعداد تكريس في تساهم التي والجماعات

 التنمية لتحقيق بلورته يجب التي الترابية الجماعات مستوى  على األساسية األهداف أحد الجهوية التنمية وتشكل

 وتنسيق الفاعلين مختلف وإشراك املتاحة، الترابية املوارد تثمين على العمل خالل من وذلك املختلفة، أبعادها في الترابية

 األساسية األداة الترابية التنمية اعتبار يتم حيث تنفيذه، إلى املشروع تصور  فكرة من بدءا وتدخالتهم، وتوقعاتهم أهدافهم

 .الوطني الصعيد على الجهوي  للبناء

 الوسائل وأهم والجهوية الترابية التنمية ماهية الكشف هو الدراسة هذه من الهدف أن يتبين ذلك من انطالقا

  :التالية اإلشكالية األسئلة على اإلجابة خالل من ذلك وسيتم الوطني، الصعيد على لتفعيلها واآلليات

 أهم ماهي   والجهوية؟ الترابية التنمية أهداف ماهي والجهوية؟ الترابية للتنمية املفاهيمي اإلطار  هو  ما

 التنمية لتحقيق الفاعلين أمام تقف التي الصعوبات أبرز  ماهي والجهوية؟ الترابية التنمية لتحقيق الكفيلة الوسائل

 والجهوية؟ الترابية

I. واألهدافالتنمية الترابية والجهوية، املفهوم 

 والجهويةمفهوم التنمية الترابية  .1

خيارا  وأضحتتعتبر التنمية الترابية والجهوية أحد الدعامات األساسية لتحقيق التنمية الشاملة واملستديمة، 

 .للساكنة املحلية داخل الجماعات الترابية والثقافيةاستراتيجيا لتحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية 

تبني الخطاب السياس ي املغربي في اآلونة األخيرة ملفاهيم جديدة تهدف إلى تحقيق إصالح  املفهوم بعدا ذظهر ه

ستراتيجي أبعاد تنموية شاملة، يرتكز على مفهوم التنمية الترابية والجهوية والحكامة والعدالة املجالية كخيار او ذسياس ي 

 يفرض على مختلف الفاعلين لعب دور أساس ي في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل عام. 

 مفهوم التنمية الترابية .أ

 أقطاب" نظرية صاحب بيرو''، فرانسوا" الباحث مع واضحا تألقا ،"الترابية التنمية" نظرية عرفت 1955 سنة بداية منذ

 قطـب علـى االهتمـام إذ ينصـب الترابية؛ والتنمية الجهوي  للتخطيط اساس بمثابة النظرية هذه تعتبر حيث ،"التنمية

 اقتصاديا اشعاعا يمارس ثم ومن الجهوية، واملؤسسـات االقتصادية االنتاجية االستثمارات يستقطب الـذي التنميـة

 االقتصادية التحوالت عن تعبر وال تبسيطية، النظرية هذه اعتبرت لقد. القطب التابعة لهذا الترابية املجاالت على تنمويا،

نقط بعينها دون غيرها، تكون  خالل من اليها ينظر اخـد" بيرو" من ابتداء وبالدول...؛ فالتنمية بالجهة تظهر واالجتماعية التي

املحلي ييسرها عامل  محورا لتركيز النشاط، وتتراكم التنمية في هذه النقاط انطالقا من منطق معين من عالقات التفاعل
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 (3، ص2011)أجالب رشيد،  القرب الجغرافي.

 له باألساس التنمية فمصطلح ،مجاالت وأهداف التدخل حسب ،الترابية التنمية لقد تعددت تعاريف ومفاهيم

 .التعاريف لهذه املوضوعية املدلوالت تقارب من الشكلية، بالرغم الناحية من تختلف تعاريف عدة

 ،2003 لسنة البشرية تقرير التنمية به جاء ما ومنها التعاريف بعض نذكر الترابية التنمية لتعريف محاولة وفي

 مجال في مقيمين لسكان املعيشة للظروف مستديم تحسين إلى نوعية هادفة أو كمية عمليات إنجاز" أنها على عرفها والذي

 ."الثقافية أو الجغرافية أو املؤسساتية على األصعدة محدد

 السكان عيش ظروف يهدف تحسين إنجاز ثمرة أنها على الترابية التنمية فيعرف اإلنمائي، املتحدة األمم برنامج أما

 .الثقافية أو الجغرافية أو املؤسساتية على املستويات مستدامة بكيفية وذلك معين، فضاء في القاطنين

 على واالجتماعية األنشطة االقتصادية وإغناء تنويع عملية: "بأنها الترابية التنمية ''غريف كسافيي'' يعرف حين في

 حاجياتها وحسب القاعدة من أي األسفل من تنمية فهي". مواردها وطاقاتها وتنسيق تعبئة خالل من معين، ترابي مجال

 منهجية أنها كما من األعلى، التنمية فشل ملواجهة ظهرت فهي فوق، من املفروضة التنمية عن هذا تستعيض وفي وأولويتها

 البسيطة املبادرة ثقافة وتنشر وتثمنها املحلية الهمم والطاقات وتستهدف االتكالية تحارب جديدة، ثقافية لتعبئة جديدة

 .أهاليه وثقافة املحلي املجال مع ظروف واملتوافقة واملنتجة

 تحويل مشروع أي املوارد املحلية، من شبكة وذات محليا منتجة اقتصادية مشاريع عن عبارة هي الترابية والتنمية

 رهانا التراب يعتبر بحيث الضرورية، للتنمية مشروع لألزمنة وإعطاء ظرفية إجابة تقديم على قادر محلي اجتماعي نظام

 .والنجاح للثروة للتنافسية ومصدرا حقيقيا

متعددة لكنها متكاملة  أبعادلذلك يمكن تحديد تعريف للتنمية الترابية من خالل أبعادها املتنوعة، بحيث هناك 

 :يجب أن تستوفيها مبادرات التنمية املحلية ونقصد هنا

والسلع والخيرات عوض تمركزها  البعد االقتصادي: من خالل إعادة انتشار املقومات اإلنتاجية والتوزيعية للموارد

 .م النمو بداللته النفعيةالسابق، منظور نفعي يرتهن ملفهو  في بعض املناطق النافعة باملنظور الكولونيالي

 .والتضامن البعد املحلي: من خالل تأهيل املوارد املحلية وتنظيم الفاعلين وفق الشراكة والتعاون 

فئات مقصية أو مجاالت األزمة،  البعد االجتماعي والسياس ي: من خالل بعث الحياة في املجتمع املحلي عبر استهداف

في مرحلة أولى، ثم بعد ذلك تستطيع  واستهدافهااألوضاع املختلة  ون تصحيحفال استقرار سياس ي وال أمن اجتماعي بد

 .تواكب التطور املجتمعي والسياس ي للدولة التنمية الترابية أن

انتعاش الجماعة واستفادة كل فرد  البعد الجماعي: من خالل اعتبار الجماعة محور التدخالت في أفق تطوير سياق

 .من ثمارها عبر عدالة توزيعية

هذه التعريفات مجتمعة  وبالتالي فالتنمية الترابية ال تقتصر على إحدى التعريفات السالفة، وإنما هي ذاتها جميع

 .املحلية ومتكاملة بشكل يجعل منها مفهوما شامال ملختلف مناحي الحياة

وسائل قانونية ومادية آليات و  ومن هذا املنطلق يمكن اعتبار التنمية الترابية بمثابة صيرورة وظيفية تعتمد على

مناحي الحياة العامة "اقتصادية، اجتماعية، ثقافية املحلية، مع  وبشرية، وتهدف للرقي بوضعية الجماعة في جميع

وبمساهمة  الطاقات واإلمكانيات املتاحة واملتوفرة بالتعاون والشراكة مع باقي الفاعلين املحليين االستفادة من جميع
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  .شاريع التنمويةاملستفيدين مباشرة من امل

املعيش ي للسكان في مجال ترابي  لذلك يمكن القول إن التنمية الترابية هي عملية مركبة تهدف إلى الرفع من املستوى 

االقتصادية واالجتماعية بواسطة تفعيل وتنسيق موارد وطاقات هذا املجال  معين، وذلك عبر توزيع وتطوير األنشطة

 .وضع أحسن من سابقه عفوية بل منظمة ومخططة، تهدف االنتقال من وضع إلى وبهذا فهي عملية ليست الترابي،

 (17،16،15، ص2015سعيد احرود،)

 جهويةمفهوم التنمية ال .ب

واالجتماعي، فالتنمية هي عملية  لقد ارتبط مفهوم التنمية الجهوية بمعادلة التخلف والتقدم في امليدان االقتصادي

تتفاعل جميعها من أجل تحقيق نوع من التقدم االقتصادي،  ثقافية، سوسيوو اقتصادية تتحكم فيها معطيات قانونية 

  .االجتماعية اإلنتاج وتحسين الدخل الفردي واالدخار الوطني، التي تشكل الشروط الرئيسية للتنمية والهادف إلى الزيادة في

الجهوية واآلفاق التي كانت ترسم  شك فيه أن هناك ترابطا وثيقا بين املخططات الحكومية، وواقع التنميةومما ال 

 .الظروف الكفيلة بتحقيق أكبر نسبة من النجاح هذه املخططات التنموية، وتكفل إنجاحها وتضمن

االقتصادية، من االختيارات الوطنية  تعتبر التنمية الجهوية ألهميتها في شتى االستراتيجيات التنموية والتخطيطات

بهدف تدعيم النظام الالمركزي، وتوسيع بنياته والعمل على تحقيق التنمية  الكبرى، التي يجسدها إعداد التراب الوطني،

البناء الجهوي، فالسياسة  مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وترسيخ الديمقراطية وتطوير املنشودة في

االقتصادية واالجتماعية وتهدف إلى تكامل اقتصادي، إداري  جهوية جعلت من الجهة العنصر األساس ي في التنميةال

منسجم متكامل  النهوض بمؤهالت الجهة، وتسخير إمكانياتها البشرية والطبيعية واملالية في إطار وتنموي، من أجل

ميسرة يكون التطبيق املجالي أمرا ممكنا على كافة  ، لتطبيقومتوازن، هذا وأن عملية اختيار الوسائل والطرق املناسبة

  .قاطرة للتنمية املحلية وممرا رئيسيا لتحقيق التنمية املستدامة املستويات، حيث أصبحت الجهة

االقتصادية واالجتماعية  يمكن وصفها بكونها وضع مشروع عام يدمج الجوانب (الجهوية)إن التنمية الترابية 

رصد تطور التنمية الجهوية باملغرب من خالل مخططات  نمية، وتكون بمبادرة من الفاعلين املحليين ويمكنوالثقافية للت

التنموية لفترة بداية  ومنهجيتها اتجاه الجماعات الترابية، ومن خالل االطالع على محتوى املخططات التنمية وفلسفة الدولة

القطاعية شكلت البوادر األولى للنهوض بالتنمية الجهوية  ية للتنميةاالستقالل، يتبين أن الدولة بدل من أن تعطي العنا

الشمولي إلعداد  املجال الجهوي، وفي االعتماد على مقاربة جديدة في املسألة التنموية من املنظور  من خالل إعادة النظر في

 .التراب الوطني والعمل بالجهوية كمنهج لتنفيذ توجهات سياسة التنمية

املحدودة للتنمية واالستناد  استراتيجية التنمية الجهوية باملغرب تنبني على الضبط الفعال للعواملإن مقاربة 

العنصر األساس ي في بناء التوازنات الوطنية، ومما ال شك أن مثل  املناسب للموارد املتوفرة تجعل من التدخالت املحلية

البشرية أو التقنية  سيق بين عوامل اإلنتاج سواء منها الطبيعية أونهج مقاربة تنموية متجددة قوامها التن هذا الواقع يتطلب

على إقامة البنيات التحتية الهادفة إلى تحسين محيط  وإعداد برامج مندمجة في املناطق غير املخطوطة من خالل العمل

  .اإلنتاج

اقتصادي بصفة عامة،  وولقد أصبحت الجهوية تشكل البعد االستراتيجي للتنمية االجتماعية ولإلقالع السوسي

التنظيم الجهوي للتنمية االقتصادية واالجتماعية باعتباره  ذلك أن السياسات االقتصادية املعاصرة أصبحت تعتمد على
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، 2012،نزهة الوزاري)االستراتيجيات التنموية وكذا لكل تخطيط اقتصادي واجتماعي شامل.  اإلطار األمثل لتحقق

 (12،11،10ص،
أنماط الالمركزية اإلدارية  في الفكر السياس ي املعاصر والقانونين اإلداري والدستوري نمطا منتعتبر الجهوية 

واملحلي، غير أن مدلولها السياس ي والقانوني ونتائج تطبيقها هو  والسياسية، وشكال من أشكال تدبير الشأن العام الجهوي 

 ...وثقافية اقتصادية، اجتماعية، عرقية،ظروف وأوضاع كل بلد على حدة من سياسية،  الذي يختلف باختالف

بعد بصورة واضحة مما  ويرجع سبب ذلك إلى أن مفهومها الحقيقي في مجالي السياسة والفقه املقارن لم يتبلور 

لتطبيق نموذج من نماذجها يوافق ظروفها، وهكذا وتحت تأثير  يجعل باب االجتهاد مفتوحا على مصراعيه في وجه الدول 

الشاملة  واإلكراهات االقتصادية واالجتماعية والثقافية... وبدافع اإللحاح على تحقيق التنمية مختلف الضغوطات

بين جهاتها ومناطقها، تسابق الدول الزمن  بمختلف مناطق الدولة، والحد من التفاوت املالحظ والنقص الحاد في التنمية

 ية بهذا النوع من الالمركزية املتقدمة بهدف توسيع مجالوتعزيز ترسانتها القانون في الوقت الراهن لألخذ بها وتطبيقها

 (13، ص2014،عبد العزيز أشركي) .التنمية ليعم مواطنيها وتحقيق التقدم والرقي لبالدها

 والجهويةالتنمية الترابية أهداف  .2

 التمثيلي به نيابةاملواطنين والدور  إن لإلدارة املحلية دور هام حيوي في العملية التنموية، وذلك نظرا لقربها من

لذلك البد  وتحقيقا .املحليوإشراك املواطنين في برامج النهوض باملجتمع  عنهم، وهي األقدر على تلمس احتياجات مجتمعها

للنهوض باملجتمع من مختلف الجوانب الخدماتية  من مراعاة العديد من املقومات، التي تعزز دور اإلدارة املحلية

املحلي،  طرق اختيار موظفي اإلدارة املحلية وضرورة انتخاب رئيس وأعضاء املجلس قوماتاالستثمارية، ومن هذه امل

إضافة للتمويل الالزم لهذه الوحدات  ومطابقة حجم الوحدة املحلية للمعايير، وتطوير القوانين واألنظمة الناظمة،

ت العامة، يضمن مشاركة كافة الفعاليات إقامة برنامج طموح للعالقا على(الترابية)اإلدارية، وقدرة املجالس املحلية 

من مختلف  من خبراتهم واقتراحاتهم، األمر الذي سيعظم دور املجالس املحلية في خدمة مجتمعها املحلية لالستفادة

أو يتعلق بالدور االجتماعي أو الثقافي، إضافة إلى  الجوانب، سواء كان هذا الدور يرتكز على الجانب الخدماتي أو اإلنتاجي

 (19، ص2015، سعيد احرود) .نسيان الدور البيئي لهذه املجالس املحلية لدور اإلداري والسياس ي دون ا

اإلدارة في التعامل مع مجتمع محلي  وهذه األدوار التكاملية والتي تقوم بها املجالس املحلية، البد أن ينتج عنها وصول 

ينتقل من املجتمع التقليدي إلى مجتمع الحداثة ومواكبا للتغير  املنجزات واع متفهم ملتطلبات التنمية والتغير، يحافظ على

يتحقق التقدم  على السمات البيئية املحلية وبتكاثف الجهود الرسمية وجهود املجتمعات املحلية فإنه مع املحافظة

 .واالزدهار والرقي لهذه املجتمعات

 :بما يلي والتي تتمثلوالجهوية  ابيةعلى ذلك سوف نعرض في هذه الفقرة أهم أهداف التنمية التر  وبناء

 أهداف التنمية الترابية .أ

التي يمثلها واألدوار التمثيلية  لعملية التنموية وذلك بحكم قربها من الساكنةتعتبر الجماعات الترابية أحد أسس ا

 .عن الساكنة املنتخبون نيابة

 الترابية في: يمثلها املنتخبون فإنه إجماال يمكن إبراز أهداف التنمية األدوار التي وبالنظر إلى

 



 

 التراب والتنمية الجهوية والمحلية: رؤى متقاطعة -الجهة      

 

223 
 برلين –، السياسية واالقتصادية / ألمانيااالستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

 

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

 تحقيق العدالة املجالية. 

 الحد من الهجرة القروية من األرياف إلى املدن. 

 رير الحالتدب وتحقيق مبدأ في استقاللهااملحلية مما يساهم  زيادة القدرة املالية للهيئات. 

 الترابية.الجماعات  بيناكة ر تكثيف أواصر التعاون والش 

  مبني على التخطيط والحكامة الترابية.جهوي لي مجا ابيخلق مشاريع وفق تشخيص تر 

  والجهوي  يللمجال املحلى واإلقليم الترابيالتسويق. 

 اإلداري  زيعية املبنية على الالتمركزو مبد أ العدالة الت برمحاربة التفاوتات املجالية ع. 

 تمركزها  املشاريع التنموية يضمن تحقيق العدالة والحيلولة دون شمول مناطق الدولة املختلفة ب

 .بالعاصمة أو في مراكز الجذب السكاني

 التي ساهموا في ع تسريع عملية التنمية الشاملة وازدياد حرص املواطنين على املحافظة على املشاري

 .تخطيطها وإنجازها

 املحلية والعمل على نقلها ت اعية في املجتمعاتطوير الخدمات والنشاطات واملشاريع االقتصادية واالجتم

 .من الحالة التقليدية إلى الحداثة

 على الذات دون  توفير املناخ املالئم الذي يمكن السكان في املجتمعات املحلية من اإلبداع واالعتماد

 .االعتماد على الدولة وانتظار مشاريعها

  التسهيالت املمكنة مما  واملجتمعات املحلية، بتوفيرجذب االستثمارات الصناعية واالقتصادية للمناطق

 .الشغل يساهم في تطوير تلك املناطق ويوفر ألبنائها مزيد من فرص

 للنهوض بتنمية املجتمعات  تعزيز روح العمل الجماعي، وربط جهود املجتمع املحلي، مع الجهد الرسمي

 (2، ص2015سعيد احرود، )املتقاربة اجتماعيا وثقافيا. 

  الترابية وهي يمكن أن نذكر أهداف أخرى يستهدفها املجال الترابي من أجل ضمان التنميةكما: 

  (.محاربة البطالة والتوزيع العادل للخيرات)رفع مستويات الدخل 

  (.السياسية والثقافية واالجتماعية)ترويج ثقافة التعبئة واملشاركة 

  جديدة، واستهداف فئات محددة.تطوير قطاعات  

  وإدماجن وتحسين ظروف العيش ومواكبة حاجيات العنصر البشري من خدمات وتكويتطوير. 

 أهداف التنمية الجهوية .ب

إذا كانت التنمية الترابية تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ملختلف شرائح املجتمع، فإن التنمية 

 قيقا ملبدأ العدالة املجالية.، تحالجهوية تسعى إلى مواجهة مختلف االختالالت والتفاوتات املجالي

 :ويمكن إجمال أهداف التنمية الجهوية فيما يلي

 وضع مخطط اجتماعي شامل وطموح يتناول أهم التدخالت املقبلة في شتى املجاالت. 

  والتنسيق بين األطراف املعنية  تفعيل ميكانيزمات التخطيط الجهوي والتي من شأنها فتح باب الحوار والتشاور



 

 التراب والتنمية الجهوية والمحلية: رؤى متقاطعة -الجهة      

 

224 
 برلين –، السياسية واالقتصادية / ألمانيااالستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

 

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

التنمية االقتصادية واالجتماعية الجهوية وفقا للتوجهات  كي للتدبير الجهوي وخاصة مخططاتكإطار تشار 

 .املخططات الوطنية للتنمية واألهداف املعتمدة في

  العمل على إعداد تصاميم جهوية لتهيئة املجال الجهوي. 

 واملشتركة إنعاش االستثمارات الخاصة واملساهمة في مقاوالت االقتصاد ذات الفائدة الجهوية. 

 القرار ة املحلية من خالل تمكين املؤسسات الجهوية من سلطةيطامقر يتعميق مسلسل الد. 

 لصالح الجهةي ضمان التكامل الوظيفي بين الجماعات الترابية في إطار إعادة التوزيع املؤسسات.  

 خلق املرافق الجهوية ة أي تنمي في إعطاء األولوية لقضايا االندماج واستثمار املوارد البشرية كتغييرين استراتيجيين

 (8ص ،2012نزهة الوزاري، ) .االقتصادية

II.مساهمة الجهة في تفعيل التنمية الترابية 

 الفاعلين وباقي الترابية الجماعات لعمل املؤطرة واملبادئ القواعد تلك على بالتنصيص فقط يكتف لم املشرع إن

 أخرى  آليات استحدث بل التشاركية، الديمقراطية على املبنية املقاربة ترسيخ رومت حديثة مقاربات واعتماد الترابيين

 الفصل في الدستوري املشرع اعتمد السياق، هذا في .العمومية للمرافق الفعال والتدبير التنموية العملية نجاعة لضمان

 العماالت وعمال والة مع وبتنسيق تشاركي منهج وفق إعدادها يتم التي الجهوية التنمية برامج 2011 دستور  من 143

 تم التي البرامج وهي املركزية، لإلدارة الالممركزة املصالح أنشطة بتنسيق مكلفين بصفتهم عنهم، ينوبون  من أو واألقاليم

 من مجموعة خالل من هاتومراقب وتنفيذها تحضيرها عملية في املتدخلين الفاعلين وتحديد بها املرتبطة العمليات كل تقنين

 ةجهال وامكانيات لحاجيات اتشخيص تتضمن التي هي البرامج هذه ،بالجهة الخاص التنظيمي القانون  في املدرجة ياتتضاملق

 .النوع ةبر قام اعتماد عم األول  الثالث بالسنوات الخاصة التقديرية ونفقاتها ملواردها وتقييما ياتهالو و أل  وتحديدا

 املالي للتدبير الحديثة املفاهيم مع ومالءمةانسجاما  أكثر يعتبرالجهوية  التنمية برنامج إن القول  يمكنهكذا 

 ميزانية سولي ونتائج برامج ميزانية الجهوية امليزانية من تجعل والتي السنوات املتعددة البرمجة منطق على القائمة العمومي،

 (24، ص2020. )الحسين الرامي، وسائل

 تدبير السياسات في املتدخلة األطراف رؤية على االعتماد يتطلب املتقدمة، للجهوية الفعال التنزيل إلى الوصول  ان 

 على التنموية نجاح السياسات فإن وبالتالي الفاعلين، كل مردودية لتحسين أساسية ركيزة باعتبارها الترابية، العمومية

 املرتقبة الناجعة ردوديةامل إلى الجهة للوصول  في املؤسساتيين الفاعلين بين التنسيق يستدعي وتفعيلها الجهوي  املستوى 

 دستورية مقتضيات من تنزيله ما تم وفق سياسة الجهة ألن الترابية، العمومية السياسات تدبير في املتدخلة األجهزة من

 واإلداري  السياس ي التنسيق ضمان أجل وذلك من الترابيين، الفاعلين جميع جهود إلتقائية تتطلب ،وتنظيمية 

 .االستعجالية التدخالت القطاعية وتفادي الترابية، العمومية السياسات رسم في التقنيو 

القصوى لوضوح  األهمية نغفل أن هنا نود وال الفاعلين، كافة اشراك تتطلب التنموية القرارات صناعة إن

 حاضرة، البرامج العمومية في اإللتقائية كانت كلما االختصاصات وتداخل تشابك عدم هناك كان فكلما االختصاصات،

توفيق )العمومية.  مختلف السياسات بين التنسيق تحقيق على قادرة. مجالية دينامية وخلق بالتنمية اإلضرار عدم وبالتالي

 (2017منصوري،
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تتوفر الجهات على اختصاصات متعددة، تشمل مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

وأجرأة  في تخطيطمج ومخططات متكاملة تشرك مختلف الفاعلين املحليين والبيئية...تهدف إلى تنمية هذه املناطق وفق برا

 ملساهمة في تنمية ترابية مستدامة.هذه املشاريع على أرض الواقع وذلك من أجل ا

 اختصاصات الجهة .1

وتتبعها، يقها ا وتنسيمهواملستدامة وذلك بتنظ املندمجة يةمهام النهوض بالتنم يةرتها الترابئتناط بالجهة داخل دا

   هذه املجاالت  يالعامة للدولة ف السياسات واالستراتيجيات مراعاةوتقوم الجهة بذلك مع 

الغاية حرص الجهة والدولة، ولهذه  بين االختصاصيع واضحة أثناء توز ية لذا كان من الضروري اعتماد منهج

 :ثالثة أصناف رئيسةإلى  املشرع على تصنيف مستوى االختصاص

 .ةيالذات االختصاصات -

 .املشتركة االختصاصات -

 .املنقولة االختصاصات -

حدود  ي، فالقياممن  يمكنهابما  ينمجال مع ياملوكولة للجهة ف االختصاصاتعلى  يةالذات االختصاصاتوتشمل 

  يانةوالص يروالبرمجة واإلنجاز والتدب يطالتخط يماالخاصة بهذا املجال، والس الترابية باألعمالرتها ئمواردها، وداخل دا

أن نجاعة ممارستها تكون  يتبين يالت االختصاصات كالدولة والجهة، فتشمل تلين املشتركة ب االختصاصاتأما 

للجهة بمبادرة منها، واعتمادا على يمكن بشكل مشترك وتمارس بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجهة، و 

 ال تدخل ضمن يةخدمة عموم يمأو تقد يزإنجاز مرفق أو تجه يلتمو  يف أو تشارك يلأن تتولى تمو  يةمواردها الذات

أن تتم هذه  ويمكنبلوغ أهدافها،  يف اهمس يلأن هذا التمو  ينبشكل تعاقدي مع الدولة، إذا تب يةالذات اختصاصاتها

 .يزالتدرج والتما املشتركة طبقا ملبدأي االختصاصات

 بتوسيعمح يستنقل من الدولة إلى الجهة بما  يالت االختصاصاتاملنقولة، فتشمل  باالختصاصاتعلق يت فيماأما 

 (132،131، ص2019خالد الغازي،  (التفريع.اعتماد على مبدأ  يجيتدر  لبشك يةالذات االختصاصات

 التنمية الجهوية امليادين التالية: مجال  يف الذاتية للجهة االختصاصاتتشتمل 

 التنمية االقتصادية:   -أ

واملسالك  تهيئة الطرق بالجهة، كما تهم  يةنشطة االقتصاداألمناطق يم وتنظ يندعم املقاوالت وتوط تأخذ شكل

، باإلضافة إلى يةوالحرف التقليدية نشطةلأل، وإحداث مناطق يةالعالم القروي وإنعاش أسواق الجملة الجهو  يفالسياحية 

 .يةواملنتجات الجهو  االجتماعيوإنعاش االقتصاد  االستثمارجذب 

 : والشغل املستمر  والتكوين املنهي التكوين  -ب

الكفاءات من أجل اإلدماج للتشغيل وتأطير  يةومراكز جهو  ينللتكو  يةبإحداث مراكز جهو  االختصاص تبط هذاير 

 .يةالجماعات التراب يدة أعضاء املجالس وموظفئاملستمر لفا ينالتكو على  اإلشراف إلى باإلضافة شغل،سوق ال يف

  :التنموية القروية -ت

 وذلك عبر إنعاش األنشطة غير الفالحية بالوسط القروي، وبناء وتحسين وصيانة الطرق غير املصنفة.
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 : النقل  -ث

 الحضري  الطرقيخدمات النقل  يمللجهة، وتنظية رة الترابئالنقل داخل الدا يمإعداد تصم يقوذلك عن طر 

 لألشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة. 

 : الثقافة -ج

 .يهيةوالترف يةاملهرجانات الثقاف يملها، وتنظ يجوالترو ية املحافظة على املواقع األثر  ياإلسهام ف يقعن طر 

 

 البيئة:  -ح

إلقتصاد الطاقة  يةجهو يجية ووضع استراتالجهوية،  املنتزهات يروتدب يئةل تهمن خال االختصاصارس هذا يم

 .املبادرات املرتبطة بالطاقة املتجددة واملاء، وكذا إنعاش

 التعاون الدولي:  -خ

 الدوليإطار التعاون  يمن خارج اململكة ف ينمع فاعل ياتاتفاق كن للجهة إبراميم يةالجهو  يةبمهام التنميام للق

 .يةنفس اإلطار بعد موافقة السلطة العموم يف يالتالحصول على تمو  وكذا

 برنامج التنمية الجهوية .2

التنمية من مدة انتداب املجلس، برنامج األولى  السنة خالل مجلسها رئيس افمجلس الجهة، تحت إشر  يضع

 يينه وتقييمه.، وتعمل على تتبعه وتحالجهوية

تمكنه من معرفة مشاكل الجهة يث بالنسبة ملجلس الجهة، بح قيادةلوحة  يةالجهو  يةكل برنامج التنميشو 

 كن من عقلنة العمل الجهوي وتفادييمبما  ،تد ملدة ستة سنواتيم يزمنحيز وبرمجة كل املجهودات داخل ياتها وإمكان

 االرتجالية في التسيير.

 ينهاوتوط يتهاإنجازها بتراب الجهة، اعتبارا لنوع املقرر برمجتها أو يةاألعمال التنمو  يةالجهو  يةبرنامج التنم ويحدد

 .مستدامةنمية لتحقيق توكلفتها، 

 مستوى كيفية إعداده أو تحديد مضامينه. لشروط محددة، سواء على يخضع أن يجب البرنامج هذا غير أن  

 وتقييما ملواردها   وتحديدا ألولوياتهاالجهة، يات وإمكان ياتلحاجيصا تشخ يةالجهو  يةضمن برنامج التنميتب أن يج

 النوع.مقاربة  االعتبار ينبع يأخذ األولى، وأن ثبالسنوات الثال  الخاصة التقديريةونفقاتها 

مل على بلورتها على يعالدولة، وأن  االستراتيجية لسياسةالتوجهات  يةالجهو  يةاكب برنامج التنميو أن و  يتعينكما 

 بين أنهااملتفق بش الجهوي إلعداد التراب، وااللتزامات يمالتصم يإدماج التوجهات الواردة فيراعي املستوى الجهوي، وأن 

 بالجهة. االقتصادية واالجتماعيةوالقطاعات  يةالعموم واملقاوالت وهيئاتهااألخرى  يةالجهة والجماعات التراب

 يتم فين أن يمكاختصاصات مجلس الجهة، كما  ضمن يدخل، فهو يةالجهو  يةبرنامج التنم يلتعلق بتفعي فيماأما 

 (134، ص2019خالد الغازي،  ( .يناملتدخل يوالجهة وباق الدولة ينإطار تعاقدي ب

III.صعوبات تحقيق التنمية الترابية والجهوية 

 التنموية االختصاصات من بتفويض مجموعة وذلك والجهوي، املحلي البعد على للتنمية مقاربته في املغرب اعتمد
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 واالجتماعية االقتصادية املشاكل لتجاوز  الكفيلة الحلول  إيجاد املركزية على اإلدارة عجز فأمام الترابية، للجماعات

 الفاعلين مشاركة تهدف إلى واضحة عمومية سياسة إطار في الجهوي  البعد على املراهنة الدولة على وكان لزاما واملجالية،

 لإلمكانيات أمثل استغالل غايتها جهوية لالمركزية عبر تأسيس وذلك القرب، إدارة وتكريس القرار اتخاذ في الجهويين

  (97، ص2011 حجيبة زيتوني،) .متكاملة تحقيق تنمية سبيل في الجهوية

رغم املجهودات املبذولة من طرف السلطات الجهوية واملحلية، إال أن التنمية الترابية والجهوية تواجهها مجموعة 

 بينها ما يلي:من الصعوبات والعراقيل، التي تقف أمام تحقيق العدالة املجالية والتنمية الترابية املستدامة، والتي نسرد من 

 ضعف املوارد املالية .1

 الفصل عليه ينص ما حسب تصنف، التمويل بمصادر واملعروفة للجهات املخصصة املالية املوارد أن املعروف من

 رئيسة، أصناف ثالث إلى ،111.14 رقم للجهات التنظيمي القانون  في هو موضح ما ووفق للمغرب الحالي الدستور  من 141

 .من القروض املتأتية واملوارد الدولة، قبل من مرصودة مالية وموارد: ذاتية مالية موارد :كاآلتي هي

 الجهات يمكن ال حيث جدا، وضعيفا محدودا يبقى للجهات املخصصة املالية للموارد اإلجمالي الحجم هذا أن غير

 االقتصادية الوظائف وتطور  الحاجيات تنامي مع خصوصا الواسعة، مسؤولياتها وممارسة اختصاصاتها جميع تغطية من

 توفر عدم ظل في والالمركزية، الجهوية قضايا في واملختصين املهتمين من كبير عدد يرى  األساس، هذا وعلى الهيئات لهذه

 ويحقق ينجح أن املشروع لهذا يمكن ال املسطرة، الجهوية التنمية مشاريع لتنفيذ الكافية املالية املوارد على الجهات

 .له املرسومة األهداف

 الشؤون تدبير تهم التي القرارات التخاذ املحلية للهيئات الالزمة الحريات منح فقط ليست الالمركزية أن وذلك

 الوجه على بها املنوطة باملهام للقيام املالية اإلمكانات والسلطات الهيئات هذه إعطاء ذلك إلى باإلضافة هي وإنما املحلية،

 الذاتية االعتمادات على التوفر دون  جهوية، الالمركزية وجود في املختصة األجهزة طرف من املحددة الخطة وفق املطلوب،

 للتنمية املحلي الجبائي التمويل محدودية إن. التمويل موارد في يتحكم ملن مستمرة تبعية في مركزية ال يجعلها الكافية

 املنوطة باملهام القيام في إمكانياتها من تقلص بحيث املحلية، الحياة في املحلية الجماعات دور  على سلبي انعكاس له الترابية

 سلبي بشكل يؤثر الذي الش يء املجال، هذا في بها املعمول  للقوانين طبقا لها

 تتخلى قد املحلية للجماعات املالية املوارد ضعف فأمام اختصاصاتها، ممارسة في املحلية الهيئات استقالل على

 وقد املحلية، للجماعة العادية لألمور  التسييري  الجانب على دورها ليقتصر التنمية مجال في األساسية مهامها ممارسة عن

 .العادي تسييرها لضمان الالزمة األموال على للحصول  املحلية للسلطة لجوئها إلى األمر يصل

 هو املحلية للجماعات املالي التسيير وسوء املحلية، التنمية يخدم ال العام املالي والتبذير العشوائي اإلنفاق إن

 وبعض املحليين املسؤولين بعض لدى العامة باملصلحة املحلي الوعي ضعف خاصة، بينها من وأسباب عوامل عدة نتيجة

 وما املحلية، األموال اختالس أساليب إحداث يحسنون  الذين املحلية الجماعات مالية تسيير عن املسؤولين املوظفين

 .الواقعية الوجهة من املحلية النفقة صحة من التأكد يخص فيما فعلية قانونية مراقبة وجود عدم ذلك في يساعدهم

بعض الثغرات التي يتسلل  وعلى الرغم من وجود نصوص قانونية تنظم املراقبة على مالية الجماعات، فإن هناك

خديجة )بالنفقة املحلية.  االلتزاماختصاص التأكد من صحة  منها سوء التسيير املالي، إذ أن سلطات الوصاية ليس لها

 (126، ص2004،بلكبير
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املسؤوليات واالختصاصات املوكولة  هكذا يبدو أن ضعف املوارد املالية للجهات، يشكل تحديا حقيقيا أمام ممارسة

يجب أن تنطلق من منظور اقتصادي محض وواقعي،  فيماالدولة إعادة النظر  لرؤساء الجهات، الش يء الذي يستدعي من

دقيقا للمؤهالت واملعيقات  تدبيرها للجهوية املتقدمة التي بمعنى أن التخطيط للجهوية املتقدمة يستلزم تشخيصا طريقة

ة تتمتع الجهات، حيث يبقى االعتراف القانوني بها كوحدات ترابي الطبيعية واملادية في ظل الخصاص املالي الذي تعاني منه

 (68، ص 2018المستاري،  )محمدواالستقالل املالي غير ذي جدوى.  بالشخصية املعنوية

 ضعف مستوى الفاعلين املحليين .2

 املتقدمة الجهوية تفعيل مشروع تواجه التي الجوهرية والتحديات اإلشكاالت أبرز  من السياسية النخب إشكال يعد

 املجال، هذا واقع ظل حيث واالجتماعية االقتصادية وسرعة التحوالت أيضا املعاصر العالم بل فحسب، املغرب في

 املمارسات واملسلكيات فيه وتعتمل الفساد ينخره مشوها، واقعا وظواهره وعناصره محدداته ومكوناته بمختلف

 واملخزن  باملال اآلن، وحتى التاريخ عبر ظلت ترتبط التي السياسية، النخب إنتاج وأساليب بطرق  املتعلقة كتلك التقليدية،

 وهو ما والوساطات، سيادة شأن وكذلك واملحاباة واملحسوبية والزبونية والقبلية العالقات القرابية قيم واملقدس والنسب

 .اإلصالح والنهوض في محوريا دورا تؤدي أن يمكنها التي ونخبه أطره خيرة املجتمع يحرم

 أو رئيس 4562 من أن أزيد املغربية، الداخلية وزارة أنجزتها إحصائية دراسة كشفت فقد املعطى، لهذا وتأكيدا

 واضحا تصورا لنا يقدم أن املعطى هذا شأن ومن االبتدائية، يحملون الشهادة ال الترابية املجالس داخل ممارس أو مستشار

 من العديد توفر ظل عدم في انتظارها يمكن وتنموية سياسية إصالحات فأي تصوره، راهنية وعن مستقبل املغرب عن

 ابتدائية؟ شهادات على الفاعلين املنتخبين

 الدروس واستخالص على عاتقها، امللقاة الجسيمة باملسؤوليات الوعي غياب في السياسية، النخب أزمة تتجلى كما

 برؤية ليةوالشمو  التنموية للمشاريع التخطيط غياب في أيضا املتتالية، وتتجلى املاضية واإلصالحات التجارب من والعبر

الرؤية واألهداف املدروسة  ومضبوطة، حيث دلت التجارب في الكثير من الدول املتقدمة أو النامية أن وضوحواضحة 

الصادقة، يعد سبيال ناجحا لتيسير نجاح املشاريع التنموية،  بعناية من لدن مختصين مسؤولين، مشبعين بحس الوطنية

النهائية على  الكفاءات، واملؤهالت الخاصة التي تزكيها النتائج وتدعمها الحصيلةعليها من ذوي  شريطة أن يكون القائمون 

 .أرضية الواقع

الهامشية والخالفات الشخصية  وإلى جانب ذلك، هناك إشكاالت أخرى تتعلق بغياب التكوينات املستمرة، وكذا

الغياب املستمر واملتكرر للموظفين الشخصية، وأيضا ظاهرة  التي يكون مردها األساس هو االنسياق وراء املصالح

التي تعول على وجود نخب محلية  واملستشارين واألعضاء، وهو أمر أصبح متجاوزا في ظل خيار الجهوية املتقدمة الجماعيين

 (67، ص 2018المستاري،  )محمدامللقاة على عاتقها.  وجهوية قادرة على تحمل املسؤولية التاريخية

اقبة القانونيةغياب آليات التتبع وامل  .3  ر

وتتبع امليزانية واتجاهات صرفها،  ينضاف إلى ما سبق، عائق آخر، ويتمثل في عدم خلق الدولة آليات قانونية ملراقبة

مع تلك السلوكيات واملمارسات السائدة التي تجعل من السياسة  بهدف الحد من الفساد السياس ي املستشري، والقطع

 . (املسؤولية باملحاسبة تفعيل املقتضيات الدستورية املتعلقة بالحكامة الجيدة وربط يعني عدم)السريع  مجاال لالغتناء
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 نسبية استقالل الهيئات الجهوية املرتبطة بممارسة اختصاصاتها .4

اإلكراهات املباشرة التي حالت  وتبقى نسبية استقالل الهيئات الجهوية فيما يخص ممارسة اختصاصاتها، من أهم

على اعتبار أن الكثير من الفاعلين املمارسين يردون مشكلة تعطيل  لتجربة الجهوية في املغرب، ذلكوتحول، دون إنجاح ا

  .والي الجهة ممثال لها في تنفيذ اختصاصاتها إلى التدخالت الواسعة واملفرطة للسلطة املركزية التي يعتبر انخراط جهاتهم

 غياب مشروع مجتمعي واضح ورؤية شمولية مندمجة ومتكاملة .5

الجهوية املتقدمة في املغرب، غياب  من املعضالت والتحديات الكبرى التي حالت وتحول كذلك دون إنجاح مشروع

ومتكاملة، ذلك أن تجربة الجهوية غالبا ما ظلت ترتبط بمناسبات ظرفية  مشروع مجتمعي واضح ورؤية شمولية مندمجة

عميق ومعمق وإعداد  الضرورية والالزمة من إرادة وتشخيصدون العمل على توفير الشروط واملرتكزات  وشعاراتية

 (70-69، ص 2018المستاري،  )محمد .وتخطيط وحكامة واستشراف ومواكبة وتقييم واقتدار

 الخاتمة:

تبني سياسة الالمركزية والالتركيز اإلداري، من خالل تخلي اإلدارة املركزية يستلزم نجاح التنمية الترابية باملغرب، 

سلطاتها، وتفويتها للجهات، إضافة إلى إصالح اإلدارة املحلية ومشاركة مختلف الفاعلين املحليين في طرح البرامج عن بعض 

التنموية والسهر على تتبع إنجازها، وذلك ملواجهة الصعوبات والتحديات التي تعيق التنمية الترابية املحلية والجهوية، 

س الحكامة الترابية والعدالة املجالية الكفيلة لتحقيق التنمية الترابية ولتفعيل ذلك كان لزاما على املتدخلين تكري

 املستدامة.

إن اتجاه الدولة نحو الجهوية املتقدمة كخيار استراتيجي، يفرض كذلك القيام بإصالحات بنيوية في مؤسسات 

امللكية الدولة وهياكلها، وذلك باعتبار التنمية الترابية قاطرة للتدبير العمومي املغربي، وهو ما جاء في العديد من الخطب 

 التي تناولت املوضوع. السامية

 املراجع:

 .97مطبعة طوب بريس، الرباط، ص  األولى،الجهة واإلصالح الجهوي باملغرب، الطبعة  ،2011زيتوني، حجيبة –

 العام علمالتدبير املالي للجماعات املحلية باملغرب: الواقع واألفاق، رسالة لنيل شهادة املاستر في القانون  ،2003/2004خديجة بلكبير، –

 .دية واالجتماعية أكدال، الرباطلخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصاوالقانون الدستوري، جامعة محمد ا السياسة

التنمية الترابية باملغرب بين تحكم الدولة ومساهمة الجماعات الترابية، رسالة لنيل شهادة املاستر في القانون  ،2014/2015 سعيد احرود، –

 .واالقتصادية واالجتماعية، طنجةالعلوم القانونية  السعدي، كليةالعام، جامعة عبد املالك 

 .نجاح الجديدة، الدار البيضاءالجهوية املوسعة نمط جديد للحكامة الترابية، الطبعة األولى، مطبعة ال ،2011 عبد العزيز أشركي، –

 .5العلوم االجتماعية، العدد  تحديات وإكراهات سياسة الجهوية املتقدمة باملغرب، مجلة ،2018 محمد املستاري، –

التنمية الجهوية باملغرب واشكالية التدبير على ضوء التجربة الجهوية الراهنة ومشروع الجهوية املتقدمة، ، 2011/2012 ،الوزاري  نزهة –

 طنجة.، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السعديدبلوم املاستر في القانون العام، جامعة عبد املالك  رسالة لنيل

 إخوان، طنجة.املدخل لدراسة القانون الوضعي، مطبعة سليكي ، 2014نوردين لعرج،  –

عة األولى، مطبعة قرطبة، الطب مؤلف جماعي، ، قواعد واليات التدبير الحديث للجماعات الترابية ورهانات التنمية،2020الحسين الرامي،  –

 أكادير.
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-التدبير الجماعي ومسألة بناء النموذج التنموي بالجماعات الترابية التابعة لعمالة املضيق

 )شمال املغرب( الفنيدق

Communal management and the question of the development model at the local 

authorities of the Prefecture M’diq-Fnidq (north of Morocco) 
 املغرب /عبد املالك السعديجامعة أستاذ باحث ب أردة / إلياس .د

Dr. ILYASS ARADA / Enseignant chercheur à UAE MAROC 

  ملخص الدراسة: 

أحم املواضووووووووية االووووووووللوووووووويل ناللالميل لووووووووواي     املءووووووووتو  الع    يعتبر البحث في موضووووووووور التماعر امسألةي نمءوووووووو لل املي المأل   التمأو ل  

 ل من ااكلدي   أم     املءتو  املؤلءلتي   لك أن تلاجة دنر المنلل     املءتو  املح ي فتح املسلل أملم امسأل لت التراايل ل قيلم اأجأو 

 اادنار التمأو ل الطالئعيل إل  جلنب العميم من الفل  عن.

شكاليات الترابية، وصياغة خططها التنموية؟فهل نجحت هذه   الجماعات في فهم وحل الإ

إن لذا الءووووؤال ا تبر لمفل ر لءوووول لاملوض في املوضووووور املمرنح  يةيل راووووم حلريل الفل  عن التراايعن نت وووووراة،  نألماف   التمأو ل  نمم  

كلليلت التمأو ل املترتبل  ن،ل. نل ذه الةليل  اتخذت جأل لت  أللل ماليمل أنألط التماعر املتبعل في ف   الميملميلت املسلليل نتجلنز اإلشوووووووووووو

 الفميمق )ملتيل ناملضيق نالفميمق نالع يعن نب يونش( رحلالت ل مرالل.-املضيق

املي  نتبعل لذلك  فإن لذا العأل ي تي لوضووووووووة تقوووووووومليو دريق إلمكلنيلت نلرلاللت لذا املسلل التراهي من ج ل  ناملءووووووووللأل من ج ل  لنيل  في

نأو   تمأوي خووولا اووولمسأووول ووولت التراايووول موضووووووووووووور الووومرالوووووووووووووول  نفق ألوووووووووووو    أيووول راوووووووووووولمووول تووو خوووذ يععن اال تبووولر مؤلالت املسووولل نموارده 

 نالتراتيجيلت الفل  عن نانتظلرات الءلرمل.

 المأو   التمأوي. التماعر امسألةي  التمأيل املح يل  الميملميل املسلليل  امسأل ل التراايل  امحكلمل  الكلمات املفاتيح:

ABSTRACT: 

Research on collective management and development models is considered one of the main and current issues, at the 

academic or institutional level. Because the review of the role of the State at the local level has enabled local authorities to 

play the role of applying development alongside many actors. 

So the question is, have these communities been able to understand, address territorial issues, and refine their 

development plans? 

The purpose of this question is to determine the activities of territorial actors, their perceptions and their development 

objectives, and also the suitability of management models for understanding spatial dynamics and solving development 

problems. As a result, the municipalities of M'diq-Fnideq prefecture (Martil, M'diq, Fnideq, Allyene and Belyounech) were 

taken as case studies. 

The objective of this work is therefore to provide an accurate diagnosis of the potentials and constraints of the studied area 

on the one hand, and of the contribution to the construction of a model of the development of the studied territorial 

collectivity on the other hand. This is based on a scientific basis that takes into account the skills and resources of the territory, 

the strategies of the actors and the expectations of the population. 

Keywords: Collective management, Local development, Spatial dynamics, Territorial collectivity, Governance, Development 

model. 
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  مقدمة:

حلنل املةلب ممذ فجل االلووووووووووووووتقالل تجلنز االختالالت املسلليل الا  خ فس،ل الءوووووووووووووويللوووووووووووووول االلووووووووووووووتعألر ل  ن أل     

املءووووووتو  املؤلووووووءوووووولتي ناللهوووووولليي     إ طلي ال يفت املح يل اووووووالحيلت متعمد  في تماعر الهوووووو ن املح ي  انطالرل من   عر 

الوووذي ت  اأوجبووور إرلار الوحووومات التراايووول رجأووول ووولت مح يووول نتوحيوووم نظووولم ووول     مءووووووووووووووتو  املووومن ناال ترا  ل ووول  1960

ي أنل  أ يل انتخلايل الالرترار املبلشوووول يهوووو ملل املةلب  نتحميم اللقوووومل وووويل املعمو ل  نانلسلق مجلل  مح يل ممتخبل  ف

اخت لالة،ل يهكل رلنوني. إال أن لذه املسلل    ت اور ل في  ل ليطل  الء طل اإلدار ل     الء طل املمتخبل. نجلي 

ن مجأو ووول من املتع ق اوووللتمظي  امسأووولةي الوووذي حووولنل إحوووما  نور من السور  في لوووذا املسووولل من خالل لوووووووووووووو 1976  عر 

الم ووووا التمظيأيل ناللهوووللعيل  الا  لأت ريفيل تءووويعر شوووؤنن املسلل  املح يل نتولوووية اخت ووولاووولة،ل نتمظي  ملليس،ل 

نمحووللووووووووووووووبس،وول نحاه تووماعر شووووووووووووووؤنن مو فد،وول. لووذا المظوولم  ل  اوومنره تةيعرا جووميووما في التمظي  امسأوولةي  من خالل تعووميوول 

ي حلنل فير املهووووووووولر نضوووووووووة مقلربل جميم  ل تمظي  امسألةي من خالل تولوووووووووية   نالذ2002نتطو ل امليسلق امسألةي لووووووووومل 

ال وولدر في فبرايل  17.08يعض اووالحيلت املسلل  امسأل يل  لذا القلنون خضووة امنره لتةيعرات م أل  بقل ل قلنون رر  

نالتعميالت  ل  يءووووتطة  . نرغ  كل لذه القوانعن2015ال وووولدر في يوليوز  113.14  نالقلنون التمظي   امسميم رر  2009

 املةلب تجلنز االختالالت الءوليو مجلليل الا    ت تطبة مجللر التراهي ا فل  لمل.

نفي لذا الءووووووووويلق  ت تي إشوووووووووكلليل لذه املماخ ل  من أجل نضوووووووووة مقلربل التماعر امسألةي نمءووووووووو لل التمأيل  موضووووووووة 

  عن التمأو عن  حيث ت  ح ووووووووووول مجلل البحث داخل احث ميماني     ألووووووووووولح ف   امليلت املتحمأل فد،ل  نمخت   الفل

الفميوومق  في إ وولر تلاهي يتطوولاق مة امحوومند اإلدار وول مسأوول وولت تلاايوول لنا ملتيوول  املضوووووووووووووويق  الفميوومق  - أووللوول املضوووووووووووووويق

-الفميمق  لذه امسأل لت   لت إل  حعن الوجود –نتهوووووةل كل جأل ل مورعل مأعنا ضوووووأن المفو  التراهي لعأللل املضووووويق 

نليجل التعميالت الا   لفس،ل امملل طل امسأل يل ل أةلب  نالا  فلضووووووس،ل التحوالت الءووووووللعل  -ن إداري مءووووووتقل اذاتررميل

نالمبعر  الا  شووو ملل االدنل     مءوووتو  املعطيلت الميأةلافيل ناالرت ووولديل ناالجتأل يل  فكلن الام من تعميل امملل طل 

 ملتع ق اللتقءي  امسألةي.ا 1992يونيو  30امسأل يل ل أةلب ا منر   عر 

نتألشوووويل مة لذا الءوووويلق    لت إل  حعن الوجود مجأو ل من امسأل لت املح يل  انف وووول يعضوووو ل  ن امسأل لت 

فكلنت جأل ا  املضيق  -1992  نت  تلريس،ل إدار ل لت بح ا ميل لمل 1941مل  ما ملتيل الا  أحم ت لمل  -القلن ل اام  

 1992ايل الا    لت اأقتضووووووووله لذا الظ عر املهوووووووولر إلير أ اله  يعممل كلنتل تليعتعن ربل لوووووووومل نالفميمق من الوحمات الترا

  نامسأل ل القلن ل تةلامت 1964مسأل تعن رلن تعن لألا امسأل ل القلن ل املالليعن اللنءوووووووووبل ل أضووووووووويق ن لك ممذ لووووووووومل 

 .1973اللنءبل ل فميمق ن لك ممذ لمل 

نز لذه الميلنلت اإلدار ل إل  حعن الوجود  ننظلا ملورع ل امسةلافي املتأعن  ش مت نال يخت   ا ملن      أنر يعم ال 

خالل العقود ااخعر   ديملميل  ألانيل لللعل  لللأت في حمة،ل التيلرات الهسل ل املتوافم    د،ل  يءلب مورع ل القل ب 

نلووووووووووووولتل املحت ل. ننليجل لذلك  امأ من أل  اارطلب امحضووووووووووووول ل  نمل توفله من فلا الهوووووووووووووةل  خلاووووووووووووول اتطوان ن مجل 

التولووووووووووووووة العألاني املمف ووت يتنايووم توومر جيوول أموولم تلاءي الءوووووووووووووو طوولت املح يوول  ال وووووووووووووول ي الووذي أد  مة توالي الءوووووووووووووومعن إل  النز 

معضوووووووووووووالت تمأو ل  زادت في تعأيق املهووووووووووووولكل امحضووووووووووووول ل العو  ووووووووووووول )فو وووووووووووووله في التعأعر  ننقو في الءووووووووووووومن نالتج عنات 
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أوميل...(  مأل دفة القل أعن     الهوووووووو ن املح ي )املسلل  امسأل يل( إل  ضوووووووولنر  التمخل العلجل االووووووووللوووووووويل نامللافق الع

إليجلد ح ول نبما ل من ش ن،ل مواربل لذا التطور  ن لك في شكل مهلرلة تلنم ت ليل النءيج امحضلي ل أجلل  لمن "ال 

  المأل من اانفق أن يكون العم  لو املعأول تت  لذه التمخالت إال يعم   ور نالووووتفحلل اممل وووولا  نتفلر  اانضوووولر

اور  انور أنجة نأرول تك فول     املوم  الطو ول". غعر أنور ال يخفو     كون لوووووووووووووووي التوماعر امسأولةي نغيولب ت ووووووووووووووور نا ووووووووووووو  

نشووووووأولي لم  املسلل  امسأل يل في تءوووووويعرلل ل هوووووو ن املح ي  إل  جلنب التأو ل يعتبران " قبل ألووووووللوووووويل تق  أملم إنجلز 

هووولرلة اململت فل ناململططلت التمأو ل املءوووطل   فق ل اال تألدات امللليل املتوفل  ن ووومللمل اممل ووولا املوجود  كل لذا امل

يجعل مءووووووووو لل التمفيذ مع قل إل  أجل رم يكون غعر مءووووووووو ه  أن انتظلر امح وووووووووول     د   خلر ي  لوووووووووواي في إ لر ال بلت 

 (.166  ا 2005 )الهيخي نور المين ناملءل مات أن في إ لر القلنض"

 مجال الدراسة وأهمية املوضوع .1

( المو ووور امسةلافي نالتووولر خي ناللهوووووووووووووولي  نغموووله البي   نروووذلووك الفميووومق-يأسووول املسووولل املووومرنح ) أوووللووول املضوووووووووووووويق

(  الذي ينت   1اأورعر االلووتراتي ي في أرىووله شووألل املأ مل  نبللضووبر شووألل شوولق شووبر امسخ ل  الطمجيل )خل طل رر  

امحءووووووووووووويأل  يأسل  ن    أرير من اوووووووووووووعيم  ميمانل خ وووووووووووووبل ل مرالووووووووووووول نالتح يل من أجل ف   -تطوان-ج ل  مجلإدار ل إل  

حلريولت التطور نأنأولط امملطر التمأو ول الا   لف ول نلعلف ول حولليول لوذا املسولل  الوذي يتوفل     مؤلالت  بيعيول م أل 

ات ألأيل ايولوجيل نليكولوجيل من ممل ق غلاو ل نمتمو ل تتأسل خ ووواوول في الهوووا ب نامسبلل  نمل توفله من موارة  

اكل من جبل موسووووووووووووووله نجبل زمخم نرميل الطيفور  الإلضوووووووووووووولفل إل  املمطقل الل بل ملجل ألووووووووووووووأعر الا  تعتبر محطل الطيور 

 امل لجل   نأيضووووول مورعل لتعهووووولش  مد من الطيور الملدر      املءوووووتو  الو ه . كل لذا نغعره  يؤلل املسلل املمرنح ان

 ي عب دنرا للمل في ميمان الءيلحل املءتمامل.

رأل تعتبر أيضووول امسأل لت املعميل اللمرالووول من املسلالت الا  شوووك ت الوووتقطلال يهووول ل ممذ القمم  فقم امأت ممذ 

السألنينيلت من القلن املل ل  في جذب اانهطل اللهل ل ناالرت لديل  رافقس،ل هسل  نالعل التقلت     خر الءلحل. 

عخزت تيلرات الهسل  نحو ممن ملتيل  املضووويق نالفميمق الا  أاوووبحت غما  لذا التلر   رب ل ل ءوووكلن  نظلا ل منر حيث ت

 الذي أابحت ت عبر في توفعر فلا الهةل في التجلر  نالنهلط الءيلحي.

-املضوووووووووووووويق-لنتألشوووووووووووووويل مة لذا التوجر  فإن الميملميل املسلليل الا  شوووووووووووووو مة،ل  امسأل لت املعميل اللمرالوووووووووووووول )ملتي

الفميمق(  أاووبحت تطلب اقو  مءوو لل تماعر لذا املسلل الذي يعتبر أحم اإلشووكلالت الا  أاووبحت مسعر  لالنهووةلل ا ووور  

إل   لك فقم أاووووووووووبح مجلل المرالوووووووووول  يواجر  متنايم   ن لك من خالل تعمد ن ل فر االرت وووووووووولديل ناالجتأل يل  نلضوووووووووولفل

ميأوغلافي الءووووووووووووووللة. لذه التحميلت ل  تمن توازة،ل امف  المرجل تمخالت تحميلت لووووووووووووووكلنيل ن ألانيل ارتبطت اللمأو ال

امحلجلت املتنايم  ل ءوووووولرمل  لذا تعم إشووووووكلليل تلووووووحيح املءوووووولر التمأوي  ،ذا املسلل   امل وووووولم  اململت وووووول من أجل مواربل

يل املح يل     ألوووووووووووووولح أحم أل  التحميلت الا  تواجر القل أعن     تءوووووووووووووويعر الهوووووووووووووو ن املح ي  من أجل تمظي  يخمم التمأ

نارتراحلت  تقووووووووووومليو تلاهي ي   اللوارة نمهووووووووووولك ر  نبأوا ن القو  نالضوووووووووووع   ر وووووووووووم تحميم االختالالت  نتقمي  ح ول 

 
 وذلك بعد إعادة النظر في التقسيم اإلداري للمملكة بإحداث مجموعة من 2005إلى حيز الوجود ككيان ترابي سنة  الفنيدق ظهرت-من المعلوم أن عمالة المضيق ،

 األقاليم والجماعات المحلية.
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لتحءووعن نو يل امحيل  ل أوا معن جأيعل  نلذا يفلض     امسأل لت التراايل أن تحول دنرلل من االرت وولر     ت وول   

 ووووولدي ناالجتألةي     ال وووووعيم املح ي  اامل الذي أاوووووبحت امسأل لت تقوم اأوجبر الهوووووؤنن اإلدار ل إل  التمخل االرت

الالشووووووتةلل     القضووووووليل  ات ال وووووو ل اتنهووووووير مجلل ل التراهي  كوضووووووة اململططلت التمأو ل الالزمل ل ل  نبلمجل املهوووووولرلة 

 توازن ل يرنات.نالتج عنات االرت لديل ناالجتأل يل اترا ،ل  نل ماد الظلن  الالزمل ل توزلة امل

 
نفي لوذا الءوووووووووووووويولق  فوإن التوماعر االرت ووووووووووووووولدي لاسأول ولت التراايول ال يتور  فقر     مؤلالة،ول الطبيعيول ناملولديول 

ن لرس،ل اللهوووول ل  ال يتط ب تحءووووعن الووووتةالل لذه اإلمكلنيلت نتو يف ل يهووووكل دريق مملممل االما  املللووووومل ل ل  نال 

يحمد حلجلت لذه امسأل لت ن للوووووووووووووو   ل ق ت بيس،ل  نلذا البرنلمج ال يأمن اوووووووووووووويلغتر يت تو لذا إال اوجود النلمج محم  

الءووووولاق رر   دنن مع وملت نمعطيلت محمد  نألما  تورعيل. إن،ل تقميل اململطر امسألةي ل تمأيل  في القلنون التمظي  

 .المسأل لتاملتع ق  113.14  نبلنلمج العأل امسألةي في القلنون التمظي   امسميم  رر  17.08

 الجماعة الترابية آلية أساسية لتحقيق التنمية املحلية .2

ت عووب امسأوول وولت التراايوول دنرا م أوول في التمأيوول املح يوول  من خالل اادنار املمو وول  ،وول  نالا  ال يأمن ف وووووووووووووو  وول  ن 

لووووووووتحضوووووووولر امسأل ل املح يل املف وم العلم ل تمأيل الو ميل نالهووووووووأوليل. إ  ال يأمن امحميث  ن الالملرخ ل اإلدار ل دنن ا

ك دا  من أدنات التمأيل  حيث أ وووووووووحت املعبر امحقيقي  ن حلجلت الءوووووووووكلن نفي رسعر من ااحيلن العلمل املبلشووووووووول لءوووووووووم 

 
   36، "المادة 2009ال تتتتتتتادر في فطرا ر  17.08لذي كان ستتتتتتتارلا في القا ون رقم ا -ببرنامج عمل الجماعة- للتنميةالمخطط الجماعي تم استتتتتتتتطدا  م تتتتتتت ل 

ال تتتتتادر في  113.14 درس المجلس الجماعي ول تتتتتوت على ممتتتتتروع مل ت جماعي للتنمية اعدج ر يس المجلس الجماعي". أما في القا ون التنظيمي الجد د رقم 
 تضع الجماعة، تحت إشراف ر يس مجلسها، بر امج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه". 78، "المادة 2015 وليوز 
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لذه امحلجلت  نرذلك  م ووولا ألوووللووويل ل تحول االرت ووولدي اوالوووطل الوووتراتيجيل جميم  ت عب فد،ل املؤلوووءووول امسأل يل 

تمأيوول االرت ووووووووووووووولديوول ناالجتأوول يوول يعووم كوول من الوومنلوول نالقطوولر امملوولا. غعر أن ألأيوول دنر املهووووووووووووووولري السووللووث في  أ يوول ال

امسأل لت املح يل في التمأيل ال تتط ب فقر توفعر اإل لر القلنوني الالزم لقيلم الميأقلا يل املح يل ناملهلررل الءيلليل 

نتتج   لذه الهووولنط في  لمتل ج اإليجلايل لكل املوا معن  ال يجب أن تتوفل لذه املؤلوووءووولت      م  شووولنط لكي تعطي ا

توفعر الولوووووول ل امللليل ناللهوووووول ل الالزمل الاتكلر ألوووووولليب نمملها حميسل لتطبيق املفللي  االرت وووووولديل امسميم  نامحكلمل 

لي امسيووم  في ميوومان تووماعر امللافق االجتأوول يوول ناالرت ووووووووووووووولديوول  حاه تكون ل وول ملدنديوول اووللنءووووووووووووووبوول لاسأوول وولت املح يوول نبووللتوول

 (.16-17  ا 1995) امأعر محأم  يءتفيم من،ل لكلن،ل

اوولملةلب الزالووت تفتقل لولوووووووووووووووول وول ن ليوولت ل قيوولم المأيوول  تراايوولنبوولللغ  من املس ودات املبووذنلوول  فووإن امسأوول وولت ال

مح يوول متكوولم وول  ن لجة لوووووووووووووولووب  لووك إل   ووم   واموولا ضووووووووووووووع  املوارد الا  تعوولني من،وول امسأوول وولت  رأوول أن  الووووووووووووووتقالل وول لو 

الووتقالل نءووق  فقر. إل  جلنب أن،ل تعلني من مجأو ل من املهوولكل خلاوول فيأل يتع ق الملماخيل الا  غللبل مل تعتأم     

 تأو ل غعر  اتي.

 املجلس الجماعي: املسؤول األساس ي عن تدبير الشأن املحلي 1.2

 23اللتقالل اقلنون مؤرخ اووووووووووووووو إن التمخل امسألةي في ميمان التمأيل املح يل رم ت  تمظيأر خالل الءموات اانل  ل

  نالذي يعتبر اإل لر القلنوني اانل ل تمخل امسألةي  لمن لذا الظ عر ل  ي وووأم أملم التطورات االرت ووولديل 1960يونيو 

الذي يعم أرير تطورا  1976ناالجتأل يل الا   لف ل املةلب خالل الءوووبعينيلت  مأل أد  إل  تةيعره المليسلق امسألةي لءووومل 

 في مجلل اخت لالت امسأل لت املح يل األ فد،ل امسأل لت القلن ل. 1960ون من رلن

  تتو جل ل أألرلوووووووووووووول امسأل يل في ميمان التمأيل املح يل. احيث أاووووووووووووووبحت 1976شوووووووووووووولمبر  30نلعتبر اوووووووووووووومنر   عر 

ا ووووووووووفل  امسأل ل اأوجبر تتوفل     اخت وووووووووولاوووووووووولت ناووووووووووالحيلت نالووووووووووعل تأمن،ل من التمخل في جأية امليلدين الا  تلتبر

من نف  الظ عر يعطي لاسأل لت  30مبلشوووووووول  أن غعر مبلشوووووووول  اجأية املسلالت الا  ل ل  الرل اللتمأيل املح يل  فللف وووووووول 

املح يل مجأو ل من االخت ووووووووووولاووووووووووولت امسميم  الا  من شووووووووووو ن،ل أن تءووووووووووول م املس   امسألةي     اتخل  كلفل التمااعر الا  

 تألةي.تضأن لاسأل ل كلمل نأولل االرت لدي ناالج

)مقلرنل مة للاقر ال لدر  1976نفي لذا ال مد  نجب التمو ر اللمق ل المو يل الا   لف ل امليسلق امسألةي لءمل 

ال حل ل تمخل  نألأ ل مل يتع ق اللتعأعر  13(  نالذي نلووووووة اخت وووووولاوووووولت امسأل لت املح يل  نحمد ل ل نحو 1960لوووووومل 

  الذي أ طو 2002أرتوبل  3 ق التعأعر(. نلو مل لوووووووووووووولتاوووووووووووووو  أرير مة ميسلق )ممح رخو البملي  نلاماي اللأي في إ ماد ن ل

لاسأل لت اخت وووولاوووولت أاووووي ل نممقولل نالوووولهوووولر ل  محمدا االخت وووولاوووولت اانل  فيا التمأيل االرت وووولديل ناالجتأل يل 

(  ناللووووووووحل 39الف وووووووول (  نالتعأعر نالس،يئل املسلليل )37(  نامللليل نالضوووووووول بل نامل ميلت امسأل يل )الف وووووووول 36)الف وووووووول 

(  نالتعلنن نامسأعيلت نالهوووووووووولارل 41 قلفي )الف وووووووووول -(  نالتج عن نالتنهووووووووووير الءووووووووووولوووووووووويو40نالتط عر نالبلئل )الف وووووووووول 

. مة التخفي  من ج لز الواوووليل ال تألد (223  ا 2012) ،ضووووا محأم  )اخت ووولاووول 23(. نلو مل يمللخ 42)الف ووول 

  نالقلنون 2009ال ووووووولدر في فبرايل  17.08ره لتةيعرات م أل  بقل لقلنونعن رر  امللاربل البعميل... لذا القلنون خضوووووووة امن 

 .2015ال لدر في يوليوز  113.14التمظي   امسميم رر  
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المليجل أن املفلررل الوا وووووووووحل لمل  لو أنر المأل نلوووووووووة امليسلق امسألةي اخت ووووووووولاووووووووولت امسأل لت املح يل إل  مم  

ع قل الاللووووتجلال محلجلت الءووووكلن     كلل  ل )امللي نالم لبلي نجأة المفليلت ال وووو بل ربعر  نرمو ا غ ب االلوووولسألرات املت

نالتط عر نالمقول العأومي امحضوووووووووووووولي نامملوممولت نالتج عنات الءووووووووووووووولوووووووووووووويو قولفيول...(  فوإن  لوك ل  يواربور ز ولد  مواز ول في 

 .(224  ا ) ،ضواملتالولل ل نالقمرات امللديل ناللهل ل لاسأل لت املعميل  رفي ل اتوفعر لذه امملم

 الجماعات الترابية موضوع الدراسة: موارد مالية مهمة ومتباينة .3

املعنانيوول امسأوول يوول اللرعن  ناادا  الا  تعتأووم   د،وول املسوولل  امسأوول يوول في توفعر مءووووووووووووووت خموولت التمأيوول. ن ت   تعتبر

لووووووووومو ل  لذه املعنانيل عي  بلر   ن ن يقل تحميم املعنانيل العلمل لاسأل ل في امحءووووووووولب اإلداري     شوووووووووكل ح وووووووووي ل ملليل 

تقميل ل ل برمجل نمخطر  أل ر ووووووووووووووعر املم  يعل  اللتمخل املللي لاسأل لت  تعأل     تقييم اانهووووووووووووووطل امللليل امنيل 

لاسأل ل اللوووتحضووولر االما  املءوووطل  نالولووول ل املتوفل  في إ لر تخطير متولووور املم . رأل أن،ل ن يقل ل تماعر  يتقلر 

)املميل ل ب،ل الترخيو املءووووووووووبق لاللتنام اللمفقلت ناوووووووووولف ل في حمند التقميلات املقبولل اللوووووووووو  الءوووووووووومل امللليل املعميلاأوج

 .(4العلمل لاسأل لت  ا

نبمنن شك  أن أي  أ يل تمأو ل ملتبطل ألللل الملوارد امللليل  حيث تهكل لذه املوارد  ألد املهلرلة الا  تتوء  

ل ناللفة من مءووووووووووووووتو  التمووولفءوووووووووووووويووول. نتخت   امسأووول ووولت التراايووول في املةلب من حيوووث توفللووول     تحقيق التمأيووول التراايووو

االمكلنيلت امللليل  ف ملي جأل لت تتوفل     إمكلنيلت ملليل م أل نلملي جأل لت خ ووووووووووووووواوووووووووووووول القلن ل تفتقل إل  كل 

ج عن الووذي يتط ووب أغ فوول موولليوول شوووووووووووووول ي  حيووث ال تمفي معنانيس،وول حاه لتةطيوول م ووووووووووووووولر   اللءوووووووووووووويعر  ربوول امحووميووث  ن الت

 .(49  ا2011)مكلني ن عر   ملأل

نتلتبر معنانيلت امسأل لت التراايل يهكل ن يق اأءتو  التمأيل     اعيم تلاب امسأل ل  حيث إن لذه ااخعر  

للءوووووووووووت ن يقل تقميل أن حءووووووووووولايل فقر  ال عي في مضوووووووووووأون،ل تهوووووووووووكل مجأو ل من االختيلرات الءووووووووووويللووووووووووويل ناالرت ووووووووووولديل 

الجتأل يل نالسقلفيل  نبذلك فه  تءس،م   أوم الءكلن أن فئل من،   لذه االختيلرات عي أللح التمأيل     ال عيم نا

 .(49ا )مكلني ن عر  املح ي

 2004نمن خالل تفح وووووووووووووومل لاحءوووووووووووووولالت االدار ل لاسأل لت امحضوووووووووووووول ل السال  إالن الفتر  املأتم  مل اعن لووووووووووووووما  

مل مجأو ر  2004ملتيل لوووووووووووومل   ميلل املقبوضوووووووووووول  ل  تطورا م أل إ  ا   اللنءووووووووووووبل لب  الحظمل أن مجأور املماخي2013ن

  2010     تلاجة خالل الءووووومل املواليل 2009درلأل لووووومل  488,42 168 58درلأل  لعرتفة لذا اللر  إل   736,34 499 21

درلأل. نلوووووووووووووعرا     لذا  320,20 659 83نحو  2013نهعم لذا التراجة  لدت املماخيل لالرتفلر مجمدا حيث ا ةت لووووووووووووومل 

املموال  فإن م وولر   لذا امسخي )أي اممللا الللءوويعر( شوو مت امرنرلل نف  التطور  نمل ي فت االنلبله في لذا ال وومد  

لو تسوووووووسيل نف  ااررلم خالل نف  الفتر  الخمميل املهووووووولر إلد،ل أ اله  حيث نجم أن املماخيل املقبوضووووووول عي نفءووووووو ل الا  

سخي. نموازا  مة  لك  فلغ  التطور امل أوح الذي  لفتر املماخيل املقبوضل اممللال  ،ذا امسخي  حيث الفت في لذا ام

. إال أن  مم الووووووووووتةالل نءووووووووووب 2010درلأل لوووووووووومل  397,86 605 117  إل  2004درلأل لوووووووووومل  993,95 423 21انتق ت من 

ير  أن غيلب اا ل المفي ل اإ ماد الت ووووووووووووورات م أل من،ل  في الن،وض اللوضووووووووووووعيل التمأو ل الملمطقل  يؤرم مأل ال شووووووووووووك ف

نااللوووووتراتيجيلت  نلدار  املهووووولرلة  نتلبة اانراة  نامللاربل  يكون لووووولبل ر لءووووويل في  مم الوووووتةالل مل تتوفل   ير امسأل ل 
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 (1من موارد ملليل. )انظل امسمنل رر ا 

 )بالدرهم( 2013و 2004ن سنتي : تطور مداخيل ومصاريف التسيير والتجهيز ببلدية مرتيل بي1جدول رقم 

 السنوات
 الجزء الخاص بالتجهيز الجزء الخاص بالتسيير

المداخيل 
 المقبوضة

الحواالت الصادرة والمؤشر 
 عليها

المداخيل 
 المقبوضة

الحواالت الصادرة والمؤشر 
 عليها

2004 21 499 736,34 21 499 736,34 21 423 993,95 6 860 300,19 
2005 26 764 739,34 26 764 739,34 28 562 585,68 3 804 639,41 
2006 30 678 531,46 30 678 531,46 33 972 122,52 10 473 410,82 
2007 43 267 244,22 43 267 244,22 64 539 380,75 26 468 599,90 
2009 58 168 488,42 58 168 488,42 97 182 461,47 38 831 449,08 
2010 54 740 069,08 54 740 069,08 117 605 397,86 66 596 874,04 
2011 67 360 755,64 67 360 755,64 70 596 753,48 33 770 084,40 
2012 77 019 947,23 77 019 947,23 57 432 273,66 18 394 489,39 
2013 83 659 320,20 83 659 320,20 62 954 539,42 18 628 014,87 

 .2015، بلدية مرتيل مصلحة شؤون المجلس 2013و  2004استغالل شخصي للحسابات اإلدارية لبلدية مرتيل مابين سنتي   :  المصدر

الضريبة على القيمة املضافة "املنقذ" األول الذي تعتمد عليه ميزانيات الجماعات الترابية  1.3

 موضوع الدراسة في عملية تمويلها

تعلرب الءوووووووووموات  أل  مورد اللنءوووووووووبل لاسأل لت املعميل اللمرالووووووووول  أ وووووووووحت الضووووووووول بل     القيأل املضووووووووولفل مة 

فبللنءووووبل ملعنانيل لذه ااخعر   اتاوووو  لمل من خالل تفح وووومل لاحءوووولالت اإلدار ل اممللاوووول  ،ل ن لك خالل الفتر  املأتم  مل 

ل من املوارد الضل ليل   أن مماخيل امسأل لت التراايل موضور المرالل تلهكل الاللح في مجأ  2013ن 2004اعن لما  

ن  تي     رألووووووووووووو ل الضووووووووووووول بل     القيأل املضووووووووووووولفل  لذه ااخعر  تعتبر امل ووووووووووووومر اانل الذي تعتأم   ير معنانيل امسأل لت 

املعميل اللمرالووول في مماخي  ل  حيث ناووو ت املماخيل املءوووتخ  ووول من ممتو  ح ووول لذه الضووول بل اللنءوووبل لب ميل ملتيل 

من مجأور املماخيل املقبوضل ل ذه الءمل  نعي  % 27,28  أي مل نءلتر 2009ن لك في لمل  درل  000,00 868 15نحو 

في حعن تلاجعت اب ميل املضوويق لت وول   (2أ    نءووبل لووس ت المسأل ل خالل الءووموات العهوول ااخعر  )انظل املبيلن رر  

الفميمق فقم احتملت أربر نءووووووووووووووبل من   أمل ا ميل % 26,35  أي مل نءوووووووووووووولتر 2013درل  لوووووووووووووومل  13 648 00000,إل  نحو 

درل  انءووووووووووووبل  000,00 517 21حيث ناوووووووووووو ت  2011الضوووووووووووول بل     القيأل املضوووووووووووولفل الملسلل املمرنح ن لك خالل لوووووووووووومل 

43,60%. 
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ول من الميزانية )التسيير( حسب نوعها ببلدية مرتيل بين سنتي 2مبيان رقم 
أ
 2013و  2004: تطور مداخيل الجزء ال

 )بالدرهم(

 
لمجلس ا، بلداة مرتيل م لحة شؤون 2013و  2004استغال  شل ي للحسابات اإلدارلة لطلداة مرتيل مابين سنتي   :  الم در
2015 

 مصاريف تخص التسيير باألساس أما التجهيز فال يحظى إال بنزر يسير على مستوى امليزانية 2.3

ل مأل يؤ ل     إمكلنيلت تأو ل معنانيل يتاوووووووو  أن م وووووووولر   اللءوووووووويعر تحتل نءووووووووبل م أل من اعن م وووووووولر   املعناني

التج عن  فإ ا أخذنل جأل ل املضوووووووووووووويق رأسلل  يالح  نجود تبليملت الرز  اعن م وووووووووووووولر   اللءوووووووووووووويعر نالتج عن  فأن نلحيل 

ك دنو نءبل  % 72,49رلأل  أي انءبل د 712,99 123 23احوالي  2004لس ت م لر   اللءيعر أدنو مءتو لت ل ل لمل 

 311,00 795 51نحو  2013ر   اللءووووويعر لاسأل ل خالل الءوووووموات العهووووول ااخعر   في حعن ا ةت لووووومل من مجأور م ووووول

نعي أ    نءوووبل لوووس ت خالل الءوووموات العهووول ااخعر . نفي امسلنب امخل املتع ق اللتج عن  % 82,86درلأل  أي مل نءووولتر 

وووولنوووووت في لوووووووووووووومووووول  أور م وووووووووووووووووولر   التج عن لاسأووووول ووووول من مج % 17,38  حيوووووث مس وووووت فقر 2005نجوووووم أن أدنو نءووووووووووووووبووووول كو

   لفت تطورا ماحو ل حيث ناووووووووو ت 2009درلأل(. نبميفيل معكولووووووووول نجم أن م ووووووووولر   التج عن لووووووووومل  401,44 396 5)

    لذه الءمل.من مجأور م لر  % 59,49درل   نلو مل شكل  800,85 843 55اأقتضله 

نبللمظل إل  انيل م ووولر   اللءووويعر  يالح  أن م ووولر   اإلدار  العلمل ة،يأن     نفقلت اللءووويعر  فقم الوووت  لت 

  لووومل  695,31 146 76الملسلل املمرنح األ يمللخ 
ً
من مجأور نفقلت اللءووويعر  نتهوووكل  % 41,44أي انءوووبل  2013درلأل

 -ل ل  ناملءوووووووووووووولهوووووووووووووووولر ن ناملو فعن الللووووووووووووووأيعن ناملؤرتعنرناتووب نتعو ضوووووووووووووووولت ال –نفقوولت املو فعن لوحووملوول موول مجأو وور 

من مجأور نفقلت اللءووويعر نلو مل يو ووو  الطلية امل يأن لمفقلت املو فعن   % 29,38درلأل  أي انءوووبل  788,86 987 53

ضووووووأن نفقلت اللءوووووويعر. لذا الطلية امل يأن يفءووووووله تاوووووومل  الو يفل امسأل يل  حيث ا    مد مو في امسأل لت املعميل 

  نبذلك فللو يفل امسأل يل أاووووووووووووووبحت تهووووووووووووووكل  بئل ملليل ربعرا     مو فل 589مل مجأو ر   2010لمرالوووووووووووووول لوووووووووووووومل ال
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املعنانيلت املح يل نتءوووس، ك أغ ب امل ووولر   امللاوووود  لمفقلت اللءووويعر  فلمسلنب اإلداري ال زال يةطي نءوووبل ربعر  ضوووأن 

لمرالل نحمات تأيل إل  االلس،الي أرير من االللسألر  فلملمظور مجأور اإلنفلق املح ي نلو مل يجعل امسأل لت املعميل ال

االرت وووووووووووووولدي لاسأل لت املح يل يعتبرلل مقلنالت يقتضوووووووووووووول  تخفي  نفقلت اللءوووووووووووووويعر ل وووووووووووووولم  نفقلت التج عن لكون لذه 

لءوووووووووويعر إل  تخايم رأل يلجة الطلية امل يأن لمفقلت ال .امسأل لت تأيل اطبيعس،ل االرت وووووووووولديل إل  التأل ل مة  لية املقلنالت

 ربعرا     معنانيلت اللءيعر.  قئنفقلت أخل  رمفقلت الورود نالس،الي امللي نالم لبلي... الا  أابحت عي ااخل  تهكل 

نارتبل ل األ أنردنله أ اله  نءووولهووو  أن فل ض معنانيلت امسأل لت املعميل اللمرالووول  ت  ل إل  حم يعيم اأ ووولر   

نل إلير للاقل  حيث تحتل نفقلت اللءيعر نءبل م أل من اعن م لر   املعنانيل مأل يؤ ل     اللءيعر نلو اامل الذي أشل 

إمكلنيلت تأو ل معنانيل التج عن. ن  ير  فإن تطور مءووووووولر الفل ض الءوووووووموي املبرمج المسأل لت التراايل موضوووووووور المرالوووووول 

ق رأسلل  فقم شوو مت تذاذالت نا ووحل        ل  تذاذالت نا ووحل  فإ ا أخذنل جأل ل الفميم2013ن 2004اعن لووما  

درلأل ك ربر فل ض  نأاووةل  268,97 371 53  2007مءووتو  تطور الفل ض الءووموي املبرمج  فقم ناوو ت اأقتضووله لوومل 

 درلأل. 983,78 293 38ا  2009فل ض كلن لمل 

 )بالدرهم( 2013و  2004نتي : تطور مصاريف التسيير والتجهيز بالجماعات الترابية موضوع الدراسة بين س4مبيان رقم 

 
دارية بالجماعات الحضرية: مرتيل، المضيق، الفنيدق )عمالة المضيق  :  المصدر الفنيدق( بين سنتي -استغالل شخصي للحسابات الإ

 .2015، قسم المالية 2013و 2004

امسأل لت املح يل     ن أومل  فمفقلت التج عن تأمن من توفعر التج عنات ناملهووووولرلة العأوميل املح يل نتقوووووسية 

االلوووووووووووووولسألر نلنجلز البنيلت التحتيل كللطلق نمجلري امليله نالتج عنات الل لضوووووووووووووويل نالسقلفيل  لمن نتعر  إنجلز التج عنات 

ناملهووووووووووووولرلة العأوميل املح يل ال تخال تلءووووووووووووو  اللبطيي الملتج  ن الت خعر في المجل املبلل  املتوفل  اللووووووووووووو  فوا ض معنانيلت 

  مءووووتو  امسأل لت املعميل اللمرالوووول  اتاوووو  لمل من خالل تفح وووومل لاحءوووولالت اإلدار ل اممللاوووول  ،ل ن لك اللءوووويعر. فع 

  أن مفل م ووولر   امسخي السلني من املعنانيل )التج عن( يذلب الالووولح إل  2013ن 2004خالل الفتر  املأتم  مل اعن لوووما  

 نالم   مة نجود يعض التبليملت. المفقلت اململ  ل لإلدار  العلمل نمجللي الهؤنن التقميل

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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 .الامج  أل امسأل لت التراايل موضور المرالل4

يعتبر النلمج تمأيل امس ل نالعأللل    النلمج  أل امسأل ل اأسلال مخططلت العأل الا  للتول  امس ل أن العأللل 

ر اليومي نالت قلئي نالعهوووووائي  نلو أن امسأل ل العأل     تمفيذه  نلذا مل من شوووو نر محلربل كل أشووووكلل التماعر ناللءوووويع

مل ليؤدي أيضل إل   ق مل العأل امسألةي نجع ر ممهسيل نالتراتيجيل حيث يت  املؤه     أللح أررلم نمعطيلت نتوار   

 دريقل نمقلربلت   أيل نتهلرريل.

مسألةي  حيث تكون نلعم النلمج  أل امسأل ل من اعن أل  امليلت الا  تضووووووووووأن املهوووووووووولررل املوا مل في اللءوووووووووويعر ا

امسأل ل م خمل اوضوووووووووووووة النلمج  أ  ل تحت إشووووووووووووولا  ر ل  املس  . نبأقتضوووووووووووووله لذا البرنلمج يت  تحميم اا ألل التمأو ل 

 (.30  ا 2017املقلر إنجلزلل أن املءللأل فد،ل اتراب امسأل ل خالل مم  لت لموات )مفيم أحأم نحءن  لرق  

ل محلجلت نلمكلنيلت امسأل ل نتحميما انلو لة،ل نتقييأل ملواردلل يجب أن يتضووأن النلمج  أل امسأل ل تقووملي وو

من القلنون التمظي    78ننفقلة،ل التقميل ل اممللاوووول اللءووووموات السال  اانل  نأن ي خذ يععن اال تبلر مقلربل المور )امللد  

 (.113.12املتع ق المسأل لت رر  

رل الءوولرمل في جأية امللاحل الا  يأل من،ل إ ماد النلمج  أل نا تألدا     املقلربل اللهوولرريل  يجب ضووألن مهوولر 

امسأل ل  لوووووواي تع ق اامل األح ل اللقووووومليو أن األح ل ا ور  امح ول  أن األح ل ا تألد نتبه  االلوووووتراتيجيلت  نأيضووووول 

 م.في ملح ل التلبة نملح ل التقيي  املتع قعن ابرنلمج العأل  مة إيالي ألأيل خلال لعأ يل االنسسل

إ ا كلنت ممهسيل إ ماد النلمج  أل امسأل ل ت تقي مة القي مملها التخطير في امللاحل الءوولاقل الذرل أي ملح ل 

اللقووووووومليو نالتخطير  فإنر يخت    ن لذه اململها النفلاده األح ل االنسوووووووسلم الا  تعم محظل مف ووووووو يل في مءووووووو ءووووووول 

امللاحل االووووووللوووووويل نامل أل لمجلب امسأل ل في تمفيذ النلمج  إ ماد النلمج  أل امسأل ل  حيث تعم ملح ل االنسووووووسلم من

 أ  ل  إ  تهوووووووووووكل فلاووووووووووول من أجل تحميم املهووووووووووولكل ناملهووووووووووولرلة املهوووووووووووتررل اعن مخت   املتمخ عن في املسلل  نرذا من أجل 

  رأل أن لذه تحميم الهوووووكل املؤلوووووءووووولتي املحتأل ل هووووولارل نالتعلنن نفق امليلت املتعمد  الا  جلي  ،ل القلنون التمظي  

 العأ يل لتأمن من تحقيق مجأو ل من املخايل الا  تفيم التمأيل     اعيم العأللل كون،ل تعأل    ا

نضووووووة نتلتلب اانلو لت التمأو ل لاسأل ل انطالرل من لوووووويللوووووولت نالووووووتراتيجيلت المنلل في مجلل خمملت القلب  

 ل امس و ل نانسسلمل مة توج لت النلمج تمأيل العأللل نبلنلمج التمأي

 تأمعن العأللل من الامج  أل جأل يل منسسأل 

 ضألن التماعر اللهلركي ل أجلل نضألن التواال اعن مخت   املتمخ عن لتحقيق االلتقل يل اعن مخت   البرامج 

د   الهوووووووووووووولارل اعن امسأل لت  نفق امليلت القلنونيل امل أل الا  جلي  ،ل القلنون التمظي   لاسأل لت )امسأل ل 

 (.15  ا 2018التراايل املضيق  

من لذا املمط ق  لوووووووووووووومحلنل اإلحل ل من خالل لذا املحور     مم  معلفل لوووووووووووووولرمل املسلل املمرنح ابرامج  أل 

امسأل ل  رأمخل ألوووولسوووول  ل أهوووولررل في تماعر نتءوووويعر امسأل لت التراايل  رأل لوووولت  أيضوووول تحميم أل  املهوووولرلة الا  من 

لر لذه البرامج ن لك يهووولارل مة مخت   الفل  عن التراايون. ن بقو اللءووولؤل امسوللي الذي يطلب املمتظل القيلم  ،ل في إ 

 نفءر  لو مم  احترام الامج  أل امسأل لت التراايل موضور المرالل ملقتضيلت القوانعن التمظيأيل امسلري  ،ل العأل؟
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 ور لمهلررل الءلرمل في ملاحل إ ماد الامج العألا تبقو ضعيفل نا 4.1

    اللغ  مأل تضأمتر الامج  أل امسأل لت التراايل الا  تةطي مجلل دراللمل  من إشلاي الءلرمل في تقمليو 

مخت   اإلرلالووووولت الا  يعلف ووووول املسووووولل نروووووذا التعل      نقر القو  نالضووووووووووووووع   نتحوووووميوووووم امفووووولق املحتأ ووووول ل تمأيووووول 

جخ يل نمحمندا نلو مل رهووووووووووووووفت  مر نتل ج العأل امليماني من ناانلو لت املعبر  ن،ل من  ل  الءوووووووووووووولرمل  فإن  لك اقي 

 خالل الميلنلت اإلح ل يل الا  شأ  ل لذا العأل.

نتألشوووويل مة لوووويلق درجل معلفل لوووولرمل املسلل املمرنح ابرامج العأل  نمن خالل رلاي  المتل ج املح وووول   د،ل من 

  من مجأور  مد املءوووووووووتجوبعن( 90ن 68نب نءوووووووووبس،  اعن  العأل امليماني  يتاووووووووو  لمل نبلمل وح أن معظ  الءووووووووولرمل )تترا

الفميمق أن     مءووتو  جأل ا  ا يونش نالع يعن ال تعل  أن جأل س،ل عي ا وومد -لووواي     مءووتو  ممن  أللل املضوويق

إ ماد لذا البرنلمج. نل ا مل حلنلمل تعأيق المقلة أرير حول لذه المقطل  فإن امحميث لوووووووووويجلنل إل  رهوووووووووو  الءووووووووووتلر  ن 

 مم  ريلم امسأل لت التراايل اتحءل  الءلرمل ا لأيل لذا البرنلمج.

في نف  االتجله  فإن املت مل في املعطيلت املتح ل   د،ل من العأل امليماني يتا  لر يهكل ج ي أن الءلرمل الا  

حل إ ماد النلمج شووووووووأ  ل العأل امليماني  برت انءووووووووب ربعر   ن  مم ريلم امسأل ل اتحءوووووووولءوووووووو ل ا لأيل املهوووووووولررل في ملا

العأل  نارت وووووووووووووول اامل فقر يعقم ممتم  اللقوووووووووووووومليو اللهوووووووووووووولركي  الذي ا تبر من نج ل نظل امسأل ل ملح ل م أل في 

لعرنر  إ ماد النلمج العأل  لذا املمتم  ل  تهلري فير أغ بيل الءلرمل  إ ا مل التثململ تجخ ل الب للتل اللفميمق الا  

ملءتجوبعن أن،  شلركوا في نرشلت اللقمليو اللهلركي لتحميم أنلو لة،  التمأو ل  فإن   من مجأور ا26 بر فد،ل حوالي 

نتل ج القي الميلنلت اإلح وووووووول يل ااخل  جليت لتعم  محمنديل تفعيل املقلربل اللهوووووووولرريل نارت وووووووولرلل فقر     لقليات 

لٍ  في حم  اتر إ ا ل  يت  إرفلق ال 
َ
امج العأل احأالت تحءوووووووولءوووووووويل الا  من شوووووووو ن،ل محمند   نبللتللي  فإن  لك يبقو غعر ك

 تأمعن الءلرمل من املهلررل الفع يل نالفعللل في املءللأل في تءيعر نتماعر اله ن املح ي.

اامل ال يقت وووووووووووووول فقر     مم  ريلم امسأل لت التراايل احأالت تحءوووووووووووووولءوووووووووووووويل ملهوووووووووووووولررل الءوووووووووووووولرمل في نرشوووووووووووووولت 

  ال يلتبر أيضووووول امرجل نةي نتلبة الءووووولرمل ل تماعر امسألةي. اأعهه  خل اللقووووومليو اللهووووولركي لتحميم أنلو لة،ل التمأو ل

لل املوا ن يع   ا ن مسل لذه البرامج ت وب في م واحتر؟ نعي مءو لل ملتبطل ألوللول النلهولر ااميل الا  غللبل مل ت سب 

  ن الءكلن ت ك القمر      التلبة ناملهلررل في رضليل تماعر اله ن املح ي.

 (ا لأتر االلليل غيلب اللؤ ل االلتراتيجيل2022-2018الفميمق )-تمأيل  أللل املضيق النلمج 4.2

الفميوومق من  ل  ممتووب الوومرالووووووووووووووولت  أ طيووت االنطالروول -لقووم ت  إنجوولز النوولمج التمأيوول ملس    أووللوول املضوووووووووووووويق

للوووووووووووووم التطبيقي رر  أي يعم ملنر أحم  هوووووووووووول شوووووووووووو لا من اوووووووووووومنر امل 2017أال ل  7الللووووووووووووأيل إل ماد لذا البرنلمج اتلر   

  املتع ق اتحميم مءووووووووووووووطل  نضووووووووووووووة النلمج تمأيل العأللل نتلبعر نتحيلمر نتقييأر 2016يونيو  29ال وووووووووووووولدر في  2.16.300

ن ليوولت امحوار ناللهوووووووووووووووولنر إل ووماده. نت  اووذلووك البوومأ في إ ووماد البرنوولمج اوولنتقوولي نتكو ن فل ق العأوول  ن قووم مجأو وول من 

جيل نامسأل لت التراايل نجأعيلت املستأة املمني نالءووووووووووووولرمل  حيث تخ  ت لذه ال قليات االجتأل لت مة امل ووووووووووووولم  اممللر 

اللقووووووووووووووملي وووووووووووووويووول القيووولم ابحوووث ميوووماني  ن  ل ق توزلة االلووووووووووووووتأووولرات     مخت   امسأعيووولت نروووذا الفووول  عن امسأعو عن 

إل  متمخ عن  خل ن  نكلن ال م  من نالفل  عن االرت لديعن ناملمتخبعن نامل لم  اممللرجيل نرذا اا ل التراو ل الإلضلفل 
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معلفوول الللوولنوولت المبر  الا  يأمن ا تأوولدلوول في إ ووماد النوولمج تمأيوول -حءوووووووووووووووب ن يقوول النوولمج التمأيوول-لووذه االلووووووووووووووتأوولرات 

العأللل. نفي لذا امسلنب للءوووووت لملي أي إشووووولر  حول الطل قل الع أيل الا  أخذت  ،ل العيمل لتمفيذ العأل امليماني. نلو 

أنمل ا وومد درالوول النلمج  فوي يفتقم الوو    أيل راوولمل من شوو ن،ل إضووفلي امل ووماريل     نتل جر. ننهووعر لمل مل يوحي 

أنمل لءوووووووووووووومل ا وووووووووووووومد تبخل  النلمج تمأيل العأللل  اقمر مل نلتخي تحلي المرل ناملوضووووووووووووووو يل في اختبلر مم  إمكلنيل لذا 

 الفميمق.-ملضيقالبرنلمج في ا ور  رؤ ل تمأو ل تلتقي إل  مءتو   أللل ا

ن الرل الللللنلت المبر  الا  ت  ا تألدلل في إ ماد النلمج تمأيل العأللل  فقم حمدة،ل ن يقل البرنلمج في رطلةي 

  لك د،أل     جلي رطلر ال وووووويم البحلي ناللووووووحل في اللتبل 17التع ي  نالءوووووويلحل ال ذان حظيل ا نلو ل الفل  عن "انءووووووبل 

 (.19  ا 2018الفميمق  - " )مج    أللل املضيق13  ن14لي انءبل السلنيل نالسللسل     التوا

نسووسل إ ن  أن مل ت  تحميمه من رللنلت يعم  المظل  الضووبلايل لم  املس    نجسخ ج ي في ا ور  رؤ ل نا ووحل 

لووووووتراتيجيل  لذه الفميمق  الا  تتوفل     رؤ ل ا-ل برنلمج     غلار الامج  أل امسأل لت التراايل التليعل لعأللل املضوووووويق

ااخعر     ت شوووووووووووبر غل بل     مءوووووووووووتو  النلمج مج   العأللل  إ  ل  يحمد لذا املس   اوووووووووووور  نا وووووووووووحل ملل يل مه داخل 

الفميمق  لل يل ملل ممطقل لوووووووووووووويلحيل؟ نبللتللي ت لي  ل لت ووووووووووووووبح رذلك. لل يل م من خالل ل د   البنيل - أللل املضوووووووووووووويق

و موول يفيووم أنموول فقر ا ووووووووووووووومد النوولمج يجأة توومخالت القطوول وولت الوزار وول نمخت   التحتيوول؟ أم يل ووملوول ممطقوول تجوولر وول؟ نل

الفميمق  فأن،ل مل يمخل في اخت وووووولا املس   نمن،ل ال -املهوووووولرلة املبرمجل الا  لوووووولمجخ     مءووووووتو  تلاب  أللل املضوووووويق

 يمخل في اخت لار.

الفميمق ل أللووووووووم التطبيقي رر  -ملضووووووويقننخنال اللتح يل إل  مءوووووووتو  الوووووووتقلاي مم  احترام النلمج تمأيل  أللل ا

املتع ق اتحميم مءووووووووووووطل  نضووووووووووووة النلمج التمأيل  تبعن لمل غيلب  م وووووووووووول ألوووووووووووولسوووووووووووول  في لذا البرنلمج يتع ق اامل  2.16.300

اأمظومل التلبة نالتقيي  )إن اإلنجلز امسيم ل برنلمج نتحقيق ألمافر االلووووووووووووووتراتيجيل يقتضوووووووووووووول  ا تألد نظلم فعلل ننلجة 

قيي (  نلو موول يعتبر إخالال اأمهسيوول إ ووماده  اامل ال يقت وووووووووووووول فقر     لووذا امسوولنووب  اوول أيضووووووووووووووول غيوولب توولم ل تلبة نالت

نتلرت  2022إل  لوووووووومل  2018ل برمجل الخمميل  اأعهه  خل أنر ل  يت  تحميم تمفيذ املهوووووووولرلة حءووووووووب الءووووووووموات من لوووووووومل 

 املء لل شبر مب،أل.

ن لك     مءوووووتو  العملاووووول  2022لة املخمة تمفيذلل في أفق لووووومل نانطالرل مأل لوووووبق  لووووومحلنل البحث في املهووووولر 

امملأءوووووووووووووول امللالن   د،ل )البنيلت التحتيل نالتج عنات االووووووووووووووللوووووووووووووويل  املسلل الل ل وووووووووووووول  نالسقلفي  املسلل االجتألةي  الترايل 

 نالتكو ن  ال مل ل التق يميل نالءيلحل(.

 مهلرلة البنيلت التحتيل نالتج عنات االلليل 4.2.1

   مءتو  املهلرلة املتع قل اللبنيلت التحتيل نالتج عنات االلليل فقم شأ ت من خالل متضأن ن يقل النلمج  

الفميمق  جأل ا  ا يونش نالع يعن ال تعن حظيتل في إ لر لذا البرنلمج اخأءل  هل مهلن ل اك فل -تمأيل  أللل املضيق

 درل  اللنءبل ل ع يعن. 81.933.200,00ونش ندرلأل اللنءبل لب ي 71.946.728,00إجألليل تقمر او 

ن لبعن أن مهوولنر التج عن لهووبمل التط عر الءوول ل نامللي ال وولم  ل هوولب اجأل ل ا يونش  حظي اح وول االووم من 

مجأور الك فل اإلجألليل ل أهوووووووووووووولرلة الا  لوووووووووووووولمجخ المسأل ل  إال أن التمريق في لذه الك فل يظ ل أن نق وووووووووووووول مل يعترة،ل  
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نلت  16.400.000,00درل   نلنأل  32.000.000,00للي ل ذا املهوووووولنر لل  فللةال  امل  
و 
َ
ك درل   نلو مل يتاوووووو  من خالل من

درل  ناملسأو ل السلنيل او  8.000.000,00املهوووووووووووووولنر حيث املب   املقمر لبشووووووووووووووةلل املتع قل الملسأو ل اانل  ت  تقميللل في 

لتليعل مسأل ل ا يونش رأماشوول ناد ال يأونل نبه  مخالل الع يل نالءووف   درل . لذا املهوولنر ة،  املماشوول ا 8.400.000,00

 نناد اممل وط الإلضلفل إل  ممشل ناد الضلن لت التلية مسأل ل الفميمق.

اامل ال يقت وووووول فقر     لذا املهوووووولنر  فمف  املالحظل تسووووووسل     مءووووووتو  املهوووووولرلة املتع قل اللبرنلمج السللث 

لني  ننخو اللذرل لمل مهلنر املي نتج عن  ل ق      ول  ال ل ك أترات من حي المملل اللفميمق لبملي الطلق اللعلل  الق

درل   لو مب   ربعر نعتقم أنر نرة خ ل مل في  23.490.600,00إل  نلووووووور ممشووووووول اه  مخالل الءوووووووف   اك فل إجألليل تمللخ 

ابه  مخالول الع يول ااتوماي من حي الومملول إل  نلوووووووووووووور لوذا  تقوميل تك فتور املولليول. نال نومري ملول ا ت  الووووووووووووووتثمولي الطل ق امملولاووووووووووووووول

 املمشل؟

فيأل يخو جأل ل الع يعن فقم ت  المجل     مءتو  تلا ،ل مجأو ل من املهلرلة ة،  ألللل إاالب نبملي الطلق 

مهوووووولرلة  10 ناملءووووووللك ن لك في إ لر البرنلمج الو ه  السللث لبملي الطلق اللعلل  القلني. نلمذا لوووووولءووووووتفيم امسأل ل من

 27.000.000,00ك   اتك فل إجألليل تقمر او  18لس،  املي نتج عن الطل ق اللااطل اعن جأل ل الع يعن ناملالليعن      ول 

ك   يةال  مووللي  8.5     ول  4703درل   إل  جوولنووب اموولي نتج عن  ل ق من موومشوووووووووووووول أفلالووووووووووووووو إل  الطل ق اإلر يأيوول رر  

درل  )مج    13.200.000,00ك   اأب    4من ممشووووووول أفلالوووووووو إل  حيضووووووول       ول درل      أيضووووووول  18.500.000,00

 (.55-52  ا 2018الفميمق  - أللل املضيق

 املهلرلة الل لضيل نالسقلفيل 4.2.2

الفميمق  اأهووووووولرلة شوووووووأ ت مجأو ل من املسلالت التمأو ل نلعل من أالز -جلي أيضووووووول النلمج تمأيل  أللل املضووووووويق

  من مجأور ك فل النلمج تمأيل العأللل  33.32املسلل الل ل وووووول  ناملسلل السقلفي ال ذين حظيل انءووووووبل  لذه املسلالت نجم

الفميمق -إ  ت  راووم معنانيل م أل من نزار  الهووبلب نالل لضوول ننزار  السقلفل نالتوااوول يهوولارل مة مج    أللل املضوويق

  نعي  92.607.366,00اتعبئل غال  مللي يقمر احوالي 
ً
مهلرلة لتوجر امرجل أللليل ملميمل ملتيل نظلا الفتقلدلل درلأل

 ل ألافق الل لضيل نالسقلفيل      م  مميما  املضيق نالفميمق.

  نذرل 2022نمن اعن املهوووووووووووولرلة الا  لووووووووووووتحتضوووووووووووون،ل مميمل ملتيل في إ لر النلمج تمأيل العأللل ن لك في أفق لوووووووووووومل 

   31.635.366,00اك فل ملليل لووولب    2م 220لر     مءووولحل تهوووليم مءووولب اأمار شووولرر موالي رشووويم نشووولرر معرام
ً
درلأل

درل      املي رل ل ل ل لضوووووووووووول ناالعلب  23.560.000,00اوووووووووووووووووووووووووو  2م 220املي م عب لمل  القمم احي اللميالت     مءوووووووووووولحل 

 درل (. 17.000.000,00او  2م 1724درل ( نمءبح مةطو ) 18.012.000,00او  2م 2400امسأل يل )

نلن كلنت للءووووووت امف  كس  ت ك -جلنب مل لووووووبق  لوووووولءووووووتفيم جأل تل ا يونش نالع يعن من يعض املهوووووولرلة نلل  

حيث لووووووولهوووووووأل لذه التمخالت املي أرهعل مال ب ر لضووووووويل اب يونش نم عب ناحم -الا  المجت     مءوووووووتو  مميمل ملتيل

 800الا  المجت     ال ووووووعيم الو ه  املي درل  من تأو ل نزار  الهووووووبلب نالل لضوووووول  2.200.000,00اللع يعن يةال  مللي 

 (.64-56  ا 2018الفميمق  -م عب )مج    أللل املضيق

 املهلرلة املتع قل اللقطلر ال حي  4.2.3
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في  ل مل لوووووووووووبقت اإلشووووووووووولر  إلير من مهووووووووووولرلة تمأو ل  فقم حظي رطلر اللوووووووووووحل لو امخل في النلمج تمأيل العأللل 

الفميمق  ة،  لذه املهووووووووولرلة مميما  ملتيل -ة الا  لووووووووولمجخ اتراب  أللل املضووووووووويق  من مجأور ريأل املهووووووووولرل4.75انءوووووووووبل 

درل . نمن املبرمج     مءووووتو  مميمل ملتيل أن يت   13.200.000,00ناملضوووويق نجأل ل الع يعن يةال  مللي إجأللي يمللخ 

ملي الطلاق السلني ل ألرخ درل   نب 2.500.000,00اأب    2م 165إنجلز فضووووووووووولي اوووووووووووحي ل هوووووووووووبلب احي الميخ      مءووووووووووولحل 

درل . نلله م مميمل املضيق عي ااخل   3.000.000,00اتك فل ملليل للب    2م 800ال حي يهلرر املءعر      مءلحل 

درل   نأيضوووووووووووول املي ملرخ  3.000.000,00ن لك األ رمره  2م 500املي مخخن إر ي   ل مناي ناادنات الطبيل     مءوووووووووووولحل 

فل امللليل الءوووووووووولاقل  الا  لوووووووووولءوووووووووولل  فد،ل مج   العأللل يهوووووووووولارل مة مؤلووووووووووءوووووووووول محأم اممللم   ب اإلدملن امف  الك 

 ل تضلمن ناملبلدر  الو ميل ل تمأيل اللهل ل.

الفميمق  من أشووووووووةلل -المأل     مءووووووووتو  جأل ل الع يعن لوووووووولءووووووووتفيم حءووووووووب ن يقل النلمج تمأيل  أللل املضوووووووويق

درل   700.000,00اك فل إجألليل لوووووت ووووول إل  نحو  2م 165  مءووووولحل تولوووووية امللرخ ال وووووحي املوجود األرخ امسأل ل   

 (.68-65  ا 2018الفميمق  -)مج    أللل املضيق

 املهلرلة املتع قل اقطلر الترايل نالتكو ن  4.2.4

الفميمق لوووو  نءوووبل -في إ لر املهووولرلة املتع قل اقطلر الترايل نالتكو ن ف   يخ وووو النلمج تمأيل  أللل املضووويق

  اأءللأل  2.538.486,00من مجأور املعنانيل اململ  ل إلنجلز لذا البرنلمج  ن لك يةال  مللي ل  يتجلنز   0.91
ً
درلأل

امحءوووويأل  لذه املهوووولرلة لووووتوجر ألووووللوووول الرتملي حلف تعن ل مقل -تطوان-مج   العأللل نههوووولارل مة مج   ج ل  مجل

ة،يئل املمرلووووووووووووول االاتما يل اأمشووووووووووووول الكو  الءوووووووووووووف ي اللع يعن. املمرسووووووووووووول  اكل من جأل ا  ا يونش نالع يعن نل لد  ت ليل ن 

 الفميمق -نجميل اللذرل  أن املهلرلة املتع قل  ،ذا امسلنب تمخل في اأي  االخت لالت الذاتيل ملس    أللل املضيق

 املهلرلة املتع قل الل مل ل التق يميل نالءيلحل  4.2.5

فقم ت  تخ وووووووووي ووووووووور ل  ووووووووومل ل التق يميل نالءووووووووويلحل  بر المجل     مءوووووووووتو  املحور اممللم  من النلمج التمأيل 

درل   نالسوولني  14.643.200,00مهوووووووووووووولن عن اانل اأووميموول املضوووووووووووووويق يلنم اموولي رل وول ل  ووووووووووووووموول وول التق يووميوول اك فوول إجأوولليوول 

 درل . 1.000.000,00اجأل ل ا يونش ة،  املي دار ال لنة لفل م  التعلننيل النءو ل ل ألأ  القلن ل المسأل ل يةال  مللي 

إل  جلنب املحلنر امملأءوووووووووووووول املهوووووووووووووولر إلد،ل أ اله  لملي محور لوووووووووووووولدح يتع ق المحكلمل اإلدار ل الذي خ ووووووووووووووو لر 

 درل   ال م  العلم من لذا املحور لو تحءعن أداي مج   العأللل إدار ل  برا 398.400,00البرنلمج ك فل ملليل تقلرب 

 أل يل "ا تألد النلمج لتماعر اارءلم نامل لم  امس

 د   املس   ل أو فعن نتقو ل رمراة،  

 الفميمق -العأل     ممممل إدار  مج    أللل املضيق

 الفميمق -إ ماد دليل ل أءل ل اإلدار ل من أجل نضة ت ور دريق ل  يكل التمظي   ملس    أللل املضيق

  2018الفميمق  -املضووووويق إحما  م ووووواحل ل تمريق الماخ ي نتعخ خلل اولووووول ل العأل الضووووولنر ل" )مج    أللل

 (.73ا 

الفميمق في إ لر النلمج التمأيل  تم   ن كون،ل ال تكلد -إجألال فلملهووووووووووولرلة الا  من املمتظل إنجلزلل يعأللل املضووووووووووويق
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تعمن أن تكون مجلد تجأية ملهلرلة القطل لت الوزار ل     اعيم العأللل. لذا من ج ل نمن ج ل  لنيل  نسسل     لذا 

لب املعليعر الا  ت  ا تألدلل لتوزلة مهووووووووولرلة معيمل     جأل ل دنن أخل   نلمل في املي املال ب الل لضووووووووويل خعر البرنلمج غي

مسلل      لك  فإ  نجم أن جأل ل ا يونش خ وووووووووووووو ووووووووووووووت ل ل أرهعل مال ب  المأل جأل ل الع يعن  المج فد،ل فقر م عب 

ال لرخل  لمن في الوارة مل عي إال مهلرلة كلنت مبرمجل ل فل ربل ناحم  رم يبمن اامل مءتفخا نو ل مل في لذه االنتقل يل 

البمأ في إ ماد النلمج تمأيل العأللل إ  ت  تضوووووأين،ل في لذا البرنلمج  الإلضووووولفل إل  لذا لملي مجأو ل من املهووووولرلة ل  يت  

 إ ماد جذا ات لميفيل المجل تأو   ل نل  يحمد الهلكلي ننءبل مءللأس،  في البرنلمج.

الفميومق      تأو ول النولمج التمأيول الوذي يقولرب -ل ا مول حولنلمول الووووووووووووووتقلاي موم  إمكولنيول مج    أوللول املضوووووووووووووويقن 

  نلو رر  يهوووعر إل  مهووولرلة المنلل الا  لووولمجخ   277.868.980,00نحو -حءوووب املحلنر امملأ –تك فتر اإلجألليل 
ً
درلأل

درل   ل أءووووللأل في البرنلمج  16.000.000,00قمر      تعبئل اتراب العأللل  نحءووووب ن يقل البرنلمج فإن املس   لمير ال

نعي مءوووووووللأل تبقو ضوووووووعيفل مقلرنل اللك فل اإلجألليل ل برنلمج. نل ا مل  منل إل  الف ووووووول اللاية الذي خ ووووووو ووووووومله لمرالووووووول 

لاللت الفميمق لوووووووويواجر إر-املوارد امللليل ل أجلل  امسأل يل موضووووووووور المرالوووووووول  لوووووووونءووووووووتنتج أن مج    أللل املضوووووووويق

 ميم  لتمفيذ مل لووووووووووووووطله في النلمج التمأيل  نظلا ملحمنديل مماخي ر الذاتيل نا تألده انءووووووووووووووبل ربعر      الضوووووووووووووول بل     

القيأل املضوووووووووولفل. نلتجلنز لذا اإلرلاه حءووووووووووب ن يقل البرنلمج  تقترب مءوووووووووو لل تلافة أ ضوووووووووولي املس   لم  م وووووووووولم  المنلل 

    لبرنلمج تمأيل العأللل  نعي مءوووووو لل تبقو رليمل اأم  رمر  لؤالي     ل بحث  ن الهوووووولكلي ناملءوووووولسأل ن لضووووووألن تأو 

 تمأيل رمراة،  ل ترافة لم  امس لت املعميل لتعبئل اال تألدات امللليل املط وبل.

 .  فلق املسلل املمرنح نفق ت ورات ت لمي  الس،يئل5

أدنات التمخل في ميمان التعأعر ن ن  ل ق ل  تعم ت وووولمي  الس،يئل أحم أل  ن ل ق التعأعر التمظيأيل نعي من أالز 

يت  تحميم ال ووووور  املءووووتقب يل الا  لوووويكون   د،ل املسلل في أفق  هوووول لووووموات  اضووووبر توجد،ر نبلمجل مخت    أ يلت 

الس،يئول ن لك الملوازا  مة تطور التولووووووووووووووة العألاني ار   ،وم  االلووووووووووووووتجولال محولجلت الءوووووووووووووولرمول نمواربول تطورلل  ن  ل ق 

لافق نالتج عنات االووللوويل  أي تمظي  املسلل نتحميم ال و ل نالو يفل العقلر ل لكل ررعل من املسلل امحضوولي إحما  امل

يهوكل مف ول ندريق  من خالل تخ ويو أرا ول  إلحما  اململ ق الءومميل  ال ومل يل  التجلر ل  الءويلحيل  الخرا يل  

 12.90املأمو ل من البملي ن لك نفق مقتضووووويلت القلنون رر   الل لضووووويل  الةلاو ل  اململ ق امملضووووولاي  إضووووولفل إل  اململ ق

الفميمق ألأيل ربعر  لتحقيق -املتع ق اللتعأعر. نمن لذا املمط ق  تملسووووووول  ت ووووووولمي  الس،يئل امسميم  ملمن  أللل املضووووووويق

 التمأيل  نظلا ملل تحأ ر من  فلق م أل لت ليل نتحءعن مءتو   لش للرمل لذه املمن.

أيل ن يقل ت وووووأي  الس،يئل رلمت كل من جأل ل ملتيل ناملضووووويق نالفميمق ن لك يعم انس،لي اوووووالحيل نن يل من،ل ا ل

ت وولمي  ة،يئس،ل  نتعو ضوو ل ات وولمي  إ لد  ال يك ل الا  لعبت دنرا م أل في تمظي  املسلل  ربل أن تعطي االنطالرل إل ماد 

  لذه الت وولمي  األلوووم نهوول في امسل م  الللووأيل   حيث تأت امل وولدرل   2015ت وولمي  ة،يئل جميم  مة مط ة لوومل 

 PA10/2015لت ووووووووبح اذلك ن ل ق رلووووووووأيل تمظ  التعأعر الملسلل املمرنح  نتبعل لذلك تأت املوافقل     الت ووووووووأي  رر  

AUTe   امملووولا اأوووميمووول الفميووومق  نالت ووووووووووووووأي  ررPA09/2016 AUTe   الوووذي ة،  موووميمووول املضوووووووووووووويق     الت ووووووووووووووأي  رر

PA03/2017 AUTe .اممللا اأميمل ملتيل نالمظلم املتع ق ار ناإل الن ا ن في  لك ممفعل  لمل 
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لقم شووأ ت ت وولمي  الس،يئل مءوولحل م أل تخت   من جأل ل إل  أخل   حيث من املمتظل أن يةطي ت ووأي  ة،يئل 

مل ق من مءوووووووووووووولحل امسأل ل  لووووووووووووووتوجر مل 48,56لمتلرا  أي   1531,21مميمل الفميمق مءوووووووووووووولحل إجألليل تقمر احوالي 

 34مخ ووووو ووووول ل ءووووومن نأخل  لبنهوووووطل نامملمملت نامللافق العأوميل نالبنيلت التحتيل االوووووللووووويل )من امللتقب إحما  

  40ملافق إدار ل   7مؤلووووووووووووءوووووووووووول تع يأيل   11ممطقل خضوووووووووووولاي   67لوووووووووووولحل  أوميل   28مورفل ل ءوووووووووووويلرات  
ً
  قلفيل

ً
ملفقل

  
ً
مقلال(     ممل ق االحتيلط االلوووووووووووووتراتي ي ناملهووووووووووووولرلة  4  مسوووووووووووووسما 12ملافق ر لضووووووووووووويل   7ملافق صوووووووووووووحيل   8ناجتأل يل

املمممجل مة ااخذ يععن اال تبلر مخت   املحمدات املسلليل لتولووووووووووووووة املسلل امحضوووووووووووووولي ل أميمل  نلذلك يقترب ت ووووووووووووووأي  

لمتوولرا تتوزر يهووووووووووووووكوول متبوولين     تلاب  277,4الس،يئوول تخ وووووووووووووويو مموول ق ل ءوووووووووووووومن اأخت   أنوا وور تأتووم     مءووووووووووووووولحوول 

من  53,15لمتلرا لووووووووتأمح إلحما  امللافق العأوميل نالبنيلت التحتيل االووووووووللوووووووويل  نلو مل يهووووووووكل   813,79ل  نامسأل 

مجأور مءووووولحل ت وووووأي  الس،يئل  في حعن ممل ق االحتيلط االلوووووتراتي ي ناملهووووولرلة املمممجل أ طيت ل ل مءووووولحل ت ووووول إل  

  من املمتظل أن تحم   ،ل ممطقل اانهووووووووووووطل امح 424,2
ً
ل  نممطقل املهوووووووووووولرلة املمممجل تلتبر خمملة،ل الانهووووووووووووطل لمتلرا

لمتلرا ة،  اللقووووووووووووسعر نلحما   77,1الءوووووووووووويلحيل نالتجلر ل نامملمملتيل  الإلضوووووووووووولفل إل  ارتراب مءوووووووووووولحل إجألليل تقمر اوووووووووووووووووووووووووو 

 57ي مءوولحلت خضوولاي. نرم حمد ت ووأي  ة،يئل مميمل الفميمق ممل ق مخت فل يأمة فد،ل البملي نالا  ا ةت مءوولحس،ل حوال

.
ً
 لمتلرا

 1226,56اللنءووووووبل ملميمل املضوووووويق  فإن املسلل الذي لووووووو  يأتم   ير ت ووووووأي  الس،يئل املءووووووتقب ي لوووووويةطي حوالي 

 أي  
ً
من املءولحل اإلجألليل ل أميمل  حيث لولت  من خالل ل فتح ممل ق جميم  ل تعأعر نممل ق لبنهوطل  21,37لمتلرا

ك   يلبر ممخل املميمل من  5إلضوووووولفل إل  فتح  ل ق مماري جميم      ول نامملمملت    ممل ق ل أهوووووولرلة املمممجل  ال

 ج ل تطوان اأمخل الطل ق الءيلر.

يتاوووو  من خالل التمطيقلت املتضووووأمل في ت ووووأي  ة،يئل مميمل املضوووويق  أنر ضوووو  أرهعل مءووووتو لت  من،ل تخ وووويو 

  المأل امللافق  247,96ممل ق ل ءوومن تأتم     مءوولحل تقمر اوووووووووووووووو 
ً
العأوميل نالبنيلت التحتيل االووللوويل ممحت ل ل لمتلرا

 أي انءوووبل  632,56مءووولحل 
ً
  من مجأور املءووولحل الك يل الا  شوووأ  ل ت وووأي  الس،يئل  نمن املمتظل أن تقلم 57,51لمتلرا

لافق   د،ل مخت   امل لم  اإلدار ل ناملؤلءلت التع يأيل ناللحيل نالسقلفيل نالل لضيل  نجميل اللذرل أن  مد لذه امل

لوووووعنداد أرير من ن ووووو  العمد املوجود حلليل  من،ل     لوووووليل املسلل املءووووولحلت امملضووووولاي نموار  الءووووويلرات نالءووووولحلت 

العأوميوول    امللافق السقوولفيوول ناالجتأوول يوول. أموول فيأوول يخو مموول ق االحتيوولط االلووووووووووووووتراتي ي ناملهووووووووووووووولرلة املمووممجوول روومرت 

 (  تضووو  ممل ق خلاووول الملهووولرلة املمممجل  في 27,25لمتلرات ) 309,93و مءووولحس،ل املءوووتقب يل الا  لوووتأتم   د،ل إل  نح

 أي  36,11حعن ل  تح  ممل ق اانهوووطل نامملمملت لوووو  اووووووووووووووووو 
ً
  من مجأور مءووولحل ت وووأي  الس،يئل  تتكون 94,2لمتلرا

 من ممل ق خلال تلتبر خمملة،ل الانهطل الءيلحيل نالتجلر ل نامملمملتيل.

احلت املتضوووأمل في ن يقل ت وووأي  ة،يئل مميمل املضووويق  نالا  رأل أشووولنل رم لأت مخت   إ ن  ا تألدا     االرتر 

امسوانب الءوووووووووومميل ناالرت وووووووووولديل نالبنيلت التحتيل نالتج عنات االووووووووووللوووووووووويل  فإن املت مل فد،ل لوووووووووويق      مجأو ل من 

من،ل ممطقل رميل الطيفور الا   املالحظلت تلتمئ اللوووتثملي ممل ق شوووللوووعل من تلاب امسأل ل من تةطيل ت وووأي  الس،يئل 

مل فتئت الءووووووووووولرمل نجأعيلت املستأة املمني تطللب اجع  ل محأيل  بيعيل نممة البملي  ،ل. لذا  إل  جلنب المجل أز م من 
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  نل ا مل أضوووفمل إلد،ل اململ ق امملضووولاي املوجود  حلليل نالا  يب    45,60ممطقل خضووولاي      مءووولحل ت ووول إل   41
ً
لمتلرا

ممطقل  فإنمل لووووووووومكون ا ووووووووومد مءووووووووولحلت شوووووووووللوووووووووعل لوووووووووتحتل  إل  رأيلت لل  ل من املوارد املل يل  نلو مل  54نحو   مدلل

لوولهووكل ضووةطل ربعرا نأزمل مل يل حلد  في املءووتقبل  ال لوويأل في  ل ا تألد نءووبل ربعر  من لذه املءوولحلت في لووقد،ل     

 رأمل ق ل تعأعر فإنر الملقلال خ ووو  247,96حل امللي ال وولم  ل هوولب. نل ا كلن ت ووأي  الس،يئل رم خ ووو مءوول
ً
لمتلرا

 ممل ق شللعل ل تنهير الءيلحي نالترفير الا  أابحت اأوجب لذا التخ يو تعم ممل ق محلمل ل بملي.

اوومنرلوول مووميموول ملتيوول ال تلتعووم  ن لوووووووووووووويوولق موول أنردنووله أ اله  فلغ  املءووووووووووووووولحوول الا  لوووووووووووووويأتووم   د،وول ت ووووووووووووووأي  ة،يئس،ول 

من مءووووووولحل امسأل ل(  الذي حمد اململ ق املءوووووووأوب ل تعأعر  ،ل  69,73تلرا )نلو مل يهوووووووكل نءوووووووبل  لم 2230املءوووووووتقب ي 

(  نأيضووووووول ممل ق االحتيلط االلوووووووتراتي ي ناملهووووووولرلة املمممجل ) 469,59)
ً
(  إال أنمل نجم أن التج عنات  899,94لمتلرا

ً
لمتلرا

حل اإلجألليل لت ووأي  الس،يئل  مة تخ وويو ممطقل  ات من مجأور املءوول 4,64نامللافق االووللوويل ال تحظو إال انءووبل  

     ممطقل اانهووطل نامملمملت ت وول إل  نحو  386,26ة،يئل خلاوول تةطي حي الميخ      مءوولحل تقمر اوووووووووووووووو 
ً
 78,72لمتلرا

أيل كي (. نلمل نهوووووعر أنر ال يمفي "أن تت  امل ووووولدرل     ت وووووأي  الس،يئل ننهوووووله في امسل م  الللووووو54لمتلرا )امملل طل رر ا 

ي بح رلاال ل تطبيق  نخ وال اللنءبل ل أمل ق امسميم  املفتوحل في نجر التعأعر. فللتعأعر الفع ي ل ذه اململ ق يجب 

أن يءوووووبقر إنهووووولي التج عنات خلر  املورة خلاووووول مل يتع ق البر املمطقل يهوووووبكلت توزلة امللي نالم لبلي نالتط عر  نرذا مم 

 الطلق لتمظي  حلرل الءعر.

ب إنجلز لذه التج عنات اللسألرات  ملأل ال يأمن الترجلر ك فس،ل إال يعم فتر   و  ل تأتم أحيلنل لءموات  يتط 

مأل يفلض الاسوي إل  التأو ل املءوووووبق  نخلاووووول من ربل أصوووووحلب املهووووولرلة املتخ ووووو وووووعن نالقلدر ن     ريلد  مءووووو ءووووول 

 أوميون رلدرنن     ك فل التج عن خلر  املورة  لل   الس،يئل. نبللوووووووووووووتثملي  أ يلت إنهووووووووووووولي تجخ لت ربر  يمجخلل فل  ون 

لملي أي نأر إجلائي يليح اصووووووووحلب املهوووووووولرلة العأوميعن أن امملواا القيلم ا  ألل ة،يئل دنن تحأل كلمل الك فل خلر  

مج خ   لمن  املورة. ن ؤدي لذا اامل إل  تجأيم موارة للمل في املمن  لت وبح أحيلنل ممل ق لومميل غعر رلنونيل  أن رطعل

 (.78-77  ا 2015غعر ملتبطل يهبكلت التج عن" )املولودي  

نفي لوووووووووووووويلق املهوووووووووووووولرلة الا  جلي  ،ل ت ووووووووووووووأي  ة،يئل مميمل ملتيل     مءووووووووووووووتو  امللافق العأوميل  فإنر من امللتقب 

 ل ءووويلرات   36ممطقل خضووولاي   64إحما  
ً
نأرهعل  مؤلوووءووول تع يأيل  نملفق اوووحي ناحم  11لووولحل  أوميل   31مورفل

 ملافق ر لضيل     أرهعل مءلجم.

 . أل  نتل ج المرالل6

إيألنل ممل ا لأيل البحث الع    نخلال ممر امسةلافي الذي يعتبر املسلل اكل مكونلتر موضو ل أللليل لر  حلنلمل 

املنهووووووووووووووود  اأجللمل اممللن  اأجأو ل من المتل ج نامح ول الا  نعتقم أن،ل يأمن أن تهووووووووووووووكل أحم ملتمخات تحقيق التمأيل 

 املمرنح. نتتحمد لذه املقترحلت     المحو التلليا

امحلا     ضووووووووووووووأووولن االلتقووول يووول في تووومخالت الفووول  عن     املءووووووووووووووتو  املح ي ناإلر ي   نامس وي نت ئ الظلن   -

 املال أل لتطو ل املبلدرات الفلديل نامسأل يل 

لتمأو ل الا  تعلما االختالالت املطلنحل     مءووووووووووتو  يجب اذل مج ودات مضوووووووووول فل في خ ق نتمفيذ املهوووووووووولرلة ا -
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 البنيلت التحتيل نالتج عنات االلليل 

توفعر املمووولخ املال   ل تمأيووول من خالل تو ي  اإلمكووولنيووولت املتوفل  فيأووول لو إيجووولهي نلووولد  إل  الن،وض اووولمل ووولم  -

 املءتعس ل ل مفة يعس ل التمأيل إل  ااملم نخوض رللن التمأيل 

   امسأل لت التراايل موضوووووووووووور المرالووووووووووول توفعر شووووووووووولنط العلش المل    أي ت ك الا  تتطلاق ناملوااوووووووووووفلت يجب  

املعيلر ل املعأول  ،ل. نلذا يحيل إل  مءووووووووووو لل التج عنات العأوميل )اللوووووووووووحل  الترايل  التوااووووووووووول(  نالتج عنات الضووووووووووولنر ل 

 لاحيل  اليوميل )الءمن  امللي الهلنب  الم لبلي( 

امسأل لت التراايل موضوووووور المرالووووول تعبئل كل الولووووول ل امللديل ناللهووووول ل المفي ل اوضوووووة إلوووووتراتيجيل  يجب     -

تمأو ل حميسل ت خذ يععن اال تبلر مؤلالت نارلاللت املسلل املعه   ن لك لتماري الت خل امحلاوووووووووول     مءووووووووووتو  البنيلت 

 بل  فلت ااميل الا  تعلرل مءلر التمأيل التحتيل نامملمملت االجتأل يل نتحءعن مءتو   لش الءلرمل نمحلر 

يجب     املسلل  امسأل يل نضووووووة تخطير محم  ن قالني  يلاةي امحلجلت  ن قمر اإلمكلنيلت الا      رألوووووو ل  -

 توضة اانلو لت ربل المألليلت 

 ت ليل العم ل اللهلي الذي يعتبر الولي ل نالةليل من كل مهلنر تمأوي. -

يت تو  لك إال امها مقلربل تهوووووووووووولرريل تهوووووووووووولنر ل كون،ل تأمن من تحميم االحتيلجلت امحقيقيل نفي حقيقل اامل  لن 

 ل ءكلنا  لك أن التمأيل املح يل ال يأمن أن تت  إال انطالرل من معلفل داخ يل ل ذين توجر إلد،  ت ك التمأيل.

 خلتأل

   الءووتلر  ن نارة التماعر امسألةي نمءوو للالوولملدا إل  مل نرد في متضووأن لذا املقلل  الذي ااتةيمل من نرايه رهوو

من خالل تح يوول املؤشوووووووووووووولات امللتبطوول اووللتووماعر امسأوولةي        خ  ووووووووووووووموولالفميوومق-عأووللوول املضوووووووووووووويقي وي التمأ اموولي المأو  

مءوووووتو  لذه امسأل لت  أن املسلل  امسأل يل تعلني مجأو ل من املهووووولكل ملتبطل ألوووووللووووول الملءوووووتو  التع ي   املحمند 

هووووولرة،ل نبتف ووووول  ال ووووولا لت الءووووويللووووويل نالقووووومل ووووويل الفلرغل  مأل يحول دنن التماعر الملجة نالفعلل ل هووووو ن اغ ب مءووووول

العوولم املح ي  رأوول أن الوضووووووووووووووعيوول املوولليوول ل ووذه امسأوول وولت تبقو تعوولني من لوووووووووووووووي التووماعر امللتبر ألوووووووووووووووللووووووووووووووول يةيوولب الفمل 

 ذه للمل من خالل تفح وووووووووووومل لاحءوووووووووووولالت االدار ل نلذا مل اتاوووووووووووو    االرت وووووووووووولدي ناملقلنالتي مسل اا ضوووووووووووولي  ،ذه املسلل 

امسأل لت التراايل حيث نجمنل أن أغ ب مماخيل لذه ااخعر  يت  تحو   ل لمفقلت ل لءووووووووويعر  مأل يجعل نفقلت التج عن ال 

 تحظو الالأيل المبري     مءتو  المجل املعنانيلت الءمو ل.

ملليل م أل يت  ت ووووووووونيف ل في خلنل البلقي الوووووووووتخالاووووووووور  نلذه  الن       لك  نجم أن لذه امسأل لت تفقم موارد 

املعضوووو ل تلجة اللمرجل االوووولح إل  غيلب القووووسل ل الءوووويللوووويل ل أجلل  امسأل يل الا  تمانلت     تماعر الهوووو ن العلم 

لليل تترار  لوووومل املح ي  ،ذه امسأل لت امحضوووول ل في إرغلم املأتمععن     أداي الميون املءووووتحقل  مأل يجعل لذه املبلل  امل

يعم لووووووووومل في خلنل )البلقي الوووووووووتخالاووووووووور( مبرز  التقل   غعر املبرر من ربل لذه املسلل  امسأل يل     مءوووووووووتو  تلشووووووووويم 

 المفقلت املح يل امسأل يل نتوجد، ل نحو التمأيل املح يل.

الفميمق  -لل املضووووووووووويقلمذا نهوووووووووووعر أن مءووووووووووو لل التمأيل     مءوووووووووووتو  امسأل لت التراايل التليعل ل مفو  التراهي لعأل

أن لذه امسأل لت التراايل تتوفل     موارد ملليل      ا تبلرملتبطل ألوووووللووووول افل ل جوللي أال نلو املسلل  امسأل يل  
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 -اولملقولرنول مة جول امسأول ولت التراايول     اووووووووووووووعيوم ج ول  مجل -نظلا لطوليع ول الءوووووووووووووويولحي ناملوارد التراايول الا  تو نة،ول-م أول 

ال أن لوووذه املوارد املووولليووول نووول را مووول يت  تلجأس،ووول في خوووممووول التمأيووول املح يووول إ  يت  تبوووذيللووول في نفقووولت امحءوووووووووووووويأووول. إ -تطوان

اللءوويعر  مأل يجع مل نءووتنتج معلدلل ألووللوويل نجولل ل في تماعر الهوو ن العلم املح ي ننارة التمأيل المسأل لت التراايل أال 

 .يل"نعيا "التمأيل املح يل مء لل ملتبطل اللمخب املح 

 رل أل امللاجةا

(  "التوووماعر امسأووولةي نمءوووووووووووووووو لووول التمأيووول اووولمسأووول ووولت التراايووول التوووليعووول لمفو   أوووللووول 2020أرد   إليووولح  ) –

الفميمق"  أ لنحل لميل ش لد  المرتوراه في امسةلافيل  ك يل امداب نالع وم اإلنءلنيل  جلمعل -املضيق

  بم املللك الءعمي تطوان  املةلب.

(  "دنر املوا ملت ناملوا معن في تماعر نتءووووووووويعر امسأل لت التراايل"  2017ق  حءووووووووون  )مفيم  أحأم ن لر  –

في "مل ل لوووووووووووووومل من التمظي  امسألةي االنتقلل من نأر الواووووووووووووووليل اإلدار ل إل  التماعر اللهوووووووووووووولركي امحل"  

   افلن  املةلب.28منهورات امل تقو السقلفي ملميمل افلن  المنر  

"التخطير امحضوووووووووووووولي نرلوولنوولت التمأيوول التراايوول اوولملةلب"  مقوولل في "حكوولمول  ( 2015املولودي  محأووم  ) –

املمن نمءووووووووو لل التمأيل"  منهوووووووووورات ك يل الع وم القلنونيل ناالرت ووووووووولديل ناالجتأل يل  جلمعل القل ووووووووول  

  الطبعل اانل   املطبعل نالورارل الو ميل  48 يلض  ملارش  لوووووووووووووو ءوووووووووووووو ل املؤتألات نالممنات  العمد 

 ملةلب.ملارش  ا

  اووووولملوافقووووول     ت ووووووووووووووأي  نالمظووووولم املتع ق اووووور 2017نوفأبر  7  ال وووووووووووووووووولدر في 2.17.424املللوووووووووووووووم رر   –

الفميمق نبلإل الن أن في  لك ممفعل  لمل  امللد  -املوضووووووووووووووو عن لس،يئل مميمل الفميمق يعأللل املضوووووووووووووويق

 .2017أرتوبل  26  اتلر   6622اانل   امسل م  الللأيل  مد 

  اووووولملوافقووووول     ت ووووووووووووووأي  نالمظووووولم املتع ق اووووور 2018أرتوبل  4  ال وووووووووووووووووولدر في 2.17.562املللوووووووووووووووم رر   –

الفميمق نبلإل الن أن في  لك ممفعل  لمل  امللد  -املوضووووووووووووووو عن لس،يئل مميمل املضوووووووووووووويق يعأللل املضوووووووووووووويق

 .2017أرتوبل  26  اتلر   6616اانل   امسل م  الللأيل  مد 

  الملوافقل     ت وووأي  نالمظلم املتع ق ار املوضوووو عن 2018ي مل 16  ال ووولدر في 2.18.20املللووووم رر   –

الفميومق نبولإل الن أن في  لوك ممفعول  ولمول  املولد  اانل   امسل وم  -لس،يئول موميمول ملتيول يعأوللول املضوووووووووووووويق

 .2018يونيو  4  اتلر   6679الللأيل  مد 

وللوول (  نزار  إ ووماد التراب الو ه  نالتعأعر ناإل 2017املأ موول املةلبيوول ) – لووووووووووووووكوولن نلوووووووووووووويووللوووووووووووووووول املووميموول  الوكو

 امحضل ل لتطوان  ت أي  ة،يئل مميمل املضيق.

وللوول 2017املأ موول املةلبيوول ) – (  نزار  إ ووماد التراب الو ه  نالتعأعر ناإللووووووووووووووكوولن نلوووووووووووووويووللوووووووووووووووول املووميموول  الوكو

 امحضل ل لتطوان  ت أي  ة،يئل مميمل الفميمق.

وللوول (  نزار  إ ووماد التراب الو ه2018املأ موول املةلبيوول ) –   نالتعأعر ناإللووووووووووووووكوولن نلوووووووووووووويووللوووووووووووووووول املووميموول  الوكو

 امحضل ل لتطوان  ت أي  ة،يئل مميمل ملتيل.
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(  نزار  الماخ يل  امسأل ل التراايل املضيق  "النلمج  أل امسأل ل ل فتر  املأتم  2018املأ مل املةلبيل ) –

 ".2023إل   2018من 

الفميمق  "النلمج التمأيل ل فتر  املأتم  -املضيق (  نزار  الماخ يل  مج    أللل2018املأ مل املةلبيل ) –

 ".2022إل   2018من 
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 جهة ألي مشروع ترابي الترابي: أيةالتقطيع الترابي واملشروع 

  بني مالل خنيفرة. جهةحالة  

Territorial division and territorial project : which region for which territorial 

project 

 The case of region Beni Mellal Khenifra region 
 املغرب. / املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بين مالل خنيفرة /سعيد كمتي. د

Dr. Said KMITI/ The Regional Centre of Professions of Education and Training Beni Mellal khenifra / Morocco. 

  
 ملخص الدراسة: 

حدثة في إطار الجهوية املتقدمة. الترابي للجهات امل املشروعمتطلبات مع  هانسجام الترابي عدم املشروعبين التقطيع الترابي و العالقة  تبرز دراسة

 الترابين على املستوى املحلي، قبل مختلف الفاعلين يقدم املشروع الترابي مقاربة جديدة للتنمية الجهوية، تساهم في بناء املشروع الجهوي من

الترابية أداة للتنمية لترابي باعتباره شروع ا. وعليه فإن امل، وعن الخصوصيات الترابية للجهةهمالتقطيع الترابي عن املجال املتملك من قبلويعبر 

 .املشروعمقاربة تراب وفق  التقليدي املركزي يختلف كثير عن التخطيط 

وما يمكن  من التطابق بين الحدود اإلداريةرض نوعا تانت الجهة تف، فإذا ك واملشروع تقدم جهة بني مالل خنيفرة مفارقة الترابوفي هذا اإلطار  

العيش التي ترسمها مختلف التيارات الوظيفية التي تربط، على الصعيد الجهوي، املدن بعضها ببعض واملدن أو أحواض  أن نسميه بمجاالت

ملجاالت ، فإن املعطى اإلداري يحدد واقعا مجاليا مخالفا للجهة ترابيالشروع في عالقته بامل صعيد االستقطاب الوظيفي وكذا علىباألرياف، 

 ترابي. وبالتالي عن أي جهة نتحدث وألي مشروع االتغاض ي عنه العيش يستحيل

 خنيفرة.الخصوصيات الترابية، جهة بني مالل  املحلية،، التنمية الفاعلين املشروع، تراب الترابي،شروع امل، الجهة :مفاتيحكلمات 

Abstract: 

The study of the relations between the territorial division and the territorial project highlights the incompatibility of the 

territorial division with the territorial project in certain regions of advanced regionalization. The territorial project represents 

a new approach to regional development, also a contribution by the different territorial actors in the construction of their own 

adequate regional project with the space appropriated by these actors and the territorial specificity of each region. Thus, the 

territorial project as a tool of territorial development differs completely from the traditional central planning according to the 

project approach of the territory. 

In this context, the region of Beni Mellal-Khenifra represents the paradox of the territory and the project, and a clear example 

of the discordance between the administrative regions and the functional regions determined by the flows resulting from the 

movements of the population or what could be called the real living areas of the population. This research has allowed us to 

observe and identify the areas of polarization at the regional level to highlight the degree of concordance between the 

administrative entities and the geographical region influence of the urban centers in relation to the territorial project of the 

region. Indeed, the result is that the administrative division delimits a spatial reality different from that of the living areas of 

the regional population. 

Keywords : Region, territorial project, actors, local development, the territorial specifics, Beni Mellal-Khenifra region. 
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 :مقدمة
شكل ومازال املجال الترابي باملغرب مادة دسمة للبحث العلمي على جل املستويات الترابية؛ الدولة والجهة 

 ، ومقاربة دينامية املجالفي مختلف أبعادها حقيقيا ملعاينة بناء صيرورة التنمية يعد مختبراو والجماعات املحلية، 

ملجالهم عامال  وتمثالت مختلف الفاعلين والعالقات املجالية، اإليديولوجية تشكل التصورات وفي هذا اإلطار. الجغرافي

 وهوية املجاالت الترابية. شخصيةفي إبراز  في تحديد دالالت ومضمون املشروع الترابي، وبالتاليأساسا في 

مفهوم حديث وبرنامج عمل صار يتصدر قائمة األوليات والقضايا املطروحة عند جل  وإذا كانت التنمية الترابية

الواقع في و  .ةواضح ةومجتمعي ةسياسيعن اختيارات  واضح املعالم، منبثقرض مشروعا ترابيا ت، فإنها تفالترابين الفاعلين

ذلك  يالزمه خطاب سياس ي حول املجال واإلنسان والتنمية. كيفما كانت مرجعياته اإليديولوجية إال و أن أي مشروع ترابي 

تستعص عند استحضار مفهوم املشروع الترابي باعتباره موضوع خطابين سياس ي وتنموي،  أن مسألة تحديد دالالت التراب

على مستوى االستعمال والتوظيف في خطاب مختلف الفاعلين وعلى رأسهم  ت حقيقيةإشكاال من  هطرحباإلضافة إلى ما ي

فا للتعبير عن مختلف العمليات التنموية الدولة واملنتخبين وقوى املجتمع املدني... فإذا كان األول األكثر توظيالساكنة و 

 التي تؤطرها مختلف الوحدات الترابية، فإن واقع الحال أبان على أن األمر ال يتعدى مفهوم تراب املشروع.

في عالقته بالتقطيع  املشروع االختالف القائم بين املشروع الترابي وترابعلى في هذا اإلطار نسعى إلى تسليط الضوء 

لترابية مع ا مالءمة الخصوصياتته على صعيد أهميته، وأخيرا إظهار مكانة الفاعل املحلي في بلور إلى إبراز ، ثم الترابي

  إشكالية التنمية املحلية.

تطرح جهة بني مالل خنيفرة إشكالية الحديث عن املشروع الترابي للجهة في ظل الجهوية املتقدمة، ، في ظل ما سبق

من اإلشكاليات، تهم باألساس املرتكزات التي قام عليها التقطيع الجهوي، بالنظر إلى ما  تطرح العديدحيت أن هذه الجهة 

، وعدم احترامها هايعتريها من قصور في االستجابة ملتطلبات الجهة املستقطبة، وأيضا مسألة االنشطار املجالي بين مكونات

لتطابق بين الحدود اإلدارية، وما يمكن أن نسميه ملجاالت عيش املجموعات البشرية. وإذا كانت الجهة تفرض نوعا من ا

بمجاالت العيش التي ترسمها مختلف التيارات الوظيفية التي تربط، على الصعيد الجهوي، املدن بعضها ببعض واملدن 

دود باألرياف، حتى تكون الجهة فاعلة على صعيد االستقطاب الوظيفي، فإن املعطى اإلداري يحدد واقعا مجاليا مخالفا للح

 الوظيفية يستحيل التغاض ي عنه.

I.:مجال الدراسة 

( املجال الترابي لجهة بني مالل خنيفرة  كما أحدثهما التقطيع الجهوي لسنة 1يشمل مجال الدراسة )خريطة رقم 

، وهو مجال يضم خمس أقاليم إدارية)بني مالل، خنيفرة، أزيالل، الفقيه بن صالح، خريبكة(، ويمتد على مجاالت 2015

ة، إذ تشمل املجال الجبلي الذي يميزها بطبيعة مزدوجة تجمع في جغرافية متنوعة ومتباينة ومتفردة بخصوصياتها الترابي

الواجهة الطرف الجنوبي لألطلس املتوسط ومن الخلف كتلة األطلس الكبير الكلس ي، ويجمع هذا املجال بين الغابة وأراض ي 

ن إقليم أزيالل الذي الرعي سواء بالنسبة لقطعان الساكنة املحلية أو بالنسبة لقطعان القبائل الرحل بالجنوب. كما أ

يشكل أغلب هذا املجال ينتمي إلى خانة املناطق األكثر فقرا في املغرب. هناك أيضا سهل تادلة الذي يعطي صورة واضحة 
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في األصل عبارة عن سهوب شبه جافة عرفت  السهل كانعن عمق التحوالت التي عرفتها بعض مجاالت الجهة، فهذا 

القبائل الجبلية في إطار  عملية االنتجاع بين الجبل والسهل، ويعتبر مجال لالنتجاع  كأراض ي يمارس فيها الرعي من قبل

وتجدر  .الشتاء، وتوفر موارد رعوية مهمة الشتوي للقبائل الرعوية بالنظر إلى االعتدال النسبي الذي يميزه خالل فصل

املدارات املسقية في البالد بفعل إدخال  أحد أكبراإلشارة إلى أنه قد شهد منذ فترة الحماية العديد من التحوالت جعلت منه 

تقنيات الري العصري، وإقامة السدود في املجال الجبلي املطل على سهل تادلة، كما عرف أيضا حركة تمدين سريعة 

أهلت مدينة بني مالل أن تصبح قطب الجهة بفعل تركز الساكنة  ،أفضت إلى ظهور العديد من املراكز الحضرية فيه

طة االقتصادية املتصلة بازدهار القطاع الفالحي بسهل تادلة. يشمل مجال الجهة كذلك جزاء كبيرا من الهضبة واألنش

تنمية الوسطى املتسمة بتجذر املمارسة الرعي زراعية خصوصا في بالد زيان. ويتسم مجالها أيضا بضعف في مسلسل ال

 ثر فقرا في املغرب.  األكمن بين  هاأقاليم أغلبعد تاملجالية واإلجتماعية، إذ 

 : مجال الدراسة وموقعه بالنسبة للجهات المجاورة له1الخريطة رقم 

 

II.:منهجية وأدوات الدراسة 

ترتكز منهجية التحليل في هذا املقال على البحث البيبليوغرافي من خالل رصد األدبيات الجغرافية والتاريخية 

، باإلضافة إلى البحث امليداني الذي اعتمدنا في واملشروع الترابي الجهوي والسوسيولوجية التي تناولت موضوع التقسيم 

 إنجازه على املعاينة املباشرة واملقابالت واالستمارات.

يشكل البحث امليداني مرحلة أساسية ومركزية ضمن البحث الجغرافي، إذ يظل هذا األخير غير ذي جدوى في 

أدوات البحث امليداني يشكل وسيلة أساسية وضرورية لفهم وتحليل الدينامية  غياب العمل امليداني. فاستنطاق املجال عبر
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املجالية للمجال املدروس، والتمييز بين العوامل البنيوية والعوامل الثانوية الظرفية الفاعلة في تنظيمه وتحوله.  ارتكز 

ارات امليدانية، بهدف جمع املعطيات الكمية عملنا امليداني على توظيف مقاربتين أساسيتين: مقاربة كمية مبنية على االستم

حول املجال املدروس. ثم مقاربة كيفية مرتكزة على املعاينة املباشرة واملقابالت امليدانية، من خالل رصد واقع الديناميات 

 املجالية والعوامل املتحكمة فيها، وفق منهجية تفسيرية.

III..اإلطار النظري واملفاهيمي ملوضوع الدراسة 

 املشروع الترابي وتراب املشروع.  .1

 التراب: موضوع مشروع الخطاب السياس ي والتنموي. .أ

أضحى التراب موضوع مشروع الخطاب السياس ي/التنموي عند دولة ما بعد االستقالل، وأصبح مركز التصورات 

خطابا يوحي " بتقلص املشروع اإليديولوجية بالنظر إلى أهميته في تحديد طبيعة املجال السياس ي. فقد شهدت هذه الفترة 

املخزني بصفة جلية لصالح مشروع جديد، يمكن أن نسميه بمشروع تنظيم املجال السياس ي على أساس إداري 

 (.27، 1991)رحمة بورقية، ترابي."

 وفي الواقع أن مشروع بناء الدولة املركزية الوحدوية ظل مالزما لها، على اعتبار أن كل سلطة ال تمارس إال داخل

تراب بحدود معروفة. فبناء الدولة الجديدة استوجب التركيز على التدبير الفعال للسلطة، والرهان على املراقبة والتحكم 

الترابي  تراب املشروعوتأمين النظام واألمن العام. من هذا املنظور بدت اإلطارات القديمة؛ القبيلة ومؤسساتها، ال تتماش ى و 

األخيرة التي رفعت شعارات الحداثة والعصرنة والعقالنية بغية تفكيكها، حيث تم "تعويض للدولة الحديثة الناشئة، هذه 

 ".الصالحين في املدارس مؤسسة املشيخة باملؤسسة اإلدارية، واألحكام العرفية بقوانين ترعاها املحاكم، وتكوين املواطنين

 (.175، 2005أقيوح الحسين، )

لذي يجب أن تسير عليه اليوم، وحددت الهياكل الترابية التي يمكن أن في ظل ما سبق، خططت الدولة املشروع ا

تؤطر تدخالتها في املجال. وألجل ذلك، كان من الالزم إقامة إدارة قوية تتحكم من خالل تقطيع ترابي فعال يحتفظ بالحدود 

مللحقة واملقاطعة والدائرة تفكيكها تارة أخرى. ووضعت مقابل ذلك إطارات ترابية جديدة كا ويعمل علىالقبلية تارة 

 والبلدية والجهة. 

وهكذا، ركز املشروع الترابي للدولة على ضرورة تبني هياكل جديدة في تنظيم مجالها الترابي، وتم االرتكاز على 

كز، ، باعتبارها اإلطار الترابي واإلداري األنسب في تدبير املجال، وفق تصورات املر 1959الجماعة املحلية أساسا منذ سنة 

 للمؤسسات القديمة. (27، ص2011)ريمي لوفو، وألنها تعد "حال استبداليا"

اتخذت السلطة املركزية من هذه الوحدات مجاال للتدخل، باعتبارها مجاال ملمارسة السلطة وترجمة ترابية آنية 

ة املتحكمة في إنتاج املجال ملشروعها التحديثي. لذا فهي ترتبط عضويا بمسار تطور الدولة، وتعكس الخلفيات اإليديولوجي

 وتدبير التراب.
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BOUJROUF S. (2005), « Innovation et recomposition territoriale au Maroc. Une mise en perspective géo-historique », in le territoire est mort Vive les territoires, Édition IRD, Paris, pp 138-139.

مقاربات ومبادئ  منطقها الرهانات األشكال األهداف

 التدبير الترابي

املفهوم اإلداري أو  املرجعيات

 الترابي

 الفترة

  تطوير سلطة الزعامات

املجاالت الترابية  للهيمنة على

 الجماعية.

 

  مستقلة مجاالت ترابية

متراتبة، مرتبطة  وغير

بالسلطان بواسطة 

 البيعة.

  

 .الهيمنة  .القرابة 

 .الزبونية 

  شبكة مرتبطة

 باملخزن.

  واستبداديةهيمنية. 

 سلطوية. 

 .تعيينية 

 ."فيودالي" 

 .مخزني 

 واملشيخة في ادةالقي 

 البوادي.

 .الباشا في املدن 

 19القرن 

وبداية 

 20القرن 

  إخضاع والهيمنة على

 القبائل.

 .الحداثة 

 .التنظيم الترابي الوحدوي 

 .الوحدات اإلدارية 

 .هيكلة حديثة ومتمركزة 

  التحكم

 واملراقبة.

 .الجهوية 

 .الدولة الحديثة 

 .الثنائية 

 عسكرية، مدنية 

 مركزية وقطاعية 

 تعينية 

 .املركزية اليعقوبية 

 .االستعمار 

 .املغرب النافع 

 .الجهة 

 .التراب 

 .الدائرة 

 .املقاطعة 

 .امللحقة 

 .املكتب 

 

  

 

 

النصف 

األول من 

 20القرن 

 " إستئراضTerritorialité "

التراب الوطني، تنظيم 

وحدوي، بناء واضح 

ومنسجم، حضور قوي 

 للدولة.

 

  تشبيك ترابيMaillage. 

 .تقطيع متراتب ومتداخل 

 

 .املغربة 

 .الدولة القوية 

  الدولة

 الوطنية.

 .الوحدوية 

 .امللكية الدستورية 

  الديمقراطية

 التمثيلية.

 .الدولة الراعية 

 :في البداية 

o  مركزية، قطاعية

 ونطاقيه

 :ثم بعد ذلك 

o .المركزية وترابية 

o .االنتخابات 

 .الشرعية التقليدية 

 .الشرعية العقالنية 

 .التنمية املندمجة 

 .الجهة 

 .العمالة 

 .الجماعة 

 .مجاالت اإلعداد 

 

النصف 

الثاني من 

 20القرن 

 .االستئراض املدني   وتقطع عقدية 

 الشبكات.

 

 التضامن 

  انسحاب

 الدولة

  الديمقراطية

التشاركية أو 

 الدولة الشريكة.

 

 .التشاركية 

 .املشاركة والتعبئة 

 .املواطنة 

 ."التنمية املستدامة" 

 .املشروع 

 .جمعيات 

 .منظمات غير حكومية 

نهاية القرن 

العشرين 

وبداية 

 21القرن 
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خططات التنمية االقتصادية، فقد تتخذ الدولة من الوحدات الترابية ستارا للنفاذ، عبر توجيه املجتمع بواسطة م

نمو، بوضع مخططات مركزية، والتوجيه للتنمية، أو باألحرى لل شرعت منذ عقد الستينات من القرن املاض ي في التخطيط

...، واستند التخطيط على 1972-1968، و1967-1965، 1965-1963كما هو الشأن للمخططات الثالثية والخماسية: 

 .أو قاعدة الهرام الترابي لتي تبرمج من املركز دون الرجوع إلى املحليفلسفة الدولة الوحدوية ا

بحيث  ي السياسة الترابية للبالد،إن النهج التنموي الذي اتبعته الدولة يبرز ال محالة الهواجس التي تحكمت ف 

دريجيا بإنشاء متواصل أضحت اإلطارات الترابية مجرد هياكل تسعى من خاللها إلى تضييق "شبكة تأطير التراب الوطني ت

وممارسة التفاصيل في  ]...[والنفاذ إلى دقائق األمور  ةلتوسيع البيروقراطي ]...[لدوائر إدارية وأقاليم وعماالت جديدة

 (.42، ص1988)محمد الناصري،  للتحكم في املوارد وتوزيعها" ]...[املشاكل اليومية في املجال الترابي وساكنته

غم من اعتماد الجماعة املحلية التي أريد لها منذ فترة االستقالل أن تكون إطارا للتنمية، على وفي الواقع أنه على الر 

األقل، في خطاب الدولة والفاعلين السياسيين، فقد تحولت إلى مجرد خلية إدارية خاضعة لوصاية الدولة، وملمثليها الذين 

لية. لذا فال غرابة أن يسبح النهج التنموي في التعميمات لهم كلمة الفصل في االختيارات التنموية للجماعات املحكانت 

 املركزية على حساب ما هو محلي.

وهكذا، ارتبط املشروع الترابي للدولة بقضية املركزية، التي اعتبرتها الشرط األساس ي لبلوغ العقالنية واملراقبة 

غايات عقالنية كاملردودية االقتصادية والفعالية  والتسيير، غير أن " ما يصدر عن الدولة ال يستهدف بالضرورة الوصول إلى

 (118)رحمة بورقية، صاإلدارية والتنمية االجتماعية."

، لها رغبة في مراقبته وتمرير إيديولوجيتها الحديثة دولةالعلى ضوء ما سبق، يظهر أن التراب شكل موضوع مشروع 

الرسمية عبره. واألكيد أن التصورات املركزية ال تتماش ى في الغالب وال تعبر عن التطلعات السياسية املحلية، حيث يبرز 

 حوله. وتمثالت الفاعليناملشروع الترابي املحلي بمثابة استجابة لواقع ترابي معين وفق ما تقتضيه خصوصياته 

 (.Aproche top downتراب املشروع: مقاربة فوقية ) .ب

تقوم مختلف مؤسسات وهياكل الدولة بتدخالت تنموية تندرج ضمن مشاريع لها عالقة باملجال الترابي،  

لتطوير القطاع السياحي، مشروع أبي  2020ورؤية ، ر برامج: املغرب األخضرستحضر هنا على سبيل الذكر ال الحصون

 رقرار، والبرامج املوجهة نحو الجماعات املحلية في إطار مجاالت املشاريع.

والواقع أن مقاربة الدولة للتنمية الترابية تتخذ مجرى معاكسا ملفهوم املشروع الترابي، بالنظر إلى األولويات 

ا الوزارية، والتي تختلف كثيرا عن تطلعات الفاعلين املحليين. لذا والهواجس التي تحكم فعل املصالح املركزية وقطاعاته

طابع مركزي ونازلة من قمة الهرم الترابي نحو قاعدته. إذ أن الدولة تهيمن على تحديد  التدخالت ذاتتبقى أغلب 

االختيارات  يبوتقويم وتصو  االختيارات التنموية، وما يتبع ذلك من عدم إشراك الفاعلين في صياغة وتنفيذ وتقييم

الترابية. كما ترتكن إلى املقاربة القطاعية التي أدت إلى ضعف التنسيق بين مختلف املتدخلين، وأسفرت عن ضعف كبير 

 في ترشيد املوارد، وحالت دون بلوغ الحكامة الجيدة.
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ة التنمية، حيث على ضوء ما سبق، يحضر مفهوم تراب املشروع الذي يشير إلى املقاربة املركزية والقطاعية لقضي

أن الدولة هي التي تبرمج وتقرر وتضع التوجهات الكبرى، في حين يلتزم املحلي بالتطبيق والعمل ضمن هذه االختيارات. 

فتراب املشروع ال يبتعد عن املقاربة من العالية نحو السافلة، بمعنى آخر أن التراب على مختلف مستوياته يكون محل 

ال تسم بمنهجيته التعميمية؛ أي ذات نمط واحد، التي ال تراعي الخصوصيات املحلية و إسقاط البرامج املركزية، وي

 .وال تمثالتهم حول هذا املجال الفاعلين ضمن املجال الترابياختيارات 

 (Aproche Par le basاملشروع الترابي: مقاربة من أسفل ) .ت

إلى أن استحضر هذا املفهوم، يقودنا  شك والتنمية. املشروع الترابي أحد املقاربات الترابية الحديثة لقضايا اليعد 

املجاالت ، ((Di Meo, 1988مضامين أساسية األقل ثالثله. فهو يعني على ترابيا مفهوم التراب، باعتباره إطارا الحديث عن 

أي الدولة، وأخير  اإلدارية املتراكبة أو املدمجة الواحدة في األخرى، ثم االمتداد األرض ي الذي يتطابق مع املجال الوطني

" من طرف سكانه كيفما كانت مساحته. ويحيل كذلك على "املجال الذي نسقط Appropriéاملجال االجتماعي املتملك "

 Raffestin C, 1980,129)) ".عليه العمل، أي الطاقة واملادة

ما. بهذا املعنى فالتراب يصبح التراب مجاال متملكا، وحامال للقيم والرموز املشتركة ملجموعة بشرية أو مجتمع 

يلتصق بالعالقة " الثقافية املعيشة بين مجموعة بشرية وشبكة األماكن الترابية املترابطة، يكون فيها هيكل األرض نظاما 

 (Bonnemaison J., 1981)مجاليا، أو بمعنى آخر التراب."

ياس ي واإلداري، ويرتبط بعملية على ضوء ما سبق، يمكن تحديد مستويين للمعالجة: فاألول، متعلق بالشق الس

" التي تقوم بها الدولة، سواء بواسطة الهياكل الترابية مثل الجماعات املحلية، أو مشاريعها territorialisationاالستئراض "

التمثالت التي يتم تشكيلها باإلضافة إلى الترابية. ويتصل اآلخر بمفهوم التملك وانتماء الفرد والجماعة إلى تراب معين، 

 حول املجال الترابي. 

لبناء جديدا إذا كان املشروع الترابي يقدم مقاربة جديدة على مستوى تدبير وتنمية املجاالت الترابية، ومنظورا 

بح " . فإنه بهذا املعنى يص، أو ما يمكن تسميته تجاوزا بالتخطيط التصاعدياملشاريع الترابية من السافلة عوض العالية

منظورا للتنمية وبمثابة سيرورة تتطور من أسفل. يعود إلى تصور التراب، باعتباره نظاما معقدا يبنى من قبل 

وهو بذلك يساهم في إنتاج القرار على املستوى املحلي، فاالستشارة واإلشراك يعدان ، (Aderghall M.,2013,13)فاعلين."

 في إشراك السكان باعتبارهم أحد الفاعلين ضمن النظام الترابي.عنصرين أساسيين في بنائه، الش يء الذي يساهم 

أكيد أن املقاربة الترابية ال تنبني على ما عمودي، وبمقابل ذلك فإنها تتسع لكل التصورات األفقية؛ فهي ليست 

لبنية التحتية، تجميعا لتدخالت قطاعية، أو عملية تستهدف الرفع من املؤشرات االقتصادية واالجتماعية أو املتعلقة با

بل  جية في اتجاه التطور نحو الحداثة،بحيث ال يجب النظر إليها بمثابة "محدد خطي يتأثر بالعوامل الداخلية والخار 

باعتبارها عملية تعكس حصيلة نتائج التدخالت املتراكمة ملختلف الفاعلين االجتماعيين الذين تمر قصديتهم من خالل 

بهذا املعنى يصبح املشروع الترابي  (Aderghall M.,2013,13) راب الذي يتصرفون فيه".مصفاة تمثالتهم حول موارد الت
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ترجمة للتنمية الترابية وتصريفا للتمثالت الجماعية املشكلة حول املجال الترابي ملجموعة بشرية ما و/أو وحدة ترابية 

 واملوارد التي تتصرف فيها.

ظمة ترابية أكثر مالءمة لبرامجها التنموية، وكذا املشاركة الفاعلة أنللوحدات الترابية يضمن املشروع الترابية 

في تدبير ترابهم بما يتالءم مع تمثالتهم حول مجالهم الترابي. و ،في مختلف املشاريع التنموية للسكان ومختلف الفاعلين

انخراط جميع مكونات املجتمع في  هذه الزاوية على تعبئة الطاقات الرمزية وغير املادية التي لها مفعول قوي في ويعمل من

مسلسل التنمية املحلية. وهكذا، يبدو املشروع الترابي بمثابة تعبير عن الديناميات التي يعرفها املجتمع من أسفل. فهذا 

ة املعطى يحقق أحد مرتكزات التنمية الترابية، باعتبارها بناًء على املستوى املحلي من قبل فاعلين، ثم نظرة شمولية للتنمي

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 : عناصر المشروع الترابي والتفاعالت القائمة فيما بينها.1خطاطة رقم 

 
 املصدر: إنجاز شخص ي

يساعد تملك التراب من قبل مجموعة بشرية ال محالة على فهم الشكل الذي تنظم وتدبر وتهيكل به عالقتها بالتراب، 

الفاعلين االجتماعين مع مجالهم بشكل إيجابي،  وبتفاعل مختلفبما يسمح في الغالب بترجمة هذا الفهم في برامج الدولة، 

ثم تجاوز املقاربة القطاعية والفوقية للقضايا املحلية التي لم تعط النتائج املرجوة منها إلى حد اآلن. فاملشروع الترابي 

 بشكل جماعي.يتأسس على املقاربة التشاركية بغية االستجابة للرهانات الترابية املحلية، وكذا من أجل تحقيق األهداف 

إن تفاعل املجتمع مع املشروع الترابي يقدم حال لبعض االختالالت املجالية. فمختلف التدخالت والبرامج التي تم  

على أداء الوحدات  جليذلك بشكل  وقد أثرتبنيها إلى حد اآلن تفتقر للتنسيق أو تتسم بضعف االنسجام فيما بينها، 

الترابية؛ الجماعة واإلقليم ثم الجهة، ثم على أداء الفاعلين اآلخرين الذين يهمهم أمر التنمية الترابية وعلى رأسهم السكان. 

بحيث خلقت هذه الوضعية تعارضا بينا بين تدخالت الدولة التي تسعى إلى احتكار التصرف في املوارد، وفرض نموذجها 

والتعامل مع مجالها   )Aderghall M.,2013(الترابية،واملجموعات البشرية التي ترغب في استغالل املوارد  التنموي من جهة،

وفق ما تمليه عليها تمثلها من جهة ثانية. وتولد عن ذلك أزمة تدبير عميقة في عدة مناطق من املغرب كما هو الشأن 

 للمجاالت الجبلية والواحية واملجاالت الغابوية.

المشروع الترابي

السلطة

الفاعلين المجال
 التمثالت

 المشروع

 الموارد
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فاألخذ بمعيار الفاعلين في صياغة املشاريع الترابية من شأنه: أوال أن يخلق قنوات أكثر فاعلية للتواصل  وهكذا،

ومن ثمة إيصال مضامين البرامج التنموية. ثم ثانيا في خلق  ني والقطاع الخاص،مع السكان واملنتخبين وقوى املجتمع املد

في االستفادة من الرأسمال االجتماعي الرمزي لدعم عمل  وأخيرا. نوع من التوافق بين تدخالت الدولة ومطالب السكان

 الجماعات املحلية.

 (26، 2010)لحسن جنان،  على ضوء ما سبق، يتميز املشروع الترابي بالخصائص التالي:

 تثمين املوارد الخاصة التي تطبع مجال ترابي ما باملقارنة مع املجاالت املجاورة له. –

 الفاعلين في مسلسل تصور وتنفيذ املشروع.تقاسم وانخراط  –

 وانتظااااارات وتاااادخالتاالرتكاااااز على املقاااااربااااة األفقيااااة للتنميااااة، ومااااا يفرض من تنساااااااااااااايق بين مختلف أهااااداف  –

 الفاعلين بغية بلوغ الفعالية.

 مشروع شمولي يقوم على تعبئة كل مكونات الحقل التنموي. –

املاادى الطوياال، ويسااااااااااااااعى إلى بلوغ أهااداف على املااديين  مشااااااااااااااروع ذو طااابع اسااااااااااااااتراتي ي، ويتميز بااالااديمومااة على –

 املتوسط والقصير.

عموما، فاملشروع الترابي يتجاوز ويقطع مع تراب املشروع الذي يقوم على مقاربة التخطيط املركزي، حيث أن 

بية. وبذلك يصبح املشروع انخراط الفاعلين وإشراكهم في بلورة املشروع املالئم لهم يعطى له من القوة في بلوغ الفعالية الترا

الترابي قاعدة إلنجاز املشاريع ومجاال ملمارسة الحكامة املنتجة للتوازنات والتنسيق والتناغم بين الفاعلين املتدخلين وبين 

 جميع األنظمة الترابية القائمة.

 املشروع الترابي أداة في خدمة الخصوصية والتنمية الترابيتين. .2

ل على ترجمة الخصوصيات التي يتمز بها كل مجال ترابي في قالب تنموي يأخذ بعين يقتض ي كل مشروع ترابي العم

االعتبار العالقات املتشعبة بين املجال والفاعلين والسلطة. حيث أن كل مشروع ما هو إال تعبير عن االختالفات القائمة 

فس البلد ال تراعي الخصوصيات الثقافية سياسة تنموية واحدة داخل ن يمكن تبنيبين مختلف املجاالت الترابية. لذا ال 

ومن تم تجاهل السكان املحليين لها، في حين أنه ال يمكن تحقيق أي  طبيعي،لكل منطقة وإمكانياتها املادية بشرية كانت أم 

 (48، ص 1996املختار األكحل، ) هاته.أهداف تنموية بدون مشاركة السكان الذين من أجلهم وضعت خطط النماء 

ينطلق املشروع الترابي من االعتراف بالخصوصية التي تميز كل مجال، فاملبدأ يقوم على عدم وجود مجاالت منعدمة 

"االستفادة من كل مكون  فالقاعدة تقول القدرات، حيث يقتض ي كل تشخيص ترابي املالئمة ما بين التدخل والخصوصية، 

وزارة إعداد التراب الوطني، ) ".ابي حسب حاجياته االجتماعيةترابي حسب إمكانياته االقتصادية، وإعطاء كل مجال تر 

 (59، ص2002

، (Tamim M.,1997,235)من هذا املنطلق ال يمكن للمشروع الترابي أن يتغاض ى عن "املجاالت الترابية املعاشة"

قويا باالنتماء إلى املجموعة كما هو الحال بالنسبة ملفهوم البالد الذي يعبر عن " وَحدة عيش، تشعر الساكنة فيها شعورا 

الواحدة: إنها مجال يتم العيش فيه، حوض للعمل أو النشاط، وهو كذلك وفي اآلن نفسه منطقة للتنمية القروية، وتجمع 
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)جون  ك بعد ثقافي بفضل وحدة العالقات"للبالد كذلالمتدادات والفضاءات التابعة له، سكاني له العديد من العالقات وا

وتحضر كذلك مفاهيم القبيلة والدوار واملدينة...الخ، حيث تصبح الخصوصيات  (،27، 2006وآخرون،  فرنسوا تروان

 التي يحتضنها املجال الترابي هي املدخل األساس ي لكل العمليات التنموية.

 : محددات خصوصيات املجاالت الترابية.2خطاطة رقم 

 
 املصدر: إنجاز شخص ي

الترابية قد يؤدي إلى خلق إحساس جماعي باالنتماء ملجال ترابي معين، وبالتالي مساعدة إن االهتمام بالخصوصيات 

الفاعلين على تملك التراب، وبالتالي الدفع بهم إلى االنخراط في مسلسل التنمية الترابية، على اعتبار أن معالجة التراب 

)سعيد حيط الذي يوجد فيه لتثبيت وجوده وبقائه."ترتبط "ارتباطا وثيقا بالقرار الذي يتخذه الفرد أو الجماعة في امل

فاملشروع الترابي إذا لم تتم مقاربته مقاربة تأخذ بعين االعتبار خصوصيات املجاالت الترابية يصبح  (،46، 2012بوجروف، 

 .، أو باألخرى عبارة عن تراب مشروعدون مضمون 

IV.كس مقومات املشروع الترابي.وال يع بني مالل خنيفرة مجال منشطر وظيفيا: نتائج ومناقشة 

 بني مالل: خدمات عمومية منشطرة بين عدة مجاالت.  .1

تعد التجهيزات والخدمات العمومية بمثابة مؤشر على قوة وثقل السلطة العمومية في تنظيم التراب، وتلعب دائما دورا 

محوريا في الدينامية الحضرية، فالتجهيزات العمومية تعتبر معيارا أساسيا في تحديد املجاالت الجهوية. وتكمن أهميتها 

ة العالقات التي تخلقها على مستوى نطاق تأثيرها اإلداري في عالقتها كفي شبأساسا في قدرتها على جذب األنشطة، وأيضا 

 .((Soufi M. et all, 1995مع املراكز التابعة لها 

يمكن القول كذلك أن الخدمات العامة لها مناطق جذب متصلبة واصطناعية نظرا إلى أن السلطة العمومية 

فإن جهة بني مالل خنيفرة ال تخرج عن هذه القاعدة،  ما سبق،في ظل  .(1988الجديدي،)توجه 'إجباريا' تنقالت السكان 

مجاالت ترابية

ذات خصوصية

التصورات، :السلطة

اإليديولوجية، املجتمع
ثلي املدني، املنتخبين، مم

...الدولة

الوسط : املجال

الطبيعي، املوارد، 
...تاالختالالت، اإلمكانيا

القيم :املجتمع

والتمثالت، الثقافة، 
املعتقدات، االنتماء 

...الترابي
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يبدو ذلك من خالل انشطار مجاها الجهوي في تقديم الخدمات التعليمية والصحية، بل أن هذه الخدمات ترسم مجاالت و 

 جال املحلي الضيق.املنفوذ إقليمية محصورة في 

ي لنفوذ العاصمة الجهوية، غير أنه في حالة بني مالل خنيفرة، إذا كان اإلشعاع التعليمي يخضع في املجال الجهو 

نالحظ أن اتجاهات الساكنة إلشباع هذه الخدمة تتجه نحو مجاالت أخرى غير تابعة للجهة، فإقليم خنيفرة يتوجه نحو 

ينما لسطات، ب مدينة مكناس لإلستفادة من خدماتها في التعليم الجامعي والخاص، كما أن خريبكة ترسم نطاق نفوذ تابع

 نفوذ بني مالل على إقاليم بني مالل والفقيه بن صالح وأزيالل في مجال التعليم العمومي،  رصيقت

 : نسبة توجه الساكنة للحصول على الخدمات الصحية والتعلمية حسب أقاليم الجهة2خريطة رقم 

 
تصدق هذه املالحظة على الخدمات ، جهوي تعطي ظهرها للعاصمة الجهويةوهكذا فمختلف مكونات املجال ال

ليمها، بل أن القطاع العام مازل وذ العاصمة الجهوية يبقى متقلصا إلى أبعد الحدود، فهو ال يشمل كل أقافالصحية، فن

، واألكيد أن الخدمات الصحية في القطاع الخاص ترسم مجاالت مختلفة كثيرا عن 1997نفوذه خاضعة لتقسيم ه نطاق

جهة. نالحظ أن مدينة بني مالل يقتصر نفوذه فقط على مجالها اإلقليمي بينما باقي األقاليم األخرى تربط املجال الترابي لل

 عالقات خدماتية مع مدن خارج مجالها الجهوي.

 عالقات وظيفية إقليمية. .2

إحداثها التي ، ويحدد طبيعة معايير 1997أخذت الجهة في املشروع املقترح تعريفا جديدا، يختلف كثيرا عن تجربة 
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تجعل منها في نفس الوقت أحواضا للحياة االجتماعية تضمن للمواطنين، قدر املستطاع، سبل العيش، املشترك )بمختلف 

أبعاده( في أحسن الظروف املمكنة" و "مجاالت ترابية تكفل أفضل شروط الفعالية والنجاعة في تطبيق سياسات التنمية 

، كما أكد مرسوم التقطيع على ضرورة إيجاد جهات (2011اللجنة االستشارية للجهوية ) البشرية واالقتصادية والثقافية.

 قائمة الذات، وقابلة لالستمرار، من خالل بلورة معايير عقالنية وواقعية، ملنظومة جهوية جديدة.

من أجل تحقيق هذا التصور ارتكز التقطيع على معايير الوظيفية وخاصة االستقطاب الحضري، والتجانس 

الجغرافي، والفعالية، والتراكم، والقرب وسهولة االتصال وأخيرا التناسب والتوازن. واستنادا إلى معيار االستقطاب 

 خنيفرة. -الحضري ثم إحداث جهة بني مالل

تافياللت وإلحاق إقليم خنيفرة بالجهة املحدثة. وعليه فجهة -ات إلى تفكيك جهة مكناسأدى مرسوم تحديد الجه

بني مالل خنيفرة ال تعدو سوى جهة تادلة أزيالل التي تم توسيع مجالها الجهوي، وأصبح ينتمي إليها كل من أقليمي خنيفرة 

ط التي تجمع بني مالل بخريبكة، لكن ال يمكن اعتبار وخريبكة، إذ أن ضم اإلقليم األول يبقى إلى حد ما مقبوال نظرا للرواب

 بالجهة.ضم إقليم خنيفرة يستند على محددات التنظيم املجالي 

 : العالقات المجالية لمدن جهة بني مالل خنيفرة3خريطة رقم 

 
 بالعودة إلى معيار الوظيفية واالستقطاب الحضري، فإن الجهة تطرح في شأن االستقطاب الحضري وحدود

خنيفرة، حيث أن -إشعاع املدن املنتمية إلى الجهة، فالواقع يبين مدى ضعف الروابط القائمة بين أقاليم جهة بني مالل

من إقليم أزيالل يتجه نحو مراكش، كما  اعالقات إقليم الفقيه بن صالح أكثر ارتباطا بني مالل والدار البيضاء، وأن جزء
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 والراشيدية.وفاس ي امكناس يبقى إقليم خنيفرة أكثر ارتباط بمدينت

تقدم إحدى خنيفرة مالل  جهة بني خنيفرة عدة تساؤالت، على اعتبار أن حالة-يطرح التقطيع الذي أفرز بني مالل

الحاالت غير املقنعة على صعيد االستقطاب الحضري، بالنظر إلى عدم ترابطها بالشكل الذي يسمح لها بتشكيل جهة 

بة من قبل مدن متباينة النفوذ وغير مرتبطة في إطار شبكة حضرية وظيفية. حيث أن الجهة تشمل ع
َ
دة مجاالت مستقط

 متراتبة.

والواقع أن إحداث الجهة تم على أساس االستقطاب الخاص لكل مدينة في مجالها اإلقليمي، دون االهتمام باإلطار 

التي تعد ترجمة حقيقية للعالقات املجالية الشمولي الترابي والوظيفي للجهة ككل بما فيها الشبكة الحضرية الجهوية، 

بين عدة مدن، فمن جهة سيظل إقليم خنيفرة تابعا وظيفيا ملكناس  اوالحياة الجهوية. وعليه، فالجهة منشطرة مجالي

وفاس، بينما ستتجه خريبكة بشكل مباشر نحو الدار البيضاء، كما أن نفوذ بني مالل سيظل مقتصرا على سهل تادال 

 والدير. 

 .ل قطب محدود النفوذني مالب .3

إذا سلمنا أن تيارات االستقطاب الحضري تعكس البنيات الجهوية األساسية التي هي بمثابة الترجمة املجالية 

فإن النفوذ القوي ملدينة بني مالل في سهل تادال ال يعطيها حقيقة صفة القطب  (،2000، )الرفاص، ملظاهر الحياة الجهوية

، دون منازع، منشط مدن سهل تادلة، وباألخص قصبة تادلة وسوق السبت والفقيه بن صالح، الجهوي، إذ رغم كونها

باإلضافة إلى بعض املراكز الحضرية الواقع في هامش نطاق نفوذها وخاصة املدن الصغرى التي تكمل عملها مثل القصيبة 

دعم عمل املدن، وتعمل على استكمال الحلقات وزاوية الشيخ والقصيبة وأوالد عياد، أضف إلى ذلك املراكز القروية التي ت

الناقصة كما هو شأن أوالد مبارك وتاغزيرت والبراديا وأوالد إعيش. كما أن الوزن الديمغرافي للساكنة الحضرية بالسهل 

 ل جلي.يمنحها امتيازا واضحا في االستقطابات والتيارات املتولدة عنها في تحديد نطاق نفوذها املحدود في سهل تادلة بشك

تمثل بني مالل عاصمة سهل تادلة وأول قطب في النظام الحضري الجهوي نظرا لإلمكانيات التي تتوفر عليها، إال 

أنها غير مؤهلة اقتصاديا لتشكيل جهة وظيفية، فاملراكز الحضرية اإلقليمية غير مترابطة بها بما فيه الكفاية على عدة 

)أبو العز عبد  ل الخاصيات االقتصادية الالزمة والضرورية في العاصمة الجهويةمستويات. زيادة على ذلك، فهي ال تمتلك ك 

، باإلضافة إلى ضعف املراكز الثانوية املحيطة بها، عالوة على أن التحوالت التي يشهدها النظام الحضري (1992الفتاح، 

 ها ال تحمل من املؤهالت ما يجعلها كذلك.بتادال تتسم بتكاثر غير منظم ملدنها ومراكزها، التي أصبحت تسمى حضرية ولو أن

وفي الواقع يثير القطب الجهوي مدى قدرته على هيكلة املجال في ظل مجاالت تتميز بضعف التمدين، وباألخص 

أزيالل. وعليه  بإقليم %20في مجاالت الهامش التي لم يشملها املد الحضري بالحدة نفسها، فمثال نسبة التمدين ال تتعدى 

زراعية، تطرح هذا -فإن املجاالت التي تتسم بضعف التحوالت الناتجة عن حركة التمدين في الجبال واملجتمعات الرعي

املشكل بحدة أكبر، على اعتبار أن تنظيم املجال مازال خاضعا للبنيات التقليدية. وتجدر اإلشارة هنا إلى أهمية األسواق 

شكل بديال للمدينة في تنظيم املجال املحلي وأحيانا الجهوي بمجاالت الهامش، رغم محدودية األسبوعية التي ما زالت ت

 نطاق نفوذها في هيكلة املجال، وارتباطها بالتنظيمات القبلية.

نخلص مما سبق على أن التباين القائم بين مركز وهامش الجهة يؤدي إلى انشطار املجال الجهوي بين مناطق 
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، واملجاالت غير الخاضعة لتيارات املدن، الش يء الذي يسير في اتجاه غياب تراتبية مجالية حقيقيةالجذب الوظيفية 

 الجهوي الحالي.دينامية الفاعلين والسلع ورؤوس األموال غير منسجمة مع التقطيع ف

 خاتمة:

لسوسيولوجي والترابي األخذ باملعطى ا يستلزمانإن التنمية الترابية واملشروع الترابي بوصفهما بناء من أسفل، 

في تحقيق، على األقل، إجماع الجميع وانخراطهم في الفاعلين، بالنظر إلى أهمية ذلك للمجموعات البشرية، وكذا مختلف 

تدبير املجال واملشروع الترابي يستوجب الوقوف على ثالث مكونات أساسية  ذلك أن .الترابيةأي مشروع تتبناه الجماعات 

كلما تعلق األمر باملشاريع الترابية للجماعات املحلية وهي: املجتمع، واملجال والسلطة، على اعتبار أن تفاعلها اإليجابي 

 كفيل بلوغ الفعالية الترابية.

ال ينبغي لها أن تطمس الخصوصيات املجالية املميزة لكل يع الترابي التقطوالواقع أن االهتمام بالنظرة الشمولية في 

. فالتقطيع الجهوي نادرا ما يلتفت إلى املجاالت الضعيفة التنمية كخاصية تميزها عن غيرها من املجاالت، جهة على حدة

ة سياسيا واقتصاديا، فهي ال تكون محط أولوية تدخل، وحتى ال يكون محكوما عليها؛ من قبل النخب الفاعلة والوازن

 .يةوالواح يةالجبالباملجاالت  لاملجاالت الهامشية كما الحابالنسيان، وهو ما يفسر، نسبيا، ضعف التنمية ب

تطرح مسألة التنمية باملغرب إعادة تحديد الدولة عالقتها باملجال الترابي، ذلك أن تراب املشروع ال يمكن أن يعطي 

فالتنمية باعتبارها مشروع  ره ال يعبر عن الرهانات املحلية التي تحكم فعل مختلف الفاعلين.كل الثمار املرجوة منه، باعتبا

مجتمع وليس دولة فقط تفرض اإلنكباب على مفهوم املشروع الترابي ملا يقدمه من حلول كفيلة بمعالجة العديد من 

 االختالالت التي تميز تدبير املجاالت الترابية.

وامليكرو املاكرو  يينعلى املستو مختلف مكونات جهة بني مالل خنيفرة  القائمة بيناملجالية تبرز دراسة العالقات 

خنيفرة ال تعكس جهة وظيفية، بالنظر إلى انشطار مجالها الجهوي وخضوعه الستقطابات وتجاذبات مختلفة ها أن مجالي

 نة.، وهو ما ال يعبر عن مجاالت عيش الساكخارج في الغالب عن مجالها الجهوي 

الواقع أن التقطيع الترابي ال يعكس نطاقات نفوذ املدن بالجهتين، بالنظر إلى تفكك الشبكة الحضرية وعدم في و

؛ سواء كان سياسيا أو مشروع ترابيترابطها، ثم بسبب انشطار املجالين الجهويين بين عدة مدن. لذا يبدو اليوم أن كل 

يكل األساس لكل بنية جهوية وتنظيم مجالي، الش يء الذي يؤدي إلى اقتصاديا، يفرض شبكة من املدن التي تشكل اله

التطابق النسبي بين املجاالت اإلدارية واملجاالت الواقعية والفعلية للقضايا املطروحة على الجهة، وتبدو هذه املسألة غير 

 .الحالة املدروسةواردة في 

طيع الجهوي والقوانين املنظمة للجهة واملعطيات صفوة القول، أن عدم ترجمة تمثالت الفاعلين على مستوى التق

مشاريع ترابية لها وقع حقيقي على الساكنة والتنمية املجالية، ال يمكن أن يؤدي إلى بناء جهة ذات فعالية وإلى إنتاج 

أنتج ثانية، . وفي الواقع أن االختالف القائم بين ما هو إداري وسياس ي من جهة، وبين ما هو مجالي وإداري من جهة الجهوية

يعد صهر األنظمة املجالية والسياسية في لنا تراب للمشروع وليس مشاريع ترابية معبرة عن الخصوصيات الجهوية، وعليه 

 ،ومشروع ترابي قالب ترابي وتنظيم مجالي موحد ذو أهمية كبرى في بلوغ األهداف املسطرة جهويا. وعليه، فإن أي تقسيم
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يهدف إلى بلوغ الفعالية، يجب أن يقف على بنيتين أساسيتين وهما: البنية املجالية للجهة كما يفرضها واقع تنظيم املجال 

الجغرافي والفاعلين به، ثم البنية الترابية؛ بمفهومها السياس ي، للجهة كما يحددها تنظيم التراب في الدولة ويتمثلها 

 (.3قة بين السلطة واملجال واملجتمع )الخطاطة الفاعلون السياسيون، وبالتالي العال

 
وخاصة على عالقات تحددها املعطيات الجغرافية والسكان بني مالل خنيفرة يقوم التنظيم املجالي بوعليه، 

، وعلى عالقات إدارية تجسد إستراتجية الدولة في تنظيم التراب عبر عملية التقطيع الترابي. ويفرز استقطاب املدن للمجال

ذا التنظيم بنيتين لكل واحدة منهما منطقه الخاص والقوانين التي توجه، حيث أن التقطيع ال يعمل على صهر ودمج ه

وعدم تطابق املشروع الترابي  انشطار مجال الجهةاملعطى الجغرافي بالترابي، مما يؤدي إلى تعارض البنيتين، وبالتالي إلى 

 لخصوصياتها.

افيا  البيبلوغر
، جامعة القاض ي عياض، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل، تادلة التاريخ «بني مالل، قطب غير مكتمل»(، 1992الفتاح )أبو العز عبد  -

 .185-193املجال الثقافة، امللتقى العلمي ملنطقة تادال، مطبعة النجاح، صص 

لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافيا، جامعة القاض ي عياض (، النظام الحضري و تنظيم املجال بمنطقة درعة، أطروحة 2005أقيوح الحسين ) -

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل، غير منشورة.

 .16، الحوليات املغربية لالقتصاد، العدد «األسس النظرية لتحديد املجال املحلي وتنميته»(، 1996األكحل املختار) -

 .مشروع ألي تراب؟، الطبعة األولى، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش(، الجهة والجهوية باملغرب: أي 2012بوجروف سعيد) -
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حالة أزيالل املغربي: التدبير املحلي للمدن الجبلية الصغرى بالسفح الشمالي لألطلس الكبير األوسط  

The local management of small mountain towns in the northern slope of the Moroccan 

Central High Atlas : the case of Azilal 

 املغرب /أكادير جامعة ابن زهر /دريس أمهاوشا ذ.

Driss AMHAOUCH/ Ibn Zohr University of Agadir/ Morocco 

 املغرب /أكادير جامعة ابن زهر /د. إبراهيم مدود

Dr Brahim MOUDOUD / Ibn Zohr University of Agadir/ Morocco 

   :الدراسة لخصم
لقد عرف املغرب منذ انطالق الجهوية املتقدمة، نقاشا واسعا حول ضرورة تحسين تدبير الشأن العام املحلي، وفي هذا اإلطار برزت مسألة 

سوسيومجالي أريد به وحدة املدنية، والتي طرحت ضمن سيرورتها التاريخية بجعلها كيانا حضاريا وآلية لتسيير الشأن العام، باعتباره نسق 

تأهيل املجال الحضري لكونه يشكل عنصرا رئيسيا في عملية التنمية وفي الحرص بإحكام على نشاط املجال والقدرة على إدماج كل أجزائه، 

ضعف التدبير املحلي  ، التخطيطية، البشرية ...( في معادلة لتجاوز املشاكل التي يفرزها نشاطه. ولعل)املادية وتحقيق تكاملها على جل املستويات

ع باملجاالت الحضرية، وخاصة منها املتواجدة باملناطق الجبلية، سيدفعنا إلى مقاربة أهم العوامل املساهمة في ضعف تدبير مدينة أزيالل م

 .تبيان درجة التأهيل املتوخاة لتحقيق تنمية محلية للمدينة

 ، اإلمكانات املادية والبشرية.املدن الجبلية الصغرى، الدينامية املجاليةالتدبير املحلي، الفاعلين املحليين،  الكلمات املفاتيح:

Abstract: 

The necessity to enhance the management of local public affairs has been widely discussed in Morocco since 

advanced regionalization began. In this case, the issue of city unit came up and posed to make it a civilized entity and a system 

for managing public affairs during its historical process. It aims generally to rehabilitate the urban area as a socio-spatial 

system and as a key element in the development process, to ensure carefully the activity of the area, to promote the ability to 

integrate all its parts, and also to achieve their integration at all levels (physical, planning, human, etc.) in order to overcome 

or avoid all the problems produced by their activity. Weak local management in urban areas, particularly those that are 

situated in mountainous locations, may force us to discuss the main causes of Azilal's poor management while outlining the 

extent of rehabilitation envisioned to accomplish local development for the city. 

Key words : local management, local actors, Small mountain towns, spatial dynamics, physical and human opportunities. 
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 مقدمة: 

يعتبر االهتمام بالشأن املحلي للمدن الجبلية الصغرى باملغرب، أحد العناصر األساسية لخلق التوازنات على 

الجهوية والوطنية، وذلك باعتباره فاعال مجاليا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا...، يعكس واقعا مستوى التنمية املحلية و 

مغايرا لباقي  املجاالت الترابية األخرى، إال أن تفعيل سياسة الالمركزية وتدبير الشأن املحلي حسب االمكانات املادية 

املجاالت الجبلية، سواء منها القروية أو الحضرية،  في  نفس  والبشرية املتوفرة، لم يستثني من الناحية العملية إدماج

مخططات السياسة العمومية، رغم محاولة تكريس الحكامة التشاركية املحلية في السنوات األخيرة، كآلية تسمح للسكان 

 بالتعبير واملشاركة واملساهمة في تنمية مجاالتهم. 

املغربية الصغرى، التي تقع في السفح الشمالي لجبال األطلس الكبير وباعتبار مدينة أزيالل من بين املدن الجبلية 

األوسط، فقد شهدت توسعا مجاليا كبيرا، ساهمت فيه بشكل كبير هجرة الساكنة القروية، والنمو الديموغرافي، 

كمجال حضري إال  باإلضافة إلى الوظيفة اإلدارية والتجارية املنوطة لها منذ العهد االستعماري. غير أنها لم تنل حظها

، لتنفتح وترتبط بشكل كبير باملجاالت القروية/الجبلية املحيطة بها، مما أفرز بها 1992بموجب التقطيع اإلداري لسنة 

سلوكات وممارسات تتنافى والفعل الحضري رغم كونها تميزت منذ نشأتها بمجموعة من الخصائص التاريخية، 

امكانية استغاللها  التي ستساهم إما إيجابا أو سلبا في تدبير الشأن املحلي وبالتالي والديموغرافية، واالقتصادية والتنموية،

لخلق تنمية محلية للمدينة.  فما هي اذن أهم االشكاالت التي تفرزها التمايزات الطبيعية والبشرية للمدينة الجبلية 

املالية والبشرية لتحريك التنمية املحلية الصغرى، وأين يتجلى ضعف تدبير الشأن املحلي؟ وكيف يمكن ترشيد املوارد 

 باملدينة؟

ولعل مقاربتي ملوضوع هذا املقال، ستتم من خالل اعتماد بعض نتائج بحث ميداني عبارة عن استمارتين، إحداهما 

ل حول دينامية السكن والسكان باملدينة الجبلية الصغرى ألزيالل، والثانية موجهة للمنتخبين باملجلس الجماعي ألزيال

 حول تدبير وتهيئة املدينة.  

I. تمايزات الطبيعية والبشرية، عائق أمام تدبير الشأن املحلي للمدينةال 

 التمايزات الطبيعية كمحدد أساس ي في توسع وتوجيه املدينة .1

تعتبر البنية الطبيعية، أحد املتغيرات املساهمة في توجيه وتوسيع املدن داخل املناطق الجبلية، بكونها   

 كحوافز أو عوائق في تحديد حجمها وشكلها وديناميتها، وبالتالي وظيفتها وهويتها الحضرية، وذلك لكون هاته العواملتحول 

الطبيعية تفرض على ذاتها توزيع السكان في القطر الواحد، كما تفرض على املدن املتواجدة في كل وضع جغرافي ثوابت 

. ولعل ذلك يتطلب مراعاة أثر هذه العوامل في تدبير الشأن (66، صفحة 2005)املهدي بنمير،  تنظيمية وخدماتية مختلفة

املحلي ملدينة أزيالل، واملساهمة في تحديد شكلها وتنظيم وتهيئة مجالها الحضري، باعتبارها منطقة جبلية تتخللها هضاب 

 رسم وتنمية مجالها الحضري. ومنبسطات شاسعة تساهم في خلخلة التوازن في

 موقع وموضع ينطويان على مزايا متعددة .1.1

تقع مدينة أزيالل في إقليم ازيالل، بجهة بني مالل خنيفرة حسب التقسيم الجهوي الحالي، وتعتبر أكبر مدينة بالجهة 
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غله منخفض ورززات من اإلنكسار الجنوب أطلس ي الذي يش دالشرقية للسفح الشمالي لألطلس الكبير األوسط، الذي يمت

م عن سطح البحر. 1452، وذلك على ارتفاع  (66، صفحة 2005)أقيوح الحسين،  جنوبا إلى أن ينتهي بسهول تادال شماال

لها باالنتقال جعل منها قبلة الستقرار املهاجرين القرويين، مما سمح  ولعل تموقعها داخل اإلقليم، ووظائفها منذ القديم،

كيلومتر مربع، حسب التعديل  15وتمتد على مساحة  من مركز قروي الى مدينة جبلية صغرى باألطلس الكبير األوسط،

، لتتضاعف بذلك مساحتها في العقدين األخيرين فقط. (2022)مصلحة التعمير،  2018األخير لتصميم التهيئة عن سنة 

ا الترابية بانتمائهما إلى املجال اإلقليمي ألزيالل، فيحدها من الشمال إقليم بني مالل ومن الجنوب إقليم ورزازات أما حدوده

 ومن الشرق إقليم الرشيدية ومن الغرب إقليمي قلعة السراغنة والحوز.

عالية السفح  ولعل وجود مدينة أزيالل داخل مجاالت هضبية ومنخفضات صغرى ومجزأة تخترقها وديان تنبع من 

الشمالي لألطلس الكبير األوسط، لكون هذه املناطق لم تتعرض لحركات بنائية عنيفة، جعلها تمتاز بخصائص طبيعية 

وبشرية مالئمة لبناء مدن صغرى وسط منطقة يغلب عليها الطابع الجبلي. مما ساهم في قدم التعمير والتعاطي لألنشطة 

إال أن هذه الخصوصية ستزيد من صعوبة التهيئة والتدبير املجالي ملدينة أزيالل، عكس   الفالحية والتجارية بها منذ القديم.

 املدن السهلية والساحلية التي تكون في غالبيتها متجانسة على املستوى املجالي.

 قليم أزياللمدينة أزيالل داخل إ :2الخريطة رقم        األوسط املجال الجبلي لألطلس الكبير قليم ازيالل داخلإ :1الخريطة رقم 

 

 

 

 

 

 

 .«ARC GIS  » برنامج  (، وعمل شخص ي باستعمال2022: مصلحة التعمير بعمالة إقليم أزيالل )أبريل الخريطتينمصدر 

افية تعيق التدبير املحلي للمدينة2.1  .بنية طبوغر

تتميز مدينة أزيالل بكونها تشكل وحدات هضبية متماسكة أحيانا ومنقطعة أحيانا أخرى، سواء على املستوى     

% من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي، 3املركزي أو الخارجي، ويكون اإلنحدار متوسطا بالنسبة ملدينة أزيالل  بنسبة 

م. واثر اختالف مجموعة من النقط االرتفاعية املتفاوتة داخل 1452م و1272علما أن االرتفاعات تتراوح في املدينة ما بين 

م( مثال، '' والحافة الهضبية 1452املدينة، نجد  بروز حافات هضبية، ساهمت التعرية في نشوئها، كمتن ''حي الثكنات)

اب واملسيالت، التي نجدها تتركز م(، هذا باإلضافة إلى مجموعة من األودية والشع1361املطلة على ''زاوية سيدي عبد هللا'')

بويزغران'' الذي يخترق حي إمي نترك،  -ن–بووقبو'' الذي يخترق حي تانوت وحي املسيرة، و''أقا  -ن–باملجال الحضري )''أقا 

ر و شعبة ''تاقات'' التي تخترق كل من حي وادي الذهب و حي تيشيبيت،...(، بل إن ''واد أليلي'' اتخذ كحدود المتداد املدا
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، قبل ضم األحياء الهامشية املطلة على 2008الحضري من الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية في تصميم التهيئة لسنة 

 املدينة " حي ايت عبو، وحي افعداس" .

هكذا يمكننا أن نقول أن املدينة غير متجانسة من الناحية الطبوغرافية، مما يشكل عائقا أمام توسع وتقطيع 

ديد مورفولوجية أحيائها  وبالتالي توجيه ورسم مجاالتها الترابية، وخاصة أن املدينة تشرف عليها وحدة مجاالتها، وتح

جبلية كتلية، ذات ارتفاعات متدرجة تمكننا من التمييز بين ثالث مجموعات طبوغرافية ذات خصائص مورفولوجية 

، 2005)عبد الرحيم بنعلي و حسن ملباركي،  لجبليةمتباينة، وهي الجبال املرتفعة، والجبال الوسطى وهوامش السالسل ا

 120، إضافة إلى كون  املنطقة التي تتواجد بها مدينة أزيالل تعرف أقص ى اتساع لها باألطلس الكبير بحوالي (195صفحة 

 .(MISSENARD Yves, 2006, p. 137 )كلم 

ويتضح كذلك من خالل دينامية املدينة أن البنية الطبوغرافية بها، تشكل أهم التحديات واالشكاالت التي تواجه 

جميع الفاعلين املحليين والجهويين في مجال تهيئة مدينة أزيالل، الى جانب غياب تتبع توزيع األراض ي، لكون البنية العقارية 

 لي للمدينة، وذلك بتأثيرها على توطين األحياء وتوجيه الحركة السكنية بهاساهمت بدورها في تكريس امليز املجا

(BOUTKHOM Hmad, 2008, p. 2) إال أن ذلك لم يمنع من استقطاب عدد مهم من السكان واستمرار الحركة السكنية .

ة عشوائية غير متجانسة وغير متوازنة، وبالتالي سيصعب بهوامش املدينة، مما سيساهم بشكل اضطراري في إفراز مدين

 تدبيرها بشكل جيد بسبب هذه املفارقة الكبيرة بين نوى سكنية قديمة، وأحياء جديدة وأخرى عشوائية.  

 التزايد السكاني للمدينة وصعوبة التحكم في تدبيرها. .2

املدن الصغرى، أساس تفاعل مجموعة من تعتبر التكتالت البشرية وحجم السكان وفئاتهم وأصنافهم داخل    

 العناصر السكانية املتمثلة أساسا في املعطيات الديموغرافية باعتبارها ثمثل الحركية أو الديناميكية الطبيعية للسكان

ساس ي في إبراز حجم الجاذبية ، باإلضافة إلى الهجرة كعنصر أ(11، صفحة 1993)الشاذلي طريفة، ستهم حافظ وآخرون، 

السكانية التي تمارسها املدن الجبلية الصغرى على محيطها القروي، مما ساهم في التطور السكاني باملدينة من جهة،  

وإعادة رسم وتغيير مجالها الترابي، باالنتقال من مركز قروي قديم الى مدينة صغرى حديثة رغم موضعها الجغرافي وثقلها 

 داري من جهة أخرى.التاريخي واال 

 سلوك ديموغرافي يعكس ارتفاع السكان باملدينة .1.2

 1960أزيالل ارتفاعا كبيرا، لكنه متفاوت حسب الفترات االحصائية ما بين  النمو السكاني بمدينةلقد عرف 

نسمة، حيث  1340يكن يتجاوز عدد سكان مدينة أزيالل  ، إذ لوحظ أنه في مطلع الستينيات من القرن املاض ي لم2014و

حينها معبرا للرحل ورواد سوق الخميس األسبوعي، وال تقطنها سوى بعض العائالت القادمة من مناطق ال زالت تشكل 

فترة  اخرى باملغرب، باعتبارها شكلت على املستوى التاريخي مرعى جماعي ومحط نزاع كل القبائل املجاورة. إال أنه خالل
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الثمانينيات والتسعينيات من القرن املاض ي 

لوحظ من خالل االحصائيات الرسمية أن 

 7849من  سكان املدينةهناك ارتفاع عدد 

نسمة سنة  18080الى  1982نسمة سنة 

%، 6.42بنسبة تزايد سكاني وصل الى  1994

ا بشكل كبير الى مصف مما ساهم في ترقيته

يات من املدن الصغرى في مطلع التسعين

كما يتضح من خالل الرسم  القرن املاض ي

 .البياني جانبه

وقد ساهم ارتفاع  نسبة التزايد الطبيعي والتدفقات الهجرية القروية من املناطق القروية الجبلية املجاورة في ارتفاع 

اجع نسبة التزايد بتر  2014خالل الفترات الالحقة، إال أن هناك تدبدبا واضحا خالل إحصاء  سكان مدينة أزياللعدد 

% وعلى املستوى 0.94النمو السكاني على املستوى اإلقليمي بنسبة  ملعدل ا بذلك، رغم تجاوزه%  3.17السكاني بنسبة 

 Monographie générale de la région de Béni Mellal)  %1.25%، وعلى املستوى الوطني بنسبة 0.89الجهوي بنسبة 

– Khénifra, 2015)  مما قد يعيقهما باملدينة خالل السنوات القليلة القادمة،  مع احتمال تراجع نسبة التزايد السكاني ،

 . أسفله 1رقم  لبلوغ  مستوى املدن الجبلية املتوسطة كما يتضح من خالل التوقعات املستقبلية للتزايد السكاني في الجدول 

 .2044والتوقعات املستقبلية في حدود  2014و 1960أزيالل ما بين  ةالسنوي للسكان بمديننسبة التزايد  :1الجدول رقم

 2044 2034 2024 2014 2004 1994 1981 1972 1960 السنوات

عدد السكان 

 بالنسمة
1340 5727 7849 18080 27719 38066 48413 54621 75315 

نسبة التزايد 

 السكاني
....... 12,10 3,50 6,42 4,27 3,17 2,40 0,60 1,07 

، والتوقعات املساااتقبلية ملا بعد 2014و 2004و 1994و 1982و 1972و 1960اإلحصااااءات العامة للساااكان والساااكنى لسااانوات املصددددر: 

 .2044حتى حدود  2014سنة 

هكذا فإن ارتفاع السكان يتطلب ارتفاع نسبة تدخل جميع الفاعلين املحليين وخصوصا مجالس الجماعات 

الترابية، وذلك بازدياد الطلب على التجهيزات واملرافق والخدمات وضمان تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية 

محلية، وبشكل متوازن داخل املجال الحضري. إال أن تضارب حاجيات السكان وعدم إشراكها في التدبير املحلي يشكل 

 بدوره عائقا أمام التدبير الجيد للمدينة.

 .الهجرة وغلبة الطابع القروي للساكنة2.2

السكان الذين يقطنون باملناطق الجبلية املجاورة ملدينة أزيالل، في ظل املخرج الوحيد أمام ذلك تصبح الهجرة      
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ط تغير أنماط العيش بها، مما يكون معه مفارقة كبيرة على مستوى الهجرة من القرية الى املدينة، مع االحتفاظ بذلك الراب

% من سكان  71.4األسري والترابي من خالل املمارسة السوسيومجالية لهذا النوع من الساكنة. حيث نجد أن ما نسبته 

منهم يملكون أراض ي فالحية بالقرة املجاورة، إال  %49.5مدينة أزيالل تعود أصولهم الى املجاالت القروية املجاورة، ونسبة 

، والبحث عن عمل مناسب %53من الهجرة تعود للتطلع الى حياة أفضل بنسبة  أن الدوافع التي كانت وراء هذا النوع

، من قبيل الخالفات العائلية، وتدريس األبناء، واالستقرار بسبب %15، في حين تشكل باقي الدوافع ما نسبته 32%

كل أسبوعي بالنسبة الوظيفة. ولعل تردد هؤالء املهاجرين وخاصة املسنين منهم )أكثر من خمسون سنة(، يتم إما بش

، أما الزيارات %25، بينما تشكل الزيارات الشهرية %18للمنحدرين من املجاالت القروية القريبة من املدينة وذلك بنسبة 

، لتبقى بذلك الزيارات املوسمية لهؤالء املهاجرين القاطنين باملدينة، والذين ينحدرون من القرى %29السنوية فتشكل 

وترتبط أساسا بالحرث والحصاد وجمع الغالت الفالحية كاللوز والزيتون  %28الل تشكل ما نسبته املجاورة القليم أزي

 :3والخروب. ويمكن تتبع درجة توافد الساكنة القروية املجاورة من خالل الخريطة رقم

 درجة توافد السكان القرويين لإلقليم على مدينة أزيالل :3الخريطة رقم

 

، اتضح أن كل من الجماعة القروية الوافدين على مدينة أزياللالقرويين  السكان توزيعمن خالل خريطة ف     

تامدة نومرصيد، وأكودي نلخير، وأيت امحمد، وأيت عباس، وأيت بوكماز يساهمن بالدرجة القريبة إلى املدينة كجماعات 

الجماعات القروية لزاوية أحنصال، وبين األولى في تصدير العنصر البشري، متبوعة بالقرى التي تعرف توافدا متوسطا ك 

املدينة دفعات بشرية مشتتة من باقي القرى األخرى وذلك لدواعي بذلك الويدان، وأوزود، وتكال، وواولى، ودمنات، لتستقبل 

ه وفي توزيع السكان داخل األحياء بمدينة أزيالل نجد أن ما نسبتمتداخلة منها ما هو اقتصادي واجتماعي ونفس ي...الخ. 

من املستجوبين يؤكدون بتواجد سكان بالحي ينحدرون من نفس منطقتهم القروية، وخصوصا مهاجري الثمانينيات  59%

 والتسعينيات من القرن املاض ي.  

هكذا سيتطلب تدبير تدفقات املهاجرين القرويين أساس التعاون بين الجماعات الترابية املجاورة بشكل تنسيقي 
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جاد حل لهذه الظاهرة التي تتطلب جهدا كبيرا في تأهيل السكان الجدد وإدماجهم في الحياة وتشاركي للمساهمة في إي

الحضرية عوض تحويل ممارساتهم القروية الى املدينة، مما سيحد من تأهيل املدينة واملساهمة في تهيئتها كقطب حضري 

 صغير غير متوازن.

 . كثافة سكانية غير منتظمة3.2

، ونمت ديموغرافيا بفضل املدينة الجبلية الصغرى ألزياللتدخلت مجموعة من العوامل التاريخية في نشأة  

)وخاصة  الجبلية املحيطة بها، وتطورت بتنوع الوظائف املوكولة إليهاالقروية/السكان القرويين الوافدين عليها من املناطق 

. إال أن تموضع الساكنة داخلها يرتبط أحيانا بمحيطها الطبيعي والبشري بحكم مرجعيات الهوية الوظيفة االدارية(

، حيث تتركز ببعض األحياء دون التوزيع املجالي للساكنة. هذا ويختلف للساكنة داخل املدينةالسوسيوثقافية والرمزية 

، بعدما انتقلت مساحة املدينة من 2014سنة  ²كلم/نسمة2538حوالي  أزياللمدينة األخرى، إذ بلغت الكثافة السكانية ب

توسيع املجال الحضري وتزامنه مع ارتفاع  فرغم، وبذلك 2018حسب مراجعة تصميم التهيئة في دجنبر  ²كلم 15الى  10

 . 2004سنة  ²نسمة/كلم 2771 علما أن عدد السكان باملدينة بلغنسبة السكان، لم تعرف الكثافة السكانية تغييرا كبيرا، 

األحياء املتموقعة في معظمها نجد تركز الساكنة بشكل قوي في وبخصوص توزيع الساكنة داخل أحياء املدينة، ف

، ويالحظ أن معظم هذه األحياء حديثة وحي وادي الذهبحي الفرح، وحي التقدم وحي أوزود وحي الرشاد بمركز املدينة، ك

الطبوغرافية والعقارية بتوسيع مساحتها  بنيتها سمحت حيثاملاض ي، العهد وبدأ بها السكن في مطلع ثمانينيات القرن 

وتعرف الكثافة السكانية تراجعا متفاوتا باألحياء البعيدة من مركز املدينة، كحي بوسيف، عكس باقي األحياء األخرى بها. 

لك الكثافة السكانية في مدينة وحي تاشوريت، وحي أليلي، وحي أزالفن، وحي تفروين، وحي البشير، وحي أغبالو...، لتتسم بذ

أزيالل بعدم انتظامها في الزمان واملكان، رغم مراجعة تصاميم تهيئتها وتوجيهها مجاليا من الناحيتين الجنوبية، والشمالية 

الشرقية، مما ساهم بشكل أو بآخر في 

حركة سكنية عشوائية وفي تدبير محلي 

ضعيف ال يتماش ى ومتطلبات التوازن 

 (.4للمدينة )خريطة رقم  السوسيومجالي

هكذا يتضح من خالل خريطة 

توزيع السكان أن األمر ال يرتبط بتركزها في 

نجد أن ما  حيث، األحياء القديمة للمدينة

من األسر فقط تقطن  % 7.2نسبته 

وحي الثكنات  ،وحي الزاوية ،حي أزيالل القديم كل من، وترتكز في 2014فترة الحماية حسب احصائيات  منذمدينة أزيالل 

تكز عادة وتر  باملدينةمن األسر  %40والحي االداري، بينما نجد مرحلة ما بعد االستقالل عرفت استقرار ما نسبته حوالي 

ا وبمجرد تصنيفه مع بعض النوى السكنية التي بدأت في التشكل مع مطلع التسعينيات،ها، باملناطق املحيطة بمركز 

رغم تباطؤ استقرار السكان في  بمدينة أزيالل، %31.6وفود أسرية شكلت  ستستقبل 1992صغرى بظهير ينة كمد

، مما سيضع املدينة في مفارقة 2014للسكان والسكنى  حسب االحصاء العام% 21.6العقدين األخيرين باملدينة بحوالي 
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باقي العراقيل أخرى جديدة ستساهم في ضعف تدبير الشأن املحلي، وذلك ارتباطا بتباطؤ التوسيع الحضري في ظل 

 واالشكاالت األخرى املذكورة.

II. قوة إمكانيات املجلس الجماعي وضعف التخطيط للمدينة 

ألزيالل على التوفر على موارد مالية وبشرية  ترابيفي إطار الالمركزية التي نهجتها الدولة، يتوقف تسيير املجال ال

قادرة على توفير الخدمات والتجهيزات األساسية للمدينة، مع تسطير مسؤولياتها في تدبير شؤون الساكنة املحلية على 

 واقتصادية...الخ. ،إداريةو مستويات متعددة، اجتماعية، 

 االمكانيات املادية والبشرية للمجلس الجماعي للمدينة .1

 مكانيات املادية ال  .1.1

سواء أكانت عادية أم استثنائية تشكل الرصيد املالي، أي الرأسمال الذي تتحرك  للجماعة الترابية إن املوارد املالية

. ولعل  (37، صفحة 1993)بنمير املهدي،  في مختلف امليادين واملجاالت التي لها ارتباط بقضايا السكان الجماعةبواسطته 

الطبيعة القانونية للجماعات وإمكانياتها املالية الذاتية محددان أساسيان يتداخالن مع الوقائع السوسويوتاريخية 

وينعكسان على إشكالية تدبير الشؤون الداخلية للمدينة  (11، صفحة 1991)أسعد عبد املجيد،  املحلية والوطنية

سيع مجاالتها تو موازاة مع زيالل أل  الجماعة الترابيةمداخيل  تتبعوتوجيهها في إطار تخطيط حضري محكم، وفي إطار 

عي واملجلس الجما الجماعي السابق ملدينة أزياللكحصيلة لنشاط املجلس  2021و 2013درجة تطورها ما بين سنتتبع 

 (.2الجدول رقم الحالي )

 .2021إلى سنة  2013مداخيل الجماعة الترابية ملدينة أزيالل من سنة  :2الجدول رقم 

 .2022في أبريل  الخزينة اإلقليمية ألزياللاملصدر:    

استقرارا ملحوظا خالل زيالل نالحظ أنها عرفت أل  للجماعة الترابية لالمكانات املادية هكذا فمن خالل تتبعنا  

 لاملداخيل كما املصاريف، إال أنها شهدت تطورا كبيرا مقارنة مع  مداخيل ما قب العشر سنوات األخيرة ، سواء على مستوى 

وحوالي  2003درهم فقط سنة   2262103.70عشرين سنة من الزمن، حيث نجد أن مداخيل الجماعة بلغت حوالي  

نسمة مع توسع املدينة  10347بحوالي  2014و  2004، إال أن ارتفاع الساكنة بين إحصاء 2006درهم سنة  3262566.25

كيلومتر مربع خالل نفس الفترة ساهما في هذا التطور، رغم أن جميع املنتخبين الحاليين أكدوا  15كيلومتر مربع الى  10من 

بالدرهم  املداخيل املصاريف بالدرهم الفائض والتحمل من السنة املاضية بالدرهم  السنة 

4545961.46 25304091.16 29850052.62 2013 

5816188.17 23604154.23 29420342.40 2014 

9000608.55 25060924.84 34061533.39 2015 

4710781.49 27142686.17 31853467.66 2016 

5982756.32 25326275.07 31309031.39 2017 

8128856.60 24894632.29 33023488.89 2018 

1690104.18 28318407.07 30008511.25 2019 

2146110.59 25320341.73 27466452.32 2020 

2257152.21 26750619.13 29007771.34 2021 
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ويتطلب الرفع من   من املنتخبين أنها متوسطة.  % 30ما نسبته  ، في حين اعتبرتها%70عن ضعف ميزانية الجماعة بنسبة 

 ميزانية الجماعة الترابية القيام بمجموعة من االجراءات التي من شأنها ذلك، وهي كالتالي:

 إعداد برامج ومشاريع ذات أولوية ومنفعة عامة للساكنة، بما يتماش ى والنجاعة الفعلية مليزانية الجماعة؛ -

تشاركي وتشاوري في تديبير أموال الجماعة الترابية واستغالل الفاعلين املؤسساتيين واملدنيين في إعداد  العمل بشكل -

 برامج الجماعة؛

االلتزام باملبادئ العامة املوجهة للميزانية وفق ما ينص عليه القانون وضمان الشفافية واملصداقية في جميع العمليات   -

 املالية للجماعة؛

ع نسبة الفائض املالي عن السنة املالية السابقة، في ظل ارتفاع حاجيات الساكنة وتنوعها بالجماعة الترابية تفادي ارتفا -

 ألزيالل؛

 الرفع من حصيلة الضرائب والرسوم املأذون للجماعة الترابية في تحصيلها؛  -

 جماعة؛البحث عن شركاء لإلستفادة من املساعدات والهبات التي قد ترفع من ميزانية ال  -

 ها املؤسسات العمومية فوق ترابها؛فتح املجال الستفادة الجماعات من مدخول التجهيزات التي تنجز  -

 التخفيض من تكاليف التسيير املرتبطة بمصاريف ونفقات الجماعة الترابية ألزيالل؛ -

 قات الجماعة.الحفاظ على توازن امليزانية ومحاولة الرفع منها بوضع تقديرات عملية ملداخيل ونف  -

 . المكانيات البشرية2.1

 الجماعة الترابيةإن تسيير دواليب  

أزيالل يحتاج إلى طاقات بشرية ذات ملدينة 

كفاءات عالية في مجال التسيير اإلداري 

واملالي، واعتبارا بأن ساكنة أزيالل حسب 

، نسمة 38066في ، حددت 2014إحصائيات 

عضوا  30من  تشكلفإن املجلس الجماعي 

) بتنفيذ القانون رقم نواب للرئيس  06 منهم

وبعد تقص ي املستوى املنهي لهؤالء املنتخبين اتضح أن في املعارضة.  عضو 12و (2002املتعلق بامليثاق الجماعي،  00-78

من أعضائه كانوا في املجلس السابق.  لكن كيف سيساهم  % 27رغم كون  ة من املجلس السابق،ءاملجلس الحالي أكثر كفا

 :2رقم املبيان يمكن تتبع هذا املستوى املنهي من خالل ، و تسيير املجلس الجماعي وتدبير مجاله الترابي؟في تحسين ظروف 

منهم  %60الذي يوضح املستوى املنهي ملنتخبي املجلس الجماعي الحالي، أن نسبة  ويتضح من خالل املبيان 

، ليبقى فقط عضوين %34يمارسون األعمال الحرة ومقاولون، إضافة إلى نسبة مهمة من املوظفين العموميين بنسبة 

يتميزون  % 63أحدهما متقاعد واآلخر بدون مهنة. أما بخصوص املستوى الدراس ي لهؤالء املنتخبين فنجد أن ما نسبته 

لى مستوى دراس ي ثانوي، وال يشكل املنتخبين الذين ال يتوفرون على تتوفر ع %27بمستوى دراس ي جامعي، وأن ما نسبته 
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تنوعا ملحوظا، رغم زيالل فقد شهد أل  املجلس الجماعيأما على مستوى موظفي ، فقط. %9مستوى دراس ي إعدادي سوى 

ني يمثل فقط، بينما الصنف الثا %10.53ضعف عدد األطر العليا واملتوسطة به، حيث يمثل الصنف األول ما نسبته 

 . %61.05، ويبقى عدد األطر الصغرى كبيرا بنسبة 28.42%

 أزيالل املجلس الجماعي ملدينةعدد موظفي تطور  :3الجدول رقم

 األطر
2022 

 % العدد

 9.30 10 األطر العليا

 53.49 27 األطر املتوسطة

 37.21 58 األطر الصغرى 

 100 95 املجموع

 2022في شهر ماي  ملدينة أزياللالجماعة الترابية املصدر:  

بذلك يمكن القول ن املجلس الجماعي في ظل وضعيته الحالية يمتاز بإمكانات مادية وبشرية ال بأس بها، وبتكامل 

مدينة بين التسيير املؤسساتي والتسيير املقاوالتي، لكن الى أي حد يمكن لهاته االمكانات املساهمة في تدبير الشأن املحلي لل

 ط لها على عدة مستويات؟والتخطي

 يشمل ضعف التدبير باملدينة عدة مستويات .2

عكسه إلى حد كبير تحليل الحاجيات االقتصادية دبير باملجال الحضري ألزيالل يلعل ضعف أو قوة الت 

واالجتماعية للساكنة، وذلك بغرض ترجمتها في الواقع امللموس )مساكن، طرق، مدارس، مستشفيات، مجاالت خضراء...( 

يبقى ضعيفا جدا ملحدودية جماعي، رغم االمكانات املادية والبشرية، داخل املجلس الاملتدخلين وبهذا املعنى نجد أن دور 

مقاربة بعض العناصر األساسية والبنيوية من خالل الرؤية والبرامج املرتبطة بالتدبير الجيد للمدينة، وذلك ما سنلمسه 

  في هذه العملية: 

 قطاع السكان .1.2

الزال السكن بمدينة أزيالل يعاني من املمارسة العشوائية، وذلك بمساهمة من املجلس الجماعي ملدينة أزيالل،   

رخصة اصالح في  690، وحوالي 2021و  2015رخصة بناء في الفترة املمتدة ما بين سنوات  785حيث تم تسليم ما عدده 

، وقد لوحظ أن معظم هاته الرخص سلمت لصالح 1 (2022ير بالجماعة الترابية ألزيالل، ماي )مصلحة التعم نفس الفترة 

أحياء الزاوية  والنهضة وتانوت و أزيالل القديم وحي أغبالو، وبعض الوداديات السكنية ...، وهي في معظمها أحياء تتواجد 

داخل املدينة. وارتباطا بالتعديل األخير لتصميم التهيئة  بالقرب من مركز املدينة، مما أفرز كثافة سكانية غير منتظمة

بتوسيع املجال الحضري في اتجاه الجنوب الغربي واعداد برامج مشاريع في الجهة الشمالية الغربية، زاد بدوره من ضعف 

الوضعية ية، إال أن تدبير السكن باملدينة، وذلك رغم إثارة هذا القطاع في معظم دورات املجالس الجماعية السابقة والحال

زالت متأزمة، وخاصة في ظل تداخل السكن القروي بالسكن الحضري في جنبات املدينة. وعليه سيبقى إصالح قطاع  ال

التعمير وإعداد املجال السكني باملدينة عنصرا مهما، باعتباره املرآة التي تعكس تنظيم وحسن تدبيره. وإلى متى ستستمر 

 ة باملدينة رغم وعي جميع الفاعلين واملتدخلين املحليين بها؟ الحركية السكنية العشوائي
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 القطاع االقتصادي واالجتماعي .2.2

رغم كون معظم ساكنة املدينة تنحدر من املناطق القروية الجبلية املجاورة، فإن الفاعلين املحليين عملوا على   

وحدة متباينة على املستويين االقتصادي واالجتماعي، إذ نجد أحياء تستفيد من التجهيزات أزيالل تشكل  مدينة جعل

لم تعرف بعد أي  بينما ال زالت أحياءوإعادة الهيكلة، تستفيد من التبليط واملرافق والخدمات العمومية وأحياء أخرى 

ع الفوارق االجتماعية وتذويب العموميات تدخل على مستوى من هاته املستويات، وذلك سيساهم بشكل أو بآخر في تطبي

 االجتماعية وخاصة باألحياء التي تعد إلى حد ما متجانسة.

تختلف حيث بعدم تنظيمها،  املدينةأما على املستوى االقتصادي، فتتميز املجاالت املخصصة للتسويق داخل  

ول شارع الحسن الثاني( تركزا هاما لهذه بدورها من حي آلخر، ويعرف وسط املدينة )الحي التجاري، حي الفرح وعلى ط

األنشطة بكل أنواعها وذلك باعتباره النواة التجارية األولى باملدينة، إذ كان يضم سوق الخميس األسبوعي الذي تم تحويله 

از به للبعد الرمزي الذي كان يمتبطريقة عشوائية الى الجهة الجنوبية الغربية للمدينة، مما أدى إلى فقدانه   1997سنة 

  .19باإلضافة إلى الدور املحوري الذي لعبه في هيكلة هذه املدينة منذ أواخر القرن 

افق والتجهيزات العمومية .3.2  املر

 تجلىيعتبر كذلك ضعف املرافق والتجهيزات العمومية إحدى عوائق الدينامية املتوازنة بمدينة أزيالل والذي ي

باملدينة، حيث رغم مباشرة إعداد أماكن خاصة بذلك، بغية تنظيم األنشطة  األنشطة التجاريةأساسا في ضعف تنظيم 

النقل العمومي  غير املهيكلة داخل أسواق نموذجية، إال أنها عشوائية وغير مجهزة باملرافق الضرورية. وبخصوص قطاع

وفضاءات مفتوحة، اتخذت  ، فإن املدينة ال تتوفر إال على ساحاتبناء وهيكلة الشأن املحلي كمؤشر ناتج عن، الحضري 

أما على  وسيارات األجرة من الصنف األول، وغير مجهزة وال تتوفر على أدنى املرافق.   كمحطات طرقية خاصة بالحافالت

على مستوى أحياء املدينة، حيث أنه رغم توفر املجلس الجماعي على  فإن التباين يعد واضحا مستوى قطاع النظافة

 أن هناك ضعف االهتمام بالنظافة، وخصوصا في االحياء التي تتواجد في حدود املدينة، أضف معدات للنهوض بالقطاع إال

الى ذلك أن مطرح األزبال يتواجد بمقربة من املدينة بالجهة الجنوبية الغربية، ويعتبر عشوائيا، مما يؤثر سلبا على املدينة 

تصل الى كل أرجاء املدينة. ولكون املدينة عبارة عن هضبة  الجبلية الصغرى ألزيالل، حيث تنبع منه دخاخين وروائح كريهة

منبسطة ذات انحدار جنوب غربي، فقد شيدت بها محطة تصفية املياه العادمة على الحدود الجنوبية للمدينة مما يتسبب 

 كذلك في رائحة كريهة تفقد املدينة رمزيتها الجبلية.    

 . األعمال الثقافية واالجتماعية4.2

 والحضارية تقوم على ةناداة باعتبار العنصر البشري أساس التنمية، واعتبار الحفاظ على الهوية الثقافيرغم امل

 وواقع مدينة أزيالل، اعتبارا للعناصر التالية:التربية السليمة، فإن هذا يتنافى  أساس

 عدم إدماج الشباب املحلي وتأطيره وربطه بمقوماته الحضارية األصيلة؛ -

 مثقفي املنطقة من دور الثقافة املتواجدة باملدينة )املركب التربوي، املركب الثقافي، دار الشباب...(ضعف استفادة  -

عدم إنشاء حدائق عمومية جديدة باملدينة وإغالق مستمر لبعض املتواجدة منها، وعدم إشراك الجمعيات البيئية  -

 املحلية في تسييرها؛
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 نة واستعماله ألغراض غير التي شيد من أجلها. تغييب دور مركز تقوية قدرات الشباب باملدي -

 عدم االهتمام بمجموعة من الرموز الحضارية للمدينة؛ -

أن كل مستويات التدبير الحضري بأزيالل تعمل على تكريس العشوائية املجالية واالجتماعية، وفي  ضحهكذا يت

ديناميته إال من مشروع املجتمع، وأن ذلك تجسيد لضعف التأطير املحلي، وأن مشروع املجال ال يمكن أن يستمد 

 ؟التنمية املحلية للمدينة وتأهيلها. فكيف يمكن إذن تأهيل عهيكلة املجال تكون من هيكلة املجتم

III. تحريك التنمية املحلية ملدينة أزيالل 

تستوجب معالجة االختالالت التي تعاني منها املدينة، وذلك عبر اعتماد مقاربة ل التنمية املحلية ملدينة أزياللإن 

سعيا بذلك إلى تدبير محلي تشاورية تعاقدية، ترتكز على تنسيق وتوحيد مجهودات مختلف املتدخلين في املجال الحضري 

 معقلن.

 ترشيد وعقلنة املوارد املالية للجماعة الترابية ألزيالل .1

ودية املوارد املحلية والعمل على استقرارها إلى جانب ترشيد النفقات املحلية، يشكل اإلطار إن هدف تحسين مرد

العام لسياسة محلية تهدف إلى التنمية بمدينة أزيالل، إال أن هذا اإلطار يجب أن يضمن مشاركة واهتمام السكان 

 :بجماعاتهم وأن يضمن لهم حقوقهم باعتماد التدابير التالية

 جماعة الترابية؛الشفافية في تدبير الشأن املالي للاعتماد  -

الجماعة، مع أخذ اقتراحاتهم بعين االعتبار، قدر ما تسمح به في أوضاع ميزانية  الساكنة بشكل مباشرإشراك  -

  امليزانية وحسب األولويات؛

للمجلس املالية واألدبية التقارير  البرامج السنوية للمجلس الجماعي، مع إمكانية اطالع الساكنة على محاولة نشر -

 الجماعي عن طريق بوابتها االليكترونية؛ 

بشكل معقلن،  الحد من االنزالقات التي يعرفها مجال تدبير املالية املحلية ووضع امليزانيات واملحاسبة السنوية -

  مع تفادي ارتفاع قيمة الفائض والتحمل من السنوات املاضية؛ 

 املالي؛ املصالح والسلطات العمومية املعنية بعملية التحصيلالرفع من مستوى التنسيق بين  -

 للجماعة الترابية؛ نهج أسلوب الترشيد والعقلنة في السياسة االنفاقية -

ات أولوية تعنى باملجاالت االجتماعية ذاعتماد حسابات خصوصية للميزانية من أجل النهوض ببرامج تنموية  -

 والثقافية واالقتصادية.

 السوسيوقتصادية للمدينةتحريك التنمية  .2

ة وتنظيم البعد االجتماعي سعيا يتوقف تحريك القطاع السوسيوقتصادي باملدينة على تقوية األنشطة االقتصادي

لك في تنمية محلية، تراعي إشراك كافة املتدخلين االقتصاديين واالجتماعيين، والتي من شأنها أن تسهم في خلق تنمية بذ

لك يتطلب في البداية تأهيل بعض املستويات التي قد للمدينة، ولعل ذمستدامة أساسها الرفع من اإلمكانيات التنموية 

 تنجم باملدينة والتي سنشير إليها كالتالي:

، وإعادة هيكلتهما "األحد، واألربعاء، والثالثاء، والسبت"والسويقات  "سوق الخميس"يجب تنظيم السوق األسبوعي  -

من جهة، والرفع من السومة الكرائية لهذه املرافق من جهة أخرى، ويتطلب ذلك  ساكنة املدينةخدمة ملصالح 

 ؛للبيع والشراء مع محاولة تنطيق هذه األسواقتنظيف هذه األماكن، وإصالحها، وتبليط الساحة املخصصة فيها 
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 مع اخذ بعدها الرمزي بعين االعتبار؛ املناطق التجارية النشيطة بالحي التجاري، بعض األماكن بيجب إعادة النظر في  -

 ؛يجب تنظيم قطاع البناء باملدينة وتحسين شروط االستثمار فيه والحد من عشوائيته -

جميع محاولة تبليط  ع...( مق زات األساسية بكل أحياء املدينة )املاء، الكهرباء، الطر يجب تعميم االستفادة من التجهي -

 ؛وبالتالي النهوض بالتنمية االجتماعية للمدينةفيها، أزقتها لتسهيل التنقل 

 ؛الحفاظ على البعد الرمزي للمدينة بترميم بعض القصبات والحفاظ على األسماء املحلية لألحياء والشوارع واألزقة -

مؤسسة جامعية بجميع التخصصات والحتواء طلبة اقليم أزيالل باعتبار ساكنته التعليم، بإنشاء ي النهوض بقطاع -

 باملدينة؛تطور الساكنة  تماشيا معتعليمية الؤسسات ألف نسمة، والزيادة من امل 250تتجاوز 

 اقليم أزيالل.السهر على إنشاء مستشفى جامعي ومصحات باملدينة، تماشيا مع موقعها بقلب  -

 السهام في ضبط وإصالح قطاع التعمير وإعداد املجال الترابي .3

، ولعل إصالح هذا باملدينةيعتبر التعمير مجاال خصبا لتنظيم استعماالت األراض ي، وتخطيط املرافق والخدمات 

األساسية، ملا لذلك من أهمية في القطاع يستوجب التدخل على مستوى تقوية البنيات التحتية ونوعية البناء، والتجهيزات 

 يجب: بمدينة أزيالل تنظيم املدينة من حيث العمران. ولتأهيل هذا القطاع

مع في أرض الواقع، مخرجاته  تطبيقبناء على تصورات علمية تسمح بمناطق السكن في تصميم التهيئة،  ضبط -

 باملدينة؛ املعقلن لحركية السكن   خطيطفي إطار التللساكنة بعين االعتبار السوسيوقتصادية  أخذ االحتياجات

 قطاع التعمير باملدينة؛بين مختلف املتدخلين في مجال تدبير  وتحديد املسؤوليات توزيع املهام -

 ؛في قرارات تصميم التهيئة وتسجيل اعتراضاتهابشكل فعلي إشراك الساكنة املحلية  -

ة باملدينة، وتسطير برامج لتتبع ديناميتها لجن كفأة داخل املجلس الجماعي، لتتبع الحركة السكنيإحداث  -

 وتوسعها املستقبلي؛ 

يجب االستفادة من الخروقات واألخطاء الفادحة التي عرفها تصميم التهيئة السابق، نتيجة عدم تحمل املسؤولية  -

 في إنجاز هذه الوثيقة.

للجماعة توسيع الرصيد العقاري ل، سعيا جماعة الترابية ألزياللاألراض ي العسكرية للبعض العمل على تفويت  -

 الترابية، واستغالله في تشييد مؤسسات ادارية جديدة؛ 

، وإعادة هيكلة االحياء العشوائية التي ضمها تصميم التهيئة األحياء السكنيةجميع النهوض بتقوية البنى التحتية ب -

 هيزات األساسيةبها؛ومحاولة تعميم التج األخير،

التي تعرف تركزا للسكن غير الالئق، مع زجر القديمة قانوني، وإعادة هيكلة األحياء منع السكن العشوائي غير ال -

 املخالفات في وجه كل من حاول تشويه النسيج الحضري للمدينة.

 الحفاظ على األسماء املحلية لألحياء ملا توحي إليه من أبعاد ثقافية ورمزية. -

 حويل محطة تصفية املياه العادمة بعيدا عن املدينة.إعادة رسم شبكة جديدة للتطهير السائل باملدينة، وت -

 االهتمام بجودة الخدمات األساسية للجماعة الترابية .4

يشكل االهتمام بجودة الخدمات األساسية باملدينة إحدى الركائز األساسية التي تساهم في ديناميتها وتأهيلها 

 طاع النقل وقطاع النظافة.وبالتالي تنميتها. ولعل هذه الخدمات سنحصرها فقط في كل من ق

للمشاكل التي تعرقله والتي سبق ذكر البعض منها فإن تنميته  افبالنسبة لقطاع النقل العمومي داخل املدينة، ونظر 

 والنهوض به يتطلب:
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املساهمة في إنجاز محطة طرقية للحافالت، ومحاولة تنظيم السيارات من الدرجة األولى، ومضاعفة عددها رغبة  -

 لساكنة املدينة؛في تحسين جودة الخدمات 

، وبعض األحياء الهامشية التابعة للجماعات القروية املجاورة، والتي محاولة فك العزلة عن بعض أحياء املدينة -

 للمجال الحضري في املستقبل القريب مع ربطها بالشبكة الطرقية املتاحة؛من شأنها أن تضم 

توسع املدينة وخاصة بالجهة الغربية العمل على توسيع الشبكة الطرقية داخل املجال الحضري، ملا لها من دور في  -

 .لها

 ي:فإن النهوض به يتطلب من املسؤولين املحليين القيام بما يل بالنسبة لقطاع النظافةأما 

 ؛تكوين لجنة مكلفة بالنظافة ومحاربة النقط السوداء باملدينة  -

 ؛لجمع النفايات، مع نشر الوعي بين السكان إضافية رصد اعتمادات مالية  -

 )جمعيات األحياء( تعميم االستفادة من خدمة جمع النفايات في جميع أحياء املدينة، وتحميل املسؤولية للساكنة -

 ؛إلى جانب السلطات املحلية

 ؛توزيع حاويات األزبال بشكل متساوي بين أحياء املدينة -

اش ي والبهائم داخل املجال الحضري، تحت طائلة غرامات تهديدية. الحفاظ على نظافة األحياء ومنع تربية املو  -

 وتحويل املطرح الجماعي الخاص باألزبال أو البحث عن شراكات إلعادة تدويرها بطريقة علمية وبذات املكان؛

لكونها  بشكل يومي،العمومية  باملجاالت الخضراء على صعيد أحياء املدينة، مع فتح أبواب الحدائق النهوض -

 أساسيا للساكنة من جهة، ونقص التردد على الشارع الرئيس ي للمدينة من جهة ثانية؛متنفسا 

ملا  للمدينة الترابية مدارات سياحية باملجاالت املحادية للحدودوكاالت سياحية باملدينة، والسهر على رسم خلق  -

 تكتنفه من مؤهالت طبيعية هامة.

 االهتمام باألعمال الثقافية واالجتماعية  .5

إن النهوض بامليدان الثقافي بمدينة أزيالل يستدعي إحداث خزانة البلدية وتزويدها بالكتب والسجالت العلمية  

اجدة باملدينة بمختلف التجهيزات املطلوبة، واالستفادة النافعة، مع بناء املزيد من دور الشباب، وتزويد دار الشباب املتو 

من املركب التربوي املتواجد باملدينة، وذلك من أجل نشر الثقافة والتربية، خاصة في صفوف الشباب. هذا باإلضافة إلى 

نسيق الجهود مع إنعاش الفنون املحلية بمختلف أنواعها كاملوسيقى والرسم واملسرح والنحت، إال أن هذا لن يتأتى إال بت

جمعيات وهيئات املجتمع املدني، ومحاولة التنسيق مع املصالح الخارجية رغبة في تنظيم مهرجانات فكرية رمزية وأسابيع 

 ثقافية وفنية باملدينة.

أما على املستوى االجتماعي فإنه يجب توفير شروط ومناخ دمج الشباب واألطفال والنساء، وتأطيرهم وربطهم  

بمقوماتهم الحضارية، اعتبارا لكون العمل االجتماعي من أهم عوامل دمج جميع الفئات والشرائح ويساهم في تحقيق تنمية 

 محلية شاملة ومندمجة. 

 :خاتمة

التدبير املحلي باملدينة الجبلية الصغرى ألزيالل، قادنا إلى إبراز االكراهات املجالية والبشرية، إن الحديث عن 

كمحددين أساسيين في دينامية املدينة، الى جانب االمكانيات املادية والبشرية للجماعة الترابية، حيث ساهما بشكل كبير 

مما ، اسية، والثقافية، والعمرانية ..(، واالجتماعية، والسيعلى جل املستويات ) االقتصادية التدبير املحليضعف في  
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سيتطلب تنسيق الجهود بين جميع الفعاليات واملؤسسات املعنية، لتسطير برامج استعجالية مفادها إعادة تأهيل املدينة 

لساكنة الجبلية ومحاولة التصدي لجميع التحوالت السوسيومجالية املتوقعة  في ظل  التغيرات املتوقعة ألنماط عيش ا

  املجاورة للمدينة. 
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جهة فاس مكناس  تاونات:قليم إن تحقيق التنمية املستدامة حالة تثمين املوارد الترابية ورها

 )املغرب(

Valorization of soil resources and the stakes for achieving sustainable development in 

Taounate: Fès-Meknès region )Morocco  (  

 املغربجامعة سيدي محمد ن عبد هللا//الغنيوي  فمنص د.

Dr Monssif Ghanioui/University of sidi Mohammed ben Abdellah/Morocco 

 الدراسة: ملخص

تحقيق تظل إشكالية التنمية باملناطق الجبلية من أبرز التحديات التي تواجه املغرب، ومن تم أصبح الرهان كبير على تعبئة املوارد الترابية ل

بجهة فاس مكناس، التي املجاالت الريفية. ويعتبر املجال الترابي إلقليم تاونات احد أهم املناطق الجبلية  تنافسية من التنمية املحلية والرفع

تزخر بموارد ترابية متنوعة تتوزع بين ما هو طبيعي وتاريخي وثقافي، أضف الى ذلك العنصر البشري، والتي تشكل مجتمعة ثروة حقيقية من 

ارده الترابية، اقتصادية بشكل عام، اال أن هذا املجال ال زال رغم تنوع مو -شأنها تحقيق التنمية السياحية باملجال بشكل خاص، والسوسيو

 التي املحلية املوارد الترابية  تأتي مقاربة اقتصادية كبيرة، تزيد من تعميق التفاوتات املجالية داخل الجهة. وهنا-يعاني من هشاشة سوسيو

ملة ومتوازنة شا املجال وتحقيق تنمية  تنافسية للرفع من مستدام تنموي  وكبديل للموارد الرشيد لالستغالل كنمط املقال هذا في نطرحها

 تعود بالنفع على التنمية املحلية باملنطقة .

 التنمية املستدامة –التسويق الترابي  -املوارد الترابية -تاونات : إقليمالكلمات املفاتيح

ABSTRCAT: 

The problem remain mountainous regions one of the most challenges that which facing Morocco and the best was made as 

the long searches instead localization and was taken the competition between rural areas. .as consider the soil area in 

Taounate region .one of the most region mountain according to Fez Meknes, which is abundant  with diverse earthy 

resources that  are divided between the natural, historical and cultural , add  to the  human component massage which 

together constitutes a real wealth of political development in particular suffers from economic fragility in general , in spite of 

the diversity of regional soil resources,  the approach to local dirt resources presented in the article as sustainable pattern of 

development exploitation to increase the competitiveness of the field  and achieve comprehensive development. 

Keywords : Taounate Région- territorial  Resources- territorial Marketing - Sustainable Development 

 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/territorial/617780
https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/territorial/617780
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 :مقدمة

 وتسريع تنشيط في الهامودورها  املحلية التنمية في املوارد الترابية بأهمية متزايدا إدراكا ،األخيرة العقود في العالم شهد         

 واملجال عموما التنمية قضايا ملقاربة توجها حديثا املحلى املجال الى العودة اصبحت األساس هذا االقتصاد، على عجلة

 املحلين الفاعلين تعبئة وعلى الترابية ابراز الخصوصيات على تقوم محليا شأنا باتت التنمية الن خاص، بشكل القروي

 التوجه هذا عليها يعتمد التي االساسية املرتكزات من بين املوارد الترابية تثمين ويعد  الجماعي. طموحهم تحقيق اجل من

 التي القروية املجاالت بين من يعد تاونات، اقليم ونظرا لكون  .املحلي املجال تنافسية من للرفع الترابي  التسويق في الجديد

الترابية املادية)طبيعة ، تاريخية(، وموارد  باملوارد يتعلق فيما الترابي؛ سواء للتسويق هائلة ومؤهالت امكانيات على تتوفر

 وجه على منها نذكر الخصوصية؛ يحظى االقليم بمؤهالت زراعية ذاتغير مادية )تقاليد، عادات، فنون شعبية... (، كما 

 االبقار، االغنام، (والحيواني ،) ...والعطرية الطبية النباتات زيتون، تين،(الزراعي بشقيها الفالحية املنتوجات الخصوص

 للموارد الرشيد لالستغالل كنمط املقال هذا في نطرحها التي املحلية وارد الترابية امل تثمين تأتي، مقاربة وهنا  .)...املاعز،

الترابي. وذلك وفق مقاربة جغرافية نسقية ترتكز على العمل  والتسويق املجال تنافسية للرفع من مستدام تنموي  وكبديل

 امليداني .

I. نوعية وبشرية فية جغرا بمؤهالت ريفي مجال :تاونات إقليم 

  توطين املجال الترابي إلقليم تاونات – 1

 الوطني والجهوي  اإلطار مجال الدراسة ضمن  نتوطي :01رقم الخريطة

 املنخفضة والجبال التالل بسيادة تتميز الريف، بمقدمة تعرف انتقالية جغرافية لوحدة تاونات إقليم ينتمي

 حيزين من ويتشكل ورغة، واد ضفتي على يمتد .الطبيعي الوسط وهشاشة املوارد ومحدودية الكثافة السكانية وارتفاع

 ،2كلم 5616 مساحته تبلغ .اليسرى  الضفة على الحياينة وبالد اليمنى، الضفة على جبالة هما منطقة مختلفتين، ترابيين
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 الت املجال ضمن يقع .2كلم /نسمة 117,9 تبلغ بكثافة دوار، 1600 على موزعة نسمة،  662246سكانه عدد ويقدر

 تازة واقليم جنوبا فاس ووالية شماال شفشاون  واقليم الحسيمة إقليم من إداريا بكل يحد مكناس،- فاس لجهة الترابي

 غربا. واقليم وزان قاسم سيدي واقليم شرقا،

  إقليم تاونات حمولة بشرية جد مرتفعة: - 2

يتميز مجال الدراسة بحمولة بشرية جد مرتفعة، ال يمكن تفسيرها إال بالظروف التاريخية التي عرفتها هذه 

تعود أساسا إلى االستقرار غير اإلرادي للسكان، منذ حكم السعديين بجنوب ورغة إلى ظهور دواوير املنطقة، والتي 

 (31، ص2014،ضايض ) .بمواضع جغرافية ال تشجع في غالب األحيان على ارتباط السكان باألرض

 2014-1982: الكثافة السكانية خالل 01رقم جدول 

عدد الجماعات أقل من  السنوات

 2ن/كلم 60

عدد الجماعات بين 

 2ن/كلم 60-80

عدد الجماعات بين 

 2ن/كلم80-100

-100عدد الجماعات بين 

 2ن/كلم 120

عدد الجماعات أكثر من 

 ن/كلم 120

1982 2 13 13 10 16 

1994 1 6 12 10 24 

2004 1 2 14 7 26 

2014 1 3 12 10 22 

 .2014-2004-1994-1982-1971-1960والسكنى املصدر: اإلحصاءات العامة للسكان                      

 2ن/كلم 120(، يتضح أن عدد الجماعات التي تفوق 2014و 2004إذا أخذنا بعين االعتبار اإلحصاءين األخيرين )

، حيث سجلت 2014من مجموع الجماعات الترابية باملجال، هذه النسبة سوف تتراجع سنة  2004سنة  %52تشكل 

 وتحيل هذه النسبة على كثافة سكانية عالية باملجال. من مجموع الجماعات،  45%

بشكل عام تعكس دراسة ظاهرة الكثافة السكانية صعوبة العيش من األرض واستمرار االرتباط بها. ولهذا 

السبب، وال غرابة في ذلك، يعتبر التوسع املجالي لنبتة الكيف ذات الريع املرتفع على حساب الزراعة بصفة عامة، 

 املثمرة بالخصوص)التين والزيتون(، أكبر اجابة على اختالل التوازن بين األرض واالنسان. واألشجار 

اذن الكثافة السكانية التي يعرفها إقليم تاونات تعتبر من بين االختالالت الكبرى التي تعرفها املنطقة وتشكل 

 تهديدا خطيرا على مسألة استدامة املوارد الترابية. 

  بنية جيولوجية صعبةاقليم تاونات:  - 3

ينتمي املجال املدروس لسلسلة جبال الريف، التي تشكلت معاملها األولى باملوازاة مع الفترة التي تكونت فيها 

 .(324،ص2000،الفالح) السلسلة األلبية أواخر الزمن الثاني، واكتملت مع الحركات امليوسينية نهاية الزمن الثالث

وتعرضت إلى التواءات عنيفة نشطت فيها التعرية، إذ أن مختلف الدراسات الجيولوجية تشير إلى التحوالت السريعة 

 للتكوينات الجيولوجية التي تتميز بعدم االستقرار.

ساهمت هذه الحركات التكتونية املتأخرة التي تعرضت لها سلسلة جبال الريف أواخر الزمن الثالث في حدوث مجموعة 

ن االلتواءات العنيفة، التي صاحبها انزالق املواد األصلية للريف املشكلة من طيات رسوبية بحرية طفت إلى السطح م

وتعد وحدة  ( 2، ص1996،موكيدي)  .خالل االنتهاض األلبيي، فتموضعت في مجاالت جغرافية بعيدة عن مجالها األصلي

كتامة من بين الوحدات التي تسببت هذه التكتونية في انزالق جزء مهم من تكويناتها نحو القسم الشمالي ملجال جنوب 
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من   SUTER 1925الريف األوسط وجنوب الريف الغربي، الذي ينتمي جزء كبير منه إلى مجال امليزوريف كما أطلق عليه 

 لوجية جبال الريفخالل التقسيم البنيوي الذي وضعه لجيو 

يتوافق مجال دراستنا مع هذه الوحدة، لهذا نجد أن أغلب تكويناته ترجع إلى الزمن الثاني خاصة صخور 

الكريطاس ى األعلى واملتوسط واألسفل وبعض البروزات القليلة التي تعود إلى الجوراس ي والترياس واللياس. كما نجد أيضا 

 املواد ينتمي إلى وحدات مستقرة محليا )فرشة وزان(، والتي نتجت عن انضغاطجزءا من مجالنا "جنوب الريف الغربي " 

 (60ص ،2000، الفالح) .الداخلي ُمكِونة وحدة وزان الريف من الفرشات انزالق إلى أدى مما الترياس، ووفرة اللزجة

األوسط واملتمثل في منطقة تاونات والتي توافق خريطة  ينتمي املجال املدروس إلى  جزء من األخدود الخارجي بالريف

، حيث تجمع بين خصائص الريف 50000/1، والقسم الشمالي من خريطة تيسة الطبوغرافية 50000/1تاونات  

 الحقيقي ملجال كتامة ذو االرتفاعات الكبرى وبين مجال مقدمة الريف ذو االرتفاعات املتراجعة

 مناخ متوسطي يتميز بقساوة ظروفهشمال وغرب اقليم تاونات ،  - 4

يندرج هذا املجال ضمن املناخ املتوسطي املتميز باالزدواجية بفعل وجود فصلين متفاوتين على مستوى درجة الحرارة 

والتساقطات، شتاء بارد رطب وصيف حار جاف. وموقع هذا املجال جعله محاطا بعدة مؤثرات محيطية ومتوسطية  

ة من الضغوط  ذات الخصائص الجوية املختلفة، ولعبت دورا هاما في تعاقب وتردد الفترات وقارية، التي كونت مجموع

 املطيرة والجافة، مع الغلبة لهذه األخيرة التي كان لها تأثير سلبي على تراجع املوارد املائية، خاصة عنصر التساقطات.

 : مجال شبه جاف إلقليم تاوناتالجزء الجنوبي  .1.4

تساقطات مطرية ضعيفة،  حيث ال يتجاوز  متوسط التساقطات املطرية السنوية  بهذا يتميز هذا الجزء ب

 (63، ص 2005،ضايض) ملم وتتوزع بشكل متباين من سنة الى أخرى ومن شهر إلى آخر. 500املجال 

 األتربة بمجال جنوب الريف األوسط وجنوب الريف الغربي: التوزيع املجالي والتدهور  - 5

تسود معظم املجال أتربة ضعيفة التطور وذلك النخفاض مستويات املادة العضوية والذبالية بها، مع ارتفاع 

نسبة املادة املعدنية في مكوناتها من قبيل األتربة الكلسمنغيزية، نتيجة عاملي التعرية القوية وطبيعة البنية الحديثة 

ة ( فوق تكوينات صخرية متوسطة الصالبة مشكلة من الصلصال الحجري–للريف، إذ تنتشر أتربة التعرية )الخبارية 

 (25،ص 2014 ،العبادي) .(  % 30 -25 %الكلس ي والحث والشيست  فوق االنحدارات القوية) 

 االستغالل موارد مائية مهمة تبقى محدودة  - 6

كثيفة ومتنوعة، مع سيادة املجاري املائية الدائمة الجريان والتي تتميز بصبيب مرتفع   مائية بشبكة املدروس املجال  يتميز

ملم  500ملم وقد تصل إلى  800وتنبع من مرتفعات الريف األوسط، إذ تتجاوز التساقطات املطرية املرتفعة جدا عادة 

من السنة، كما أن طبيعة الصخر الذي )وجبل الودكة(، باإلضافة إلى الغطاء الثلجي الذي يغطي القمم لفترة طويلة 

يغلب عليه الطفل والصلصال، يفسر الكميات الهائلة من التكوينات التي تحملها هذه الشبكة إلى البحر خاصة واد 

لكن رغم كل هاته اإلمكانية املائية املتواجدة باملجال، ال يزال ورغة، إناون، واد اللبن، وهي روافد الضفة اليمنى لواد سبو.  

 ستغالله جد ضعيف في سقي املناطق  الزراعية.ا
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 املوارد املائية بإقليم تاونات: (2رقم )خريطة 

 
 الرقمي(نموذج االرتفاع  ، )تحليل2022املصدر: الغنيوي منصف،

II.  ،اهتمام مبكر وحصيلة متواضعةاقليم تاونات موارد ترابية متنوعة 

أسلوبا جديدا للتنمية الترابية، يمكن اختزاله في املضامين األربع التالية: الحيز يشكل االهتمام باملوارد الترابية               

 (291،ص 2021،جنان) ، االستشراف الترابي، التشخيص الترابي، املشروع الترابي.1الترابي

كنمط جديد من العمل التشاركي املندمج،  2ها، في نسق املشروع الترابي هومها وأبعادوتلتقي هذه املصطلحات، في مف        

يرتكز في جوهره على االشراك الفعلي للفاعلين املعنيين باملسألة التنموية في مختلف مراحل املسلسل، بدءا من 

التشخيص، ورصد محاور التنمية، وتحديد األهداف واملشاريع والبرمجة والتنفيذ والتقييم، فهو مشروع شمولي يقتض ي 

 بين مختلف املتدخلين والفاعلين في املجال الترابي، قصد ترشيد املوارد، وتثمينها وتأهيلها.التنسيق فيه 

فاملشروع الترابي يرتبط برقعة جغرافية محددة، وبمبادرة قوية من الفاعلين املحليين، كما يقوم على تثمين املوارد        

 كيف؟ماذا لدينا؟ ما الذي نريد تحقيقه؟  نحن؟ؤالت التالية: من املحلية املميزة للنطاق الترابي املعني، انطالقا من التسا

                                                           
مجال جغرافي متملك ومعاش، تتهيكل شخصيته كليا أو جزئيا عبر البعد املادي )مكونات الوسط الطبيعي  : ( le territoireالحيز الترابي ) - 1

ش والثقافي )يعرف الحيز الترابي كفضاء عي االجتماعيكموارد تحدد هوية املجال وجاذبيته، وكإكراهات بالنسبة للنشاط البشري(، والبعد 

دي، والبعد االقتصادي)معارف ومهارات ذات صلة بالنشاط االقتصا ،م التاريخي وتراثهم الثقافي(وحياة ترتبط وتتحدد هوية أفرادها بموروثه

 .االنتاج، وأساليبه املحلية( ماللها نظاخيتحدد من 
 : مشروع يتصوره الفاعلون أنفسهم من أجل تحقيق التنمية فوق حيزهم الترابي . )projet de territoire (المشروع الترابي - 2
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 (291 ص، 2021،جنان) مدى؟وعلى أي 

للتنمية املحلية والجهوية، وارتباطا بهذه ألية أصبحت تشكل على ما سبق يمكن القول أن املوارد الترابية  بناء

التنمية بإقليم تاونات انطالقا من وضع مشروع ترابي يقوم على استغالل املوارد الترابية  اختيار إشكاليةالخصوصية، تم 

للمجال وإعداد موارده، وتفسر مشروعية هذا االختيار في كون هذا املجال يتوفر على امكانات مهمة، ظلت مهمشة في 

 .جميع املستويات ومتخلفا علىإطار التنمية الوطنية، وأصبحت مجاال معزوال 

 توجد على هامش التيارات السياحية التي تعبر املغربمؤهالت سياحية طبيعية وبشرية : اقليم تاونات - 1

توفر منطقة تاونات على مؤهالت سياحية طبيعية وبشرية جد مهمة، إال ان هذه االمكانيات توجد على هامش 

لسياحية وهذا ينضاف الى ا التحتية والتجهيزاتوذلك نتيجة لضعف البنيات  املغرب،التيارات السياحية التي تعبر 

مما يجعل التوافد السياحي ضعيف جدا حيث يبقى  املحلية باملنطقة.العوائق واإلكراهات االخرى التي تعرقل التنمية 

منحصرا أساسا عل السائح الداخلي. نخلص اذن ان منطقة تاونات تعتبر من بين املناطق االكثر تهميشا على املستوى 

 السياحي.طني ولن تتغير الوضعية إال بتوفير الشروط الالزمة لإلقالع الو 

 تحتاج الى التثمين  مؤهالت طبيعية  ذات جذب سياحيتاونات : املجال الترابي إلقليم  - 2

 الجبال املنخفضة بين طاهر السوق وغفساي  .1.2

 متر(  1600) الودكة جبلحيث يشكل  . خالبة وذات جاذبية مناظر طبيعية متنوعةفي هذه املنطقة التضاريس  شكلت -

يوفر إمكانية رؤية كما ، (والكوارتزيتالشست  حث واللوحة مميزة  ومتجانسة  بفضل تنوع تكويناته الجيولوجية )

 .بانورامية

 : مشهد طبوغرافي مميز شمال إقليم تاونات(1رقم ) صورة

 

نظرا ا طبوغرافيا مميزا للغاية هد( مشمتر 1000االرتفاع عموما حوالي  يبلغ) وواد أودور بين واد سرا يشكل املجال الرابط  -

 (.واد أودور  أمزاز،واد  سهلة،واد  سرى،بعدة وديان )واد  امحاط جاء لكون هذا املجال

على سبيل  العالية،شكل حوض محاط بالجبال  شمال إقليم تاونات،تأخذ املناظر الطبيعية في منطقة طاهر سوق  -

 .(Chaouki, Daied.Feleh. P118) م( في الجنوب 1628الغدو ) ووكتلة صنهاجةم( في الشمال  1855واست )املثال تفل
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 موارد مائية وفيرة ذات استقطاب سياحي محدود   .2.2

تتكون  يتوفر إقليم تاونات على موارد مائية متنوعة، تشكل وجهة سياحية للعديد من الزوار لكنها تبقى محدودة، و        

 األخرى،والعيون. جنبا إلى جنب مع العناصر املادية والبشرية  (3)أفرط النجوممن السدود والبحيرات الطبيعيةأساسا 

 ارملي 3.8)سد الوحدة  واالستجمام. الصيدالرياضة و  فرصة ملمارسةالكما أنها تمنح  جميلة. فإنها تشكل مشاهد طبيعية

 (. 3مليون م 390( ، أسفالو )3م

منظر بانورامي لسد الوحدة: (2رقم )صورة   

 

 ملصادر املائية الطبيعيةا .3.2

ياحي سمناطق جذب   ،في حالة تهيئتها وتثمينها يمكن أن تشكل ،قليم تاونات على مصادر مائية طبيعية عديدةإيتوفر        

جل وأنزارت في بني أون( ، L/S 25 ) ةبوهودبمنطقة ( ، وبني بربر L/S 250) منبع بوعادلمهمة. وكمثال على ذلك ، نذكر 

(L/S23  ،)( وتازغدرا بالقرب من غفسايL/S15 .) 

والي(. زاز ، أباإلضافة الى املجاري املائية التي تتمثل أساسا في واد ورغة وروافده )تمدا ، الجزار ، سرى ، سهلة ، أودور ، أم

مية(، جنبا إلى جنب مع العناصر املادية والبشرية األخرى ، فإنها تشكل لواحات جغرافية مميزة ذات جاذبية )مناظر بانورا

 . سة أنشطة الصيد، بالخصوص الصيد الرياض يملمار كما أنها تمثل وجهة 

 : منظر بانورامي لواد ورغة(4) رقم صورة                                              : منظر خالب لواد الساهلة (3) رقم صورة

                                                           
 .كبيرة سياحية ذات جاذبية. ة،ودكال جبل من العلوي الجزء في نشط غير بركان فوهة وجد علىت ، طبيعية حيرةب - 3
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 غطاء نباتي غابوي غني ومتنوع .4.2

وجمع  وقطفللرعي وتربية النحل واألرز، وتعد مجاال  أنواعه لفختبم بشكل رئيس ي من البلوط باملجال تتكون الغابة       

، وتتمثل في غابة الودكة شمال غفساي، وغابة درنكل بمنطقة بني وليد، وغابة جبل األخشاب والنباتات العطرية والطبية

إمكانات هائلة  مسارات ومدارات سياحية ذاتللمنطقة  توفرفهي القرع بعين مديونة وغابة جبل الكيل ببوعادل، 

فهي غنية بالنباتات والحيوانات وطرائدها )خنزير بري ، حجل ، أرنب ....إلخ(. إنه مكان ملمارسات  املحليإلنعاش االقتصاد 

 .الرياضية واملش ي ملسافات طويلة وركوب الخيل والنزهات ... إلخو الصيد 

 : املوارد الغابوية بإقليم تاونات(3رقم )خريطة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Haut-commissariat aux eaux  et forêts ,2012 

ابي في حاجة الى التثمينتاريخي الثقافي و التراث ال.  3  بإقليم تاونات: مورد تر

 العمارة الريفية التقليدية .1.4

يشكل التراث املبني جانبا قويا من جوانب الهوية في املنطقة. هذا النمط من السكن الثابت والدائم ، يتميز بمواصفات       

هذا النوع من السكن ينتشر في جميع أنحاء  ،وهو نتاج لتطور طرق البناء باملنطقة منذ القدمتقنية وبيومناخية عالية، 

  املنطقة،  ويحتوي  على أوجه تشابه كبيرة سواء من حيث تنظيم املساحة أو من حيث تقنيات ومواد البناء.

يتم بناء املنازل التقليدية بطريقة تجعلها مساكن فعالة ضد املناخ املفرط. من الخارج ، الواجهات املكشوفة إلى        

، وينتشر السكن التقليدي مغطاة من األعلى إلى األسفل ، مع ألواح "أرز" لتجنب تسرب األمطارتكون الشرقي الشمال 

ويتم تقسيم السكن الى ثالث  مجاالت هرمية باملجال على شكل مساكن متفرقة، وأخرى متجمعة على شكل دواوير، 

منزل: مساحة عائلية للحياة اليومية ، ومساحة  تستجيب للوظائف االجتماعية واالقتصادية التي يجب أن يؤديها كل

 متر، 2.5وبشكل عام ، فهذه املنازل لها شكل هندس ي مربع. ال يتجاوز ارتفاع جدرانه للحيوانات األليفة ومنطقة استقبال. 

 وعادة ما تكون مجملة بنوافذ صغيرة للحفاظ على خصوصيتها.
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 : نموذج سكن تقليدي شمال املجال(6رقم ) صورة                             : نموذج سكن تقليدي جنوب املجال(5رقم) صورة

 وتاريخي مهمشقليم تاونات: ارث ثقافي إ .2.4

وجب تثمينا لتصبح وجهة سياحية باإلقليم قليم تاونات على ارث تاريخي مهم يتمثل في عدة قالع تاريخية إتوفر 

 منها:نذكر 

 كم من تاونات. 90الخمار( على بعد قلعة امركو ) جماعة موالي بوشتى  -

 كم . 90قلعة تمودي )جماعة قرية با محمد(  -

 كم. 30قلعة زاوية سالس )غفسايى(  -

 كم 35قلعة مزيات )تاونات(  -

 )تاونات( مدينة تاوناتوتام بوزيد  قلعة والد يخلف -

لة حاليا ، هم مهجورون وفي حاقلعة أمركوا وتاودا الواقعتان على جبل أمركوا،   شاهدان على العصر املرابطي.  -

 خراب. يمكن تهيئتهما وإدراجهما في مسار الرحلة السياحية باملجال.

 الحرف واملهن التقليدية: بين التهميش واالنقراض .3.4

 ال التي بدائية، زخارف ينقل يزال ال. تقليدي فني شكل إنه. املحلية األصالة من آخر جانب هو :الفخارصناعة  -

وتنتشر  هذه الصناعة بجماعة  .بأمانة عليها حافظت قد الجماعية الذاكرة ولكن نس ي قد معناها أن في شك

 .(بوعادل ، أزام والد ، الخمار بوشتى )موالي

 تستند(. زامأ وأوالد الخمار ىبوشت موالي) في خاص بشكل تمارس ومتنوع غني فن هي(: السالل ؛ النسيج) حرفة -

 راالخم ىبوشت مواليبجماعة ) الساللصناعة و  ، 5أشباي ، زامأ أوالد جالبة ، 4الحايك) على عام بشكل النسج

 انخفاض بسبب باإلغالق مهددة أو اختفت قد العمل ورشات بعض أن إلى اإلشارة تجدر ، وأخيرا .(بوعادلو 

  هذا النوع من الصناعات إدراج أن كما. البالستيكية املنتجات من املفرطة واملنافسة األجور 

 أصحاب هذه الورشات والحفاظ الوحيد ملساعدة السبيل  يكون  وتثمينها ربما  السياحية املنتجات التقليدية في -

  على هذا االرث التراثي.

                                                           
 .غطاء صوفي مخصص للنساء - 4
 .الربط بين الدواب واملحراث أثناء عملية الحرث تستعمل فيحبال من الدوم  - 5
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 تاونات منطقة في اليدوية الحرف من مختلفة (: جوانب7صورة رقم )

 األرحاء التقليدية .4.4

 الحجر و الطين باستعمال دائري  بشكل بناؤها یتم قاعدة من تتكون  ،الزيتون  لطحن املخصص الجزء هي الرحى         

 الحجر من نوع من مصنوع دائري  قرص وضع یتم ،األقل على مترین یساوي  قطر و األرض عن تقریبا واحد متر بارتفاع

 " یسمى
ْ
 طرفه یمتد الزیتون  شجر من مصنوع خشبي بعمود مرتبط عمودي بشكل یوضع آخر قرص و القاعدة على "ردامل

 لیطحن القاعدة حول  رن ابالدو  لتقوم الحبال بواسطة الخارجي العمود بطرف الدابة ربط یتم القاعدة، خارج، إلى

 25 حوالي سمكه و نصف و متر حدود في غالبا القرص قطر یكون  و الدائریة، حركته و الحجر ثقل على اعتمادا الزیتون 

 ( 107،ص 2013،بنحيا ) .سنتمتر

رحى تقليدية ،لكون املنطقة تعرف انتشار كبير لشجرة الزيتون، إال أن هذه املطاحن  3000يتوفر املجال على أكثر من 

هي االخرى عرفت تراجعا كبيرا في وظائفها، وذلك في ظل االكتساح  -التقليدية، وفي اطار التحوالت التي عرفتها املنطقة

 الكبير للمطاحن العصرية.   

 (: رحى تقليدية لعصر الزيتون )شمال إقليم تاونات(8)صورة رقم 

 

 بإقليم تاونات: ارث شفهي عريق الطقطوقة الجبلية .5.4

الطقطوقة الجبلية ارث المادي بإقليم تاونات فهي احد الطقوس االحتفالية التي حافظت عليها الساكنة بهذه تشكل         

وتتميز أغانيها الشعبية ذات املقاطع القصيرة وامليزان املنطقة الى اليوم، و هي تجمع بين الغناء واملوسيقى والرقص، 
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ع الروحي واالجتماعي والعاطفي، وارتبطت بعدة أسماء صنعت املوسيقي البسيط التركيب بمواضيع يغلب عليها الطاب

هذا الفن، وحافظت على استمراريته ضمن املشهد الغنائي املغربي، ويؤديها أفراد ال يقلون عن أربعة أفراد يقودهم  مجد  

لى قيامه بدور املغني رئيس الجوق، الذي غالبا ما يكون عازف كمان، يتحكم في تسير وتغيير االيقاع املوسيقي، باإلضافة ا

 الرئيس ي في الفرقة التي  يكون بقية أفرادها عبارة عن مرددين وعازفين 

 املهرجانات واملواسم واألسواق: فضاءات لتثمين املوارد الترابية الثقافية .6.4

 املواسم بإقليم تاونات: تظاهرات ريفية بطابع روحي .1.6.3

 آخر أصلي مظهر، و  (107،ص2013الزرهوني،) األعياد واالحتفالمكان التقاء الناس من أجل إقامة  هو املوسم        

ذات مواسم عبارة عن بالتقاليد التي تعود الى قرون، في غالبيتها   السكان ارتباط عن تعتبر التي التقليدية املحلية للثقافة

 يتم(. النبي أحفاد) الشرفة تدعى عائالت من مبادرةب أو دينية، هاته األخيرة  يتم تنظيمها الثقافية وأ زراعيةخصوصية 

 أشهرها: بين من: املنطقة هذه في بشكل سنوي  تنظيمها

 موسم موالي بوشتى الخمار : دوار الزاوية السفلى، بقرية با محمد )شتنبر( -

 :  دوار مقراوي جماعة سيدي مخفي)يزامن عيد املولد النبوي(سيدي محمد بن عالل الحمومي -

 (نهاية غشت)موسم سيدي محمد بن لحسن: قرية با محمد  -

 وتسويقها املنتوجات املحليةفرصة لتثمين بإقليم تاونات املهرجانات  .2.6.3

تثمين والتعريف للتشكل على اختالفها فرصة ، التي املهرجانات الفالحيةيحتضن إقليم تاونات العديد من 

تنظيمها في  ىاملجتمع الريفي املغربي منذ القدم. دأبت فعاليات عدة علباملنتوجات الترابية، وهي تظاهرات  تجدرت في 

وترسيخها في الذاكرة واملمارسة، ما فتئت هذه املواسم تتطور  مناسبات فصلية أو سنوية، وبفضل امتدادها في الزمن

غرب الريفي، ولعل العميقة التي شهدها امل شكال ومضمونا حجما ووظيفتها خالل العقود املاضية، بحكم التحوالت 

الالفت للنظر أن هذه التظاهرات سجلت طفرة غير مسبوقة في السنوات األخيرة، بحيث أصبحت تتسع بسرعة فائقة 

وذلك خدمة ألهداف وغايات مختلفة، ويشكل مهرجان التين  ،(11، ص2013،الزرهوني)وتنتشر في كل ربوع البالد. 

ساسية على املستويين الجهوي والوطني. حيث تحولت هذه التظاهرات، األ  تومهرجان الزيتون بتاونات أهم هذه املهرجانا

األول في التعريف بالتين  هاتجلى دور يمن "مواسم" تنظم من قبل الساكنة املحلية، الى مهرجانات تنظم بشكل سنوي، 

والزيتون جهويا ووطنيا، وثانيا، تثمين هذين املنتوجين والتكثيف منهما  والرفع من تنافسيتهما وطنيا، وتشجيع األنشطة 

املرتبطة بهما من أجل الولوج الى األسواق، وكذا تعزيز القدرات املحلية والدعم املؤسساتي لقطاع التين والزيتون بهذا 

يشكل مهرجان التين والزيتون فرصة للتثمين عبر البحث عن عالمة تميز هذين املنتوجين، ثم تعزيز سبل املجال، و 

تسويقه للقضاء على الوساطات املتطفلة. كما يشكل فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتالقي مع كافة الفاعلين في 

،" فهي تمثل ارثا، ينجر بهذا املجاللشجرتين لدى املجتمع املجال الفالحي. كما تمثل هذه التظاهرات أصالة ورمزية هاتين ا

لألحفاد واألبناء، عن اآلباء واألجداد عبر األجيال؛ األمر الذي يقوي العالقة الراسخة بين الشجرة ومالكيها. وهي تطبع 
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 .نغرست في ثقافتهم"بحضورها املشهد والحياة االجتماعية للساكنة املحلية، إذ ارتبطت بظروفهم املعيشية وعاداتهم، وا

 حتى أصبحتا رمزا متعدد األصناف بمنطقة تاريخية في مجال ريفي أصيل.، (50،ص 2015، شوقي)

 األسواق األسبوعية: تظاهرات تجارية بحموالت تاريخية وثقافية .3.6.3

نافد فهي تعد امل تجاري املحلي،تعد األسواق األسبوعية بإقليم تاونات القلب النابض واملحرك الرئيس ي للنشاط ال         

جات الرئيسية لتسويق املنتوجات املحلية سواء تعلق األمر بمنتوجات الصناعات التقليدية)الحايك، الجالبة...(، أو منتو 

 املوارد املحلية)التين، الزيتون، الزيت، اللوز ...(.

 يزرالخميس" جماعة الزرسوق"  (:10: سوق" األحد" جماعة عين عائشة             صورة رقم )(9صورة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 والتنمية باملنطقة  الترابي للتسويق أساسية املحلية ركيزة املنتوجات تثمين .4

 الخصوص على هنا نذكر الخصوصية، ذات املحلية املنتوجات لتثمين مهمة إمكانيات على تاونات إقليم يتوفر

 املاعز، قار،باأل  ،غناماأل  (والحيواني) وعطرية، طبية نباتات لوز، كروم، زيتون، ،تين (رعي ا الز بشقيها الفالحية املنتوجات

 للتسويق ورهان الهشة املجاالت بهذه مستدامة تنمية لتحقيق أساس ي مطلب البدائل هذه مثل أضحت لقد .) ...والنحل

 تربية او بالزراعة يتعلق فيما سواء املحلي، الطابع أن نعتبر فنحن لذلك .القروي املجال تنافسية من والرفع الترابي

 املحلية املنتوجات خانة في تصب مستدامة تنموية أبعاد من عليه ينطوي  ملا .وتثمينه تعزيزه وجب مكسبا يعد املاشية،

 رساميل الى تحتاج وال للدخل، ومدرة عالية مضافة قيمة وذات بالبيئة، رؤفة بدائل تمثل التي الخصوصية، ذات

 .اإلقليم بها ينفرد التي باإلمكانيات مرتبطة عموميها في املنتوجات هذه وتظل .كبيرةواستثمارات  

  انتاج مهم يفتقد الى التنافسية  شجرة التين والزيتون بإقليم تاونات .1.4

 إذ بجنوب الريف األوسط وجنوب الريف الغربي، الطبيعي املشهد مكونات أهم احد الزيتون والتين أشجار تشكل

 حيث الزراعة، لهذه املخصصة املساحة خالل من ذلك ويتجلى أهمية باملجال، املثمرة األشجار أكثر من تعد أصبحت

بذلك  مشكلة هكتار منتجة، 137.000 (2017)املديرية اإلقليمية للفالحة، منها هكتار، 149.000 تبلغ مساحة  الزيتون 

 و املجال من مساحة26% و للزراعة الصالحة املساحة من % 34و باملجال املثمرة األشجار مساحة من% 85 أكثر من 

 مليون  15من بأزيد باملجال الزيتون  أشجار عدد مجموع الوطني، ويقدر الصعيد على الزيتون  مساحة من % 19 حوالي

 ألف 180 ب فيقدر السنوي  االنتاج معدل أما ،" picholineالبشولين"  " االصيل املغربي صنف من منها  87 %، شجرة

 عليها املجال. يتوفر التي باملؤهالت مقارنة ضعيفة املردودية هذه وتعتبر الهكتار،/طن 15 الى تصل مردوديةبمعدل  طن
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من  %43.47هكتار و تحتل التين املرتبة الثانية بعد شجرة الزيتون، تشكل  20000تشغل شجرة التين أزيد من  

من املساحة  % Oukabli, Mamouni,2002, p. 16) )  ،14هكتار 46000مساحة التين على املستوى الوطني والتي تشغل 

 %5منها من املساحة الفالحية باملجال، بنسبة    %5هكتار( أي  145000الشجرية بمجال الريف األوسط الذي يغطي )

من االنتاج الوطني.   %52، أي بنسبة )  Jeddi,2009,p4( من التين 30000املساحة الشجرية الوطنية، بمعدل إنتاج 

وترجع هذه األهمية الستفادة املجال من عدة مشاريع، التي تهدف إلى تنمية قطاع التين والزيتون سواء على مستوى 

توسيع املساحة أو على مستوى تثمين اإلنتاج وتنظيم القطاع وتأهيله، اال أنه رغم ذلك الزال القطاع يعاني من عدة 

 االقتصادية، أو التنظيمية. اكراهات سواء منها التقنية،

 مجال انتشار شجرة التين والزيتون باملجال الترابي إلقليم تاونات (:4)رقم  خريطة

 8، عبر تحليل صور املرئيات لندسات 2022،الغنيوي منصفاملصدر: 

يعد تثمين التين والزيتون باملجال فرصة حقيقية للتنمية املحلية، وفي هذا اإلطار استفاد املجال ضمن مسار 

 على شكل تنظيمات مهنية:عدة وحدات لتثمين التين والزيتون  األخضر منمخطط املغرب 

الزيتون ذات النفع االقتصادي، والتي تهدف الى تحسين جودة الزيتون باملجال  إلنتاجتنتشر باملجال ثالث وحدات 

تطمح و  ،" بجماعة كالزالوحدة" و"عين عائشة" ووحدة "أوليا جبلية ببني وليدويتعلق األمر بوحدة " والرفع من االنتاج

 حسين اإلنتاجية وتقنيات اإلنتاج.، وتباملجال هذه املجموعات، ذات النفع االقتصادي، إلى تثمين وتسويق زيت الزيتون 

، ومشروع مخطط املغرب االخضر، ومكتب االمم MCAمشروع  حساب تحدي االلفية  تحت تشتغل هذه الوحداتو 

، ويرمي الى الزيادة في القدرة االنتاجية الستخالص زيت الزيتون وتحديث قطاع  U.N.O.P.Sاملتحدة لخدمات املشاريع 

ادخال تقنيات جديدة للحصول على جودة عالية وخلق فرص شغل باملجال ورفع ديناميكية  انتاج زيت الزيتون عن طريق

من الفالحين املستجوبين واملنخرطين في هذه  %65، غير أنه ومن خالل نتائج البحث امليداني تبين أن االقتصاد املحلي
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أقروا بأن االمتيازات التسويقية التي كان من املفروض أن تضطلع بها هذه  ، (317، ص2021،الغنيوي )املجموعات

سنوات، مما يبرر ضعف تسير هذه  8املجموعات لم تتمكن من تحقيقها، علما أن عمر هذه املجموعات لم يتجاوز 

وزيت الزيتون بهذا التنظيمات وبدايتها املحتشمة لحد األن، وعدم تمكنها كبديل لتحسين وضعية إنتاج وتسويق الزيتون 

 املجال

  بجماعة بوهودة، تعاونية البركةكما تنتشر باملنطقة مجموعة من التعاونيات لتثمين منتوج التين، أهمها 

ية وتعاونية التيسير بجماعة خاللفة، وتتوفر هذه التنظيمات املهن ،تعاونية منابيع بوعادل من أجل التنمية الفالحيةو 

رويح تسويق والتلل  OXFAMو منظمة A.F.Dالتين، تم انشاءها بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتثمينعلى وحدات 

( DPAاملندوبية اإلقليمية للفالحة بتاونات )، INDHللمنتوج على املستوى الخارجي واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية )

سنويا، وتقوم 12طاقة االستعابية لهذه الوحدات ب  طن (، وتقدر الONUDIومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )

ة هو تطوير املقاولة النسائي اتالهدف من إنشاء هذه التعاونيويعد مربى التين، هذه الوحدات بتجفيف وتسويق التين و 

 معاير في حين تظل هذه الوحدات تعاني من عدة إكراهات أهمها ضعف .تثمين منتوج التين باملنطقة ، وفي العالم القروي

 ,p (35,.لمنتوجات األجنبية بالخصوص التين التركيةلمما يقلل قدرتها التنافسية  احترام الجودة في جميع مراحل االنتاج

(Boutkhil , 2011 

 والعطرية الطبية االعشاب تثمين .2.4

 الكبار، أزير، زة،ياللو  الزعيترة، رالزعت (والعطرية الطبية النباتات من واسعة صنافة على تاونات إقليم توفرت 

 الريحان، البابونج، الخروب، الشيخ، مشاشتروا، مريوا، الحباق، ،خزامةال النعناع، الشيبا، مانتة، الساملية، فليو،

 ... الكيف عتيرشة، الحرمل، الحجر، س اهر  الزفزوف، املخينزة، الدفال، الحيا، قوسة العرعار، ،زعفرانال البصيلة،

 . (14، ص 2018، الغنيوي، الزحيمي))

 (: بعض أصناف األعشاب الطبية والعطرية باملجال15-11صور رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 فناسة باب الحيط اللويزة بمحيطعملية غرس  عملية غرس الزعفران بمحيط الساهلة     

 

 قطعة أرضية مغروسة بالنعناع العبدي بمحيط تبودة  

 قطعة أرضية مغروسة الساملية بمحيط غفساي

 قطعة أرضية مغروسة بالخزامة بمحيط الودكة



 

 التراب والتنمية الجهوية والمحلية: رؤى متقاطعة -الجهة      

 

295 
 برلين –، السياسية واالقتصادية / ألمانيااالستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

 

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

نظرا البلدان،  من العديد اقتصاديات في كبرى  أهمية ذات األخيرة العقود في أصبح النباتات من النوع هذا

 البالغة األهمية هذه وأمام .خاص بشكل والتجميل الدوائية ومستحضرات الصناعات عامة الصحة بقضايا الرتباطها

 للسكان بالنسبة مهما اقتصاديا موردا بذلك فأصبحت أنوعها، مختلف على الطلب ازداد النباتات، هذه تحتلها باتت التي

 جمع نجد إذ الجمع والتثمين؛ مستوى  على خاصة اإلكراهات، بعض يواجه مزال القطاع هذا أن غير .تاونات إقليم في

 داخل يتم ال أن تثمينها كما استدامتها، على يؤثر قد مما العشوائية، من نوع يطبعه مزال املنطقة في املنتوجات هذه

 باقي شأن شأنه هذا القطاع تنظيم على العمل يجب لهذا .واالستثمار للشغل مهمة فرص االقليم على يضع مما املنطقة،

 القانونية، تخضع للرقابة مهنية تنظيمات وتثمينها، وجمعها إنتاجها على تشرف لإلنتاج سالسل إطار في القطاعات،

 االقتصادية.  املنفعة ذات واملجموعات كالتعاونيات

 تنمية سالسل اإلنتاج الحيواني .3.4

 على موزعة رأس، 614500 نحو من القطيع يتشكل اذ تاونات، إقليم اقتصاد في مهما دورا الحيواني اإلنتاج يلعب

من  % 68,5 بنسبةرأس،  421.000واألغنام  القطيع، مجموع من % 22,7 بنسبة رأس 139.800 األبقار :الشكل التالي

 إنتاج القطيع هذا ويوفر ،(HCP,2017, p69)"القطيع مجموع من % 8,7 بنسبة رأس 53.700 واملاعز: القطيع، مجموع

 إطار في االقليم استفاد ،الحيوانيسلسة االنتاج  تثمين إطار وفي  .والجلود والصوف والحليب من اللحوم مهم سنوي 

 2.500تنمية أجبان املعز بالجماعة القروية فناسة باب الحيط، بتكلفة اجمالية  مشروع ، مناالخضر املغرب مخطط

فالح، باالضافة الى احداث وتجهيز وحدة إلنتاج  800رأس من املعز، استفاد منه  5000اقتناء مليون درهم، همت 

 األجبان.  

 وحدات تثمين املنتوجات املحلية بإقليم تاونات (:5)رقم  خريطة

 )باالعتماد على معطيات العمل امليداني( 2022املصدر: الغنيوي منصف،
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  .خاتمة

ختاما، يمكن القول أن التنمية املحلية  والجهوية هي عملية مركبة تهدف إلى الرفع من املستوى املعيش ي للسكان في مجال 

بواسطة تفعيل وتنسيق موارد وطاقات هذا   واالجتماعية االقتصاديةترابي معين، وذلك عبر تنويع وتطوير األنشطة 

وضع إلى وضع أحسن من   من االنتقالاملجال الترابي، وبهذا فهي عملية ليست عفوية بل منظمة ومخططة، تهدف إلى 

سابقه، من خالل تعبئة تضافر جهود مختلف الفاعلين املحليين الرسميين وغير الرسميين، وذلك باعتبار التنمية 

ملية متكاملة ال تتم بواسطة تدخل فاعل محلي دون آخر، وإنما تتم بواسطة سياسات متكاملة ومندمجة، الترابية، هي ع

املجالية، فمن أجل مساهمة فعالة في التنمية  واالختالالتالسوسيواقتصادية  واالعتباراتاملحيط  االعتبارتأخذ بعين 

 واالجتماعي االقتصاديتهيئة املجال  ىع ترابي يرمي الالشاملة واملندمجة، يحتاج إقليم تاونات لوضع مشرو  الترابية

...( اعتمادا على ، تاريخية، ثقافيةوالسياس ي واملؤسساتي لضمان توزيع أفضل لكل هذه املوارد )طبيعية، بشرية اقتصادية

رابية خلق مقومات ودعائم التسويق الترابي الذي سيعمل على التعريف باملؤهالت والقدرات التمع آليات السوق، 

 .الخارجي وتشجيع املستثمر الوطني االستثماروجلب للمنطقة 

 قائمة املراجع

 :املراجع بالعربية -

 اآلداب(:  حركات السفوح واملخاطر املرتبطة بها في الريف األوسط، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافية، كلية 2000بوشتى الفالح ) –
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 الجهوية املتقدمة باملغرب ومنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

 دراسة تحليلية نقدية

Advanced regionalization in Morocco and the education, training and scientific 

research system Critical analytical study 

 املغرب/املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة بني مالل خنيفرة /الفتاح هشمي دد. عب

 املغرب/املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة بني مالل خنيفرة/عبد الواحد ر د. الشيك

Dr. Abdelfattah Hachami/ The Regional Centre of Professions of Education and Training Beni Mellal khenifra / Morocco. 

Dr. Abdelouahad Chiguer/ The Regional Centre of Professions of Education and Training Beni Mellal khenifra / Morocco. 

 ملخص الدراسة:

مدى توفر منظوما التربيا والتكوي  والبحث العلمي  لف نصةةةةةةوع ة ةةةةةةرلعيا ل مرا  لف  ع  مصةةةةةة      تهدف هذه الدراسةةةةةةا كشف ال  ةةةةةة     

 . ةس م في تحقيق ا  ك ما التي تصبو ل   مقتضي ت الق نون اإلط ر ليمي لف املستويين ا ج وي واإللالالممركزا 

وكذا   وأماا تحلي  املضةمون   املنيج الوصةي  التحليلي ندت كشفوفي هذا املضةم ر  ا ول  الدراسةا مع  جا كل   م  لالم منيجيا  لميا اسة 

  املالاظا امليدانيا.

 والبحث والتكوي  التربيا منظوما في املتقدما  كشف ن يجا مي مه : أنه وب لرغم م  و وم مقتضةةةي ت ل نونيا لتيعي  ا ج ويالدراسةةةا  للصةةة  ا

ا م  ممةة رسةةةةةةةةةةةةةةا فعليةةا ترتق   هةة  تم ين بنيةة ت التةةدبير ا ج ويةةا وال ليةةا للمنظومةةم  أ ةة   وتطوير  كغنةة   كشف بحةة  ةةاال تزام  أنهةة  العلمي كال

 س هما اليعليا في االرتق   بمنظوما التربيا والتكوي  والبحث العلمي.للم

 ا  ك ما. -التدبير التراب  -ا ج ويا املتقدما -منظوما التربيا والتكوي  والبحث العلمي: الكلمات املفاتيح

Abstract : 

This study aims to reveal the avaibility of the education and training system and scientific research on legislative texts of  

making their interests decentralized on the regional levels contribute to achieving the governance the aspires to have 

requirements law framework. 

In this regard, the study attempted to address this through a scientific methodology it was based on the descriptive and 

analytical method, the content analysis tool, as well as observation.  

The study concluded that, despite the existence of legal requirements, to activate advanced regionalization in the education, 

training and scientific research system, but it does not it still needs to be enriched and developed, in order to enable regional 

and local management structures the system has an actual practice that elevates it to the actual contribution to the 

advancement of the system education, training and scientific research. 

Keywords: The system education and training system and scientific research- advanced regionalization- territorial 

management- governance. 
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 :مقدمة

ةعد ا ج ويا املتقدما م  أهم املدال  والتو   ت االستراتيجيا ال برى لسي سا الدولا في مج م التربيا والتعليم 

 والتكوي  والبحث العلمي. و ال يخيى  لين  أن منظوما التربيا والتكوي  هي  م م التنميا بمختل  أبع مه  وتجلي ته 

( ل صا وأن رغبا املغرب في تحقيق االرتق   ب ليرم وتقدم 25:.2014االلتص ميا واال تم  يا والثق فيا)  س  م مي 

الجتمع ي م  في كرس   مدرسا  ديدا ميتواا أم م ا جميع  تتوخف تأهي  الراسم م الب ري  مس ندا كشف ركيزة  املس واا 

مع  2022(. هذا  ولد  رف  سنا 2019  51.17 ا ألرى)الق نون اإلط ر وتك فؤ اليرع م    ا  وا جوما للجميع م   

 La recherche scientifique et technologique:4تأكيدا ل ذا االلتي ر ا  يوي ) 19الوم   ئحا كوفيد 

auMaroc,2022 تكوي  (  ل صا وأن منظوما التربيا والتكوي  أب ن  أنه  الزال  ةع ن  م   ديد الصعوب ت  لف مستوى

األس تذا املتخصصين في التعلم    بعد  وكذا توفير اإلمك ني ت امل ميا  كض فا كشف  دم كمل م التالمذا ب مل  رات املتعلقا 

(. أض  كشف  14:.2021ب لقرا ا املعلوم تيا واستعم م الوس ئ  الرلميا )الجلس األ لف للتربيا والتكوي  والبحث العلمي  

 L'université:2008ق رير التي أةى  ليه  الجلس األ لف للتربيا والتكوي  والبحث العلمي )كل   أن مجمو ا م  الت

marocaine en processus d'autonomisation أكدت  لف أهميا ب  51.17(   وكذا الب ب الس بع م  الق نون االط ر  

لتيعي  سي سا الالمركزيا والالتمركز في تدبير وراهنيا التقيد بمب مئ واك ما منظوما التربيا والتكوي  والبحث العلمي 

(   وك  كل   في انسج م ت م مع التو   ت Lhassan Badri.2016املنظوما  لف املستوى التراب   وإ م م مبدأ التيرلع )

 االستراتيجيا ال برى لسي سا الدولا في مج م التربيا والتعليم والتكوي  والبحث العلمي.

 2.17.618  وامليث ق الوطني لالتمركز اإلماري )مرسوم رلم 2011هميا أ رأا تو   ت مستور وفي هذا اإلط ر تبرز أ

  ملنح ا ج ويا في منظوما التربيا والتكوي  البني ت والصالاي ت 51.17(  والتو   ت الع ما للق نون اإلط ر2018ميسمبر 

ب   واألس تذا والرأي الع م في منظومتهم. وفي السي ق كاته  الالزما ل سيير مرافق    لف املستوى التراب   إل  ما بن   ثقا ال 

أكد النمومج التنموي ا جديد  لف أهميا ومحوريا التدبير ا ج وي في اصالح منظوما التربيا والتكوي  والبحث العلمي م  

 (18: 2021أ   تحقيق التنميا الج ليا)  اللجنا ا خ صا ب لنموكج التنموي 

 لف الدراسا ا خوض ب لبحث في مدى توافر منظوما التربيا والتكوي  والبحث العلمي  لف  ه ته املعطي ت تيرض

نصوع ة رلعيا تتضم  آلي ت مالليا ول ر يا ل مرا  لف  ع  مص      الالممركزا  لف املستويين ا ج وي واإلليليمي 

 ليه  مقتضي ت الق نون اإلط ر؟تضطلع ب ستقالليا تدبير مرافق   العموميا  بغيا تحقيق ا جوما التي ترنو ك

وم  أ   اإل  با    اإلشك ليا املطرواا تم  صي غا فرضيا   ما ك لة : تتوفر منظوما التربيا والتكوي  

والبحث العلمي  لف نصوع ة رلعيا لتيعي  ا ج ويا املتقدما م  استقالليا تدبير مرافق   العموميا  اال انه  ةع ن  م  

 ملم رسا في الوالع. التالالت  لف مستوى ا

في هذا املضم ر  اس ندت الدراسا في هيكل   ال  لي وبن ئه  املوضوعي  لف املنيج الوصي  التحليلي  وأموات 

منيجيا منه  أماا تحلي  املضمون لجمو ا م  الوث ئق الرسميا والنصوع الق نونيا. وضم ن  لاللتق ئيا بين املقتضي ت 

 يا االطالع  لف  ميع أبع م اإلشك ليا فقد ا تمدت الدراسا  لف أسلوب املالاظا.النظريا والوالع العملي  وبغ
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أوال: االطار املفاهمي وأهداف الجهوية املقدمة والوثائق الرسمية املؤطرة لتفعيل سياسة الالمركزية والالتمركز 

 في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

 تحديد االطار املفاهمي -1

 املتقدمة مفهوم الجهوية 

ا ج ويا املتقدماهي مق ربا ونمط م  أنم ط التدبير وال سيير اليعلي والعملي للتراب  وكذا ت رلس التطور الذي 

( كم  ةعد آليا لتيعي  الديمقراطيا ال ليا وتحقيق التنميا الترابيا 8: 2012ةعرفه الالمركزيا ) لي بولربح 

  أوسع بين املركز وب قي التراب الوطني.وترك ا  ريا في االلتي رات ووضع ا  قيقيا وكل  م  لالم تق سم الصالاي ت ب ك

كم  يم   .) Abdelaziz Abidi.2011:11البرامج االلتص ميا واال تم  يا والتنمويا للسك ن ال ليين اسب ك    ا)

ةعري  ا ج ويا املتقدما بكونه  تنظيم هي لي واماري تقوم بمو به ا  كوما أو السلطا املركزيا ب لتن زم    بعض 

الصالاي ت لي ئدا ا ج  ت املكونا للوادا الترابيا للدولا  موم  م  هموم املوط    بر صي غا سي س ت محليا تنبع م  

توي ت السي سيا وااللتص ميا واال تم  يا.م  هذا التصور أصبح  ا ج ويا ا خصوصيا املميزا لك  كلليم  لف املس

املتقدما التي يسعف املغرب كشف تنزيل   تمث  االط ر الع م لطرح مختل  القض ي  املركزيا املتعلقا ب لتنميا املستداما)  بد 

م  تتضمنه ا خطب املل يا م  موافع ومب مئ (. وفي النوكج املغرب  ةس ند ا ج ويا املتقدما كشف  190: 2014العزيز أشرقي 

(. وتجدر اإلش را كشف أن بدايا التي ير ب ملغرب  في ا تم م نظ م   ويا متقدما اقيقيا 107: 2012وأهداف ) محمد األسعد 

انبثق  مع بدايا ا  ديث    تطبيق نظ م ل ع في األل ليم  ا جنوبيا والذي ي ك  العموم اليقري لتخوي  سك ن هذه 

الق ليم اق تدبير شؤونهم ال ليا ب ستقالليا أكبر    السلطا املركزيا  وهذا يندرج في سي ق ترسيخ مب مئ ا  ك ما 

 ( .42 :2011السنونس ي  )محمدالترابيا والديمقراطيا ال   ركيا ال ليا 

 مفهوم الالمركزية 

مي وم يدم تقريب اإلمارا م  املواط   وكل  بتيويض ك  أو بعض سلط ت املركز كشف الوادات اإلماريا ال ليا 

م  سلطا صنع القرار  والتصرف وفق م  يمليه  ليه  تقديره  لل  الت وامل  ك  التي توا    . كم  ةعني الالمركزيا  املرونا 

اإلماريا في الدولا ارتب ط  رأسي   غذ تندرج هرمي  في ا ج  ز اإلماري الرئيس ي في  في التبعيا اإلماريا  بحيث الترتبط األ  زا

مركز الدولا  وفق القرارات التي تح م    وتحدم  اللته  ببعض    بحيث تأميا الوظييا اإلماريا للدولا  لف و ه ال يتع رض 

( . وتجدر االش را كشف أن اصالح 42: 2015األ رج  مع أهداف الدولا ولراراته  الدستوريا وال  رلعيا والقض ئيا ) محمد

النظ م الالمركزيا وتطويره هو أهم الد  ئم لتحديث أس ليب تدبير ال أن الع م ا ج ويا وال لي  وتحسين أما  ال يئ ت 

 (.  174: 2014املنتخبا  كم  يعد تجسيدا فعلي  وميداني  للديمقراطيا ال   ركيا وا  ك ما الترابيا" ) بد العزيز أشرقي 

 منظومة التربية التكوين والبحث العلمي 

تتكون منظوما التربيا والتكوي  والبحث العلمي  بقط  يه  الع م وا خ ع  م  لط ع التربيا والتعليم والتكوي  

  51.17النظ ميى ولط ع التربيا والتعليم والتكوي  غير النظ م  وم  مؤسس ت للبحث العلمي والتقني )الق نون اإلط ر 

(  . تنتظم مكون ت منظوما التربيا والتكوي  في شك  أطوار وأسالك و مس ل  مراسيا ومس رات م نيا   يجب 5628: 2019

أن تراعف في هيكلته  وتنظيم   وهندسته  البيداغو يا  مب مئ االنسج م والتنسيق والتنوع والتك م  ومد ا جسور فيم  بينه   
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 (.5626: 2019  51.17ر واستداما التعلم)الق نون اإلط 

 أهداف الجهوية املتقدمة باملغرب-2

ةعد ا ج ويا املتقدما األماا األس سيا لتحقيق التنميا املستداما واملندمجا  التص مي  وا تم  ي  وثق في  

التنموي وبيئي  وكل  بم  ركا السك ن في كمارا شؤونهم ب ك  يجع   مليا اتخ ك القرار ةستجيب ألهداف وغ ي ت املس ر 

والديمقراط . وفي هذا السي ق أكد  اللا املل  محمد الس مس في لط به  لف ضروا "صي غا نموكج تنموي   وي مندمج 

ومضبوط  يطبق  لف أوسع نط ق  ويهدف كشف تحقيق التي    والتك م  بين البرامج القط  يا  ورفع مختل  التحدي ت 

ميا   ويا محيزا وللق الثورات  ومدرا ليرع ال غ   والسيم  ب لنسبا التي توا     املنطقا  وال ما منظوما التص 

 (.2012لل ب ب")لط ب بمن سبا ككرى املسيرا ا خضرا   

كن أهداف ا ج ويا املتقدما تقوم  لف ترسيخ ا  ك ما الترابيا م  لالم ترشيد و قلنا تدبير النظ م اإلماري 

جم   ت الترابيا السلطا املركزيا في اتخ ك القرار. كم  ةعتبر ا  ك ما الترابيا واملوارم امل ليا والب ريا. وبذل  م  ركا ا 

وسيلا ملع  جا امل  ك     طريق تيعي  التواص  بين النخب ال ليا واملواطنين لتحقيق ا   تهم ومص    م   الوا  لف 

تداما. كم  تهدف ا ج ويا املتقدما كشف النهوض ب ألوض ع التي ةعي    ا جم   ت الترابيا  وتحسين مستوى التنميا املس

ةعزيز القرب م  املواط  بخلق اإلمارا املواطنا القريبا م  اهتم م ت وتطلع ت املواط  في ا خدم ت العموميا ا جيدا وفق 

 مق ربا ة  ركيا في تدبير ال ؤون الع ما ال ليا,كم  ةسعف ا ج ويا املتقدما كشف تحقيق التنميا املستداما ال  ملا

   لختل  الج الت االلتص ميا واال تم  يا والثق فيا والبيئيا  مع ترشيد استعم م املوارم ومرا  ا ا خصوصي ت ال ليا                

 (. 2004)محمد بوبوش  

 الوثائق الرسمية املؤطرة لتفعيل سياسة الالمركزية والالتمركز في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي-3

 دستور املغربيال-أ

ينص  لف كون التنظيم التراب  للممل ا تنظيم المركزي يجسد مبدأ التيرلع لذي يقوم  لف ا ج ويا املتقدما                     

: اليص  األوم(  وضرورا ااداث هيئ ت لل   ور لصد اشراك مختل  الي  لين اال تم  يين في 2011)مستور املغرب  

أن ا ج ا ت بوأ  تح  “ا وتيعيل   وتنييذه  وتقييم  .كم  تطرق الب ب الت سع م  الدستور كشف ا دام السي س ت العمومي

كشراف مجلس    مك نا الصدارا ب لنسبا للجم   ت األلرى  وكل  في  ملي ت ك دام وت بع برامج التنميا ا ج ويا  

ا ل ذه ا جم   ت. وكلم  ةعلق األمر بإنج ز والتص ميم ا ج ويا إل دام التراب  وفي نط ق ااترام االلتص ص ت الذاتي

 م روع يتطلب ةع ون  دا  م   ت ترابيا  فإن هذه األليرا تتيق  لف كييي ت ةع ونه .

 التوجهات السامية-ب

التأكيد  لف ضرورا تطبيق ا ج ويا املتقدما ب  تب ره  لي را استراتيجي  في ورش اصالح املؤسس ت العموميا. وهذا 

لعديد م  ا خطب املل يا منه   لف سبي  املث م ال ا  صرا خط ب امللك  الس م  بمن سبا ككرى ثورا املل  م  نص   ليه ا

كن تحديث وممقرطا هي ك  الدولا  بقدر م  يتجسد في توزلع الدستور “  الذي     فيه: 2011غ    20وال عب يوم 

صيا ألوى  في كرس   ا ج ويا املتقدما  الق ئما  لف ا جديد للسلط ت املركزيا  وفق مبدأ فص  السلط  فإنه يتجلف  ب
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ك  ما توزلع سلط وإمك ن ت املركز  لف ا ج  ت. وكل   لف أس س الديمقراطيا الترابيا وا  ك ما ا جيدا  بم  ي ي  تحقيق 

ليوارق تنميا   ويا  متض منا ومتوازنا ومندمجا  تضع ادا للمقولا االستعم ريا للمغرب الن فع وغير الن فع  ول

التي ااتضنته  مدينا ” كرانس مونت ن “وكذا الرس لا املل يا املو  ا كشف امل  ركين في الدورا الرابعا ملنتدى ”. الج ليا

ا ج ويا املتقدما ليس  مجرم تدبير تراب  أو كماري  ب  هي تجسيد فعلي إلراما “ايث نص   لف أن  2018الداللا سنا

تحديثه   بم  يضم  توطيد م  ئم التنميا املندمجا لج التن  الترابيا  وم  ثم تجميع لويا  لف تجديد بني ت الدولا و 

 ”.ط ل ت ك فا الي  لين اوم م روع ينخرط فيه ا جميع

 17.51الرؤية االستراتيجية والقانون االطار -ج

تدبير منظوما التربيا  تتخد السلط ت العموميا التدابير الالزما ملواصلا تيعي  سي سا الالمركزيا والالتمركز في

والتكوي  والبحث العلمي  لف املستوى التراب  وإ م م مبدأ التيرلع م  أ   تم ين بني ت التدبير ا ج ويا وال ليا 

للمنظوما م  مم رسا امل  م وااللتص ص ت املوكولا كليه   وال سيم  منه   تيعي  مب مئ التك م  في الوظ ئ   والتن سق في 

د في استعم م املوارم مع ةعزيز استقالليته  ب بييا تدريجيا  ونق  الصالاي ت الالزما ل سيير مرافق املنظوما امل  م والترشي

 لف املستوى ا ج وي وال لي. كض فا كشف ةعزيز االستقالليا اليعليا للج مع ت واألك ميمي ت ا ج ويا للتربيا والتكوي  في 

ييم ولي س األما  واالفتح ع ب يييا موريا؛  الوا  لف كرس   استقالليا كط ر ةع لدي  مع كلرار آليا للت بع والتق

مؤسس ت التربيا والتعليم والتكوي  والبحث العلمي  ب  تم م م روع املؤسسا أس س  لتنميته  املستمرا وتدبيره  الن  ع  

ث العلمي األلرى واألك ميمي ت وكذا ةشجيع ال راك ت ا ج ويا وال ليا بين ا ج مع ت ومؤسس ت التعليم الع شي والبح

ا ج ويا للتربيا والتكوي  وا جم   ت الترابيا واملؤسس ت وال يئ ت الع ما وا خ صا  م  أ   كنج ز برامج وم  رلع 

م تركا  لتعزيز البني ت املدرسيا وا ج معيا  وم م أن طته  وتحقيق كشع     وانيت ا    لف محيط   االلتص مي 

 لف ضرورا ااترام املؤسس ت في تدبيره  الداللي  لف  17.51. وفي نيس السي ق أكد الق نون االط ر واال تم عي والثق في

مب مئ الديمقراطيا واملسؤوليا والتيويض وال ي فيا وال  سبا والترشيد والتنسيق وتبسيط املس طر واملرالبا الدالليا. 

وبذل  تيعي   (.5634.5635.5636: 2019  51.17 نون اإلط ر )القمع مرا  ا مب مئ التوازن الج شي  لف الصعيد التراب 

ا  ك ما ا جيدا في السي س ت العموميا  لف الصعيد التراب  وفق  ألسس ا ج ويا املقدما وةعزيز استقالليا املؤسسا 

 التعليميا.

 اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد-د

ةسرلع  مليا  ا ج ويا املتقدما موازاا مع التمركز فعلي  أكدت اللجنا ا خ صا ب لنموكج ا جديد  لف ضرورا 

و ع  كل  يتم ش ى مع ا خصوصي ت الترابيا لك    ا  والعم  ال ترك م  بين الوزارات والقرب وتن يط وةعبيئا الط ل ت 

تربيا والتكوي  التي تزلر  ه  الج الت الترابيا وفي نيس السي ق أكدت اللجنا  لف ضرورا منح األك ميمي ت ا ج ويا لل

صالاي ت اقيقيا التخ ك القرار وب ستقالليا اقيقيا في كط ر التمركز فعلي  األمر الذي سيم نه  م  توطين تراب  أفض  

في املن طق التي تزاوم فيه  م  م  .مع األلد بعين اال تب ر ا خصوصي ت ال ليا أثن   صي غا وتيعي  السي س ت التعليميا. 

 م التي    بين املدرسا ي ت التحتيا والتج يزات كشف األك ميمي ت ا ج ويا للتربيا والتكوي  م  أ   مكض فا كشف نق  البن

 .(118.119:.2021)اللجنا ا خ صا ب لنموكج التنموي ومحيط   
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 ثانيا: اآلليات الداخلية لالمركزية املرفقية في منظومة التربية والتكوين

 قية في قطاع التعليم املدرس ياآلليات الداخلية لالمركزية املرف -أ

يتخذ لط ع التعليم املدرس ي  ضم  تو   ته نيج الالمركزيا كق  دا لتوزلع االلتص ع بين املص  ح املركزيا 

مصطيى كليه  )والبني ت الترابيا ال دثا  لف شك  مؤسس ت  موميا  ونق  االلتص ص ت والوس ئ  امل ميا والب ريا 

 .                         (486: 2020 هللا أامد  بد 

 األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  -1

ب لنظر كشف املولع امليصلي الذي يميز األك ميميا ا ج ويا للتربيا والتكوي   ضم  ال سلس  التراب  ل يئ ت وبني ت 

  فقد  م  النص ال  رلعي  لف  (2012:14)تقرير الجلس األ لف للتربيا والتكوي  والبحث العلمي تدبير التعليم املدرس ي

ك ط ئه  مك نا م ما  لف مستوى التنظيم التراب  للتعليم املدرس ي  مح وال تجسيد استقالليته  التربويا واإلماريا وامل ليا 

وكذل  في مج م تدبير املوارم الب ريا  والتي تب شره  في ااترام للتو يه ت الوطنيا  والضوابط واملر عي ت التنظيميا 

  ) ريدا رسميا  دم 07.00عتمدا في ك  مج م م  مج الت تدلل    بر مجمو ا م  الصالاي ت التي نص الق نون رلم امل

بتيويض بعض االلتص ص ت لألك ميمي ت  514.12( ولرار وزير التربيا الوطنيا رلم 1191: 2000م ي  25بت ريخ  4798

تط ع م  رواتب املوظيين املتغيبين بصيا غير م رو ا  ةسليم ش  ما ا ج ويا للتربيا والتكوي  )التعويض ت الع ئليا  االل

. (6028:.2012م رس 8)1433ربيع اللر  15) ا جريدا الرسميا  اال تراف ب لنج ح في امتح ن ني  ش  ما ال ي  ا التربويا...(

ضوابط واملع يير واملس طر التي يجب وفي املق ب  تقوم السلطا ا  كوميا واإلمارا املركزيا بدوره  التنظيمي   بر تحديد ال

أن ةس ند كل   األك ميمي ت في تيعي  هذه االلتص ص ت  مع مرا  ا التو   ت الع ما لسي سا ا  كوما في مج م التعليم 

)مرسوم ب أن التص ص ت وتنظيم وزارا التربيا الوطنيا   2.02.382كم  نص   لف كل  امل ما األوشف م  املرسوم رلم 

 .(2002يوليو  17ص مر في  2-02-382 رلم

 املديريات اإلقليمية -2

استحض را للوزن الذي تنطوي  ليه املديري ت اإللليميا  لف املستوى اإللليمي ضم  ا  ك ما الترابيا للمنظوما  

)تقرير الجلس األ لف للتربيا والتكوي  والبحث العلمي  التيرلع في اتج ه ال ي ك  اإللليميا وا تب را لضرورات ك م م مبدا

  فقد  م  املغرب  لف التنصيص م  لالم لرارات لوزير التربيا الوطنيا  لف تحديد التص ص ت وتنظيم  (23:.2021

 047X16   كض فا كشف املذكرا رلم 2016فبراير  8يخ مص  ح األك ميمي ت ا ج ويا للتربيا والتكوي  ومص      اإللليميا بت ر 

  التي أت   لف تدليق م  م والتص ص ت املص  ح ال دثا  لف مستوى املديري ت اإللليميا الت بعا 2016م يو 26بت ريخ 

) لي لألك ميمي ت ا ج ويا للتربيا والتكوي  ل  ولا تي مي السقوط في نوع م  املركزيا ا ج ويا التي لد ةعرل  مبدأ التيرلع 

 .(596:. 2015  السلمي

 ات التعليمية املؤسس -3

ةعد املؤسس ت التعليميا  ز ا م  التنظيم التراب  لألك ميميا  وهي االستقالليا التي كرسته  الرؤيا االستراتيجيا 

بمث با مبدأ في اك ما املنظوما  وكإادى مقوم ت التيرلع في تدبير التعليم املدرس ي  وهذا م  ص ر يتجسد ب ك  فعلي مع 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/716-D%C3%A9cret.aspx
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 087X21بم روع املؤسسا املندمج م  لالم مجمو ا م  املذكرات ولع  أهم  : املذكرا رلم التنصيص  لف ةعميم العم  

في موضوع ةعميم العم  بم روع املؤسسا املندمج  ب  تب ره آليا لتيعي  مبدأ التع لد  لف برامج   2021أكتوبر  06بت ريخ 

أض  كشف  (66:.2000)كبراهيم م روح  درسا املغرييا ونظيرا ملبدأ استقالليا املؤسس ت  ومح ولا للتجديد التربوي في امل

كل  أن م روع املؤسسا املندمج  يعد ليط  ن ظم  فعلي  لعم  املؤسسا برمته  وبمجم  مكون ته   وفق مق ربا مندمجا 

سر  في وة  ركيا ة م  مختل  الج الت اإلماريا والبيداغو يا  كض فا كشف ملتعلمين وال رك    و لف رأس م ممثلوا األ 

)ط هري نور الدي   اتج ه ةشجيع اس ثم ر ك  اإلمك ني ت املت اا للقي ما البيداغو يا اليع لا للمؤسسا التعليميا

1997:110). 

 اآلليات الداخلية لالمركزية املرفقية في قطاع التعليم العالي  -ب

 الجامعة  -1

ل م اإلصالح ا ج معي بإن    هي ك  لتدبير املؤسس ت ا ج معيا ةعتمد مبدأ التدبير  ال   رك  ومبدأ استقالليا 

. وه ذا (25:.2019 تقرير الجلس األ لف للتربيا والتكوي  والبحث العلمي ) ا ج وياا ج معا  بغيا  عل   لطب  للتنميا 

ا ج معا  وهو أ لف هيئا التخ ك القرار مال  ا ج معا  ويختص بجميع يو د في لما ال رم اإلماري للج معا مجلس 

 املس ئ  املتعلقا بم  م ا ج معا واس  سيره   ويقوم بدور رئيس ي  لف املستوى البيداغوجي واإلماري وامل شي.

اريين والطلبا ويتكون م  أ ض   بح م الق نون وأ ض   معينين وأ ض   منتخبين  يمثلون األس تذا واملوظيين اإلم   

والنق ب ت ورؤس   املؤسس ت ا ج معيا واملتدللين اللري  في لط ع التعليم م  ل رج ا ج معا  وممثلي ا جم   ت ال ليا 

 والقط ع ا خ ع.

ف ذه التمثيليا املتنو ا تؤكد ارع واضعي اإلصالح  لف مبدأ ال سيير  ال   رك  في ةسيير ا ج معا مم  يس هم في 

تراعي مص  ح  ميع األطراف  وب لت شي انخراط م في تنييذه  مم  يس هم ب ك  كبير  في تحسين  وما املنظوما  اتخ ك لرارات

 7ا ج معيا. وم  املعلوم أن موارم ا ج مع ت تتكون م  ك  نا الدولا  ب إلض فا كشف املوارم ا خ صا  ايث أت ا  امل ما 

لج مع ت في تنولع موارمه   وأن تقدم بمو ب اتي لي ت لدم ت بمق ب   م  الق نون املنظم للتعليم الع شي اليرصا ل 18و

وأن تحدث مح ض  ملق والت االبتك ر  وأن ةستغ  البرا ات  وأن ةسوق منتج ت أن طته  وأن تحص  الرسوم  لف لدم ت 

 التكوي  املستمر وأ م م ا خبرا.

 (CPUالتنسيق األفقي بين الجامعات )هيئة رؤساء الجامعة  -2

قتض ي سي ق كصالح وتطوير ا ج معا املغربيا  تنسيق  وتوثيق  بين ا ج مع ت  م  أ   موا  ا متطلب ت ي

الجلس  تقرير) ا ج مع تاإلصالا ت وبلورا الوم ب ك   م عي  لإلشك لي ت العرض نيا املتزايدا  التي ة ترك فيه  ك  

  أو أي هيئا CPUوفي اإلط ر ينبغي أن تكون هيئ ت رؤس   ا ج مع ت  (.31: 2019األ لف للتربيا والتكوي  والبحث العلمي  

مم ثلا  لوا التراايا   الوا  لف كونه  فض   لل   ور والتنسيق وتق سم املم رس ت ا جيدا والتع ون بخصوع الوس ئ  

لوس ئ  التي ةسمح ل   بإنج ز البيج معيا. لذل   يتعين  لف ال يئا املذكورا  أن تبرز ب  تب ره  بنيا رسميا متوفرا  لف ا

 م  م واسعا النط ق.
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آليات الالمركزية املرفقية الداخلية في مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة )املراكز الجهوية ملهن التربية  -ج

 والتكوين نموذجا(

طيرا ه ما في مج م تنظيم في شأن كاداث املراكز ا ج ويا مل   التربيا والتكوي   672-11-2شك  املرسوم رلم 

التكوين ت  ايث أريد ل   أن تضطلع بدور تأهي   ي   ديد م  أطر هيئا التدرلس وتكوي  أطر اإلمارا التربويا وأطر 

 الد م اإلماري والتربوي واال تم عي  كض فا كشف تحضير مب ري ت التبريز.

را ايث ةس هم في أ رأا استراتيجيا لط ع التعليم أض  كشف كل   أن املراكز تقوم بدور في مج م التكوين ت املستم

املدرس ي في مج م التكوي  املستمر بتنسيق مع األك ميمي ت ا ج ويا للتربيا والتكوي   وكل  م  لالم امل  ركا في وضع 

 لطط العم  السنويا في هذا الج م.

  ثالثا اآلليات الخارجية لالمركزية املرفقية في منظومة التربية والتكوين

 مساهمة الجماعات الترابية  -أ

: 2021)تقرير الجلس األ لف للتربيا والتكوي  والبحث العلمي ة ك  ا جم   ت الترابيا شريك  ترابي  محوري 

)أم  بل قر   ا تب را ألمواره  في التنميا ا ج ويا وال ليا وب لنظر كشف اإلمك ني ت التي فتح   أم م   ك  م  الدستور (27

 لف مس همته  في ك دام السي س ت الترابيا  وكذل  القوانين التنظيميا  137  الذي ينص في فصله  (2: 2015-2014 

(  والتي 79  78) امل متين 112.14(  الق نون التنظيمي رلم 82  81  80) املوام 111.14املتعلق  ه : الق نون التنظيمي رلم 

 تكوي   لف املستوى ا ج وي وال لي.تنص  لف االلتص ص ت كات الصلا بقض ي  التربيا وال

أهميا محوريا إلس  م ا جم   ت الترابيا في تحقيق أهداف اإلصالح التربوي  وتقديم  51.17كم  أوشف الق نون اإلط ر 

 مختل  أشك م الد م م  أ   بلوغ هذه األهداف.

 اللجنة الجهوية للتنسيق -ب

للمدرسا املغربيا  ضم ن  لتك م  األموار ونج  ا األما   ب  تب ره ا تبرت الرؤيا االستراتيجيا التنسيق ا  ا مل ا 

  م  لالم تنصيصه  لف كاداث آلي ت ل صا ب لتنسيق في 51.17آليا رئيسا م  ضم  اللي ت التي ألره  الق نون اإلط ر 

ينص املرسوم بمث با ميث ق  (  م م  للجسور بين مكون ت املنظوما. في هذا املضم ر 18 دم م  البرامج والعملي ت )امل ما 

وطني لالتمركز اإلماري  لف الدور ال وري لواشي ا ج ا في التنسيق  لف املستوى ا ج وي بين مختل  املص  ح الالممركزا 

  وة ك  هذه الليا فض   من سب  م نه أن ي يح ةع ضد 30للقط   ت  وأوك  كليه التص ع رئ سا"اللجنا ا ج ويا" امل ما 

 إلمك ن ت املت اا أم م املنظوما التربويا  لف املستوى ا ج وي.الوس ئ  وا

 شبكات مؤسسات التربية والتعليم والتكوين -ج

في بنده  الث لث   لف أهميا ة  ي  شبك ت مؤسس ت التربيا والتعليم  07.00نص  امل ما الث نيا م  الق نون  

ي في ةعزيز  م  األك ميمي ت والبني ت اإلماريا الت بعا ل   ترابي   والتكوي  ب  تب ره  سندا لوي   لف املستوى ا ج وي وال ل

فيم  يتعلق ب لربط بين مكون ت املنظوما ومستوي ته   وتحقيق التع ضد في املوارم وفي اس  استعم ل   امل ترك  وفي كنج ز 
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 البرامج وامل  رلع التعليميا والتكوينيا  وضم ن التق ئيته .

كال أنه ورغم أهميا هذه ال بك ت فإنه  تحت ج كشف تحديد مليق لوضع   املؤسس ة  والق نون   وم  م   األس سيا  

 لف أن تقوم الج لس اإلماريا لألك ميمي ت بإاداث ال بك ت ا ج ويا والوطنيا  وكل  طبق  ملقتضي ت نص تنظيمي يحدم 

أن طته . و موم   و اللا بم سبق  فإن التنزي  السليم للج ويا  كييي ت تنظيم   وسيره   وترتيب م  م    وتصري 

املتقدما ي يح آف ل  ه ما لالرتق   بمنظوما التربيا والتكوي  والبحث العلمي   لف ا تب ر أن ا ج ويا تنطلق م  األسي  

الب اثين في مج م منظوما  نحو تنميا لي ئدا السك ن وبواسطتهم. كال أن هذه الف ق  واسب م  يالاظ وم  يؤكد  ليه   

التربيا والتكوي   يجمعون  لف أن اإلصالا ت التربويا التي  رفته  بالمن   وإن ص رت ت سم بو وم مجمو ا م  املقتضي ت 

الق نونيا املؤطرا لتيعي  ا ج ويا املتقدما في منظوما التربيا والتكوي  والبحث العلمي كم  س لته مح ور الدراسا  كال 

 ا كشف كغن   النصوع ال  رلعيا  وةعميق ا جوانب التي ة ك  لطب رحف ا ج ويا للمنظوما م    ا  ومح ولا أنه  بح 

 البحث    اإل را ات ال ييلا  ب لتنزي  ا  قيق  للقوانين م    ا ألرى.

 ستنتاجات ومقترحاتا

ما في تيعي  السي س ت العموميا اس ن ما كشف م  تقدم  ونظرا للدور ا   سم الذي يم   أن تلعبه ا ج ويا املتقد

في منظوما التربيا والتكوي  والبحث العلمي   فإن الدراسا تضع مجمو ا م  الره ن ت التي تتوخف منه   تجويد التنزي  

 السليم للج ويا املتقدما في منظومتن  التربويا:

ا مع الس بق  مم  ييوت  لف املنظوما ا ج نب السي س ي: ا تدن  في سي س ت ال أن التربوي امل ضيا  لف منيج القطيع-

 االستي ما مم  تحقق م  كيج بي ت.

تركيز   وم اإلصالح ال يجب أن تقتصر  لف كاداث ال ي ك  اإلماريا فقط  بقدر م  يجب أن يوازي كل  تقويا البني ت -

 التحتيا.

يض االلتص ص ت كشف مختل  املرافق ربط املسؤوليا ب ل  سبا: تقويا مبدأ ربط املسؤوليا ب ل  سبا في مسألا تيو -

 العموميا التي فوض ل   كل .

تيعي  مبدأ التيرلع م  زام يع ن  م  كشك ليا  دم القدرا  لف النق  اليعلي لاللتص ص ت الوظيييا والصالاي ت -

 التقريريا الضروريا  لف املستوى ا ج وي.

 ما النظر  في تركيبا الج لس اإلماريا لألك ميمي ت ورئ سته .تحسين أنم ط اشتغ م ال يئ ت التدبيريا  وم  كل  مثال ك  -

 البحث    السب  ال ييلا لوضع ادوم ف صلا تضبط  اللا األك ميمي ت ب ملراكز ا ج ويا مل   التربيا والتكوي .-

 يم الع شي أو ب  ج مع ت.راهنيا تخوي  املراكز ا ج ويا مل   التربيا والتكوي  االستقالليا    األك ميمي ت وإ   ل   ب لتعل-

توصي  التنظيم التراب  للتعليم املدرس ي م  ايث كونه  كم  منتظم  في هيكلا ال مركزيا ت  ك  م  مؤسس ت  موميا  -

 وإم  في تنظيم تراب  يجمع بين هيكلا ال مركزيا  وألرى ال ممركزا متير ا    اإلمارا املركزيا.

 ريا لألك ميمي ت واملديري ت واملراكز ا ج ويا  وا ج مع ت  لف الوس ئ  الضروريا ةعزيز املوارم الب ريا وامل ليا والب-
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 ملم رسا ن  عا اللتص ص ته .

ةعزيز مور مدرا  املؤسس ت التعليميا في ال سيير الداللي ملؤسس تهم ومواكبا كل  بتكوين ت مستمرا في مختل  ا جوانب -

 وم  اهم   م روع املؤسسا املندمج.

ر كشراف السلطا ا  كوميا  لف األك ميمي ت بإرس   فض   للتنسيق األفق  بين األك ميمي ت  لف الصعيد ةعزيز مو -

 الوطني  يم   أن يوظ  في التع ضد في املوارم بين ا ج  ت  وتق سم املم رس ت ا جيدا.

 قائمة املراجع
 املراجع اللغة العربية: 

  مطبعا النج ح 25  س  م مي  منظوما التربيا والتكوي  ب ملغرب في أفق ا ج ويا املوسعا  مجلا  لوم التربيا  املغرب  العدم  –

 .2014ا جديدا  الدار البيض    

 .2021لتعليم في زم  كوفيد ب ملغرب  تقرير موضو  ة   الجلس األ لف للتربيا والتكوي  والبحث العلمي  ا –

 ( بمث با ميث ق وطني لال تمركز اإلماري.2018ميسمبر  26) 1440م  ربيع اللر  18ص مر في  2.17.618مرسوم رلم  –

 .2012  1.ب ملغرب  طوالتنظيم التراب   نحو   ويا متقدما ا ج ويا   لي بولربح - –

 .2014  1ا ج ويا املتقدما  ط. بد العزيز أشرقي  ا  ك ما الترابيا وتدبير املرافق العموميا ال ليا  لف ضو  م روع  –

 .2011  1محمد األسعد  التنظيم ا ج وي املغرب  وم روع ا ج ويا املتقدما  من ورات ا جمعيا االشتراكيا للمس   ري  ال ب ب  ط. –

 .2011  1محمد السنونس ي  لض ي  ا ج ويا املتقدما ب ملغرب  من ورات ا جمعيا االشتراكيا للمس   ري   ط. –

 .2015  1الق نون اإلماري املغرب   ط. محمد األ رج  –

املتعلق بمنظوما التربيا والتكوي  والبحث العلمي   51.17وزارا التربيا الوطنيا والتعليم والبحث العلمي وتكوي  األطر  الق نون اإلط ر رلم  –

 .6805ا جريدا الرسميا   دم 

 .2012نونبر  6 لط ب بمن سبا ككرى املسيرا ا خضرا  –

 .2004لي ر ا ج ويا املوسعا بين ال   س السي س ي والبعد التنموي  موان أصدل   العرب  محمد بوبوش   –

 .2011املغرب   املغربيا مستور اململ ا  –

التنموي ا جيد تحرير الط ل ت واستع ما الثقا ل سرلع وتيرا التقدم وتحقيق  التنموي النموكجا خ صا ب لنموكج  املغربيا اللجنااململ ا  –

 .2021 للجميع أبري الرف ه 

 .2020  وريا مصر العربيا   بمي ة نهضا التعليم م  التخطيط كشف التقييم  سلسلا كصدارات  استراتيجيامصطيى أامد  بد هللا   –

(  لرار وزير التربيا الوطنيا والتكوي  املنهي  ب أن تحديد التص ص ت وتنظيم مص  ح األك ميميا ا ج ويا للتربيا والتكوي   ج ا )... –

 .2016فبراير 08ص مر بت ريخ ومص      اإللليميا  

 .2015مصر العربيا   م ورياوالتوزلع   لي السلمي  كشك لي ت الدستور والبرمل ن  سم  للن ر  –

ا ج وي   دم ككر مار الن ر  املغرب   لتخطيط املنه جكبراهيم م روح  نحو سي سا   ويا للنظ م التعليمي ب ملغرب: رؤيا مستقبليا  –

2000. 

ط هري نور الدي   م روع املؤسسا: نحو استراتيجيا للتغيير الخطط في املؤسس ت التعليميا ب ملغرب: مراسا تحليليا است   فيا  مار  –

 .1997اال تص م  املغرب  

   awww.csefrs.m 5/2019تقرير الجلس األ لف للتربيا والتكوي  والبحث العلمي  كصالح التعليم الع شي آف ق استراتيجيا  تقرير رلم  –

 .2019يونيو 

 .( في شأن كاداث وتنظيم املراكز ا ج ويا مل   التربيا والتكوي 2011ميسمبر  23) 1433م  محرم  27ص مر في  2-11-672مرسوم رلم  –

ر تقرير الجلس األ لف للتربيا والتكوي  والبحث العلمي  رأي الجلس األ لف للتربيا والتكوي  والبحث العلمي في شأن م روع ل نون بتغيي –

   2021/11الق ض ي بإاداث األك ميمي ت ا ج ويا للتربيا والتكوي   رأي رلم  07.00وتتميم الق نون رلم 

http://www.csefrs.m/


 

 متقاطعةالتراب والتنمية الجهوية والمحلية: رؤى -الجهة      

 

308 

 برلين –، السياسية واالقتصادية / ألمانيااالستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

 

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

أم  بل قر  تدبير ا جم   ت الترابيا للم  رلع التنمويا بين ككراه ت الوالع ومتطلب ت التنميا ا ج ويا املندمجا  أطرواا لني  ش  ما  –

 .2014-2015ام   معياالدكتوراه في الق نون الع م    معا محمد ا خ مس ب لرب ط  املغرب  السنا 

 املراجع باللغة الفرنسية: 

– La recherche scientifique et technologique au Maroc, analyse évaluative, rapport sectoriel, csefrs.ma, 2022, p.4 

– L'université marocaine en processus d'autonomisation, études di conseil supérieur de l'enseignement, csefrs.ma, février 

2008. 

– Lhassan Badri, la décentralisation au Maroc : quelles perspectives pour la gouvernance locale et le développement 

territoriale (cas de la régionalisation avancée), thèse, école doctorale science de l'Homme, du politique et du territoire (SHPT), 

Université Grenoble Alpes, France, 2016. 

– Abdelaziz Abidi, de l'aménagement du territoire au développement territoriale : quelle transition et quelle articulation ? 1ère 

conférence intercontinentale territo 
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افية الشرقية: مقاربة املجالية بالجهةاالختالالت التنموية    جغر

The developmental imbalances in the eastern region: a geographical approach 

    املغرب /كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية /طالب باحث بسلك الدكتوراه /القلوش ي محمد

    املغرب /كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية /أستاذ التعليم العالي /بلغيثري الحسند. 

افية وتدبير املجال  مختبر التواصل، التربية، االستعمال الرقمي واإلبداع، فريق بحث تكنولوجيا املعلومات الجغر

 ملخص الدراسة: 

قيقية حالشرق مجاال جغرافيا فريدا ومتميزا، تشكل بأقاليمها الثمانية وما تختزنه من إمكانات طبيعية وموارد بشرية مهمة، فرصا تعتبر جهة 

 تحويالتيها، واللالستثمار والتنمية، وذلك بانتمائها للساحل املتوسطي وقربها من أوروبا، باإلضافة إلى املوارد الترابية والسياحية التي تتوفر عل

املالية املهمة للمهاجرين؛ وهي معطيات أصبحت تشكل عناصر جذب واستقطاب وبمثابة مرتكزات أساسية ألي تنمية ترابية مستدامة، غير 

أن هذه الجهة ال تزال تعرف عدة اختالالت مجالية واقتصادية واجتماعية تكبح مسلسل التنمية وتحد من تطورها ونموها بحيث الزالت 

مان صعيد التنمية واملشاريع اإلعدادية مقارنة مع باقي الجهات الوطنية، وتبقى معظم التدخالت الرسمية محدودة في الز  تراوح مكانها على

ة واملكان وغير كافية لجعل الجهة قطبا اقتصاديا رائدا على املستوى الوطني، مما يعني ضرورة نهج خطة اقتصادية واعدة في إطار الجهوي

  .ستثمار والتنمية الجهوية الشاملةاملتقدمة لخلق شروط اال 

 الالت املجاليةاالخت    -قاربة جغرافية    م -لتنمية  املستديمة     ا  -جهة الشرق       : املفتاحيةالكلمات 

 

 

Abstract: 

The East is a unique and distinct geographical area, which, with its eight regions and its natural potential and important 

human resources, creates real opportunities for investment and development, due to its affiliation to the Mediterranean 

coast and its proximity to Europe, in addition to the soil and tourism resources that it has, and important financial transfers 

to migrants; These are facts that have become elements of attraction and attraction and serve as basic pillars for any 

sustainable territorial development. However, this region still knows several spatial, economic and social imbalances that 

curb the development process and limit its development and growth so that it is still stagnant at the level of development 

and preparatory projects compared to the rest of the national authorities, Most of the official interventions remain limited in 

time and place and are insufficient to make the region a leading economic pole at the national level, which means the 

necessity of adopting a promising economic plan within the framework of advanced regionalization to create conditions for 

investment and comprehensive regional development. 

Keywords: - East side – sustainable development - geographic approach - spatial imbalances. 
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 :مقدمة

يعد موضوع الجهة والجهوية من املواضيع التي استأثرت اهتمام مختلف الباحثين واملتخصصين على اختالف 

القانون وعلماء االقتصاد والجغرافيا ومدبري الشأن العام واملحلي من مؤسسات وأحزاب مشاربهم العلمية، من فقهاء 

م، 2011ومنظمات املجتمع املدني، كما أنه أصبح موضوعا رسميا في الخطاب السياس ي باملغرب وتعزز ذلك بعد دستور 

حلي صرح الديموقراطي وتعزيز الحكم املكون الجهة تعتبر اإلطار األنسب لتنزيل املخططات االقتصادية التنموية وبناء ال

خصوصا أن املشرع املغربي منح اختصاصات عدة للجهات قصد تدبير وتسيير شؤونها وابتكار حلول خاصة بها لتجاوز 

 االختالالت السوسيومجالية بين وحداتها الترابية والرفع من التنافسية املجالية وجلب االستثمارات واملشاريع.

ة مجالية منسجمة محليا تسعى إلى خلق التوازن االقتصادي وتجاوز املعيقات وبلورة وتعتبر الجهة وحد

استراتيجية قوامها التنمية املستدامة واملندمجة. وهي مظهر من مظاهر التنظيم االداري الذي يضع مجموعة من 

شكل واحد ومحدد للجهة إذ  االختصاصات الهامة بيد الفاعلين املحليين في مجموع التراب الوطني، غير أنه ليس هناك

تختلف باختالف املعطيات الحضارية واالقتصادية لكل أمة، ولكن يبقى الهدف واحد هو السعي إلى تقليص الفوارق بين 

، 2010)بنمليح منية،  ةيلحرص على ضمان وحدة الدولة الوطنمختلف األقاليم بغية تحقيق تنمية مستديمة ومتوازنة وا

بمناسبة تنصيب اللجنة  2010يناير  3ة امللك محمد السادس في خطاب ملكي ليوم وأكد صاحب الجالل(. 9ص

االستشارية للجهوية على أن الجهوية املوسعة املنشودة "ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطور 

ن يكون مدخال إلصالح عميق وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية املندمجة، كما أن مشروع الجهوية يتوخى منه أ

 لهياكل الدولة من خالل السير على درب الديموقراطية، واملقاربة التشاركية والتنمية االجتماعية والتحديث السياس ي

إلصالح لواإلداري وكذا الحكامة الترابية الجيدة، أي أن الغاية األساسية من الجهوية هي أن تكون انبثاقا لدينامية جديدة 

ر عميق وبلوغ أهداف جوهرية وفي مقدمتها إيجاد جهات قائمة الذات وقابلة لالستمرار، من خالل بلورة معايياملؤسس ي ال

كما أن مصطلح التنمية في بعده الجهوي، يظل مقترنا (. 2010) خطاب ملكي، عقالنية وواقعية ملنظومة جهوية جديدة

ستهدف ارس فيه األنشطة التنموية، فالتنمية الجهوية إذن ال توملحقا باملجال الترابي املكاني، حيث يشكل اإلطار الذي تم

لقادر، ا)الزاوي عبد  جهة دون غيرها. وإنما تهم كل الجهات انطالقا من إمكانياتها ومؤهالتها الطبيعية والبشرية واملالية

 (.61، ص1995

موي، فمن جهة أولى  تتوفر على  وفي السياق ذاته تعرف جهة الشرق تناقضا صارخا بين الغنى الطبيعي والضعف التن

إمكانات طبيعية وموارد بشرية مهمة، وهي فرص حقيقية لالستثمار والتنمية، باإلضافة إلى املوارد الترابية والسياحية 

التي تتوفر عليها، والتحويالت املالية املهمة للمهاجرين؛ وهي معطيات أصبحت تشكل عناصر جذب واستقطاب وبمثابة 

ة ألي تنمية ترابية مستدامة، ومن جهة ثانية تعرف هذه الجهة عدة اختالالت مجالية واقتصادية مرتكزات أساسي

واجتماعية تكبح مسلسل التنمية وتحد من تطورها ونموها بحيث الزالت تراوح مكانها على صعيد التنمية واملشاريع 

ية محدودة في الزمان واملكان وغير كافية لجعل اإلعدادية مقارنة مع باقي الجهات الوطنية، وتبقى معظم التدخالت الرسم

الجهة قطبا اقتصاديا رائدا على املستوى الوطني، مما يعني ضرورة نهج خطة اقتصادية واعدة في إطار الجهوية املتقدمة 
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 لخلق شروط االستثمار والتنمية الجهوية الشاملة.

 إشكالية الدراسة  .1

تراث طبيعي وموارد بشرية وثقافية وتاريخية مهمة، يمكن تعبئتها تختزن جهة الشرق كباقي الجهات الوطنية 

باه وتسخيرها لخدمة التنمية وإحداث إقالع اقتصادي قوي يساير تطور املجتمع ومستجدات العوملة، غير أنه ما يثير االنت

سياسة واستراتيجية زالت تراوح مكانها على مستوى التنمية؛ ومرد ذلك لغياب ال  -ورغم كل املؤهالت -أن هذه الجهة

خاصة بهذه الجهة. ومن هذا املنطلق يطرح اإلشكال حول ما مدى مساهمة التنظيم اإلداري الالمركزي أو الجهوية 

 املتقدمة في تجاوز االختالالت املجالية وترسيخ جهة مبنية على أسس ديموقراطية وتشاركية تسعى إلى خلق فضاء وإطار

جهة  أساسه نطرح التساؤالت التالية:  فما املؤهالت الطبيعية والبشرية التي تزخر بها مناسب لالستثمار والتنمية؟ وعلى

 الشرق؟ وما االختالالت التي تعيق املسار التنموي؟ وما السبل لتجاوز التحديات وخلق جهة منسجمة ومتقدمة؟ 

 الدراسة منهجية .2

امل : مقاربة جغرافية'' على منهج يتكهة الشرقيةاملجالية بالج ةاعتمدنا في مقاربة موضوع '' االختالالت التنموي

فيه الوصف و التحليل من خالل معالجة املعطيات الكمية والنوعية املحصل عليها من مختلف املؤسسات واإلحصاءات 

الرسمية، باإلضافة إلى اعتمادنا على املصفوفة الرباعية خالل مرحلة التشخيص التي تنبني على تحديد عناصر القوة 

 عف ثم اإلمكانات واملخاطر.والض

 أهداف الدراسة .3

يسعى هذا العمل إلى تحقيق عدة أهداف، باإلضافة إلى رصد مختلف املؤهالت الطبيعية والبشرية التي تختزنها 

اصة خجهة الشرق، نهدف إلى تحديد املشاريع التنموية املنجزة والتحديات التي تواجهها الجهة وأخيرا اقتراح خطة تنموية 

 من الخصوصيات املحلية وتستجيب ملتطلبات الساكنة.تنطلق 

 مجال الدراسة .4

م، عرفت عدة تغييرات 1971يونيو  16ريخ الصادر بتا 1-71-77أحدثت الجهة الشرقية بمقتض ى الظهير رقم 

ير األخوتقسيمات داخلية )أقاليم وجماعات( إال أن حدودها الترابية لم يطرأ عليها أي تغيير إال بعد التقطيع اإلداري 

يم الناظور، فجيج، بركان، تاوريرت، جرادة، أنكاد وأقال -م، وتتكون الجهة اليوم من عمالة وجدة2015للملكة سنة 

الدريوش وجرسيف، وهي بذلك تقع في القسم الشرقي للمملكة املغربية وتحد شرقا وجنوبا من الجزائر وغربا بكل من 

تطل على البحر تافياللت، و  -لجنوب الغربي تحد على جهة درعةمكناس وا-ة فاسالحسيمة وجه -تطوان -جهة طنجة

من مجموع الجماعات  %8.3جماعة ترابية ممثلة بذلك  124دائرة مكونة من  17األبيض املتوسط شماال، و تتكون من 

 الترابية على املستوى الوطني.
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 : موقع الجهة الشرقية ضمن التراب الوطني1خريطة رقم 

 
 ، عمل شخص ي.2015التقسيم اإلداري للمغرب املصدر: خريطة 

من مجموع مساحة التراب الوطني،  %12.7، أي ما يعادل 2كلم 90130تمتد جهة الشرق على مساحة تقدر بحوالي 

 تتخللها وحدات تضاريسية متنوعة: 

ت تتركز أساسا في الشمال في سلسلة جبال بني يزناسن وجبال الريف الشرقي التي تمتد بمحاذا  املرتفعات الجبلية :* 

البحر األبيض املتوسط، كما نجد بوسط املنطقة الشرقية وأقص ى جنوبها كال من سلسلة جبال جرادة  )الهورست( 

 وسلسلة جبال األطلس الكبير الشرقي .

 ا جزءا كبيرا إلقليمي جرادة وبوعرفة.تغطي الهضاب العلي  الهضاب العليا :* 

 )كرت، بوعرك، انجاد، جرسيف ...(. تمتد على شكل أحواض شاسعة السهول واملنخفضات:* 

كما أن التكوينات الصخرية بالجهة الشرقية  تكونت خالل فترات جيولوجية مختلفة تمتد من ما قبل الكمبري إلى 

ت العموم بنیة التوائیة بمناطق الجبلية؛ وھي بنیة ناتجة عن فعل الحركاالوقت الحاضر أما بالنسبة للبنية  فهي على 

 التكتونیة البنائیة للجبال األطلسية باملغرب، تتكون من مقعرات ومحدبات تتخللها انكسارات
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 : الوحدات التضاريسية الكبرى والبنية الجيولوجية بالجهة الشرقية3و 2خريطة رقم 

افية،  ،2015اإلداري للمغرب املصدر: خريطة التقسيم   ، خريطة جيولوجية، عمل شخص ي50000/1خرائط طبوغر

I. الجهة الشرقية: اإلمكانات الطبيعية واملؤهالت البشرية واالقتصادية 

قف تقع الجهة الشرقية داخل منظومة بيئية جافة بعيدة عن التيارات الهوائية األطلسية املحملة بالرطوبة والتي ت

ية ) الريف واألطلس( تمنعها من الوصول، وترتفع الحرارة ويزداد الجفاف حدة كلما اتجهنا نحو أمامها حواجز جبل

الجنوب والجنوب الشرقي وهوما يفسر التفاوت الكبير في درجات الحرارة وكميات التساقطات املتهاطلة، فاملناطق 

 ويصل فيها املتوسط السنوي للتساقطات إلى الشمالية املطلة على البحر األبيض املتوسط تستفيد من التيارات البحرية

ع ( عموما  یتمّيز مناخ الجھة الشرقية بطاب4ملم كلما اتجهنا نحو الجنوب )خريطة رقم  100ملم ويقل املتوسط عن  400

وسة املدر . كما أن املنطقة  االرتفاعفي حين يتميز مناخ املناطق الجبلية برطوبة نسبية نظرا لعامل   ف،القاریة والجفا

تتميز بتنوع الصخور : الكلس، الشيست، الطفل، الصلصال، والحث... باستثناء التربات الفيضية على جنبات األودية 

  .)واد زا(

تتوفر أيضا الجهة الشرقية على ثروات مائية مهمة تتجلى في توزيع العديد من األودية، بعضها دائمة الجريان كواد 

الي مليار متر مكعب سنويا وأخرى موسمية مرتبطة بفصل الشتاء أساسا. كما تتوفر ملوية والذي تقدر حمولته بحو 

الجهة على تجهيزات هيدروغرافية البأس بها من سواقي للسقي وأماكن تجميع املياه باإلضافة إلى السدود )مشرع حمادي، 

   سد محمد الخامس، سد الحسن الثاني(.
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 رية وأنواع التربات بالجهة الشرقية: توزيع التساقطات املط5و 4خريطة رقم 

 عمل شخص ي ، خريطة التربة،worldclimنماذج االرتفاعات الرقمية، معطيات  ،2015املصدر: خريطة التقسيم اإلداري للمغرب 

طق أما فيما يخص الغطاء النباتي، فإنه ينتشر باملجاالت الجبلية ) غابة بني يزناسن، كروكو، القرن...( وباملنا

مخصصة للرعي وأراض غير قابلة  %58من مساحة الجهة مقابل  %33)نبات الحلفاء(،ويغطي بذلك نسبة  السهوبية

 للزراعة، كما أن الجهة الشرقية تحتضن العديد من املواقع اإليكولوجية والطبيعية الساحرة من مجاالت جبلية وواحية

 زخر هو اآلخر بثروات سمكية غنية.وأودية وساحل مهم )السعيدية، رأس املاء، كبدانة، تزاغين....( ي

 2014: الحجم السكاني والكثافة السكانية بالجهة الشرقية سنة 7و 6خريطة رقم 

 
 ، عمل شخص ي2014ن والسكنى ااملصدر: اإلحصاء العام للسك 
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؛ 2.314.346وصل العدد اإلجمالي لسكان الجهة الشرقية حسب آخر إحصاء عام للسكان والسكنى إلى حوالي 

 1.513.911% من مجموع سكان التراب الوطني، وقد بلغ  عدد السكان الحضريون بالجهة حوالي 6.8بذلك ممثلة 

 من السكان القرويون.  800.435% مقابل 2( أي بمعدل تزايد سنوي 65.4%)

وجدة من األقاليم  ويعتبر إقليمي الناظور و 2ن/كلم 25.7حوالي  2014بلغت الكثافة السكانية لجهة الشرق سنة 

 3( وإقليم فجيج األقل كثافة بحيث ال تتعدى 2ن/كلم321، 2ن/كلم175األعلى كثافة سكانية على مستوى الجهة ) 

 ويعزى ذلك  للظروف الطبيعية الصعبة غير املشجعة على االستقرار.   2ن/كلم

املهيمنة على هرم السكان مسجلة  سنة ( هي 59 -15وعلى مستوى تركيبة البنية العمرية يتضح أن الفئة الفتية  )

سنة( والتي عرفت تراجعا مقارنة باإلحصاء العام  14 – 0بالنسبة لفئة األطفال ) %25.2مقابل  % 64.5بذلك نسبة 

طفال لكل امرأة سنة  1.9ومرد ذلك إلى تراجع املؤشر التركيبي للخصوبة  ) % 5.1ويقدر هذا التراجع ب  2004لسنة 

مقابل  %44.7النشاط نسبة ، وقد بلغ معدل %10.3سنة( إال نسبة  60( بينما ال تشكل فئة الشيوخ )أكثر من 2014

وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع باقي الجهات  %17وطنيا، كما تعرف الجهة ارتفاع نسب البطالة بحيث تجاوزت   48%

       %)9.9واملعدل الوطني )

وعلى املستوى االقتصادي تعتمد جهة الشرق على مقومات اقتصادية متنوعة من فالحة تجارة وصناعة والصيد 

) معطيات املندوبية السامية للتخطيط والغرفة الفالحية  لسياحة، باإلضافة إلى عائدات الهجرة الدوليةالبحري وا

 الجهوية لجهة الشرق(.

* الفالحة: يعتمد سكان القرى على الفالحة كنشاط رئيس ي ملصدر عيشهم ويساهم في تزويد األسواق واملدن بما تحتاجه 

بالجهة تنتشر باألساس الزراعات والخضروات واملغروسات الشجرية، وتقدر  من مواد وسلع، ففي املجاالت السهلية

من  %6.5من مجموع مساحة الجهة )  %7.7هكتار؛ أي ما يقارب  636.643املساحة الصالحة للزراعة بالجهة بحوالي 

بوب ر علف املواش ي والحهكتار . ويعتب 105.000مجموع املساحة الزراعية بالبالد(، وبلغت نسبة األراض ي املسقية تقريبا 

( أما %2، الخرطال والذرة  %15، القمح الصلب %43، الشعير %40من أهم املزروعات بالجهة ) القمح الطري 

ق/سنة بالنسبة  420000املغروسات الشجرية فإن املنطق تعرف انتشار مغروسات الكروم واللوز والحوامض ) حوالي 

حين مناطق الجنوب والجنوب الشرقي تعرف انتشارا للرعي وتربية املواش ي، ق/ه بالنسبة لللوز( في  170000للكروم، 

رأس من  123.400رأس من القطيع )  4.172340بلغ  مجموع القطيع بالجهة أزيد من 2016فحسب اإلحصاء الفالحي 

 من املاعز( 960.000رأس من الغنم،  3.200000البقر، 

ية على واجهة بحرية مهمة، وبذلك فهي تحتضن مينائين ) بني انصار، * السياحة والصيد البحري: تتوفر الجهة الشرق

كبدانة( رئيسيين باإلضافة إلى قرية الصيادين بإقليم الدريوش )سيدي احساين( ويتكون أسطول الصيد من أكثر من 

ملندوبية (، وحسب معطيات ا%75بحار يشتغل معظمهم بميناء بني انصار ) 5600وحدة صيد بعدد البحارة يفوق  1000

كيلوغرام بقيمة مالية قدرت ب  13.205.907إلى حوالي  2015الجهوية للصيد البحري وصلت كمية اإلنتاج  سنة 
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درهم. وبخصوص السياحة، فإن الجهة تتوفر على مؤهالت سياحية هامة مما يجعلها وجه للسياح من  215.952.408

 مختلف مناطق العالم. 

الجهة الشرقية على مصادر معدنية متنوعة ) الرصاص، الحديد...(، ومصادر طاقة  * قطاع الطاقة واملعادن:  تتوفر

 /مليارات كيلواط 4مختلفة ) الفحم الحجري، الطاقة الشمسية...( وقد بلغ اإلنتاج الجهوي من الطاقة الحرارية حوالي 

 ة من الطاقة الهيدرومائية. ط/ ساعامليون كيلو  75من املجموع الوطني، وحوالي  %17.5أي حوالي  2013ساعة سنة 

* الصناعة: تتوفر ايضا الجهة الشرقية على وحدات صناعية متعددة متخصصة أساسا في إنتاج السكر ) زايو ( 

ومطاحن الحبوب باإلضافة إلى معامل إنتاج االسمنت ومطاحن الزيتون. أما الصناعة التقليدية فإن هذا القطاع الزال 

 وغياب االهتمام وتبقى مساهمته ضعيفة جدا في الدخل اإلجمالي للجهة.  يراوح مكانه في ظل التهميش 

II. جهة رصد االختالالت التي تعاني منها الجهة الشرقية والتي تكبح انطالق وسير أي مشروع تنموي بأقاليم ال 

 قبل الحديث عن استراتيجية إعداد وتنمية جهة الشرق من الضروري الوقوف عند بعض التحديات التي تبدو

ي، منذ الوهلة األولى أنها تحديات عويصة تعرقل املسار التنموي بهذا املجال الذي يتسم أصال بالتهميش والضعف التنمو 

 والتي تحتاج إلى تقويم وتصحيح، وبناء على هذا يمكن تلخيص أهم العوائق فيما يلي:

ها كبير يمس املوارد الطبيعية التي يزخر بعلى املستوى الطبيعي: يشاهد املتجول في جبال وسهول الجهة الشرقية تدهور 

املجال؛ فالثروة املائية على قلتها تتعرض لضغط بشري كبير والستعماالت فالحية ومنزلية أقل ما يقال عنها أنها 

ى استعماالت عشوائية وغير معقلنة، لكن املشاكل املرتبطة باملوارد املائية ال تقف عند هذا الحد، بل تتجاوز ذلك إل

ن أر جودتها وغيابها في أجزاء عدة من املجال نتيجة ضعف التساقطات املطرية وغياب السدود التلية التي من شأنها تدهو 

تخفف من حدة أزمة املوارد املائية باملنطقة، وعلى أساس هذا املعطى ستعرف املنطقة مستقبال على املدى القريب 

وية. كذلك التربة فجزء كبير منها يتعرض للضياع إما لعوامل واملتوسط وضعية جد مقلقة فيما يخص هذه املادة الحي

طبيعية وجيولوجية كالتعرية خاصة املائية منها، بحيث يتراوح معدل تدهور التربة الناتجة عن التعرية حسب املرصد 

ساحلي، أو كل سنة وانتشار التربة امللحية على طول الشريط ال 2طن/ كلم 2000وأكثر من  212الوطني للبيئة ما بين 

خاضعة لعوامل بشرية متمثلة أساسا في تعامل اإلنسان وباألحرى فئة الفالحين واملزارعين مع هذا املورد بطرق غير 

سليمة ومفيدة لألرض كاستعمال األسمدة وإتباع نظام عدم إراحة األرض ناهيك عن الحرث في اتجاه ميالن األرض الذي 

طبق على املوارد الغابوية التي تتعرض على قلتها الستغالل عشوائي وزحف يسرع من وثيرة التعرية. نفس الحديث ين

خرى عمراني متنامي باإلضافة إلى السلوكات البشرية العنيفة كالحرائق والرعي الجائر. وأخيرا الثروة الحيوانية هي األ 

 .مهددة نتيجة لتدهور املوارد السالفة الذكر وتراجع األوساط الطبيعية املالئمة لها

على املستوى البشري: إن جهة الشرق تواجهه مشاكل عدة بهذا الخصوص، باإلضافة إلى التركز البشري وما ينتج عنه من 

ضغط على املوارد الترابية والحاجة الكبيرة للتجهيزات والخدمات األساسية، نجد استفحال واضح لألمية وانتشار 
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ونقص استفادة السكان من التجهيزات األساسية والخدمات  البطالة خاصة في صفوف الفئة النشيطة على نطاق واسع

 ...الضرورية كالتعليم والصحة والكهرباء واملاء

 التهميشعلى املستوى االقتصادي: رغم تعدد املوارد االقتصادية ومقومات التنمية بالجهة، إال أنها الزالت تعاني من 

ى ساهمتها محدودة في خزينة الجهة، أما املجاالت الصناعية علفالفالحة تتحكم فيها الظروف الطبيعية وبالتالي تبقى م

محدوديتها غير مجهزة ومهيأة بالشكل املطلوب والقادر على جذب االستثمارات، باإلضافة إلى غياب رؤية واستراتيجية 

دة ة رغم أن املاتثمين املوارد السمكية مما يجعل من هذا املورد غير قادر على توفير فرص شغل وخلق فرص واعدة للتنمي

غربية األولية متوفرة، نفس الش يء للقطاع التجاري عرف تراجعا كبيرا نتيجة إغالق املنافذ الحدودية ) مليلية، الحدود امل

 الجزائرية( وغيرها من االختالالت االقتصادية.    

التدخالت الرسمية لخير دليل على على مستوى التدبير والحكامة: يبدو أن حلم التنمية ال زال بعيد التحقق وضعف 

هميش ذلك، فاملنطقة الشرقية لم تحظ على شاكلة الجهات الوطنية األخرى باملشاريع التنموية التي يمكن أن تزيح واقع الت

ساس ي ملسار التنمية باملنطقة واملوجه األ  -إن لم نقل الوحيد –الذي راكمته لسنوات، وال زالت الدولة هي الفاعل 

ا ، كل هذقتراحات وآراء الساكنة املحلية املعنية بهذه التنمية وإقصائها وعدم اإلصغاء إليها وملطالبها الواقعيةمتجاهلة ا

 ين.انعكس سلبا على الحكامة الترابية الجيدة وبالتالي أفرز لنا مجال يعيش على الهامش وبتأخر اقتصادي واجتماعي كبير 

III. ة محاور واستراتيجيات التنمية بالجهة الشرقي 

سار متي على ذكرها بمثابة أولويات ينبغي تنزيلها على أرض الواقع لتصحيح أويمكن اعتبار املحاور االستراتيجية التي سن

 التنمية والحد من االختالالت، ومن ثم تطوير قدرات املجال الجهوي ومنحه خاصية الجذب واالستقطاب. 

 استراتيجية مجلس جهة الشرق لتنمية الجهة .1

 بجسامة املسؤولية امللقاة على عاتقه فقد سهر مجلس جهة الشرق على إبرام مجموعة كبيرة من االتفاقيات معوعيا منه 

مختلف الشركاء، تروم النهوض والرقي بكل املجاالت والقطاعات االجتماعية واالقتصادية والبيئية الرامية إلى ضمان 

 (. 2021مجلس جهة الشرق ) تنمية مندمجة ومستدامة بجهة الشرق وتهدف باألساس إلى

ملساهمة في توطين الساكنة والحد من الهجرة القروية من خالل برنامج مندمج شمولي ومتكامل، تم إعداده بتنسيق مع ا -

رؤساء الجماعات الترابية بكافة تراب الجهة، يرمي إلى فك العزلة عن العالم القروي ببناء وتقوية وتهيئة املسالك 

 لفنية، ثم إنجاز مشاريع تخص تطوير قطاع الفالحة واملاء والكهرباء والتطهير السائل والتنميةوالطرقات واملنشآت ا

 .املستدامة، والحد من التلوث بالوسط القروي والحماية من الفيضانات

 هيل وتنمية القطاعات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ملناطق الشريط الحدودي من خالل مشاريع تنموية ترومتأ -

نامي إنجاز مجموعة من املشاريع املهيكلة في القطاع الفالحي والطرقي واملائي وكذا قطاع الكهرباء إضافة إلى الحد من ت

 .االقتصاد غير املهيكل عبر دعم وتحفيز األنشطة املدرة للدخل



 

 التراب والتنمية الجهوية والمحلية: رؤى متقاطعة -الجهة      

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، ستراتيجيةاالإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

318 

ة وتوفير التجهيزات الل املساهمة الفعالة في إنشاء مجموعة من املستشفيات واملراكز الصحيدعم قطاع الصحة من خ -

يب الطبية لفائدة كافة املراكز الطبية الجهوية أو اإلقليمية مع تزويد الجماعات الترابية بسيارات اإلسعاف بغية تقر 

 .الخدمات االستشفائية من املواطنين ال سيما الفئات املعوزة واملنحدرة من األوساط النائية والهشة

يئة وإعادة هيكلة املراكز واألحياء ل إحداث مناطق للتهيئة التدريجية، تهتنمية وتأهيل مراكز الجماعات من خال -

 .الناقصة التجهيز، إنشاء وتجهيز مالعب القرب، إنشاء مراكز سوسيو رياضية وإنشاء قاعات مغطاة ومسابح رياضية

س الجماعاتية ودعم توسيع العرض املدرس ي بالوسط القروي عبر إحداث مجموعة من املدار و محاربة الهدر املدرس ي  -

 ت للنقلبرنامج التعليم األولي بتعاون مع األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وكذا تزويد جل الجماعات الترابية بحافال 

 .املدرس ي

لق فرص الشغل على املستوى الجهوي عبر دعم ثقافة خلق املقاوالت لدى الشباب وتنويع العرض التكويني تلبية خ -

الشغل وذلك بإنجاز مجموعة من املراكز للتكوين املنهي والتكوين املستمر وخلق معاهد متخصصة ملتطلبات سوق 

 .للتكنولوجيا التطبيقية ومراكز القرب للتكوين املنهي بالتدرج متعددة االختصاصات

مد األول العرض التربوي على أساس االنصاف والتوازن املجالي من خالل احداث ملحقات لجامعة مح تنويع وتقريب -

 .إضافة الى تأهيل البنيات التحتية للمخابر وصيانة وإحداث مرافق وفضاءات رياضية جامعية

 .تشجيع البحث العلمي من خالل بناء وتجهيز قطب األبحاث وإحداث أقطاب التميزو املساهمة في دعم  -

رنامج مندمج لتنمية السياحة بجهة تنمية القطاعات الحيوية بالجهة عبر طرح ببلورة استراتيجية جهوية تشاركية ل -

و أالشرق وتحديد املناطق السياحية والحامات االستشفائية بكل األقاليم التابعة لجهة الشرق بغية إنجاز مشاريع بناء 

 تهيئة هذه الحامات واملراكز السياحية.

 برنامج التنمية الجهوية: آلية لتقوية وتنمية الجهة   .2

 (. 2021) مجلس جهة الشرق  الجهوية إلى تحقيق مجموعة من األهدافيسعى برنامج التنمية       

 خدمة الجهة بأكملها، ترمي إلى خلق تضامن حقيقي مع املناطق الهشة، تعزيز تنمية عادلة في -

 ملواطنين واملواطنات في الجهة،اخلق تنمية اقتصادية شاملة يستفيد منها جميع و  جعل الجهة قطبا اقتصاديا حيويا -

 ساهمة في مجهود تثمين املوروث الثقافي واملجال الطبيعي مع احترام خصوصيات كل منطقة،امل -

 طقة مسؤولة بيئيا، عن طريق وضع استراتيجية للمحافظة على البيئة واملوارد الطبيعية.جعل الجهة من -

ن درهم، وتبلغ مساهمة الجهة فيه مليو  475مليار و 19وقد بلغت الكلفة االجمالية لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية حوالي 

مليار درهم سيتم تعبئته من طرف شركاء مجلس  14.925مليون درهم، أما باقي املبلغ والذي يقدر ب  550ماليير و 4ب 

 الجهة.
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 : مجاالت برنامج تنمية الجهة الشرقية.1جدول رقم 

 مساهمة الشركاء ب مليون درهم مساهمة الجهة ب مليون درهم الكلفة ب مليون درهم عدد األوراش املجال

 3010 1210 4220 7 االقتصادي

 3510 950 4460 5 االجتماعي

 1905 300 2205 4 البيئي

 6500 2090 8590 5 األفقي

 14925 4550 19475 21 املجموع

 . 2021املصدر: مجلس جهة الشرق 

 التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة الشرق: إطار مرجعي لتدخل مختلف الفاعلين  .3

يعتبر التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة الشرق بمثابة وثيقة موحدة لتعبئة مختلف القوى الحية بالجهة، 

عنصرها البشري وتثمين  جاء لالستجابة ملختلف اإلشكاالت الكبرى املطروحة على مستوى الجهة وسعيا لتنميتها بتأهيل

إجراء،  126مشاريع و 208ما مجموعه  2045ويتضمن هذا املشروع الذي يمتد إلى غاية سنة  مواردها الطبيعية.

 اتفاقيات في 8مليارات درهم، فعلى مستوى التعمير واإلسكان تم التوقيع على  106ستتطلب غالفا ماليا إجماليا يفوق 

من  وتهم هذه االتفاقيات البرامج واملبادرات الرامية إلى تحسين ظروف عيش أزيد، لسكنىمجال التعمير وإعداد التراب وا

القطاع الفالحي، يتضمن املخطط الفالحي  وبخصوص (التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة الشرق ) أسرةألف  33

والعمليات التي سيكون لها وقع  لجهة الشرق إنجاز العديد من املشاريع 2020-2030الجهوي الستراتيجية الجيل األخضر 

 وفي ما يتعلق ببروز جيل جديد من الطبقة الفالحية الوسطى، يطمح املخطط الفالحي الجهوي الجديد إلى الرفع من، مهم

، 2030أسرة سنة  20ألف و 55، إلى 2019أسرة سنة  520ألف و  16عدد األسر التي تلج الطبقة الوسطى الفالحية من 

ة تعاونية ومقاولة فالحية لفائد 900سرة إضافية، كما سيتم في إطار املخطط الفالحي املذكور إنشاء أ 500ألف و 38أي 

 فالحينشابا، باستثمار إجمالي يقدر بمليار درهم، باإلضافة إلى إيالء اهتمام كبير لبروز جيل جديد من املقاولين ال 5540

 .لةماليير درهم عبارة عن إعانات تقدمها الدو  3ر درهم، ضمنها مليا 5ر5الشباب من خالل تعبئة استثماري إجمالي بقيمة 

 خاتمة 

مساهمتها تبقى محدودة في تحقيق األهداف  فإنرغم األهمية الكبيرة التي منحت للجهة واالختصاصات املخولة لها، 

املنشودة؛ ومرد ذلك ملجموعة من االختالالت التي طبعت تجربة الجهة والجهوية تنظيميا ومؤسساتيا وقانونيا، وبذلك 

يفرض ضرورة تجاوز هذه االختالالت وتدارك هذا التفاوت بين الجهات وحتى داخل   -أكثر من أي وقت مض ى -أصبح األمر 

الواحدة بغية بناء مجال ترابي قوي قادر على استيعاب مختلف الديناميات وتدبيره تدبيرا جهويا ال مركزيا عن  الجهة

الركيزة األساس في كل برنامج اقتصادي  هاجعلو  طريق األجهزة الجهوية وترسيخ فكرة الجهوية وأجرأتها على أرض الواقع

جهة الشرق رغم كل التحديات التي تواجهها إال أنها استطاعت فمن خالل التحليل السابق يتضح أن جهوي أو وطني. 

تحقيق مجموعة من االستثمارات واملشاريع التنموية لكن هذا يبقى غير كاف لتجاوز كل االختالالت؛ مما يعني ضرورة 
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 الجهوية: جهة الدار البيضاء سطات نموذجا التفاوتات املجالية ورهان التنمية

Regional disparities and regional development stakes: a case study of the 

Casablanca-Settat region 
 املغرب /ديةاملحم-الدار البيضاء، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-جامعة الحسن الثاني /عادل جعفرط.ب. 

Adil Jaafar / the Faculty of Humanities and Literature Mohammedia at the University of Hassan II in 

Casablanca/ Morocco 

 املغرب /املحمدية -الدار البيضاء، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-جامعة الحسن الثاني /سيبة بوزيدد. ن

Dr. Naciba Bouzid / the Faculty of Humanities and Literature Mohammedia at the University of Hassan II in 

Casablanca/ Morocco 

 ملخص الدراسة: 

تتنااااااااااة بالوصفلواااااااااادا ةوتحااااااااااسا لولنماااااااااا لاتنااااااااااصبالوليااااااااااصتةرالو   ماااااااااا داو ن اااااااااات  ال  صتااااااااااصاو لن  اااااااااادا اااااااااا ال  اااااااااا   ا  اااااااااا ات اااااااااا ةو دالواااااااااال  لفا

 ا2015لولن  اااااااادال  لت ااااااااد ا  واااااااا الاااااااااا اااااااانبا  اااااااات  ا لاااااااادالوااااااااصلفالو   ااااااااة اواااااااا ةرالد ص اااااااادالناااااااا الولنة تااااااااةرالد ةو اااااااادا   ف ااااااااةا اااااااا ا اااااااا  ا

 ل  اااااااامات لساااااااامالل ااااااااةداادماااااااااط ةا لناااااااابطا  صتناااااااادالواااااااااصلفالو   ااااااااة ا   اااااااا او لن  اااااااادا لااااااااا ت  ا   ل اااااااابا  ااااااااتالنت ااااااااا  ا اااااااا ال  ااااااااةو  ال  لف ااااااااادا

 لت ااااااااادالاااااااااااة ااااااااامالولن  ااااااااادالوت ن اااااااااد او ااااااااااالوااااااااال  لفاول لاااااااااد ا ااااااااا لالوغااااااااالل ا ااااااااا ا تة تااااااااا ال    ل  ااااااااادالن ااااااااا ا  لاااااااااة ا تاااااااااص  لالولن  ااااااااادال 

ل لتااااااااة تدا اااااااا ااج اااااااااةورا ة ااااااااةو  ال  لاااااااادات اااااااا  اواااااااا ل ف اتااااااااا ل  الولن  ااااااااد ا  ااااااااتالااااااااةاتل  اااااااا ا فلوااااااااادا-لول ةتنااااااااةرالوصت   ل  اااااااادا لومتواااااااا ت

جلاااااااا ااتنتاااااااة  داتتاااااااسا اااااااا مالول ةتناااااااةرا تنماااااااا  ةةااااااااا اا اااااااا لالومااااااا ة اتناااااااصف ات اااااااا ةو دالوصفلوااااااادال ت لاااااااادا  وااااااا ت الواااااااال  ة ماو  ة اااااااد

 لااااااادالواااااااصلفالو   اااااااة اوااااااا ةراال      ااااااادا ااااااا ل لتاااااااة تدا-تماااااااةيبال  ااااااابيالناااااااة مااتاااااااا اةياناااااااصات ااااااا مالولنة تاااااااةرالوصت   ل  ااااااادا لومتوااااااا ت

ل  ة اااااااادات   اااااااايالتاااااااانت دالاااااااااال ن  ااااااااةرال نتااااااااة  دا تي   لااااااااةالجل ااااااااة لاجلاااااااا ات   اااااااا ا ا لن  ااااااااةاولنن اااااااامالون اااااااات  ال  صتااااااااصاو لن  ااااااااد 

ةاالولن  ااااااداواتكلاااااا اب اااااا مات ل الاااااااا اااااا ااة ااااااةو  ا ج ااااااةورا لاااااادالوااااااصلفالو   ااااااة اواااااا ةر ا  ااااااتاال نتااااااة الوتحاااااانم ا  ااااااصاة  اااااا  الونلااااااة  

 لوليصيالو ياتل   ان ةلدا لت دالن  دالاان ثال ل ةفلتهةالولن ت دا لد ةو دة

اد لدالوصلفالو   ة او ةر ال  لد الول ةتنةرال      د الولن  دال  لت د ال   ةلدال  لت االكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The study describes and explains one of the main challenges of the new model of development in Morocco, 

which is the problem of the persistence of spatial disparities, through the model of the Casablanca-Settat region 

updated since 2015, which suffers from demographic, social, and economic disparities between its provincials, 

which hinders the achievement of regional development. Within this context, the problem of a study directed in 

a deductive manner to answer the question: to what extent do the regional demographic, social, and economic 

disparities in the Casablanca region constitute an obstacle to the implementation of the new model of 

development? 

The response required the compilation of a matrix of statistical data and analysis based on descriptive statistics, 

and the results showed that development does not appear differently between the regions and workers of the 

Casablanca-Settat region, a challenge that requires appropriate governance. 

KeyWords: Casablanca Settat, region, regional disparities, Regional Development, regional governance 
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 :مقـدمــة

ة ااااااااا  ال  لااااااااادا ةجل ةف اااااااااةالوتناااااااااص الوتاااااااااااتل ت اااااااااياتيااااااااا المااااااااالتبالوص وااااااااادال   ب ااااااااادا تل لااااااااايا ل     اااااااااداو ةوااااااااا دا

الولن  ااااااااااااادا ااااااااااااا (الد ااااااااااااةبال ل اااااااااااااماو ااااااااااااا  ا  ااااااااااااةتةا17ة اصا1998ل اااااااااااا ت دا هت ااااااااااااات ال  ااااااااااااااا لااااااااااااتيالنل ااااااااااااا ا  ناااااااااااااةت  

ت ااااااااةات  ااااااااما  اااااااا ال  ااااااااةفالد ااااااااةا ا ان ااااااااثاتيااااااااتبالد ااااااااةبالواااااااات نااتااااااااا اتاااااااا ل الل  اااااااامات لف ااااااااةا لت اااااااا اتن 2015ل  ااااااا  الناااااااا ا

ال  لتيال خ  دالوتو  ا  االد ل ا لوت ناة

  انة داتا اا لن ا هات اا ة  لدافل صا  لج ا جصل الوغلل الوت ناالو ياتن  ا لن  ل ةاة اتؤ ما ل    لة ا

 ان ثات ات   يا2015لن اا   مات لسمالن  ا  لة اتن  تهة ا  لدالوصلفالو   ة او ةراتلت  ا يهةا  طالول  مالوغللسم

( ا كمالوت  ةفا  صا لن  ااول لالوغلل ا78ة اص2019دمدادمط ةا  تط ص ا نن  اجنةح ا   ن دا س   دالل ةل دا لل ة

اتؤ ياتا اتتو يالولن  دةا

ل  ااااااااااتاادماااااااااا داا862ة6ل ساااااااااايابنااااااااااص اواااااااااا ةااا²ك اااااااااا ا19448واااااااااا ةراجلاااااااااا المااااااااااةندا-ت لااااااااااصا لاااااااااادالوااااااااااصلفالو   ااااااااااة 

(monographie de la région casablanca-settat, 2020, p.5)اتياااص ةا ااا الو ااا ةبالو  ساااما لااادا 

 ال   ن اااااااامآواااااااانما   هااااااااةالد اااااااا  ا- ن ناااااااا   ا  نتهااااااااةا لاااااااادالاااااااا ل  -لو ن  اااااااا   ا  اااااااا  ةا لاااااااادا ناااااااااالاااااااانبا-واااااااان-لو هااااااااةط

 ا ل   ااااااايا لااااااادالواااااااصلفالو   اااااااة الو بااااااالبالاااااااياة اااااااةو  ال  صتاااااااص ا وااااااا صيا ناااااااتفالوتاااااااااكة ااااااا اتةبنااااااادا2015تااااااا اتناااااااصل هةاواااااااندا

ا لدا كةوداج ص  ا ة ةو  او ةرا ه م   ةاا ه   صال نل  داوة  ةا  لدالو ة  دا ف ي دةا 

 سطات-توطين جهة الدار البيضاء :1الخريطة 

ا
Source : Royaume du Maroc, monographie Généralاdeاla Région de Casablanca-Settat 2015, P2. 
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صل الولن  د ا لت  ماجل افةو ةبالة يا فةو ةباوالة يالن  او م اف ةاا  لالول   ياة ل ات ل ةالن  ةا  لة ا إج

لون ت  ال  اااصتاااصاو لن  اااد ان اااثال اا لااادالواااصلفالو   ااااااااااااااااة اواااااااااااااا اااةرالااتنب باف اااة تهاااةالو لتااااااااااااااااة تااادا  ن اااة الاا نبا

 monographie de la) لاالوتااااااااانةجدا%60لاا ااااااااا  دالو   ا ا%30لاال  ة ورالول ةف دا ا%69لواااااااااليتل  ةاجل ا

région casablanca-settat, 2020, p.10) ا%ا20 به لا هاا لدافل ص ال لتة تةاجل الوتن صالوت ناةا    اابهةاا

لاالوماااااااااااااااة نااداتلتطساجل ا نياج ااةورا واااااااااااااالااداة ااةو  اة  نهااةا لراتاا   لاواااااااااااااا  االوااااااااااااااغل ااة   او تاالولنك  الد ااةا اولتط يا

ةو تااااتفا  ي ماج ص الاالولنة تةر ا     ال  ةو  ا لون ةورال   ةرالولن  دا  لدالوصلفالو   ااااة اواااا ةراتلتااااسا 

- ة ص او  ة دابمااااااااط الوصتنةل ةرال      دال لنة تدا ل ل   دا  الول ةتااجل الماااااااالتباتتط يالوماااااااا ةاا دماااااااا دالون تالو ا

ال لتة تد ا هةولةا اول تاا ة ص اوأل  ةفة-تنتةئما لو ياتل   ا لنة تةراوتو ت

لرا تنماااااااا ل ةا ااااااااتا ااااااااصجا اااااااا مالوصفلوااااااااد ا لت اااااااا ا ة  ة ااااااااداجلاااااااا اتمااااااااةيبال  اااااااابيالنااااااااة ماا حااااااااسا اااااااا مالولاااااااا   لا

 لااااااااااادالواااااااااااصلفالو   اااااااااااة اوااااااااااا ةراال      ااااااااااادا ااااااااااا ل لتاااااااااااة تدا-تاااااااااااا اةياناااااااااااصات ااااااااااا مالولنة تاااااااااااةرالوصت   ل  ااااااااااادا لومتوااااااااااا ت

الن  ةاولنن مالون ت  ال  صتصاو لن  د 

 فالو تبال  لت دال نل  دا ح  الوليصيا ةولن  داوات  ااةااتغلج ساتوا  ا و الن   ا  نةادملي  ا 

لو ياتتل للةاو م اف ةاالون ت  ال  صتصاو لن  د ان ثا  ال بلدا  الوت  الو ل اا إ لة ا تص  لا   ةل اتن  دا لت دا

اول ة طا ا  و  الوم ةا  ات ط   ابهصج ال  لد ا  تلل  ال  ب ا  ا ا لول ةتا الولنة ر الكة   ا  نة  د اة وت ةت  ا   لت  

ةرالوم ط دالوغلل   دالوتااتن صاة  ا نبال  لنمال  ا الاالولن  دالو لتة تداول تاال  ةو  ا لرال بلتةالودن ةو

( الو يايمل ا  ا271ة اص1998 لو  ت    ةفاهللا ا ل خةحدالل   اوغل بالولن  دا ت  بالوم ةاا هةولةا اتبلتصالو   

 لدالوصلفالو   ة او ةرا  منه ةاف  ااا   للااةلةم ةو  ةاا لوليصياا  قالون ت ا  اات  ال  ةو  ا ل  ةو  ال   بة

ا ل   لا  ل قالولص  لال  لتيا تت   او ل فت ا  واالو كة الوغللسما ل   ةلدال   ص ة

تتا  ا  لات   ات   يالتنت دالاال ن  ةرال نتة  دال لت   ا  ا لة  ال نتة الونةماو م ةاا لوم نىا

ت ل الاا  اال  ةو  ا لون ةورااتكل اب  م جل اةوةولةات اتت  سال  ةو   الةاة صاجل اةاالولن  داواا ا تي   لة2014

ا ماب  مالوغل ة   ا  تالوليصيالو ياتل   ان ةلدا لت دالن  دالاان ثال ل ةفلتهةالولن ت دا لد ةو دة

 السكان بجهة الدار البيضاء سطات .1

افية .1.1  تفاوت في الديناميات الديمغر

دمااااااااا دانمااااااااا ا لاااااااااة  الونتاااااااااة الوناااااااااةماو ماااااااااا ةااا6828989  اااااااااناجاااااااااص اوااااااااا ةاا لااااااااادالواااااااااصلفالو   اااااااااة اوااااااااا ةرا

لااااااااااال  اااااااااتساوااااااااا ةاال  ااااااااا   ا  ل  ااااااااا اا%20 ااااااااا و اتيلااااااااامالو ت ااااااااادال  اااااااااا ا  ن اااااااااةا  مااااااااا داا ا  ااااااااا 2004 لومااااااااا نىاواااااااااندا

تغل ااااااااااباا ا ي ااااااااااث1   اااااااااالانماااااااااا الون ااااااااااةورا ل  ااااااااااةو  ا  ااااااااااةاتت اااااااااا ال  ااااااااااص باال ااااااااااة يا لنااااااااااة رتتط اااااااااايا اااااااااا لالو ةواااااااااا ةبا

لاااااااااااااالومااااااااااااة نداتلااااااااااااتطساجلاااااااااااا ال  ااااااااااااةو  ا لون ااااااااااااةوراا%51( ا %49بن ةواااااااااااادالوااااااااااااصلفالو   ااااااااااااة انااااااااااااتلا ا تااااااااااااسالوماااااااااااا ةاا 

 ةاااااااااننلةات  اااااااا  الصتت ااااااااداا%11,5لو  ة  اااااااادال ل   ااااااااد اة  لااااااااةالاااااااااان ااااااااثالوااااااااتطاالوااااااااصت   ل  اج ةواااااااادال  صتااااااااص ا  ماااااااا دا

اة%2,5  م دا
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 2014سنة  سطات : توزيع عدد ونسبة السكان بجهة الدار البيضاء1جدول ال

ا

ا2014ل تصفاا لة  ال نتة الونةماو م ةاا لوم نىا

تنتااااااااة  دال  لااااااااص الاااااااااا-ج  اااااااا ا لاااااااادالوااااااااصلفالو   ااااااااة اواااااااا ةرادماااااااا دا  ااااااااتاواااااااا ةدمال تنناااااااادا اااااااانبالونغاااااااال الو ااااااااا

   اااااااااااساتلاااااااااااتطسا ااااااااااا مالو مااااااااااا داالونغااااااااااال    ناااااااااااصبا  نااااااااااااا ااااااااااانبا ناااااااااااااا%1,25اال ةف ااااااااااادا اااااااااااا%2,3 ا  ااااااااااانا2014تاااااااااااا اا2004

ا ل مالون ةورا ل  ةو  ال  ت داوغللبهة 

 **2014و *2004جهة الدار البيضاء سطات ما بين أقاليم وعماالت : متوسط نسبة التزايد السنوي لساكنة 2خريطة ال

ا
اة2014ا** ا2004*ل نتة الونةماو م ةاا لوم نىاال تصفاا لة  

الاا نبال خ   داةجنمات  اات  لطا نيالننكةرااا

تنتاااااااةئماوناااااااص اوااااااا ةااة اااااااةو  ا ج اااااااةورا-ل ننكااااااادال  اااااااا اتكلااااااا ال لن اااااااةا   اااااااللا ااااااا اتتط ااااااايادمااااااا دالوغ لتاااااااصالو اااااااا

 ان اااااااثاةااةفسااااااايا ناااااااصلرات لف ااااااادات ااااااا مادمااااااا دا  اااااااتاة  ااااااالا%2,3 لااااااادالواااااااصلفالو   اااااااة اوااااااا ةرا لوااااااا يات  اااااااناللتوااااااا  ا

 العماالت واألقاليم عدد السكان )باأللف نسمة( (%نسبة السكان )

 عمالة الدار البيضاء 3343642 49,0

 عمالة الجديدة 786726 11,5

 إقليم سطات 631725 9,3

 إقليم برشيد 484518 7,1

 إقليم سيدي بنور  452448 6,6

 عمالة املحمدية 403392 5,9

 النواصرإقليم  325651 4,8

 إقليم بنسليمان 229065 3,4

 اقليم مديونة 822 171 2,5

 مجموع الجهة 6828989  100 
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(ا إ  ااااااا  الونتلحااااااا ا إ  ااااااا  ا   ااااااا صا ج ةوااااااادا%4,1  ااااااا ات  ااااااا  الصتت ااااااادالوااااااا ياجااااااا جاةجلااااااا ادمااااااا دا لاااااااااللتوااااااا ال  لااااااادا

لد  صتاااااااااد ا   ااااااااااا ناااااااااصلرات لف اااااااااداج  ااااااااا ادمااااااااا دا  اااااااااتاة ااااااااامالاااااااااااللتوااااااااا ال  لااااااااادا  ااااااااا اج ةوااااااااادال  صتاااااااااص ا إ  ااااااااا  ا

ا(ة%0,6  م   ةاا ج ةودالوصلفالو   ة ا إ    او صيا نتفا  ات    او ةرالو ياس ماة دىادم دا 

تل  اااااااا ا  ماااااااا دا  ااااااااتاواااااااا ةدماا%7نكاااااااادالو ة  ااااااااداةاالوتنااااااااصلرال  لف اااااااادالوتاااااااااات اااااااا ادماااااااا داواااااااا ةااة  اااااااالالاااااااااال نا

تنتااااااااةئماة اااااااامالااااااااااللتواااااااا ال  لاااااااادا  اااااااا اج ةواااااااادالوااااااااصلفالو   ااااااااة ا إ  اااااااا  اواااااااا ةرا إ  اااااااا  اواااااااا صيا نااااااااتفا ج ةواااااااادا-ساااااااام

ا%7ومااااااااا ةااجاااااااااااال  صتاااااااااص  ا ةوااااااااالننة ات  اااااااااا  ا  مااااااااا   ةاةا  ن ااااااااااةالوتناااااااااصلرال  لف اااااااااادالوتاااااااااااتل  اااااااااا ا ة  ناااااااااة ادماااااااااا دال

اتنتةئماجااللتو ال  لد ا ةولننة ات    ا    صة- لل   ا ةفتنةسا  ادم دا  تاو ةدماسم

 لفتناااااااةسادماااااااا دا  ااااااااتاا%7ل ننكااااااادالو ةو ااااااااداةاالوتناااااااصلرال  لف اااااااادالوتاااااااااتل  اااااااا ا ة  ناااااااة ادماااااااا دالومااااااا ةااجاااااااااا

لد  صتااااااااادا إ  ااااااااا  الومااااااااا ةااجاااااااااااللتوااااااااا ال  لاااااااااداتيااااااااا  ابن ةوااااااااادالواااااااااصلفالو   اااااااااة اجلااااااااا ا ااااااااا مانااااااااابلم ا  ااااااااا اج ةوااااااااادا

الصتت دا إ    الونتلح ا إ    ا    صة

تكلاااااااا ات ااةاالوتنااااااااصلرال  لف اااااااادال  لتاااااااا دابن ةواااااااادالوااااااااصلفالو   ااااااااة ا ه يااااااااة فال تلحاااااااانرا اااااااا ال   اااااااالاتبلتااااااااصلا

 اااااا اجااااااص الوماااااا ةا ا ااااااة  ل بالونة اااااا دالد   اااااادابن ةواااااادالوااااااصلفالو   ااااااة اتماااااال   الومااااااة ندالوتااااااااتل اااااا ان ااااااثالواااااات    ا

ل   اااااااصاجلااااااا اة   ااااااادال ن  ااااااادالو   اااااااة  دا ل اااااااما لااااااادالواااااااصلفالو   اااااااة اوااااااا ةرالوتاااااااااتل اااااااتفالنااااااا اج اااااااصا لنااااااا ات  ااااااااالو

لو  ة  ناااااااااةرا نت  اااااااااداون   ااااااااااةرالوفت اااااااااة الوتااااااااااا ااااااااااصجال هاااااااااةاتهت ااااااااادالو ماااااااااا  ال   ااااااااا يالو   اااااااااة يابمااااااااااط ا ااااااااات ات  اااااااااابا

ا(ة13ة اص1998لوم ةاا ل د  دا لو  تي ا

 تباين في التنمية البشرية .2.1

لولن  دالوط اااااااا  دا لنة  دالكة  ات ةت هةا تالولصجالو   عااااااااناا    يال لص   ا ا  ماااااااا  ااينلبلالو  يالاالماااااااالتبا

   ةاالااة وت ةرالولن  دال  لت د ا  نصالؤ اااااااا الول صفناتا ا ة  الؤ اااااااا ال ل دالاا  اال ؤ اااااااا لرالوتاات  ااولي  ما

ااةتتط نلةاجل الملتبا لدالوصلفالو   ة او ةرالاات   صالكة  الول ةتاال    ال

 ا  ننظا%ا95,1  تاةجل الاال نصبالوت ناالو ةوناا%95,4تتااااااامالنصبالول صفنا  لدالوصلفالو   اااااااة اوااااااا ةرا

ةاا  اا نصلرات لف دات اااااااااااااا مالنصبات صفناةجل الاال نصبالوت ناا لنصبال  لد اة  اااااااااااااا لةاج ةودالوصلفالو   ااااااااااااااة ا

 ا لةا%95,1 إ    الصتت دا ة  للات    ا   اااا صا  ماااا داا   يهةاجل الولتلا اج ةودالد  صتدا إ    الونتلحاااا ا%98,2  ماااا دا

ةا%92,1ت  ىالاال  ةو  ا لون ةوراتل   ا  نصبات صفنالن نضال ةف دا ة نصبال  لتياة  لةات    اوااااااااااااا ةرا  مااااااااااااا دا

ا(ة2ت ااك  ةال لنص ةاجااج ةودالوصلفالو   ة ال  نضالنصبالول صفناجاال نصبال  لتيا لوت ناا ل خ   دا

 لون ةورال  لتااااا دابن ةودالوصلفالو   اااااة اا  ال  ةو  و لنجاتننظا  اتتط يالنصبال ل دالو ياتن نضا ناال

 ا  ان اات تنيا   اا%26,9 إ    الصتت دا  مااااا داا%26,5 إ    الونتلحااااا ا  مااااا داا%22,1   اج ةودالد  صتدا  مااااا دا

اة%42و ةراا إ     %47,8دال  صتص اة ةو  ا ج ةوراجاالنصبال  لدا ةجل النصباةل دات    اج ةو
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 2014: خريطة توزيع معدل التمدرس ومعدل األمية في جهة الدار البيضاء سطات سنة 3الخريطة 

ا
ا2014ل تصفاا لة  ال نتة الونةماو م ةاا لوم نىا

و مااتنةدمابنضاة ةو  ا ج ةورال  لدا  و الااااااانسالول ل  لرا ل خصلةرالو ل ةج دا  نصباجص الوماااا ةا

 ا(monographie de la région casablanca-settat, 2020, p.17)ا3776    اجل ال ماااااااااااااالتبالوت ناات  نا

  لض ا  اتتط ن اة  ات تنياجل ال لتو الوت ناا  مالاات    الصتت دا إ    الونتلح ا إ    ا    صا إ    او صيا نتفا

ةف دا ة لتواااااا الوت نااتلت اا  ال  ةو  الوتااتل   ا  نصبا  تا ج ةودال  صتص  ا لةاتننظاةااااااااانسالول   لالو  اال 

تنتةئمال تنياجاال نصبال  لتيا لوت ناا ةولننة ات    او صيا نتفا ج ةودال  صتص  ا  تالةات  ااتنم لما-و ةدماسم

ا ةوغ لتصال تمةفساونص الوم ةاة

 2014 الدار البيضاء سطات : توزيع عدد السكان لكل طبيب في أقاليم وعماالت جهة4الخريطة 

ا
Source : Royaume du Maroc, monographie Généralاdeاla Région de Casablanca-Settat 2015. P2 
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لةاتننظا  و الاا نباتي  ماتتط يادمااااااااااااا دالو ه ا ة ة انمااااااااااااا ال  ةو  ا لون ةور اةاالوتنصلرال  لف دالوتاا

تن جال  نةاةا  ادم دالو ه ا ة ة ان ثات ماجاال نصبال  لتياا%2,3تياتن جادم دا  تاو ةدماة مالاال نصبال  ل

(ا%39,1(ا إ    اوااااا ةرا %40,6(ا ج ةودال  صتص ا %48,8(ا إ    ا  مااااا   ةاا ا%51,1   ات    اوااااا صيا نتف اا61,1%

لو ه ا ةو ل هة ا ةوااااااااااااالننة ات    ا   ااااااااااااا ص ا لاا  اا  مالوتنصلرال  لف دا  صا نيا نصلراتن جال  نةااااااااااااااةا  ادمااااااااااااا دا

   ات    اوااااااااااااا صيا نتفا ج ةودال  صتص ا إ    اوااااااااااااا ةر ا   صاةاااااااااااااانسادمااااااااااااا داو  ه اا %92,2ل ةف دا ة نصبال  لتيا

اةا%4,1تنتةئما- لو ياين جاة  ادم دا  تاسما%86,2 ةو ل هة ا إ    الصتت دا

ةل دالوصت   ل  د ا لتا  لالةاتن صاةاااااااااانسال خصلةرا لول ل  لرالون تل دايمااااااال اب ااااااا ما  لال ة ااااااا ا  الوصتن

لماااااااااااةجصاجل ات ط  الومااااااااااا ةاا  ا تلل ا لدالوصلفالو   اااااااااااة اوااااااااااا ةراف  الول تفلرال  ةحااااااااااا د ا  تالي اجل الو    ا

ا هةجثاجل الون   ة

  اا اااااا  ا ل ةاواااااا قاتكل ا ت ا   الول  يالو   ااااااة ي ان ثاوتنظاااااااانسا  اتبلتصالوماااااا ةااتتلط  ا   ا  ا

اصلرال  لف دالد   دا ةول  يالو   ة ي اتواةاا  لاو االولنم لالوتن صةال خصلةرا لول ل  لرا  الوتن

 ضعف تطور الخدمات والتجهيزات االجتماعية يضر بمسار التنمية الجهوية .2

 في األمية والتمدرس بسبب التباين في توزيع الخدمات ت. تفاو 1.2

تهةا  اجن تهةا لتط يال خصلةراجل المااالتباتتااان ال نة دا    يالؤ ااا لرالولن  دالو ل ةج داو حاااصالكة  اتنة ا

 لدالوصلفالو   ااااااااااة اواااااااااا ةر ا ج   اواااااااااا ل الو لتااااااااااةفاجل اتتط يالؤ اااااااااا ال ل دا لول صفنا  اجن ل ا ةو نصاجاالو   قا

اة2014ل ن ص الجل ة لاجل ا لة  ال نتة الونةماو م ةاا لوم نىا

  دالولن  دالد   دا ل  لت د ا    ةالط ل المااالتبافه اينلبلالو ه ا ةو   قال ن ص اةنصال ت لةرال واااةوااا داون 

لومااا ةاابهةالط ل المااالتبالولن  دالو ل ةج دا ت تبالمااالتبال صلة ل ا لماااة  ته  ا  صا  ناللتوااا الو نصاجاالو   قا

 ا  ل  لا اا لال نااصبانمااااااااااااااا ال  ااةو  ا%3  تاة اامالاال لتواااااااااااااا الوت ناا%ا1,2ل ن ااص ا  لاادالوااصلفالو   اااااااااااااااة اواااااااااااااا ااةرا

ا%2,3 إ    ا  ماااااااا   ةااا%2,6ون ةورا ة  لد ان ثاتل ة طال نصبال  لتيا   اا نصلرات لف دا   ات    اواااااااا ةرا ل

 ا تن نضا  ةق الون ةورا ل  ةو   ا لةاتننظاةنهةا   نلةاة  اااااامالاا%1,4 ج ةودال  صتص اا%1,8 إ    اواااااا صيا نتفا

ال نصبالوت ناةا

ةاادماااااا دال ل دات تنياليالفتنةسادماااااا دالو نصاجاالو   قال ن ص ا ت اااااا ماةجل اا2لةاتننظالاا نبالو اااااا ماف  ا

لنصباولةا  ال  ةو  ا لون ةورالوتااتن جا  تااااةا  الو ه ا ةو   ال ن ص اكإ    اواااا ةرا   يهةات    اواااا صيا نتفا إ    ا

  ناال  ااةو  اتل ااة طال نااصبال  لتياو  ه ا ااةو   اا%31,7تيا  ماااااااااااااا   ااةاا إ    ا   اااااااااااااا ااصان ااثاتل ااة طال نااصبال  ل

ل ن ص ا ةوااااااالننة اج ةودال  صتص الوتاات  ااتنمااااااا لالفتنةسادمااااااا دال ل دابهةا ةوااااااال  ةبهةاو  لة   ا ا ةحااااااادات لاج  نةاةاا

ةا%1,25لوت ناا ا  تاتل ااة طال نااصبا2014 ا2004و نغل ال  لااص الااةا  ااا%1,9تنتااااااااااااااااةئمابهااةا-لنااصبا  تالوماااااااااااااا ااةاالو ا
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    ماة دىالملتبا نصبال ل دا  ال  ةو  ا لون ةورالوتااتن جالفتنةجةا  ادم دالو ه ا ةو   ال ن ص اكإ    الصتت دا

ا إ    الونتلح ة

 : معدل البعد عن الطريق املعبدة في أقاليم وعماالت جهة الدار البيضاء سطات1الشكل 

ا
ا2014ةاا لوم نىال تصفاا لة  ال نتة الونةماو م 

 نااجن اااادالولاااا   لال ت ااااةسما   ماااااااااااااالااااةا  اتي  اااامالونن اااادا  االو ه ا ااااةو   ال ن ااااص ا لنااااصبالول ااااصفن ا    ااااةا

 ا   ال   لات   لا  ااااانسا%95,4ل  ن ااااا ادمااااا دالو ه ا ةو   ال ن ص ال  ن ااااا ادمااااا دالول صفناجاال نصبال  لتيا

  ات    اوااااا ةرا     ات    اوااااا صيا نتفا  ات    ا  مااااا   ةاا ة  للا اا R²=0,703  لال ؤ ااااا ان ثا  نالنةلماتيصتص ةا

ا%98,9 ا%ا97,1ت    ا   ااااااا صا   الوتنصلرال  لف دالو ن ص اجاالول  يالو   اااااااة يةا  ن ةاتل  لالنصبالول صفنالةا  اا

واااااااااااااالننة ات    ال  صتص ا  ال  ةو  ا لون ةورا لرالنصبال تنياجاال نصبال  لتياو  ه ا ةو   ال ن ص  ا ل  اة  با ة

الةاتؤ صات   لا ب  الوم ةاة

: العالقة بين البعد عن الطريق املعبدة ومعدل التمدرس ومعدل األمية في أقاليم وعماالت جهة الدار 2 الشكل

 2014البيضاء سطات سنة 

 بعد عن الطريق املعبدة ومعدل األميةالعالقة بين توزيع معدل ال العالقة بين توزيع معدل البعد عن الطريق املعبدة ومعدل التمدرس

اا

ا2014ل تصفاا لة  ال نتة الونةماو م ةاا لوم نىاا
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 توزيع معدل األمية في معدلي النشاط والبطالة بسبب التباين في ت. تفاو 2.2

  اينلبلالؤ اااا لالو  ااااةطا لو  ةودالااة  الل  للرا  ةنالماااالتباالولن  دالد   دا ل  لت دا تيصتصالصبالواااالنة

  صا  نالنصبا لدالوصلفالو   اااااااة اوااااااا ةرا  اا2014لد ل يالاال   ةتهة ا نمااااااا ال نتاااااااة الونةماو مااااااا ةاا لومااااااا نىا

 او ااتتط ن الد ةا الل ةتااب ااااااااا ما   لان ثاتغلل  ا%47,6  تا  و ال تنياجاال نصبالوت نااا%49,5لنصبالو  اااااااااةطا

(ا   يال  ةو  ا لون ةورات اااااااااااااا مالنصوال تننةا%ا47,5صتص ا  ا  ننىاة  ا ةواااااااااااااالننة اج ةودال  %47,5 اا%52,2لةا  اا

     اا%46,3جاال نصبالوت نا ا ل ةف دا ة نصبال  لتيا  صاتنة تةال ةو ةا  اتتط ن اا إ    اوا ةراي ا ماة دىادما دا

ات    ا  م   ةاا  ات    ا    صة

 اR²ا0,623=ل ل دان ثا    ا   دالوفت ةطا لةاتننظا تالوفت ةطالو   يال لتواااا ا  االنصبالو  ااااةطا لنصباا

    لا ة  ةو  الوتاات ا مادما داةل دال تننداجاال نصبال  لتياتن جال  نةااةا  ادما دالو  اةطاجاال نصبال  لتيا

اة3  ةا تا ل  ا  الو  ماا%48,9تا اا%46,3ن ثاتل  لالاا

 دالو  ةودا تنة راتتط نلةالد ةا  ا   ا  ال لتواااااااا الفتنةسادماااااااا دال ل دا تنة راتتط نلةاتؤ  ا  و اجل الفتنةسادماااااااا

 ا هةوجل ة اجل اللتوااااا ال  لدا%18,9  %9,3 ا  غلل  اتتط نلةالةا  اا%19,3لن ن اااااداجاال نصبالوت نااا%14,3ت  نا

ا%ا9,3ت  ااتتااا  سال  ةو  اتا ال  تجل ااال  تجدا لرادمااا دا  ةوداة دىالاال نصبال  لتيا ت ااا اج ةودال  صتص ا

 ل  تجدا لرالنصباا %14 إ    الصتت داا%13,1 إ    اواااااااا ةراا%12,6 إ    الونتلحاااااااا اا%11,6 إ    اواااااااا صيا نتفا

ا.%18,9  ةوداةجل الاال نصبال  لتيات  ماا  هةاج ةودالوصلفالو   ة اة بلادم دا

  تالفت ااةطااR²=ا0,710    ااةات  الوفت ااةطا  ااتتط يالنااصبال ل اادا تتط يالنااصبالو  ااةواادا   اا ا   اادالوفت ااةطا

   يا تي اتن صاةاال  ةو  ا لون ةورا لرالنصباةل دالن نضا  ال   لاج اااااااااااداوفتنةسادماااااااااا دالو  ةود ا  ن ةاتن جا

لوتنصلرال  لف دا لرادماااااا داةل دال تنندال  نةاااااااةا  ادماااااا دالو  ةود ا ةواااااالننة ات   الاا   اااااا صا ه ماااااا   ةاا  ةاتت اااااا ا

اة3لو  ما

بين توزيع معدل األمية وتوزيع معدل النشاط ومعدل البطالة في أقاليم وعماالت جهة الدار : العالقة 3الشكل 

 البيضاء سطات

 العالقة بين توزيع معدل األمية ومعدل البطالة العالقة بين توزيع معدل األمية ومعدل النشاط

  
ا2014 لة  ال نتة الونةماو م ةاا لوم نىا
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بالو  اااةطا لنصبالو  ةوداتن ن اااةاا  ال  ةو  ا لون ةورالوتاات تنيابهةادمااا دالاا نبالةاوااا قا ننظاةاالنص

ل ل داجاال نصبالوت نا ا   لاو االؤ ااا الت ةسماجل المااالتباتن  تهة ا ماتنح اجااح  ال  اااةكمالوتااتتل  ا  مالون دا

الد ةو دا هةولةا ات  االو تبا ةآلتما

 لفتنةسادم دال ل دا ل  نة ادم دالو  ةط اتؤ ياه   الومة ندالو    دال ؤ  داتا  -

تل   اج ةودالوصلفالو   ة ا لوتنصلرال  لف دالد   دابهةا ةفتنةسادم دالو  ةودا دم دالو  ةطال ة مال  نة ا -

لنتاااااااةئما-دمااااااا دال ل د الةا صايننااةنهةاتمااااااال   الوماااااااة ندال لة    ا لةاتؤ صا  لا تالفتنةسالنصبالون تالو ا

  2014 ا2004لونغل ال  لص الةا  ااونتاااو مة ندا نب

تل   اج ةودالوصلفالو   ااااااااااة ا لوتنصلرال  لف دالد   دابهةا ةفتنةسا  ادماااااااااا دالو  ةودالةا صاينناالو نتااااااااااةبا  اا -

 لون تالوم ةدما لو لتة ي 

تل  ا  الفتنةسا ج   ات  االو تبا ل   لان   دالوم ةاا ه  ته ا  الت ةمالول  يالو   ة يالةات  قالو   الو

لنصبالو  ةود اتاااااااااااااااة داتا اةاال  ةو  ا لون ةورالوتااتل   ا ة  نة الو  ةودا لفتنةسال ل داتت  اةد اااااااااااااا دال لتااااااااااااااة تدا

ال ت  دا ةونننداواتيلة اتا التلف اب   دالؤ  د او اا  لاوايننااتيمااة اةجلةة

 الدار البيضاء سطاتاختياران لتحقيق تطور متزن في الديناميات اإلقليمية بجهة  .3

 تصحيح الثوابت واملتغيرات .1.3

  سا    ا لدالوصلفالو   ااااااااة اواااااااا ةرالاالولنة تةرالد ةو د ا   سا    الولن  دال  لت دالاالدن ةوااااااااةرا

 لوماااااااااااااا  ااااادا لوناااااةج تااا يه اال نل  تاالو تبال  لت ااااادا  ااالو   عااااااااااااااناا    يلولناااااة تاااااةرالد اااااةو اااااد ا ااااا لا تالولياااااصيا

ت  ا   ة كالو كة الوغللسمالو لتاااااة تتاا لد ل  يةةة ا  تالةاينناات ااااا ةو داتجصل ا ته  دالد ةبال  لتيالو ياتيلة اةااتح

ا ل   ةلدال   ص ة

 لنةكاتن  دا لت داواتن   ةاتوال  ةنص او اال   ةتهةاتنل صاو لتلطاا  اتتط نلة الةات ن لةاليص   ا  ال ت اااااااااةف ةا

ا(ةا13ة اص1998ل نمةنا ةول ةلاا هةولةا اتنب بالو ل ة ا ةوتطل  ا  ة ص ا خةح دالول ةداالو ياتؤ ياتا ا

ت ااول   لالولن  دال  لت دالاالمااااااااالتبالو تاااااااااتفاتا المااااااااالتبالوننةو دات بماجل ال لص   اا  ات لة ا   ةل الولن  دا

وااااااااااا ةواااااااااااداتجصل ال  لت دا  لدالوصلفالو   اااااااااااة اوااااااااااا ةراتت   الص نت ا    تجدالاالو تل   الااة  لةات    ال ة كا

لوغلل الوت ناالوتااة صراجل ااااااااااا  ف الوااااااااالي اااااااااةفال صةاتصج  الوتنص الوغلل  دالاا نباتي  قالول اااااااااةلاا  اال  ةو  ا

ن   ا  مال   ل الوتاات  اةاات ق اتا الماااااااااالتبال  وت دالاا نبات لة لةا  ال ةورالون تا  و ا
ح
لد كتظدا ل  ةو  ال 

لد ةا ال مااةجصا- تصلفكات    ةا  ال  ل قالون تل د ا لن اواا لي قال  تااةجالو ل ة   ةللتااةصالوز با  الول ل  لرا

ت   الاال  صتص ا وااااااا ةرااجل اتدنةشاتنة مااااااا دالوتنصلرالد ةو دال  ت دا  لدالوصلفالو   اااااااة اوااااااا ةرةا لةاتؤ صا  لاةا

تنتاااااةئما-ننةا  اللتوااااا ادمااااا دالوغ لتصالو الو  لااين  ةااتيمااااانةا  الول ل  لرالوننن دا تنتجةا  ال نلت ةراين  ةاااااااا

ا(اد  تسالوم ةا ا ج   ا ة ص مالو لتة ياوتنصما  لاكةجاول ط  الوم ةاة2004-2014 
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وصتنةال ةاواااااا قاتي     ات  يا   ااااااة ياواي اااااا مالن   ةاو لن  دا مانهةتداولة ا  نصلرال ةو دالي  دا  ا ة ص ا

   ا  ياا  ا تفالول  ااجل الون ت  ال  صتصاو لن  داةاادمااااااااااالي ااااااااااا النلتماو  ة دات  نثال هةا تبالو    ا  تالةاتل

لوغلل ا  ات لة الولن  دال  لت د الو ياينلبلا  ةنلةال ااص  ا  ت اتا ا  ةجدالوتيااخ  الوغللسمالوت ااةفكماو حااصال  وت ةرا

صلرالد اةو اداتناة تاةاون امالدخل نادا ل ل اةتناد ا لنا ا ت ا الوننامالولن تياب اااااااااااااا اماتلن ماليا تاااااااااااااااة  ا ناة  اةرالوتنا

الون ة  ال  ة ب ة

وصتنةا  و ات    داوااااااا ة  دا نة  ةرالومااااااا ةاالل  ل  الوبااااااانا الو ياتل   ا  ةكما ه  ةرالؤواااااااماااااااةت دا س ااااااا  دا

لن  داول  ة ال      د ا لول ة  دا  ال ل ةفلتهةال  لت د ا ة ف اجل الوااااااااااااات  ةفاحااااااااااااانن ةتهةا  ة ةتهةاون اج ص الول ةتاا  ا

ولااةاحاااااااااااااانن ااةرا لج ااداونل  ب اادا لونت    اوا ااصاةاااياا ةل ااةرال      ااد ا ج  اا ا ااةو تبال  لت اادال نل  اادالوتاالنلوااصتناا

تطلنصاجاا  فالوتحةتد ا تمت   الو تبالد   دا غل   دات     داجةف دا  ة ةرا لل   ةرالد ل نةرالد   د ا كتو  ا

ا     دا لولنك  ال  لتيةا م الون لغال ت ت ا  ااة وت ةرالولن  دال 

  اظااما  ت  ال طلاادال  ااةا ال ت اا ا ااةو تااااااااااااااتف او ااصالاالواااااااااااااالي اااااااااااااااةفا اا مالو تل اا ا ل ل  للرا نااة  اادالول ااةتاا  اا

لوصتنةل ةرال      دالدخل ندا  لدالوصلفالو   ااااااااااااااة اواااااااااااااا ةر اولنب بال ة تهةالو ل ةج داتا ا ة  اف ة تهةالو لتااااااااااااااة تدا

الاالملتبا   الون تاتا ا   الولن  دال  ي ا  تالةاتيلة اتا ال  تجدالاال ل   ةرةا هةولةا اا ةاات   تهة

 .  مواءمة البنيات والصالحيات اإلدارية للحاجيات الحالية واملستقبلية2.3

ن او ل  مالوغللسمالد ل اا  لدالوصلفالو   ة او ةر ا ن لةاتيلمال ة دالل د اتاالول   يال  لتيال ن  الو يالح

  ن ةا  الوتطاالوصت   ل  ا لو لتاااااااااااة ي او ااتياااااااااااخ  اتتط ن اجل المااااااااااالتباة ةو  ال  لداة ةااجاال خ ما لو تاااااااااااتف ا

 لوتل اااا ا  ا  ت ا   ا ة ماول   داللت اا  الول  يالو   ااااة ي ا ة  ة اتن   ا يت ةا تبال    ال   بي ا نة  دا

تص  لات ظا ل االؤ ماول   االو ةواااااااااااااا ةبال ة يا لونلة ياال ةو داتيتبا  اا نةو دالولن  دال  لت دا تل   الماااااااااااااالتبا

ا  ة فاجل اتن ئل ا لتل لدالوت  ةفم ا لن اا

 اتصج الوول ة  دا2015 ة ن  ا  اتن  دال  لدال ةو ا ةوااااااااات  ةفا صفلت الوت ااااااااا  ن دا ل ؤواااااااااماااااااااةت دالوتااة ااااااااا  الن ا -

 ا ةوواااال ة داول ة  ةرالدخل ندا ل  وت ةرالو ل ةج دا لوت ااااة فا لو اااا ل دا لول ماااا ق ا لن ا بل ةل اتن  دال  لدال ةو

  ص ما لج او ااااااااااا ةاالوااااااااااال  لف دا لدالوصلفالو   اااااااااااة اوااااااااااا ةرا  اف ة تهةالو لتاااااااااااة تدا ل ةو د ا ج   ات بمالوت  ا  تاا

 لولن  دال  لت دا  اتن  ةرالي  دا ةل د 

ل لتااااااة يا- الاا نبال اااااا  سال ل ي اوااااااتواااااا ت ة ص  ال ؤواااااامااااااةتماوااااااتل ال نل  اةمال ن اال ةو ا لت   اتص نت -

ة  ما  ال ل ةفلت الولن ت د اتل وااااااااااااااا  افي ل اجل اتدنةشال   ة ال  لت دالاا نبات مااااااااااااا قالون تا لولتلط ةرال      د ا

  هةولةا اتت  لاجتللمال  صال  دىالاالولنة تةرال      دا لت  لال خصلةرال وةو داو م ةاة

لوتل اااااااا دا  ا  ت الو   ال ل  ااالووااااااااغل ةج دول ة  دا لول ماااااااا قا نة  داةواااااااا ة الول   للرا ةونةج تاال ةو تاا ةو -

جل الولتلل  ا وااتلي قا اااا لالااااةاو اتنل ااااصال  ااااةفهاااادالوتظ ن اااادا  ات لااااة الولن  اااادالد   اااادا ل      اااادالااة اااامالولن  ااادا

 ل ؤ نرالد   دا  صج اتت   الواااااااااات  ةف ةا  لة ال  لت دالو ااااااااااةل د ا  نةات بمالولت  اجل اتتاااااااااا   ا ظ نماتن  ال تلف ا
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 لولن  دالد   د ا لن ادملي  اا  ف ال  ةمالاا  جالونةج  االد    اا ل  لت  اا   ةفهدالوتمت قالوغللسمة

 اكة  الو ةتدال هةاتي   الو تبا2015لو  كدال  لت دالوتااج  لةال    ا  ن لةا ةجل ة ال  لت دال توااااااااااااااندالن ا

لت داو وااااااااااالةما  الولن  دالو اااااااااااةل دا ل مااااااااااالصللد او اا ل يا لدالوصلفالو   اااااااااااة اوااااااااااا ةراة ةااجااح  الوليصتةرال  

ادلوواااااااااااااات ة  لد   د ا تي الةاين جا ة   ال  لالاا  صاةحاااااااااااااا  ال  تهةاتنن مان تلدال  لدا لرالو كة الووااااااااااااااغللت   ا

ال     االد    اة لوول ةئم الوتااتؤواا  لفلتهةاجل الوت ةفكا لولنة  اليا

 :خــاتــمــةال

ل   ةلدال  لت دالوت ااااااااااااااةف  داتل   اة واتجصل الد ةبال    ل  ال نةواااااااااااااا  ا نات  ااتتااااااااااااااتفال ل يالنصل ا  ا

ل لتاااااااة تد ا ه ات ق ال  لدالاالمااااااالتبالوتنص ال  لف داتا ا-وااااااا ل ف الول   لا  اا لدات  ما  ة ل ا ة وت ةت الوماااااااتوااااااا ت

لتاااة تدا لو ل ةج دا لو  ة  د ا  تالو  ةاالو ياتتل  ا لدالوصلفالو   اااة اوااا ةر ا ةوصتنةل ةرالؤواااماااداو لن  دالو 

ل لتااة تداللنة تدا لل ةتند اة ل  ا نة  دال ةو دان ثا  صا   الون تا لوت   ا يا-ل      دالوصت   ل  دا لومااتواا ت

ت اا  مااااا اف ةاالون ت  ال  صتصاو لن  داا مااااالن جةت   لاوااااا  االواااااغل ة  ا  لا لج اون تال   ج ا  صاتل تفاتا ا  فال

ل  لت داتل   ات ةمالونةج  اال  لت  اا لد    اا  ا لدالوصلفالو   اااااااة اوااااااا ةرا ف  الوليصي ا ف ن ال ت  اةواااااااةواااااااةا

ة ا  لدالوصلفا نتسال   ةلدال  لت دالدخلةف  ال   ت ال هةاةاات تاا ظ ن دالل  ل ا  ال ل ةفلتهةالد ةو دا  ة لدا  اةبنة  

ل ااااااا  جةاتن ت ةاا160 ا  اتجصل ا تنن  ا   ةل اتن  دا لتياتل ااااااا اا2015لو   اااااااة اوااااااا ةرال     الن اتد اااااااة هةاواااااااندا

تلتطسا  اال ااااااااااااااةف ياتلن قا ةو   دا لو   دالو  ن دال ل ةل دا ل  ة   دالو ل ةج دا لو  ة  دا  تج دال   ة ا لون مةا إا اةيا

ا دا  ة كال   ةلدالوغلل  دا   وت ةرالد ل ي انصاتمل   ا  مال وغللت  

 قائمة املراجـــع:     -

(ةالول ةتاال    الاا  ال    دالون ه دالومااااااانت تدااتي  ماو    دالونةل  دةال ةبا لف ا  ال  دال  با1998 اة اةن ص  ةفاهللالو ااااااا ت   اج  دا –

 301-271لباحنيةراة    ال  تفلرا ةلندا10لوت ة قا لوصفلوةرال دمة  د الونص ا

(ةا  ل  ا  ا كةمالو   دال     دا ة  لدالو لتة تدالوتو ىةال  دالد ةبال    ل  ا لد ل يال   سم اجص الب  ا1998لو  تي الي صةا  –

 45-14لو   ة ةالوتنيةراال  صتص  الوصلفلون ة اا ال  ند3

ل  هاادال  لت اادا ااة     ال ااةبا لف ا  ال  اادالد ااةبال    ل  ا لد ل يا(ةاةواااااااااااااالولن  اادال  لت اادا ت    الو1998 ل  ل   ةااصةوتطل  اةن اا –

 13-7لوصلفالو   ة ةالوتنيةراا– ال  ندالون ة ال  صتص ا1998ا/ا3ل   سم اجص الب  ا

" لدالوصلفالو   ااااة -واااا ةرااالاالوت اااات اتا الول   يا  ص ماو لن  دال  لت دال نصل د" ا ف ا  ا(ةا2019 اة تط ص ادماااا  دا  نن  اجة ب –

لد ةب الوغلل ا لد ل يا ة    اااتيتور ا تنةل ةرا ف ة ةر اةج ةباللصل اوألواااااااالة  اف اااااااا ص ا ة ي ات ماااااااا قالط ةفالي ص ال االونةف  اج صا

ل    ص ا تجت نةراةوااااا ة  او آ   اي اك  دالآل ل ا لون تمال دماااااة  دا ةد  صتد الد  صتد ال     الوتااااانيةرا73-81 اف ل ا-7-09-704

 978-9954ة

 26-17(ةات  هدال  لدا ة    ا ف ةاالونل  ب دالد   دةالد  دال   ه داو  لف الد   دا لولن  د الو هةط الوتنيةرا1998 ة نةت  الي ص –

 (ةا لة  ال نتة الونةماو م ةاا لوم نى2004 اةل    دال   ه د ال نص ه دالومةل داو ل     –

ا(ةا لة  ال نتة الونةماو م ةاا لوم نى2014 اة ه دالومةل داو ل    ل    دال   ه د ال نص –

(ةات    الول ندالوواااااااااات ااااااااااةف داول لت دااة  االول   يال  لتي ا د ااااااااااخدالو غل   دا2012 اةلوواااااااااات ااااااااااةف داول لت دادل   ه د الول نل    دا –

http://www.regionalisationavancee.ma) 

– Royaume du Maroc, haut commissariat au plan, (2020). monographie Généralاdeاla Région de Casablanca-Settatة 

http://www.regionalisationavancee.ma/
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  ""برقة (موذج للمنطقة الشرقيةن) تأثير جهوية القبائل الليبية على حركة املسار السياس ي

افية السياسية    دراسة في الجغر

The impact of the regionalization of the Libyan tribes on the movement of 

the political track (a model for the eastern region) "Burqa" 

A study in political geography 

 
جامعة الزيتونة/ليبيا/ء عمر محمد كازوزهنا  

 

 :الدراسة ملخص

ضددتاذب ا تةدد مذب  ب ف ددمذيددوذ  ق ددتذومددتذلتمدد ذةدد ذل تةددلذب يطلددمذب اددرل مذب  دد ذ طفدد ذ ف هددتذ  ددت ذوذمعرفددمذمددتذإ دد ذإ  دد ذب ذذإلدد ذيهدد هذاددلبذب   دد ذ

ةتةدد ذماددتةمة ذمنددتذماددقثذيددوذ دد وسذب ف  دد  ذب ا تةدد مذذا نيددمه ب ف رب  دمذبةرلددمبذبوية مددمذمددوذماددف ذولنددج ذيددوذب  ادد  ذب   نددت وذوفددر ذ

خذب   ندت وذسادقثذدندتن مه ذولدربرباه ذب عأدنذ ل ن دماذ  د ذبةد م مذيدوذادلبذو  مذو   ذ دلذ دلريذ عندمذ دنلذب ف ق دأبذ دردعذب لد اذوب ادرذ

ب  د ذد ر د ذ يدتذد  دتتذ ذلرمد ذ  ند متحذوب ل دت ذل د ذماد  ذب ل ف مذب    ذب يهجذب   ف لوذيوذلفاأنذول ف لذول ض حذدة تعذالهذبوية ممذ

ذ.تتذبإلراتة مذبوختر مذ وذب لتن بذ تث ذل  ذمانتاتذ    ذبوينت ذسا بهت و مذوب   ذمتنبةطمذوإنهتءذو   ذمتذيا  ذةت ل  فمذب   ذ

ذةرلماذبويعربف مذب ا تة ماذب لرباذب  ب لواذب ل  فماذبوية ممذ:الكلمات املفتاحية

ذ

ذ

Abstract : 

This research aims to know the outcome of the internal political situation in Libya and what the tribes of the eastern region, 

which the advocates of federalism call "Curqa", did the regional dispersal and rupture in the social fabric and the imposition 

of their hegemony in the name of their sheikhs, which caused political chaos and the absence of a radical solution The 

Libyans are brought together to heal the rift and social rift because of their selfishness and irrational decisions. In this 

research, the analytical method was used in explaining, analyzing and clarifying the reasons for this abhorrent regionalism, 

which brought us generations that do not want to merge and unite under the name of one interconnected state and end the 

existence of the so-called stinky tribe that has afflicted it. Under its name, many outlaw terrorist groups are released and 

have fun, fluently in its name and the name of the so-called Cyrenaica Army. 

 Keywords: Cyrenaica, geopolitics, internal conflict, tribe, regionalism. 
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ذاملقدمة:

مذةددد وراتذوب  يتفادددمذف ندددتذلف ن دددمذوب  و  دددمذب يلادددن نت  دددمذوب ا تةددد مذ لو ددد ذب لددد  ذبإليدددوذةددد ت ذب نلادددتمتتذب  ذذذذذذذذ

 لحددددروعذذم ددد ببذإلدددد ذ   دددد ذلفددد ذب لددد  ذب  يتفاددددمذ  ق دددتذب   دددد ذ دددوذنفدددد بذ ةدددتذيدددوذ  ق ددددتذبوي  ددد  ذب ددددرب ذةيتءادددتاذفذإلددد ذة نهدددتذ

اذو ف دد ذد دد   ذلعددريذةددأبذب لدد  ذبإلةت  كت ددمذلددلمرذةناددتا  ذفتددن ذبوحددرعذب  ددتر  ذ  ددوذاددلهذب ددر ذ
ي
لف ن ددمذب عرة ددمذدةتةددت

مذغت دذإلد ذلوذل رمدرذ  ق دتذمدوذن دتمذب لدلبيوذ د بذبجيفداذب ن لدتإ تة مذب  ع   ذب  د ذبنطفلد ذميدلذن لت  مذب اب عنف تتذب ذ

 ةددج ذب اددفطمذوة ل لددمذدتمذ ؤةاددتتذب  و ددمذو لدد ذردةددةتذ  ميددتذاددلبذمعددر ذ نف ددتتذ دد ف مذللددط مذة ل لددمذب نه ددترذب  دد

ذ(7ماذصذ2019حيتتاذب  ترمم م.ذ)ب يتطل مذوب ل ف مذب نلاتمتتذب   نت  مذوب  لت ذ

 مشكلة البحث:

ذب ارل م؟الذكتبذايتكذ وبفمذلترمم مذوية ممذب يطلمذ -1

 يوذماأن ذبوحلذب ا تس  ذ ف و مذب ف ق م؟ذل تةلذب ار ذديذم  ذدثرتذ ة ممذذإل ذ -2

 ب  و م؟الذكتبذ   ت ذب ف رب  مذ ورذيوذلل أنذبة لربرذمؤةاتتذ -3

 :فرضياته

 .لترمخذ ن  ذ  ذ   ذ وبفمذودة تعذب  نت  مذوة تة مذميلذب ل مذوية ممذب يطلمذب ارل م -1

ذ.بوخترحذدوب  ب لذذكتن ذو ذزب  ذةف  مذب ل تةلذب ارل مذمعرلفمذ فلربرذب ا تس  ذب ف ب ذيو -2

ذ.موذوبة لربرذب  و مذب ف ق مدكتبذ فف رب  أبذ ورذةفب ذيوذز ج مذ -3

 أهدافه:

غ  ذبوحل تذب يفط مذإب ارل مذوبة   بباتذ ل ذلربربتذذسعضذب ل تةلذب ف ق مل ض حذب ا فمذب ف ق مذب  نثفمذيوذ ة ممذ

ذو رلفمذب اترذب ف ب ذميلذةي بت.

 أهميته:

ذب ا تس  .وةف  مهتذيوذ رلفمذب اترذذم ض اذبوية ممذةت ار ذب ف ب إل ذل ذب   ذلطرل ذوذب ذمع بنذب  ربةمذ

 املنهجية املتبعة:

ب   د ذ لدد ذذادلبذ  ند ذيددود ضدتذدلد لذاددتار ذبوية مدمذميدلذةدد ب مهتذوذخوذوب   ف لدوذيددوذةدر ذولفلد ذب   ندت ذ لد ذب دديهجذب  دترم

ذب يهجذب   فيذوب  فاأنيذ ع  ذ  بملذةتان ذيوذللزمذب  ضمذب  ب لوذةأبذب  بذب ف ق م.ذ

 املجاالت:

ذم.ذ2022ذةيمإل ذذ2011ميلذةيمذذاملجال الزمني:

ذ و مذ  ق تذ)ب يطلمذب ارل م(ذاملكاني:

ذ

ذ

ذ
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  الحدود الليبيةتوضيح ( 1خريطة )

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذhttps://studies.aljazeera.netب ل ر:ذذذذذذذذذذذذ

 الدراسات السابقة:

 ماذدبذمدوذذ2019د دترتذ)ةدنت،(اذيدوذ ربةدمهتذ دوذب ل  فدمذةد   ذب عدرعذةدأبذب  رةد أبذب فرلاد مذوب نعف ةتماد ن ماذ

دتبذملادد ذذدادد ذب ي ددتة ذب  دد ذل  ددف ذإ  هددتذدبذم ضدد ا تذلددترمخوذ ضدد ذم بلدد ذوذبلعددتاأبذب ذذإلدد ذب ل  فددمذةدد   ذب عددرعذكد

نددددد ذإب ا ةددددد      ماذ ذتب نثنوة     دددددومعرمفدددددتتذب دددددؤر أباذدمدددددتذب لعدددددتهذب ثدددددتليذاددددد ذبوحددددد   ذب دددددليذ ضددددد ذب  ربةدددددتتذ

ةدددد رذومدددد   ذ دددد وتذب عددددرعذب عر دددديذاذب ةدددد عنترملددددطليذلدددد   ذميددددلذب زتاذبمددددرذيددددوذب لددددرإبذب  ددددرم اذمنددددتذكددددتبذ  ددددتار ذ

ضدددح ذب  ت ثدددمذدبذب ي رمدددمذب نلادددتم مذ لددد ذب نلادددتمذدوذب ع  ددد ذمدددوذب  ربةدددتتذب  ددد ذ تويددد ذم ضددد اذب ل  فدددماذمندددتذ

ذ2019ب نزب ددتتذوبوحددروعاذو  نهددتذلضددنوذيددوذب نهت ددمذبةدد نربرممذب    ددمذب ل ف ددمذولعدد  ات.)ذةددنت،اذذإلدد ذتمذ ددؤ يذوب    دد

 (50ماذص

 ماذةدرزتذدان دمذادلهذب  ربةدمذيدوذك نهدتذلد ر ذذ2020 د  تتذةيدتءذب  و دمذيدوذ  ق دت(اذويوذ ربةم)ذة غتزي(ذ و)ب ل  فمذول

 ورذب ل  فددمذمن دد بذب  نددت وذوة تسدد  ذيددوذةيددتءذب  و ددمذمددوذ دد تذبوحت ددمذب ف ق ددماذوبم فدد ذب  ت دد ذة ضددمذ تلنددمذفلدد ذ

 بزنددددتتذب ا تةدددد مذل  دددد تتذ  دددد ذبمددددرذف هددددتذدبذب ل  فددددمذبضددددطفع ذةدددد ورذمةدددد ذيددددوذل ل دددد ذب  ذدو وبذو دددد  ذ يذن ددددتة ذ

ذوب   نت  مذيوذ  ق تاذموذ   ذك نهتذلترمم تذم  ن
ي
ذيوذب  ا  ذب ا تس  ذوب   نت وذب ف ب اذو بذدفرب ادتذ د ذت

ي
 ي بذمةنت

ةت   ءذ ةتذدمثنذموذمؤةاتتذب  و ماذ  دوذل ا د ذب عطديذب ل لدوذإةدتبذفتدن ذبوينتاأن دمذيدوذادلذةدفطمذمعندرذب لدلبيوذ

ذد  ذ  عط ددلذمادددرواذةيدددتءذكلةددت ذ ضدددنتبذبةدد نربرذبوح
ي
ذمعطدد ذةدددف  ت

ي
 ددد ذومعجمددجذب ددد  ءذ فلددلبيواذ عدددلذمنهددتذلددد رمع ت

 (87-10ماذصذذ2020ب  و مذب ف ق مذمتذسع ذب ة ل ت.)ة غتزياذ

 م(ذدبذب ةد هذب ةتسد  ذمنهدتذذ1951-1943ضح ذ)غ من (ذيوذ ربةمهتذ و)ذبوحرممذب  طي مذيدوذبلفد  ذةرلدمذمدتذةدأبذدوذمنتذ

 بر ذب عاددد رممذب بن طتن دددماذةدددتذب ادددرةوذةرلدددمذ ددد تذفتدددن ذ  ددد ذبإلذلف نحرمدددمذب  طي دددمذب ف ق دددمذيدددوذإ ذ دددوذبوإ طدددتءذ ددد رذ

ذ ان مذالهذب ر فمذيوذب  ترمخذب ف ب ذب عت رذفبن طتن تذ د ذماد طمذلعتادلذادلبذبإل
ي
ب ف ب )ةرلدم(ذب دليذذلفد  وب  ذن رب
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ذب اددد  ذنفددد ب  ن دددمذةن لدددمذبةدددتنبل كوذمةددد اذوكتنددد ذمدددوذداددد ذب ي دددتة ذب  ددد ذل  دددف ذإ  هدددتذب  ت ثدددمذدبذةرمطتن دددتذبةددد عف ذ

سعد ذذمدملوذب بنلذب لضد مذد د     ق تذبةتبذبوحرعذب عت  مذب ثتن دماذمدل  ذذإل ذب    تذذد لذموذوةرلمذملرذيوذإ ريا

ذ(87ماذصذ2019 م.)غ من اذ  و بجحتفلذبذيوذةرزتذوب   ذب ف ق مذب ال مذمو جءبذذب ثتن مذب عت  مذعبوحرذ

 املصطلحات واملفاهيم:

 برقة: (1

 دد  ذو  ددتتذ  ق ددتذب ددث سذب   نددمذ فننف ددمذب ف ق ددمذب   دد  ذسعدد ذبةدد ل تذ  ق ددت.ذإندد ذتةرلددمذبةدد ذ طفدد ذ لدد ذ ددر ذ  ق ددتذوكذذذ

ذ(3ماذصذذ2009)ةهي اذ

افية السياسية: (2  الجغر

ذ(11ماذصذذ2005ب  من اذ)ةط ةت.ذهوذ ربةمذب لت   ذب ا تة مذب   ذ يلا ذإ  هتذةطحذب ر ذم تار ذموذاتاربتذذ

 القبيلة: (3

ذ(88صذذماذ2020بوخط ثاذ)د ر .ذمع نعتتذم ف مذذدوهوذو   ذب  نت  مذلعنمذ   ذمعت رذذ

 الجهوية: (4

ندد ذ دد تذ لدد ذب لربةددمذوب يلددر ذد ددلذيددوذب دد  ءذ فعلددق ماذ بذب ذرذب دد  ءذب  دد بذ ددمذليدد ر تبذضددنوذ يلددلف نبإلذدوبوية مددمذذ

ذ(18ماذصذ2003 لواذ)وبجح م.ذ

 برقة: إقليمنبذة عن  ل:و املبحث ال 

لد ذل طيد بذةرلدمذذب ف   ل دأبإلد ذموذب ن وذملترةمذب ة ذةل د تذف   ل دماذوايدتكذمدوذ دلاثذ  لذيوذبة ذةرلمذذذذ

ند ذدةدرذ  د ذب بذمدتذ ؤمد ذادلبذب دردياذإ ذغرمد اذو  دوذب  يل دثذ د ذ  ب ف ق مذةت ئذب مراذث ذبلسدح  بذمنهدتذسعد ذدبذل طنهدتذبإلذ

يدوذمي لد ذب لدربذذ  د ذللةاد ذةرلدمذب ف   ل دمامدتذ)طدربةفا(ذدوذغرمل دمذوذلادطمذةدأبذةرلدمذبإلذبذب  عتر ذكتند ذدموذب ؤم ذ

 در ذ د  ذوكتبذ ض ذم  يمذل مرهذوما  طيتتذدلتسمذ ةتذيا  ذةركت تذذإلف  غرمليذموذتذبةنةتذبإلذب ات  ذ .مذول ذد ل

ذ(ذ55ماذصذ2013ما لفم.)بجحي عاذ

م    دددمذلاددد مذذ644لددد ذ دددتمذوذةرلدددمذبويدددجءذب ادددرةوذمدددوذ  ق دددتاذولددد ذدطفددد ذ ف ددد ذادددلبذب ةددد ذ فندددر ذب ذذإلفددد  وياددد لذذذ

دت; إنددلبكذلفدد   عت ددنمذبإل إ ريدداذ م.ذد فيدد ذةرلددمذمادد عنر ذإ طت  ددماذوب تنفدد ذإ طت  ددتذةت ادد خذ1919مت  /ب ددترذويددوذذةتركد

ددددتن بذب ثدددددتليذناذدمأدددددذو دددددرهذةفلدددددثذمدددددج   ذ فاي ةددددد أب  ذطدددددربةفاذوفدددددجببذل دددددذإلفددددد  م.ذد ددددد   ذةرلدددددمذوذ1934ويدددددوذ يت ر/كد

  تذولد ذ  نهدتذب داذ ذف هدتذإ طت  دت   ذبوحرعذب عت  مذب ثتن دمذب  د ذبنهجمدذ ق تذبإل طت  م ذ ب ة عنترذبإل طتلواذو رف ذةتة

 دددأبذذإلددد ذةرلدددمذل ددد ذإ بر ذب نف دددمذب   ددد  ذذإلفددد  طدددربةفاذوذذإلفددد  اذو دددترذ1947  ق دددتذمدددوذل دددلذلددد بتذبوحففدددتءذ  ددد ذب عدددتمذ

ويدوذةديمذاذاذكتل ت ذف د  ربلوذوضدن ذو  دتتذةرلدمذوطدربةفاذوفدجبب1951تذوذ يانبن/كتن بذب ذذ24إ  بذ  ق تذبة ل  ةتذيوذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذ.ذذذذب نف دمذب ف ق دمذإلد ذل ذإ عتءذن تمذب    تتذوبةف  تذة لا  ذإ بريذ    يذ ل ذ ارذم تف تتذومعأنذبةد ذب د   ذذ1963

(https://www.alarabiya.netذ2012اذ)ذم

 املنتنه: الثاني: الفدرالية بداية الجهوية املبحث 

بذب ف  رب  ددددمذيددددوذ  ق ددددتذمع بددددنذإ  ددددتءذ اددددرواذ))ةدددد فو((ذوزمدددددرذ تر  ددددمذةرمطتن ددددتذيددددوذمي لدددد ذب ر ع يددددتتذمددددوذب لدددددربذإ
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ميدتط ذةرلدمذولف دمذةرمطتن دتاذذإلد ذثد سب عارموذ ل ذ))ة ف رزب((ذوزمرذ تر  مذإ طت  تاذ   ذل ذب لفت ذ لد ذللاد  ذ  ق دتذ

ذ(338ماذصذ2014ف  لياذذ   )فرلات.ذوطربةفاذلف مذب طت  تاذوفجببذلف مذ

ذبوخ ممذ ةيتءذب ف رب  م!مذل ذإ  بذف رب  مذةرلمذب ا لفمذ وذب عت نماذودنهتذة هذمسخرذم بر بذذ2013ذ-11-1يوذ  مذو

لددددد زاذ لدددد ذادددددلهذذهمذةدددد ذبذب ثدددددنو ذب ف ق دددد ددددد بذن تمةددددتذب فدددد ربلوذمثدددددلذةرلددددمذود ددددجبءذ  ق دددددتذمادددد ع ذإلذودمدددد ذبوخبددددنذةدددددلبذةل ددددمذد

ذ(531ماذصذ2019)بجخ تراذذذب ف  رب  تت!

ذب ادددفطمذب  ددد ذكتنددد ذم  ددد   ذذإلفددد  و عددد ذدبذد فدددوذ دددوذمدددؤلنرذ لددد ذيدددوذذ
ي
ةرلدددمذب ادددرةوذ دددوذ  ددد ذف ددد ربلواذم عدددتا 

دللددتاتذ  دد ذذإلدد مددؤلنرذةرلددمذ ت ددفمذد ددلتذلضددرعذ  ق ددتذمددوذدللددتاتذذب ن لددتلواذدثددترةددفطمذبجيفدداذب دد طن ذذإنددلبكذوهددو

ذ(61-ذ59ماذذ2015  ي ماذ)ب نفلتت.ذب ب.ذ   ذكتبذرةياذمعفاذةرلمذ بنرذب     ذ فنؤلنرذةلبذب ف  رب  مذ ذمعن ذ

اقع ( توضح 2خريطة )  االقاليم الثالثةمو

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذhttps://www.libya-al-mostakbal.org ملصدر:ا               

بنلاددتمتتذطتةف ددماذ لدد ذدةددت ذدبذدغف  ددمذةدد تبذ  ق ددتذادد ذذإلدد ذدياددلبذب  لادد  ذ دد ذياددفي ذذإلدد ذدبلعدد رذبإل ددتر ذذذذذ

ذ(158ماذصذ2017متنيذوإ روباذ)ب ث ثم.ذب  ترمم مذوب ل ف مذةأبذالهذب لت   ذذإل ذب فرو ةيمذمت    باذةلذبةفي ذ

 لة املسار السياس ي وإغالق النفط:املبحث الثالث: عرق

ذدوب ل ف دددمذذبجحت لددمذدوليددتميذب لعددتهذن دد ذب نفلددتتذيددوذةرلددماذ ت ددمذلفدد ذب  دد ذلرغددثذيددوذإلتمددمذب ف  رب  ددمذذذذذذذذ

زاندتاذو دياذوذتبوية ممذ يد ذل زيدمذب  ادتة ذوبوحلتةدثذب  زبرمدماذومدتذزب د ذب ف رب  دمذوبوية مدمذلندث بذل د  أبذ ذ ن دوذلع

اذولد ذاةدرتذةد ب رذ ف دلثأنذيدوذبمد ب بتذب ديف ذمدوذل دلذ  دت ذيدتءذب ن لدتتذب د  نلربطيذفلد ذةدلذيدوذماد ل لذب  و ددث
ي
مذد ضدت

وب اد ر ذوب جوم ييدمذوب بن لدمذوبوحرملدماذذهةرلدمذب د بلاذب يفط دمذيدوذرد ذ ذند ذذإلف  ب ف  رب  ماذ أبذدغف ذ يشذمتذيا  ذ

صذ ت ربتذ  ق تذموذب يف ذ
ّ
ذسع ذدبذكتن ذذ425ن  ذذإل ذ مثنذموذثنتن مذد ةراذمنتذلف

ي
مف  بذةرم لذذ6 1د  ذةرم لذ  م ت

ذل ددلذب ثدد ر اذولدد ذ ّنلدد ذادلهذبوخطدد بتذب  لددع   مذمددوذب لددرب تتذب ا تةد مذةددأبذل ددترموذدةتةدد أبذ ب ددلذبجي نددمذ
ي
  م دت

 دوذب مهنديشذب ف ب اذففل ذلنا ذب يت وبذةت ف  رب  مذ ل ذدنهتذب  ع أدنذب يتةدثذ دوذبن ندتءبتذوا مدتتذ عربف دمذومعد مضذ

ب   ب لاذةيينتذلرمجذهي مذب عترضأبذ ل ذدبذب ف  رب  مذمتذهوذإ ذة ب مذ   ل  ذب نفلدتتذةدأبذب لدت   ذواه  د ذب   د  ذ
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ذب عرب ذوب ا  بب.)ب ا خاذ
ي
ذ(61ماذصذ2014ب  طي ماذمنتذ  سذيوذلعترعذوننتبحذ رة مذد ر اذدةرزاتذ ت  ت

 از في الدولة الليبية( توضح توزيع حقول النفط والغ2خريطة )

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 

ذttps://middle-east-online.comاملصدر: 

افق على خارطةاملبحث الرابع:   (:1رلين )ب -طريق جديدة  ملتقى الحوار السياس ي الليبي يتو

بذ لد ذب لفدت ذ عتويدمذب لاد ب ذذبةد   بسإلد ذاذدطفلد ذ نف دمذةدر أبذو  د ذ2020يوذ يت رذذذ مادترذة تسد  ذبةدفيت ي

(ذولدد ذلنمدددضذ ددوذب ددد ذللةددياذمف لددد ذ2020)ذ2510ب ا تسدد  اذولددد ذ ددت  ذمعفددداذب مددوذ لددد ذب دد ذةن  دددثذب لددربرذرلددد ذ

 لحد برذب ا تسد  ذ»مدوذب لفدت ذب ا تسد  ذب  د ذنلد ذ لد ذب مدي:ذذ64بوح برذب ا تس  .ذول ذبةفي تذم ت ر ذةر أبذ ل ذب دت  ذ

 ب اذسع ذإلربرذالبذب لفت اذدبذ يعل ذبة ثيتءاذةيتءذ ل ذطفثذموذديذطدرهذمدوذدطدربهذب لفدت ذ في درذف ندتذيع لد ذدند ذب ف

ذب نثفمذبوخت م«ذةف فتليذو  تمج»اذوةيتءذ ف  ذذلتم ذسعثمذب م ذب     ذ ف   ذيوذ  ق تذةرةتةمذ« ر ذ ا  ذ   ذةي  ه.

ب دليذذورةيامذسعثمذب م ذب     ذ ف   ذيوذ  ق تاذةفا أنذمف ل ذبوح برذب ا تس  ذب ف ب  ألمأبذب عتمذ ألم ذب     ذةتإلنتةمذ

ماددتركتذ  ق ددتذمددوذب  اددطتءذب ا تةدد أبذوب   نددت  أب.ذويددوذ  ددتمذ دد  تذذ75وب ددليذ نددمذذذ2020مددوذندد فنبنذذ7بنطفدد ذيددوذب دددذ

ذذذذذذذذذذذذمذو  نلربط دددددمذوببتذملددددد بل ماذوب ددددد بوحدددد برذل بفددددد ذفرمددددد ذبوحددددد برذ لددددد ذ ترطدددددمذطرمددددد ذإل دددددربءذبن متةدددددتتذوطي دددددمذو دددددتمف

ذ(مذ2021اذhttps://fawaselmedia.com)ذ.2021 يانبنذذ24يوذ

 -لها: املبحث الخامس: اتفاق برلين الثاني وأزمة طريق ال حل 

ب  تن دمذبذب ليذ ل ذ  تذ  ق دتاذفلد ذب  د  ذد نت د ذيدوذب عت دنمذ2مؤلنرذبةر أبتذدل  ذوذسع ذفالذمؤلنرذةر أبذب ذ

ذ ل ذإ دربءذب ن متةدتتذيدوذم  د اتذب لدررذ د مذذ23  مذب د
ي
 يادنبن/كتن بذذ24  ن  / جمرببذب ت   ذموذب عتمذبويترياذمؤم ب

وب لسددددحتعذب فدددد ريذ فنرلجلددددمذب  تنددددثذمددددوذ  ق ددددتاذومددددل  ذب اددددنت،ذةتلسددددحتعذم  ددددت تذوم يتةدددد ذوم دددد بزبذذ.تذبويددددتريذوذب ذ

مدل  ذفدر ذ ل ةدتتذدمن دمذضد ذمدوذ لذبوينت دتتذب ادلحمذوب  فياد تتذوندجاذةد  ةت. فل بتذب  يق ماذممذبإلةرباذيوذ د

بويدد  رذ ولدد ذإطدد  ذب يددتراذوإلاددتءذلدد بتذدمددوذو فددتاذ  ق ددمذم  دد  ذل دد ذةددفطمذم ن ددمذم  دد  .ذدو يمهدد ذ  ددرذب ةددلحمذ
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ذةتجخدددددتطرذيدددددوذ  ق دددددتاذوب ددددد ذل دددددلذدلدددددلذمدددددوذذ ددددديت   إلددددد ذبمدددددرهذدبذب طرمددددد ذ
ي
دةدددددتة مذ لددددد ذم  ددددد ذذ3ب لتدددددنباذ ذ دددددجبتذم ف فدددددت

يددوذ ددأبذ دج ب ذب  دد لرذب ا تسدد  ذوب مند ذول لددت  ذبوخ فددتتذب لتن ن دمذةددأبذب عادد ربتذ  يادنبن(.ذ24ب ن متةدتتذ)ب لددرر ذيددوذ

ذ. ربئهتذيوذالبذب    ب  يتفامذ  تذداف مذب تنشحأباذمتذ علذب  ثأنذيا   بذيوذب  نت  مذإ

ةيينددتذلفلدديذب اددتا ذب لت مددمذمددوذ يدد عذب دد   اذ  دد ذاددت  ذماددلح بذم  نددمذةددبهتذوميعدد بذب لضددت ذمددوذب ي ددرذيددوذ

ب طعوذب ليذلل مذة ذة  ذبإلةد مذب لدلبيواذومدل  ذمدوذغر هدتاذ  د ذات ند ذم فياد تتذمادلحمذمربمدجذبن متة دماذومدوذ

يذشخلددد تتذ ذل  بفددد ذمدددمذ دددروخذلدددتن بذب ن متةدددتتاذوب  ددد ذةدددتتذ لدددعثذب ادددر ذ  ددد ذيعدددتر ذل  دددلذةر دددتليذل ددد تذلرشددد

ذم(ذ2021ذاhttps://www.alarabiya.neK)ذةنلأنات.ب    ؤذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 

 

 

ذنتائج:ال

 بة نربرذب لرباذب  ب لوذوبوخترجوذ ل ذ  ق تذساقثذدطنتاذبوية مأبذوب ا عفأبذ  ضمذب    ذيوذ ت مذماف . -1

بوختر  دددمذو وتذبويددد برذمدددوذبةددد ع تذادددلبذب ضدددع ذوب  عجةدددمذيدددوذ  مدددمذملدددتوحة ذب  خلددد مذتذدطدددربهذب ندددزباذوذتل ددد -2

 و  ممذةف بنه ذسع مذبوحل تذ ل ذميتفمذبل لت  مذوم بر ذط  ع مذموذب  و مذب ف ق م.

مع دد ذمدد بذب يطلددمذب اددرل مذمددوذذب اددعثذيددووبوخددروحذيددوذم ددتاربتذمددمذ ندد مذذإلدد ذب  مرمددث  ددت ذب ف رب  ددمذياددع بذ -3

 د لذبوحل تذ ل ذب  لا  ذوب ة فرب ذةنتذلع  ذة ذلف ذب يطلمذموذ ل تذنفط مذوم بر ذط  ع م.

 ذب نفلدددددت  أبذب ف بددددد (ذةددددد  ذ- لددددد ذ فددددد ذب ف يدددددمذو رلفدددددمذب لفدددددت ذ)ب ف بددددد ذب  و  دددددم نفددددد ذسعدددددضذب ي ندددددتتذوب ة  دددددتتذ -4

 البذب نلاتمذب عأنذمرغ عذف  .ذ تم ذ ا ريذ ة ذسع مذل ل  ذبذووضمببوية مأب

 التوصيات:

ليدت يذةفد ذب ادنلذوبةدتن ب ذبوحلد  ذب نه ةدمذ وبذشخلديمذادلهذب طت دثذو ذما يادةتذ   دترذذب ا تعذب      ذ رممذ -1
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 نهتءذ رممذب نفلت  أبذوب عرلفأبذب ل وذ    بذ  نلاتم.معأباذوإ

ذاددلهإلدد ذ دد  ذب ةدد نتاذ و  ددمذ ذدوم ف ددمذكتندد ذبوحفددتعذ لدد ذمن ف ددتتذب  و ددمذو دد مذب  عددر ذ يذشخلدد مذة تةدد مذ -2

 .ب طت ثذوب لعتهذةمط بتذثتة  ذن  ذل ل لةتذةلةراذول ذمن و

ب  ضدمذبذب يعدت ذوإنهدتءذادلذإلد ذةدرب   د تذذإلد ذ دأبضرور ذب   لوذةت لبنذوب عجمنمذوب ة نربرذيدوذب  دتاربتذب ادفن مذ -3

 ةيم.ما ق ذيوذ ف ذ    ذب زمتتذ   ذبثن ذ ارذب ليذ

ب ة عت ذ وذ  ت ذب ف رب  مذو  مذ معة ذيوذالهذب  تاربتذب افن مذ   ذ ذ  عأنذماترذبوحربكذب اعب ذوممرحذ وذ -4

ذب اترذب ةتس  ذ ةت.

 الخاتمة:

وميدمذديذ ة تذ  ق تذميلذد تمذ ربكذموذ ن مذدط تهذبجي نمذميت  وذةإةلتخذبوح  م أبذيدوذةدرتذويدوذطدربةفاذ

حلحفدمذكددلذادلبذب  عل دد ذوب ادأنذةددت    ذن دد ذومدوذد ددلذإ طدتءذبوحدد ذ فد طي أبذبجخفلددأبذ ب لددوذذدولد  لذ ادد ريذ دترجوذ

ميدت  أبذةتةدتن تاذ لد لة ذول ل د ذمطدت به ذذعثذب ف ب  بف ذ ف هتذكلذدط تهذب ا  م ن مذب ن متةتتذوب   ترذشخل مذ

ب ذو د تذيدوذل زيدمذثدرو ذب  و دمذو د مذب   ترادتذ لد ذد ضدتءذب بن دتبذورةتةد  ذو ذ لد ذوذتموذصحمذومعف  ذومةرةتءذودمدوذوماد

ذبنب رث ر ذفبجين  تتذب الحمذب   ذلم مذملتوحةتذومار ذةتة ذوذذديذم تبذ ا ريذذدوذ   ممذةرتذدو   ممذطربةفاذ

وللمأبذب ؤةاتتاذكتن ذالهذمطت ثذب   رمأبذيوذدر تءذب    ذموذب ار ذوب عرعذوبويي عذاذمنتذطت   بذة فع لذب لضتءذ

ذ ر ذب  ت  ذوبةتن ب ذبوحل  ذب نه ةمذوماف  ذملربتذب  و مذو عفةتذل  ذ نت مذب لتن ب.

 بطوذب ددل ددتارذو فلفددمذضددتاذب ت  ددمذوب  ددح مذوذ يذ ألذلددرذن   ددرذل ل دد ذاددلهذب طت ددثذيددوذاددلذذب اددت مذاددلهإلدد ذواددتذن ددوذذذذ

ذ.  ذبوح ذيوذب عيشذة  ت ذمرمنمذسعجذو رهذ ل ذدر ذوطي ب ليذ

 -واملراجع: املصادر 

ةددط ماذب عدد  ذدوذمباذمعفددمذ ربةددتتذ ددر ذذ2011ب دد  نلربطيذيددوذ  ق ددتذسعدد ذذتماذملت ددمذسعيدد بببذإ دد ت  مذمعثددنذب ن لددتذ2014ب ادد خ.ذم ندد اذ –

ذhttps://books.google.com.ly/books?id=xHB5DwAAQBAJ&pg=PA61&dq لد .وذب ذة اذب ر باذب ط عمذوذ ربةتتذب ار ذب ذاذمرمجذ68

 hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj9ubDLotr4AhU3g_0HHSHPA2oQ6wF6BAgLEAE#v=onepage&q&f=true=ب ف رب  م+يو+ةرلم&

ذم.ذ2003ياذ نتباذوذل اذ برذمع  ذوذب ذةع ذهللاذ لواذن رممذب  و مذيوذب ف رذبوخف ولياذب ط عمذ –

ذم.2019كت    اذل اذمرمجذب   تعذب وذماذب ط عمذب ذذ2017-1951 ممذب- ت  ذحيتتاذ  ق تذوإ  ت  مذةيتءذب  و م –

ذم.ذ2019ل اذ برذ  فمذ ف ارذوب   زيماذ نتباذوذ  ،ذمم تراذم  زممذبمرم تذرة مذ ر يذدمذةت  اذة   ذب ثتن ماذب ط عمذب ذ –

و ربةددتتذب ا تةددتتاذذ ألة ددتسلدد اذب رمددجذب عر دديذوذمتددنيذوإ ددروباذب اددل مذب طتةف ددمذو دديت مذب لف ددتتذيددوذب دد طوذب عر ددياذب ط عددمذب ذطددتر ذ –

 ذم.ذ2017لطراذ

 م.ذ2014 يتباذ -ل اذ برذب فترب ياذةأنوتوذة ذبوي   اذب ط عمذب ذوذ لوذ   ذف  لياذب عرعذوممتطرذب ار ذب ذ –

لد اذ برذب   دثذوذ ف   ل دمذيدوذ دنتتذبفرمل دتذو د  ذب   ةد (اذب ط عدمذب ذبذ-لتنيد ذ)مجيد ذيدوذبوحضدتر ذب ف ق دم   ذب يع ذبجحيد عاذمجيد ذ –

 م.ذ2013ب عفن ماذ  يتباذ

 م.ذ2015ل اذمي رذ ف ارذوب   زيماذوذ   ذب ا ترذ  ي ماذ روعذب فيا تتذ  ق تذمتذسع ذب للبيواذب ط عمذب ذ –

مذمت ادد أنذغأددنذم ادد ر اذ تمعددمذب اددة  ذ ندد ذوخضددراذماذرةددت ذ1951-1943ةرلددمذمددتذةددأبذذإلفدد  فط نددمذغدد من اذبوحرمددمذب  طي ددمذب ف ق ددمذيددوذ –

 م.ذ2019بويجبةراذ
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 م.ذ2009اذب لتار اذktab INCل اذوذم ن ذةهي اذبجخ ترذدة ذب  حربءاذب ط عمذب ذ –

 م.ذ2005اذوب ثلتيل اذ برذب   تعذوذوبوي  ة   ف  تذيوذب لربذب  ب  ذوب عارمواذب ط عمذب ذم ن ذب  من اذبويعربف تذب ا تة مذ –

 م.ذ2002ل اذ برذمؤةامذرة بذ فط ت مذوب  ارذوب   زيماذوذم ن ذبوخط ثاذ ف ذب   نتاذب   وياذب ط عمذب ذ –

لترةدددمذلترمم ددمباذرةددت مذمت اددد أنذغأددنذم ادد ر اذ تمعدددمذبمذةددأبذب  رةددد أبذب فرلادد مذوب نعف ةتمادد ن ممبددنكذةددنت،اذب ل  فددمذةددد   ذب عددرعذ –

 م.ذ2019م ن ذة ض تهاذب ا فماذ

 م.ذ2020ت ماذبويجبةراذلذ-1945ذ08نق لذة غتزياذب ل  فمذول   تتذةيتءذب  و مذيوذ  ق تاذرةت مذمت ا أنذغأنذم ا ر اذ تمعمذ –

– https://www.alarabiya.net 

– https://www.alarabiya.net 

– https://fawaselmedia.com 
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Tanger, une aire métropolitaine étendue avec deux couronnes périphériques 

ordonnées 

Tangier, an extended metropolitan area with two ordered peripheral rings 
Dr. Jamal Mounaji / Teacher-researcher / National School of Architecture Marrakech / Morocco 

Dr. Jamal Mounaji/ Enseignant chercheur/ Ecole Nationale d’Architecture Marrakech /Maroc 

 

 

Résumé : 

          A partir du moment où la ville de Tanger est devenue une métropole nationale, ses nouveaux noyaux urbains-fils ont 

émergé avec une vitesse croissante au fil du temps, le territoire de vie et de mobilité s'est profondément changé’, l'exode rural 

a obligé la ville, dans un premier temps, à trouver des espaces à son extrémité pour implanter de nouvelles zones 

résidentielles, les quartiers non réglementaires ont constitué la première étape de cette extension. Mais au cours des vingt 

dernières années, des lotissements réglementaires et de noyaux urbains ont apparu à la périphérie Tangéroise en développant 

des couronnes périurbaines de plus en plus étendues. Les extensions spatiales urbaines s’effectuent en discontinuité 

notamment une ville nouvelle et deux pôles urbains. Ces projets visent à accompagner les grandes mutations que connaît la 

ville, notamment le port Tanger-Méditerranée et les nouvelles zones franches. Ce renouveau appelle à deux phénomènes 

spatialement inséparables, la périurbanisation et la métropolisation. C’est autour de Tanger, en fait, que les deux phénomènes 

prennent forme et se développent rapidement. Ce travail porte d’une part, sur les caractéristiques morphologiques de la ville 

de Tanger face aux nouveaux espaces ouverts à l’urbanisation sur sa périphérie et d’autre part, sur les grands projets 

d'infrastructures qui renforcent sa polarisation. 

Mots-Clés : Métropolisation ; Périurbanisation ; Pôles Urbains ; morphologie urbaine. 

Abstract : 

           Over the past twenty years, regulatory subdivisions and urban cores have appeared on the outskirts of Tangier by 

developing increasingly extensive peri-urban rings. The urban spatial extensions carried out in continuity, in particular, a new 

town and two urban polesThese projects aim to support the major changes experienced by the city, in particular the Tangier-

Mediterranean port and the new free zones. This revival calls for two spatially inseparable phenomena, periurbanisation and 

metropolisation. It is around Tangier, in fact, that the two phenomena take shape and develop rapidly. This work focuses on 

the one hand, on the morphological characteristics of the city of Tangier in the face of new spaces open to urbanization on its 

periphery and on the other hand, on the major infrastructure projects which reinforce its polarization. 

KeyWords: Metropolisation; Suburbanization; Urban Poles; urban morphology.  
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Introduction 

Depuis que la ville de Tanger est devenue une métropole nationale, ses nouveaux noyaux urbains-

fils ont émergé avec une vitesse croissante au fil du temps, le territoire de vie et de mobilité s'est 

profondément transformé, l'exode rural a obligé la ville, dans un premier temps, à trouver des espaces à son 

extrémité pour implanter de nouvelles zones résidentielles, les quartiers non réglementaires ont constitué 

la première étape de cette extension. Mais au cours des vingt dernières années, des lotissements 

réglementaires et de noyaux urbains ont apparu à la périphérie tangéroise en développant des couronnes 

périurbaines de plus en plus étendues. Les extensions spatiales urbaines s’effectuent en discontinuité à des 

taux de développement très largement supérieurs aux taux de la croissance quantitative de la population. 

Mais ces formes d’urbanisation souvent non maîtrisées, ont provoqué à un déséquilibre entre une zone 

centrale relativement équipée et des zones périphériques insuffisamment équipées, un écart entre les 

grands projets de développement économique et le sous-équipement qui persiste dans les communes 

rurales, ainsi qu’une inégale répartition des équipements entre les différents arrondissements. Pour cette 

raison une interrogation s’impose ces espaces périurbains résidentielles discontinues de la ville de Tanger, 

sont-ils générateur de la nature métropolitaine ? La mise en évidence des dynamiques territoriales entrant 

en jeu dans l’étalement urbain, nous permettra de comprendre la problématique et de dresser les objectifs 

de notre recherche sur un espace concret. 

Problématique 

Notre recherche s’intéresse à la vision métropolitaine de la ville de Tanger et la spécificité 

périurbaines de ses nouvelles zones résidentielles et de ce qu’elles génèrent sur la morphologie et sur la 

polarisation de la ville de Tanger et mettent en question, les projets structurants et les acteurs entrant en jeu 

dans cette expansion. Quelles dynamiques spatiales nouvelles résultent de l’éclatement urbain sachant que 

la morphologie urbaine est souvent génératrice d’un bouleversement, partiel ou total, des pratiques 

urbaines ? Cette interrogation trouve son fondement dans les constats de l’évolution urbaine éclatée, elle 

suggère un tissu urbain fragmenté où se présente un mode de croissance urbaine marquée par des noyaux 

urbains dispersent en discontinuité par rapport aux quartiers centraux. Notre travail porte principalement 

sur les rapports entre, la morphologie de la ville de Tanger et ses nouveaux noyaux urbains périphériques 

et sur les impacts visibles d’ordre démographiques et fonctionnels (type d’activité) notre analyse traite les 

quartiers périphériques les plus exposés à ce type de transformations et par conséquent l’exemple le plus 
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représentatif des mutations fonctionnelles. 

Notre recherche est réalisée à l’échelle de l’agglomération tangéroise et sa périphérie : la ville de Tanger 

(arrondissements de Béni Makada, Charf Moghogha, Charf Souani, Tanger Médina) et les communes 

rurales périphériques limitrophes (première couronne Boukhalef, Laaouama, Bahraoyine) et les communes 

rurales périphériques de deuxième couronne (Ksar Sghir, Ksar El Majaz, Malloussa Et Jouamaa). 

Pour plus de visibilité un échantillon qui représente les sept communes choisiés : (Carte n°1 : Aire d’étude) 

Première couronne : commune rurale Boukhalef 

Deuxième couronne : communes rurales Ksar Sghir, Ksar El Majaz, Malloussa et Jouamaa 

Carte n°1 : Aire d’étude 

 

Une approche plus pointue permet de classer trois territoires :  

 La ville de Tanger à l’intérieur du périmètre municipal  

 L’agglomération de Tanger intégrant les communes rurales périphériques  

 La périphérie tangéroise intégrant l’agglomération de Tanger, le PTM et ses zones franches 

industrielles et commerciales.  

Le territoire municipal de Tanger constitue le centre urbain il s’agit de l’arrondissement de Béni Makada, 

Charf Moghogha, Charf Souani, Tanger Médina. Par contre le périurbain est une expression souvent 

indéterminée, floue qui désigne un phénomène varié. Il diffère par sa genèse, par sa forme et son contenu 

de la banlieue ou des centres urbains à la périphérie, il décrit le processus d'urbanisation qui s'est développé 
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à partir des années 1967 par J.-B. Racine (Racine 1993. pp. 313-341). Ses caractéristiques sont la dominance 

de constructions pavillonnaires, habitées par des couches sociales moyennes et situées dans les espaces 

ruraux à densité faible et sans continuité de l'habitat avec l'agglomération urbaine. En fait, la 

périurbanisation ne constitue pas un phénomène véritablement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est 

l'expansion spatiale du phénomène, sa dilution jusque dans les territoires très éloignés de la ville centre" 

(Steinberg, 1990. pp. 100-109).  L’espace périurbain apparaît donc comme étant un espace rural situé en 

périphérie d’une ville et de sa banlieue avec une discontinuité (n’est pas lié avec la ville) et qui est l’objet de 

pleines mutations paysagères, fonctionnelles, démographiques, sociales, culturelles, et même politiques  

Faisant souvent l'objet de modifications au sein de son découpage administratif, avec apparition d’unités 

urbaines et autres rurales, la région a connu à la fin de l'année 2004, la création de la préfecture de M'diq-

Fnideq, dont les communes ont été soustraites de la province de Tétouan. Elle se compose de deux 

préfectures et de quatre provinces  

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma est constituée de l'ancienne région Tanger-Tétouan et de la 

province d'Al Hoceima de l'ancienne région de Taza-Al Hoceïma-Taounate. Une partie de la région du Rif 

occidental.  

La région dont le chef-lieu est sis à Tanger compte deux préfectures et de six provinces. 

Province de Chefchaouen, Province de Fahs Anjra, Province de Larache, Province d’Ouazzane, Province de 

Tétouan, Préfecture de Tanger-Assilah, Préfecture de Mdiq-Fnidek et province d'Al Hoceïma.  

Carte n°2 : Découpage administratif de la région Tanger Tétouan 

 
Source : muat.gov.ma 
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Des changements dans le découpage administratif régional sont intervenus en 2003, 2005 et en 2015. 

Désormais, la wilaya de Tanger regroupe la préfecture Tanger-Asilah et la province Fahs-Anjra. 

Le nouveau découpage administratif de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a porté sur : 

• Considérée comme la plus importante préfecture de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 

nouvellement reconstituée, la préfecture de Tanger-Assilah s’étale à côté de l’ex-préfecture Fahs-Béni 

Makada : la partie urbaine a été rattachée à la préfecture de Tanger en 2003 et le territoire rural a été adjoint 

à la nouvelle province Fahs-Ajnra ;  

• La création de la province Fahs Anjra sur un territoire rural qui préfigure les changements 

escomptés par la réalisation du complexe Tanger Med et des infrastructures qui l’accompagnent. 

• la  création  d’une  nouvelle  préfecture :  la  préfecture  Mdiq-Fnideq  couvre  le  littoral tétouanais 

(façade orientale de la péninsule tingitane) qui, jusqu’en 2005, était comprise dans la province de Tétouan. 

Par conséquent, Tétouan perd son autorité sur la façade septentrionale de la péninsule tingitane, elle n’a 

plus de pouvoir administratif sur les communes rurales du littoral méditerranéen dans la mesure où ces 

communes sont rattachées à la nouvelle province Fahs-Anjra et passent donc sous le contrôle de la wilaya 

de Tanger. .Ainsi, la wilaya de Tanger s’étend au détriment de celle de Tétouan et prend le contrôle 

administratif du site du nouveau complexe portuaire Tanger-Méditerranée. 

• la fusion de la province d'Al Hoceima de l'ancienne région de Taza-Al Hoceïma-Taounate avec 

l'ancienne région Tanger-Tétouan, instituée par le découpage territorial de 2015. 

Les évolutions du découpage communal apporté par la Charte de 2002 multiplient les arrondissements (ex-

communes urbaines) tout en les regroupant au sein d’une même municipalité (ex-communauté urbaine), il 

n’y a plus qu’une commune là où il y en avait trois les Communes Urbaines Tanger-Médina et Charf 

relevaient de la Préfecture Tanger-Asilah tandis que la Commune Urbaine Béni Makada dépendait de la 

Préfecture Fahs-Béni Makada. Ces trois communes urbaines formaient la Communauté Urbaine de Tanger. 

1. Le découpage municipal de Tanger : vers la périurbanisation 

Après le 12 septembre 2003 : La Commune Urbaine de Tanger est divisée en quatre arrondissements 

urbains Tanger-Médina, Charf-Moghogha, Charf-Souani et Béni Makada qui font partie de la Préfecture 

Tanger-Asilah. Chaque arrondissement est géré par un conseil d’arrondissement. Les quatres 
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arrondissements forment la Commune urbaine de Tanger (municipalité dotée d’un conseil de la Ville / 

communal). Actuellement, Tanger est constituée d’une part de la Préfecture de Tanger-Assilah : Composée 

de 3 communes urbaines (Tanger avec de 4 Arrondissements urbains, Assilah et Gzenaya) et 9 communes 

rurales et d’autre part par la Province de Fahs-Anjra composée de sept communes rurales. L’armature 

urbaine est renforcée par de le centre de Gueznaya "Gueznaya El Jadida" dans la première couronne 

périphérique tangéroise. De même, la nouvelle ville "Ksar Sghir–Ksar El Majaz", est projetée dans la 

deuxième couronne périphérique tangéroise au site actuel du centre Ksar Sghir appelée à jouer le rôle de 

chef- lieu de la province de Fahs Anjra. La ville nouvelle "charafat", est implantée dans la deuxième 

couronne périphérique tangéroise entre deux communes rurales. Il s’agit donc ici d’un ensemble des neufs 

communes rurales : trois de première couronne et six de deuxième couronne (voir carte n° 3 : les couronnes 

périphérique tangéroises). 

Carte n° 3 : les couronnes périphériques tangéroises 

 

2. Des noyaux périurbains tangérois de type résidentiel 

Les opérations publiques d’aménagement et de construction se sont matérialisées par la diffusion de 

l’habitat urbain réalisée le plus souvent au détriment des espaces agricoles périphériques par une 

production d’espaces urbains nouveaux et un repeuplement des communes rurales où les limites entre  

l’urbain et le rural  se confondent. La fragmentation urbaine de Tanger et son étalement sur les milieux 

ruraux ne se sont pas réalisés en dehors de toute contrainte. L’agglomération de Tanger comporte un projet 

de ville nouvelle et plusieurs ZUN engagées par le seul opérateur public Al Omrane Al Boughaz, .Trois villes 
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ont débutées. Il s’agit des villes de Ksar Sghir-Ksar Al Majaz qui s’étend sur une superficie de 1500 ha, vile 

de Charafat sur une superficie de 2000 ha et le pôle urbain de Gueznaya, sur une superficie de 1070 ha. 

Ces nouvelles villes visent à accompagner les grandes mutations que connaît la ville, notamment le port 

Tanger-Méditerrané et les zones franches industrielles et commerciales.  

Au niveau des trois programmes, les équipements sont confirmés par les PAs qui reprennent les choix 

arrêtés par les ZUNs au niveau de la voirie, les servitudes de zonage et établies en concertation entre Al 

Omran en l’Agence Urbaine de Tanger, les partenaires privés réalisent les équipements collectifs implantés 

à l’intérieur des îlots et les remettent à Al Omrane. Les terrains réservés aux équipements structurants sont 

cédés par l’opérateur public au domaine qui les rétrocède aux départements concernés par leur réalisation, 

mais la construction des logements se fait dans le cadre de partenariats avec le secteur privé 

3. Chrafate : périurbanisation en deuxième couronne 

La ville nouvelle de Chrafate constitue noyau urbain de deuxième couronne située à une dizaine de 

kilomètres de Tanger, elle accompagne le projet Tanger Med et la zone franche de Melloussa occupée par 

le complexe de l’automobile (usine Renault et sous-traitants). Le programme comporte 80 ha 

d’équipements, 200 ha d’espaces verts et boisés 280 ha de zone industrielle, il est destiné à répondre à la 

demande en logements générée par le port Tanger Med et des zones industrielles environnantes, par une 

offre diversifiée et adaptée. L’emplacement de la ville nouvelle soulève la question des déplacements à 

l’intérieur de l’entité et de l’offre de transport en commun pour la relier au réseau existant et à la ville de 

Tanger dont elle est dépendante pour les équipements, les services et les emplois . 

Carte n°4 : Position de Chrafate  

 
Sources : Al Omrane CHRAFAT 
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 Etalement urbain soutenu vers douars proches de CHRAFAT 

La poussée démographique, l’étalement urbain, la périurbanisation liée à la métropolisation sont les 

éléments initiateurs de cette mobilité résidentielle vers l’espace rural en général. Il s’agit des douars Brarak 

et Jouamaa limitrophe au projet de la nouvelle ville. À noter que douar Jouamaa est composé de 3 sous 

douars (Jouamaa, Daya, Dhar El Westi). Sur le plan administratif, les douars Brarak et jouamaa font partie 

du territoire de la commune de Jouamaa dont le chef-lieu et le caïdat se trouvent à Hakkama situé sur la 

RN2 à 20km environ de Tanger. La commune de Jouamaa dépend de la province de Fahs Anjra dans la 

Wilaya de Tanger Asilah. Les opportunités (création d’emploi…) qui ont accompagné la création de la ville 

nouvelle Chrafate et les zones industrielles de TMSA, ont attiré d’autres populations vers les douars de la 

région pour ainsi ont provoqué une croissance démographique importante de la zone. C’est ainsi que 

l’aménagement du foncier public au profit de grands projets d’habitat et d’urbanisme constitue la nouvelle 

mission du Holding d’Aménagement Al Omrane pour la production urbaine. Sur le territoire de la commune 

rurale de Jouamaa, l’emprise de la ville nouvelle porte sur 1 300 ha de statut foncier entièrement collectif et 

en cours de transfert à l’aménageur l’acquisition a entamé 769ha. La majorité du foncier mobilisé a des 

statuts juridiques collectifs. 

4. Ksar Sghir Al Majaz, une ville à naître dans la deuxième couronne 

A la deuxième ceinture de la couronne périurbaine Tangéroise sur la méditerrané se développe le projet de 

la ville Ksar Sghir-Ksar Al Majaz. Avant le découpage administratif de 2004, le noyau urbain était formé de 

deux communes rurales rattachées à Tanger et à Tétouan, mais séparées par un bras d’oued de quelques 

mètres. Le choix de ce territoire s’intègre dans le cadre de la promotion socio-économique de la région nord-

ouest et de la côte méditerranéenne en général. Sa proximité avec le port Tanger-Med en est la raison 

principale. Il pour but de produire un tourisme balnéaire et d’instaurer des quartiers résidentiels, sans 

oublier d’intégrer la population qui travaille, réside ou passe des vacances à Ksar Sghir ou à Tanger-Med. Le 

site archéologique d’époque médiévale et l’embarcadère du port constituent des infrastructures de base et 

des repères à prendre en considération dans tout projet urbain futur. L’embarcadère a été construit en 1942-

1943, il est le seul abri se trouvant sur le détroit entre Tanger et Sebta. Ksar Sghir a de très grandes 

possibilités d’épanouissement comme la rocade méditerranéenne, le port de Tanger-Med, sa situation entre 

les deux pôles urbains Tanger et Tétouan. C’est aussi le point le plus proche de l’autre rive du détroit. Laissé 
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pendant longtemps à l’abandon, son aménagement et son intégration doivent tenir compte du 

développement durable.  

Carte n°3 : Situation des stations balnéaires « Ksar Sghir Ksar al-Majaz » 

 
Source : AU Tanger 

5. Gueznaya : pôle d'urbanisation émergent en première couronne sud 

Le pôle urbain Gueznaya, situé à 10 km au sud de Tanger en allant vers Rabat, vise également à accueillir la 

main- d’œuvre aussi bien dans sa zone franche que dans sa zone industrielle. Ce projet étalé sur une 

superficie de 1070 ha, doté d’atouts prometteurs dont l’autoroute, l’aéroport et deux zones industrielles, 

constitue un prolongement naturel de la ville de Tanger. Le programme public de construction de logements 

est géographiquement réparti entre les ZUN, une composante principale de Guznaya, située dans la 

périphérie sud-ouest de Tanger près de la zone TFZ et de la zone industrielle de Gueznaya, la ZUN s’étend 

sur 120 ha.  

6. Aouama : noyau du développement qui représente la continuité 

En dépit de l’importance, des indicateurs de la pauvreté et de la vulnérabilité constatés sur la commune 

rurale d’Aouama. Une situation se rapporte surtout à une grande déficience au niveau de l’infrastructure et 

service de base et à une urbanisation anarchique et spontanée, le territoire a aussi de grandes potentialités, 

d’abord humaines vu la jeunesse de la population et naturelle vu la beauté de son site naturel diversifié, un 

patrimoine archéologique, et un positionnement pouvant permettre au territoire de se développer d’une 

manière intégrée dans le développement de l’agglomération urbaine de Tanger. 
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Dans cette zone qui est composé du quartier Aouama centre et Azib Abekiou, on peut faire remarquer les 

points suivants : 

• Aouma centre est d’une superficie habitable de prés de 350 hectares contre 50 ha uniquement pour Azib 

Abekiou 

• Le quartier d’Azib Abekiou est scindé en deux sous zones Sud et Nord par l’implantation en cours de la 

voie ferrée, ce qui rendrait la partie Ouest relativement isolée. 

• Aouama centre et Azib Abekiou dispose désormais d’un plan d’aménagement qui identifie les voies 

d’aménagement et les secteurs d’urbanisation. 

• Cette zone est située dans la limite de la ville de Tanger et offre des espaces d’urbanisation et d’extension 

non négligeables surtout avec la flambée des prix d’immobilier à l’intérieur de la ville de Tanger. Ces 

différents points nous amène à penser que l’évolution démographiques et urbaines de cette partie de l’aire 

de l’étude sera remarquablement importante. Toutefois, le facteur de surface d’urbanisation limitée dans la 

zone d’Azib Abekiou et l’existence de la voie ferrée qui isole la partie Ouest laisse à penser que l’évolution 

d’Azib sera probablement retardée par rapport à celle d’Aouama centre. 

Conclusion 

La configuration urbaine de Tanger métropolitaine se présente donc comme une juxtaposition d’unités de 

caractéristiques morphologiques et de contenus socioéconomiques différents, séparées par des contraintes 

par des zones vides et non valorisées, avec une occupation du sol non optimisée. Ce mode de croissance 

spatiale marqué par un déséquilibre entre une zone centrale, relativement bien équipée mais qui enregistre 

un dépeuplement et des zones d’extension périphériques insuffisamment équipées qui accueillent 

l’essentiel de la croissance et qui dépendent de zones d’activités notamment industrielles situées aux portes 

de la ville. En mettant en place des projets structurants et en engageant des investissements colossaux, le 

Maroc, n'a pas économisé sur les moyens pour positionner la ville du détroit en pôle économique majeur 

du pays et future grande métropole internationale. La valorisation du potentiel touristique de la ville et son 

essor industriel constituent autant d’éléments susceptibles de porter le développement de l’agglomération 

tangéroise de renforcer son poids au sein de l’armature urbaine régionale et nationale. Tanger est 

aujourd’hui une ville dynamique, tant sur le plan économique que démographique.  
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Centres Ruraux Émergents, projets de territoire, acteurs et perspectives de 

développement régional – le Cas de la province de Zagora. 

Emerging rural centers, territorial projects, actors and regional development 

perspectives – the case of the province of Zagora. 
 د. عبد العزيز العربي/ املدرسة العليا للتربية والتكوين/جامعة ابن طفيل/املغرب

Dr. EL-ARABY Abdelaaziz/ Ecole Supérieur et l’Education et de la Formation / Université Ibno Toufail-Kénitra/Maroc 

 :الدراسة ملخص
واملقاربة النسقية، حيث مكن وضع مفاهيم هذا العمل في سياقها العملي من الخروج بخالصة  نباطيارتكز انجاز هذا البحث على املنهج االست

فسه على مفادها أن تطبيق املقاربة الترابية في تدبير الشأن العام املحلي باملغرب ال يرقى إلى مستوى التطلعات املنتظرة. ينطبق هذا املعطى ن

أن املحاوالت الرامية إلى مواكبة املجموعات البشرية الواحية في مسلسل ينعت ب "التشاور املجال الترابي إلقليم زاكورة على اعتبار 

لم تتمكن من أن تحل مكان البنيات التقليدية، والتي مستها التحوالت السوسيومجالية. تعتبر هشاشة الوسط  ،والديمقراطية التشاركية"

لبية للتغيرات املناخية( والنمو الديمغرافي االختالالت املجالية والطابع القروي إلقليم )قساوة املناخ، الطابع الهيكلي للجفاف والتأثيرات الس

على أهمية هذا البحث حول املراكز القروية الصاعدة. يمكن أن تشكل املراكز اإلحدى عشر، التي تم تحديدها ودراستها  زاكورة، عوامل تؤكد

 ن إلقليم زاكورة، وذلك على الرغم من طابعها "الجنيني" و "الوسيطي".ضمن هذا العمل، آليات للهيكلة والتنمية الترابيي

اكل بينت دراسة البرامج واملشاريع املنجزة من قبل مختلف الفاعلين استمرار هيمنة املقاربة القطاعية وضعف اإللتقائية في التعامل مع املش

بثقة من التشخيص اإلستراتيجي ومن منطق بناء التدخالت مع الفاعلين املحليين الترابية املحلية. ترتكز هذه املقاربة الجديدة على املعطيات املن

ومن االستشراف الترابي وكذا الذكاء االقتصادي والترابي، حيث يستهدف، من كل ذلك، تحقيق إلتقائية التدخالت وتتبع مسلسل التنمية 

ومن مدن مستقبلية مبنية وفق  ورة من أقطاب للتنمية الترابية الجهويةللمراكز القروية الصاعدة في أفق تمكين إقليم زاك الجهويةالترابية 

 املعايير املطلوبة. 
 إقليم زاكورة -الفاعلين -الجهويةالتنمية الترابية  -الرهانات –املشروع الترابي  –املراكز القروية الصاعدة  الكلمات املفاتيح:

Abstract: 

The contextualization of the concepts of this work shows that the application of the territorial approach in the 

management of local affairs in Morocco is not yet up to the expected objectives. This observation is valid for the territory 

of Zagora insofar as the attempts to bring the oasis communities, in a process called "concertation and participative 

democracy", can not replace traditional structures affected by socio-economic changes space. The fragility of the 

environment (harsh climate, the structural nature of drought and the adverse impacts of climate change) population 

growth, spatial imbalances and the rural character of the Province of Zagora are factors that can grant in one way or on 

the other, importance to our research on Emerging Rural Centers. The eleven Emerging Rural Centers (ERC) identified 

and studied, despite their intermediate and embryonic state, can constitute mechanisms of restructuring and territorial 

development of the Province of Zagora.  

As for the programs and projects put in place by the various actors, until today, they are still dominated by the sectoral 

approach and the lack of convergence in the treatment of local problems. The latter is based on the elements of strategic 

diagnosis, on the logic of construction, territorial prospecting, economic and territorial intelligence while aiming for the 

convergence of actions and the monitoring of the process of Regional territorial development of Emerging Rural Centers 

so that in the coming years the Province of Zagora will be endowed with Regional territorial development poles and 

future cities founded in the norms.  

Key words: Emerging Rural Centers, Territorial Project, Challenges, Régional Territorial Development, Actors, Province 

of Zagora. 
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Introduction : 

Le monde rural constitue une composante très importante dans la structure du territoire national. 

Cette importance s’explique par la place qu’il occupe sur le plan démographique et économique du pays. En 

effet, le monde rural, malgré la diminution enregistrée au fil des années, abrite une population importante 

(39.7% selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014).  

Le monde rural dispose des ressources physiques et humaines qui peuvent contribuer au 

développement économique du pays. Mais, il souffre d’un retard au niveau du développement social qui se 

manifeste dans la pauvreté et l’analphabétisme. Cette situation se répercute, négativement, sur le milieu 

urbain. En effet, l’exode rural entraine inévitablement la saturation des villes, le taux de chômage élevé, 

l’insuffisance de logement et des services de base et les effets du retard de développement de l‘espace rural. 

Par ailleurs, l’Etat a procédé, depuis l’aube de l’indépendance, à une multitude d’interventions qui 

visent à rattraper les retards accumulés en matière du développement rural. Il s’agit de l’adoption d’un 

ensemble de politiques qui se caractérisent, dans leur globalité, par une vision sectorielle. L’élaboration de 

la stratégie 2020 de développement rural en 1999, reflète une volonté politique de renouveler, en 

profondeur, le mode de management des territoires ruraux. Cette tendance est renforcée avec la réforme 

de la charte communale en 2002. Cela a permis, aux collectivités locales, d’avoir une marge de manœuvre 

en matière de gestion des affaires locales. Ainsi, le réajustement de cette charte en 2009 a donné lieu à 

l’apparition des démarches de planification stratégique participative dont le but est d’inscrire les 

interventions des acteurs dans une approche du développement territorial. Dans le même sens, le Maroc a 

créé le Fonds de développement rural en 1994, il a créé l’ADS en 1999 et il a lancé l’INDH en 2005 etc.… 

Toutes ces initiatives ont les mêmes objectifs même si leurs méthodes d’intervention sont différentes. 

C’est ainsi que dans l’objectif d’atténuer l’intensité de l’immigration rurale vers les centres urbains, 

l’Etat cherche à promouvoir des centres ruraux. Il s’agit d’identifier des centres ruraux émergents (CRE) qui 

vont faire preuve d’une dynamique dans leur évolution sociodémographique, économique et urbaine pour 

consolider leurs atouts et attirer les migrants d’origine rurale. La présente communication vise la mise en 

évidence des interactions et des liens qui peuvent être tissés entre ces nouvelles unités socio-spatiales et le 

chantier d’adoption de la démarche du développement territorial. En effet, la question centrale de cette 

communication peut être reformulée de la façon suivante : comment peut-on faire des Centres Ruraux 

Emergents des unités socio-spatiales d’instauration du développement régional dans des territoires fragiles 

comme la province de Zagora ?   

Les éléments de réponse à cette question seront envisagés à travers deux axes:  

Le premier traitera des aspects théoriques ; présentera un essai de définition des « centres ruraux 

émergents », les critères d’identification et leur rôle pour le développement.  

Le deuxième axe se focalisera sur l’étude du cas de la province de Zagora tout en mettant l’accent sur 
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les rôles qui peuvent êtes envisageables par les CRE quant au développement régional dans ses dimensions 

territoriales.    

I- Les Centres Ruraux Émergents, acteurs et stratégie de développement   

 Cette terminologie, récente, et peu utilisée au Maroc jusqu’à nos jours, mérite d’être définie, de prime 

abord, avant de s’interroger sur son utilité et la démarche à suivre dans l’identification des CRE. 

1- Les CRE, éléments de définition et critères d’identification 

Le présent paragraphe méthodologique, a pour but de définir le concept du centre rural émergent, 

ainsi que les principaux critères de son identification.    

1-1-Centre Rural Emergent, essai de définition      

La recherche bibliographique en géographie que nous avons effectuée a abouti aux résultats suivants :  

 Le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace a défini le Centre Rural 

Emergent -CRE- comme étant « tout centre rural qui fait preuve d’une dynamique endogène, qui conduirait 

à son urbanisation de façon plus ou moins spontanée, qui disposerait à cet égard d’atouts appropriés. Cette 

tendance à l’urbanisation étant soutenue par les potentialités propres du centre rural, son dynamisme 

démographique, ses équipements socio-éducatifs et administratifs, en plus de sa position géographique et 

des ressources matérielles et humaines » (Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de 

l’Espace, 2006, p11). 

 KERZAZI Moussa dans son article intitulé : « Les Centres ruraux et petits centres urbains, outils de 

structuration de l’espace au Maroc » (KERZAZI Moussa ,2009, p 25) a considéré que « Définir un centre 

rural, n’est pas une chose facile. Au critère de la taille démographique, il faut ajouter d’autres critères ; à 

savoir les équipements, la dynamique économique et les fonctions. Dans un espace rural marocain se 

trouvent de petits douars qui représentent des petites implantations humaines groupées ou dispersées, et 

de gros douars groupés, plus ou moins denses et équipés. Certains gros douars groupés, et parfois même 

des douars de tailles moyennes se transforment avec le temps en centres ruraux et centres semi-urbains ou 

délimités, et ce, grâce à leur dynamique économique, à la diversité d’activités extra agricoles de leurs 

populations actives et l’implantation des équipements structurants (établissements administratifs et socio-

éducatifs et économiques) (KERZAZI Moussa , 2009, p 25). 

 FATEH Abdelali (FATEH Abdelali , 2009, p 46) estime, que, généralement, nous entendons par 

centre rural une localité, chef-lieu de commune dont la population est assez importante groupée autour 

d’un noyau qui dessert par un certain nombre d’équipements, services et commerces une population rurale 

environnante qui n’en dispose pas (KERZAZI Moussa ,2009, p46) ». Ainsi, cet auteur adopte une définition 

statistique qui stipule que …ces centres ruraux en tant que chefs-lieux de commune rurale jouent le rôle 

d’encadrement des campagnes et des éléments de grands poids dans le système urbain marocain ….  

 BREJON DE LAVERNEE Nicolas dans son étude sur l’aménagement rural dans la région nord-ouest du 
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Maroc avance la définition du concept des Centres ruraux de services : « On entend par un centre rural de 

services toute agglomération regroupant des équipements de services marchands et non marchands ayant 

un rôle polarisateur. L’agglomération considérée est donc située entre le niveau rural proprement dit (le 

Douar) et l’urbain (petite ville) (BREJON DE LAVERGNEE Nicolas et all,1990, P 93)». Par ailleurs, cet auteur 

souligne dans un autre contexte (BREJON DE LAVERGNEE Nicolas,1984, P 79) que les centres ruraux sont 

plus difficiles à circonscrire car ils n’ont pas d’existence juridique proprement dite. Le Douar est une « cellule 

élémentaire de peuplement rural, communauté ethnosociologique, territoriale, économique et 

« habitationnelle »  (LE COZ Jean, 1965, P 79)». Il a un nom bien déterminé et donc facile (relativement car, 

parfois, il change de nom (BREJON DE LAVERGNEE Nicolas,1984, P 79) à répertorier. Cependant, il ne peut 

constituer en tant que tel le pôle de l’armature rurale car il n’a pas obligatoirement une fonction 

d’approvisionnement, de collecte et d’exportation de produits agricoles ou de commandement et, par 

conséquent, sa zone d’influence est nulle (BREJON DE LAVERGNEE Nicolas, 1984, P 79). Cependant, un 

Centre Rural se caractérise, tout d’abord, par sa fonction commerciale, matérialisée par la présence d’un 

ensemble de boutiques ouvertes en permanence et en général d’un souk. Mais, au cours du temps, les 

fonctions des CR sont devenues plus complexes : Aux fonctions commerciales traditionnelles s’ajoutent des 

fonctions de commandement (qui se matérialisent par la présence d’un siège de caïdat, de cercle, des 

services extérieurs des administrations centrales…), d’approvisionnement d’autres régions en produits 

agricoles et artisanaux (BREJON DE LAVERGNEE Nicolas,1984, P 79), etc.                 

       A travers la lecture de l’ensemble de ces définitions nous pouvons construire une définition 

personnelle qui consiste à considérer qu’un CRE est « une localité (un Douar, deux Douars ou plus) dans 

une commune, qui peut être chef-lieu de cette commune ou non et qui fait preuve d’une dynamique 

remarquable dans son évolution sociodémographique, économique, spatiale et urbaine. Cette dynamique 

se concrétise par l’attractivité dont ces centres font l’objet à l’égard des populations des autres douars qui 

appartiennent, généralement, à la même commune ou aux communes avoisinantes. Par conséquent, une 

partie de ces populations qui fréquente ledit Centre finit par s’y installer et bénéficie des services éducatifs, 

sanitaires, administratifs et commerciaux que procure ce centre (EL-ARABY Abdelaaziz & FALEH Ali, 2017). 

Op. Cit- p172). Le degré et la nature de l’attractivité de chaque CRE nous mettent devant plusieurs typologies 

de CRE. D’où la nécessité de travailler sur l’élaboration des critères standard susceptibles d’être adoptés par 

tout le monde pour différencier, d’abord, les CRE et les douars/sous-douars et puis, pouvoir classifier et 

hiérarchiser les CRE identifiés ». Quels sont, donc, les critères d’identification d’un Centre Rural Emergent ?   

1-2-Centre Rural Emergent, Critères d’identification  

A l’instar de la définition des « CRE » les critères permettant de distinguer un Centre Rural Emergent, 

d’un autre « non Emergent », restent un champ ouvert à des recherches académiques et empiriques. 

Compte tenu des expériences des agences urbaines, de beaucoup d’observations et de réflexion, on 

peut dire que les critères d’identification des CRE peuvent être résumés ainsi  (EL-ARABY Abdelaaziz & 
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FALEH Ali, 2017, PP 172-178.) : - critères sociodémographiques – critères économiques d'attractivité et de 

rayonnement - critères spatiaux-physiques. 

1.2- Critères socio-démographiques 

Ils englobent à la fois les critères démographiques, d'équipements socio-collectifs, d'habitat et 

infrastructures de base ainsi que les indicateurs sociaux (pauvreté, vulnérabilité, et développement humain 

et social).   

L’aspect démographique, les critères de notation des Centres/localités, objet d’identification sont : 

 L’évolution du poids démographique par rapport au total provincial rural est l’indicateur révélateur non 

seulement de l’attractivité de la localité à étudier mais aussi de son ancrage dans l’histoire de la zone. 

 Le Taux d’Accroissement Moyen Annuel (TAMA) reflète la capacité de la localité à attirer la population et 

à la détenir. Il permet d’expliciter l’aptitude du territoire à soutenir sa population face aux flux d’émigration 

qui le vident de son potentiel humain ; 

 L’indice démographique comparatif du taux d’accroissement entre deux périodes intercensitaires 

rapporté au taux annuel moyen constaté durant la même période pour l’ensemble des communes rurales. 

Cet indice, combinant les deux précédents, permet de mesurer l’importance du poids démographique de 

la commune en comparaison avec d’autres territoires communaux et de la situer, de ce fait, dans le 

contexte démographique global.  

Nous attribuons des notes pondérées aux communes selon les performances souhaitées et pour chaque 

critère selon le modèle de notation suivant : 

Tableau n° 1 : Indicateurs démographiques pour la notation des CRE. 

Critère Consistance Note attribuée 

Poids 

démographique 

Poids > à 5 3 

Poids entre 2 et 5 2 

Poids < à 2 1 

Taux d’accroissement 

annuel 

Taux d’accroissement annuel > à 2 3 

Taux d’accroissement annuel entre 1 et 2 2 

Taux d’accroissement annuel entre 0 et 1 1 

Taux d’accroissement annuel < à 0 0 

Indice démographique 

comparatif 

 

IDC > 2 3 

IDC entre 1 et 2 2 

IDC entre 0 et 1 1 

IDC < à 0 0 

Source : construction personnelle à l’aide des études réalisées par des Bureaux d’Etudes en faveur des Agences Urbaines de Ouarzazate, 

Taroudant et Meknès sur les CRE entre 2009 et 2013. 
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Les équipements socio-collectifs sont des équipements de première nécessité dont la disposition 

satisfaisante révèle le niveau structurel performant du territoire en question. 

La finalité d'identifier les territoires communaux potentiellement accueillant des flux de population 

nécessite la prise en considération de cet indicateur de performance des équipements éducatifs et sanitaires.   

La notation des communes est conditionnée par l’importance de l’équipement socio-collectif 

disponible.  

La méthode à suivre pour la notation des communes selon le critère en question est synthétisée dans 

le tableau suivant : 

Tableau n° 2 : Barème de notation selon le critère des équipements. 

Activités Consistance Note attribuée 

Santé 

Centres de santé et dispensaires 2 

Centres de santé ou dispensaires 1 

Pas de centre de santé ni de dispensaire 0 

1 pharmacie 1 

2 à 3 pharmacies 2 

Plus de 3 pharmacies 3 

Pas de pharmacie 0 

Existence de cabinets médicaux 1 

Education 

Primaire 1 

Primaire+ collège 2 

Primaire+ collège +lycée 3 

Source : construction personnelle à l’aide des études réalisées par des Bureaux d’Etudes en faveur des Agences Urbaines de 

Ouarzazate, Marrakech, Taroudant et Meknès sur les CRE entre 2009 et 2013. 

Il est évident que le territoire doté d’une infrastructure solide et performante est par défaut celui qui 

détient plus de chance pour se développer plus rapidement que les espaces qui connaissent une certaine 

défaillance en équipements et services de base. En quête d’identification et d’hiérarchisation des communes 

rurales, douars et centres émergents, cet indicateur de performance relative à l’habitat et aux infrastructures 

de base sera d’un apport avéré. Il permettra de distinguer les territoires qui se montrent préparés pour 

accueillir les flux de population attendus.     

Le critère de raccordement au réseau d’eau potable constitue un indicateur de performance 

déterminant du moment où la commune qui en bénéficie sera proportionnellement préparée pour accueillir 

des activités socioéconomiques porteuses de richesses.  

Aussi, vu les multiples utilisations de l’énergie électrique pour des fins de production ou de création 

d’activités socioéconomiques, le raccordement au réseau public d’électricité se veut-il un indicateur assez 

signifiant pour le repérage des territoires communaux à potentiels forts du développement.   
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A ces deux indicateurs s’ajoute celui du raccordement au réseau d’assainissement. La fiabilité de cet 

indicateur réside dans son aptitude à renseigner sur le niveau de prévention contre les infections et les 

épidémies par contact ou inhalation, qui risquent d’apparaître en cas d’écoulement des eaux usées à la 

surface du sol et qui peuvent contribuer à la contamination des ressources naturelles avoisinantes. 

Par ailleurs, l’analyse des statuts fonciers dominants dans chaque localité (douars et centres) va 

permettre de mettre l’accent sur les caractéristiques foncières des territoires de l’étude et de relever ceux qui 

présentent un avantage considérable quant à cet aspect. Cette analyse s’avère opportune du moment où la 

répartition foncière pourrait influencer le développement économique et spatial futur du territoire. En fait, 

une grande partie des formes foncières actuelles constitue des obstacles pour l’investissement privé et 

l’aménagement territorial. A l’exception des terres « du domaine de l’Etat » qui constituent le statut le plus 

favorable pour l’instauration d’une politique de mise à niveau communale, les autres formes, en majorité 

traditionnelles, entravent en partie les orientations d’aménagement potentielles par leur rigidité et 

résistance aux flux d’investissement. 

Le tableau ci-dessous présente les barèmes à suivre pour la notation des CRE par rapport aux 

caractères d’infrastructures de base et d’habitat dominant :  

Tableau n°3 : Barème de notation par rapport aux critères d’infrastructures de base, d’habitat et du statut foncier.  

 Consistance Note attribuée 

Eau 

Réseau public dépassant 50% 3 

Réseau public –50% 2 

Bornes fontaines existantes 1 

Autres types  0 

Electricité 

Branchement au réseau public +80% 3 

Branchement au réseau public 50-80% 2 

Branchement au réseau public 20-50% 1 

Branchement au réseau public -20% 0 

Assainissement 

Branchement au réseau assainissement +50% 3 

Branchement au réseau assainissement 20-50% 2 

Branchement au réseau assainissement -20% 1 

Réseau d’assainissement inexistant  0 

Habitat Rural en pisé dominant 1 

Habitat en dur dominant 2 

Habitat moderne dominant 3 

Foncier Domaine de l’Etat dominant 3 

Un seul statut existe 2 

Plusieurs statuts existent 1 

Source : construction personnelle à l’aide des études réalisées par des Bureaux d’Etudes en faveur des Agences Urbaines de 

Ouarzazate, Marrakech, Taroudant et Meknès sur les CRE entre 2009 et 2013. 
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Le taux de pauvreté représente le pourcentage des individus dont le niveau de vie est inférieur au seuil de 

pauvreté relative. Le seuil est estimé en 2014 à 1.797 Dhs par mois pour un ménage moyen (5 membres) 

en milieu rural (Royaume du Maroc - Haut-commissariat au Plan- 2013/2014). Le taux de vulnérabilité 

renseigne sur les ménages qui risquent de tomber sous ce seuil. 

L'indice de développement humain informe sur le niveau de vie (le PIB par habitant et l'espérance de 

vie à la naissance) et les équipements éducatifs (le niveau de l'éducation des enfants de 15 ans et plus) et 

sanitaires dans les communes diagnostiquées alors que l'indice de développement social permet de 

mesurer le développement de toute  la  commune et la Province  en rendant compte de son niveau d'accès 

aux services collectifs de base (eau, électricité et réseau routier).  

Tableau n°4 : Barème de notation des communes par rapport au critère d'indicateurs sociaux. 

Indicateurs sociaux Consistance Note attribuée 

Taux de pauvreté et de vulnérabilité 

TP et TV < 20%  3 

TP et TV entre 20 et 30% 2 

TP > 30% 1 

Indice de développement humain 

IDH > 0,53 3 

IDH entre 0,5 et 0,53  2 

IDH < 0,5 1 

Indice de développement social 

IDS > 0,75 3 

IDS entre 0,55 et 0,75   2 

IDS < 0,55 1 

Source : construction personnelle à l’aide des études réalisées par des Bureaux d’Etudes en faveur des Agences Urbaines de 

Ouarzazate, Taroudant et Meknès sur les CRE entre 2009 et 2013. 

La source des données à analyser est issue des résultats des recensements généraux de la population 

et de l'habitat exhaustifs (1982-1994-2004-2014). 

3.1.2- Critères économiques d'attractivité et de rayonnement 

Les potentialités économiques que recèlent les territoires communaux constituent la composante la 

plus déterminante dans l’identification des centres ruraux les plus dynamiques, ceux qui disposent de la 

base économique nécessaire pour détenir la population locale. Un espace économiquement dynamique est 

par nature attractif. L’attractivité est donc un élément clé qui contribue à la constitution de nouvelles 

localités territoriales ou à la recomposition des anciennes. 

Par rapport à ce troisième groupe de critères, six secteurs productifs doivent être pris en 

considération. Il s’agit de l’agriculture, le tourisme, le commerce, l’artisanat et l’industrie. Une note est 

attribuée à chaque secteur selon son importance dans le CRE, sa capacité de création d’emplois et sa 

contribution estimée dans les revenus de la population locale. 

Les transformations structurelles que connaît la Province de Zagora, dues au lancement de divers 

projets de développement dans les domaines de l'eau potable, des routes, du tourisme, de l'agriculture et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/PIB_par_habitant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_de_vie_%C3%A0_la_naissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_de_vie_%C3%A0_la_naissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
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de l'enseignement..., lui confèrent la qualité d’une Province en pleine dynamique et activités multiples.  

Tableau n°5: Barème de notation selon les secteurs productifs identifiés. 

Secteurs 
productifs 
identifiés 

Consistance Note 
Attribuée 

Agriculture 

SAU >= 1000 ha / Cheptel >= 5000 têtes / Culture variée / actifs 70% et plus 1 
SAU entre 500 / 1000 ha ou Cheptel entre 1000 et 5000 / Culture variée / actifs 
entre 40 et 69% 

2 

SAU <500 ha / Cheptel < 1000 / actifs moins de 40% 3 
 

Industrie 

La commune dispose d’une zone d’activités industrielles 3 
Diversité des unités de fabrication et de transformation 2 
Quasi-absence des unités industrielles 1 
Absence totale de l’activité industrielle 0 

 

Tourisme 
Attractivité + atouts naturels variés + infrastructure d’hébergement 3 
Atouts naturels et infrastructures modestes 2 
Absence d’attractivité, d’atouts naturels et d’infrastructures d’hébergement 1 

 

Commerce 

Commerces multiples et diversifiés (plus de 20 unités) 3 
Commerces peu diversifiés (entre 5 et 19 unités) 2 
Commerces quasi-absents (moins de 5 unités) 1 

Notes additionnelles (Avantages de l’existence des souks) : 
Présence de souk 1 
Portée régionale 3 
Portée provinciale 2 
Portée communale 1 
Souk non fonctionnel ou inexistant 0 

 

Artisanat 

Unités artisanales nombreuses et diversifiées (50 unités et plus) 3 
Nombre moyen d’unités d’artisanat (entre 10 et 50 unités) 2 
Peu d’unités artisanales (moins de 10 unités) 1 
Pas d’unité et de savoir-faire artisanaux 0 

 

Services 

Diversité d’unités de services (50 et plus) 3 
Nombre moyen d’unités de services (10 – 50) 2 
Activités de services très modestes (moins de 10) 1 

Pas d’unités 0 

Source : construction personnelle à l’aide des études réalisées par des Bureaux d’Etudes en faveur des Agences Urbaines de 

Ouarzazate, Taroudant et Meknès sur les CRE entre 2009 et 2013. 

De tels projets d’équipements et d’infrastructures, en cours de réalisation ou prévus, sont 

susceptibles de générer des effets de grande importance sur l’aménagement du territoire provincial et le 

développement socio-économique et spatial des agglomérations.  

L’impact paraitra essentiellement dans l’atténuation du chômage, de la pauvreté et la création de 

nouvelles opportunités d’emplois et de sources de revenus. 

 

Tableau n°6 : Barème de notation des Centres Ruraux Emergents selon les projets d’investissement. 
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Paramètres Consistance Note attribuée 

Atténuation de la 

pauvreté 

Impact important sur l’amélioration des revenus des ménages / A 3 

Impact moyen sur l’amélioration du revenu des ménages / B 2 

Peu d’impact sur le revenu des ménages / C 1 

Atténuation du 

chômage 

Création de l’emploi pour les femmes et les hommes / A 3 

Création de l’emploi pour les hommes / B 2 

Création de peu d’emplois / C 1 

Développement local 

Amélioration importante du niveau de l’éducation, santé et projets 

générateurs de revenus / A 

3 

Amélioration importante du niveau de l’éducation, santé et projets 

générateurs de revenus / B 

2 

Peu d’amélioration du niveau de l’éducation, santé et projets 

générateurs de revenus / C 

1 

Impact prévisionnel 

sur l’environnement 

Ressources naturelles protégées /A 3 

Dégradation moyenne des ressources naturelles / B 2 

Dégradation excessive des ressources naturelles / C 1 

Source: construction personnelle à l’aide des études réalisées par des Bureaux d’Etudes en faveur des Agences Urbaines de 

Ouarzazate, Taroudant et Meknès sur les CRE entre 2009 et 2013. 

3.1.3- Critères spatiaux physiques 

L’influence de l’espace comme étant une composante essentielle dans la formation de territoires 

attractifs et compétitifs est indéniable. Dans ce sens, la notion de proximité apparaît déterminante dans la 

restructuration de l’espace et l’émergence de nouveaux groupements territoriaux avec des fonctions de plus 

en plus complémentaires. Ce concept de proximité dépasse même le cadre géographique pour regrouper 

l’aspect relationnel. On s’intéresse dorénavant à la proximité géographique et relationnelle faisant 

référence, à la fois, aux avantages spatiaux dont peut bénéficier un territoire qui jouit d’une position 

stratégique près d’un projet ou d’une zone d’activités, ainsi qu’aux relations que pourrait entretenir ledit 

territoire avec des zones qui lui sont, géographiquement, plus ou moins éloignées, mais avec qui il 

développe une certaine complémentarité fonctionnelle. 

Cette proximité est favorisée par l’existence d’une infrastructure routière performante et diversifiée 

qui permet l’ouverture des territoires communaux sur leur environnement immédiat et lointain. 

Tableau n°7: Barème de notation des Centres Ruraux Emergents selon les critères de proximité et 

d'accessibilité. 
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Proximité 

Moins de 10 km 3 

Entre 10 et 30 km 2 

Plus de 30 km 1 

Accessibilité 

Route nationale + régionale ou provinciale 3 

Route nationale seule 2 

Route régionale ou provinciale 1 

Source : construction personnelle à l’aide des études réalisées par des Bureaux d’Etudes en faveur des Agences Urbaines de Ouarzazate, 

Taroudant et Meknès sur les CRE entre 2009 et 2013. 
 

Le poids de la géographie a toujours été important dans les choix d'implantation des activités 

économiques d’un territoire. Celle-ci détermine l’ampleur et l’importance de l’activité économique qui s’y 

développe. Elle permet, en effet, de comprendre les interactions à l’intérieur et entre les écosystèmes, entre 

les systèmes socio-économiques de terrain pour dégager la signification de l’espace en question. Elle permet 

d’informer sur les concepts concernant l’espace, idées-clefs spécifiques à une étude géographique qui aide 

à comprendre le monde : la localisation, la distribution, la distance, le mouvement, la région, l’échelle, 

l’association spatiale, l’interaction spatiale et le changement dans le temps. Les données géographiques d’un 

territoire informent sur ses atouts et les limites de son émergence.  

Tableau n°8 : Barème de notation selon les critères d'atouts géographiques. 

At
ou

ts
 gé

og
ra

ph
iq

ue
s 

               Superficie du CRE 
Plus de 250 km² 3 

Entre 100 et 200 km² 2 

Moins de 100 km² 1 

Topographie 

Plaines 3 

Montagne + plaines / montagnes + plateaux 2 

Montagnes 1 

Type de sol 

Prédominance de l’argile 3 

Argile + limons/sables 2 

Autres non fertiles 1 

Climat 

Ecart température annuel moins de 20°C / pluviométrie plus de 150 mm/an / pas de vents de sable 3 

Pluviométrie entre 50 et 150 mm/an 2 

Ecart température annuel plus de 40°C / pluviométrie moins de 50 mm/an / existence de vents de 

sable 

1 

Source : construction personnelle à l’aide des études réalisées par des Bureaux d’Etudes en faveur des Agences Urbaines de 

Ouarzazate, Taroudant et Meknès sur les CRE entre 2009 et 2013. 



 

 التراب والتنمية الجهوية والمحلية: رؤى متقاطعة -الجهة      

 

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 
 

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، السياسية واالقتصادية / ألمانيا

 

 

 

364 

 

Dans un avenir proche, les atouts environnementaux seront considérés comme des critères 

d’émergence de premier ordre. La vulnérabilité de l’écosystème des communes vis-à-vis des facteurs de la 

pollution anthropique (pollution, exploitation excessive et non raisonnable des ressources naturelles …etc.) 

ou par des effets naturels (désertification, érosion éolienne, inondations, incendies…etc.) constitue un 

indicateur qui renseigne sur l’avantage environnemental dont jouit un territoire communal ainsi que sur 

l’émergence des centres et leur attractivité.  

Tableau n°9 : Barème de notation selon les critères d'atouts environnementaux. 

Atouts 

environnementaux 

Atouts paysagers et naturels 

Palmeraies + Oueds + Forêts 3 

Palmeraies ou oueds ou Forêts 2 

Existence de décharge 

Décharge contrôlée 3 

Décharge non contrôlée 1 

Pas de décharge 0 

Source : construction personnelle à l’aide des études réalisées par des Bureaux d’Etudes en faveur des Agences Urbaines de 

Ouarzazate, Taroudant et Meknès sur les CRE entre 2009 et 2013. 

Les qsours et kasbahs constituent des éléments d’une importante inestimable dans l'architecture de 

l’espace rural d’un certain nombre de territoires nationaux et plus spécifiquement dans les Province s du 

sud-est. Ils reflètent tout d'abord, une harmonie ingénieuse entre les hommes et leur milieu, une forme 

d'urbanité et d'urbanisme modelée avec la terre, une architecture adaptée au climat rude de ces territoires, 

basée sur l'utilisation des matériaux de construction locaux qui ont fait preuve de leur résistance thermique 

durant des siècles.  

La présence de ces constructions à valeur architecturale historique (Kasbahs, qsours, Zaouïas) 

constitue des potentialités patrimoniales particulières à prendre en considération lors de la classification 

des territoires distingués par leurs monuments et sites historiques et culturels. 

Tableau n° 10: Barème de notation selon les critères de potentialités patrimoniales. 

Eléments patrimoniaux 

Qsours + Kasbahs et patrimoine historique + zaouïa 3 

Qsours + Kasbahs et patrimoine historique 2 

Qsours ou Kasbahs et patrimoine historique 1 

Pas de Qsours, pas de kasbahs et pas de zaouïas 0 

Source : construction personnelle à l’aide des études réalisées par des Bureaux d’Etudes en faveur des Agences Urbaines de 

Ouarzazate, Taroudant et Meknès sur les CRE entre 2009 et 2013. 

La dotation en documents d’urbanisme des centres et agglomérations du territoire objet d’étude 

justifie l’intérêt accordé aux zones en question en termes de gestion et de contrôle urbains. Un territoire 
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doté d’un plan d’aménagement (PA) ou d’un plan de développement des agglomérations rurales (PDAR) est 

généralement mieux positionné qu’un autre non couvert. L’existence de ces documents signifie le 

développement et l’extension urbains du territoire sont bien orientés, qu’ils font preuve d’une certaine 

dynamique démographique, économique ou structurelle et qu’ils recèlent des ressources spécifiques qu’il 

faudrait protéger et valoriser.  

II- Les Centres Ruraux Émergents, de la structuration de l’espace au développement 

régional. 

 A ce niveau, on propose un diagnostic rapide de la situation de la province de Zagora, composée de 

25 communes. D’une manière succincte et axée sur la méthode SWOT, les conditions physiques, la situation 

démographique et socio-économique ainsi que le jeu d’acteurs des oasis de Zagora seront analysés, afin de 

proposer les orientations de développements des centres émergents.  

1.1.1 Le développement territorial régional, quelle place des centres ruraux ? 

Afin de mettre en place une démarche de développement au profit de la population rurale, les 

instances chargées de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ont adopté depuis 2000 une nouvelle 

approche par le biais de plusieurs plans et schémas (SRAT, SOFA…), en passant de l’aménagement du 

territoire au développement du territoire. Le géographe FATOUHI Mohamed dans son article (2010), 

considère que certains principes de la stratégie de développement de la ville sont applicables aux centres 

ruraux émergents et aux espaces ruraux qu’ils polarisent. Tout en s’appuyant sur les prérogatives de la 

charte communale pour l’élaboration du PCD selon les principes de la planification stratégique, ce 

chercheur pose trois postulas: la vision de complémentarité et la solidarité entre les centres et les espaces 

ruraux, l’ajustement de la cadence de croissance entre les grandes et moyennes agglomérations et les 

centres ruraux qui connaissent actuellement une croissance sans précédent et, enfin l’adoption et 

l’appropriation du projet du territoire par les acteurs locaux, en appliquant les principes de participation et 

de partenariat (public-privé-société civile).   

L’inefficacité des politiques publiques sectorielles et le changement dans l’environnement 

économique et institutionnel sont les principaux facteurs explicatifs de la montée du paradigme de la 

territorialisation. 

   En effet, le premier faisceau de faits se manifeste dans le décalage entre les objectifs et les résultats 

des projets. Le meilleur exemple, ici, est celui des grands aménagements hydrauliques. Cette politique, dont 

le corollaire est l’aménagement des grands périmètres irrigués dans neuf bassins répartis tout au long du 

réseau hydraulique du pays, a démarré au cours des années trente et couvre aujourd’hui quelques 

620.000ha sur un potentiel de 850.000ha (LAPEZE, J. ELKADIRI, N. LAMRANI, N., 2007, p 62). 

 Ladite politique a absorbé une part importante des ressources budgétaires du pays au cours des 

années soixante et soixante-dix sans aboutir aux résultats probants en termes de réduction de la pauvreté 
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LAPEZE, J. ELKADIRI, N. LAMRANI, N. ,2007. pp 60-63). Quant au second faisceau de faits, il est possible 

d’énoncer les mutations qui sont liées à : 

 L’équipement des zones rurales qui réduit de manière substantielle l’écart de mode de vie avec 

l’introduction de la télévision, du téléphone, des réfrigérateurs et de l’eau potable ; 

  La montée en puissance des instances élues dans l’allocation des budgets publics et dans la gestion 

des affaires de la population, qui ont réduit le poids des acteurs déconcentrés ; 

  L’ouverture des espaces ruraux sur la globalisation à travers les flux migratoires, les flux 

touristiques et les flux des marchandises ; 

  La diversification des sources de revenu en milieu rural. 

Néanmoins, le recours à ce modèle qui considère le développement rural comme un tout avec une 

multitude d’intervenants (tableau n°11), pose le problème de coordination et de convergence des actions 

menées par les différents acteurs.     

Tableau n° 11: les acteurs de développement rural 

     Organismes Attributions 
 

 

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 

Maritime 

Veille à la conduite et la mise en œuvre de la    stratégie nationale de développement agricole, il a 

une autorité de tutelle sur les projets mis        en œuvre dans le cadre de cette stratégie. Ses 

structures au niveau régional (offices régionaux de la mise en valeur agricole (ORMVA) et au 

niveau provincial (directions provinciales de l’agriculture (DPA)) assurent l’exécution des actions.  

 

 

 

Ministère de l’intérieur 

Assure la sécurité territoriale, veille à l’exécution des actions de l’INDH, gère les terres collectives 

et participe au développement local. Les représentants locaux dudit ministère jouent un rôle très 

important du fait qu’ils président plusieurs comités au niveau provincial et régional. 

Les divisions des collectivités locales siégeant au sein des Province s jouent un rôle primordial en 

matière d’élaboration des PCD des communes rurales.  

Ministère du Tourisme S’occupe de la promotion et développement de l’activité touristique dans le monde rural.   

Ministère de la Santé S’occupe de l’amélioration de dispositif relatif à la santé en milieu rural à travers l’amélioration de 

l’accès aux soins de santé et aux infrastructures et équipements sanitaires.    

Office National de 

L’Electricité /Office National de l’eau 

Potable 

Par le biais de PAGER et de PERG, les deux programmes ont participé à l’électrification du monde 

rural et à l’approvisionnement en eau potable des populations rurales. 

Par exemple, le PAGER a permis une augmentation du taux d’accès à l’eau dans les zones rurales 

de 14% en 1995 à 61% en 2004 et 77% en 2006. 

Ministère du l’Equipement et du Transport A travers les programmes de l’aménagement des routes rurales (PNRR1 et PNRR2), le ministère 

de l’Equipement et du Transport a réussi à désenclaver plusieurs régions du Maroc. 

La politique des barrages a permis la mobilisation des ressources hydriques. 

Ministère de l'Education nationale, de 

l'enseignement supérieur, de la formation     

des cadres et de la recherche scientifique 

Améliore l’accès à l’infrastructure et les équipements scolaires.   

veille à l’amélioration de la qualité de l’enseignement dans le monde rural pour lutter contre la 

déperdition scolaire. 

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et 

de l’Aménagement de l'Espace 

à travers le secrétariat d’État chargé du développement territorial, il a pour mission, entre autres, 

d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de développement rural 
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Source : Construction personnelle à partir des documents décrivant les attributions et les activités des ministères et des institutions en question. 

La lecture des attributions confiées aux différents acteurs montre un chevauchement des domaines 

d’intervention. Cela exige un travail de coordination entre ces intervenants, et par conséquent une véritable 

volonté de dépasser la vision sectorielle vers une vision globale.  

A ce propos, le secrétariat d’Etat chargé du développement territorial, reconnu par sa vocation 

territoriale, cherche à travers la DAT la possibilité d’utilisation de ce fonds pour la promotion des projets 

territoriaux ascendants. La DAT a l'ambition d'entamer une procédure d’appel à projets, qui peut faciliter le 

financement des projets à fort impact et à dimension territoriale.     

Sous la pression de nouvelles données de l’économie et de la société, la région apparaît de plus en 

plus comme un cadre adéquat d’élaboration et de mise en œuvre des stratégies globales de croissance et de 

développement. Le renforcement de la décentralisation par l’érection de la région en collectivité locale au 

côté des Provinces, préfectures et communes, le confirme. En effet, on a attribué à la collectivité régionale 

un rôle important, notamment, en matière de développement économique et social et de planification. 

Conscient de cette nécessité, le Maroc fait de la politique de développement régional une option 

majeure et un catalyseur de la croissance économique. A l’appui de cette option, le discours royal du 06 

novembre 2008, porte décision sur le lancement de « la dynamique d’une régionalisation avancée et 

graduelle, englobant toutes les régions du Maroc… ». Ce discours a donné le feu vert à la constitution d’une 

commission consultative pluridisciplinaire chargée de proposer une conception générale de ce grand projet 

de régionalisation, et ce, dans le but d'amorcer une nouvelle phase dans le processus continu des réformes 

globales conduites par le pays. Cette initiative nationale favorisera l'ancrage de la bonne gouvernance 

locale, consolidera la politique de proximité vis-à-vis du citoyen et permettra de réaliser le développement 

socio-économique et culturel intégré escompté pour les douze régions opérationnalisées depuis l’année 

2015. Dans ce discours, sa Majesté a insisté sur la nécessité « de doter les institutions régionales des 

prérogatives nécessaires pour leur permettre de s'acquitter pleinement des missions de développement qui 

leur sont dévolues, et ce, dans le respect des impératifs de rationalisation, d'harmonie et de 

 

Le Haut-commissariat aux Eaux et Forêts 

et à la Lutte contre la Désertification 

Assure l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de 

la conservation et du développement durable des ressources forestières, alfatières, sylvo-

pastorales dans les terrains soumis au régime forestier, ainsi que le développement cynégétique, 

piscicole continental et des parcs et réserves naturels.  

 

L’Agence de Développement Social 

Elle participe à la lutte contre la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Son intervention 

se fait à travers la consolidation du capital humain et social grâce à des actions de formation et de 

renforcement des capacités des acteurs du développement local, la promotion et le 

développement des activités génératrices de revenus et créatrices d’emplois, ainsi que 

l’amélioration des conditions de vie des populations ciblées.   

Les agences de développement régional 

(Agence de l’Oriental, Agence du Nord, 

Agence du Sud et l’Agence des Oasis) 

Elles élaborent et mettent en œuvre des projets d’investissement de grandes envergures. La 

promotion et le développement des activités génératrices de revenus et créatrices d’emplois, ainsi 

que l’amélioration des conditions de vie des populations ciblées.   
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complémentarité ».  

Les orientations stratégiques de la nouvelle politique de régionalisation commencent déjà à se 

concrétiser sur le territoire de la région du Drâa Tafilalet. Avec l'émergence de deux nouvelles Provinces 

(Midelt et Tinghir), la région semble être impliquée dans la quête d'un découpage efficient qui prenne en 

considération les caractéristiques du territoire et mette en valeur ses ressources spécifiques. Afin d'honorer 

ses missions et concrétiser ses attributions en programmes et projets de développement, le conseil régional 

bénéficie d'importantes ressources financières, provenant essentiellement du produit des impôts, taxes et 

redevances institués à son profit par la loi n°30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales, ainsi que du 

produit des impôts ou parts d’impôts d’Etat qui lui sont affectés par les lois de finances. 

Parmi les projets phares initiés et réalisés par le conseil régional de l’ancienne région du Sous-Massa-

Drâa, nous citons : 

- Le fond d'investissement Igrane, créé en 2005 dans le but de financer des projets ou des 

entreprises susceptibles d’avoir un impact structurel sur la Région au niveau de l’emploi, de la croissance 

économique, ou encore du développement des exportations.  

- Agro-technologies, association créée en 2006 à l'initiative du conseil régional dont les missions 

sont la promotion de la recherche aussi bien dans le public que dans le privé, l'implantation d'entreprises 

spécialisées dans la recherche appliquée et les activités de test et de production ainsi qu'à l'encouragement 

de la création d'un tissu de PME technologique opérant dans le domaine des installations, du conseil et de 

la certification.   

Par ailleurs, l’ancienne région de Souss Massa Drâa a fait l’objet de plusieurs programmes et projets 

de développement du monde rural. Le programme 2006-2010 a consacré, environ, plus d’un milliard de 

dirhams pour certains projets de la région. Il s’agit de programmes et projets portant sur la lutte contre la 

précarité, de projets générateurs de revenus, de promotion touristique, de développement agricole, de lutte 

contre la désertification…Le programme comporte, entre autres, des projets de mise à niveau de 94 

communes et 14 quartiers. Par ailleurs, les projets et programmes ambitieux de l’Initiative Nationale de 

Développement Humain (INDH), du Plan Maroc vert, du programme national des routes rurales, … et bien 

d’autres, sont venus renforcer la capacité des territoires de la région à exploiter leurs propres ressources et 

à les mettre en valeur. Dans ce sens, de nombreux partenariats ont été signés en collaboration avec des 

associations locales et d’autres acteurs institutionnels et locaux dans le but d’impliquer davantage ces 

derniers dans la conception de leur avenir.   

Dans ce cadre, le territoire provincial de Zagora a bénéficié, ces dernières années, d’un ensemble de 

programmes et projets structurants visant à valoriser ses potentialités et accompagner son développement. 

Ils portent sur : 

La promotion touristique dans la zone Ouarzazate-Zagora, par le développement de l'animation 
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touristique, la réhabilitation du patrimoine, la promotion des évènementiels, la valorisation du potentiel 

naturel et artistique et la contribution aux projets intégrés de la région… ; 

Le développement agricole, dans le cadre du plan Maroc Vert, par l’aménagement et la réparation 

des Séguias et Khettaras, l’extension de la culture des dattiers, la lutte contre la maladie du Bayoud,… ; 

L’aménagement et la création des routes, dans le cadre du programme national des routes rurales… ; 

L’amélioration des conditions de vie des habitants, par la généralisation de l’électrification et 

d’approvisionnement en eau potable des douars… ; 

La plateforme aéroportuaire de Zagora, fruit de convention de partenariat conclue en 2005 entre le 

conseil régional et l'Office National Des Aéroports (ONDA). Cette plateforme, située à 14 km de la ville de 

Zagora, vise la contribution au désenclavement et la promotion du développement dans la zone. 

De plus, des cadres de partenariats entre certaines communes de la province et la nouvelle région du 

Drâa-Tafilalet vient de voir le jour. L’aménagement des routes communales est l’un des domaines concernés 

par ces partenariats. 

Conclusion : 

En guise de conclusion, nous constatons que la démarche territoriale est une méthode de travail qui 

se base sur la convergence entre les différents acteurs. Ainsi, le Maroc a déployé des efforts pour adopter 

cette démarche malgré les difficultés de mise en œuvre. En effet, quelques progrès peuvent être constatés. 

L’appui aux collectivités territoriales dans le processus d’adoption de la démarche territoriale  (A partir de 

2006, la Direction Générale des Collectivités Locales et les comités provinciaux de développement humain, au niveau 

de certaines provinces, ont signé des conventions avec les agences de développement, en l’occurrence, l’Agence de 

Développement Social, l’Agence de Sud. Ces conventions ont comme objectifs d’appuyer les communes dans le 

processus d’élaboration de leurs plans de développement, de renforcer les capacités des acteurs locaux dans des 

thématiques liées au développement territorial et d’assurer le suivi des acteurs locaux dans l’identification, le montage 

et le suivi-évaluation de leurs projets.) constitue un chantier qui montre un certain succès.  

La pertinence de ce chantier se manifeste dans le fait qu’il a incité les acteurs locaux et les 

représentants de la société civile à s’unifier pour établir un diagnostic territorial stratégique et déterminer 

les axes stratégiques, les objectifs et les actions de développement des communes rurales. 

Par ailleurs, les actions menées par les acteurs n’ont pas pu aboutir aux résultats souhaités en matière 

de développement territorial des CRE de la Province de Zagora. En effet, si les actions réalisées sont 

considérables quantitativement, leurs résultats mettent en cause le comportement de ces acteurs quant à la 

démarche de conception et de réalisations des actions dans le territoire.  

 La divergence des enjeux et la volonté ( Dans ce sens, nous avons constaté l’existence de trois scénarios. Le 

premier scénario c’est le cas où la province et particulièrement le gouverneur a la volonté de réussir ce processus. Il 

incite les acteurs à adhérer. Cela a des résultats positifs pour l’instauration de cette démarche. Le deuxième scénario, 

c’est le cas où la convention a été signée, mais elle n’est pas appliquée à cause de non implication des autorités de tutelle.  
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Dans ce cas, l’implication des élus et des services déconcentrés reste très limitée. Enfin, le troisième scénario réside dans 

le cas où la province ne sollicite pas l’appui d’une agence de développement et se limite aux moyens dont elle dispose 

pour aider les communes à élaborer leurs PCD. Le manque en matière de ressources, soit en termes d’effectifs ou de 

compétences constitue le facteur principal qui limite l’efficacité de ce choix.) des acteurs constituent l’obstacle 

principal de la mise en œuvre de cette démarche qui vise la convergence et la subsidiarité entre ces acteurs.  

Ainsi, la réussite d’une telle action dépend de sa capacité à susciter l’intérêt des acteurs locaux, mais 

également de la volonté et du degré de maturité de ces acteurs.  

Notre ambition, donc, c’est de voir les acteurs territoriaux de Zagora en pleine activité, dans les 

années qui viennent, autour des questions de la restructuration et du développement territorial des Centres 

Ruraux Emergents de cette Province. Mais, si nous sommes optimistes du côté possibilité de capitalisation 

des expériences liées à la décentralisation, la démocratie représentative et participative et à la démarche 

territoriale, le comportement actuel des acteurs sur le terrain nous permet de dire que beaucoup de choses 

restent à faire : l’Etat doit déléguer les pouvoirs aux responsables et aux acteurs locaux mais, en gardant la 

main mise sur le contrôle du degré des résultats obtenus dans le respect total du principe qui tient compte 

du lien étroit entre la responsabilité et la réédition des comptes. Mais, cela exige l’amélioration de la loi liée 

à la déconcentration sans oublier que tout dépend de la disponibilité des ressources financières et surtout 

des compétences des ressources humaines capables de faire avancer la gestion des affaires publiques 

locales d’une logique de production à une logique de construction et d’une démarche sectorielle qui 

manque de coordination et de complémentarité à une démarche territoriale fondée sur la convergence et 

l’efficacité des actions. 
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