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 م�خص: 

 

لقد أثبتت الكث�� من التجارب السابقة �� مجال املشاريع ال��ابية، محدودي��ا ع�� مستوى ا�ح�امة ال��ابية، وظلت  

غ�� قادرة ع�� تحقيق غاي��ا األساسية، و�� إفراز ديموقراطية ترابية حقيقية ، بل ع�� العكس من ذلك، نجدها  

عم سوسيومجالية  تفاوتات  ا�حاالت  من  كث��   �� كرست  وا�عكست  قد  امتدادا��ا،  �عددت  شمولية،  وأزمة  يقة 

، وع�� املستوى االجتما��، وخاصة مسألة الشعور باالنتماء والهو�ة ا�جماعية ، سواء  ال��ا�يسلبيا ع�� املستوى  

االنتخابية…ا�خ   أو  السياسية،  أو  ا�حضر�ة،  أو  االجتماعية،  باملمارسة  األمر  الفشل  ،�علق  ال هذا    والقصور 

با قدرة و   االدار�ة    لتداب��يرتبطان  �عدم  أساسا،  يرتبطان  بل  فقط،  املؤطرة  والقوان�ن  الفاعل   التقنية 

واملواطن املنتخب)  ا�حلية،  إنجاحها،    ال��ا�ي(السلطة   �� واملساهمة  وتبن��ا  ممارس��ا  معدالت  مما  ع��  من  رفع 

 . الشعور بالدونية وعدم االك��اث وغياب املشاركة االجتماعية من جهة ثانية

فكرة هذا املقال ترمي إ�� إدماج املشروع ال��ا�ي بنيو�ا �� التنمية املستدامة ع�� أساس إعداد ترا�ي يلم بالواقع  ف

واق��احات �خلق   القوة والضعف، قصد تحديد االختالالت، وتقديم حلول  و�مواطن  واجتماعيا،  ترابيا  ومشا�لھ 

). و�نتاج  ا�ح�امة ا�جيدة(  لتشارك، والتضامن، والشموليةتنمية محلية مستدامة، تتأسس ع�� مبادئ التعاون، وا 

من لدن الباحث �� موضوع التنمية ال��ابية عموما    وثيقة مت�املة ع�� املستوى املعر�� واالجرائي للمشروع ال��ا�ي

 .والباحث ا�جغرا�� ع�� ا�خصوص

 ال��ا�ي، التنمية اإلدماجية.ال�لمات املفتاحية: ا�ح��، املشروع ال��ا�ي، الذ�اء ال��ا�ي، التسو�ق 

 

Abstract: 

 

Many previous experiences in the field of territorial projects have proven their limitations at the 

level of territorial governance, and they have been unable to achieve their primary goal, which is to 

produce a true territorial democracy. It has many extensions, and has been negatively reflected on 

the territorial level, and on the social level, especially the issue of the sense of belonging and 

collective identity, whether it is related to social, urban, political, electoral practice...etc. They are 

mainly related to the inability of the soil actor (the local authority, the elected) and the citizen to 

practice it, adopt it and contribute to its success, which raised the rates of feelings of inferiority, 

indifference and the absence of social participation on the other hand. 

The idea of this article aims to integrate the soil project structurally into sustainable development on 

the basis of preparing a soil familiar with reality and its problems, territorially and socially, and 
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strengths and weaknesses, in order to identify imbalances, and provide solutions and suggestions to 

create sustainable local development, based on the principles of cooperation, partnership, solidarity, 

and inclusiveness (governance). Good). And the production of an integrated document on the level 

of knowledge and procedural for the soil project by the researcher on the subject of territorial 

development in general and the geographical researcher in particular. 

Keywords : local, territorial project, territorial intelligence, territorial marketing, integrative 

development. 
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 مقدمة: 

العوملة، إطار   �� اليوم  عالم  �عيشها  ال�ي  املتسارعة  التحوالت  جديدة، تفرض  وترابية  مجالية  تدب��ية  كما   قيم 

تفرض إعادة النظر �� األسس املعتمدة �� التنمية ا�حلية املستدامة كغاية �س�� إ�� تحقيقها �ل الشعوب قصد 

 الر�� بمجاال��ا ال��ابية إ�� وضعية أك��  

وتنافسية املتدخل�ن   .جاذبية  ب�ن  التنسيق  إ��  فاقدة  قطاعية  مقار�ة  ع��  للتنمية  التقليدي  املفهوم  قام  لطاملا 

الفاعلية   ع��  واقتصرت  ال��اب،  أرجاء  ل�ل  القيمة  املتساو�ة  النظرة  من  تنطلق  ولم  ال��ابي�ن،  والفاعل�ن 

ا� التوازنات  الثقافية،  االجتماعية،  الفاعلية  إ��  االك��اث  والبيئيةاالقتصادية دون  ا�حا�� ،  جالية  املفهوم  أن  إال 

ا�حضار�ة  البيئية،  ا�خدماتية،  اإل�سان  حاجات  و�شباع  القطاعات  �ختلف  امل��امن  النمو  تحقيق  ع��  �عمل 

 .�لتقائية ت�امل و  �والثقافية �

ية ا�حلية املنتجة  هذا التوجھ ا�جديد يرتكز ع�� تنمية وتقو�ة موارد ال��اب باعتبارها رك��ة ومنطلقا للتنمية ال��اب

لل��اب.  انطالقا من،  1لل��وة املستعملة  �افة األطراف  بإسهام  الذي �ستد��  كيفية تحديدها واستغاللها،  ال��يء 

واإلش�اليات   املواضيع  ع��  لالشتغال  املستجدة  النوعية  املقار�ات  �أحد  ال��ا�ي  املشروع  مفهوم  إ��  النظر  لفت 

ميكروترابية، ترا�� ا�خصوصيات الثقافية واإلم�انات املادية والبشر�ة لل��اب  ا�جالية، ال�ي تحتم تب�ي سياسات  

 .2ا�ح��، إذ ال يمكن تب�ي سياسة تنمو�ة واحدة داخل نفس البلد

 أوال: اإلطار امل���� للبحث 

حقيقة   وال��ابطإن  العالقة  ال��ا�ي  ��خيص  واملشروع  املستدامة  ال��ابية  التنمية  بتوضيح    نالكفيال ما  ه  ب�ن 

املقار�ات   عن  �عيدا  الواقع،  أرض  ع��  للتطبيق  قابليتھ  ومدى  جهة،  من  ذاتھ  حد   �� ال��ا�ي  املشروع  مشروعية 

املعيش املندمجة مع  للمواطن  التقنية ا�جردة وغ��  ا�حلية من   اليومي  ومع ا�خصوصيات االجتماعية والنفسية 

 .جهة أخرى 

نقاش بخصوص عالقة املشروع ال��ا�ي �إطار محدد �جموعة من   لفتح   �� هذا السياق، تأ�ي هذه الورقة البحثية 

والسياسية  التداب��   وواقع االدار�ة  الوط�ي،  ال��اب  إعداد  املتمثلة  �� مجال  ا�حلية  ال��ابية  املستوى    التنمية  ع�� 

 .االقتصادي والثقا�� واالجتما�� والسيا��ي والقي�ي… ا�خ

 

 

 
الــرتايب والتنميــة  ، تنمية اجلهات بواسطة املعرفة والتكنولوجيا، حتــد جديــد مــن أجــل إنتــاج الثــروة والتشــغيل مــن خــالل اســتغالل اخلصوصــيات الرتابيــة، الــذكاء  2012بنمختار رشيد. 1

لــريك فيليــب، منشــورات مجعيــة الدراســات واألحبــاث مــن أجــل التنميــة، ص  ك   إدريــس،الكــراوي    إشــراف:اجلهوية بواسطة املقاولة جتارب دولية مقارنة، أعمال امللتقى الدويل للداخلة،  
27-37. 

ا اجلهوية املتقدمة وإعداد الرتاب، احلكامة الرتابية، من اجلهوية املتقدمة إىل احلكم الذايت...، جملة مسالك يف الفكر  2015بكشوا حممد. 2
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 إش�الية البحث -1

ا ا�حليةتقودنا األهمية  ال��ابية  التنمية  �� تحقيق  يكتس��ا  ال��ا�ي  املشروع  ال�ي أصبح  من أجل   املستدامة  لبالغة 

، إ�� البحث والدراسة �� مضمو��ما ومقار���ما، وال شك  التمثيلية والتشاركية  تثبيت وترسيخ العملية الديمقراطية

تتش�ل  لم  باعتبارها  املواضيع  أهم  �عت�� من  ال��ا�ي  ال��ابية واملشروع  التنمية  ب�ن  والتطبيق  املمارسة  بأن جدلية 

  مصادفة بل �� رصيد عمليات كث��ة تفاعلت ف��ا عوامل عدة أنتجت �� ال��اية سلو�ا محددا، فموضوع الدراسة 

 وأهدافها يث��ان العديد من التساؤالت تتمثل أهمها �� اإلش�الية التالية و��:  

ما �� عالقة املشروع ال��ا�ي تبعا للعوامل املتحكمة فيھ بالتنمية ال��ابية ا�حلية �� ظل التقلبات واألزمات 

 االجتماعية، السياسية، االقتصادية والبيئية؟ وما مدى كيفية إدراكھ �� املغرب؟

   :و��البحث،  مؤطرة إلش�الية  من هذا املنطلق يمكننا طرح �ساؤالت هامةو 

 ما هو السياق البح�ي امل��ر لهذه اإلش�الية؟ -

 كيف يمكن إعادة النظر �� التناول املقار�ا�ي للتنمية ال��ابية؟   -

 ما �� املفاهيم اإلجرائية �� مجال ال��ابية؟   -

 شروع ال��ا�ي من مسألة التنمية ا�حلية؟  أين تتموقع املقار�ة ال��ابية وامل  -

إ�� أي حد �ش�ل املشروع ال��ا�ي نموذجا جيدا �� التنظيمات االدار�ة والسياسية وا�جتمعية، و�مكن من اتخاد    -

 القرار املنتج للتنمية وخلق ال��وة؟

 فرضيات البحث -2

التشاركية   الديموقراطية  املشروعتحقق  مجالية    ع��  تنمية  وذلكال��ا�ي  مختلف   مستدامة  تدخالت  بفعل 

 الفاعل�ن واملؤثر�ن ال��ابي�ن إلشباع رغبات الساكنة.

 و�ندرج ضمن هذه الفرضية الفرضيات اآلتية:

ترابية محلية مستد  - تنمية   �� التحكم  �� خلق قيم من شأ��ا  تتدخل  الدراسة  ان متغ��ات  ع�� خلق  امة  نف��ض 

 �امل �ستجيب �حاجيات ال��اب و�را�� �ل التقلبات واألزمات ا�جتمعية.مشروع ترا�ي مت

) ا�حالية �عزز دور املشروع ال��ا�ي 113-14،112-14،111-14�سلم بأن القوان�ن التنظيمية ل�جماعات ال��ابية(  -

 �� ظل نظام ا�جهو�ة املتقدمة.  امة �� تحقيق تنمية ترابية محلية مستد

عالقة إرتباطية ب�ن تطبيق نظام ا�جهو�ة املتقدمة وخلق تنمية ترابية محلية ع�� مشروع ترا�ي نف��ض أن هناك    -

واالقتصادية  واالجتماعية  (السياسية  املستو�ات  �ل  صعيد  ع��  ال��ابية  الوحدات  هذه  خصوصيات  يرا�� 

 والبيئية...) �� ظل األزمات والتقلبات ا�جتمعية ال�ي �عرفها البالد.

بأن  - وجاذبية    نف��ض  تنافسية  تحس�ن  شأ��ا  من  ال��ابية  اإلدار�ة  للوحدات  التنمو�ة  وا�خططات  العمل  برامج 

 ال��اب من أجل تقليص التباينات واالختالالت ا�جالية ب�ن �ل الوحدات ال��ابية املش�لة لل��اب الوط�ي.

وكفاءات محلية قادرة ع�� بلورة مشروع   ال��ابية تتوفر ع�� موارد ترابية �افية   االدار�ة  نف��ض بان �ل الوحدات  -

 املستدامة.  ترا�ي ناجح منتجة لل��وة ومحقق للتنمية ال��ابية ا�حلية
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 من�جية البحث -3

الدر  الباحث،ا�ستلزم  وتضبط  تحدد  وخطوات  مراحل  العلمية  املعلومات    سة  إ��  التوصل  وقد �غية  الدقيقة، 

املتوخاة  واألهداف  الدراسة  إش�الية  طبيعة  وشمولها    تفرض  وامل�ان  الزمان   �� نطاقها  المتداد  الدراسة،  من 

ا�جانب   لبناء  الكيفية  األساليب  إ��  اإلم�ان  ال�جوء قدر  تم  حيث  املنا�ج،  ب�ن مجموعة من  املزج  إ��  املوضو��، 

القوان�ن،   معا�ي  و�يان  وتفس��ها،  الكيفية  النتائج  ولشرح  جهة،  من  للدراسة  �حة النظري  ع��  للتعرف  سعيا 

 تتمثل ��:  املقار�ات مبدئيا بمجموعة من املنا�ج و   نمستعين�  ،فرضيات املطروحة أعالهال

وهو أسلوب من أساليب التحليل املرتكز ع�� معلومات �افية ودقيقة وموضوعية عن ظاهرة أو   املن�ج الوصفي:  -

موضوع محدد، خالل ف��ة أو ف��ات زمنية معلومة، وذلك من أجل ا�حصول ع�� نتائج علمية، ثم تفس��ها بطر�قة 

 موضوعية بما ين�جم مع املعطيات الفعلية للظاهرة. 

ع�� التحليل القانو�ي واملؤسسا�ي وا�جغرا�� املقارن الذي ُ�ع�ى بإظهار و�عليل الفروق    وهو �عتمد  املن�ج املقارن:  -

لتعز�ز   كن�ج  ال��ا�ي  باملشروع  وعالق��ا  باملغرب  املستديمة  ال��ابية  التنمية  تطور  مراحل  ب�ن  الشبھ  وأوجھ 

 الديموقراطية التشاركية. 

در   أهم  من  �عد  ال�ي  النسقية:  املقار�ة  �� ألي  املقار�ات  املفتوح  النظام  ع��  باعتمادها  السياسية،  الظواهر  اسة 

االعتماد   و�مكن  التحو�ل،  وا�خرجات وعملية  املدخالت  خالل  من  ا�حيطة  البيئة  متغ��ات  �عاملها مع   �� ظاهرة 

 �ن:اعتبار  عل��ا �� دراستنا وفق 

 . عكسيةالتغذية ال �عتمد ع��تضمن مدخالت ومخرجات و التنمية ال��ابية ا�حلية �� عبارة عن نظام ي  نأ .أ

أن التنمية ال��ابية باملغرب �� متغ�� يتواجد ضمن منظومة مت�املة �سقية وديناميكية، يتفاعل مع نظم   .ب

   أخرى إقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية و�يئية...

ضمن   ال�ي  :)ية(القانون  ةياملؤسسات   املقار�ة  السياسية  العمليات  وانتظام  تحليل،  �وحدة  املؤسسة  ع��  �عتمد 

 القوان�ن التنظيمية ل�جماعات ال��ابيةأن    اعتبارع��    ي، وقد تم استخدامها �� دراستنااملؤسسا�مي�انز�م العمل  

 ا، �� إطار تنظي�ي مؤسسا�ي قانو�ي.  تتكفل ��  ات عهد إ�� مؤسس �

من أحد نتائج االتجاهات املعاصرة �� ا�جغرافيا السياسية هو ظهور فروع جديدة لها و�ان من    ا�جغرافية:   املقار�ة 

من املدرسة الفر�سية خالل منتصف القرن التاسع    "  توكفيل  "" وال�ي وجدت ع�� يد  الالمركز�ة أهم هذه الفروع "

 .  "للمركز�ة  امتدادا، �� ال��اية، تأصبح  لكنالالمركز�ة. و أن الثورة الفر�سية بدأت " نحو دفع عشر حيث كتب 

وعالقتھ   ا�جغرافية   املقار�ة   ��تم ال��ا�ي  املشروع  مجاليا،   بتوزيع  ا�حلية  ع��  بالتنمية  الزما�ي   التباين   والتعرف 

  السياسية واالقتصادية  التعرف ع�� العواملو   التباين،نتج ع��ا هذا    ال�ي  والتأث��ات ا�جغرافية  التنمية  وامل�ا�ي ��

والبيئيةواالجتماعية   والثقافية  من  والتار�خية  املنا�ج   العام  الرأي �ش�ل    ال�ياألمور    وغ��ها  هذه   للمواطن�ن.   

وتحقيق أهدافھ إنطالقا من اإلش�الية    تحليل و��خيص موضوع الدراسة  ستمكننا من  أ��اعتقد  �  واملقار�ات ال�ي

 املعتمدة.
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 ي ا�جهاز املفاهي�-4

يتيح التحديد الدقيق للمفاهيم رسم حدود اشتغال �ل واحدة م��ا وضبط من�ج اشتغال �ل مفهوم، مما يمكن 

مجال   حصر  النس�ي،  االشتغال،الباحث من  بالوضوح  تتسم  الطبيعية  العلوم  �� مجال  املفاهيم  �انت  فان  و�ذا 

بالتعدد   يتم��  واإل�سانية  االجتماعية  العلوم   �� والتخصصات،�عر�فها  املرجعيات  حسب  ول�جغرافيا   واالختالف 

املستجدة باملفاهيم  وثيقة  بحث  أش�ال  ا�س  ال�ي  عالقة  �ل  التنمو�ة، ومجا��ة  ا�جتمع  طموحات  مناقشة   �� هم 

   .ال��ا�ي التأخر

مس��سال مفاهيميا  جهازا  مقالنا  التنم يتضمن  الوسط،  امل�ان،  ا�جال،  فمن  ال��اب،  بإعداد  عموما  ية يرتبط 

التشاركية، القطاعية، إ�� ال��اب والتنمية ال��ابية، الت�خيص ال��ا�ي واملشروع ال��ا�ي والتثم�ن ال��ا�ي، التسو�ق 

تنمية  تدب��   �� م��ابطة  وحلقات  ا�ساقا  ت�ون  املفاهيم  هذه  ال��ابية...�ل  املوارد  اإللتقائية،  التعاقدية،  ال��ا�ي، 

والت التداخل  م����ا  ا�ح��،  النظر�ة  ال��اب  لطبيع��ا  بدقة  بي��ا  فاصلة  حدود  إقامة  وصعو�ة  دالال��ا  ب�ن  قاطع 

 ا�جردة وتحديات تطبيقها �� الواقع. 

 ال��اب ا�ح��، ال��ابية، املشروع ال��ا�ي والتنمية ال��ابية: مفاهيم م��ابطة إجرائيا  -1

 LE TERRITOIR-مفهوم ال��اب -1-1

ب�ن  �عد   مش���ا  مفهوما  �� ال��اب  استعمل  بداية  عليھ،  ينطبق  الذي  ا�جال  تحديد  يصعب  العلوم،  من  العديد 

خاضع   إدار�ة،  وحدات  إ��  ومقسم  املساحة  محدد  األرض   سطح  من  جزء  بھ  ليع�ى  القانو�ي  السيا��ي  ا�حقل 

تدبره  لسيادة سلطة مفوضة و�قع تحت وصاي��ا ومراقب��ا، تطبعھ بتوج��ا��ا وتزوده بمجموعة من املؤسسات ال�ي  

جمع معاجم اللغات ا�حية ع�� االتفاق  وت�اد ت ،3وتقوم بإعداده والتأث�� فيھ حسب االختيارات ال�ي تراها مناسبة

نطاق، امتداد، مساحة أرضية معينة ومحددة، ال��اب قطعة أرضية من ا�جال، هو ح�� جغرا��  : حول أن ال��اب 

�عيش فيھ جماعة    ،مشغول ومراقب4بفعل التحوالت ا�جالية  ،ال �عرف الديمومة، قابل للتغ��  approprieمتملك  

املوارد  (األرض،  بي��ا  فيما  متفاعلة  وم�ونات  عناصر  من  ومركبا  معقدا  نظاما  �عكس  و�ستعملھ،  تقطنھ  �شر�ة 

واألعرف القوان�ن  التحتية،  البنيات  املؤسسات،  اإل�سان،  الفاعل�ن �  ،5)  ...الطبيعية،  مختلف  هو�ة  ش�ل 

حامال للرموز و القيم املش��كة   �ن وخاضع ملنطقهم، فهم اللذين ينتجونھ  ويستعملونھ إلشباع حاجا��م،واملتدخل

 بي��م.

 
3 LEVY,J & LUSSAUL.M,2003,dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés , éd. BELIN, 
Paris, p 919. 

، الدينامية العقارية وأثرها عل هتيئة اجملال الرتايب جبماعة القروية أوالد الطيب ابلضاحية اجلنوبية ملدينة فاس،  2016الزرهوين حممد وآخرون، 4
حول  املدن وإعادة تشكيل األحياز الرتابية الريفية املتوسطية: دراسات حلاالت من املغرب وفرنسا واجلزائر، نشر وإصدار خمترب الدراسات 

املوارد واحلركيات واجلاذبية، تنسيق: هالل عبد اجمليد، الدكاري عبد الرمحان، جروف سعيد، جامعة القاضي عياض، كلية اآلداب والعلوم  
 . 99-67اإلنسانية، ص 

5 ROBERT, P., 2012, » petit robert «, édition pierre-de-Coubertin, paris, p : 2539. 
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 اقتصادية، خصوصيات، ذو  متفردة هو�تھ ،  6واملادة الطاقة  عليھ  �سقط الذي  ا�جال ع�� ال��اب يحيل

 روابطم بي�� تر�ط األفراد  من مجموعة ب�ن مش��كة بصفة �عاش واقع ،...7وتار�خية  اي�ولوجية ثقافية، اجتماعية،

 املعاشة بالثقافة تق��ن  مدركة، وأخرى  معاشة أ�عاد ذو تار�خية،  س��ورة نتاج فهو ، 8 التطور  سريع بمجال

 امل��ابطة . ال��ابية األماكن وشبكة

 متاحة وموارد إم�انات يحتضن ا�جتمع، داخلھ ينتظم الذي  اإلطار إ�� القار ا�جال من ال��اب مفهوم تطور 

 مادية  و�امنة،

 يخضع معينة سلطة  إشراف تحت  ال��اب سيعرفها ال�ي ال��ابية الدينامية بفضل مستقبال �عبئ��ا يمكن و�شر�ة،

 اإلدارة  سبيل ع�� لها

 بل ال��اب أجل من التنمية �عد لم و�التا�� والقانونية املؤسساتية اآلليات من مجموعة ع�� والتوجيھ، واملراقبة

 خدمة  �� ال��اب

 وتنسيق �شبيك بواسطة بناء مجال بل صراع مجال ي�ون  أن يجب ال لذا ،  9ال��اب بواسطة  التنمية أي  التنمية

 الفاعلة  القوى  جهود

 تتطلع  �عاقدية �خططات وفقا  ترابية تنمية ملشروع ا�جما�� االنجاز من  وتمكي��ا ال��اب،  و�نتاج بناء ��

اإللتقائية متحلية للمستقبل،  ا�جال  وتدب�� التنمية حقل ��    paradigmeبراد�غما  ال��اب أصبح هكذا ،بثقافة 

   .10قضاياه ومقار�ة

 LA TERRITORIALITE-ال��ابية  مفهوم 2 – 1

 ال�ي البدائية األصلية املفاهيم مضام�ن حسب التنمو�ة، النظر�ات أهم ب�ن نظر�ا من رهانا ال��ابية املقار�ة تمثل

 ش�ل ع�� أعمالهم �� تجلت آخر�ن جغرافي�ن مع تتطور  وأخذت " Raffestin رافستان" ا�جغرا��  مع بداية تطورت

 تدرك اجتماعية حقائق اكتشاف ال��ابية مفهوم يقت��ي ا�جغرا��، وح��هم ا�جتمع  م�ونات عالئقية عن تصورات

 و�اعتبارها  والهو�ة، االستقالل عن البحث  �� الس��اتيجيا��م  نتيجة  وجماعات أفرادا للفاعل�ن تار�خية كبناءات

 املرئي، غ�� لليومي عالئقية بنية ال�امن، اليومي بنية �� الوسائط، من مجموعة تن�جها جماعة ب�ن عالقات نظام

 
 اخلامســة الــدورة أشــغال »تــراب ألي مشــروع أي الرتايب واملشروع املشروع تراب اجلبلية،إغزران   مجاعة حالة احمللية للتنمية اسرتاتيجية أداة الرتايب املشروع  ،2015سعيد. كتمي   6

 .60-  49حممد، ص   والزرهوين حممد البقصي :تنسيق ،9 رقم الغزران القروية اجلماعة منشورات الغزران، والثقافة التنمية ملنتدى
7 BAILLY, A & FERRAS, R., 1997, Eléments d épistémologies de la géographie, 2eme éd, Armand Colin, 
Paris : 191 

 لعلم العربية اجلمعية عن صادرة ، 19 العدد االجتماع، لعلم العربية إضافات التنمية" جملة وعوائق األرض "سياسة، 2012هللا. ع هرهار 8

  .176 – 154ص  االجتماع،
   الرتابية لتنميةاب  خاص ،املغريب  واجملتمع اجلغرايف اجملال الكربى" جملة بفاس احمللية والتنمية الرتابية املوارد تثمني   "،  2011 .بوشىت اخلزان 9

 . 21- 03ص  13العدد  سنوية، نصف جملة والفاعلون، االسرتاتيجيات الرها�ت، :ابملغرب 
10 RAFFESTIN, Claude., 1711, » Paysage et territorialité «, cahiers de géographie du Québec, Vol. 21, N° 53-
54, p : 123-134. 
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 تتجاوز  ما، ب��اب معقد تطور   سياق �� مع�ن مجتمع أفراد ب�ن القائمة العالقات مجموع بأ��ا أيضا �عر�فها و�تم

 وسائط  بمساعدة  ا�خار��، والعالم الداخلية  م�وناتھ ب�ن تفاعال �عيش بل الداخلية، عناصره  تفاعالت  حدود

 الظواهر لقراءة جديدة أداة ال��ابية،ف  11ال��ابية املوارد ع�� اعتمادا ممكنة استقاللية أك�� وتحقيق حاجات لتلبية

 ذلك �� بما �� شموليتھ، le vécu املعاش تقييم أدوات من خصوصيا��ا ب�ل االجتماعية الهو�ة تمكن االجتماعية،

املسألة  ب�ن الصلة أهمية ال��ابية وت��ز واالندماج، التطبيق قابلية مستوى  ع�� املمكنة ال��ابية املشاريع

 يمكن كفرضية ا�جال �� التفك��  إعادة إم�انية تتيح ال��ابية أن إ�� نخلص وعليھ ،12 ال��ا�ي وا�ح�� االجتماعية

 إلعادة مسبق اق��اح من يمكن بل والقياس، للتحليل قابل وغ�� �عفو�ة يتحرك تابث كمعطى  وليس مراجع��ا

 .قبلھ من املنتج وا�جال  ا�جتمع ب�ن املنسوجة املتفاعلة أ�ساقھ املعقدة بمختلف ا�جال �� التفك��

 إحساس تتطلب و�ليھ، الفرد من  تنطلق ال�ي التنمو�ة  العملية محور  اإل�سان  جعل ع�� ال��ابية املقار�ة ترتكز

 أن  �� وا�جماعات األفراد وواجب بحق االع��اف �� ،  13وال��اب ا�جتمع شؤون اتجاه مسؤولون   بأ��م املواطن�ن

 لتنشيط طر�قة  أ��ا  ع�� أيضا وتفهم  وا�جماعية، الفردية  و�حيا��م لذوا��م  ومبدع�ن لتار�خهم صا�ع�ن ي�ونوا

 �� العمومي الفعل ع�� والنجاعة الفاعلية صفة  تمثلها و�ضفي املؤسساتي�ن، والفاعل�ن السلطة ب�ن األدوار

 البشر�ة للفاعلية مقار�تھ  عند ا�جغرا�� الباحث إليھ �س�� أن يجب ومطلب لھ، والتخطيط ال��اب ع�� اشتغالھ

افيا باعتبار  ال��اب ��  وشامل  مندمج و�ش�ل االصطالحية ومعانيھ  ال��اب  ع�� أفضل �ش�ل  �شتغل ا�جغر

 .14�سبيا

 LE TERRITOIR LOCAL-ا�ح��  ال��اب مفهوم 3- 1

 مح��، مجال إزاء أننا بمقتضاه نحكم محدد  مقياس  يوجد ال غامضا  تركيبيا  مفهوما "ا�ح��" مفهوم �عت��

 الذي ا�جغرا�� فاملقياس

 حيث من محدودا متصال مجاال يبقى أنھ إال دارس، �ل تصور  حسب ينقص أو يز�د قد لل��اب ا�حلية صفة يمنح

 ال��ابية،  الرقعة

 
11 GUY, D, M., 2004, » Pour une approche compréhensive et complexe des objets géographiques «, cahiers 
géographique, N°5 p101. 

الدورة اخلامسة ملنتدى التنمية    أشغال-انتخابية)  -ثقافية-"املشروع الرتايب وجدلية التنظري واملمارسة (مقاربة سوسيوجغرافية  ،2015.حمسن إدايل وحيىي اخلالقي وحممد الغاشي  12
 .تقدمي: حممد بوغالم  –تنسيق: حممد البقصي وحممد الزرهوين    –والثقافة الغزران  

 ختطيط إسرتاتيجية تودغة" حنو واحة منوذج الواحي ابلوسط احمللية التنمية خيار اجلمعوي العمل"  ،2008مصطفى.   شافقيو  حممد نعيم 13

 الرابع امللتقى أحباث حممد، األسعد :تنسيق احمللية، التنمية األول، اجلزء والعاملية، والقومية احمللية أببعادها العريب العامل يف التنمية اجملالية

 . 477 –  463الرابط ص  املغاربة، للجغرافيني الوطنية اجلمعية منشورات العرب،  للجغرافيني
احلكامة وسؤال املدلول: "مقاربة إبستمولوجية يف املفهوم والسياق املرجعي": قراءة نقدية، جملة القضاء االداري   ،2004جنيب جريي.  14

 . 146 ، ص 04املغريب العدد 
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طبيعية ونقط ملموسة ظواهر  يجسد وتضاريس   حالية ومشاهد  مشيدة ورموز  األحجام، مختلفة وأش�ال 

 البشر�ة ا�جموعات أو  مجموعة أفراد  ب�ن عالقات إطار �� املنتج البشري   العمل مصدرها  سالف،  أخرى  وشواهد

 .15متتالية  زمنية ف��ات خالل ا�جال هذا استغلت ال�ي ا�حلية

 بمثابة فهو ا�جغرا��، البحث لتنمية ا�جوهر�ة ا�جغرافية القضايا لطرح األمثل الوعاء تأكيد  ب�ل هو  ا�ح�� ال��اب

 ال��ابية ال�ي   التنمو�ة املشاريع تنفيذ �� ومقار�ات منا�ج من  يطبق ما ومالئمة نجاعة مدى  وتقييم  لفحص مخت��

ال��ابي�ن مختلف ��ا يقوم الغ��   ا�خواص، ال��ابية، (الدولة، ا�جماعات   املؤثر�ن  النقابات، املنظمات    ، األحزاب 

املواطنون،...) املد�ي،  ا�جتمع  مؤسسات   لفاعل�ن مركبة وتدب�� استغالل اس��اتيجيات صيلةح فهو ح�ومية، 

البيئة   والثقافة والسياسة  االقتصاد ��  مختلفة  مليادين  ينتمون    تفرده  ويستمد الزمن، من قرون ع��...و 

 للتنوع تجسيدا �عت�� و�ذلك...ثقافية، إثنية، عرقية، قبلية، هو�اتية، تار�خية، مرجعيات عدة من وخصوصياتھ

 .الوطنية الوحدة داخل واالختالف

املستدامة  ال��ابية التنمية موضوع �� ومركز�تھ أهميتھ و�قرار  ا�ح�� إ�� العودة عموما ال��ابية املقار�ة تفرض

 �سبق  وا�ح�� السيا��ي �سبق فاالجتما�� والسيا��ي، الوط�ي  ع�� واالجتما�� ا�ح��  أسبقية  �ع�ي واملندمجة،

 البديل بمثابة اليوم أصبح ا�حلية والديمقراطية ا�حلية واملؤسسات   ا�حلية والنخب ا�ح�� إ�� فالعودة الوط�ي،

 األهمية جاءت هنا من السياسية، القوى  من  وكث��  املعاصرة ا�جتمعات من الكث�� عليھ تراهن الذي  السيا��ي

 ا�حلية ا�جتمعات  إدماج دون  شاملة ترابية محليةتنمية   تحقيق �ستحيل إذ ا�ح��، يحتلها أصبح ال�ي ا�خاصة

 إطار �� ا�ح�� من يت�ون  فالعاملي عاملي، هو  ما  زمن �� ا�ح�� و�عث إحياء  من بد فال ،الك�� ا�جتمع ضمن

 تب�ى ال�ي العاملية  والقر�ة مح�� هو بما عاملي هو  ما  يلتحق يوم  �ل ففي  اليومي، محيطنا �� أثرت  ال�ي ،  16العوملة

 .أرحب مجال  �� فرد �ل تدر�جيا تدمج  أعيننا  نصب

 واإلدماج االقتصادية البنية تجديد  إ�� الرامي العمل �� رئيسيا  محورا بصفتھ قصوى  أهمية ا�ح�� اتخذ هكذا

 االجتماعي�ن، والتمك�ن

 مستوى  إ�� ا�ح�� التعاون  ينتقل و�ذلك ا�حلية، اإلنتاجية والطاقات واملواهب املؤهالت  إبراز  ع�� العمل يصاحبھ

 كعامل  االشتغال

 املدارس  ب�ن ما والتفاعل املتوفر، البشري  الرأسمال مع  ا��جام  �� ا�حلية والتنافسية املقدرة  تحديد �� حاسم

 واملقاوالت  وا�جامعات

 
 البحث مناهج بنسليمان" هضبة :حالة  ؟البورية ابجملاالت احمللية التنمية أجل من العمومية للتدخالت منهجية "أية ، 1997.حممد األكحل 15

، ص  113رقم ومناظرات ندوات سلسلة الرابط، اخلامس، حممد جامعة اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية منشورات  املغريب، الوسط الريفي يف
14. 

 .29، ص  397عدد املعرفة، عامل  والثقافة" سلسلة والسياسية االقتصادية العوملة حتد�ت يف قراءة :العوملة جغرافيات،"2013وري.   موراي 16
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 والهو�ات  ا�ح�� إ�� االعتبار إعادة  �� كب��  دور  ول�جغرافيا  املهي�لة، وغ��  املهي�لة  والشب�ات الت�و�ن ومراكز

 . 17ا�حلية

 تنمو�ة لتحقيق التنمية ال��ابية املندمجة واملستدامة ةثانيا: املشروع ال��ا�ي �اس��اتيجي

 وتناف��ي مستدام تراب بناء إ�� ال��ا�ي املشروع بواسطة ال��ابية التنمية تتطلع- 1

 تقدم،  كر�مة،  حياة  أفضل، بمجموعة من املفاهيم كحياة  خاصة  ال��ابية والتنمية عموما  التنمية  مفهوم  يق��ن 

 إ�� اإل�سان  �س�� خاللھ من الذي السبيل بأ��ا  إجرائي نحو ع�� التنمية �عر�ف يمكن كما ...ديمقراطية تطور،

 و�قامة املوارد وتطو�ر  استثمار العملية هذه  و�شمل الكر�م، العيش لھ ي�ئ أنھ �عتقد بما والواقع  الظروف �غي��

 .واملعنوي  املادي جانب��ا �� أفضل حياة إ�� مجتمعة تؤدي  ال�ي والتصورات  املفاهيم و�لورة الالزمة التنظيمات

 جديدة،  تنمو�ة ومقار�ة كن�ج أسفل ومن أفقية كمقار�ة أ�عادها �� املشروع ال��ا�ي بواسطة ال��ابية التنمية تروم

 يمكن مالئم محيط وتوف��  ومواطنة مندمجة  شمولية  تنمية إحقاق  إ�� ال��اب، إلعداد وموطنة  مندمجة، شمولية، 

 املتاحة  ا�حلية  ال��ابية املوارد  �عبئة باألساس ��دف  محلية إطار مبادرات  �� وا�جماعية الفردية  القدرات تقو�ة  من

 مع  للتكيف كشرط الذاتية املقومات واستثمار  وال�امنة،

 إكساب ��دف مع�ن مجتمع �� ا�جذر�ة التغ��ات من مجموعة وإلحداث ،  18الذا�ي  التأهيل وتحقيق املستجدات

 ومسؤول مالئم ،اي�ولوجيا ومستدام سليم ص�� تراب �شكيل �� و�سهم ،19املستمر التطور   ع�� القدرة ا�جتمع

 تحقيق إ�� تتطلع  و�دماجية امة  مستد ذكية، تنمية أ��ا أيضا خصائصها   ومن  اقتصاديا،  وحيوي  ومر�ح اجتماعيا،

 . تقدم  ترا�ي يتم�� �عيشة كر�مة مستدامة ومنصفة ل�افة شرائح ا�جتمع 
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 .710  –  695اجملالية يف العامل العريب أببعدها احمللية والقومية والعاملية، ص 
، العمل اجلمعوي ورها�ت التنمية الرتابية. عبد القادر الزعل، مفهوم اجملتمع املدين والتحول حنو  2019موساوي.   احممد-البحرييزهري   18

 التعددية احلزبية. 
 حممد، والبقصي حممد الزرهوين :تنسيق الرتابية، واحلكامة احمللي احمللية" اجملتمع والتنمية املدين "اجملتمع  ،2011.وآخرون ميمون حبكان 19

 . 29 – 12ص  صفرو، ملدينة الثقايف امللتقى منشورات والعشرون، الثانية أشغال الدورة
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  : الذكية التنمية  -

  واملقار�ات والسياسية ا�جيواس��اتيجية للمقار�ات  والذ�ي العميق اإلدماج الذكية ال��ابية التنمية تقت��ي

اقتصادية   واالبت�ار، املعرفة ع�� تقوم...و�يئية ثقافية اجتماعية، اقتصادية، تنمية ،  20مع�ن ب��اب السوسيو 

مضافة ذات أ�شطة تكرس  والب�ى ال��بو�ة املستو�ات من الرفع إ�� وترمي ال��اب، تنافسية  �عزز  عالية قيمة 

 مؤسسات محلي�ن، منتخب�ن جامعات، بحث، مراكز من ال��اب داخل األطراف  �افة  ب�ن وثيق �عاون  �� الفكر�ة،

  21.مقوالتيةو  ومدنية رسمية

 :  املستدامة التنمية  -

 ��  وتنافسية فاعلية أك��  اقتصاد تروم ،   22والسياسية واالجتماعية  االقتصادية االعتبارات تدمج شاملة تنمية

 من  ا�حد مع  للموارد العقال�ي االستغالل وتأم�ن البيئية األوساط  سالمة  االعتبار �ع�ن وتأخذ املوارد، استخدام

 �ع�ي فاالستدامة تحملھ، �ستطيع وما البيئة تتيحھ ما حدود تجاوز  دون  ال��ا�ي االقتصاد  وتطو�ر تبذيرها أوجھ

ال��ابية  س��  للسياسات اس��اتيجيا  هدفا  املتوازنة  التنمية  وتمثل لالستمرار، القابل  لألفضل  دائما ا�جماعات 

 الفرص توزيع مجاالت �� واالقتصادية االجتماعية العدالة مبدأ مراعاة ضمنيا �ع�ي ما وهو الدول  �افة �� التنمو�ة

 . 23بصورة متوازنة ا�جميع تطال  منصفة  تنمية تحقيق تم ومن للموارد، وتثم�ن

  : التنمية املندمجة  -

 ال��ابية املوارد  لتعبئة ا�جهود وتكثيف  ا�خصوصيات  باستحضار ا�حلية، التنمية �� ال��ابية املقار�ة إعمال تفرض

تنتج   ال��وة هذه أن علما  ال��وة، �خلق الالمادي  والثقا�� البشري  الرأسمال إ�� إضافة خفية، ت�ون  ما غالبا ال�ي

 االجتما�� التماسك�ن �عزز  مرتفع �شغيل معدل ذو اقتصاد خلق �� �سهم عالية مضافة قيمة ذات أ�شطة  بخلق

ال��ابية الفعالة التنمية �� أيضا املندمجة  التنمية  تتج�� كما وال��ا�ي،  البعد االعتبار �ع�ن تأخذ ال�ي للموارد 

 .وتخليقها االجتماعية ا�حياة تحس�ن إ�� بالتطلع االجتما��

و   الذكية،  ا�حلية ال��ابية التنمية مقومات  من  ال��ابية  املوارد �عد  الرهان أساس  ف�ي ، املندمجة املستدامة 

 و��ن بي��ا العالقة إ�� التطرق  ال��ابية دون  التنمية عن ا�حديث اليمكن املستقبلية، وآفاقھ  ا�ح�� لل��اب التنموي 

 األشياء �ل ب�و��ا ال��ابية املوارد و�عرف تراب، إعداد ع�� املشرفة املؤسسات رهان باعتبارها  ال��ابية، املوارد

املائية واملناخ،   املادية القار�ة، املصادر  الغابات، املشاهد  ا�� قسم�ن موارد طبيعية و�شمل املعادن،  ال�ي تنقسم 

 
 .31/32  والسياسة واالقتصاد املغرب عددمسالك يف الفكر    احمللية «جملة التنمية ورهان املتقدمة اجلهوية،"2015  .أمساء االمساعيلي 20
  فصل/ مقتطف،: الوثيقة االسرتاتيجي، نوع الذكاء جتديد ضرورة احمللية والتباينات الشاملة االلتقائية ،" 2012فرانسوا.   لوفيل كسافيي 21

سنة  : L'Harmattanالناشر  جتارب دولية مقارنة املقاولة: الذكاء الرتايب والتنمية اجلهوية بواسطة : اجلماعية عنوان الوثيقة 
 25-19ص. : املاديةالتفصيالت : 2012النشر

 . 21 جالل، ص شوقي :، ترمجة303املعرفة عدد عامل حرية «جملة التنمية،"2014  .صن امارتيا 22
 وإصدار نشر ،واجلزائر  وفرنسا املغرب من حلاالت دراسات :املتوسطية الريفية الرتابية األحياز تشكيل وإعادة ناملد ، 2016.رحيم احلسني  23

 . 42 –  13عبد الرمحان، جروف سعيد. ص الدكاري اجمليد، عبد هالل :تنسيق  ،واجلاذبية  واحلركيات املوارد حول الدراسات خمترب
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واخرى رمز�ة وتضم االثار واملواقع التار�خية، ثم املوارد الغ�� مادية وتضم �ل ماهو ثقا�� من موروث شع�ي ثقا�� 

ومهرجان ومواسم  تقليدية  وحرف  وتقاليد  الورود...)   وعادات  موسم   ، العروس  موسم  كناوة،  مهرجان   ال�ي  ات( 

 وال�ي الساكنة، طرف من االستغالل أساليب �� سابقة تراكمات وعن طو�ل تار�خ عن والناتجة مع�ن ب��اب توجد

   25والتعدد التنوع ال��ابية املوارد سمات ومن  ال��اب، هو�ة عمق من نا�عة ،  24ا�ح�� االجتما�� التنظيم نوع �عكس

  :1الش�ل رقم 

 ال��ابية  املوارد وأنواع أصناف :1رقم الش�ل

 ال��ابية  املوارد

 املادية  غ�� املوارد املادية  املوارد

 ثقافية رمز�ة  طبيعية 

 شعبية  فنون  مواقع  معادن 

 وتقاليد  عادات تار�خية  أثار غابات 

 وصنائع  حرف - قار�ة  مشاهد

 مواسم ومهرجانات  - مائية  مصادر

 - - مناخ 

 املصدر: عمل �خ��ي

 

 ا�حاجات  و�شباع السوسيو ترا�ي اإلنصاف ال��ا�ي واملشروع  ال��ابية التنمية تتو��-2

 طموحا��م و�رضاء  للساكنة األساسية ا�حاجات تلبية إ�� بالنظر  ال��ابية  التنمية موضوع معا�جة إ�� ا�حور  ��دف

 متدرج نظامي ش�ل �� ل�حاجات املتتا�� االرتقاء من  نوع هناك البيئية، اإلم�انات  حدود ضمن انتظارا��م   وتحقيق

 أساسية، مسلمة ع�� ال��اب مشروع  بواسطة ال��اب وتنمية ال��ابية خطاب يرتكز األع��، إ�� األد�ى  ا�حاجات من

 �عت�� ثم ومن  األساسية، ا�حاجات إشباع يتحقق ما بقدر بفاعلية املوارد مع البشري  التعامل يتح�� ما بقدر أنھ

 بل  صرفة ،  �شر�ة صفة  ذات �� وال  بذاتھ، مستقال  طبيعيا كيانا ليست ل�و��ا   .ثقا�� مفهوم املوارد الطبيعية أن

 محددة  إجراءات خالل من �ستطيع �شر�ة وقدرات الطبيعية البيئة تحتو��ا إم�انات ب�ن تفاعل حصيلة ��

 إشباع بمؤشرات مع�ن ب��اب املستدامة ال��ابية التنمية وتق��ن  اإل�سان، حاجات ةلتلبي  م�ام��ا من  استخراجها

 :ك��ى  أصناف خمسة �� تصنف ال�ي للساكنة األساسية  ا�حاجيات

 ...هواء �غذية، :الف��يولوجية ا�حاجيات-1

   ...األفراد متاع ضمان شغل، :األمنية ا�حاجيات-2

 
24 RAFFESTIN, C., 1979, « Pour une géographie du pouvoir « Paris, LITEC, 249 p 

 شعبة املاسرت، شهادة لنيل منوذجا"، حبث عيسى وأوالد غامن أوالد مجاعيت  الرتاب، وتدبري الريفية اجملاالت "دينامية  ،2012  .مراد عرايب 25

 . 30ص  الدكايل، شعيب جامعة ، ابجلديدة اإلنسانية والعلوم اآلداب اجلغرافيا، كلية
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  ...أ�شط��ا �� املشاركة ا�جماعة، إ�� االنتماء :االجتماعية ا�حاجيات-3

 ...كرامة مساواة، عدالة، إنصاف، :الذات تحقيق إ�� ا�حاجة-4

 والفهم  املعرفة إ�� ا�حاجة-5

 واإلقصاء ال��ابي�ن  الهشاشة مظاهر لرفع الطر�ق وخارطة أسفل من مقار�ة ال��ا�ي املشروع-3

 قطاعية مقار�ة أسس  ع��  التنمية وقامت الب��وقراطي  والتدب��  ال��اب  تدب��  ع�� األم�ي الهاجس لعقود  هيمن

 التوجي�ي الطا�ع ذات ال��ابية املشاريع وأثبتت ال��اب، تجزئة ع�� ومبنية االقتصادية املردودية  بمنطق مح�ومة

واختالالت كرست بل  املرجوة، غايا��ا تحقيق عن و�جزت  محدودي��ا، عن   األع�� من  املفروضة  تفاوتات 

صارخةسوسيوترابية   وأزمةومجالية  وا�عكست �عددت شمولية ،   ا�جا��  املستوى  ع�� سلبا امتدادا��ا 

وسي�ولوجية والهو�ة ال��اب إ�� باالنتماء الشعور  خاصة واالجتما��،  مظاهر عمق مما  ،  املمارسة ا�جماعية 

   .26ال��ابية الهشاشة

 لذلك وتأثرا، تأث��ا األشد بل ا�خامل بال�ائن ليس األخ�� هذا اإل�سان، غياب �� الهشاشة عن ا�حديث يمكن ال

التوازن  فوضعية  الهشاشة أن باعتبار األخرى، تفاقم واحدة �ل �شر�ة وأخرى  طبيعية عوامل عن تنجم  عدم 

 وازدادت إال الس�ان عدد ارتفع �لما مثال باألخرى، وتتأثر تأثر  واحدة �ل متالزمتان هما والبشر�ة الطبيعية

 تدهور  �� يتسبب مما) مياه، معادن،... نبا�ي،  غطاء تر�ة،( عل��ا الضغط إ�� يؤدي  مما مجالهم موارد من حاجا��م

ال��اب وأمام أصال، الهش الطبي�� الوسط  الهشاشة   تتعمق و�شباعها الس�انية  ا�حاجيات تلبية ع�� �جز 

 ا�حرك  الرأسمال بمثابة  وموارده ال��ابية الساكنة أل�شطة حامل ال��اب باعتبار وا�جالية، السوسيو اقتصادية

 .ا�جماعة لدينامية 

 القدرة يتطلب ذلك نصا��ا، إ�� األمور  إلعادة العاجل والتدخل الفهم مجالية �وضعية ال��اب هشاشة �ستد��

 من عالية ودرجة الت�خيص، طر�ق  عن لل��اب العامة الدينامية اشتغال ملي�ان��مات والدقيق  ال�حيح الفهم ع��

 ضرورة �شرعن ما هذا جديد، من االس��اتي�� التوازن  و�حالل ال��اب إلعداد والتخطيطية والتقنية الفنية املهارات

 املع�ي ال��ا�ي للمجال ا�خاصة بالوضعية ترتبط للتدخل،  مم��ة �اس��اتيجية ا�حلية ال��ابية التنمية استحضار

 االجتماعية للمشا�ل ا�حلول   إيجاد �� أهدافها تتج�� و�شاركية، اإللتقائية متقاطعة شاملة محلية و�مقار�ة

 ع�� ال��اب وتنشيط لتقو�ة ورهانا و املؤثر�ن ال��ابي�ن األساسي�ن،   الفاعل�ن مختلف مع �شار�ي إطار �� والعمل

 الطبي�� �عد��ا �� ال��ابية  الهشاشة  مظاهر  �� ال��ابية املتمثلة التنمية  معيقات  لتجاوز   27التنمية شروط  تنظيم

 .والبشري 

 
 عن عبارة احلاالت مجيع ففي معني، نظام عليها يكون  stabilitéالتوازن   حالة عموما تقابل ، instabilitéتوازن ال حالة فهي اهلشاشة 26

 تعربان احلالتني وكلتا للرتاب، واملكونة بينها املتفاعلة األنساق مجيع بني الداخلي  التماسك غياب عن �جتة جديدة، أتسيس أنظمة حنو تطور

 .والعكس والتجدد العطاء على وقادرة صاحلة األنظمة تكون التوازن حالة ففي العام، الرتاب والنسق دينامية تطور من مرحلة عن
الــدورة اخلامســة ملنتــدى التنميــة    أشــغال-املشــروع الــرتايب آليــة لتثمــني املــوارد احملليــة وحتقيــق التنميــة الرتابيــة حالــة منطقــة جرســيف"    » -2015  –جــواد أبــو زيــد ومنــري الصــادكي   27

 .تقدمي: حممد بوغالم  –تنسيق: حممد البقصي وحممد الزرهوين    –والثقافة الغزران  
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 واأل�عاد  املفهوم :ال��ا�ي املشروع 1- 3

سو��ي  محيط إطار �� وامل�ان الزمان �� محدودة عمليات كمسلسل املقاولة �عالم املشروع لفظة ارتبطت

 ر�حا  �س��دف واقتصادي 

 طبيعة  هل ال��اب؟ تدب�� �� تطبيقها  يمكن املقاوالتية واملقار�ات املقاولة فكر إعمال اس��اتيجية فهل الغالب، ��

 ال��ابية  القضايا

 ��  ال��ا�ي املشروع أن إال ؟  28الر�ح �س��دف ال ال��ابية ا�جماعات وأن خاصة املقاولة فكر بتطبيق �سمح التدب��ية

 ا�جا�� �عده

�سعون  حولها  يلتف أهداف مجموعة  هو التنموي  ال��ابي�ن  واملؤثر�ن   استشرافية، نظرة وفق بلوغها الفاعلون 

 ح��هم تنمية وتأهيل  �غية للموارد ال��ابية الشاملة والتعبئة والتدخالت  ا�جهود تنسيق  �عتمد أفقية مقار�ة ووفق

 .ال��ا�ي

إداري وخيار   ال��اب �� فعل ال��ا�ي املشروع و  ال��ابية اس��اتي��   متوقعة أو معلومة شروط ع�� يب�ي ، ل�جماعة 

 �افة  ب�ن جماعية  إرادة  ت��جم ،  متجا�سة مسبقة  لتصورات خيارات  �عكس  ومعلنة، محددة  بأهداف و�رتبط

برامج   بواسطة ال��اب تنمية إحقاق إ�� يتطلع  مش��ك قيم نظام يوحدهم املستقبل، �� لتحقيقها فاعل�ن

 جديد، ن�ج ال��ا�ي  فاملشروع آخر  و�مع�ى حولها، ومتفاوض  �عاقدية )PDP,PDRتنمو�ة( ) ومخططاتPACعمل(

 سياسية رغبة �عكس ال��اب، لتدب�� توقعية اس��اتيجية أداة براغماتية، طموحة من�جية فعال، وتطبيق وسيلة

 كمدخل وشروطھ، االنجاز  وتقنيات مراحل بضبط ناجع، ترا�ي فعل أجل من حقيقية اجتماعية وشراكة قو�ة

 واأل�شطة  املتنوعة  ا�جالية األوساط طبيعة  مع التكيف فرص  يتيح  التدخل، مجال تنوع لتحدي �ستجيب

 .و�ليھ منھ املنبثق التنموي  مشروعھ بلورة ع�� مح�� تراب �ل �ساعد داخلها، املزاولة  املتعددة

 عن ا�حلية ا�جتمعات وتأهيل ال��ابية والتنافسية املناعة لتقو�ة األسفل من البناء مبدأ ال��ا�ي املشروع يتب�ى

 القطاعية  التدخالت  لتجاوز  جديدة نظرة هو محلي�ن، كموردين والتفرد ا�خصوصيات  �� االستثمار  طر�ق 

 �سمح  شمولية نظرة و�لورة  اإللتقائية وتكريس

 بناءا ال��ا�ي املشروع يتأسس ال��ا�ي،  التجا�س خاصية ع�� تقوم ومستدامة مندمجة  محلية ترابية تنمية بتحقيق

 ترا�ي  ��خيص ع��

والشر�اء الفاعل�ن �افة �ع�ئ التشاركية مبدأ ع�� مب�ي اس��اتي�� ال��ابي�ن   للثقة  �عز�زا ا�حتمل�ن واملؤثر�ن 

 اس��اتيجيات نتائجھ  ع�� بناءا  وتوضع  وال�امنة، املتاحة واملوارد وا�حاجيات األولو�ات  يحدد واإلجماع، والتفاعلية

   .29محدد ترا�ي ح�� فوق  )برامج ومخططات تنمو�ة (التنمية وسينار�وهات

 
 والتنمية احملليةاملغربية لإلدارة  احمللي «، اجمللة  القرار يف دراسة احمللية العمومية والسياسات احملليون "الفاعلون  ،2015.هللا عبد شنفار 28

)REMALD 193 ، ص2020  –  130) العدد . 
تنســيق:    –الــدورة اخلامســة ملنتــدى التنميــة والثقافــة الغــزران    أشــغال- ""املشــروع الــرتايب واملقاربــة التشــاركية: منهجيــة عمــل خمطــط التنميــة اجلمــاعي  ،2015  –حســن كتمــور      29

 .تقدمي: حممد بوغالم  –حممد البقصي وحممد الزرهوين  
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16 الصفحة    

 التنمو�ة واألهداف  ا�خصائص ��  تنوع ال��ا�ي  املشروع 3-2

 أن  ذلك  مع�ن، مشروع  ل��سيم ممأسس  عمل ش�ل  ع�� ي��جم بأن كفيل منظم عمل عن  ال��ا�ي  املشروع ينبثق

 ب�ن تفاعل ودوام تنظي�ي قرب دون  تصوره يمكن ال  ال��اب إنتاج  أن  حيث ترابيا، اجتماعيا  ابت�ارا  يتطلب األمر

والشر�اء الفاعل�ن �افة ال��ابي�ن   بأر�عة يتم�� واالس��اتي�� الشمو��  فاملشروع تم  ومن ا�حتمل�ن، واملؤثر�ن 

 :خصائص

 املنافسة ال��ابية النطاقات إزاء جاذبي��ا و�رفع ال��ا�ي با�ح�� ا�خاصة املوارد يثمن. 

 ال��ا�ي املشروع وتنفيذ تصور  مسلسل �� التنموي  ا�حقل م�ونات  �ل ويشرك �ع�ئ. 

 والعمليات، املشاريع مفعول  من والرفع التدخل وسائل وترشيد الفاعل�ن، وأهداف تدخالت  ينسق 

 .جاذبيتھ ودعم  ال��اب عرض لتحس�ن لألسواق ا�ح�� بالنسبة  لل��اب الفعال والتموقع

 تنجز و�رامج األمد طو�لة أهداف يرسم واالس��اتيجية، باالستدامة يتسم  املدى  ع�� ومخططات 

 .القص�� املدى  ع�� تنفذ وعمليات املتوسط،

 دعامات   ثالثة ع��  ال��ا�ي املشروع بلورة تقوم 3-3

 الذ�ي التخطيط عقلية تب�يب إال  حقيقية، محلية ترابية دينامية وخلق و�شيط فعال ترا�ي  مشروع ضمان يصعب

 :أبرزها واملبادئ   الدعامات من جملة ع�� يرتكز أن إ��  يحتاج الذي  واالس��اتي��

 ال��اب مشروع من التمكن ا�حتمل�ن واملؤثر�ن ال��ابي�ن والشر�اء الفاعل�ن ل�افة  تتيح :العرضانية مبدأ �� 

 مختلف �� وتو�حھ) الثقافية البيئية، واالجتماعية، االقتصادية   (وأهدافھ  املوضوعية  م�وناتھ مختلف

وتفاعالتھ بتثم�ن كما ا�خار��، محيطھ ومع الداخلية تمفصالتھ،   القدرة وتقو�ة ال��ابية املوارد �سمح 

   .30بي��ا�ي �عاون  إطار �� ا�خارجي�ن الشر�اء مع لل��اب التفاوضية

   املشاركة معلومات، :مختلفة أش�ال إضافة من يمكن ال��اب، مشروع �� مركزي  عنصر :التشاركيةمبدأ 

  .Co-constructionالبناء  �� التشاركية Co-décision واتخاذ القرار التصور  ��

   املنتخب�ن ب�ن ا�جسور  ومد واإلشراك  والتشاور  التواصل مناخ وتوف��  الوسائل إيجاد  :ا�ح�امةمبدأ 

 إحقاق منھ يقصد ال��اب مشروع الرهان أن مادام لل��اب، جما�� لتحديد مشروع والساكنة والفاعل�ن

 .ال��ابية التنمية

 

 لهندسة مشروع ال��اب ناجعة أدواتاالس��اتي��:  ال��ا�ي التخطيط ال��ا�ي، الت�خيص التشاركية،-ثالثا

 ال��يئة وتخطيط ال��اب  ��خيص عمليات �� ا�حلية الساكنة إشراك مسألة االنتباه اس���� األخ��ين العقدين ��

 حيث ذريعا، الب��وقراطيون املركز�ون فشال أ�شأها ال�ي املشاريع ال��ابية جل عرفت الواقع ففي  ال��ابية، والتنمية

 
 31,32;ع املغرب:  -  واالقتصادأمهية احلكامة الرتابية يف إنعاش االقتصاد احمللي جملة مسالك يف الفكر والسياسة    ،2015بوعدين حلسن. 30
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17 الصفحة    

 وأحد املسؤولية أش�ال أحد املشروع ال��ا�يإشراك الس�ان ��   تفعيل طر�ق عن ا�حلية املهارات استثمار أصبح

 .والتدهور  الهشاشة من الطبيعية املوارد  وحفظ التنمو�ة ال��يئة األشغال ديمومة ضمان الوسائل

 ال��اب  تنمية مشروع ضمن  التشاركية-1

 أو ما حدث صنع �� املشاركة األطراف ب�ن متبادال الفعل ي�ون  حيث التفاعل، إ�� لغو�ا  التشارك  مفهوم يحيل

 مع�ن، القرار اتخاذ

 املناخ وكذا والثقافية، البشر�ة  الطبيعية، ا�جيواس��اتيجية، ا�جغرافية، املؤهالت حيث من ال��اب  لتقييم  عملية

 ،31ال��ا�ي العرض  وضعية ع�� عامة نظرة وت�و�ن ال��ا�ي الرأسمال تحديد خالل من )ال��ابية  التوابث (السيا��ي

 .األخرى  عروض ا�جاالت منافسة ع�� قدرتھ  مدى  وتقييم

 خاصة ا�حلي�ن الفاعل�ن �افة ب�ن ا�حوار  العمومية  ا�ح�امة  إطار  ��  الشامل مدلولھ �� التشارك  مفهوم  �ش��

 يمنح  حيث  الس�ان،

 حاجيا��م اق��احا��م، االعتبار  �ع�ن واألخذ القرارات اتخاذ �� املساهمة املسالك  من  مجموعة  ع�� إشراكهم 

 واال�شغاالت 

 التشارك �عر�ف تم وقد االنخراط، ودرجات  املراحل مختلف ع�� يمارس  الذي التأث�� عن  بمعزل  ��مهم ال�ي

( العاملية املنظمة  طرف من العمومي  تحديد  �� �شيط �ش�ل األفراد مشاركة مسلسل بأنھ " )OMSلل�حة 

 و�� السياسات وتفعيل صياغة �� حيا��م ع�� تؤثر ال�ي  املؤشرات حول  القرارات  أخذ �� ��مهم ال�ي النقط

 إطار �� من�جية التشاركية �عت��  كما ،"التغي��  مبادرات مسلسل �� وكذا ا�خدمات وتقدم والتنمية التخطيط

ثقا�� الواقع إدراج ع�� للضغط �وسيلة التنظيمات وسوسيولوجيا السلوكية النظر�ات  إطار  �� السوسيو 

 ا�حلية �شرط ره�ن يبقى األخ�� هذا أن إال ال��ابية، واملالحظات واملشاريع والتداب�� التصورات �� واملتمثل املعاش،

 .الفاعلة ا�حلية ا�جهات منتوج فهو والقرب 

 بر�ط ا�جماعة ال��ابية قدرات وتدعيم العمومي التدب�� جودة تحس�ن �� الس�ان مشاركة أهداف ت�خيص يمكن

 املستدامة، ال��ابية للتنمية املندمجة املقار�ة �� ا�حلي�ن الفاعل�ن فانخراط الديمقراطية،  وتجديد بي��ا األواصر

 العوامل وتأهيل جاذبيتھ، و�عز�ز لل��اب تنافسية تقو�ة شأ��ا  من ال�ي  االيجابيات من مجموعة تحصيل يمك��م

ترابية مشاريع إلقامة الرئيسية   اختالف  ع�� الفاعل�ن  مختلف ب�ن �شأ��ا  ومنسق  ومتفاوض متشاور  تنمو�ة 

 :التالية النتائج إ�� تودي  أن يمكن ال�ي التشاركية للمقار�ة أمثل نموذجا �ش�ل مما واختصاصا��م توجها��م

 قيم معرفة ا�حلي�ن، للفاعل�ن اإلم�انية إعطاء مع  ا�حلية األساسية ا�حاجيات عن اإلجابة ع�� �ساعد 

 هدر وتفادي �حيحة غ��  مشاريع ترابية �� االنخراط  لتجنب البداية، وانتظارات ا�جال منذ واهتمامات

 إقحام يقت��ي مما ا�حلية، �حاجات الساكنة �ستجيب ال  عن مشاريع ترابية الدفاع �� الطاقة من كث��

اق��اح خاللها من ال�ي ا�جديدة، األف�ار ي��ز  أن يمكن  القرار اتخاذ مراحل �� املواطن�ن خ��ات  يمكن 

 
، جامعــة احلســن  واالقتصــادية واالجتماعيــة احملمديــةأطروحة لنيــل شــاهدة الــدكتوراه ختصــص قــانون عــام، كليــة العلــوم القانونيــة  ” اجملال  ودينامية  الرتايب  التسويق ” فتيحة بشتاوي 31

 2015-2014الثاين الدار البيضاء، السنة اجلامعية  
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18 الصفحة    

 نحو النقاش الغالب �� يوجھ وا�خ��اء املواطن�ن وتجارب معارف فتوحيد ا�حسبان، �� تكن لم حلول 

 .األغلبية تجمع قيم ع�� �ستند إ�� اآلن  مستغلة غ��  مسالك

 طرف من للقرارات  واحتضان مجتم�� قبول  إ��  يؤدي  ا�حلية مما  الساكنة اهتمامات االنفتاح  من  يمكن 

ا�حلية االجتماعية تدعيم �� ويساهم الساكنة   باملسؤولية اإلحساس تطو�ر من و�مكن بي��ا، األواصر 

والفعالية  عن   للبحث سو�ا العملع��    ا�حلي�ن الفاعل�ن مختلف تحث  ال�ي ا�جماعية  لصا�حالنجاعة 

 اح��ام وعدم وال��ميش بالضعف اإلحساس عن الناتجة الن�اعات  تمر�ر أو  نزع سبل وتدعم العام،

ا�حلية يؤدي   الساكنة، الساكنة   ا�ح�امة  دامت ما القرارات التخاذ عمومي  �شار�ي  مسلسل  ��  إشراك 

 الوقت ر�ح إ�� جيدة، نتائج إ�� تؤدي  أن يمكن ال�ي القرارات  ومشروعية مصداقية رفع تكرس التشاركية

غ�� بتجنب عل��ا، متفق مستدامة تنمية وتحقيق املوارد وتوف��  ال�ي الشعبية غ�� أو املالئمة القرارات 

 �� هدفا ليس الس�ان  إشراك بأن  التذك�� يجب أنھ إال الطو�ل، املدى  ع�� وخيمة نتائج لها ت�ون  أن يمكن

 :التالية النقاط �� التشاركية  املقار�ة تحديات ن�خص أن و�مكن ذاتھ، حد

 وفعالة؛ موسعة مشاركة ضمان 

 الساكنة؛  عمل وتحديث جيد تدب�� ضمان 

 والتشاور؛  وا�حوار التبادل جودة ضمان 

 ال��ابية؛  التنمية  مستو�ات مختلف تمفصل إنجاح 

 الصراعات؛ باستغالل والسماح اإلدارة خدمة �� أداة التشارك تحو�ل إم�انية تجنب 

 للتشاركية  والتنظيمية القانونية املرجعيات-2

ال��ابية    2011دستور     �عت�� ل�جماعات  التنظيمية  القوان�ن   مثاال ،    113  –  14،  112  -14،    111-14وكذلك 

 ا�جماعات عمل  يؤطران ال��اب، تنمية خدمة و�� ال��ابية التشاركية مبدأ إعمال �� رائدة، وتجر�ة بھ يحتذى 

 إذ ،ال��ابية التنمية تحقيق شروط  بتوف�� ،ا�ح�� للشأن و�شاوري  حكيم تدب�� ع�� مهامها  و�حددان  ال��ابية

التنظيمية  القوان�ن   جمعيات  إشراك تضمن ال�ي االقتصادية والشؤون البشر�ة التنمية  �جان بتشكيل  تو��ي 

 استشار�ة  �جنة و�� ،الفرص وت�افؤ املساواة �جنة إطار  �� املساندة  أو  والدعم ا�جما�� القرار  �� املد�ي ا�جتمع

 .أعمالها جدول  ويعد عنھ ينوب من أو ا�جما�� ا�جلس رئيس  يرأسها

التنظي�ي   130 ملادة ا تتيح  القانون   تنمية لضمان  الالزمة التداب�� اتخاذ  ا�جما��  ،للمجلس  113-14من 

 مع  والشراكة  التعاون  أش�ال بجميع القيام  للمجلس   91 ملادةا وتخول  ال��ابية، ا�جماعة �� واجتماعية  اقتصادية 

ال��ابي�ن املتدخل�ن مختلف  واالجتماعية االقتصادية  التنمية إ�عاش �� لإلسهام واملدني�ن الرسمي�ن والفاعل�ن 

برنامج عمل ا�جماعة ومخططات التنمية االقليمية    ع�� التوا�� إعداد  82و80و78 املواد تنظم  كما ا�ح��، لل��اب

 يخص الشأن ا�ح�� من   عمل ب�ل القيام  ا�جما�� ال��ا�ي ع��  ا�جلس تحمل ال�ي و �شار�ي، من�ج و ا�جهو�ة وفق 

 األ�شطة �ل و��عاش العامة املص�حة أجل من ا�جمعو�ة واملمارسة الو�� تنمية قصد املواطن  �عبئة  أجل

 .ا�ح�ومية غ��  املنظمات مع الشرا�ات و�برام ا�ختلفة،
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 أهم من التشاركية الديمقراطية أن  األول  فصلھ �� األساسية  توجهاتھ ضمن 2011 لسنة ا�جديد الدستور  اعت��

 و�عاو��ا وتواز��ا  السلط  فصل جانب  إ��  للمملكة، الدستوري  النظام مقومات وأحد  ا�حديثة  الدولة مرتكزات

للمملكة "منھ الثانية  الفقرة �� ورد كما ...ا�جيدة ا�ح�امة ومبادئ  ال��ا�ي   ع�� يقوم المركزي  تنظيم التنظيم 

 الشأن بقضايا املهتمة ا�جمعيات �ساهم  أن ع��" منھ  12الفصل من الثالثة الفقرة وتنص ،" املتقدمة ا�جهو�ة

 املؤسسات لدى   ومشاريع قرارات إعداد �� التشاركية" الديمقراطية  إطار �� ا�ح�ومية غ�� واملنظمات العام

املشاركة تنظيم والسلطات  املؤسسات هذه وع�� وتقييمها تفعيلها �� وكذا ،العمومية والسلطات املنتخبة  هذه 

 القانون.  يحددها وكيفيات شروط  طبق

 مختلف إشراك قصد للتشاور، هيئات إحداث ع�� العمومية السلطات �عمل " الدستور  من 13 الفصل ينص

 للمواطن�ن"14الفصل   ويعطي ." وتقييمها وتنفيذها وتفعيلها العمومية السياسات إعداد �� االجتماعي�ن  الفاعل�ن

 و�ؤكد " التشريع مجال �� اق��احات تقديم  �� ا�حق ،تنظي�ي قانون  يحددها وكيفيات  شروط ضمن واملواطنات

 قانون  و�حدد  العمومية، السلطات إ�� عرائض  تقديم �� ا�حق واملواطنات للمواطن�ن" أن  الدستور  من 15 الفصل

 يمكن" أنھ  ع�� الثانية  فقرتھ �� الدستور  من  139 الفصل  و�تضمن  "ا�حق هذا ممارسة  وكيفيات  شروط  تنظي�ي

 ضمن تدخل نقطة بإدراج ا�جلس   مطالبة م��ا الهدف عرائض تقديم وا�جمعيات واملواطن�ن للمواطنات

 ."أعمالھ جدول  ضمن اختصاصاتھ

 واق��احا��م مرتفق��ا مالحظات العمومية املرافق تتلقى أن " الدستور  من 156 الفصل من األو�� الفقرة وتق��ي

 وتؤمن  وتظلما��م

 تدب�� �� املعني�ن الس�ان مشاركة وتأم�ن والتضامن والتعاون  ا�حر التدب�� مبادئ  ع�� 136 الفصل وأقر " تتبعها

 املشرع حرص الدستور  �عكس واملستدامة، املندمجة البشر�ة ال��ابية التنمية �� مساهم��م من  والرفع شؤو��م

 وضع   املندمجة  البشر�ة  التنمية �� مساهم��م  من  والرفع  شؤو��م، تدب�� �� املعني�ن  الس�ان  مشاركة  تأم�ن ع��

 املواطن�ن مساهمة  وتيس��  والتشاور  ل�حوار  �شاركية آليات  وضع  ال��ابية، وا�جماعات  ا�جهات عاتق ع��

   .وتقييمها وتتبعها  التنمية برامج  إعداد �� وا�جمعيات

املقار�ة عموما  الفاعل�ن مختلف ب�ن ودائمة مستمرة عمل وسيلة الدستور�ة مرجعي��ا ضمن  التشاركية �ش�ل 

 والتقييم التنفيذ  التفعيل، �� إعداد، واملواطنون  املد�ي   ا�جتمع خصوصا ا�حتمل�ن، واملؤثر�ن ال��ابي�ن والشر�اء

 السياسات  �� الثقة و�عادة  ا�جيد ل�حكم نظام أ��ا كما ا�جيدة، ا�ح�امة القيم وتكريس العمومية، للسياسات

ال��ابية ا�حلول  و�يجاد التحاور  نتائجها  ومن  ا�ح�ومية،  ا�جتمع، طرف من قو�ة معارضة تلقى ال�ي للمشاريع 

م املنظمة  و�الرغم  القوان�ن  من  القو�ة  ال��سانة  هذه  �ل  سوى     التشاركية للديمقراطية ن  ا��ا  ترميماال   عملية 

�عتمد معيار   التمثي�� للتدب�� ا��  التشريع  العرائض وملتمسات  لنظام  املنظمة  التطبيقية  املراسيم  لتعقد  نتيجة 

 التمثيلية ا�جغرافية وعدد التوقيعات. 
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 ال��ابي�ن  والفاعل�ن للموارد �عبئة :لل��اب التشار�ي الت�خيص -3

 �� تتحكم ال�ي واالجتماعية االقتصادية الطبيعية واأل�ساق البنيات وفهم لتحليل أداة ال��ا�ي الت�خيص �عت��

 الضوابط ومعرفة األخ��، لهذا ا�حتمل التطور  وسينار�وهات اإلكراهات تحديد من انطالقا  ا�جال، وتدب�� تنظيم

 للمشروع  واإلعداد ال��اب تنمية مراحل ضمن مهمة مرحلة ال��ا�ي الت�خيص  تنموي، فعل �ل إطار �� ا�جالية

 .األدوار وتحديد واألولو�ات املسارات وتوجيھ رسم تصور، وضع يمكن عليھ فبناء  ال��ا�ي،

 واملرامي  األ�عاد املفهوم، ال��ا�ي الت�خيص 3-1

 معرفة أفق دوار) �� ��، ، جهة، إقليم، جماعة،بلد(مع�ن   م�ان �� ينجر �شاط التشار�ي ال��ا�ي الت�خيص�عد  

 إجما�� وفهم

 :ألجل وذلك  يطرحها ال�ي وللمشا�ل وإلم�انياتھ  ل��اب

 ��املالحظة الظواهر أسباب بتحليل التنمية ال��ابية مسلسل �عرقل ال�ي الصعو�ات بمجمل املش��ك الو 

 ال��ا�ي؛ با�ح��

 الفاعل�ن جماعية  بصفة  املشا�ل مواجهة وأدوات  آليات  بحث والشر�اء  بإشراك  ال��ابي�ن   واملؤثر�ن 

 ا�حلول؛ واق��اح املشا�ل تحليل �� املعني�ن ا�حلي�ن ا�حتمل�ن

 ا�حوار أسلوب بإعمال مع�ن ترا�ي ح�� تنمية �� ستساهم ال�ي واملشاريع ال��ابية األ�شطة و�رمجة تخطيط 

 املعلومات؛  وتقاسم

 املسؤوليات؛  وتحديد التقييم التتبع، التنفيذ، األولو�ات، عن البحث  عمليات �� ا�جما�� االنخراط 

 

 حول  والتشاور  والتنشيط والتحليل للفهم  وسيلة  طر�ق خارطة هو  التشار�ي  ال��ا�ي الت�خيص أن �ستنتج 

 خاصة لل��اب التنافسية القدرة تقو�ة شأنھ من املتدخل�ن مختلف ب�ن املعقلنة التبادلية  األ�شطة من مجموعة

ال��ابية إلقامة الرئيسية العوامل  تأهيل مستوى  ع��  أن كما �شأ��ا، ومتفاوض متشاور  تنمو�ة مشاريع للتنمية 

والشر�اء الفاعل�ن مختلف ب�ن والتنسيق التعاون  ال��ابي�ن   توجها��م اختالف ع�� ا�حتمل�ن واملؤثر�ن 

 .التشاركية للمقار�ة األمثل النموذج �ش�ل واختصاصا��م

 

) أو  PDP) ومخطط التنمية االقليمية(PACبرنامج عمل ا�جماعة ( بلورة  إ�� ال��ا�ي الت�خيص إجراء من  3-2

 ) PDRا�جهو�ة (

 تصور  خالل من ا�ح��، ال��ا�ي التدب�� مجال  �� العمومية للسلطات  جديدا توجها ال��ا�ي الت�خيص  يجسد

 القاعدة،  من بناءه ينطلق

 وتوعي��ا الالزمة البشر�ة واملوارد ا�حلي�ن الفاعل�ن مختلف �عبئة �� لدوره نظرا  قصوى  أهمية ذات مرحلة ويعت��

 )،PDRا�جهو�ة (  ومخطط التنمية)  PDP)، مخطط التنمية االقليمية(PACبرنامج عمل ا�جماعة ( إعداد  �� بدورها 

 إضافة  سيقومون ��ا، ال�ي واألدوار املتدخل�ن وتحديد  التشار�ي املسار خاللھ من  �س�� الذي  املالئم اإلطار  وتحديد
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بتب�ي  ا�حلي�ن والفاعل�ن ا�ح�� القرار  أ�حاب يقنع  بما  العمل  وتنظيم الضرور�ة واملالية املادية  املوارد �عبئة إ��

 .مجتمعة مراحلھ خالل ال��نامج أو ا�خطط

 العملية، ع�� واملشرف�ن ا�حلي�ن املنشط�ن فر�ق انتقاء ف��ا يتم ا�حطة األو�� :محطت�ن ع�� تتم اإلعداد مرحلة -

 وعموم الساكنة  مع ستعقد ال�ي التشاركية  االستشار�ة  والورشات  التشاور�ة العمومية  االجتماعات  لتنشيط

 أدوات  من الفر�ق لتمك�ن ت�و�نية دورات بتنظيم تتم�� الثانية ا�حطة  أما بال��اب، أو با�جماعة ا�حلي�ن الفاعل�ن

 .الت�خيصية ا�جالية املونوغرافيا إعداد

 لعقد االلتقاء، نقط وتحديد  امليدانية املعطيات  بتجميع ا�حلي�ن املنشط�ن فر�ق  �شرع املعطيات: جمع مرحلة -

 ا�حلية والسلطات  ا�جما�� ا�جلس مع  واستشارة و�شراف  بتنسيق  الس�ان مع  العمومية  التشاور�ة التجمعات

 االجتماعات إلجراء  الزم�ي بال��نامج  واإلخبار  العملية أهمية  حول   تحسيسية  لقاءات  تنظم �عدها .  املتدخل�ن و�افة 

 .الساكنة مع �عاملهم �� املشرف�ن/عمل املنشط�ن لتسهيل التداب��  �افة اتخاذ يتم ح�ى

 العمل هذا  و�رافق  التكرار، وحذف امليدانية املعطيات يتم تصنيف أولية: نتائج وتقديم وتحليل معا�جة مرحلة -

 وثيقة  وتحر�ر  تحليل  �� املتمثلة املقبلة للعمليات  موجهة  كقاعدة  حصدها سيتم ال�ي ل�حصيلة  قيادة لوحة وضع

 .التشار�ي ال��ا�ي الت�خيص

 لتحر�ر  كقاعدة واعتمادها األولية النتائج لتقديم إخباري  يوم فعاليات ال��ابية ا�جماعة تنظم : املصادقة مرحلة -

 الت�خيص  تقر�ر

  ا�جماعية.  ال��ابية التنمية مشروع لبلورة األساسية املرحلة باعتباره ،التشار�ي ال��ا�ي

 .أجزاء ثالث  من يت�ون  التقر�ر هذا

  ا�جماعة ال��ابية بمونوغرافيا املتعلقة العامة املعطيات األول  ا�جزء  يتناول  *

 ا�حلي�ن الفاعل�ن مختلف ومع ا�حلية  الساكنة مع االستشار�ة املشاورات  نتائج الثا�ي ا�جزء �عرض *

عمل  قاعدة �ش�ل الذي  ال��ابية با�جماعة التنمية حال واقع لعرض األخ�� ا�جزء يخصص * برنامج  لبلورة 

 )PDR) و مخطط التنمية ا�جهو�ة (PDPمخطط التنمية االقليمية(، ) PAC( ا�جماعة

 البطاقات و�عبئة  استشار�ة  بطر�قة  األولو�ة  ذات املشاريع ال��ابية ع�� املصادقة خاللهايتم من   الفرز: مرحلة -

 وحول  التشار�ي االس��اتي�� التخطيط  حول  للت�و�ن دورات تنظيم خطة  ووضع مشروع، ب�ل ا�خاصة التقنية

 األدوات  من وتمكي��م ال��ابية للتنمية ا�حلية ال�جنة  أعضاء  قدرات لتقو�ة االجتما��، النوع ومقار�ة امل��نة

 :التالية ا�حاور  ع�� الت�و�ن يركز أن . و�مكن الظروف أحسن �� مهامهم أداء  من  يتمكنوا ح�ى الضرور�ة، واملنا�ج

 التشار�ي  االس��اتي�� التخطيط مجال �� املستعملة واملصط�حات واملبادئ  املفاهيم 

 التشار�ي  االس��اتي�� التخطيط أدوات 

 ا�جما��  التنمية مخطط و�لورة  التشار�ي االس��اتي�� التخطيط مسار 

 للمشروع  املنطقي  اإلطار 

 بالنتائج  والتدب�� باألهداف التخطيط 
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ا�جماعة تصور  كيفية  (PAC(  برنامج عمل  االقليمية  التنمية  التنمية  PDP)، مخطط  ومخطط   (

 السنوات.  املتعددة وامل��نة )PDRا�جهو�ة (

ا�جماعة وتقديم تحر�ر مرحلة - عمل  (PAC(  برنامج  االقليمية  التنمية  مخطط  أو   (PDP التنمية مخطط  أو   (

   : )PDRا�جهو�ة (

ال��ابية قيادة  لوحة ووضع  التنموي، العمل خطة بلورة تتم محددة، برمجة وفق  للمشاريع   مراجعة  و�عد زمنية 

 وال�جنة ا�جما�� ا�جلس من �ل يضم اجتماع إطار و�� ل�جماعة ال��ابية املعنية التنمية   برنامج أو مخطط وثيقة

 ��ائية بوثائق ل�خروج عل��ا، االتفاق يتم ال�ي املشاريع ال��ابية محتوى  ع�� املصادقة للتنمية ال��ابية، يتم  ا�حلية

 عل��ا. املصادقة و�تم الضرور�ة التعديالت إدخال يتم أن �عد

 ال��ابية با�جماعات املستدامة ا�حلية للتنمية اس��اتيجية أداة التخطيط 3-3

 قبل من واالهتمام  النقاش  من بكث��  األخ��ة العقود �� تحديدا ال��ا�ي  والتخطيط  عموما التخطيط قضايا  يتظح

 مسألة أصبحت  إذ ا�حلي�ن، ال��ابي�ن  واملتدخل�ن الفاعل�ن قبل ومن املعرفية  ا�حقول   مختلف داخل الباحث�ن

وتحقيق لتطبيق تنظ��ية كخطة التخطيط  واالقتصادية  السياسية الرهانات أبرز  �ش�ل الغايات األهداف 

 ��دف وذلك نموها، وضبط م�ونا��ا  ب�ل ال��ابية   الظاهرة �� التحكم ضرورة ب واعيا  أصبح فال�ل واالجتماعية،

 واالجتماعية االقتصادية التنمية  ع�� ومحفزة مندمجة  ترابية مجاالت  خلق ع��  قادرة  فعالة ترابية  سياسة  إرساء

 .  ا�ح�� ال��اب خصوصيات ع�� يحافظ سياق  ��

 وم��ابطة مس��سلة وتطبيقات مفاهيم :االس��اتيجية التشاركية، التخطيط، 3-3-1

 وضبط املرجوة األهداف تحديد إ�� ��دف ) عمليةLe Petit Robert(  م�جمحسب  (la planification) :التخطيط -

 واإلجراءات الوسائل من مجموعة محددة، زمنية ف��ة خالل تق�ي أو إداري  تنظيم لدن  من لتحقيقها  الوسائل

 �� السابق، �ان عليھ  مما وأجود أفضل  لصورة الواقع الفاعلون ال��ابيون لتحو�ل  يتخذها ال�ي والتداب�� واألساليب

  . 32بوضع دراسة محينة و استشرافية ل��اب  ذلك  ومستقبليا، حاليا املتيسرة االعتمادات املالية ضوء  ع��

   la planification participative-التشار�ي  التخطيط -

 وثقافية اقتصادية  سوسيو أهمية  ذات أ�عاد ع�� املستدامة ال��ابية للتنمية املندمج ال��ا�ي التخطيط ينطوي 

ل إطار   وتحس�ن تطو�ر  ع��  و�يئية  كفاءات ورفع حديثة  تدب�� أساليب  اعتماد  يتطلب مما ساكنة،ل العيش 

 للتدخالت �عطي فعالة جيدة ح�امة  بتب�ي  القرارات، اتخاذ �� والس�ان الفاعل�ن و�شراك املتدخلة املؤسسات 

ال��ابية   الك��ى  التحديات ومواجهة  والنجاعة، الشفافية التنمو�ة  التخطيط  مقار�ة  ولنجاح  املعنيةل�جماعة 

  .33ال��ا�ي املشروع وتقييم وتتبع وتنفيذ  ووضع تصور  �� الس�ان إشراك من بد ال ال��ا�ي

 
32 2010, « Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement », sous la direction de Pierre Malin et 
Françoise Choay, coordination générale Pierre Merlin, 2010, p79. 

  ودراسة  الرتابية  احلكامة  ، سلسلةاملندجمة  التنميةاحملليةبني مقومات التسويق الرتايب ورهان  ابملغرب اجلماعات الرتابية  جنيب املصمودي: 33
 .2014تطوان، اخلليج العريب،   ، مطبعة)COGOTEP( السياسات 
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   la planification stratégique -االس��اتي��  التخطيط -

مصط�ح   االجتماعية)   االقتصادية، (السياسية، العلوم مختلف �� املتداولة  املفاهيم  من   34االس��اتيجية �عت�� 

والشؤون الدراسات   ��  محددة  ووسائل وغايات مخرجات ذات منضبطة فكر�ة و�� عملية العسكر�ة، وخاصة 

 فيما تتفاعل ال�ي واملتغ��ات املدخالت �افة باستحضار تفاد��ا، يمكن مخاطر  تحمل دون  هدف تخدم بوضوح

 وا�جا�� السيا��ي ب�ن الروابط وتحليل دراسة ع�� ا�جيوسياسية يدفع ما ذلك و�نتاجھ، ال��اب �شكيل �� بي��ا

 .35ال��اب ومراقبة تنظيم �� السياسية املعطيات وأثر السياسية  االختيارات �� ا�جالية العوامل أثر بتبيان

 واالستمرار�ة  والتخصص  العقالنية جانب إ�� وواقعي��ا وت�املها األهداف  وضوح اس��اتي�� تخطيط وضع  �ش��ط 

 �ستد�� االس��اتي�� التخطيط إن  ال��اب، لظروف مالئمة ترابية مشاريع بوضع واالبت�ار�ة، واملرونة  واإللزام 

 األولية  واملعطيات املعلومات من  كب��ة مجموعة إدماج ع�� القدرة �عكس  فهو و�التا��  واإلبدا�� النقدي  التفك��

 وتصنيفها، تجميعها دون  وتداخلها وسرع��ا ك����ا تحول  وال�ي ا�جوانب،  املتعددة واملتشابكة  املتغ��ة الظرفية

 بوصفها  لرؤ���ا تداعيا��ا مع واحد نمط �� عناصر  بوصفها األولية املعلومات رؤ�ة هو املع�ى ��ذا واإلدماج

 االس��اتي�� التخطيط و�قوم ،  براغماتية  بصورة  رؤ���ا يمكن ح�ى املستقبلية  واالحتماالت املا��ي إ�� مؤشرات

 :امل�ونات من جملة ع�� واملعقول  العقال�ي

 

 
 لذا األخطار، وتفادي التنمية وحتقيق  املصاحل رعاية إىل ترمي االستباقية هذه تنبئية، تكن مل إن توقعية استباقية  بكو�ا تتسم االسرتاتيجية 34

 واملنطلقات  االفرتاضات ووضع العلمية  والسيناريوهات  االحتماالت دراسة على بل األسطورية، واخلياالت اجلزافية التقديرات يقوم على أال جيب

 .املتاحة اإلمكا�ت ووفق األرض على مبا جيري مشروطة بدورها تكون واليت
مؤلفات وأعمال   ، سلسلة م.س.خ م. "، منشورات  " حنو اعتماد جهوية سياسية ابملغرب  والسياسة اجلهويةتقسيم الرتاب  عبد الكبري حييا:  35

 .2010 ،84جامعية، عدد 

 : خطاطة تب�ن م�ونات عملية التخطيط االس��اتي��2رقم  الش�ل

 املصدر: عمل �خ��ي
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 والتشاركية  التخطيط ملمارسة ورش  ال��ابية للتنميةبرنامج عمل ا�جماعة  3-3-2

ا�جماعة  �عت�� عمل   ا�حلية،  ال��ابية  التنمية  وتحقيق لل��اب ا�ح�� الشأن لتدب��  جديدة قانونية آلية  برنامج 

 التنمو�ة  األعمال فيھ تحدد

 ع�� ويعتمد النوع مقار�ة  االعتبار �ع�ن يأخذ من�ج وفق مستديمة، تنمية أفق  �� ا�جماعة ب��اب  إنجازها  املقرر 

املوارد   و�عبئة  تحقيقها، يتطلب ال�ي التنمية  أهداف  تحديد إ��  ا�حلي�ن الفاعل�ن دفع إ��  �س��  �شاركية  مقار�ة

 من  نا�عة املسطرة األهداف ألن اس��اتيجيا ا�جما�� التخطيط ثانيا، ويعت�� الشر�اء وموارد أوال ا�حلية ال��ابية

ال��ابية مستقبل ترهن  هي�لية طبيعة ذات خيارات يتخذ الذي  ا�ح�� السيا��ي القرار  السبل وتحدد ا�جماعة 

 .واملستدامة الشاملة التنمية لتحقيق إتباعها الواجب والوسائل

 ال��ابية للتنمية مرتكزات برنامج عمل ا�جماعة 3-3-3

 :و�� أساسية مرتكزات أر�ع إدماج ع�� برنامج عمل ا�جماعة �عمل املستدامة التنمية أجل من

 االقتصادية، والفعالية النمو أهداف تحقيق إ�� ��دف (le composant économique) :االقتصادي املكون  -

 �ش�ل حقيقية  تنمو�ة  مشاريع ترابية بلورة  أجل من  ا�جماعية  واملوارد  ال��ابية املوارد  و��يئة تنمية  ع��  �عمل بحيث 

ال��ابية ممتل�ات ع�� يحافظ  الساكنة �اهل إثقال عدم ع�� ا�حرص مع مردودية، أك��  وجعلها  ا�جماعة 

 �� املواطن�ن مصا�ح خدمة إ��  محالة ال يؤدي  املوارد  تلك وتصر�ف ترشيد  أن كما  بالضرائب و الرسوم ا�جبائية،

 البطالة من ا�حد �� �ساهم مقاوالت و�حداث التحتية البنيات األساسية وتوف�� والتعليم وال�حة السكن مجاالت

 .أخرى  جهة من  ا�جماعية املوارد وتنمية جهة من

  (le composant social) : االجتما�� املكون  -

 الولوج ذلك �� بما االجتما�� والتماسك  ال��ا�ي اإلنصاف أهداف إ�� واالستجابة الساكنة حاجيات تلبية إ�� ��دف

 مخططا��ابرامجها و   بفضل ا�جماعية ا�جالس  �س�� امل�ون  هذا  من  وانطالقا األساسية، واملرافق ا�خدمات  إ��

 .األساسية الس�ان حاجات وتلبية  معرفة التنمو�ة

  (le composant culturel) : الثقا��  املكون  -

املدينة   ،)  36ثقافية (ر�اط موسم موالي عبد هللا أمغار ( تيط مشاريع تبلور  أن ال��ابية ا�جماعة ع�� بموجبھ يتع�ن

با�جديدة(مازا�ان بالبيضاء 37ال���غالية  الرحمان  عبد  سيدي  بأزمور 38)،موقع  التار�خية  املدينة  وم�جد    39، 

 
املؤدية   36 الساحلية  الطريق  على  عشر كلم  أحد  حبوايل  اجلديدة  مدينة  عن  بعيدا  دكالة  مبنطقة  األطلسي  الساحل  على  تيط  تقع 

افرتضت األحباث املستندة   كما  .احلاضرة من املراكز العمرانية القدمية ابملغرب  وتعترب هذه  هللا.تيط مبركز موالي عبد    وتعرف اليوم.  للوليدية
كان يوجد على األرجح يف املكان الذي شغلته تيط وهذا يعين أن    رتوبيسإىل علم الطوبونيميا أبن امليناء املسمى يف األدبيات القدمية ابسم  

والنون    تيط ومعناها عنيغرار أمساء األماكن القدمية يف املغرب وهي مركبة من    تيطنفطر لفظة بربرية على  .تيط من املدن القدمية يف املغرب
سمية يرجع إىل وجود عني ماء  توقد عربت بدورها وصارت تعرف ابسم عني الفطر ويقال إن سبب هذه ال  وفطر ومعناها الطعام  لإلضافة

العظيم االزموري عن   يني، يتوضأ ويشرب منها، ويفهم مما أورده عبدكان الشيخ إمساعيل بن سعيد املدعو ابن أمغار، أول من نزل من األمغار 
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بالبيضاء الثا�ي   ا�خطط و�رامج املشاريع ضمن  بإدراجھ وذلك الثقا��، العمق تنمية  ع�� ...)�عمل40ا�حسن 

 و  املادي  ا�ح�� ال��اث وتثم�ن البشري  العنصر  تأهيلو  ا�حيط ع�� االنفتاح لثقافة تكريسا للتنمية ا�جما��

 ا�ح�� بالشأن االهتمام  ع�� ا�حلية  الساكنة وتحف�� والتواصل، والتعبئة التحسيس  عمليات  إطار ��   الالمادي

ا�حلية مشاريع  إنجاح  ع�� �ساعد مما قضاياها، تدب�� �� املشاركة ع�� واإلقبال   ا�خطط  �� املسطرة ال��ابية 

 .ا�جما��  للتنمية االس��اتي��

  (le composant environnemental) : البيئي  املكون  -

 �� بدورها ال��ابية ا�جماعات اضطالع ع�� واستثمارها  وتحسي��ا الطبيعية واملوارد البيئة ع�� ا�حفاظ إ�� يرمي

 .بناءة بيئية اس��اتيجية مدخل من  املستدامة ا�حلية  التنمية إ�عاش

 
تيطنفطر األمغارية إن املكان الذي اختطت فيه كان "غيظا ال عمران فيه، انه كان مغطى ابألشجار الغابوية كما يفهم من نفس املصدر أن  

 ذلك املكان كان موحشا. 
كلم جنوب غرب الدار البيضاء. لقد مت    90اليت ابتت اليوم جزًءا من مدينة اجلديدة على بعد    الّتحصينات الربتغالّية يف مازاكانتقع   37

إنشاء هذه التحصينات كمستعمرة حمصنة على الساحل األطلسي يف بداية القرن السادس عشر. مث استعاد املغربيون هذه املستعمرة يف العام  
ال1769 اىل حصو�ا  التحصينات، ابإلضافة  النهضة.  ، وتشّكل  العسكرية يف عصر  املعمارية  اهلندسة  مثاًال واضًحا على  وأسوارها،  بارزة 

مدينة  فاملباين الربتغالية اليت ال تزال ظاهرًة حىت اآلن هي احلوض وكنيسة الصعود املبنية حبسب األسلوب املنويلّي (أواخر القوطي). وتشكل  
 املستكشفون الربتغاليون يف أفريقيا الغربية وهم يف طريقهم اىل اهلند.  مازاكان الربتغالية، إحدى أوىل املنشآت اليت أقامها

املغربية. تقع يف احمليط األطلسي عن بعد عدة مرتات من الكورنيش. تستضيف قبة املرابط   البيضاء  هي صخرة يف حي عني الذائب مبدينة الدار  سيدي عبد الرمحن ُجزيرة 38
تقول األسطورة إن سيدي عبد الرمحن كان رجال قديسا    .وتقطن اجلُزيرة بعض العرافات اللوايت ميارسن عرافة الكف أو قراءة الرصاص املصبوب .سيدي عبد الرمحن  املسمى ابسم 

 متدين ووحداين، هذا الرجل أحب االتصال مع البحر والطبيعة.   .من بغداد يف القرن التاسع عشر، انتهى به األمر يف اجلُزيرة وسكن هناك
أزمور بشكل مجيل على منحدر يطل على �ر أم ربيع، وهي مدينة اتبعة لنطاق اجلديدة يف منطقة دكالة عبدة. تشتهر جبوانبها   تقع  39

ريخ  املعمارية اخلاصة، وشوارعها الضيقة، وبيوهتا القدمية، والقصبة القدمية واألسطورية اليت تبهر مجيع الزوار. إ�ا جوهرة مغربية هلا ات 
أزمور تعين عند الرببر غصن الزيتون. كانت من أوائل املدن اإلسالمية يف    ىل آالف السنني اليت تتميز بعدة حضارات.وتراث يعود إ

النهر واحمليط   45أي السنة    667املغرب. وهذا يف عام   للهجرة ملوسى بن نصري. تتميز هذه املدينة الصغرية مبوقعها اجلغرايف بني 
بوشعيب ولآللة  تتميز هذه    والغاابت. رأسهم موالي  مرابطها على  أيًضا  أجوائها، ولكن  املشمس، وهدوءها، سحر  املدينة مبناخها 

التقت به عندما كان   الذين أتوا من بغداد حسب األسطورة حبثًا عن حب حياهتما، موالي بو شعيب رداد، الذي  البحرية،  عائشة 
وفاة اللة عائشة، غرقت يف ضفاف أم ربيع اليت تطل عليها املدينة، قبل أن تصل يدرس يف العراق. لكن القدر فرقهما إىل األبد، بعد  

 إىل حبيبها. 
الثاين  40 احلسن  مدينة مسجد  هو مسجد  ساحل  يف  البيضاء  يقع  يفابملغرب ، الدار  مسجد  أكرب  وهو  يف املغرب  ،  الثاين  و  العامل  ،أفريقيا ،  يف  عشر  ،  والثالث 

ترتفع   أندلسية مئذنته  يف  689)مرت  210الطابع  دينية  بناية  أعلى  اثين  وهي  سنة  .العامل  قدم)  بنائه  يف  إكمام  1987شرع  ومت  ليلة،  بنائه  النبوي  ل  ربيع    11يوم  املولد 
مصل    80,000ُمصل إضافة إىل    25,000لـ  ²م 20,000مبساحتها الـ الصالة  تسع قاعة  .احلسن الثاين  املغرب  ، يف فرتة حكم ملك 1993أغسطس/ 30هـ   1414األول 

وقد صمم من قبل املهندس    مكة املكرمة كلم يف إجتاه  30ات حديثة منها السطح التلقائي (يفتح ويغلق آليّاً) وأشعة الليزر يصل مداها إىل  يف الباحة. يتوفر املسجد على تقني
 .، وتكفلت إبدارة املشروع املؤسسة املغربية التابعة هلا بيمارو(Bouygues) اجملموعة الفرنسية بويجاملعماري الفرنسي ميشال بينسو، ومت بنائه من طرف  
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 را�عا: املشروع ال��ا�ي: ب�ن االهمية االس��اتيجية ومعيقات الفعل التنموي 

 ال��ا�ي  املشروع  نجاح وتحدي ا�حلي�ن والفاعل�ن للموارد الشاملة التعبئة-1

ال��ا�ي بواسطة ال��ابية التنمية تتطلب ال��ابية �عبئة  املشروع   شاملة مقار�ة استدام��ا وضمان وحفظها املوارد 

 لذلك  ،  41مش��كة  مشاريع حول  وا�جماعية  الشاملة التعبئة �ستوجب عمل  ونمط تفك��  �سق  فال��اب �سقية 

 .ا�حددة الشروط من  �عضا �ستوجب  و�عبئ��ا وتحديدها املوارد ال��ابية ملعرفة ال��ا�ي الت�خيص  فعمليات

 وتحتاج واملبادر�ن، الفاعل�ن  �افة ب�ن حقيقيا تفاعال تراب/موارد ثنائية تتطلب  :ا�جما�� التنسيق 

 .نز�ھ و�شاوري  �شار�ي جما�� وتنظيم هندسة من والنشيط بي��م الفعال التنسيق

 إنتاجات، مشاريع، من ا�جماعاتية ا�جماعية األف�ار مراحل ال��ابية املوارد �سلك  :ا�جماعاتية املالئمة 

 .واملستفيدين ال��ابي�ن ا�حلي�ن الفاعل�ن شبكة مع جماعية مالئمة وتحتاج...خ��ات، تجارب اق��احات،

 ال��ابي�ن الفاعل�ن  قدرات   للفاعل�ن تتيح  واعية معروفة إدراكية  مراحل ال��ابية املوارد �سلك :تقو�ة 

 فعلهم أش�ال لتغي�� املشا�ل حل �� و�شراكهم الستمال��م واعية جما��، و�طرق  �ش�ل والتدر�ب التعلم

 .ال��اب وألجل ال��اب �� وتدخلهم

 إ�� التقليدي العام  معناها �� املوارد من  تدر�جيا ل�خروج مراحل ال��ابية  املوارد  �سلك تدر���: تخصص 

الكيف،   معناها امللوك،  حب  الز�تون،  ز�ت  الكبار،  ارغان،  (الزعفران،  مماالصبار،ا�خاص   �ستلزم )، 

 .وملموس محسوس تمي��

 
الرتابية البديل الواعد لبناء اجلهوية ابملغرب "اجلهوية املتقدمة ابملغرب احلكامة الرتابية   التنمية  ،2014حنشان. حممد املولودي، حممد  41

 .34ورها�ت التنميةاحمللية" منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس فاس العدد 
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 ممأسسة   ترابيةterritorialisation: الت��يب واكتساب   الواقع أرض ع�� والتج�� للتثبيت مراحل يحتاج 

 ولضمان والتقييم، والتتبع واملراقبة لألجرأة قابل وممؤسس منظم عمل إطار  وضع املشروعية وتتطلب 

 تحت رسمية، ووثائق وقوان�ن �شريعات بموجب ترابية منطقية دينامية إطارات  �� تقييدها يلزم نجاحها

 ...و�حثية واستشار�ة ومدنية، رسمية مؤسسات إدار�ة ومصاحبة  وتأط�� رعاية

 42ال��اب تنافسية �عز�ز إ�� مدخل ال��ا�ي املشروع-2

 أمرا البعد هذا إدماج أصبح ال��ابية، للوحدات التنمو�ة السياسات أولو�ات من واحدة ال��ابية التنافسية �ش�ل

 وخدمات بضائع إنتاج ع�� القدرة �� مع�ن، تراب عل��ا ي�ون  اقتصادية وضعية بأ��ا  �عر�فها و�مكن منھ، بد ال

 تنافسيا ال��اب و�صبح للساكنة، و�شغيل دخل مستو�ات وضمان  ومستدامة مهمة مداخيل ع�� وا�حافظة

 واالقتصادية البيئية  لالستدامة  ضمانھ  مع   عنھ، �عيدة أو مجاورة أخرى  مجاالت منافسة بنجاح يواجھ  عندما 

 ع�� ك��ى  بأهمية تح��ى  أن يجب ال�ي املواضيع من اليوم ال��اب  تنافسية  مسألة  أصبحت والثقافية، واالجتماعية

األ�اديمية، مستوى  العلمية و   ا�ح�� بالشأن �ع�ى ال�ي العمومية السلطات لدن من الرس�ي واالهتمام البحوث 

 و�� ال��اب بناء �� - املقاولة - االقتصادي�ن الفاعل�ن دور  إ��  اإلشارة ونود ، ال��وة  إنتاج ع�� ال��اب  قدرة من للرفع

العموميون و حيث �س�� " وتجدده  ديناميتھ  مجاال��م جعل إ�� التشاركية ا�ح�امة بفضل ا�خواص الفاعلون 

 43ال��ا�ي وا�جال املقاولة أن يت�ح ��ذا ،  �ل املوارد ال��ابية املتاحة داخل ال��اب بتعبئة وذلك تنافسية، ال��ابية

من �عمال أن...ت�امل �� �شتغال أن يجب عن   العزلة وفك ال��ابية ا�حدود اجتياز مع والتعاون، التنسيق بنوع 

  ".44ال��اب

اخرى    ال��ا�ي ا�جال تنافسية  �عز�ز يفرض ترابية  مجاالت  مع  شرا�ات  وعقد  ال��ا�ي  العرض  تقو�ة  خالل  من 

ال��ابية، ل�جماعات  التنظيمية  القوان�ن  ��ا  جاءت  ال�ي  التعاقد  ألية  تفعيل  ع��  وخارجية   رقعة توسيعو  داخلية 

 تحف��ها ع��  مع واألجنبية، الوطنية األموال رؤوس �جذب إضافية فرص  وضمان ا�حلية  ال��ا�ي املنتوجات �سو�ق

عروض قطاعية     ضر�بية  تقديم  وليست  االختالالت أجل   من ترابية  والتفاوتات  -السوسيو ت�حيح  مجالية 

ال��ابية وتثم�ن ا�حلي�ن، الفاعل�ن ل�افة اقتصادية -السوسيو وال�امنة الظاهر  املوارد   الدينامية  �� و�دماجها  ة 

 .التنمو�ة ال��ابية

 املعيقات  من مجموعة ال��ا�ي املشروع �ع��ض-3

 باعتبار  ا�جغرافيا الطبيعية و البشر�ة والسياسية، زاو�ة من للموضوع التطرق  ال��ابية التنمية �� الباحث يحتاج

��   للموارد األمثل االستغالل  يفرض مش��ك عمومي فضاء ال��اب أن وت�و�ن امل�ان ال��ابية  وتأهيل  والزمان، 

 
ذبية وتنافسية اجملاالت يف التصميم  حول مناقشة حمور أساسي يتعلق جبا  ابجلديدة، 2021دجنرب  16ورشة تشاورية عقدت يوم اخلميس  42

 .سطاتإلعداد الرتاب جلهة الدار البيضاء   اجلهوي
 

 املركز الوطين للتخطيط.  جتارب دولية مقارنة املندوبية السامية للتخطيط :بواسطة املقاولة والتنمية اجلهويةالذكاء الرتايب  .2012الكراوي إدريس، كلريك فيليب،  43
44 GUESNIER, B, (2010), « Dynamiques entrepreneuriales et renouvellement des systèmes productifs, introduction « 
Revue canadienne de sciences régionales, N° spécial, vol 33. (Disponible en ligne : http://www.cjrs-rcsr.org/) 
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لتحس�ن ا�حلي�ن،  ال��ابي�ن  املؤثر�ن  و  الفاعل�ن  قدرات  وتقو�ة  البشر�ة  ا�حلية  نوعية الكفاءات  الساكنة   حياة 

 ةالدينامي  أن كما والثقافية، واالقتصادية االجتماعية  العدالة وتحقيق عل��ا، واملالئمة اإلنصاف طا�ع و�ضفاء

التدخالت،  تصورا��ا و�عكس  لقرارا��ا وتخضع  ا�حلية  السياسية  بالقوى  ترتبط ال��ابية  تظهر  تم  ومن ونوعية 

 ال��ابية التنمية  معوقات أهم تحليل إ�� ا�حور  هذا و�رمي السياسية، الزاو�ة من ال��ابية التنمية دراسة أهمية

 : بي��ا ومن املستديمة

 ا�جما��، العمل وملقتضيات ا�حز�ية السياسية بالقيم معظمهم وجهل املنتخب�ن لدى  السياسية الثقافة ضعف  -

النو�� التدب��  بتقنيات  إملامهم وضعف  يكرس مما التدب��ية، قدرا��م من  ترفع  ت�و�نية دورات  لغياب  ا�جما�� 

 لفائدة ضرور�ا أمرا   بات املستمر  والت�و�ن  الت�و�ن أن ع�� ال��ك��  من بد ال  وهنا  املنتخبة ،  الهيئة مردودية  ضعف

 .45الوصية ا�حلية اإلدار�ة السلطات لفائدة  كذلك بل ا�جماعي�ن والرؤساء املنتخب�ن

 �� املتقارب  ال��ا�ي نفوذها �جال متوال تنظيم و�عادة التقطيع إيقاع ع�� دائم �ش�ل ال��ابية ا�جماعات �عيش   -

 مما  أك�� الزمن

 ولو أ�شطة برنامج  أو  عامة  رؤ�ة أي وضع  املستحيل من  بل الصعب من  يجعل استقرار  عدم عنھ  ينتج  مما ينب��،

 االقتصادية وا�خصوصيات الواقع مع 46ال��ا�ي التقطيع اإلداري  و�عارض ال��اب، تنمية لفائدة املتوسط األمد ع��

ره�ن  إذ...وا�جغرافية والديمغرافية  واالجتماعية  ال��ا�ي التقطيع فمسألة .سياسية-وأمن إدار�ة اعتبارات يبقى 

 ومن�جمة وجغرافيا اقتصاديا مت�املة مناطق  قيام بتو�� ره�ن ال��ا�ي التقطيع ونجاعة فنجاح األهمية �� غاية

 تب�ي  الضروري  فمن الشاملة،  التنمية تحقيق إ�� الرامية ال��ابية ورش نجاح مفتاح �ش�ل  بل .وثقافيا اجتماعيا

 .  ا�جالية والتوازنات اقتصادية-السوسيو التوازنات يرا�� ترابيا تقسيما

 جراء  وقل��ا، الطبيعية املوارد وتدهور  ا�جغرا�� املوقع بفعل املفروضة والعزلة وهشاش��ا الطبيعية املوارد قلة   -

 مع مقارنة  الدولة  قبل من لها املرصودة التحو�الت  وهزالة  ل�جماعات  املالية  املوارد وهشاشة لها   املفرط االستغالل

برامج     �عيق مما بالتمو�ل مرافق��ا دون  املركز�ة اإلدارة من لها املنقولة املسؤوليات  وجسامة االختصاصات حجم

 47ا�جبايات   مردودية  ضعف نتيجة  ال��ابية  ل�جماعات املا�� االستقالل و�ضعف التنمية ومخططات

يضطرها  والرسوم)، ا�جماعية(الضرائب تنفيذ  �� يؤثر الذي  ال��يء خارجية تمو�ل مصادر  إ��  ال�جوء إ�� مما 

  املشاريع ال��ابية ا�حلية مما يؤدي ا�� �عطيل مسلسل التنمية.

 األمية  انتشار  يكرس واالجتماعية  االقتصادية القاعدة وهشاشة األساسية  والتجه��ات  التحتية البنيات ضعف   -

 الرسمية  باملؤسسات ثق��ا وا�عدام  وجاهز���ا تفاعلها وغياب  ا�حلية، الساكنة ب�ن  التواصل وضعف والفقر

��   والتأط��   الت�و�ن ضعيف مد�ي مجتمع  إ�� إضافة ا�حلية، سياسو�ةوسقوطھ   العمل لقيام نظرا ،  أمور 

 .ووالءات مح�ومة بمنطق النفعية و االس��زاق صداقات العتبارات أو قبلية حز�ية، قاعدة ع�� ا�جمعوي 

 
 .وجدةحتديث اإلدارة الرتابية يف املغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  .2004لعريب الغمري،ا   45
 .نسانية، طهر املهراز، فاس ، جامعة سيدي حممد بن عبد هللا كلية اآلداب والعلوم اإلوآليات احلكامةمعايري التقطيع  اجلهوية ابملغرب ،2009عبد الكرمي اكرميي  46

 .الطبعة األوىل 21 العددة، مالية اجلماعات احمللية بني واقع الرقابة ومتطلبات الساعة، منشورات اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية، سلسلة مواضيع الساع .2011بد الطيف بورحو ،ع  47
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 ا�خصوصيات  مقومات و�ا�� املادي  وغ�� املادي  ال��اث �� التفر�ط وتزايد ا�حلية واملعارف املهارات تال��ي بداية   -

 ا�حلية

 لل��اب. الثقافية  الهو�ة وأسس 

ال��ابية  لدى  التواصلية السياسة ضعف   -  ع�� بالقدرة ره�ن االستثمار  جذب ع�� القدرة أن إذ ا�جماعات 

 توف�� ع�� والقدرة داخلھ، �عمل ال�ي التطورات ومع معھ والتفاعل ا�حيط إ��  اإلصغاء ضعف واإلعالم التواصل

 توفرها.  ال�ي والتحف��ات الضر�بية  ترا��ا حول  واملعطيات املعلومات
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 مةتخا

املغر�ية.      ال��ابية  با�جاالت  التنمية  إش�االت  مقار�ة  بأهمية  �إقرار  ا�ح��  ال��اب  إ��  العودة  مسألة  أصبحت 

مطروحا بإ�حاح من طرف أ�حاب الفكر والسياسة والتخطيط، فأمام ال��اجع التدر��� للدولة املغر�ية عن   أمرا

راقبة والضبط، إ�� أدوار الشراكة والتحكيم، أصبح ينظر  من أدوارها التقليدية (الدولة اليعقو�ية) املتمثلة �� امل

السوسيو  ا�خصوصيات  إ��  ال��اب،  وتنمية  و�عداد  و��يئة  بتدب��  امل�لف�ن  الفاعل�ن  ومختلف  األ�اديمي�ن  قبل 

انصب االهتمام و�التا��  ال�ا�حة،  العوملة  أو منافسة تحديات  للتنمية وملواجهة  أ��ا فرص حقيقية    مجالية ع�� 

ع�� إم�ان �عبئة املوارد واملؤهالت الذاتية للمجاالت ال��ابية من أجل ضمان االندماج اإليجا�ي والفعال �� األ�ساق  

الديمقراطي ومجال    اختصاصاتالشمولية. وهكذا تم تفو�ض   �� إطار توسيع ا�حقل  ال��ابية  جديدة ل�جماعات 

  الفاعل السيا��ي (املنتخب)إ�� جانب    (ا�جتمع املد�ي)  محلي�ن جدد  ترابي�ن  الالمركز�ة، مما سمح بظهور فاعل�ن

لتدب�� ا�جاالت ال��ابية، و�التا�� بروز مقار�ات جديدة للتنمية وال��يئة ال��ابية، قوامها بلورة اس��اتيجيات محلية 

�ن ا�حلي�ن للموارد ا�خاصة ب�ل ح�� ترا�ي، و�عبئة الفاعل  )évaluation coordonnée( قائمة ع�� التثم�ن املنسق  

 ). approche territorialوا�جهو��ن حول مشاريع متقاسمة ومتفاوض حولها و�� املقار�ة ال��ابية (

دعائية   املشروع بواسطة ال��ابية التنمية تبقى ال ح�ى مادة   الوثائق ضمن فقط مدرجة ورق،  ع�� ح��ا ال��ا�ي 

 L'élémentالبشري ( العنصر ف��ا ي�ون  اس��اتيجيات إعمال نتيجة إال ي�ون  لن الواقع ع�� تحقيقها فإن الرسمية،

humain  ( األداء من الرفع �� الرغبة يتجاوز  ال��اب  اتجاه التفك�� ي�ون  وأن ومضمونا، فاعال الزاو�ة حجر 

  لعيش املثالية الشروط فهم �� والتفك�� )Cohésion territorial(ال��ا�ي التماسك تحقيق بل فحسب، االقتصادي 

ال��اب إلعادة  والزمن واإل�سان ا�جال تآزر  ع�� واملرتكزة ا�جتمع داخل األفراد موارده   وتنمية و�نتاجھ تنسيق 

 مجددة، ترابية واس��اتيجيات برامج عمل ومخططات تنمية ببلورة ،  ال��ابية واالستقاللية  الهو�ة وتأكيد ال��ابية

 ...والشراكة وا�خ��ة املعرفة  ع�� قائمة عل��ا، ومتفق يقظة مواكبة،

 ال��ا�ي، املشروع و�لورة لل��اب مندمج  تدب�� ومن هذا املنطلق يمكننا اعطاء �عض املق��حات املتواضعة من أجل

 :و��

 ع�� املفروضة الوصاية حدة من التخفيفالذي ينص ع��  )  2011إعمال املبدأ الدستوري (الدستور ا�جديد  -1

والرقابةAccompagnement( باملصاحبة و�عو�ضها ال��ابية ا�جماعات  عن أبانت ال�ي  األخ��ة هذه البعدية ) 

 .ا�خاص و�عز�ز دور املؤسسات القضائية وا�حاكم ا�ختصة باملالية العمومية القطاع �� املشاريع تدب�� �� نجاع��ا

واملنتخب�ن-2 ال��ابي�ن  الفاعل�ن  قدرات  الت�و�ن املرتبطة  ا�جاالت  �� ا�حلي�ن تقو�ة  دورات  وتنظيم   بالتدب��، 

 لفائدة املوظف�ن ا�جماعي�ن. املستمر

 إضافية فرص  وضمان  ال��ابية املنتوجات �سو�ق رقعة  بتوسيع  الكفيلة ا�حديثة التكنولوجية الوسائل عتمادا-3

 لفائد��ا مهمة   )offres fiscales(  ضر�بية   تقديم عروض تحف��ها ع�� مع واألجنبية، الوطنية األموال  رؤوس �جذب

ال��اب   أبناء  و�تشغيل معينة  ملدة  باالستثمار  يلزمها )  CPS(  تحمالت  بدف��  مشروط ال��ابية ا�جماعة مع و�شراكة

  .وأ�شط��ا يتالءم ت�و�ن وضمان
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 التجارب ع�� واالنفتاح  داخليا ال��ابية ا�جماعاتب�ن   والتوأمة  والتعاضد والشراكة التعاون  آلية اعتماد-4

 ال��ا�ي. التدب�� مسألة �� الناجحة األجنبية

مجموعات-5 دور   البشر�ة املوارد تجميع �� أساس تتمثل مهمة فوائد من لذلك ملا 48ال��ابية ا�جماعات �عز�ز 

 .و�شاركية تضامنية بطر�قة �خمة مشاريع ترابية تحقيق أجل من ترابية-واللوجيستية الب�ن املادية

 وموارد �شر�ة كفاءات  من لھ ملا  ال��ابية االقتصادية التنمية مسالة  �� أسا��ي كشر�ك  ا�خاص  القطاع اعتماد-6

 صناعة مسألة �� ال��ابية ا�جماعات جانب  إ�� حقيقيا شر��ا يصبح أن يؤهلھ مما وتدب��ية، ولوجيستيكية  مالية 

 .واالقتصادي  ال��ا�ي الذ�اء أساس عن  املبنية ال��ا�ي القرار

 التنمية ومتطلبات تن�جم لت�و�ن مخت��ات  خلق  من االقتصادي  محيطها  ع��  ا�جامعة انفتاح ع�� ا�حرص-7

 املشروع إعداد مراحل مختلف �� والوازن  ال�اف با�حجم الفاعل�ن ال��ابي�ن و�افة الس�ان  و�شراك االقتصادية،

 ا�جاالت.  مختلف �� للساكنة ا�حقيقية ا�حاجيات عن ومع��ة  دالة  وثيقة ع�� ل�حصول  التنموي، ال��ا�ي

و�عميم-8  الذي  األمر التخطيط بأهمية ا�جما�� ا�جلس أعضاء واقتناع ا�ح�� ال��ا�ي املشروع ثقافة �شر 

العمل ع�� سيساعد  برنامج  مخطط تمثل   عن  والتعب��   مضامينھ،  بتطبيق واالل��ام  �حيحا  تمثال التنمية   أو 

 يحتكم ومنتج هادف جما�� عمل �� االنخراط وقابلية  ا�ح�� الشأن تدب�� �� التقليدي  األسلوب �غي�� �� اإلرادة

 . الرشيدة ا�ح�امة ملبادئ 

( ا�حياة  تخليق-9 با�حاسبة  املسؤولية  ور�ط  وتكريسreddition des comptesالعامة   الثقة، و�ناء الشفافية ) 

وا�خواص ال��ابي�ن  الفاعل�ن لدى املصداقية، وتحقق  واملؤسسات  املرافق أداء  نجاعة يكفل بما العمومي�ن 

 ال��اب. بتدب�� �ع�ى ال�ي العمومية

( ال��ابية ا�جماعة لعقلية التأسيس-10 بتفعيلla commune entrepreneurialeاملقاولة  التسو�ق   تقنيات ) 

 ير��ي منتوج أفضل تقديم طر�ق عن الر�ح، إ�� ��دف لة كمقاو  ال��ابية ا�جماعات باعتبار ، 49التجاري  ال��ا�ي

  .50السوق  �� تنافسي��ا و�قوي  جدد ز�ناء و�جذب عل��م، و�حافظ ا�حلي�ن الز�ناء

 

 

 

 

 
التنظيمي    283املادة   48 القانون  اجلماعات،    113-14من  مبجالس  احمللية« حتمل  املتعلق  رقم    » جمموعات  القانون  أحكام  وفق  اسم    78.00احملدثة  الذكر  السالف 
؛ وحتل  » اون بني اجلماعاتمؤسسات التع« السالف الذكر اسم  78.00احملدثة وفق أحكام القانون رقم  » جمموعات اجلماعات الرتابية». وحتمل «جمموعات التجمعات احلضرية« 

 . » اجلماعة القروية« و  » اجلماعة احلضرية« حمل    » اجلماعة« عبارة  
أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام،  ” املتقدمة  اجلهوية  مشروع  وافاق  اتفياللت  مكناس  جهة  منوذج  ابملغرب:  احمللية  التنمية  ورهان  الرتايب  التسويق ” حممد الدريوش 49

 .2015-2014  اجلامعية  قاس، السنة، جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، ظهر املهراز  واالقتصادية واإلجتماعيةكلية العلوم القانونية  
، مطبعــة اخللــيج  ودراســات السياســاتسلســلة احلكامــة الرتابيــة  ” املندجمــة  احملليــة  التنميــة  ورهان  الرتايب  التسويق  مقومات  بني  ابملغرب:  الرتابية اجلماعات ” جنيب املصمودي   50

 .2014، شارع احلسن الثاين، تطوان، الطبعة األوىل نونرب  152العريب  
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 الئحة املراجع املعتمدة 

 ا�خطب امللكية     

 .2005ماي  18)، بتار�خ INDHا�خطاب املل�ي السامي ( -        

 .2010غشت 20ا�خطاب السامي (ا�جهو�ة املتقدمة)، بتار�خ  -      

 .2011مارس   09ا�خطاب السامي (الدستور ا�جديد)، بتار�خ  -     

خالل افتتاح الدورة األو�� من السنة التشريعية الثانية، دعا من   2017أكتو�ر   13 ا�خطاب السامي، بتار�خ  -       

 خاللھ إ�� النظر �� النموذج التنموي 

 لإلس�ان الثا�ي العر�ي الوزاري  املنتدى �� ن للمشارك  هللا نصره السادس  محمد امللك ا�جاللة صاحب  رسالة   -    

 .2017دجن��    والتنمية ا�حضر�ة

 .2017غشت  20ا�خطاب املل�ي السامي لعيد العرش بتار�خ  -     

 :الظهائر الشر�فة

رقم    - شر�ف  قانون  )1976شتن��    30(  1396شوال    5بتار�خ    1.76.584ظه��  املا��   بمثابة  بالتنظيم  يتعلق 

 .  3034 الصفحة  1976/ 10/ 01بتار�خ  مكرر -3335ل�جماعات ا�حلية وهيئا��ا ا�جر�دة الرسمية عدد 

املتعلق بامليثاق    78.00، بتنفيذ القانون رقم  2002أكتو�ر    3/ 1423صادر �� رجب    1.02.297ظه�� شر�ف رقم    -

 . 2002نون��  21، بتار�خ 5058ة رسمية عدد ا�جما��، جر�د

رقم    - شر�ف  ��  1.84.97ظه��  القعدة    23صادر  رقم  1997أبر�ل2/ 1417ذي  القانون  بتنفيذ  املتعلق   47.96، 

 بتنظيم ا�جهات،

رقم    - شر�ف  ��    1.15.83ظه��  رمضان    20صادر  رقم 2015يوليوز    7(  1436من  التنظي�ي  القانون  بتنفيذ   (

  املتعلق با�جهات. 111.14

رقم    - شر�ف  ��    1.15.84ظه��  رمضان    20صادر  رقم 2015يوليوز    7(  1436من  التنظي�ي  القانون  بتنفيذ   (

 املتعلق بالعماالت واألقاليم. 112.14

رقم    - شر�ف  ��    1.15.85ظه��  رمضان    20صادر  رقم 2015يوليوز    7(  1436من  التنظي�ي  القانون  بتنفيذ   (

 ا�جماعات. املتعلق ب 113.14

املراكز ا�جهو�ة  املتعلق بإصالح  47.18رقم   القانون  بتنفيذ  2019ف��اير    13صادر ��    1.19.18ظه�� شر�ف رقم    -

 .لالستثمار املوحدة ا�جهو�ة و�إحداث ال�جان لالستثمار

رقم  -  شر�ف  اآلخر   124-02-1 ظه��  ر�يع  فاتح   �� رقم  2002يونيو    13(  1423صادر  القانون  بتنفيذ   (99-62 

 .املتعلق بمدونة ا�حاكم املالية

رقم    -  ��    1.19.18ظه��  رقم  القانون  بتنفيذ  2019ف��اير    13صادر 

  .لالستثمار و�إحداث ال�جان ا�جهو�ة املوحدة لالستثمار ا�جهو�ة املراكز حبإصال  املتعلق 47.18

 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/1988-Dahir.aspx
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 :القوان�ن و املراسيم التطبيقية

 . 2011الدستور املغر�ي ا�جديد لـسنة -

) بتحديد القواعد ال�ي تخضع لها عمليات  2017يونيو    9(1438من رمضان    14صادر ��    296.17.2مرسوم رقم    -

  .3615، ص: 2017يونيو  15بتار�خ  6578االق��اض ال�ي تقوم ��ا ا�جماعة، ا�جر�دة الرسمية عدد  

عد ال�ي تخضع لها عمليات  ) بتحديد القوا2017يونيو    9(1438من رمضان    14صادر ��    295.17.2مرسوم رقم    -

  .3614، ص: 2017يونيو  15بتار�خ  6578االق��اض ال�ي تقوم ��ا العمالة أو اإلقليم، ا�جر�دة الرسمية عدد 

) بتحديد القواعد ال�ي تخضع لها عمليات  2017يونيو    9(1438من رمضان    14صادر ��    294.17.2مرسوم رقم    -

 .3613، ص: 2017يونيو  15بتار�خ  6578ة الرسمية عدد االق��اض ال�ي تقوم ��ا ا�جهة، ا�جر�د

 :الكتب

حميد أبوالس: "ضرورة تالزم الالمركز�ة بالالترك�� اإلدار�ة لتعز�ز إلتقائية السياسات العمومية ال��ابية و�نجاح   -

ماي   عدد  والتنمية،  ا�حلية  اإلدارة  املغر�ية  ا�جلة  منشورات  ا�جهو�ة"،     .2020يونيو    –ورش 

بنسليمان)  - هضبة  (حالة  ا�حلية  التنمية  ورهانات  الفال��  ا�جال  دينامية  ا�ختار:  أكحل  رقراق   د.  أ�ي  دار 

 من الصفحات.  349 - 2004 ,للطباعة والنشر،

 ال��وة إنتاج أجل من جديد تحد والتكنولوجيا، املعرفة بواسطة ا�جهات تنمية ،2012.هللا عبد بن رشيد بنمختار  -

خالل والتشغيل الذ�اء ا�خصوصيات استغالل من   تجارب املقاولة بواسطة ا�جهو�ة والتنمية  ال��ا�ي ال��ابية، 

للداخلة، امللتقى أعمال  مقارنة، دولية  جمعية  منشورات فيليب، �ل��ك  ، إدريس الكراوي  : إشراف  الدو�� 

  التنمية. أجل من واألبحاث  الدراسات 

 :األطروحات والرسائل

الدر�وش  - ال��ا�ي   ” محمد  التنميةالتسو�ق  تافياللت    ورهان  نموذج جهة مكناس  باملغرب:   وأفاق مشروع ا�حلية 

املتقدمة القانونية   ”ا�جهو�ة  العلوم  �لية  العام،  القانون   �� الدكتوراه  لنيل  واإلجتماعية أطروحة  ، واالقتصادية 

 .2015-2014ا�جامعية جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، ظهر املهراز فاس، السنة 

ا�جامعية  �شتاوي فتيحة    - السنة  ا�جال ”2014-2015،  ودينامية  ال��ا�ي  شاهدة  ”التسو�ق  لنيل  أطروحة 

الدكتوراه تخصص قانون عام، �لية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ا�حمدية، جامعة ا�حسن الثا�ي 

 الدار البيضاء. 

دعم    مدى ”  2001ـ2002،السعيد  رشيد    -  �� االداري  والالتمركز  الالمركز�ة  أطروحةمساهمة  لنيل   ا�جهو�ة” 

 .اكدال�لية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الر�اط  جامعة محمد ا�خامس، الدكتوراه �� ا�حقوق،

لنيل دبلوم   عناصر التدب�� ا�حضري حالة الدار البيضاء بحث   أحدالسكن االجتما��:    2005املصطفى الشو�ي    -

 الدراسات العليا املعمقة. �لية اآلداب والعلوم اإل�سانية ع�ن الشق. 

تقديم الدكتور سعيد جفري    –"التدب�� ال��ا�ي باملغرب: واقع ا�حال ومطلب التنمية"    –  2009  –جمال خلوق    -

 .سطات –استاذ بجامعة ا�حسن األول 
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 : واملؤلفاتالندوات  

ابن    - ا�حميد  د. عبد  ال��اب  تنسيق:  ا�جال،  د. مصطفى وادر�م:  د. أسماء بوعو�نات،  أزهار،  د. محمد  الفاروق، 

وا�جتمع باملغرب تحوالت، ديناميات ورهانات. أعمال مهداة لألستاذة الدكتورة رشيدة نافع، منشورات �لية اآلداب  

 .2019والعلوم اإل�سانية ا�حمدية  

بلشقر.    - ال��ا�ي  “ ،2013أمال  املندمجةالتسو�ق  ا�جهو�ة  للتنمية  أساسية  ووقائع  ”دعامة  دراسات  مجلة   ،

 ، 39دستور�ة وسياسية، العدد  

يومي  - بمدينة أسا،  املنظمة  العلمية  الندوة  أعمال  الواحات: رهانات  2015دجن��    21و  20كتاب  ، تحت موضوع 

 التنمية املستدامة باملغرب ال�حراوي.

وادر�م.    - مصطفى  التنمية2014د.  مداخل  وتنويع  ال��ابية  املوارد  تثم�ن  ا�جبلية،  السياحة  ا�خرائطية   .،  دور 

عرض ومناقشة    .الرقمية �� تطو�ر السياحة ا�جبلية بجماعة إغزران، مدخل لبناء املشروع ال��ا�ي ا�ح�� إلغزران

مخ إنجاز  من  الشر��،  املتوسط  األطلس  حول  ا�خرائط  من  ب�لية عدد  الطبيعية  األوساط  دينامية  ت�� 

 .با�حمدية اآلداب

الغا��ي      - ومحمد  ا�خالقي  و�حيى  إدا��  (مقار�ة   –  2015  –محسن  واملمارسة  التنظ��  وجدلية  ال��ا�ي  "املشروع 

 .أشغال الدورة ا�خامسة ملنتدى التنمية والثقافة الغزران-انتخابية) -ثقافية-رافيةسوسيوجغ

املصمودي   - ا�حلية  ا�جماعات  ” نجيب  التنمية  ورهان  ال��ا�ي  التسو�ق  مقومات  ب�ن  باملغرب:  ال��ابية 

تطوان، الطبعة األو�� نون�� ،  152سلسلة ا�ح�امة ال��ابية ودراسات السياسات، مطبعة ا�خليج العر�ي   ”املندمجة

2014. 

ا�جلة   - منشورات  سياسية.  جهو�ة  اعتماد  نحو  باملغرب  ا�جهو�ة  والسياسة،  ال��اب  تقسيم  يحييا:  الكب��  عبد 

 . 2010سنة  84املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية. عدد 

 . قراءات متقاطعة 2011السياسات العمومية دستور د. حسن طارق:  -

�� موضوع: املشاريع ال��ابية �سهل جرسيف وهوامشھ. آفاق بناء املشروع التنموي      2018نية األو��الندوة الوط   -

 .من تنظيم ا�جلس اإلقلي�ي �جرسيف �شراكة مع مركز البحث �� ال��اب وال��يئة –ا�جديد" 

 واملنشورات التقار�ر 

تقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية  تقر�ر ا�جلس االقتصادي واالجتما�� والبيئي “متطلبات ا�جهو�ة امل  -

 .2016، سنة 22رقم 

والبيئي حول   - ة دور  ” تقر�ر ا�جلس اإلقتصادي واالجتما��  املتقدمة  ا�جهو�ة  أفق   �� العمومي  توزيع االستثمار 

و  و�عز�ز االستثمار  ا�جهوي  الصعيد  التنمو�ة ع��  إعداد و�لورة ا�خططات   �� ا�جهوي لالستثمار  تحس�ن املراكز 

 . 2015-17إحالة رقم  ”مناخ األعمال ع�� الصعيد ا�جهة

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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"املشروع ال��ا�ي آلية لتثم�ن املوارد ا�حلية وتحقيق التنمية ال��ابية حالة -2015  –جواد أبو ز�د ومن�� الصاد�ي    -

جرسيف الغزران    "،منطقة  والثقافة  التنمية  ملنتدى  ا�خامسة  الدورة  ومحمد   –أشغال  البق��ي  محمد  تنسيق: 

 .تقديم: محمد بوغالم –الزرهو�ي 

OUVRAGE : 

-Pr. Rachida NAFAA, 2013. «Analyse des Impacts De L’INDH sur La Pauvreté Et Le Social Dans La 

Région De Mohammedia», Cahiers De La Recherche Scientifique (LADES), N0 03,  

-Abdellatif El cheddadi, «La gouvernance territoriale à la lumière de la nouvelle charte communale », 

REMLAD, Collection Thèmes actuels n° 84, 2013   , p. 294 

-GIRARDOT J.-J. GRAMACCIA G. 2006, « De l’intelligence territoriale : Théorie, posture hypothèses, 

définition », Information Sciences For Decision Making, Ve colloque TIC et territoire : Quels 

développement, pp 9-17. 

-Courlet C. El Kadiri N., Fejjal A. , Jennan L. , Lapèze J. (2010) « Etude sur les projets de territoires ». 

Etude pour le compte de la DAT ; 4 volumes 

-Abdelaziz Adidi. , Oct. 2011. De l'aménagement du territoire au développement territorial : quelle 

transition et quelle articulation ? 1 ère Conférence Intercontinentale d'Intelligence Territoriale I.C.I. 

les territoires, l'Intelligence, la Communication et l'Ingénierie territoriales pour penser ensemble le 

développement des territoires". 

-Conseil Economique, Social et Environnemental, 2013. Rapport : La gestion et le développement 

des compétences humaines : Levier fondamental de réussite de la régionalisation avancée, Auto-

Saisine n°11 / 2013. 

 :املقاالت اإللك��ونية

بتار�خ   ”ا�جماعات ال��ابية والوظيفية اإلقتصادية ” عثمان �اير- مقال منشور بجر�دة هس���س اإللك��ونية 

  https://www.hespress.com/writers/274996.html.تا��، ع�� الرابط ال2015غشت  27

الوردي- اإلقتصاد ” العباس  تنشيط  ومسألة  ال��ابية  يوم   ”ا�جماعات  هس���س  بجر�دة  منشور   25مقال 

  https://www.hespress.com/opinions/259033.html، ع�� الرابط التا��2015مارس 
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