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املحددات الجديدة: الفصل الثاني

ظيملتنشموليةتشريعيةعموميةسياسات
الترابيةالجماعات

زيعلتو شموليةتشريعيةعموميةسياسات

الترابيةالجماعاتبيناالختصاصات

يروالتدبللحكامةشموليةعموميةسياسات
والديمقراطية

لالتركيزشموليةعموميةسياسات

رابيالتالتعاقد:الترابيةالعموميةالسياساتالتقائيةالترابيالتخطيط:الترابيةالعموميةالسياساتاستمرارية



آفاق حضور املسألة الترابية في السياسات العمومية: القسم الثاني

أربعة استنتاجات أساسية

منمجموعةفيالترابيةللمسألةالبارز الحضور 
اوز تجبضرورةوالوعياملرجعيةوالوثائقالدراسات
ار واعتبجديدةمقارباتونهجالسابقةاملقاربات
لىعللتنميةاألساس ياملدخلالترابيةالتنمية
الوطنياملستوى 

مقاربةفيوأساس يهامتحول يشكل2011دستور 
رحلةللمتدشيناعتبارهويمكنالترابية،املسألة
املغربفيوالجهويةلالمركزيةالثانية

أننيمكالترابيةللجماعاتاملنظمالجديدالقانونياإلطار 
عمالعموميةالسياساتتعاملفيشموليةملقاربةيؤسس
التدبير و والالمركزيةالالتركيز مستوى علىالترابيةاملسألة

جاوز تتواملوارداالختصاصاتوتوزيعوالحكامةاملؤسساتي
ائمةقالزالتالتيالتهديداتبعضرغمالتجزيئيةاملقاربة
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أننيمكالترابيةللجماعاتاملنظمالجديدالقانونياإلطار 
عيدةبوالرؤيةاالستمراريةأساسعلىمبنيةملقاربةيؤسس
تجاوز تأنيمكنواملخططاتالبرامجبينوااللتقائيةاملدى

هذهوقطاعيةبظرفيةاملرتبطةاالشكالياتمنالعديد
جالاملهذافيالضعفنقطبعضرغمالسابقفيالسياسات
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خاتمة

ضرورةعلىأجمعتالتيالهامة؛التقاريرومجموعةفيامتداداتهويجد2011دستور أسسهوضعالذيالجديد"الترابياملشروع"❑

وواعدا،كبيرامشروعا-يبقى–لإلصالح،أساس يمدخلباعتبارهاالعمومية،السياساتفيتستحقهاالتياملكانةالترابيةاملسألةإيالء
األمثل،الشكلعلىلتفعيلهجداكبيرةمجهوداتبذلإلىيحتاجأنهإال

وأساس يهامأمريراعيرتغييالترابية،باملسألةعالقتهافيالعموميةللسياساتاملستمرللتغييرطويلمسلسلباعاتالضروري من❑
-تنظيميةقوانينومجموعةجديد،دستور إصداربمجردتجاوزهااليمكنطويلةلسنوات"ترسخت"التياملركزية"تقاليد"أنوهو
ليسأنهأيككل،ولةالدإصالحإطارفييندرجاملغرب،فيالترابيللنظامفعليإصالحأيبأناالقتناعيجببل،-أهميتهامنالرغمعلى

.معقداجانسيتشكلالتياملؤسساتيةالبنياتمنملجموعةعميقإصالحهووإنما،"بسيطة"إداريةلبنية"بسيطا"إصالحا

وراءالحقيقيةاتللرهاناستيعابعدمعلىيدلتعاملإالالواقعفيماهواملنتظر،لإلصالحالكبيرالحجممعتبسيطيتعاملكل❑
.نفسهاإلصالحهذا

تعتبركماوحاسما،هاماتاريخيامنعطفاتشكلالحجم،هذامناإلصالحاتأنعلىمثال،وأحسندليلخيراملقارنةالتجارب❑
يمكنسببأيناكهوليس.بتحديثهاأوالدولةببناءإمادائماارتبطتوثقافية،واجتماعيةواقتصاديةسياسية:كبرى رهاناتموضوع

.الصددهذافياستثناءحالةاملغربمنيجعلأن
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