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   :                                                                                  م�خص

دماج البعد ال��ا�ي �� املسار العام إ  ،وح�ى يحقق الغايات املتوخاة منھ  ،يتطلب بناء نموذج تنموي جديد باملغرب 

�ل   وجعل  والالتمركز  الالمركز�ة  ب�ن  الضرور�ة  املواءمة  وخلق  السبل للتنمية  عن  والبحث  لآلخر  رافعة  م��ما 

وكذا   ،نماط "دولة ا�ح�امة"أنصاف" كنمط�ن من  الكفيلة بتأسيس عالقة التما��  ب�ن "دولة ا�جهات" و"دولة اإل 

�غية   ،وذلك �لھ  .املنطلق التوزي�� واملنطلق ال��ا�ي  : ي نموذج تنموي مق��حأالتطابق ب�ن منطلق�ن من منطلقات  

األ إ الصيغ  لتنمية  سايجاد  استدامةأسية   نصاف�و   ك�� 
ً
ال��ابية  ا للديمقراطية  املعياري  عام   .والتقعيد   ، و�ش�ل 

ذلك �ل  األ   ،سيمكن  ��اية  خلق    ،مرو��  ال��ابيةمن  با�جاالت  خاص  تنموي  ��   ،نموذج  الك��ى  معاملھ  تتجسد 

جديدة ترابية  من أتؤكد    ،جماعات  بھ  املنادى  ا�جديد  التنظي�ي  التوجھ  وحيو�ة  ا�خاصة   همية  ال�جنة  طرف 

                                                                                  ."دولة قو�ة ومجتمع قوي" : بالنموذج التنموي 

مفتاحية  ال��ابية  ،ا�جالية  التنمية  : �لمات  ا�جهات  ،الديمقراطية  اإل   ،دولة  النموذج    ،الالمركز�ة   ،نصافدولة 

  .التنموي ال��ا�ي ا�جديد

                                     Abstract : Building a new development model in Morocco, and in order to 

achieve its intended goals, requires integrating the territorial dimension into the general course of 

development, creating the necessary alignment between decentralization and  deconcentration , 

making each a lever for the other, and searching for ways to establish a relationship of identification 

between the “Regions State ” and the “Equity State” as two types of Patterns of the "Governance 

State", as well as the congruence between two premises of any proposed development model: the 

distributive standpoint and the territorial standpoint. And all of this, in order to find the basic 

formulas for more sustainable and equitable development and the normative practice of territorial 

democracy. In general, all of this will eventually enable the creation of a development model specific 

to the territorial areas, the major features of which will be embodied in new territorial communities, 

emphasizing the importance and vitality of the new organizational direction advocated by the 

Special Committee on the Development Model: “a Strong State and a Strong Society”. 

  Key words : The Spatial Development , The  Territorial Democracy , Regions State, Equity State, The 

Decentralization, The New Territorial Development Model.                                                                      

                            

 

 

    

                                                                                                                            



 "دولة الحكامة" ورھانات النموذج  التنموي "الترابي" الجدید بالمغرب 
 

 
2022 أبريل  12   3 الصفحة     

                                                                                       مقدمة  

 طار إ ،�عد النموذج التنموي �� ك��ھ النظري الصرف 
ً
،مؤسساتي  ا

ً
�عاد لضبط التوازنات البنيو�ة مت�امل األ ا

سس أتجعل من ترسيخ  ،وفق تصورات اس��اتيجية ورؤى استشرافية ،والهي�لية ورسم السياسات ا�ختلفة

�عمل  ،من خالل التأسيس لنموذج تنموي حقيقي وناجح  ،التنمية املنصفة واملندمجة للمجتمعات غائي��ا الك��ى 

 جاهد
ً
ا�حرص ع�� توزيعها التوزيع الديمقراطي والعادل ب�ن  ،و�ش�ل متما��  ، نتاج ا�خ��ات�ع�� خلق ال��وات و  ا

 فرادأ ،�افة م�ونات ا�جتمع
ً
 .وجماعات ا

 غالب ،ووفق هذا التحديد الشمو��  ،والنموذج التنموي 
ً
��  نطاق املبادرات املتخذة من  ،ما يتم ا�حديث عنھ  ا

وما  .وما يرتبط  ��ا من تقدم اقتصادي ورفاه اجتما��  ،مختلف م�ونات وعناصر ا�ح�امة لتحقيق أسس التنمية

 وطني ،يجابية �� تدب�� سائر مجاالت الفعل التنموي املنشود إمن نواتج  ،ينجم ع��ا كذلك
ً
 وترابي  ا

ً
   .ا

 أن تحقيق مدارك دولة النموذج التنموي املأمول ملغرب الغد يتطلب وجو� ،يمكن القول  ،وفق هذا املنظور 
ً
العمل   ا

ترتكز ع��    ،وفق مقار�ة جديدة  لتدب�� الشأن العام ا�ح��  ،دماج  البعد ال��ا�ي �� املسار العام  للتنميةإع�� 

وال�ي   ،املنصفة واملستدامة ،جالية املتوازنة رساء دعامات التنمية ا�إكفيلة ب ،منطلقات اس��اتيجية  و�راغماتية

��  ،وذلك  .رغبة الدولة األكيدة  �� ضبط س��ورة اشتغال مسلسل الالمركز�ة ،و�وضوح ،�� ��اية املطاف ،ت��جم

و�� أفق  تحقيق الرهان االستشرا�� للنموذج  ،الذي �ستوجب ،وهو األمر .ترابط وثيق مع سياسة الالتمركز

"دولة   : جعل نمط�ن من أنماط  دولة ا�ح�امة" ،واملتمثل �� " دولة قو�ة مع مجتمع قوي" ،التنموي البديل

بناء معالم نموذج  تنموي  ،ومن ثم .�� الفعلإمن القوة   ،وفق الفهم املعياري  ، نصاف " ينتقالنا�جهات"  و"دولة اإل 

 اجتماعي : منتج  ومنصف  ،فعال ،"ترا�ي" جديد 
ً
 ومجالي   ا

ً
                                                                                 .ا

وجعلها بحق رافعة مستدامة   ،نتحدث عن نموذج  تنموي "ترا�ي" جديد ينشد �� ك��ھ تنمية ا�جاالت ال��ابية ،هنا 

،أساس ،وهو ما يتم .قالع بالنموذج التنموي الوط�ي ك�للل��وض واإل
ً
 ،ريس أش�ال جديدة للدولة "القو�ة"ع�� تك  ا

 .مع االرت�ان املعياري ع�� البعد ال��ا�ي .�عمل ع�� تطو�ر قدرات مختلف الفاعل�ن ،دولة حامية وضابطة :من قبيل

�� ا�جاالت ال��ابية  والفاعل�ن إتحرص ع�� نقل مسؤوليات تفعيل ال��امج  واملشاريع التنمو�ة  ،دولة فعالة ،وكذا

                                                                   .ا�حلي�ن

 يبدو لزوم ،و�ناء ع�� ما سبق ،هكذا
ً
  : و�عد الوقوف ع�� منطلق�ن  من منطلقات أي نموذج  تنموي   ،علينا ا

"دولة   : سس نمط�ن من أنماط "دولة ا�ح�امة"أمدى توطد  ،ومن خاللهما ،املنطلق ال��ا�ي واملنطلق  التوزي�� 

العمل ع�� توضيح مجمل معالم النموذج التنموي "ال��ا�ي" ا�جديد باملغرب أو   ،نصاف"ا�جهات" و"دولة اإل 

�غية  ،وذلك �لھ  .  2035�� أفق سنة  ،�� دعاماتھ الوطنيةإضافة باإل  ،بتكريس دعاماتھ ال��ابية النموذج املنادى

،�� مدارك التوجھ التنظي�ي ا�جديد للدولة عمومإتحقيق الرهانات ال��ابية ل"دولة ا�ح�امة" والوصول 
ً
التوجھ  ا

وهو ما سنعمل ع��  .رساء دعامات مغرب املستقبلالر�ادي الذي يدعو لھ النموذج التنموي البديل واملق��ح إل 

                                                : وفق مبحث�ن اثن�ن ،تحليلھ
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                                              النموذج التنموي ا�جديد باملغرب ب�ن املنطلق ال��ا�ي  واملنطلق   التوزي��  : املبحث األول  

                                                                  نحو جماعات ترابية جديدة                  : النموذج  التنموي ا�خاص با�جاالت ال��ابية :املبحث الثا�ي 

                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                              النموذج التنموي ا�جديد باملغرب  ب�ن املنطلق ال��ا�ي  واملنطلق  التوزي�� : املبحث األول 

  ،�� آخرإوال�ي تختلف من بلد   ،هو �ل مساهمة ،اقتصادي �� التحليل -ووفق نمط سوسيو ،إن النموذج التنموي 

امل�ون  ،امل�ون السيا��ي  ،�سا�يامل�ون اإل (تروم تجميع �ل م�ونات التنمية البشر�ة  ،خرى أ�� إومن جماعة 

وتوف��  ،طار �سق واحد ومنظومة موحدةإ ��  )،امل�ون الثقا�� وامل�ون البيئي... ،امل�ون االجتما��  ،تصادياالق

�سا�ي �عاد الفعل اإلأن تقوم  ب�ن هذه امل�ونات و��ن أاملنطلقات الضرور�ة إلبراز العالقات ا�جدلية ال�ي ينب�� 

 ،ال�ي تضبط من جهة ،و�� التنمية .ك�� شمولية واستدامةأ ساسية لتنمية يجاد الصيغ األ إ�غية  ،وذلك �لھ .برمتھ

�ش�ل عادل  ،م�انات املتوفرةتوزيع املوارد املتاحة واإل  ،خرى أالتوازنات الضرور�ة لدولة ما. كما تضمن من جهة 

 ،املنطلق البنيوي  : و��  ،و�مكن تحديد منطلقات النموذج التنموي �� خمسة        فراد وا�جماعات.ومنصف ب�ن األ 

                                     .املنطلق التوزي��   ،املنطلق ال��ا�ي ،املنطلق املؤسسا�ي ،املنطلق الوظيفي

  ،وح�ى يحقق املراد منھ  ع�� املستوى الغائي ، يمكن التأكيد ع�� أن النموذج التنموي "ال��ا�ي" ،�� هذا السياق

وأن  �س��شد �� معيار�تھ ع�� �ل من   ،عليھ أن �ستند �� مرجعياتھ ،واملتمثل �� الرفع من دوا�� وعوائد التنمية

                       .املنطلق  ال��ا�ي  واملنطلق التوزي�� 

                                                                املنطلق ال��ا�ي و"دولة ا�جهات" :ول املطلب األ 

 منطلق مسألة التدب�� ال��ا�ي، جسدت
ً
 لبلوغحقيقي ا

ً
  بإم�ا��ا االستجابة وال�ي توازنة،املو  املنصفة تنميةال مدارك ا

وفق اش��اطات من إنتاجية ومردودية    ال��ا�ي،النسق ع�� صعيد األفراد وا�جماعات ل�ل متطلبات  اآلنية والفعالة

مع ما يرتبط  .وما لها من ا�ع�اسات إيجابية ع�� مستوى س��ورة التنمية ،ا�جديدة ات ال��ابيةيجاذبية االقتصادو 

وتبخس من  مجهودات م�ونات  الفعال اإلقالع ال��ا�يسبل خر ؤ توال�ي قد  ، ��ا من ضرورة تجاوز الفرص الضائعة

الذي يجعل من التفك�� �� بناء نموذج  ،مراأل  .التنمية ال��ابية املستدامة  وعناصر ا�ح�امة �� تحقيق �ل غايات

�سائر  ،لة حاسمة �� ضمان تناغم وا��جام مسارات التنميةأ تنموي يرا�� منطلقات التسو�ق ال��ا�ي الناجح مس

��ا تجو�د ا�خدمات ال��ابية أ�عاد االس��اتيجية ال�ي من شمختلف األ  ،جل �ل ذلكأواستحضار من  ،تجليا��ا

ا�حسم  الفع�� والفعال �� بناء    ، ومن ثم  .1والرفع من نمط عيش الفئات املس��دفة من سياسات التدب�� ال��ا�ي

مع ا�حرص ع��  .تدخالت �ل الفاعل�ن ،و�� �ل واحد  ،يدمج ،منظومة معيار�ة خاصة بنموذج  تنموي" ترا�ي"

من منطلق رؤ�ة  ،وذلك �لھ .سمالھ   املادي وغ�� املاديأي  ر أ ،�عاده البشر�ة والطبيعية والثقافيةأتثم�ن �ل 

 
      .174ص   ،   2019  ،الر�اط  دار السالم،  ،الكبرى سس النظر�ة  األ  : النموذج التنموي    ،محمد ال�كوري     1
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ال بإرساء دعامات جماعات ترابية  إ  ،ولن  يتأ�ى تحقيق ذلك .اس��اتيجية ترفع من املقومات و�عا�ج  االختالالت 

                                                                                                                                                                .بأنماطھ املتعددة ،وأك�� دينامية �� مسارات ا�حقل التنموي   ،فعالة  وممأسسة

،ساسأ ،تج�� املنطلق ال��ا�ي للنموذج التنموي و�
ً
والذي ظهر كمفهوم رائد �� بحر  ،ع�� مستوى "التنمية ا�حلية" ا

جل معا�جة أمن  ،وذلك .الستينيات من القرن املنصرم ع�� إثر النقاشات ال�ي �عالت حول ��يئة و�عداد ال��اب

 .االختالالت القائمة ب�ن ا�جهات وا�جاالت  ال��ابية ا�ختلفة

تحقيق التعاون الفعال ب�ن ا�جهود الشع�ي وا�ح�ومي لالرتقاء  ،يمكن بواسط��ا  ،عمليةوالتنمية ا�حلية �� 

 اقتصادي : بمستوى التجمعات والوحدات ا�حلية
ً
 واجتماعي ا

ً
 وثقافي ا

ً
من منظور تحس�ن نوعية ا�حياة لس�ان  ...ا

 ة ومت�املة.تلك التجمعات ا�حلية �� أي مستوى من مستو�ات اإلدارة ا�حلية �� منظومة شامل

وتتأسس ع�� املشاركة  ،سبقية �حاجيات ا�جتمع ا�ح�� �عطي األ  ،سفلتتم �ش�ل قاعدي من األ  ،إ��ا عملية �غي��

و�ل ذلك �� سبيل الوصول إ�� الرفع من مستو�ات العيش واالندماج والشراكة  .الفاعلة �ختلف املوارد ا�حلية

                                                          .سي��ز مفهوم "التنمية ال��ابية"  كمفهوم متطور للتنمية ا�حلية  ،هنا .2وا�حركية

  ،ذإ .3و�عد "التنمية ال��ابية" ك��اد�غم جديد من مصط�حات ا�جيل ا�جديد
ً
�� ا�جال   الزال  لم �عمر طو�ال

                                                       .لشأن العام التداو�� �حقل السياسات  العمومية وا

التنمية ال��ابية ب�و��ا" نموذج تنموي يقوم ع�� أساس  الديناميات ا�جالية  والديناميات  و�مكن �عر�ف

قصد   ،وي ع�� املستوى ا�ح�� وا�جه ،املؤسساتية  واالجتماعية واالقتصادية  املندمجة  واملتفاعلة واإليجابية

من أجل  تلبية حاجيات الس�ان ا�حقيقية  وتحقيق    ،الرفع من القدرات البشر�ة  والز�ادة  �� القيم املضافة

ونتيجة  لتضافر �ل هذه  العناصر وامل�ونات أمام  تنمية ترابية داعمة  لقيام نموذج  ،فن�ون  .4الرفاهية  لهم"

                                                                           .منتج وتناف��ي ،تنموي ترا�ي متطور 

 جد �حلوامن ا
ً
 ذإ ،االس��اتي��  ال��ا�ي التدب�� أن فلسفة ،ا

ً
رهان من رهانات بناء "دولة  ،�� �� حقيقة أمرها ،ا

وال�ي بإم�ا��ا تثم�ن مقدرات  ،من مبادئ التشارك والتعاون واملأسسة والقرب  ،مع ما يرتبط ��ا .ا�ح�امة" ال��ابية

 وجعلھ مرتكز  ،وممكنات الفعل ال��ا�ي السائد
ً
ال إ ،وذلك لن تتحقق مراميھ .من مرتكزات الديمقراطية ا�حلية ا

مع ضرورة  .فعال للمشاريع ال��ابية �� س��ورة النموذج التنموي املنشود   إدماجبا�حرص األكيد ع�� القيام �عملية 

وع��   ،�ل مستو�ات الت�خيص الشمو�� ملواطن القوة والضعف ل�ل س��ورة تنمو�ة ترابية األخذ �ع�ن االعتبار

 .صعيد ش�ى مجاالت الفعل ال��ا�ي

 
 .  59ص ، 2014  ،بیروت  ،الفارابيدار  ،رؤ�ة إنسان�ةأ�عاد تنمو�ة و   :آفاق وتحد�ات  : لبنان التنم�ة  ،ز�اد عبود علوش  2
والتي تشكل في عمقها منظومة  مفاه�م�ة    ،...االلتقائ�ة والذ�اء الترابي والحكامة التراب�ة واستدامة الفعل التنموي    : من قبیل    3

  .مجسدة لتطور التدبیر الترابي الجید  ،متكاملة
   ،سطات    ،مكت�ة الرشاد   ،  -دراسة  مقارنة–شكال�ة تحقیق التنم�ة التراب�ة �المغرب  �النموذج  التنموي الجدید و   ،بالل  الر�راكي  4

 .  12ص ، 2021،ولىالط�عة األ
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خاصة ع�� مستوى صياغة ال��ا�ي، التدب�� �� مجال  ال��اكمية واملمارسات الفض��  لقد أثبتت الكث�� من التجارب

ع�� تحقيق غايتھ  ،قادر �� عمق ذاتھ ،من ا�ح�امة ال��ابيةرساء نمط إوتنفيذ السياسات التنمو�ة ضرورة 

أال و�� وضع لبنات الصرح الديمقراطي ال��ا�ي ا�حقيقي وتوطيد أر�انھ �� �ل مستو�ات التنمية   ،القصوى 

ع�� �� تبن��ما إتزايد االهتمام بتنمية الديمقراطية والالمركز�ة والدعوة  �� هذا السياق،    .وامتدادا��ا الشمولية

مثل ملواجهة ضعف مستوى باعتبارهما ا�حل األ  خ��ة من القرن املا��ي،منذ السنوات األ  املستوى الدو��،

 . 5التنمية

عقود من اعتماد  نھ، و�عدأ ،إذ .همية دمقرطة تدب�� التنمية ال��ابية باملغرب أهنا، وع�� صعيد املغرب تتج�� 

ثبت �جزه عن تلبية  املطالب ا�حلية، برزت ا�حاجة لتمتيع  الهيئات الالمركز�ة أالتخطيط  املركزي الذي 

بما يمكن، �� ��اية املطاف، من إعطاء مضمون تنموي ملموس للديمقراطية    .باختصاصات فعلية وموارد مالئمة 

                                                                                                                                                                                   .6التمثيلية، ومن تحقيق الت�امل ب�ن رهانات  الشرعية  السياسية  ومتطلبات الفعالية التقنية 

وح�ى يضمن  ،النموذج التنموي "ال��ا�ي" البديل باملغربن أع�� ضوء ر�ائز هذا التوجھ ا�جديد، يمكن القول 

  : طرة للمنطلق ال��ا�ي، و�� ساسية مؤ أر�ع دعامات أ�� رؤ�تھ املستقبلية، ع��   ،ن ينب�يأعليھ  ،نجاعتھ وفعاليتھ

                                                                             .التشارك واالستشراف واالس��اتيجية والكفاية �� التدب��

ي عملية إشراك �ل الفاعل�ن، وال�ي تدخل �� إطار شمو�� لتدب�� إش�الية التنمية أ فبخصوص دعامة التشارك،

، بطلب من امللك الراحل ا�حسن الثا�ي حول  1995ن التقر�ر الذي وجهھ البنك الدو�� سنة أ�ل عام، سنجد �ش

نذاك ب"السكتة آزمة وتفادي ما عرف وضعية اإلدارة املغر�ية �ان من ضمن ما جاء �� توصياتھ ل�خروج من األ 

 دوار أن تلعب ا�جماعات ا�حلية أالقلبية"، هو ضرورة 
ً
ن ا�ح��  أجديدة، تقوي  من مساهم��ا  �� تدب�� الش  ا

                                    .7والوط�ي وخدمة  التنمية والنمو االقتصادي  واالجتما�� 

  ،نأ �� هذا الش .متيازاستشرا�� با ن املنطلق ال��ا�ي هو منطلقأكيد ع�� أ فيمكن الت ،وفيما يتعلق بالدعامة الثانية

وفق رؤ�ة   ،باعتبارها آلية من آليات االرتقاء التنموي الشمو��  ،لة  استشراف ال��ابأيمكن ا�حديث عن  مس

�عتمد    ،و�غية ذلك  .ع�� رسم ا�خطط املستقبلية املرتبطة �س��ورة التنمية ،ساسباأل  ،اس��اتيجية مبنية

 
الط�عـة    ،الر�ـاط  ،مكت�ة دار السـالم  ،دارة المواطنةالجماع�ة ومتطل�ات اإل  -الوطن�ة   -الدول�ة   : الحكامة الجیدة  ،شرقيأعبد العز�ز   5

   .217ص ، 2009،ولىاأل
فــاق التنم�ـــة  آضــمن "الد�مقراط�ــة المحل�ــة  و   ،والمخــاطرالفــرص    : تــدبیر التنم�ــة التراب�ــة وســؤال الد�مقراط�ــة   ،عبــد الرف�ــع  زعنــون   6

  ،�حــاثمنشــورات مر�ــز تكامــل  للدراســات  واأل  ،در�ــس جــردان وعبــد المــنعم لزعــرإتنســیق    ،"–دراســات متكاملــة    -التراب�ــة  �ــالمغرب  
   .125ص ، 2020 ،أكادیر  ،مط�عة قرط�ة

ــنفار    7 ــاعلون المحلیـــون    ،عبـــد هللا شـ ــة  الفـ ــة المحل�ـ ــة فـــي القـــرار المحلـــي  –والس�اســـات العموم�ـ   مـــراكش،  ،، مطبوعـــات المعرفـــة-دراسـ
      . 261ص ،2015
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                                                                                              .8والذي �عمل ع�� تحقيق  إشعاع  تنموي لل��اب �� املستقبل  ،االستشراف ال��ا�ي ع�� التحليل

ع�� التخطيط االس��اتي��   املتنوعة، �عادهأن يؤسس أ فع�� املنطلق ال��ا�ي،  ،ما ع�� مستوى الدعامة الثالثةأ

األخذ �� ا�حسبان  مجمل حاجيات ساكنة هذه    ،وكذا .9"ا�حوكم"  للمجاالت ال��ابية ا�ختلفة و�حواضر الغد 

من منظور أن  ،وذلك  .خاصة ع�� مستوى االستجابة  ل�خدمات العمومية امل�حة واآلنية ،ا�جاالت وهذه ا�حواضر

ي وتزايد األ�شطة االقتصادية والبشر�ة من شأ��ما أن يز�دا من حدة  التحديات  املرتبطة  وت��ة التوسع  ا�حضر 

                                                                                   .10عداد ال��اب الوط�ي لتلبية  الطلب امل��ايد ع�� ا�خدمات  العمومية �بح�امة  املدن وحركية  التنقل  و 

عليھ أن �ستند  ،ألي نموذج  تنموي  ،ف�ي ال�ي تؤكد ع�� أن البعد ال��ا�ي ،وفيما يرتبط بالدعامة الرا�عة واألخ��ة

��  .منطق تتبع النتائج  وتحقيق الغايات ،و�األساس ،بالش�ل الذي �ستحضر ،�� مرجعيات من الكفاية �� التدب��إ

 كث�� ...  اقتصادية واجتماعية ،كمية وكيفية : ومن منظور مؤشرات عديدة ،هذا الصدد
ً
وع�� صعيد  ،ما نجد ، ا

ن التن�يل  ال��ا�ي  إف ،وكنتيجة لذلك .أن هناك غياب ملقار�ة استباقية  �� قيادة التغي�� ،التجر�ة  املغر�ية

 غالب ،تتم  ترجمتھ ،ذإ .ع�� ا�جاالت ال��ابية  لم يجد �عد طر�قھ للتفعيل ،للسياسات العمومية
ً
ع�� حلول توضع  ،ا

كما يرى ذلك  ،ا�خصوصيات ا�جهو�ة وا�حلية ،بما فيھ الكفاية ،ع�� املستوى املركزي  وال تأخذ �� االعتبار

عن هشاشة وا�حة ترصد  ، ومن ناحية أو��  ،بالتا�� ،مما �عري  .11التقر�ر العام حول النموذج التنموي  ا�جديد

عن الضعف الب�ن �� مساهما��ا �� املسارات   ،ومن ناحية ثانية .بخصوص ح�امة ا�جاالت ال��ابية ا�ختلفة

.التنمو�ة للدولة عموم
ً
                                                             ا

وما   .تجاوز واقع  التنظيم ال��ا�ي ا�حا��  ،لضرورةو�ا ،تحقيق ا�ح�امة ال��ابية باملغربيتطلب  ،ع�� ضوء ذلك

  ،الذي ما ف�ئ �ستد��   ،بالش�ل .وجھ قصور عديدة ع�� مستوى تدخلھ �� ا�جال  التنموي أ يرتبط بھ من 

 تفك��  ،و�استمرار
ً
 جديد ا

ً
و سياسة  أمن خالل االستناد إ�� قاعدة  ال��اب كمرجعية ل�ل فعل  ،وذلك .�� فلسفتھ ا

لة ال�ي استحضر��ا ال�جنة ا�خاصة بالنموذج التنموي ا�جديد �� مهم��ا أو�� املس .12و محلية أ تنمو�ة جهو�ة 

كيد �� مخرجات تقر�رها �ان حرصها األ ،ومن ثم  .و النموذج التنموي ال��ا�ي القائمأالتقو�مية ل�ح�امة ال��ابية 

  .13سس التنميةأكمجاالت قادرة ع�� التكيف وكفضاءات ل��سيخ  ،ع�� بلورة رؤ�ة جديدة للمجاالت ال��ابية

 
طروحـة لنیـل شـهادة الـد�توراه فـي القـانون العـام  جامعـة  أدور الالتمر�ز الواسع في مشار�ع التنم�ة التراب�ـة �ـالمغرب،    ،جالبأرشید   8

     .172 ص ، 2015/ 2016السنة الجامع�ة   ،طنجة  ،�ل�ة العلوم القانون�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة ،عبد المالك السعدي
   2014حصاء العام للسكان والسـكنى  لسـنة  قام وتوقعات اإلر أو�ناء على    ،سام�ة للتخط�طحسب معط�ات صادرة عن المندو��ة ال    9
     .2035في المائة  �حلول عام     70ن عدد سكان العالم الحضري  �المغرب سیبلغ إف  ،

تحر�ـر الطاقــات  واسـتعادة  الثقـة  لتســر�ع  وتیـرة  التقـدم وتحقیــق     : " النمـوذج  التنمــوي الجدیـد ،اللجنـة الخاصـة �ــالنموذج  التنمـوي     10
               .38ص ، 2021بر�ل أ  ،"-التقر�ر العام -الرفاه للجم�ع"

              .31ص  ،المرجع  نفسه     11
               .87ص ، 2012سنة   ،22/21عدد مزدوج   ،مجلة مسالك  ،سؤال الحكامة التراب�ة �المغرب  ،هشام مل�ح  12
              .117ص  ،مرجع سابق ،اللجنة الخاصة �النموذج التنموي    13
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 تجعل من نمط "دولة ا�جهات" رهان ،وال�ي �ستو�� قو��ا املعيار�ة من ر�ائز املنطلق ال��ا�ي ،هذه الرؤ�ة املتطورة 
ً
 ا

 حقيقي
ً
 مول باملغرب عموم أو دولة النموذج التنموي املأمن رهانات "دولة ا�ح�امة"  ا

ً
                                .14ا

ع�� التن�يل الفع�� والفعال ملسارات  العمل ،بالدرجة األو��  ،هناك 15من مستلزمات "دولة ا�جهات" باملغرب           

ع�� ا�حرص  الشديد ع�� نقل االختصاصات  ،ا�جهو�ة املتقدمة والتسريع من وت��ة تحقيق ذلك

م�انات  والوسائل املطلو�ة وضمان التقائية  البشر�ة واملالية و�عاضد اإل  : وتوف�� املوارد ال�افية16وتوسيعها 

مع  التنفيذ املعياري    ،و�ش�ل الزم ،مع ر�ط ذلك .القطاعية ،وكذا  ،السياسات واالس��اتيجيات ال��ابية املتخذة

.ساسية  لالرتقاء �س��ورة  الالمركز�ة عمومأباعتباره  رافعة  ،داري الالتمركز اإل ملتطلبات  
ً
                        ا

خرى من "دولة  أنماط أ�ستوجب خلق مواءمات ضرور�ة مع  ،ل��سيخ "دولة ا�جهات" باملغربو  ،ع�� هذا الصعيد

 ينب�� اليوم ��جيع املناطق ال�ي �عرف تخلف ،ذإ .ا�ح�امة"
ً
 م�حوظ ا

ً
  ،طار سياسة جهو�ةإوالوقوف بجان��ا ��  ا

  والذي  االجتما��، با�جال االرتقاء وكذا، .17 -املواءمة مع "دولة التضامن"-التضامن ب�ن ا�جهات   أتقوم ع�� مبد 

  من  لھ بما ، -"الرفاه دولة" مع املواءمة  -التنموي  املسار  دعم ��   �سهم  محالة ال ال�ي االس��اتيجيات إحدى يمثل

   �شاركية  مشاريع بناء ��  املوارد و�عبئة -"اإلنتاج دولة" مع املواءمة – االقتصاد  ودعم  ا�جهود تجميع ع��  قدرات

 �عد محدودة غ�� و�قدرات تنموي   فكر ذو  مجتمع  فوجود   و�التا��،. -" اإلنجاز  دولة"   مع املواءمة - كب��ة تنمو�ة

                                                                                                                                       .                                                 املستو�ات  جميع ع��  و��ضوي   تنموي   مشروع تن�يل لضمان وسلطا��ا  الدولة بجانب  دعامة

 عموم
ً
عادة  النظر  �� وظيفة املؤسسات ا�حلية إن االنتقال من "دولة ا�جهات" نحو الدولة ا�جهو�ة �ستد��  إ ،ا

�� ضرورة رسم حدود  إ ،فة ضاإ .وأساس �شكيل  املؤسسات الوطنية  ال�ي ستصبح ذات أساس ترا�ي جهوي 

 
  �مناس�ة افتتاح الدورة األولى من السنة التشر�ع�ة الثان�ة من الوال�ة التشر�ع�ة العاشرة، یؤ�د الملك في خطا�ه     ،في هذا الس�اق   14
النموذج التنموي مهما بلغ من نضج س�ظل محدود الجدوى، ما لم یرتكز على  إن  "   : على ما یلي  2017أكتو�ر    13الجمعة    هیوم

لذا، ما فتئنا ندعو لتسر�ع التطبیق الكامل للجهو�ة المتقدمة، لما تحمله من حلول و�جا�ات   .اً �وجهو   اً آل�ات فعالة للتطور، محل�
د قوانین ومساطر إدار�ة، و�نما هي تغییر عمیق في  فالجهو�ة ل�ست مجر   .للمطالب االجتماع�ة والتنمو�ة، �مختلف جهات المملكة

وهي أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحل�ة، واالستجا�ة لمطالب سكان المنطقة،    .ه�اكل الدولة، ومقار�ة عمل�ة في الحكامة التراب�ة 
منا �أنه    اً دراك�و   .لمجالس المنتخ�ةلما تقوم عل�ه من إصغاء للمواطنین، و�شراكهم في اتخاذ القرار، ال س�ما من خالل ممثلیهم في ا

جاهزة، لكل المشاكل المطروحة في مختلف المناطق، فإننا نشدد على ضرورة مالءمة الس�اسات العموم�ة،   ل�س هناك حلوالً 
وإلضفاء المز�د من النجاعة على تدبیر الشأن العام    .لتستجیب النشغاالت المواطنین حسب حاج�ات وخصوص�ات �ل منطقة

                                              .  "رد المال�ة الكاف�ة للجهات، �موازاة مع نقل االختصاصاتالمحلي نلح على ضرورة نقل الكفاءات ال�شر�ة المؤهلة والموا
ر�عــة محــاور  رئ�ســ�ة  أعلــى   ن النمــوذج التنمــوي الجدیــد یرتكــزإفــ  ،ساســ�ة التــي ینشــدهاهــداف األجــل تحقیــق الطموحــات واألأمــن    15

سـ�جعل مـن العمـل علـى    ،هـذا المحـور  .ومنها المحور المتعلق �المجاالت التراب�ة وتعز�ـز مكانتهـا فـي صـلب العمل�ـة التنمو�ـة ،للتحول
               .69ص    ،مرجع سابق ،اللجنة الخاصة �النموذج التنموي   : نظرأ .ولانبثاق "مغرب الجهات " مزدهر وحیوي اخت�اره االسترات�جي األ

  ،جهـات تمـارس اختصاصـاتها الفعل�ـة  ،أي  .اً قو�ة مع�ار� ،لى "دولة الجهات"إضرورة  االستناد   ،�الملموس ،�ورونا أكدتجائحة   16
    .غیر محصورة  أو مبتورة �أداة الرقا�ة  ،و�فعال�ة مطلقة

      . 4ص    ،  2009سنة     ،12/11عدد مزدوج   ،االختالل  الجهوي، مجلة مسالك ،رضوان زهرو  17
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 ن خيار ا�جهو�ة  ليس خيار إف ،و�التا��  ...لالختصاص  ب�ن  املستو��ن وطبيعة تنازالت  املركز
ً
 تقني ا

ً
 دار�إو أ ا

ً
بل   ،ا

ذن بضرورة  إيتعلق  ،مرفاأل  ...ساس التمثيل السيا��ي وش�ل  الدولةأعادة طرح  سؤال فصل السلط  و إ�ستد��  

�� املرجعية القانونية إالتعددية ا�حلية وترسيخ ثقافة االحت�ام   أسس ع�� مبدأسياسية جديدة تتتب�ي فلسفة 

مما �سمح  بانبثاق سلطة جهو�ة فعلية  .ا�ح�امة ا�جيدة ال�ي �سمح بتب�ي مبادئ التدب�� العمومي أومبد

                                             .18ومتجا�سة  

ول�ي  تتعزز   ،ومن منظور املنطلق ال��ا�ي ،–"دولة ا�جهات"  -نماط  "دولة ا�ح�امة"ألنمط من فهذا ا  ،ومن ثم

 ن �عمل جاهدأعليھ  ،مدين املتوسط والطو�لسسھ �� األ أ
ً
 واليات  اشتغال "دولة ا�ح�امة " ترابيإع�� ضبط   ا

ً
  ،ا

�عمليات تجاوز  مختلف االختالالت والعراقيل ال�ي  قد تحد من طموحھ املنشود ��  ،و�� اآلن نفسھ ،والقيام

                                                     .فراد  وا�جاالت تحقيق  مدارك التنمية  الشاملة  والدامجة  لأل 

مام مشاركة فئات أاآلفاق الواسعة "دولة ا�جهات" �� الدولة ال�ي تفتح  ،و�� ��اية املطاف ،فتصبح ع�� ذلك

 �عاد الديمقراطيةأترسيخ �ل  ، و�التا��  .ن العام " ال��ا�ي"أعر�ضة من ا�جتمع ��  التدب�� ا�جم�� والت�ام�� للش

 ا،ًب�ن النمط�ن  مع  ،و�� اآلن نفسھ  ،والذي يمزج ،�ش�لها ا�حديث ،الديمقراطية ،أي .التمثي�� والتشار�ي : بنمط��ا

                                            .وسيلة وغاية

 نصاف" املنطلق التوزي�� و"دولة اإل  :املطلب الثا�ي   

واالرتقاء بم�وناتھ  ساس القي�ي الذي يدور �� فلكھ أي نموذج تنموي يتو�� ر�ادة ا�جتمع�عت�� املنطلق التوزي�� األ 

قد تتجسد �عض تجليا��ا الك��ى �� التمازج املفروض ب�ن املفاهيم ذات الصلة ال�ي  ،املسألةو��   .املعيار�ة

سنجد أن هناك   ،وحسب العديد من الباحث�ن ،هنا .من قبيل مفهومي "العدالة " و"التنمية املستدامة" ،بالتنمية

 ترابط
ً
 وثيق ا

ً
ا إ�� ضرورة مراعاة مطلب االستدامة والبدء  فالبدء بالعدالة ينت�ي بن ؛ب�ن العدالة  واستدامة التنمية ا

 باالستدامة ينت�ي بنا إ�� العدالة كشرط ضروري لالستدامة.                           

ن كال م��ما مع�ي  أ ،خاصة ع�� املستوى التوزي��. إذ ،ن العدالة واستدامة التنمية وجهان لعملة واحدةأوا�حق 

و��ن مجتمعهم   ،عباء  ب�ن الناس �� ا�جتمع الذي �عيشون فيھواملزايا واأل باإلنصاف �� توزيع ا�حقوق والفرص 

 .19و�� ما ب�ن الزمن ا�حاضر والزمن املقبل ،خرى وا�جتمعات األ 

من خالل خلق التوزان الضروري ب�ن إنتاج هذه  ،همية املنطلق التوزي�� بخصوص إم�انات التنميةأوت��ز 

ن عدالة التوزيع دونما أكما   .ن وفرة اإلنتاج مع سوء التوزيع هو احت�ارأ ،وذلك من منظور  .اإلم�انات وتوزيعها

 .20إنتاج �اف هو توزيع للفقر والبؤس

 
الجهو�ة    : ضمن  ،ن المحلي  أ س�اسي  في مقار�ة  تدبیر الش-هم�ة  ال�عد السوسیوأ و    الجهو�ة  الموسعة �المغرب  ،خالد فر�د   18

  ،طوب بر�س ،جمع وتنسیق سعید جفري و�ر�م لحرش   ،  )؟ي  نموذج مغر�ي على ضوء التجارب المقارنةأ(الموسعة  �المغرب  
 .  48ص   ،   2010،ولىالط�عة األ ،الر�اط

�حاث  المر�ز العر�ي  لأل  ،العدالة االجتماع�ة  والنماذج التنمو�ة مع اهتمام خاص �حالة مصر وثورتها  ،براه�م  الع�سوي إ  : نظرأ   19
 .   2014،بیروت  ،ودراسة الس�اسات
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� الطبقات املتواجدة ع�� صعيد �� تجليات توزيع املنافع وا�خ��ات ع� ،قد يبدو من جهة أخرى  ،املنطلق التوزي�� 

 يتمثل أساس ،أي �سق اجتما�� سائد
ً
  ،عزمي �شارة ،فكما يرى ذلك .�� مستلزمات النموذج التنموي القائم ا

،غالب ،�ع�ي ،فالعدالة
ً
�ع�ي  ،كما أ��ا .تالؤم حصص مختلفة من املنافع أو ا�خ��ات مع املراتب والطبقات ا�ختلفة ا

 وجود نظام مضبوط من توزيع ا�حصص �� ال��وة وا�جاه والسلطة والوالء أيض 
ً
أي توزيع �ل ما ينتج عن   ،21ا

و�ش�ل  ،مادية أو معنو�ة :وعةوكذا املوارد وا�خدمات املتن ،النموذج التنموي من االمتيازات وا�خ��ات األولية

                                                  .متساو ومنصف ،عادل

 ،املوارد ،ا�خ��ات ،االمتيازات : وال�ي تختص بتوزيع ما سبق ذكره ، يتولد مفهوم "العدالة التوزيعية" ،هكذا 

وال�ي نجد أن من   ،ية املتعلقة ��ذا النوع من العدالةيالء العناية الالزمة لأل�عاد املؤسساتإا�خدمات... مع ضرورة 

كما يرى ذلك جون رولز �� سياق حديثھ عن املؤسسات ا�خلفية للعدالة   ،ش�اليات الرئيسية املرتبطة بھاإل 

�� اختيار نظام اجتما�� تطبق مبادئ العدالة ع�� البنية األساسية وتنظم كيف تجمع مؤسسا��ا  ،التوزيعية

ف�ي ت��ز كقضية مهمة ��   ؛ك�� باملسائل التنمو�ةأ�� مرتبطة  ،وعدالة التوزيع هاتھ .22الرئيسة �� مخطط واحد 

وال�ي تتو��   ،و الت�حيحيةأالة التعو�ضية طار من التما�� والت�امل املطلق�ن مع العدإ��  ،23توزيع عوائد التنمية

                                         .  خلق التناسب املفقود وضمان املساواة �� العدالة التوزيعية وتحققها الفع�� والفعال ،�� عمقها املعياري 

من    ،مع ما يرتبط بھ .�� التنمية" ممية ب"ا�حقدبيات األ فيما �عرف �� األ  ،و�جد البعد التوزي�� مرجعياتھ املعيار�ة

 بتعز�ز التنمية ��  ا�حق يتعلق ،هنا .فراد وا�جماعاتونواتج التنمية ب�ن األ  وجوب التوزيع العادل واملنصف لعوائد

  أو االقتصادية التنمية ذلك ��  بما ،��ا والتمتع ف��ا  واإلسهام التنمية ��  املشاركة ع��  األفراد قدرة وحماية

 ي�ون موضوع  أن يجب" اإل�سان" أن و�تصور . السياسية أو الثقافية أو االجتماعية
ً
 مركز� ا

ً
 ومشار�  ا

ً
 ومنتفع ا

ً
  ��  ا

 حق التنمية ��  ا�حق �عد ال ولذلك،. التنمية عملية
ً
 يض أولكنھ  ذاتھ، حد ��  فحسب اإل�سان حقوق  من  ا

ً
 ضروري  ا

 يض أو�دعو  .األخرى  اإل�سان حقوق  �جميع ال�امل للتحقيق
ً
                                               .التنمية عن  الناتجة للمنافع العادل التوزيع إ�� ا

 حق التنمية ��  ا�حق �عد ،و�ش�ل عام
ً
 فردي ا

ً
 وجماعي ا

ً
  املثال، سبيل ع�� (  ا�جماعات أن �ع�ي وهذا. سواء حد ع��  ا

 يض أ�عد ) وا�جموعات واألمم والشعوب الدول 
ً
خ�� ن هذا األ إف ، و�التا��  .24التنمية ��  ا�حق من  املنتفع�ن من  ا

م�ان وكرهان ل�حد من التفاوتات ال�ي إ�  ،ن نفسھو�� اآل  ،من منظور تبلوره ،ا�جاالت ال��ابية ،و�الضرورة  ،�شمل

                                      .نصاف ب�ل تجلياتھن ترصد ع��  مستوى هذه ا�جاالت وتحقيق اإل أيمكن 

 
 .   11ص ،مرجع سابق   ،ز�اد عبود علوش  20
  ،�حاث ودراسة الس�اساتلأل  المر�ز العر�ي  ،مجموعة مؤلفین  ،يمعالجات في الس�اق العر�   ؟ما العدالة  : ضمن ، عزمي �شارة    21

 . 28ص    ، 2014  ،ولىالط�عة األ  ،بیروت
 . 344ص   ، 2011، دمشق  ،منشورات الهیئة العامة السور�ة  للكتاب ،ترجمة لیلى الطو�ل  ،نظر�ة في العدالة ،جون رولز   22
 . 23ص   ،  2018،الجیزة   ،عالمينتاج اإلطلس للنشر واإلأ   ،العدالة والحق في التنم�ة  ،صالح هاشم  23
 . 4ص   ،  2018ینایر   ،مقدمة للوال�ة  ،مم المتحدة الخاص المعني �الحق في التنم�ةمقرر األ     24
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من منطلق  ،متوازن  /تناف��ي  ،ت�ام��  / �عاو�ي : نصاف دعامة قو�ة لبناء نموذج تنموي حقيقييجسد اإل  ،هنا

  ،املتنوعةمضامينھ و من حيث تن�يل أهدافھ  ا�ختلفة أسواء من حيث تحقيق   ،متوافق عليھ ،اقتصادي بحت

 وطني
ً
 وترابي ا

ً
                                                                                                                .ا

��اء مظاهر ��� التفك�� �� املنطلق التوزي�� ا�خاص با�جاالت  ال��ابية و  ،و�ش�ل عام ،تم الشروع ،باملغرب

 .و��  ل"دولة  ا�جهات"رسم البوادر األ  ��  ،و�ش�ل خاص .نصاف ال��ا�ي التفاوتات ا�جالية وترسيخ مدارك اإل 

ليس   ،�ة جسيمةمام تركة استعمار أ ،حينئذ ،وجد املغرب نفسھ ،ذإ .25نصاف" غداة االستقالل "دولة اإل  ،وكذا

همل التقسيم  أ ،حيث .صعدة  االقتصادية واالجتماعية بل وشملت �افة األ  ،فحسب ع�� صعيد الفوارق  ا�جهو�ة

 سياسي ،قلي�ي  محلھ  �وسيلة تمكن من فرض سلطة الدولة الفتيةطار اإلخذ  اإل ألي ،ا�جهوي االستعماري 
ً
  ا

 دار��و 
ً
                                                                     .ا

طار ال �عد استفحال خطورة  الفوارق والتفاوتات  ا�جهو�ة و�جز اإل إولم يظهر االهتمام با�جال ا�جهوي وا�جهة 

االقتصادية واالجتماعية والقضاء  طار محدود ال يالئم الهدف املرجو  منھ �� التنمية إ ، نھأل .قلي�ي عن مواجه��ا اإل

 عطاب التنمية عمومأ �عميق  ،و�التا��  .26ع�� االختالالت والالتوازنات ال�ي �عرفها مختلف جهات اململكة 
ً
والتنمية  ا

 ال��ابية خصوص
ً
املنطلق التوزي�� مقار�ة ال محيد ع��ا ل�حد من   الذي يجعل من املقار�ة املرتكزة ع��  ،مراأل  .ا

كمرجعية جديدة   ،سس ومقومات التنظيم ا�جهوي أع�� العمل ع�� �عز�ز  ،و�الضبط .جاليةالتفاوتات ا�

 
قــام  المغــرب �عــدة  -نصــاف"و"دولــة اإل"دولــة  الجهــات"    -نمــاط "دولــة الحكامــة"  أمــن  ر المواءمــة  الضــرور�ة بــین نمطــین  طــاإفــي    25
مــن خــالل مسلســل    ،رض  الواقــع  خ�ــار الجهو�ــة  الموســعةأســس تنم�ــة مجال�ــة  متوازنــة تتــرجم علــى  أرســاء  إلــى  إصــالحات تطمــح  إ

نهـا لـم تـتمكن مـن  أغیـر    ،التراب�ـةعلى ضخ  المز�ـد مـن الدینام�ـة  للمجـاالت   ،صالحاتساعدت هذه اإلوقد   .الالمر�ز�ة  والالتمر�ز
صــل   أوتشــكل ثــالث  جهــات مــن     .الوطن�ــة  تظــل محصــورة  فــي عــدد قلیــل مــن الجهــاتمــا دامــت الثــروة    ،المجال�ــةتقلــ�ص  الفــوارق  

حسـب  معط�ـات صـادرة  عـن المندو��ـة  السـام�ة     -   2018فـي المائـة  مـن النـاتج  الـداخلي  الخـام فـي   60اثنتـي عشـرة  مـا ینـاهز  
حسـب    جمـاليصـل اثنتـي عشـرة  �قـل النـاتج الـداخلي  الخـام اإلأوفـي  ثمـان جهـات مـن    .  -   2018،�ات الجهو�ـة"" الحسا،للتخط�ط  

فـي  الت�ـاین    ،كبـرفـي جزئهـا  األ   ،وداخـل  الجهـة  الواحـدة  الفوارق  في الثروة  بین الجهاتوتعكس     .الوطنيالفرد الواحد عن المعدل 
التوز�ــع  غیــر العــادل للتجهیــزات      ،الفــوارق و�ز�ــد مــن حــدة هــذه    .ال�شــري  والمــوارد  الطب�ع�ــة  ســمال  أالر مــن حیــث    ،مكانــات المتاحــةاإل
فـي    اً ضعف  اً �ضأوتعكس    .والحفاظ  علیهاكفاءات والمواهب التي تحتاجها  الصعو�ة  جلب    ،و�ذا   .واالجتماع�ة  ساس�ة االقتصاد�ة  األ

المجـالي للس�اسـات   ف�مـا �خـص التنز�ـل    ،قاومـة التغییـروم خیرأ�التـ اً ارت�اطـ ،فضـلأعلى استغالل  المؤهالت  المجال�ـة  �شـكل  القدرة 
ول   أالتـي  �انـت    ،قال�م الجنو��ة  للمملكـةوتشیر تجر�ة  األ  .الجهاتصلة �المرافق  العموم�ة لفائدة  العموم�ة  ونقل الصالح�ات المت

وقــد  مكنــت  الجهــود      .مــر ممكــنأن تعبئــة  المــؤهالت علــى المســتوى  الترابــي  أ  ،مــن نمــوذج تنمــوي جدیــد خــاص بهــامنطقــة  تســتفید   
ــذه األ ــة  مـــن وضـــع  هـ ــلطات العموم�ـ ــد اآلن  السـ ــذلتها  لحـ ــةالتـــي بـ ــدة  للتنم�ـ ــال�م علـــى ســـكة  واعـ ــا تـــدل  ،قـ ــة     �مـ علـــى ذلـــك  الدینام�ـ

اللجنــة الخاصــة    : نظــرأ  . خــرى للمملكــةمــع الجهــات األ�المقارنــة    ،  2030فــق  أفــي     هــداف  التنم�ــة  المســتدامةأ لبلــوغ   المتســارعة  
                                                                                             .46ص  ،مرجع سابق ،�النموذج  التنموي 

  ،مالت  حول  الد�مقراط�ة المحل�ة  �المغربأت  : ضمن  ،المظاهر التار�خ�ة  والتنظ�م�ة  للجهو�ة في المغرب  ، محمد ال�عقو�ي  26
 .114ص    ،   2005،ولىالط�عة األ  ،فاس  ،شهارفنون  الط�اعة واإل
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                                                   .27وفق خصوصيات �ل منطقة  ،لوضع �ل االس��اتيجيات  التنمو�ة ،ص�حطار األ و�اعتباره اإل  ،لتحديث الدولة

ينب�� العمل ع��  تحقيق اش��اطات العدالة  ،نصاف" باملغربومن أجل بلوغ غايات "دولة اإل  ،ع�� هذا األساس

                       .وا�حد من تأث��ا��ا املتعددة ع�� نتائج ومستقبل التنمية "املأمولة" ،�ش�ل عام ،القمينة بكبح الفوارق 

،نصاف" عمومذا �انت "دولة اإل �و  ،نھإ      
ً
رساء آليات وسياسات العدالة الكفيلة إ�عمل ع��  ،و�ش�ل معياري  ا

تتطلب �� ك��ها ال��ك��   ،�� شقها ا�جا��  ،نصاف"ن "دولة اإل إف ،فراد وا�جاالتبا�حد من الفوارق القائمة ب�ن األ 

عن طر�ق اتخاذ ا�جال   ،أن اعتماد هذه االس��اتيجيات ،ذإ .ع�� سياسة التن�يل ال��ا�ي لالس��اتيجيات التنمو�ة

يجب أن ال  تنفصل عن العدالة   ،كما أن هذه السياسة .ال��ا�ي قاعدة  لتن�يلها  كفيل بمالمسة حاجيات الس�ان

                                                                                                    .28من أجل تحقيق وسن نموذج تنموي عادل ،وذلك .االجتماعية  والتوزيع العادل  لل��وة

ولو�ات ال�ي �ستشرفها  ولو�ة من األ أة ملتطلبات املواطن�ن ومن منظور االستجاب  ،نصاف ال��ا�ي�عت�� اإل  ،ومن ثم

ن تتكرس من خالل الرفع   أال�ي عل��ا  ،ولو�ةفق تحقيق غايات النموذج  التنموي املق��ح . و�� األ أ��  ، 2035مغرب 

من قدرة  االقتصاد الوط�ي ع�� خلق املز�د من القيمة املضافة ومناصب شغل ذات جودة �ستفيد منھ جميع 

ح�ى �ستفيد م��ا  ،من خالل التوزيع العادل للموارد والبنيات واملرافق وا�خدمات ،وكذا .29ا�جاالت ال��ابية 

 يض أ و  ،�خاصاأل
ً
                                                                                                                                               .30طار املساواة والعدالة  إ��  ،ا�جاالت ا

يل مع  مع مواءمة  هذا التحل ،وع�� ضوء تحليلنا ملنطلق�ن أساسي�ن من منطلقات أي نموذج التنموي  ،هكذا

أهمية استناد النموذج التنموي ال��ا�ي ا�جديد "املق��ح" لتحقيق ��ضة  ،و�ش�ل بادي للعيان ،ت��ز ،الواقع املغر�ي

طار من التما�� املطلق ب�ن "دولة إو��  ،و�� اآلن نفسھ ،وال�ي  تجمع ،ع�� املقار�ة ال��ابية "الذكية"  ،مغرب الغد

أي طر�قة لتوزيع  : ش�الية املتمثلة  فيما ي�� ن يجيب عن اإل أ� الذي يحاول وهو التما�  .نصاف"ا�جهات" و"دولة اإل 

�عت�� أ��ا غ�� ملزمة   ،فالغنية .�� وقت �عت�� فيھ �ل ا�جهات ال��ابية أ��ا لم تنصف ؟،عادل للموارد وال��وات

�عت�� نفسها �حية تقسيم  ترا�ي غ�� عادل يخدم املناطق  ،وهذه  األخ��ة .مساعدة الضعيفة  Destinبتحمل قدر 

                                                                  .31الغنية و�جب �غي��ه  لصا�ح استقاللية أك�� لها

جعل التنمية ال��ابية  ،و�الضرورة ،يف��ض ،و�� عالقة وطيدة مع املنطلق التوزي��  ،ن املنطلق ال��ا�يإ ،�� ا�جمل

  ،ن ينب�ي عل��ا النموذج التنموي ا�جديدأسس ال�ي يجب هم األ أحد أ
ً
  ،لديمقراطية محلية حقيقية  ب�و��ا مدخال

 ونظر 
ً
ت واالس��اتيجيات ا�جديدة طار وا�جال املناسب لبلورة  ووضع التصورال�ون ا�جال ال��ا�ي  �عت�� اإل   ا

عن طر�ق  جلب  املشاريع  واالستثمارات  ،وتحديث  التدب��  العمومي والتخطيط  �خلق  فرص الشغل ،للتنمية

 
 .   47ص   ،مرجع سابق  ،خالد فر�د    27
 .   165ص   ،مرجع سابق  ،بالل الر�راكي  28
               .37ص ،مرجع سابق  ،اللجنة الخاصة �النموذج  التنموي    29
ر��ع     ،4 العدد   ،المجلة المغر��ة العموم�ة  ،شكال�ة التضامن والموازنة�العدالة  التوز�ع�ة �الجماعات المحل�ة  و   ،در�س جردان إ    30

 .64ص  ،2009
 .   62ص   ،المرجع نفسه  31
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وتحقيق العدالة    ،كفيل بتحقيق العيش الكر�م  للمواطن  ،لبناء اقتصاد ترا�ي قوي  ،األجنبية والوطنية

�� سياق ترسيخ  مدارك  ،ا�جاالت ال��ابية ،وكذا .32ع  أفراد ا�جتمع مع توزيع عادل لل��وة ب�ن جمي ،االجتماعية

 اجتماعي ،�ش�ل منصف ومستدام ،التنمية ال��ابية تحقق الغايات التنمو�ة ،بالتا��  ،وجعل .العدالة ا�جالية
ً
  ا

 ومجالي
ً
                                     .ا

نحو جماعات ترابية جديدة                                                                                 : النموذج  التنموي ا�خاص با�جاالت ال��ابية  :املبحث الثا�ي 

نماط  أن النموذج  التنموي "ال��ا�ي" هو تجسيد للمواءمة الفعلية والفعالة ب�ن نمط�ن من أ ،كيد أيمكن الت

                                               .ا�ح�امة التنمو�ة وا�ح�امة ال��ابية : ا�ح�امة

  ،�ع�ي توف�� اش��اطات قيام تنمية حقيقية متوازنة ومنصفة ،ذا �انت ا�ح�امة التنمو�ة�و  ،نھإ ،نأ�� هذا الش

فراد وا�جماعات يخدم �ل األ  ،مو�� ومن منظور ش ،الوطنية وا�حلية ،صعدة ومختلف املستو�ات وع�� ش�ى األ 

ع�� ممارسة السلطات ا�حلية لالختصاصات املنوطة ��ا ع��  ،ساسباأل  ،ن ا�ح�امة ال��ابية تدلإف ،وا�جاالت

                                                                                      .صعيد تحس�ن  مؤشرات التنمية ال��ابية ع�� وجھ ا�خصوص

،عموم
ً
كمؤسسات ديمقراطية للتدب�� " ا�حوكم" للشأن العام  33طار الدس��ة املطلقة ل�جماعات ال��ابيةإ و��  ا

و�غية تكريس   ،bureaucratique-Post 34ومن منظور التدب�� العمومي ا�جديد ملا �عد الب��وقراطية ،التنموي 

ن  أع��  ،من الدستور املغر�ي ا�حا��    135و�� من الفصل ترى الفقرة األ  ،املز�د من أ�عاد ا�ح�امة ال��ابية

                                                                                         .قاليم  وا�جماعات""ا�جماعات  ال��ابية للمملكة �� ا�جهات والعماالت واأل 

وذلك،   .ن النموذج  التنموي الوط�ي ما ف�ئ �عرف "ترنحات" عديدةأخرى، سنجد أهذا من ناحية، ومن ناحية 

النموذج  ،و�� "ال��نحات "ال�ي تمس كذلك .بالرغم من التقدم امللموس وا�حاصل ع�� مستوى "ح�امة الدولة"

ومن ثمة، الدعوة امللكية بضرورة إعادة   .35ة االختالالت والتفاوتات ا�جالية أمن حيث �ش ،التنموي" ال��ا�ي"

 
 .13ص ،مرجع سابق  ،بالل الر�راكي  32
ة  الجهات  مكانهمها  تدع�م  أ   ، الجهوي والمحلي  ن أقام الدستور �التنص�ص على عدة  مقتض�ات ثور�ة تهم تدبیر الش  حیث 33

الحكامة    ،ز�ر�اء خراط   : نظرأ  .   )  146الى الفصل     135من  الفصل  (   فصالً   12 مع تخص�صها  ب  ،والجماعات التراب�ة
محاولة  في �سط سبل   : فاق  التطبیقآو    2011دستور     مستجدات  : ضمن  ، سسدراسة في األ  : 2011على ضوء دستور  
منشورات    ،الدستور�ة  والس�اس�ةسلسلة  الدراسات   ،بوحمیدي  شراف وتنسیق م�مون خراط  ونبیلإ   ،لمقتض�اته    التنز�ل الد�مقراطي

                                                                                                                                      .  272 ص    ،  2014  ،سطات  ،مكت�ة الرشاد   ،مجلة العلوم القانون�ة
34 F.Piron, La production politique  de l’indifférence dans le nouveau management  public, 
Anthropologie  et Société, vol.27, n°3 ,2003 ,p.50. 

-ولى من السنة التشر�ع�ة  الثان�ة  من الوال�ة  التشر�ع�ة   العاشرة  یؤ�د الملك  في خطاب  افتتاح  الدورة  األ   ،في هذا الصدد   35
ص�ح أن النموذج  التنموي   الوطني   أال   إ  ،�شهد �ه  العالم     ،اً ملموس  اً ذا  �ان  المغرب  قد حقق تقدمإ"  : -2017كتو�رأ  13
وغیر قادر  على الحد  من الفوارق  بین   ،والحاج�ات  المتزایدة  للمواطنین  ،غیر قادر على االستجا�ة للمطالب  الملحة  ،الیوم

    .وعلى  تحقیق العدالة  االجتماع�ة "  ،ومن التفاوتات  المجال�ة   ،الفئات
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 النظر �� النموذج التنموي القائم، وطني
ً
 وترابي  ا

ً
يدعم اإلنصاف ا�جا�� واإلنصاف  ،، و�لورة منظور تنموي جديدا

 االجتما�� مع
ً
                                              .و�حقق رؤ�ة متطورة للمجاالت ال��ابية ا�ختلفة ،36ا

                     املبادئ  الك��ى  للنموذج  التنموي "ال��ا�ي" باملغرب :املطلب  األول  

ع�� هذا   .37همية فائقة بالنسبة  للتدب�� العمومي باملغرب ألة التنمية ال��ابية �� الوقت الراهن أتكتسب مس 

وع�� مدى عقود  ،ومنذ االستقالل ،ش�لت ا�جماعات ال��ابية ،بخيار الالمركز�ةخذ بالدنا أمن منطلق و  ،األساس

�� اختصاصا��ا والرتباطها با�حياة اليومية للمواطن ف�ي إ  ، فبالنظر .و نموذج  تنموي أحجر الزاو�ة ألي  مخطط 

 ،ن الدولة املغر�يةأار ع�� اعتب ،�� تحمل مسؤوليا��اإمدعوة  ،و�� اليوم .لة التنميةأك�� من غ��ها بمسأمعنية 

��ا إف ،و املاليةأسواء م��ا القانونية  ،�� �و��ا وسعت من اختصاصا��ا ووفرت لها مجموعة من الوسائلإضافة و�اإل 

حدثت من أهداف ال�ي  �غية بلوغ األ  ،وذلك �لھ .ل��ا �� اشتغالهاإاملبادئ ال�ي تحتكم  ،و�ش�ل رئي��ي ،وطدت

ع�� تطو�ر رهانا��ا كمجاالت ترابية  ،ن نفسھو�� اآل  ،مع العمل .38لة التنمية أو�� مقدم��ا تحقيق مس ،جلهاأ

 �� إطار تر�خ "دولة ا�ح�امة" ترابي ،جديدة �ستفيد من مجمل  هذه املبادئ
ً
و دولة النموذج التنموي "ال��ا�ي" أ ا

                                                                                  . مول أامل

                                                مبدأ التدب�� ا�حر : و��الفقرة األ 

وع��     ) 136الفصل  (التدب�� ا�حر  أيؤكد  الدستور املغر�ي ا�حا�� ع�� ارت�از التنظيم ا�جهوي وال��ا�ي ع�� مبد

                                                                                       .39 )  146 الفصل (قواعد ا�ح�امة املتعلقة بحسن تطبيق هذا املبدأ  

متم��ة  ،إال إذا تمتعت بصالحيات خاصة ��ا  ،ن تدبر شؤو��ا بحر�ةأ، ال يمكن ل�جماعات ال��ابية �� هذا الصدد

 عن اختصاصات الدولة و�عيد
ً
لعام  لالختصاص، الذي �ع�� عنھ بصيغة وال �ع�ي الشرط  ا .40عن  رقاب��ا املطلقة  ا

 
 12-ولى  من السنة  التشر�ع�ة  الثالثة  من  الوال�ة التشر�ع�ة  العاشرة  �مناس�ة  افتتاح الدورة  األ    �قول الملك  في خطا�ه   36
و�لورة    ،عادة النظر  في النموذج  التنموي الوطنيإ لى   إ  ،في  السنة الماض�ة ،من  هذا المنبر  ،" لقد  دعوت-2018كتو�ر  أ

وعلى تحقیق  العدالة  االجتماع�ة    ،وقادر  على الحد  من الفوارق  والتفاوتات    ،�ستجیب  لحاج�ات المواطنین  ،منظور جدید 
    .والمجال�ة ومواك�ة  التطورات  الوطن�ة والعالم�ة"  

  ،العـدد الرا�ـع  ،�حـاث فـي االقتصـاد والتسـییرمجلـة األ ،متطل�ات الحكامة في التنم�ة التراب�ة �ـالمغرب  ،بر�انأعماد    ،محمد  موني   37
 .98ص   ،2015شتنبر   ،ولالجزء األ

ي  دور للجماعات  أ  : النموذج التنموي  الجدید  �العالم  القروي   "  ،قل�مي موالي  �عقوب  عضوة المجلس اإل  ، عز�زة الهالل    38
 : نظر الرا�ط التاليأ     .4ص    ،"    اً والد م�مون  نموذجأالجماعة  التراب�ة     ؟التراب�ة

https://www.csmd.ma/documents/Aziza%20Alhilal%20Contribution.pdf 
دراسة  فـي      (زمة   الد�مقراط�ة  التمثیل�ة  وتقیید   الد�مقراط�ة التشار��ة   أ   : �عض قیود  الد�مقراط�ة   المحل�ة ،ولتیتأبراه�م  إ 39

 .59 ص ،مرجع سابق  ،–دراسات متكاملة     -فاق التنم�ة التراب�ة �المغرب  آالد�مقراط�ة المحل�ة  و   : ضمن  ،)التجر�ة المغر��ة
ال یتعـارض   أ�جـب     ،دار�ة  للوالة  والعمالن خضوع الجهات  والجماعات  التراب�ة  للرقا�ة اإلأستاذ عبد الواحد القر�شي   یرى  األ   40

مــر   وســواء  تعلــق األ  ،عمــالو علــى األأشــخاص   ســواء  علــى األ  ،دار�ــة  المشــددةالتــدبیر الحــر الــذي یتعــارض  والوصــا�ة  اإل   أومبــد 
التــدبیر الحــر  �خــول   للهیئــات  المر�ز�ــة �ــل مــن ســلطة  التــداول  �ك�ف�ــة       أن  مبــد أعلــى اعت�ــار     ،و المالءمــةأبرقا�ــة  المشــروع�ة   
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جهزة  أ�ون ا�جلس  يدبر عن طر�ق  مداوالتھ الشؤون  املتعلقة  باختصاصھ، وجود تقاسم  للصالحيات ب�ن 

 يض أجماعة ترابية ما فحسب، ولكنھ �ع�ي 
ً
تحديد اختصاصات  ا�جماعة  ال��ابية، مقارنة با�جماعات  العمومية  ا

                                                                          .41�خاص الذاتي�نو األأخرى  األ 

 أم�� ملبدباعتباره  تكريس قانو�ي وع ،ن �ستخلصها من �عض مخرجات خيار ا�حكم الذا�يأيمكن   ،هذه املالحظة 

من ب�ن ما جاء �� مضام�ن  ،ذإ .بل وح�ى حر�ة  التصرف �� املوارد  ،التدب�� ا�حر املوسع  �� ممارسة االختصاصات

ن س�ان جهة ا�حكم الذا�ي لل�حراء يتولون داخل ا�حدود ال��ابية ل�جهة و�واسطة  أ، مق��ح ا�حكم الذا�ي

وهو ما �ع�ي حر�ة     .تنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافيةدارة ا�حلية والاملؤسسات الديمقراطية ل�جهة اإل 

وذلك �لھ، يتم  .42و�� ا��جام مع املقتضيات  الدستور�ة    ، طار  املساواة  والتضامن إالتصرف �� ثروات ا�جهة  �� 

                                                                  .43املتقدمة �� نطاق ا�حكم  الذا�ي  املؤطر  ��ي�لة جديدة  للدولة الوطنية ا�حمولة ع�� نظام ا�جهو�ة 

�املادة  الرا�عة من القانون   ،هناك املرتكز القانو�ي أالذي �ش�� إ�� هذا املبد  ،ز�ادة ع�� املرتكز الدستوري

 باعتبارها مادة �عطي ل�جهة حق تدب��  شؤو��ا انطالق ،45 111.14رقم   44التنظي�ي  ل�جهات 
ً
التدب��   أمن مبد ا

و�� كيفية تنفيذ مداوال��ا ومقررا��ا مادامت  ،والذي يخول لها حق التداول الديمقراطي  ��  مقررا��ا ،ا�حر

ا�جماعات املتعلق ب 113.14ع�� مستوى القانون التنظي�ي رقم    التنصيص ،وكذا .مندرجة �� إطار القانون 

   243وال�ي ال تختلف �� جوهرها عما تنص عليھ  املادة  ،ع�� ارت�از  ا�جماعة ع�� مبادئ التدب�� ا�حر46واملقاطعات 

 
ن   �ـان  ال �عنـي  االسـتغناء  عـن الوصـا�ة   �التدبیر  الحر  و    أن  مبد إف  ،و�التالي  .د�مقراط�ة  وسلطة   تنفیذ  مداوالتها  ومقرراتها  

ــة فأ ــة  االدار�ـ ــد إو الرقا�ـ ــه مبـ ــة   أنـ ــذه  الرقا�ـ ــي  �الضـــرورة  تخف�ـــف  هـ ــرأ   .�قتضـ ــي     :نظـ ــد القر�شـ ــد  الواحـ ــي  أ  ،عبـ ــة فـ ــئلة الحكامـ سـ
  2016  ،ولـىالط�عـة األ،  فـاس  ،ورو المتوسـط�ة للمغـربالمط�عـة  األ  ،ضاءات في  الدراسات القانون�ـةإسلسلة  ،االنتخا�ات  المغر��ة 

 .  10ص    ،
فـاق التنم�ــة  آالد�مقراط�ـة المحل�ـة  و   : ضــمن  ،  -دراسـة مقارنـة  -التــدبیر الحـر علـى ضـوء  الجهو�ــة   المتقدمـة  أمبـد   ،والسبـأحمیـد    41

   .  91 ص  ،مرجع سابق ،–دراسات  متكاملة    -التراب�ة  �المغرب  
 .67ص ،مرجع سابق  ،در�س جردان إ    42
مقاالت  في    -جل  نموذج  تنموي  جدید أمقدمات س�اس�ة من    : ضمن  ،الثابت والمتحول  في قض�ة الصحراء  ،امحمد  لقماني    43

 .89ص   ،  2019    ،الط�عة األولى  ،فاس  ،مط�عة سا�س  ،-الماكرو بولیت�ك 
بتنفیذ  القانون  التنظ�مي      )  2015 یولیو     7   (  1436من رمضان    20الصادر  في     1.15.83رقم   الظهیر الشر�ف      44

      .)     6585ص     ،2015یولیوز    23بتار�خ    ،   6380عدد    ،المنشور �الجر�دة  الرسم�ة  (المتعلق �الجهات      111.14رقم  
  1.15.84رقم      الظهیر  الشر�ف  -  قال�مالمتعلق  �العماالت  واأل  112.14 المادة  الثالثة من القانون   التنظ�مي  رقم  و    45

المتعلق  �العماالت    ،   14. 112بتنفیذ  القانون  التنظ�مي  رقم   )   2015یولیو     7   (  1436من رمضان   20الصادر  في   
والتي تنص على  تطب�قات    ،    -.)    6625ص     ،2015یولیوز    23بتار�خ    ،  6380عدد    ،المنشور �الجر�دة  الرسم�ة  (واألقال�م  

 .التدبیر الحر على مستوى هذا الصنف من الجماعات التراب�ة  أمبد 
بتنفیذ  القانون  التنظ�مي     )  2015 یولیو     7    (  1436من رمضان    20الصادر  في     1.15.85رقم      الظهیر  الشر�ف      46
     .)    6660ص    ، 2015یولیوز    23بتار�خ    ،   6380عدد    ،المنشور �الجر�دة  الرسم�ة  (المتعلق   �الجماعات      14. 113رقم
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يخول هذا التدب�� ل�جماعة سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداوال��ا  ،بحيث .من قانون ا�جهات

 التنصيص ع�� اح��ام جملة من املبادئ املؤطرة لقواعد ا�ح�امة تطبيق ،وكذا .ومقررا��ا
ً
  ،47التدب�� ا�حر أملبد ا

                                                                                     .بإم�ان تن�يلھ السليم ضمان نجاعة تدخل ا�جماعات ال��ابية ع�� صعيد املسارات التنمو�ة للبلد ك�ل أكمبد

                                                                    مبدأ التفريع : الفقرة الثانية 

�عد مبدأ التفريع من املبادئ ا�جديدة ال�ي �عت�� بمثابة الضامن  للتطبيق الفع�� واملمن�ج  للتوجھ  ا�جديد الذي 

كتوجھ �ع�ئ �افة  ، واملتمثل �� ا�جمع الذ�ي ب�ن "دولة قو�ة مع  مجتمع  قوي " ،يدعو لھ النموذج  التنموي ا�جديد

                                                                                   .يخلق املز�د من فرص التقدم واالزدهار  ،ضمن توازن منصف وعادل ،القوى 

من منظور تبلوره كمبدأ را�خ  ��   ،ع�� التنصيص ع�� مبدأ التفريع ،من الدستور ا�حا��  140وقد قام الفصل

التفريع، اختصاصات ذاتية  أ، و�ناء ع�� مبد" ل�جماعات ال��ابية : طار ا�ح�امة ال��ابية ا�جيدة بقولھإ

                                                                                "  ...خ��ةواختصاصات مش��كة مع الدولة واختصاصات منقولة إل��ا من هذه األ 

ع�� التنصيص ع��   ،وذلك .يت�خص هذا املبدأ �� �عز�ز "التفريع" �� ا�جاالت ال��ابية ا�ختلفة   ،و�ش�ل عام

تحقيق  ،وكذا .تقليص الفوارق ا�جالية  والرفع من نجاعة  السياسات العمومية ال��ابيةاختصاصات، �عمل ع�� 

ع�� صعيد  ال��اب  ،�� سائر تجليا��ا ،�� مدارك التنميةإالوصول   ،و�التا��   .االستدامة والقدرة ع�� التكيف أسس

                                             .ا�ح�� 

ك�� تجديدية،  لتطو�ر منظومة ا�ح�امة نفسها، �� ارتباطها  من منطلق ذلك، يصبح  ال��اب ا�ح�� املرجعية األ

                 .48با�خصوصيات ا�جتمعية �� ضوء املقار�ة ال��ابية 

يتع�ن توسيع  هامش  ،وكما يرى التقر�ر  العام حول النموذج  التنموي ا�جديد ،ومن أجل تحقيق هذا الهدف

فيما يخص تدب�� الشأن العام   ،األنجع  لضمان أداء عمومي مرن وفعالاتخاذ  القرار وتنفيذه �� نطاق  املستوى  

 "مخت�� -ال��ابية–الذي يجعل من ا�جماعة   ،بالش�ل .ا�ح�� 
ً
 ل�حياة ومركز  ا

ً
بحسب �عب�� هن�ي   ،للتضامن" ا

                                                                                        .Henri Sellières49 سولي��

من أجل دعم انبثاق    ،بلورة السياسات العمومية ع�� صعيد ا�جاالت ال��ابية ،ينب�� �أولو�ة ،�� هذا الشأن

           .عر�ضة املعتمدة ع�� الصعيد الوط�يبا��جام تام مع رؤ�ة التنمية وخطوطها ال ،وذلك .ا�حلول ا�حلية املبتكرة

و�� سياق تكريس  ، ن مبدأ  التفريعإف ،صالحات ذات الصلة  بالالتمركز و�الالمركز�ة�� �سريع  اإل إ  ،ضافةو�اإل 

خيار ا�جهو�ة املتقدمة �ستد��  جعل الفاعل�ن ع�� املستوى  ال��ا�ي هم الفاعل�ن  الرئيسي�ن �� تنمية  ا�جهات 

كما هو الشأن  بالنسبة  لالعتماد ع�� السلطات   ،ل��اإوتوسيع هامش  تدخلهم  وآليات التنمية ال�ي  ي�جون 

 
ص   ، 12السنة    ،  40/39العددان     ،مجلة مسالك  ،التنظ�م�ة  لى القوانین إمن الوث�قة الدستور�ة    : تدبیر التراب  ،رشید  ل�كر   47

131 . 
   .   172ص ، 2010   ،ولىالط�عة األ ،الدار الب�ضاء  ،الشر�ة المغر��ة لتوز�ع  الكتاب  ،خواتهاأالحكامة و  ،سعید جفري   48

49 Pierre-Noël Denieuil, Houda Laroussi , Le développement social local et la question des 
territoires, Paris :L’Harmattan ,2005 ,p.16. 
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                                                                     . 50شراك القطاع  الثالث  كفاعل  �� التنمية ا�حلية إأو ا�جهو�ة للتنمية  للقيام بمشاريع  ك��ى 

 ،خر من مبادئ ا�ح�امة ا�حليةآ أالتفريع مبد أطار تجسيدات املقار�ة ال��ابية، يرتبط بمبدإو��  ،عالوة ع�� ذلك

جو�ة  أن �عطي أو �ل مستوى من ا�ح�امة يجب أوال�ي بمقتضاها �ل مستوى  ترا�ي   ،ةواملتمثل �� الثانو�ة  الفاعل

 .51�� الفلسفة ال�ي ينطوي عل��ا  املفهوم ا�جديد للسلطة  ،وهذه .نوعية ومحددة لتساؤالت وقضايا  مش��كة

  خاصة ع�� مستوى تقديم  ا�حلول ا�حلية للمشا�ل ا�حلية، كما ينص ع�� ذلك املن�ج التواتري 

itérative méthode La  52، ��و�� املقار�ة ذا��ا .53والذي �عد مقار�ة جديدة إلنجاز اإلصالحات  و�حداث التغي،  

 ،بما ف��ا ا�حور املتعلق با�جاالت ال��ابية ،لغدال�ي تم التوسل ��ا إل�عاش محاور النموذج التنموي املق��ح ملغرب ا

                                                                            .سس التنميةأوجعلها  كفضاءات  ل��سيخ  

                                                                           التسي�� الديمقراطي للمجاالت ال��ابية  أ مبد  : ثالثة الفقرة ال

ن �انت  الدسات��   أو�عد  ،هكذا  .التدب�� بكيفية ديمقراطية  للشؤون ا�حليةأ العمل ع�� ذا املبدواملقصود ��

�عبار�ي "" التسي��    2011خذ دستور  أ ش�ال عن " التدب�� الديمقراطي " تتحدث �ش�ل من األ  ،السابقة

                                            .الديمقراطي" و" التدب��  الديمقراطي"

  .ينص ع�� ما ي�� "ا�جماعات  ال��ابية  للمملكة  �س��  شؤو��ا  بكيفية ديمقراطية" ،من  الدستور   135فالفصل 

وقبل   .54خرى  لشؤو��ا  بكيفية  ديمقراطية"��ابية  األ نجد عبارة  "تدب�� ا�جهات وا�جماعات ال ، 146و�� الفصل 

ن " ا�جماعات ا�حلية  تنتخب مجالس  تت�لف  بتدب�� أع��   1996من الدستور املراجع ل   101جاء �� املادة  ،ذلك

 شؤو��ا تدب�� 
ً
 ديمقراطي  ا

ً
                                       .طبق شروط يحددها القانون" ،ا

�ستلزم  ت�و�ن   ،والتدب�� الديمقراطي ع�� ذلك .فعلية وحقيقية يقت��ي هنا اتخاذ قرارات ، ومصط�ح التدب�� هنا

                                                                            .55غلبيةعضاء والتصو�ت ع�� القرارات  باأل أجهزة م�ونة من عدة  أي أ ،مجالس

 
               .54ص    ،مرجع سابق ،اللجنة الخاصة �النموذج التنموي    50
 ،مرجع سابق   ،  حول  الد�مقراط�ة المحل�ة  �المغربمالت  أت  : ضمن  ،الم�ادئ الكبرى للحكامة المحل�ة    ، محمد ال�عقو�ي  51

 . 203ص    ،ضمن المرجع نفسه ،الخصوص�ات الكبرى للمفهوم الجدید للسلطة  ،محمد ال�عقو�ي   ،و�ذا   ؛  182ص
�ما    .   2021عدادها للتقر�ر العام المقدم  خالل شهر ماي  إ وهو المنهج الذي  توسلت �ه اللجنة الخاصة �النموذج  التنموي في     52
 . طار النموذج  التنموي المقترح  إالموصى بها في   مع م�ادى العمل  اً وروح  اً نه المنهج  الذي یتوافق متنأ

طـار بیئـات  إ�جـابي المالئـم  للمشـاكل فـي  النهـوض  �الح�ـاد اإل   ،والً أ  : وهـي  ،ساسـ�ةأر�عـة م�ـادئ أوهي المقار�ة  المرتكزة  علـى   53
ــ  .محم�ــة ــ  .التجر�ــب  والــتعلم  والتكــرار  والتك�ــف  ،اً ثان� تقــد�م حلــول   محل�ــة لمشــاكل    ،اً خیــر أو   اً را�عــ  .التعمــ�م  عــن طر�ــق النشــر  ،اً ثالث
مرتكـزة  علـى  الممارسـات     ،عبر العمـل علـى تحدیـد  المشـاكل الحق�ق�ـة  المـراد حلهـا  وترتیبهـا وال�حـث لهـا عـن حلـول محل�ـة ،محل�ة

              .57ص ،مرجع  سابق ،اللجنة الخاصة �النموذج  التنموي   : نظرأ   ًا.الجیدة والفضلى  بدل نقل حلول جاهزة  مس�ق
دارة  المحل�ــة  المجلــة المغر��ــة  لــإل  ،مالحظــات حــول  �عــض المفــاه�م  : والمصــطلحات القانون�ــة  2011دســتور    ،محمــد ال�عقــو�ي    54

 .62ص ،مرجع سابق  ،ولتیتأبراه�م  إ ،و�ذا ؛20ص   ،2019بر�ل  أ–ینایر    ،145/144عدد  مزدوج    ،والتنم�ة
  ،مالت حول  الد�مقراط�ة المحل�ة  �المغربأت  : ضمن  ،المظاهر التار�خ�ة  والتنظ�م�ة  للجهو�ة في المغرب  ، محمد ال�عقو�ي  55

 . 116 ص  ،مرجع سابق
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ن تخو�ل ا�جانب التقر�ري ل�جماعات  ال��ابية ع�� ضوء سمو املقار�ة ال��ابية وترسيخ أيمكن القول  ،ومع ذلك

ن �سميھ ب"ا�جور" أ�� إطار ما يمكن  ،ن يفرض و�نوع  من الهيمنة  املطلقةأر�ائز الديمقراطية ا�حلية ال ينب�� 

بل ينب�� االل��ام الصارم والتقيد الدائم بحسن التسي��  والبحث عن السبل املمكنة   ،ي و "االستبداد" التنمو أ

�ل  .هدافها ونواتجهاألتحقيق  طرق التعاون ب�ن  املستو�ات ال��ابية ا�ختلفة  و�عاضد وسائلها و�رامجها وت�امل 

 ،�� ظل العناصر الرئيسة للتنمية التشاركية ،وكذا .�� سياق هندسة جديدة ل�ح�امة ال��ابية ن يتمأعليھ  ،ذلك

                                                               .56من و�� �شار�ي ونمو شامل وابت�ار مؤسسا�ي 

كم�ون ر�ادي  من م�ونات  ، 2011ومنذ تب�ي  دستور  ،، ومن منظور تبلور ا�جماعات ال��ابيةبصفة عامة

ومن منطلق  ،يتو�� ع�� برامجھ االس��اتيجية  املساهمة  الفعالة �� بلورة  املمارسات التنمو�ة الفض��  ،ا�ح�امة

التدب�� ا�حر والتعاون والتضامن واملشاركة والتفريع ��   : من قبيل ،املبادئ املوجهة لرؤ�تھ "ال��ابية" ا�جديدة 

أن   ،قادرة ع�� التكيف ،قو�ة" ومن أجل بناء دعامات مجاالت ترابية " ،نھ أض�� من الالزمإف ،57  ...االختصاص

��   ،والكفيلة ،58ع�� مجموعة من االختيارات  االس��اتيجية ،ينب�ي النموذج التنموي "ال��ا�ي" املق��ح  ملغرب الغد

                                                        .لشاملة �ش�ل عام ب��سيخ أسس التنمية ال��ابية �ش�ل خاص والتنمية  ا  ،��اية املطاف

نحو مجاالت  ترابية داعمة للتنمية                                                                                   : النموذج التنموي "ال��ا�ي" ا�جديد  : املطلب الثا�ي 

و أب"الفخ التنموي"  Larry Diamond  وقصد تفادي الوقوع  فيما �سميھ الري دايموند ،ع�� صعيد املغرب

مول ش�لت أاملنطلق ال��ا�ي للنموذج التنموي" ال��ا�ي" امل  جل ترسيخأومن  ، الطر�ق املسدود ع�� املستوى ال��ا�ي

واليات اشتغال إانطالقة قانونية مهمة �� ضبط   ،و�ناء ع�� املرجعيات الك��ى للدستور ا�حا��   ، 2015سنة 

و�ناء ع��   ،�حت �ختلف ا�جماعات ال��ابيةأ ،ذإ  .سس ح�امة ترابية فعلية وفعالةأا�جماعات ال��ابية وتكريس 

اختصاصات ذاتية واختصاصات مش��كة مع الدولة واختصاصات منقولة   : التفريع اختصاصات واسعة أمبد

خرى تتوفر �� مجاالت اختصاصا��ا وداخل  صبحت ا�جهات وا�جماعات ال��ابية األ أكما  .خ��ةل��ا من هذه األ إ

           .59دائر��ا  ال��ابية ع�� سلطة  تنظيمية  ملمارسة صالحيا��ا

 
56 Pierre-Noël Denieuil, Houda Laroussi , Op .cit  ,pp.23-24. 

صــفقات  الجماعــات التراب�ــة  بــین حكامــة     : ضــمن  ،رقمنــة الصــفقات ورهانــات تحســین الحكامــة التراب�ــة �ــالمغرب  ،محمــد ال�كــوري   57
منشـــورات مجلـــة العلـــوم    ،عـــداد  وتنســـیق  عبـــد الحـــي  الغر�ـــة وم�مـــون خـــراطإ   ،مؤلـــف جمـــاعي  ،الـــنص التشـــر�عي ومتطل�ـــات التنم�ـــة  

 . 254ص ، 2020   ،الر�اط  ،من�ةمط�عة األ ،ولالجزء األ ،ي عشرالعدد الحاد  ،داري سلسلة فقه القضاء اإل  ،القانون�ة
  ،العمــل علــى انبثــاق "مغــرب الجهــات"    ،والً أ  : �حــدد التقر�ــر العــام  حــول النمــوذج  التنمــوي  الجدیــد هــذه االخت�ــارات فــي خمســة      58

ت�سـیر تهیئـة مندمجـة  للمجـاالت التراب�ـة   ًا،ثالثـ ؛ترا�طهـاعادة تنظ�م متجدد للمستو�ات التراب�ة  وتشج�ع إ ضمان  ًا،ثان� ؛مزدهر وحیوي 
الحفـاظ علـى المـوارد  الطب�ع�ـة  وتقو�ـة  قـدرات الصـمود لـدى   ًا،را�عـ ؛طـار العـ�ش وتعز�ـز الـر�ط  �الشـ�كات والتنقـل�وتحسین السـكن و 
  .ج�ـال المقبلــة  بنائنــا واألأالحفـاظ  علــى المـوارد المائ�ــة  النـادرة لصــالحنا ولصـالح     ًا،خامســ  ؛مـام التغیــرات المناخ�ـةأالمجـاالت التراب�ــة  

               .117ص   ،مرجع سابق  ،اللجنة الخاصة �النموذج  التنموي   : نظرأ
      .  37ص ،مرجع سابق  ،عبد هللا شنفار  59
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سناد الوحدات ال��ابية  اختصاصات إهو  ،ن من مظاهر الديمقراطيات املعاصرةع�� أ   ،يمكن التأكيد ،هكذا

   30بصدور  ظه��    ،فمنذ تب�ي املغرب الن�ج الالمركزي  ؛شباع  ا�حاجيات ا�حلية بنفسها�واسعة لتسي�� شؤو��ا و 

 أصبح لهذه ا�جماعات دور  ،الذي أناط با�جماعات ال��ابية اختصاصات جديدة   1976شتن�� 
ً
 مهم ا

ً
�� تحقيق  ا

   .60�� جانب  الدولةإالتنمية 

تتمتع ا�جالس  ،حيث  .�� ال��وض بالتنمية املستدامة  واملندمجة ،�ش�ل عام ،ت��ز أهمية ا�جماعات ال��ابية ،هنا

خاصة ع�� مستوى التنمية االقتصادية  ،ال�ي ينتخ��ا  الس�ان باختصاص قانو�ي �� عدد كب�� من ا�جاالت

                                       .واالجتماعية

، اسأس ،وذلك .�شاء عدد كب�� من ا�جماعات ال��ابية  ا�حليةإ�� إداري أدت سياسة القرب اإل  ،�� هذا الصدد
ً
 ا

قادرة ع�� التكيف   ،باعتبارها مجاالت ترابية ،وكذا  .61�� �و��ا املسؤولة عن ا�خدمات العامة ا�حلية إبالنظر 

و��   .سس التنمية وتجسيدها  للرهانات الطموحة القمينة بتحقيق مدارك "دولة ا�ح�امة"أوفضاءات ل��سيخ 

 أ ،كيدهاأال�ي تم ت ،لةأاملس
ً
، وثاني . 2011ع�� الدستور ا�جديد ل  ،وال

ً
من خالل مختلف القوان�ن التنظيمية    ا

،وثالث .واملتعلقة با�جماعات ال��ابية  ،2015الصادرة  سنة 
ً
عن طر�ق مخرجات التقر�ر العام للنموذج التنموي   ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . 2021وال�ي تم طرحها للنقاش العمومي �� ماي  ،ا�جديد

 ا�جهات                                                                   : و��الفقرة األ 

ثراء طرائق  إومن منظور   ،كزي من مرتكزات التنظيم ال��ا�ي  للمغرب الالمر   ، باعتبارها ،ومع دس����ا ،بالنسبة ل�جهة

 : من قبيل ،اشتغالها  بجملة  من اآلليات القانونية  ال�ي  تخول لها  تنفيذ  ال��امج التنمو�ة ع�� املستوى ا�جهوي 

فقد  ،...تنظام  الصفقا ،التعاون والشراكة ،أمالك ا�جهة ،م��انية  ا�جهة ،عداد ال��ابإ ،التخطيط ا�حضري 

 أصبح  لزوم
ً
��  صدارة  تدب��   ، وجعلها بالتا��  .الرفع  التمكي�ي من قواعد التدب�� "ا�حوكم" �ختلف هذه اآلليات ا

                                                           .الشأن العام با�جاالت ال��ابية

وا�خاصة بالتن�يل الفع��   ،املتعلق با�جهات  111.14تأ�ي مقتضيات  القانون التنظي�ي رقم  ،��  هذا املضمار

                                                                               .صعدة ع�� �ل األ  ،�عاد التنمية ا�حقيقيةأوتكريس  ،62والفعال ملبادئ ا�ح�امة ال��ابية ا�جيدة 

من منطلق �عز�زها  ،�� صياغة معالم النموذج التنموي ا�جديد باملغرب ،ي��ز انخراط ا�جهة كجماعة ترابية ،هنا

                                                                                  .ملقومات ا�ح�امة التنمو�ة وأسس الديمقراطية التشاركية ومدارك التنمية ا�جهو�ة

 باعتبارها منطلق ،خ��ة�عد هذه األ  ،و�ش�ل عام
ً
 نتاج ،من منطلقات التنمية الوطنية �� شمولي��ا ا

ً
 خالص  ا

ً
لتضافر   ا

   82ي املنصوص  عل��ا  �� املادة و�� سائر  مجاالت الفعل التنمو   ،ثراء برامج  التنمية ا�جهو�ةإجهود ا�جميع �� 

 
  ،المر�ز الد�مقراطي العر�ي للدراسات االسترات�ج�ة  والس�اس�ة  واالقتصاد�ة  ،الصفقات  العموم�ة �رافعة  للتنم�ة  ،بوشعاب سعدو    60

     .3ص  ،  2018،برلین  
المجلة المغر��ة للس�اسات    ،شكال�ة  الفقر �المغرب بین معدالت التفاوت المرتفعة وضعف  الحكامة المحل�ةإ  ،�كني الطاهر   61

 .   110ص    ، 2015شتاء  ، 14العدد   ،العموم�ة
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  ،الثقافة  ،النقل ،التنمية القرو�ة ،التنمية االقتصادية  : املتعلق با�جهات  111.14القانون التنظي�ي رقم من 

                                                                              .البيئة  والتعاون  الدو�� 

 إ
ً
وع��     ،ثراء  مضام�ن  ومخرجات النموذج  التنموي  "املق��ح"إاهمة ا�جهات كجماعة  ترابية �� نرى أن مس ،جماال

ت��ز   ،"دولة  ا�جهات"  كنمط من أنماط  "دولة ا�ح�امة"   بناء دعامات �� سياق  ،�شاء نموذج  تنموي  "جهوي"إ

                                              : من خالل  ما ي�� 

 أ 
ً
يتصف ب�ل    ،عداد  برنامج   متطور إ ،ينب�� ��ذا ا�خصوص ،ذإ : ع��  مستوى برنامج التنمية ا�جهو�ة ، وال

،ساسأ ،الذي  يحدد  ،نھ  ال��نامجأو  ،خاصة ،معالم  الكفاية  والفعالية
ً
ومن منظور رؤ�ة اس��اتيجية " ملدة  ست  ا

 اعتبار  ،نجازها  ب��اب ا�جهةإو أعمال  التنمو�ة  املقرر برمج��ا  سنوات األ 
ً
لتحقيق  ،لنوعي��ا  وتوطي��ا  و�لف��ا  ا

                                                              ؛63ووفق  من�ج  �شار�ي"  ،تنمية مستدامة

،ثاني
ً
القانون و�� من خ��ة  من املادة األ و��  القواعد  املنصوص عل��ا �� الفقرة  األ   : ع�� مستوى قواعد ا�ح�امة  ا

وكذا مراقبة    ،التدب�� ا�حر لشؤون ا�جهة أو"املتعلقة  بحسن تطبيق مبد ،املتعلق با�جهات  111.14التنظي�ي رقم 

  ،64من الدستور   136ذا القواعد  املنصوص عل��ا   �� الفصل  وك  ،جراءات ا�حاسبة"� ال��امج  وتقييم األعمال  و 

طار إ ينب�� أن يتم ��  ،و�ل ذلك  .من شأ��ا االرتقاء بالفعل التنموي داخل هذه الوحدة ال��ابية املتطورة ،كقواعد

وال�ي   ،هذه ال��امجوالتما��  مع القواعد املنظمة ل ،و�ا�� الفاعل�ن ،خرى للدولةالتجا�س وااللتقائية مع ال��امج األ 

 ك�� ا��جام أ ،وع�� الدوام ،ن تظلأ ،عل��ا
ً
طار  التوجھ التنظي�ي ا�جديد املرتبط إمع  ال��امج  املرسومة ��  ا

                                                                                     ؛بالنموذج التنموي البديل

،ثالث *
ً
               : من قبيل ،جهزة  تكريس الفعل التنموي با�جهاتأ ع�� مستوى  ا

ملشاريع  و�رامج  عداد ا�نيطت  ��ا  مهام  املساعدة  �� دراسة  و أوال�ي   ،الو�الة ا�جهو�ة  لتنفيذ  املشاريع-    

                                         ؛65وكذا  تنفيذها  ،التنمية

 
والتي  جاء في فقراتها الثالثة والرا�عة    ،المتعلق �الجهات   111.14القانون التنظ�مي رقم  من     83المادة  حسب مقتض�ات      63

ألولو�اتها     اً مكان�ات  الجهة وتحدید�لحاج�ات  و   اً ن یتضمن برنامج  التنم�ة الجهو�ة  تشخ�صأ" �جب      : ما یلي   اً �ضأوالخامسة   
ن یواكب  أیتعین    .عت�ار  مقار�ة  النوع  ن �أخذ  �عین  االأ و    ،ولىلمواردها ونفقاتها  التقدیر�ة  الخاصة  �السنوات الثالث  األ  اً وتقی�م

ن  یراعي  أو    ،ن  �عمل على بلورتها  على المستوى الجهوي أو   ،برنامج التنم�ة  الجهو�ة  التوجهات  االسترات�ج�ة  لس�اسة  الدولة 
وااللتزامات المتفق �شأنها  بین الجهة والجماعات  التراب�ة    ،دماج  التوجهات  الواردة  في  التصم�م  الجهوي إلعداد  الترابإ

یتم  تفعیل برنامج    .خرى وهیئاتها  والمقاوالت  العموم�ة  والقطاعات العموم�ة  والقطاعات االقتصاد�ة  واالجتماع�ة  �الجهة  األ
  .دخلین"  طار تعاقدي بین  الدولة والجهة و�اقي المت إفي    ،عند  االقتضاء  ، التنم�ة الجهو�ة

وعلى  التعاون  والتضامن    ،" یرتكز  التنظ�م الجهوي  والترابي على م�ادئ  التدبیر الحر: ینص هذا الفصل  على ما یلي    64
 .والرفع  من مساهمتهم  في التنم�ة  ال�شر�ة المندمجة  والمستدامة"  ،و�ؤمن مشار�ة  السكان المعنیین  في تدبیر  شؤونهم  

 .المتعلق �الجهات   111.14القانون التنظ�مي رقم  من    130المادة     65
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�شطة  ذات  الطبيعة  االقتصادية  ال�ي  تدخل  �� وال�ي  تحدث ملمارسة األ  ،شر�ات التنمية ا�جهو�ة -      

           ؛66و تدب�� مرفق  عمومي  تا�ع  ل�جهةأاختصاصات ا�جهة  

و  أنجاز عمل  مش��ك  إواللتان  تؤسسان  �غرض    ،وكذا مجموعات ا�جماعات  ال��ابية ،مجموعة  ا�جهات -   

          ؛67تدب�� مرفق ذي فائدة  عامة 

�� سد ال�جز �� مجاالت  التنمية البشر�ة  والبنيات التحتية   إوالذي  ��دف   ،صندوق التأهيل  االجتما�� -       

 ،ال��بية ،ال�حة ،السكن غ�� الالئق ،املاء الصا�ح  للشرب والكهر�اء  : والسيما �� ا�جاالت  التالية  ،68والتجه��ات 

              ؛شبكة الطرق  واملواصالت

والذي يتو�� ضمان التوزيع املت�ا��  للموارد  قصد التقليص من التفاوتات    ،التضامن ب�ن ا�جهات  صندوق -     

                                                    .69ب�ن  ا�جهات

جعل هذه  ،�� و�التا    .الرفع من مقدرات الفعل التنموي ل�جهات ،ن التوسل ا�جيد ��اأمن ش ،جهزة�ل هذه  األ  

��  تحقيق مبت��  بناء "مغرب إمر رافعة حقيقية للنموذج التنموي الوط�ي والوصول �� ��اية  األ  ،البنيات ال��ابية

                        .ا�جهات"

                                                              قاليم  العماالت واأل : الفقرة الثانية           

حد  مستو�ات  التنظيم ال��ا�ي  أومن منطلق  �ون  هذه  ا�جماعة  ال��ابية  �ش�ل   ،قليمو اإلأع��  صعيد العمالة  

،ساسأ ،وذلك بالنظر .همية خاصة  أو�� لها املشرع  أباملغرب فقد 
ً
حقيقية  �� سكة  تر�خ   �� تبلورها  كقاطرة  إ ا

كجماعة   بالكيفية ال�ي �ساعدها  ،الديمقراطية  ا�حلية وتموقعها  ا�حيوي  �� صلب ا�شغاالت التوجھ الالمركزي 

                        .70وفق مستلزمات ا�ح�امة "ا�جيدة" ،نجاز مشاريعها�هدافها و أترابية رائدة  ع�� بلوغ  

االقليم ع�� مستوى  مسارات الس��ورة  التنمو�ة  �� مساهم��ا كبنية  ترابية �� ممارسة  وأهمية  العمالة  أوت��ز  

القانون التنظي�ي  من   78املادة  ،وكما تنص ع�� ذلك ،حيث .مهام  اس��اتيجية ع�� صعيد  التنمية ا�حلية

دائر��ا ال��ابية مهام ال��وض بالتنمية أو اإلقليم داخل  تناط بالعمالة" :قاليماملتعلق بالعماالت واأل  112.14رقم

كما تتمثل هذه املهام �� �عز�ز النجاعة   .االجتماعية، خاصة �� الوسط القروي، وكذا �� ا�جاالت ا�حضر�ة 

                                        ."املتواجدة ب��ا��ا  والتعاضد والتعاون ب�ن ا�جماعات

  : اإلقليم ع��  ولهذه الغاية �عمل العمالة أو

                         توف�� التجه��ات وا�خدمات األساسية خاصة �� الوسط القروي؛-

 
                                                                      .المتعلق �الجهات   111.14القانون التنظ�مي رقم  من   145من المادة الفقرة  الثان�ة  66 
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 .المتعلق �الجهات   111.14القانون التنظ�مي رقم  من     229المادة  من  الدستور  ومقتض�ات      142�موجب الفصل      68
 .المتعلق �الجهات   111.14القانون التنظ�مي رقم  من    234المادة  من  الدستور  ومقتض�ات      142�موجب الفصل      69
      . 270ص  ،مرجع سابق  ،رقمنة الصفقات ورهانات  تحسین  الحكامة التراب�ة  �المغرب  ،محمد  ال�كوري     70



 "دولة الحكامة" ورھانات النموذج  التنموي "الترابي" الجدید بالمغرب 
 

 
2022 أبريل  12   22 الصفحة     

باألعمال وتوف�� ا�خدمات و�نجاز املشاريع أو األ�شطة ال�ي    فعيل مبدأ التعاضد ب�ن ا�جماعات، وذلك بالقيامت-

 
ً
                   بالتنمية االجتماعية بالوسط القروي؛ تتعلق أساسا

     .محار�ة اإلقصاء والهشاشة �� مختلف القطاعات االجتماعية-

                                                                                 .مع مراعاة سياسات واس��اتيجيات الدولة �� هذه ا�جاالت ،تقوم العمالة أو اإلقليم ��ذه املهام

العمالة أو اإلقليم اختصاصات ذاتية واختصاصات مش��كة مع الدولة واختصاصات  تمارس ،ولهذه الغاية

 "                                                ...منقولة إل��ا من هذه األخ��ة

حقيقھ �� تإبرز رهان تنموي ترنو ألة التنمية  االجتماعية �عد أن مسأذا �انت  ترى �� مت��ا، �و�ذلك، فهذه  املادة، و 

ال ع��  دخولھ �� املواءمات  إن تقوم لھ قائمة أ ن هذا الرهان  ال يمكن  أهذه  ا�جماعة ال��ابية، ف�ي كذلك، �عت��  

    .الضرور�ة مع  االس��اتيجيات التنمو�ة  للدولة، وم��ا، بطبيعة ا�حال،  ا�حاور املرتبطة بالنموذج التنموي املق��ح

                                                   : وذلك  �لھ، من منطلق  قيامها باالختصاصات التالية

 أ*
ً
بما  ،االختصاصات املو�ولة للعمالة أو اإلقليم �� مجال مع�ن "�شتمل ع�� وال�ي  ،االختصاصات الذاتية  ،وال

�ذا ا�جال، وال سيما التخطيط وال��مجة واإلنجاز يمك��ا من القيام، �� حدود مواردها، باألعمال ا�خاصة �

  .71"والتدب�� والصيانة داخل دائر��ا ال��ابية

                  :تمارس العمالة أو اإلقليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها ال��ا�ي �� امليادين التاليةو"

                                                           النقل املدر��ي �� ا�جال القروي؛  -

                                                                                    إنجاز وصيانة املسالك القرو�ة؛  -

                                                 وضع وتنفيذ برامج ل�حد من الفقر والهشاشة؛ -

          مجاالت ال�حة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ ال�حة؛��خيص ا�حاجيات ��  -

                                      . 72  "��خيص ا�حاجيات �� مجال الثقافة والر�اضة  - 

،ثاني*
ً
 و�� �شمل االختصاصات املش��كة ب�ن الدولة والعمالة أو اإلقليم. يأ ،االختصاصات  املش��كة ا

ال�ي يتب�ن أن نجاعة ممارس��ا ت�ون �ش�ل مش��ك. و�مكن أن تتم ممارسة هذه االختصاصات االختصاصات "

 ملبدأي التدرج والتمايز
ً
تمارس العمالة أو اإلقليم االختصاصات املش��كة بي��ا و��ن الدولة  و"    . 73  "املش��كة طبقا

 و�ن والبنيات التحتية والتجه��ات؛تأهيل العالم القروي �� ميادين ال�حة والت� -  :�� ا�جالت التالية

 تنمية املناطق ا�جبلية والواحات؛   -

 اإلسهام �� تزو�د العالم القروي باملاء الصا�ح للشرب والكهر�اء؛ -
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 برامج فك العزلة عن الوسط القروي؛  -

 املساهمة �� إنجاز وصيانة الطرق اإلقليمية؛ -

     . 74" �حية واالجتماعية والر�اضيةالتأهيل االجتما�� �� امليادين ال��بو�ة وال  -

 ثالث*  
ً
بما   ،االختصاصات ال�ي تنقل من الدولة إ�� العمالة أو اإلقليم "�شمل وال�ي  ،االختصاصات املنقولة ،  ا

           .75"�� ��سمح بتوسيع االختصاصات الذاتية �ش�ل تدر 

الدولة �� مجال التنمية االجتماعية و�حداث وصيانة تمارس العمالة أو اإلقليم االختصاصات املنقولة إل��ا من و"

يبدو  ،وفق االختصاصات ا�ختلفة السالفة الذكر 76."املنشآت املائية الصغ��ة واملتوسطة خاصة بالوسط القروي

�عاد املرتبطة ��ا  الدفع املتواصل ��جلة التنمية وتطو�ر �ل األ ،م�ا��ا كجماعة  ترابيةإب ،قليمو اإلأن العمالة أ

                                                                               .ساس  الدامج لهاوخلق األ 

    ا�جماعات                                                                     : الفقرة الثالثة 

�حت �� الوقت الراهن، ومن  منظور  العديد  من املشتغل�ن  �� حقل السياسات أ، وال�ي ع��  صعيد ا�جماعات

 طار املالئم  لبلورة اس��اتيجيات  التنمية  محليالتنمو�ة  ال��ابية، اإل 
ً
يجابية ع�� مستوى  إك�� وتوف�� ال��اكم األ  ا

 ض�� لزومأنھ إاملبادرات ا�حلية، ف
ً
وذلك، بتشارك  .رسيخها  لدعامات االرتقاء  بالفعل التنموي ا�ح�� كذلك ت ا

فعال مع با�� عناصر وم�ونات ا�ح�امة، من دولة، و�التحديد  فيما يتعلق باالختصاصات  املش��كة،  وقطاع   

  خاص ومجتمع  مد�ي ومواطن، �� سياق خلق  حالة من التما��  املطلق واملرن ب�ن الديمقراطية  التمثيلية 

                                      .77والديمقراطية  التشاركية

ن   أال إ .�� جوهر اشتغال البنيات ال��ابية �ش�ل عام، وتحقيق مداركها،  التنمية ب�ون  ،ننا �ستطيع القول أرغم  

�� البعد ا�ح��  القوي إحد مستو�ات  التنظيم  ال��ا�ي "ا�حوكم"، و�النظر أو�ش�ل خاص، و�اعتبارها  ، ا�جماعة

ي القرب من  أ، 78�� تدخال��ا  تظل �� ك��ها  التجسيد الفع�� والفعال، ملا يمكن �سميتھ ب"تنمية القرب"

 اجتماعي : صعدة املواطن�ن ع�� مستوى  ��خيص احتياجا��م  وتلبية متطلبا��م، وع�� �ل األ 
ً
 قتصادي، ا ا

ً
 ، ثقافيا

ً
،  ا

 بيئي
ً
                                                                                  ...ا

 
                                                                             .قال�مالمتعلق �العماالت واأل   112.14القانون التنظ�مي رقممن    86المادة   74 

                                                                                                                                     .قال�مالمتعلق �العماالت واأل   112.14القانون التنظ�مي رقممن     78من مقتض�ات المادة    75
                                                                          .قال�مالمتعلق �العماالت واأل   112.14القانون التنظ�مي رقممن    89المادة   76 

      .270ص   ،مرجع سابق  ،رقمنة الصفقات ورهانات تحسین  الحكامة  التراب�ة  �المغرب   ،محمد  ال�كوري     77
 "  : على  ما یلي  والمتعلق  �الجماعات والمقاطعات  ، 113.14القانون  التنظ�مي رقم    من    77تنص  المادة    ،في هذا الس�اق   78
لیها �موجب  في إطار االختصاصات المسندة إ   ،تقد�م خدمات القرب للمواطنات والمواطنینة داخل دائرتها التراب�ة مهام  ماعناط �الجت
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 ومن ثم، فا�جماعة �� تلك  الوحدة  ال��ابية ال�ي تتو��  االستجابة لغائيات التنمية محلي
ً
، والقادرة �� عمقها ع�� ا

برز تمظهراتھ، ع�� التوسل بآلية  أوهو ما قد تتج��   .نموذج التنموي ا�ح�� الواليات التن�يل ا�خاص بإامتالك 

                                                                         :80نماط التنمية التالية أ، �� تكريس 79برنامج عمل ا�جماعة

 أ - 
ً
وال�ي  تتش�ل من   نتاجية، ن التنمية  االقتصادية �� تنمية  القوى   اإل أمن  منظور   :االقتصادية   التنمية  ،وال

فإن القانون التنظي�ي  املتعلق با�جماعات واملقاطعات أو�� عناية   ،81عمل العنصر البشري وأدواتھ  اإلنتاجية 

   ،ع�� التنصيص ع�� جملة من االختصاصات  والصالحيات املنوطة ��ذه  ا�جماعة ال��ابية ،خاصة  لالرتقاء ��ا

��جيع  القيام باألعمال الالزمة إل�عاش و  ،تنمية االقتصاد ا�ح�� و��عاش الشغل : من قبيل ،واملرتبطة ��ا

االستثمارات ا�خاصة، والسيما إنجاز البنيات التحتية والتجه��ات واملساهمة �� إقامة مناطق لأل�شطة  

�حداث وتدب�� املرافق ا�خاصة بأسواق البيع با�جملة وا�جازر و  ،االقتصادية وتحس�ن ظروف عمل املقاوالت

                          ؛  ...والذبح ونقل ال�حوم وأسواق بيع السمك

 ثاني-
ً
�� ك��ها تحقيق سبل تنمية    تتمثل س��ورة  التنمية  �� �ل ا�خطوات ال�ي تتو��  : التنمية  االجتماعية   ،ا

ع�� تحس�ن  مستو�ات الرعاية  االجتماعية  �جميع   ،تركز �� أ�عادها االجتماعية  املتعددة  واملتنوعة ،�شر�ة

من حيث  العمل ا�حثيث ع�� التقليص من مؤشرات  الفقر والفاقة والهشاشة  ،الفئات والشرائح  ا�جتمعية

                                                                               82  ...قصاء وضمان �عليم نافع  و�حة الئقة وشغل منتج واإل

�� الساهرة"  ،و�حكم  القانون  ،و�الضرورة ،فإ��ا ،ومادامت ا�جماعة وحدة ترابية للقرب ،ع�� هذا الصعيد 

 ولة لها اجتماعيوهو ما ي��ز ��  االختصاصات املو�  .داء ا�خدمات ذات الطا�ع  االجتما�� أاآلمنة" ع�� 
ً
�إحداث    ،ا

حفظ ال�حة و نقل  : من قبيل ،وتدب�� املرافق والتجه��ات العمومية الالزمة لتقديم خدمات القرب �� ميادين 

ور ا�حضانة ور�اض  ود إحداث دور الشباب ،األموات والدفن و�حداث وصيانة املقابر ومراكز التخييم واالصطياف

صيانة مدارس التعليم  ،ودور العمل ا�خ��ي ومأوى ال�جزة واملراكز االجتماعية لإليواءاألطفال واملراكز النسو�ة 

 
                                                                            : على  ما یلي  والمتعلق �الجماعات والمقاطعات  ، 113.14  القانون التنظ�مي رقممن   78  المادة تنص   79 
 األعمال برنامجهذا ال�حدد    .ة وتعمل على تت�عه وتحیینه وتقی�مهماعالج  عمل، تحت إشراف رئ�س مجلسها، برنامج  الجماعةضع  ت"

یتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة   ) سنوات.6خالل مدة ست (  ةماعبتراب الجأو المساهمة فیها  إنجازها  المقرر  �ة  و التنم
األولى من مدة انتداب المجلس على أ�عد تقدیر �انسجام مع توجهات برنامج التنم�ة الجهو�ة ووفق منهج تشار�ي و�تنسیق مع عامل 

�جب أن یتضمن برنامج   �زة  لإلدارة المر�ز�ة.بتنسیق أنشطة المصالح الالممر   اً العمالة أو اإلقل�م، أو من ینوب عنه، �صفته مكلف
ة وتحدیدًا ألولو�اتها وتقی�مًا لمواردها ونفقاتها التقدیر�ة الخاصة �السنوات الثالث  ماعتشخ�صًا لحاج�ات و�مكان�ات الجعمل الجماعة  

                                                                                                                                                                                  ."وأن �أخذ �عین االعت�ار مقار�ة النوع  ،األولى
  : في المواد  المتعلقة  �االختصاصات المنوطة �الجماعات  ،على وجه  الخصوص  ،نماطن تستشف مضامین هذه  األأ�مكن     80 

الواردة  في القانون  التنظ�مي  و  ،وصالح�ات مجلس الجماعة  ورئ�س مجلس  الجماعة   االختصاصات المشتر�ة والذات�ة  والمنقولة
 . والمتعلق  �الجماعات والمقاطعات  ،  113.14رقم  

      .140ص  ،مرجع سابق  ،سس النظر�ة الكبرى األ  :النموذج التنموي    ،محمد  ال�كوري     81
     .147ص  ،المرجع نفسه    82
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بناء وصيانة الطرق واملسالك   ،صيانة املستوصفات ال�حية الواقعة �� النفوذ ال��ا�ي ل�جماعة  ،األسا��ي 

                                                                                                     ؛ ...وتوزيع املساعدات والدعم لفائدة ا�جمعيات ،ا�جماعية

 ثالث-
ً
ضمن سياقات الذ�اء والتسو�ق ال��ابي�ن تندرج تدخالت  ا�جماعة �� الرفع من    : التنمية ا�حضر�ة  ،ا

�ن السيا�� للمدن العتيقة التأهيل والتثم : وهو ما ي��ز �� مجاالت  اشتغالها التالية  .ممكنات  ا�ح�امة  ا�حضر�ة

 إحداث وتدب�� املرافق والتجه��ات العمومية الالزمة لتقديم خدمات القرب ،واملعالم السياحية واملواقع التار�خية

التطه�� السائل والصلب ومحطات معا�جة و  اإلنارة العموميةو  النقل العمومي ا�حضري  : من قبيل  ،�� ميادين 

تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات املن�لية واملشا��ة لها ونقلها إ�� املطارح  و املياه العادمة  

السهر ع�� اح��ام االختيارات والضوابط املقررة �� مخططات توجيھ ال��يئة العمرانية  ،...ومعا�ج��ا وتثمي��ا

الدراسة واملصادقة ع�� ضوابط  ،و�ل الوثائق األخرى املتعلقة بإعداد ال��اب والتعم�� ،ة والتنميةوتصاميم ال��يئ

، تنفيذ مقتضيات تصميم ال��يئة ومخطط التنمية القرو�ة بخصوص فتح مناطق جديدة ،البناء ا�جماعية

و�بداء الرأي   ،النظافة العموميةضوابط البناء ا�جماعية واألنظمة العامة ا�جماعية للوقاية ال�حية و  التداول �� 

                                               ؛... حول وثائق إعداد ال��اب ووثائق التعم��

 را�ع - 
ً
ينظر إ�� التنمية الثقافية ب�و��ا عملية االعتالء واالرتقاء بالشؤون  الثقافية    : التنمية الثقافية  ،ا

واملقاصد املنشودة، وال�ي توفر القاعدة  املناسبة  لتنمية ا�جتمع، ون�ج  البشر�ة  هداف ، �� سياق األ ا�ختلفة

 �ش�� إ�� اختصاصات ا�جماعة  ثقافي ،�� هذا الصدد .83�عال��ا / وسموها
ً
ا�حافظة ع�� خصوصيات  : كما ي��  ،ا

املكتبات ا�جماعية واملتاحف واملسارح واملعاهد الفنية و  إحداث املركبات الثقافية ،ال��اث الثقا�� ا�ح�� وتنميتھ

                                                                         ؛ ...ثر التار�خية وال��اث الثقا�� آملحماية وترميم اواملوسيقية و 

 خامس-
ً
تطو�ر اإلم�ان البشري وتحر�ر الطاقات والرفع من مقدرا��ا �� رهانات التنمية  : التنمية الر�اضية  ،ا

 ال�ي من املمكن جد  ،و�� الرهانات .�ش�ل عام 
ً
تحقيقها ع�� حرص الفاعل ال��ا�ي ع�� تجسيد �ل منطلقات  ،ا

  ،وم��ا املنطلق  املرتبط  ببناء املقومات ا�جسمانية لفئات عر�ضة من ا�جتمع ،االرتقاء الشمو�� بالفعل التنموي 

ت��ز أهمية الر�اضة �� تحقيق الطفرات النوعية �� املسارات  التنمو�ة   ،هنا .وع�� رأسها  فئة  الشباب

الذي يمكن أن يناط  بالفاعل املؤسسا�ي  ،وهو األمر  .خاصة ع�� مستوى  توف�� املنشآت الر�اضية ،للمجتمعات

 كما يمكن أن يناط أيض  .امل�لف بالقطاع
ً
ومنھ ا�جماعة ال�ي ينص القانون التنظي�ي  رقم   ،بالفاعل ال��ا�ي  ا

ين واملالعب الر�اضية والقاعات املغطاة واملعاهد  ع�� اختصاصها �� إحداث املركبات الر�اضية واملياد  113.14

                                                                             ؛...الر�اضية واملسابح ومالعب سباق الدراجات وا�خيل وال�جن 

 سادس
ً
فقد أصبح  بالنسبة    ،مسارات التنميةبالنظر إ�� أهمية البعد اإلي�ولو�� ��  : التنمية اإليكولوجية  ،ا

 للتنظيم  ال��ا�ي ا�جما�� رهان
ً
 حقيقي ا

ً
تأ�ي أدوار ا�جماعة   ،�� هذا الشأن .من رهانات  ا�ح�امة ال��ابية �ش�ل عام ا

إحداث وصيانة املن��هات  ،ا�حافظة ع�� البيئة وحماي��ا  : من خالل ما ي��  ،�� الرفع من اإلم�ان اإلي�ولو�� 

 
     .153ص  ،المرجع نفسه    83
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��يئة الشواطئ واملمرات  ،تدب�� الساحل الواقع �� النفوذ ال��ا�ي ل�جماعة ،الطبيعية داخل النفوذ ال��ا�ي ل�جماعة

وتحديد  ،واقع الطبيعيةمل ا�حفاظ ع�� ا ،الساحلية والبح��ات وضفاف األ��ار املوجود داخل تراب ا�جماعة

                                                                   ...شروط ا�حافظة ع�� امللك الغابوي 

 عموم
ً
 ، وانطالقا

ً
�� بناء دعامات النموذج   ،املساهمة الفعالة من لدن ا�جماعات ال��ابية  ا�ختلفة ت��ز ،مما سبق ا

         .�� مرحلة " دولة ا�ح�امة"إالتنموي املأمول والوصول 
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                                                                                   خاتمة  

 ض�� لزومأصفوة القول، 
ً
وذلك، ع��   .تب�ي ا�خيارات االس��اتيجية املرتبطة بالنموذج  التنموي "ال��ا�ي" ا�جديد ا

 أالعمل، 
ً
برزت ذلك جلسات أكما  ،ذي ما ف�ئ يتسموال ،، ع�� تجاوز "ترنحات" النموذج التنموي ال��ا�ي القائموال

بتمظهرات عدة لالستياء العميق لدى   ،نصات ال�ي برمج��ا  ال�جنة ا�خاصة بالنموذج  التنموي �� عدة مناطقاإل 

ا�عدام  ،وكذا .مع شعور بالتد�ي  �� السلم االجتما�� وال��ميش امل��ايد ،ساكنة املدن الصغرى والعالم  القروي

مما �عرقل األ�شطة ع�� املستوى ال��ا�ي  ويعيق بروز دينامية  تنمو�ة فض�� ع��   .م�انياتإل االستقاللية  وا

 ثاني ،ا�حرص ،ثم .84الصعيد ا�ح�� 
ً
ع�� التن�يل  السليم �حاور التحول ا�خاص با�جاالت ال��ابية ا�ختلفة  ،ا

و�عميق �ل املدارك الغائية للتنمية  ال��ابية املستدامة واملنصفة وتوطيد سائر مستلزمات التوجھ التنظي�ي  

                                                                                         .ا�جديد للدولة

�ش�ل تنظيم ا�جال ال��ا�ي ع�� مستوى  بلورة  وتوجيھ السياسات  ع�� ضوء ذلك، وكما يرى تقر�ر ا�خمسينية، 

العمومية ال��ابية مسألة محور�ة  �� مسارات تحول دور الدولة  وص��ورة صياغة السياسات املندمجة الرا�خة   

 �عد عنصر  ،كما أنھ .والتشاركية
ً
 مركز� ا

ً
                  .85رساء ثقافة  الديمقراطية ا�حلية �ح�امة  التنمية البشر�ة و � ا

كيده ع��  أت  ،من حيث .ن التقر�ر العام حول النموذج  التنموي ا�جديد قد سار �� نفس الن�جأو�بدو                   

 باعتبارها شر�� ،ا�جاالت   ال��ابيةن دور أ�ش ،ضرورة توسل النموذج  التنموي املق��ح برؤ�ة جديدة
ً
للدولة ��    ا

و��   .فق  بلورة ح�امة جديدة  لهذه ا�جاالتأ��  ،وذلك �لھ .البناء املش��ك للسياسات العمومية وتنفيذها بنجاح 

ماكن  أا�ح�امة الكفيلة بدعم الت�امل بي��ا و��ن الدولة وتنمية منظومات اقتصادية  مندمجة و��يئة  فضاءات و 

                                                      .86العيش وا�حافظة ع�� املوارد الطبيعية 

،ختام
ً
ومن منظور التقر�ر العام حول النموذج  ، 2035مغرب /�ستوجب الطموح املنشود  �� بناء مغرب الغد  ا

سها املستوى املتمثل أوع�� ر  ،ل"دولة ا�ح�امة"جراء تحوالت عميقة ع�� صعيد مستو�ات عدة إ ،التنموي ا�جديد

سس الديمقراطية ال��ابية و�عز�ز أقادرة ع�� التكيف وخلق فضاءات ل��سيخ  ،مجاالت ترابية�� بناء دعامات 

 ترابي ،م�ان��ا �� صلب العملية التنمو�ة ك�ل
ً
. ووطني ا

ً
 ا

 

 

                                                                                                                                                

 
               .21ص ،مرجع سابق  ،اللجنة الخاصة �النموذج  التنموي    84
الدار   ،مط�عة دار النشر المغر��ة  ،تقر�ر الخمسین�ة    ،جل طموح  مشترك"أ سهام في النقاش العام من  إ  : المغرب الممكن  "  85

     .78ص  ،   2006،الب�ضاء
علـى تعز�ـز قـدرات المجـاالت التراب�ـة  وتقو�ـة  مناعتهـا �شـكل    ،و�اسـتمرار  ،�سـتوجب العمـل  ،جل تحقیق هذه المـدارك الغائ�ـةأمن   86

مــع جعــل    .مســتواها وفــق مقار�ــة   جدیــدة  ومتطــورةل�ــات اشــتغالها وتفاعلهــا  واتخــاذ القــرار علــى  آإعــادة  التفكیــر فــي    ،و�ــذا .مســتدام  
               . 117، ص  ، مرجع سابقاللجنة الخاصة �النموذج  التنموي   : أنظر .فعال�ة العمل في صلب هذه  المقار�ة
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                                                                                                                                                                                                 : املراجع املعتمدة

                                                                                   : كتب

املركز العر�ي    ،العدالة االجتماعية  والنماذج التنمو�ة مع اهتمام خاص بحالة مصر وثور��ا ،براهيم  العيسوي إ -

                               . 2014،ب��وت ،بحاث ودراسة السياساتلأل 

  ،ا�جلة املغر�ية العمومية  ،ش�الية التضامن واملوازنة�العدالة  التوزيعية با�جماعات ا�حلية  و  ،دريس جردانإ-

                                                . 2009ر�يع   ، 4العدد 

  ،مطبعة سا�س ،-مقاالت �� املاكرو بوليتيك  -جل  نموذج  تنموي  جديدأ مقدمات سياسية من  ،امحمد  لقما�ي-

                                  . 2019   ،الطبعة األو��  ،فاس

مكتبة  ، -دراسة  مقارنة–ش�الية تحقيق التنمية ال��ابية باملغرب �النموذج  التنموي ا�جديد و  ،بالل الركرا�ي- 

                                              .   2021،الطبعة األو��  ،سطات ،الرشاد

                                                                     . 2011،دمشق ،منشورات الهيئة العامة السور�ة  للكتاب ،ترجمة لي�� الطو�ل، نظر�ة �� العدالة  ،جون رولز-

                                           .    2014 ،ب��وت ،الفارا�يدار  ،ت آفاق وتحديا : لبنان التنمية ،ز�اد عبود علوش-

                                                                        . 2010  ،الطبعة األو��   ،الدار البيضاء ،الشركة املغر�ية لتوزيع  الكتاب ،خوا��اأا�ح�امة و  ،سعيد جفري -

                                            .2018 ، ا�ج��ة  ،عالمينتاج اإل طلس للنشر واإل أ ،العدالة وا�حق �� التنمية  ،صالح هاشم -

مكتبة دار  ،دارة املواطنةا�جماعية ومتطلبات اإل  -الوطنية  -الدولية  : ا�ح�امة ا�جيدة ،شر�� أعبد العز�ز - 

                               . 2009،و�� الطبعة األ  ،الر�اط ،السالم

، مطبوعات -دراسة �� القرار ا�ح��  –عبد هللا شنفار، الفاعلون ا�حليون والسياسات العمومية ا�حلية - 

                                                                       . 2015املعرفة، مراكش، 
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