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باعك يدمح 

يلحملا يرادالا  ریبدتلا  رتسام  جیرخ  

ةرادإو میظنتل  ةیلكیهو  ةقیمع  تاحالصإل  ایساسأ  الخدم  ةمدقتملا ، ةیوهجلا  شرو  اندالب ، يف  مویلا  يستكی      
ةریثو عیرستو  ةیلحملا  ةیطارقمیدلا  زیزعتو  زیكرتاللاو ، زكرمتاللا  يماظن  يف  رظنلا  ةداعإ  ربع  كلذو  ةلودلا ،

شرولا اذه  سسؤی  امك  .ةدیجلا  ةماكحلا  قیرط  نع  ایعامتجإو ، ایرادإو  ایسایس  عمتجملا  ثیدحت  ربع  ةیمنتلا ،
ةیعرش يوقیو  نطولل  ءامتنالا  ةدحو  خسری  يلعافت ، ينطو  جامدنإ  قیقحت  ىلإ  يمرت  ةدیدج  ةلحرمل  كلذك 
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]1] .يساسلا ماظنلاو  ةلودلا 
نهارلا تقولا  يف  يوهجلا  اهدعب  يف  ةیزكرماللا  اهیستكت  تحبصأ  يتلا  ةغلابلا  ةیمهألا  نم  اقالطناو       
ةیراضحلا تایلالا  ىدحإ  ةیوهجلا  رابتعإب  هقیقحت  ىلإ  اعمتجمو  ةلود  عیمجلا  ىعسی  حلم  بلطمو  ةرورضك 

كسامتلاو نماضتلا  ىلع  ظفاحت  امك  اهتیرارمتسا  نمضتو  ةینطولا  ةدحولا  زیزعت  يف  مهست  يتلا  ةروطتملا 
.ةیروتسدلا تاحالصالل  ةیساسألا  تازكترملا  ىدحإ  تلكش  دقف  هتاه  اهتناكمل  ارظنو  يعمتجملا ،

نیكمت ىلإ  ةیماسلا  ةیكلملا  ةدارإلا  جاتن  روتسد 2011  هب  ءاج  يذلا  ةمدقتملا  ةیوهجلا  شرو  ربتعیو      
ایعامتجإو ایداصتقإ  ةجمذنملاو  ةمادتسملا  ةیمنتلل  ةسركمو  رهوجلا ، ةیطارقمید  ةمدقتم  ةیوهج  نم  برغملا 

ةیزكرماللا برد  ىلع  ثیثحلا  ریسلا  لالخ  نم  ةلودلا  لكایهل  قیمع  حالصال  الخدم  نوكت  ایئیبو ، ایفاقثو 
.ةدیجلا ةماكحلاو  دالبلل  يرادإلاو  يسایسلاو  يعامتجإلا  ثیدحتلاو  ةقمعملا  ةیطارقمیلا  ةیلعفلا و 

.ةمدقتملا ةیوهجلا  عورشم  لظ  يف  ةیوهجلاو  ةیلحملا  ةیمنتلا  قافآ  لوألا : روحملا  -

تاحالصالا لسلسمل  ةباجتسإلل  ىعسی  برغملاب  يبارتلا  میظنتلل  دیدج  اروصت   2011 روتسد   لمح  دقل      
يف ةیبارتلا  تادحولا  ةطلس  عیسوت  ىخوتت  يتلا  ةرورضللو  برغملاب  ةیزكرماللا  ةبرجتلا  اهنم  ترم  يتلا 

فادهالل دیدجلا  روصتلا  ينبت  لالخ  نم  ةیسایسلاو   ةیعامتجإلاو  ةیداصتقإلا  لكاشملا  ریبدت  ءبع  لمحت 
ذاختإ يف  ةبختنملا  تائیهلا  رود  زیزعت  قیرط  نع  ةیلحملا  ةیطارقمیدلا  سیركت  يف  اساسأ  لمشت  يتلا  ةدیدجلا 

ةطلس اهحنمو  اهنوؤشل  رحلا ” ریبدتلا   “ أدبم ىلع  روتسدلا  دكأ  ثیحب  ةیلحملا  اهنوؤش  میظنتو  اهذیفنتو  اهتارارق 
ةقیرطب تاهجلا  ةصاخو  ةیبارتلا  تاعامجلا  باختنا  قیرط   نع  كلذو  اهتایحالص  ةسراممل  ةیمیظنتو  ةیذیفنت 

.رشابملا باختنالا 
عوضوم يه  يتلا  ةیئیبلاو  ةیفاقثلاو  ةیعامتجإلاو  ةیداصتقإلا  اهتایوتسمب   ةجمذنملا  ةیوهجلا  ةیمنتلا  لكشتو 

ةیومنتلا براجتلا  بكر  يف  طارخنال  ةثلاثلا  ةیفلالا  نمز  يف  ثلاثلا  ملاعلا  لود  تاعلطت  مهأ   دحا  اذه ، انثحب 
كسامتلا قلخو  يداصتقإلا ، عالقإلاو  ومنلا  ىوتسم  نیسحت  يف  ةیباجیا  راثأ  نم  اهل  امل  ةمدقتملا ، لودلل  

[2] .يسایسلا رارقتسالا  ىلع  هرودب  سكعنی  يذلا  بولطملا  يعامتجإلا 
، يوهجلا میظنتلاب  قلعتملا  نوناقلا 47\96  لظ  يف  ةیومنتلا  عیراشملا  لامعإ  تباش  يتلا  تاهاركالل  رظنلابو 

ةیكیمانید ءافضإ  ىلإ  اهرهاظ  يف  ىعست  ةدیدج  ةیومنت  ةبرجت  مئاعد  ءاسرإ  ىلع  ایلاح  برغملا  لمعی 
يف يسایسلا  رارقتسإلا  قیقحتل  ةلواحم  اهنطاب  يفو  اهتاقباس ، نع  ةفلتخم  ةیؤرب  يومنتلا  عضولا  ىلعةدیدج 

ةیلاتتملا ةیكلملا  بطخلا  تسرك  دقلو  ءارحصلل .” يومنتلا  جذومنلا    “ رودص لالخ  نم  كلذو  ةیبونجلا ، میلاقألا 
ىوتسم ىلع  الو  روصتلا  ىوتسم  ىلع  ال  ةمدقتم ، ةیوهج  ةبرجت  دامتعإ  ىلإ  ىعسی  يذلا  هجوتلا  اذه 

ارورم ةنس 1971 ، ذنم  ةیوهجلا  براجتلا  لاجم  يف  لصاحلا  مكارتلا  نم  اذیفتسم  دراوملاو  تاصاصتخإلا 
سسأو مئاعد  ءاسرإ  وه  كرتشملا  مساقلا  نأ  ریغ  هجوت ، لك  ةموظنمو  فورظ  تفلتخإ  نإو  ةنهارلا ، ةبرجتلاب 

.نطاوملل يعامتجإلا  هافرلاو  يداصتقإلا  ومنلا  ققحی  يومنت  عورىشم  لیزنتل  ةبلص 
ریرقت دادعإ  ىلع  رهسلل  ةصاخ  ةنجل  نییعت  مت  اهلیزنت ، يف  طارخنإلا  عمزملا  ةیوهجلل  لماش  روصت  قلخ  ةیغبو 

لوح ریرقت  رادصإب  اهماهم  تجوت  يتلاو  ةمدقتملا ،) ةیوهجلل  ةیراشتسالا  ةنجللا   ) ةمدقتملا ةیوهجلل  لماش 
هتایصوت نم  دیدعلا  تنمض  يذلاو   عوضوملل ، ةنجللا  ةیؤرو  روصت  ددحی  ءازجأ ، ةثالث  يف  ةمدقتملا  ةیوهجلا 
نیناوقلاو ةیمیظنتلا  نیناوقلا  ىلوتتل  ةمدقتملا  ةیوهجلا  عورشمل  ةماعلا  تاهجوتلا  ددح  يذلا  روتسد 2011  يف 

ةیعامتجإلاو ةیداصتقإلا  ةیمنتلا  عقاو  حرشل  ةیتاسسؤم  ریراقت  بایغل  كلذك  رظنلابو  .اهنیماضم  حرش  ةیداعلا 
ریرقت دادعإ  ةمهم   [ 4  ] يئیبلاو يعامتجإلاو  يداصتقإلا  سلجملل   [، 3  ] كلملا دنسأ  ةیوارحصلا ، میلاقالا  يف 
ةقرو دادعإ  لالخ  نم  سلجملا  هاكز  يذلا  رمألا  وهو  ةیوارحصلا .  میلاقألاب  يومنتلا  جذومنلا  نع  صاخ 

: ةیساسأ رواحم  ةعبرأ  نمضت  يذلاو  ربنحد 2012   يف  يومنتلا  جذومنلا  لوح  ةیریطأت 
يومنتلا  جذومنلا  عورشمل  ةیسیئرلا  فادهألاو  ئدابملا  -

 . اهب مایقلا  يغبنی  ىربك  تالوحت   : رییغتلا تایدحت  -
 . يئیبلاو يعامتجإلاو  يداصتقإلا  سلجملا  اهزجنأ  يتلا  ةساردلا  يف  ةعبتملا  ةیجهنملا  – 

ةبسانمب ، نویعلا ةنیدم  يف  سداسلا  دمحم  كلملا  نلعا  ثیح  يومنتلا  هجوتلا  اذه  يكلملا  باطخلا  سرك  دقلو 
ةمخض تارامثتساو  ةیومنت  عیراشمو  ةلكیهم  جمارب  قالطا  نع  ءارضخلا  ةریسملا  میظنت  ىلع  ةنس  رورم 40

زیزعت اهنأش  نم  ةمخض  عیراشم  يهو  میلاقالا ، هذهب  ةمادتسملاو   ةجمدنملا  ةیمنتلاب  ضوهنلا  لجأ  نم 
مهت مهرد ،  رایلم  يلاوحب 77 ةیبونجلا  میلاقالل  ةدوصرملا  لاومالا  هذه  تردق  ذإ   ، میلاقألا هذه  يف  رامثتسالا 
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عیراشم يه  عیراشملا  هذه  برغملا  هیلع  نهاری  يذلا  شرولا  اذه  حاجنإ  لجأ  نم  ةثالثلا  تاهجلا 
ریبك يداصتقا  زكرمو  يقالت  ةطقن  ءارحصلا  لعجت  نأ  اهنأ�  نم  ةلكیهم  عیراشم  ، ةیجیتارتسا عیراشم  ، ةریبك

ایسایسو و ایداصتقإ  ابطق  ةقطنملا  هذه  نم  لعجت  ءارحصلا  بونج  ایقیرفإ  ةقطنم  نیبو  برغملا  نیب   
.ةفلتخملا اهتالاجم  يف  ةیمنتلل  ابطق  اضیأو  ایكیتسیجول ، 

يومنتلا جذومنلا  نأ  كلذ   . ةینطولا ةدحولا  زیزعت  عیراشم  ریخ ، عیراشم  ةلاحمال   نوكتس  عیراشملا  هذه  نذإ 
اهیلع صن  يتلا  تاسسؤملا  ءانب  برغملا  لمكتسا  امدعب  مویلاف  ، ةمدقتملا ةیوهجلاب  ادج  ةدیطو  ةقالع  هل  دیدجلا 
ىلوالا ةلحرملا  يف  انأدب  هنأ  انعبتتو  انیأرو  انظحال  مویلاف  ذیفنتلا ،  ةلحرم  يف  نحن  نآلا  ةكلمملل  دیدجلا  روتسدلا 

ءاسؤر ىلإ  ةیلاملا  دراوملا  نم  ءزج  ةیمسر  تامازتلإ  قیرط  نع  ضوفت  رارقلا ) زكرم   ) ةلودلا نأ  نم 
كارشإ يفو  ةماكحلا  يف  ادج  مدقتم  بولسأ  وه  يذلاو  عقاولا  ضرأ  ىلع  اهذیفنت  نولوتیس  نیذلا  تاهجلا 

.ریبدتلا يف  ةدیشرلا  ةماكحلا  سركی  امم  ةیكراشتلا ) ةیطارقمیدلا   ) ةیمویلا مهایاضق  ریبدت  يف  ناكسلا 

.تالكشملا زواجت  لئادبو  قئاوعلا  ةیمنتلاو  ةمدقتملا  ةیوهجلا  يناثلا : روحملا  -

ةفسلف نمض  ةمدقتملا ، تاعمتجملا  راطإ  يف  تطرخنإ  دق  ةثیدح  ةینالقعو   ةیریبدت  ةیلأك  ةیوهجلا  نإ       
رییاعمو میق  ىلع  ةمئاقو  دصاقملاو ، فادهألا  ةحضاو  ةددحم  ةیسایسو  ةیداصتقإو  ةیعامتجإو  ةیومنت  

ةیعامتجإلا بخنلا  نأ  ىلإ  هیلإ  يمتنت  يذلا  يفاقثویسوسلا  قایسلا  تایصوصخو  بلاطم  عم  ةمسجسنم 
ينطوو يسایسو  يعامتجإ  يعو  جاضنإ  نم  دعب  نكمتت  مل  يتلاو  ةیثلاثلا ، انتاعمتجم  يف  ةدئاسلا  ةیسایسلاو 

سیركتل ةنماضلاو  دغلا  ةعامج  اهرابتعإب  ةهجلاب  يقرلا  نود  لوحت  ایلعلا ، ةینطولا  حلاصملل  سركمو  لوؤسم 
تاعمتجملا رارغ  ىلع  ةیمنتلل  ةیروحم  ةماعدو  ةیعامتجإلاو  ةیداصتقإلا  ةیمنتلا  قیقحتو  ةیبارتلا  ةدحولا 

نأ اهسفن  ةیلخادلا  ةرازول  ةسارد  تدكأ  دقف  ةیدیلقت  يوهجلا  نأشلل  ةریسملا  ةیسایسلا  بخنلا  نأ  امك  .ةمدقتملا 
انیطعی امم  ةیئادتبالا  ةداهشلا  نولمحیال  ةیبارتلا  سلاجملا  لخاد  سرامم  وا  راشتسم  وا  سیئر  يلاوح 4562 

ةربدملا ةیدیلقتلا  بخنلا  ةیلاكشإ  يكزی  امم  روصتلا  اذه  ةینهار  اضیأ  ىلعو  برغملا  لبقتسم  ىلع  روصت 
يف اهقتاع  ىلع  ةاقلملا  ةیلوؤسملا  لمحتت   نأ  بجی  ةیسایسلا  بازحالا  نإف  ساسألا  اذه  ىلعو   ، يلحملا نأشلل 

 . بخنلا هذه  لیهأتو  ریطأت 
يف ينوناق ، صن  اهأشنأ  ةرهاظ  اهنوك  ىلع  اهیلإ  قرطتلا  مت  تاونسلا  رم  ىلعو  ةهجلا  نأ  ىلإ  ةفاضإلابو  اذه 

.لاجملاب ةیزكرملا  ةطلسلا  ةقالع  زیمی  لیوط  يخیرات  راسم  جاتن  اهنأ  نیح 
ضعب يف  ةیعورشملاب  ةیبارتلا  تاعامجلا   ىوتسم  ىلع  ةیزكرملا  ةطلسلا  يلثمم  تالخدت  زایتمإ  نإ 

سلاجملا لمع  ةعباتم  يف  اهلخدت  تایلآو  ةبقارملا  تاطلس  اهضرفت  تلازال  يتلا  تاسرامملاب  يدؤی  تالاجملا ،
لیعفتو اهتابجاوب  مایقلا  ىلع  ةیوهجلا  سلاجملا  ةردق  نم  ةددعتم  تایفیكب  دحلا  ىلإ  اهنوؤش   ریبدتل  ةیوهجلا 
لصفلا هرقأ  يذلارحلاریبدتلا   أدبمل  يقیقحلا  رهوجلا  عم  قفاوتلا  اهیف  ضرتفی  تاصاصتخإ ، نم  هب  طانتام 

ریبدت ةیرح  ىوتسمو  سلاجملا  هذه  ةیلالقتسإ  ىدم  ىلع  ابلس  رثؤیس  يذلا  رمألا  روتسد 2011، نم   136
میعدتل ةیفاك  ریغ  ىقبت  عورشملا  اذه  ىضتقمب  تحنم  يتلا  تانامضلا  نأو  ةصاخ  ىرخأ ، تالاجم  يف  اهنوؤش 

، ةیوهجلا سلاجملا  ىلع  تاهجلا  ةالو  نم  ةبقارملا  تالاجم  ضعب  عفر  بلطتی  يذلا  يروتسدلا  أدبملا  اذه  ومس 
عم هرارقإ  نم  ةیاغلا  ریغ  يغ  هتمیقب  ساسملا  نم  هتنایصل  ةیلباق  رثكأ   ىرخأب  تانامضلا  هذه  میعدت  وأ 

يف عفدلاو  ةینقتو ، ةیلامو  ةیرشب  دراومونم  هبلطتت  امب  ةیبارتلا ،  تاعامجلا  زیزعت  ىلع  صرحلا  ةرورض 
طبر أدبمل  سسؤیو  ةبكاوملاو  ةیلبقلا  ةباقرلا  نلقعی  لكشب  اهنینقتو  ةیلاملاو  ةیرادالا  ةبقارملا  قئاوع  ةلازإ  هاجتا 

نم دبال  كلذك  [. 5] يئاضقلاو يرادإلا  اهیقشب  ةیدعبلا  ةباقرلا  نع  لصفنیال  راطإ  يف  ةبساحملاب  ةیلوؤسملا 
صوصنلا يف  تسیل  ةلكشملاف  اعیمج ، اهءافتسإ  مت  دقل  ةیمیظنتلا  صوصنلاو  ةیقیبطتلا  میسارملا  نأ  ىلإ  ةراشإلا 

ةیسنرف يه  ةینوناقلا  انتناسرت  بلغأو  دیوسلا ، نم  هدارتسا  نكمی  انایحأو  ادج   مدقتم  ينوناقلا  صنلاف  ةینوناقلا ، 
 . ناك امفیك  عورشم  يأ  ةأرجأ  ىلع  ةرداقلا  ةیرشبلا  رصانعلا  لیهأتب  قلعتت  ةلأسلاف  ساسألاب 

ةیقیقح تایجیتارتسا  عضو  ىلع  ةرداق  ریغ  ةیوهجلا   ةبرجتلا  نم  تلعج  اهریغو  قئاوعلا  هذه  لك 
لصاوتلا لئاسو  بایغ  لظ  يف  ةصاخ  ةیوهجلا ، ةیعامتجإلاو  ةیداصتقألا  ةایحلا  داعبأ  فلتخم  رییستوةیمنتلل  

ةیفاقثویسوسلا داعبالا  جامدإ  لظ  يف  لمعت  نأ  بجی  يوهج   میظنت  ءانبل  ةیلبقتسملا  ةبراقملاف.طیطختلاو 
ةیوهجلاو ةینطولا  تایمانیدلا   اذكو  ةیعمتجملاو ، ةیسایسلاو  ةیجیتارتسویجلا  تاریغتملاو  ةیخیراتلا  ةیلاجملاو و 

يفو ةینعملا ، ةهجلا  وأ  ةقطنملا  ناكس  ةئبعت  يف  ةدایزلا  قیرط  نع  ةیمنتلل ، يلومش  روظنم  راطإ  يف  ةیملاعلاو ،
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ةقیرطب ةبختنم  تآیه  ةطساوب  مهنوؤش  ریبدت  يف  مهتكراشم  عیسوت  قیرط  نع  مهدلبلو  مهتهجل   لمعلل  مهسامح 
نم ةیمنتلا  عبتت  كلذبو  يلحملا ، عمتجملا  مامأ  ایقالخأو  ایسایس  اهتارارق  نع  ةلوؤسم  نوكتو  ةیطارقمید ،

.اهیف لماك  كیرش  ىلإ  ةهجلا  لوحت  ةدعاقلا ،

 : شماوهلا

ددع داصتقالاو ، ةسایسلاو  ركفلا  يف  كلاسم  ةلجم  ةیسایسلا ، بازحالاو  ةیوهجلا  .ورهز  ناوضر  ]  1
1 ص : ، 2011 ، 2011 ، 33\32

قلعتملا زویلوی 2011، قفاوملا ل29  نابعش 1432 ،(  27 يف (  رداص  مقر 1.11.91  فیرش  ریهظ   2
). زویلوی 2011  30 خیراتب (  رداصلا  رركم  ددع 5964  ةیمسر  ةدیرج  روتسدلا ، ذیفنتب 

ربنون 2012. يكلملا ل 6  باطخلا  - 3

نم يف 18  رداص  مقر 1.10.28  فیرشلا  ریهظلابو  روتسد 2011  نم  رشاعلا  بابلا  ىضتقمب  مظنملا  - 4
يداصتقالا سلجملاب  قلعتملا  مقر 60.09  يمیظنتلا  نوناقلا  ذیفنتب  سرام 2010   (  5  ( 1431 لوالا عیبر 

.يئیبلاو يعامتجالاو 

ركفلا يف  كلاسم  ةلجم  نوناقلاو ، ةسایسلا  نیب  برغملاب  يوهجلا  جذومنلا  لالیع ، دمحأ  يالوم  يدیس  -5
2011 ص:77.  ، ددعلا 31\32 ةسایسلاو ، داصتقالاو 
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	الجهوية المتقدمة وتحديات النموذج التنموي الجديد.
	حمدي كعاب
	خريج  ماستر التدبير الاداري المحلي
	يكتسي اليوم في بلادنا، ورش الجهوية المتقدمة، مدخلا أساسيا لإصلاحات عميقة وهيكلية لتنظيم وإدارة الدولة، وذلك عبر إعادة النظر في نظامي اللاتمركز واللاتركيز، وتعزيز الديمقراطية المحلية وتسريع وثيرة التنمية، عبر تحديث المجتمع سياسيا وإداريا وإجتماعيا، عن طريق الحكامة الجيدة. كما يؤسس هذا الورش كذلك لمرحلة جديدة ترمي إلى تحقيق إندماج وطني تفاعلي، يرسخ وحدة الانتماء للوطن ويقوي شرعية الدولة والنظام الساسي.[1[      وانطلاقا من الأهمية البالغة التي أصبحت تكتسيها اللامركزية في بعدها الجهوي في الوقت الراهن كضرورة ومطلب ملح يسعى الجميع دولة ومجتمعا إلى تحقيقه بإعتبار الجهوية إحدى الاليات الحضارية المتطورة التي تسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتضمن استمراريتها كما تحافظ على التضامن والتماسك المجتمعي، ونظرا لمكانتها هاته فقد شكلت إحدى المرتكزات الأساسية للاصلاحات الدستورية.     ويعتبر ورش الجهوية المتقدمة الذي جاء به دستور 2011 نتاج الإرادة الملكية السامية إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة ديمقراطية الجوهر، ومكرسة للتنمية المستدامة والمنذمجة إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وبيئيا، تكون مدخلا لاصلاح عميق لهياكل الدولة من خلال السير الحثيث على درب اللامركزية الفعلية و اليمقراطية المعمقة والتحديث الإجتماعي والسياسي والإداري للبلاد والحكامة الجيدة.
	-المحور الأول: آفاق التنمية المحلية والجهوية في ظل مشروع الجهوية المتقدمة.
	لقد حمل دستور  2011 تصورا جديد للتنظيم الترابي بالمغرب يسعى للإستجابة لمسلسل الاصلاحات التي مرت منها التجربة اللامركزية بالمغرب وللضرورة التي تتوخى توسيع سلطة الوحدات الترابية في تحمل عبء تدبير المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والسياسية  من خلال تبني التصور الجديد للاهداف الجديدة التي تشمل أساسا في تكريس الديمقراطية المحلية عن طريق تعزيز دور الهيئات المنتخبة في إتخاذ قراراتها وتنفيذها وتنظيم شؤونها المحلية بحيث أكد الدستور على مبدأ “التدبير الحر” لشؤونها ومنحها سلطة تنفيذية وتنظيمية لممارسة صلاحياتها وذلك عن طريق  انتخاب الجماعات الترابية وخاصة الجهات بطريقة الانتخاب المباشر. وتشكل التنمية الجهوية المنذمجة بمستوياتها  الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية التي هي موضوع بحثنا هذا، احد أهم  تطلعات دول العالم الثالث في زمن الالفية الثالثة لانخراط في ركب التجارب التنموية للدول  المتقدمة، لما لها من أثار ايجابية في تحسين مستوى النمو والإقلاع الإقتصادي، وخلق التماسك الإجتماعي المطلوب الذي ينعكس بدوره على الاستقرار السياسي.[2] وبالنظر للاكراهات التي شابت إعمال المشاريع التنموية في ظل القانون 47\96 المتعلق بالتنظيم الجهوي، يعمل المغرب حاليا على إرساء دعائم تجربة تنموية جديدة تسعى في ظاهرها إلى إضفاء ديناميكية جديدةعلى الوضع التنموي برؤية مختلفة عن سابقاتها، وفي باطنها محاولة لتحقيق الإستقرار السياسي في الأقاليم الجنوبية، وذلك من خلال صدور “النموذج  التنموي للصحراء”. ولقد كرست الخطب الملكية المتتالية هذا التوجه الذي يسعى إلى إعتماد تجربة جهوية متقدمة، لا على مستوى التصور ولا على مستوى الإختصاصات والموارد مستفيذا من التراكم الحاصل في مجال التجارب الجهوية منذ سنة 1971، مرورا بالتجربة الراهنة، وإن إختلفت ظروف ومنظومة كل توجه، غير أن القاسم المشترك هو إرساء دعائم وأسس صلبة لتنزيل مشىروع تنموي يحقق النمو الإقتصادي والرفاه الإجتماعي للمواطن. وبغية خلق تصور شامل للجهوية المزمع الإنخراط في تنزيلها، تم تعيين لجنة خاصة للسهر على إعداد تقرير شامل للجهوية المتقدمة (اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة)، والتي توجت مهامها بإصدار تقرير حول الجهوية المتقدمة في ثلاثة أجزاء، يحدد تصور ورؤية اللجنة للموضوع، والذي  ضمنت العديد من توصياته في دستور 2011 الذي حدد التوجهات العامة لمشروع الجهوية المتقدمة لتتولى القوانين التنظيمية والقوانين العادية شرح مضامينها. وبالنظر كذلك لغياب تقارير مؤسساتية لشرح واقع التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الاقاليم الصحراوية، أسند الملك [3 ]،للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي [4 ] مهمة إعداد تقرير خاص عن النموذج التنموي بالأقاليم الصحراوية . وهو الأمر الذي زكاه المجلس من خلال إعداد ورقة تأطيرية حول النموذج التنموي في دحنبر 2012  والذي تضمن أربعة محاور أساسية: -المبادئ والأهداف الرئيسية لمشروع النموذج التنموي  -تحديات التغيير :تحولات كبرى ينبغي القيام بها . – المنهجية المتبعة في الدراسة التي أنجزها المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي . ولقد كرس الخطاب الملكي هذا التوجه التنموي حيث اعلن الملك محمد السادس في مدينة العيون،بمناسبة مرور 40سنة على تنظيم المسيرة الخضراء عن اطلاق برامج مهيكلة ومشاريع تنموية واستثمارات ضخمة من أجل النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة  بهذه الاقاليم، وهي مشاريع ضخمة من شأنها تعزيز الاستثمار في هذه الأقاليم ،إذ قدرت هذه الاموال المرصودة للاقاليم الجنوبية بحوالي 77مليار درهم ، تهم الجهات الثلاثة من أجل إنجاح هذا الورش الذي يراهن عليه المغرب هذه المشاريع هي مشاريع كبيرة،مشاريع استراتيجية،مشاريع مهيكلة من ڜأنها أن تجعل الصحراء نقطة تلاقي ومركز اقتصادي كبير  بين المغرب وبين منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تجعل من هذه المنطقة قطبا إقتصاديا وسياسيا و لوجيستيكيا ، وأيضا قطبا للتنمية في مجالاتها المختلفة. إذن هذه المشاريع ستكون لامحالة  مشاريع خير، مشاريع تعزيز الوحدة الوطنية .ذلك أن النموذج التنموي الجديد له علاقة وطيدة جدا بالجهوية المتقدمة،فاليوم بعدما استكمل المغرب بناء المؤسسات التي نص عليها الدستور الجديد للمملكة الآن نحن في مرحلة التنفيذ ، فاليوم لاحظنا ورأينا وتتبعنا أنه بدأنا في المرحلة الاولى من أن الدولة (مركز القرار) تفوض عن طريق إلتزامات رسمية جزء من الموارد المالية إلى رؤساء الجهات الذين سيتولون تنفيذها على أرض الواقع والذي هو أسلوب متقدم جدا في الحكامة وفي إشراك السكان في تدبير قضاياهم اليومية (الديمقراطية التشاركية) مما يكرس الحكامة الرشيدة في التدبير.
	-المحور الثاني: الجهوية المتقدمة والتنمية العوائق وبدائل تجاوز المشكلات.
	إن الجهوية كألية تدبيرية وعقلانية  حديثة قد إنخرطت في إطار المجتمعات المتقدمة، ضمن فلسفة تنموية  وإجتماعية وإقتصادية وسياسية محددة واضحة الأهداف والمقاصد، وقائمة على قيم ومعايير منسجسمة مع مطالب وخصوصيات السياق السوسيوثقافي الذي تنتمي إليه إلى أن النخب الإجتماعية والسياسية السائدة في مجتمعاتنا الثالثية، والتي لم تتمكن بعد من إنضاج وعي إجتماعي وسياسي ووطني مسؤول ومكرس للمصالح الوطنية العليا، تحول دون الرقي بالجهة بإعتبارها جماعة الغد والضامنة لتكريس الوحدة الترابية وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية ودعامة محورية للتنمية على غرار المجتمعات المتقدمة. كما أن النخب السياسية المسيرة للشأن الجهوي تقليدية فقد أكدت دراسة لوزارة الداخلية نفسها أن حوالي 4562 رئيس او مستشار او ممارس داخل المجالس الترابية لايحملون الشهادة الابتدائية مما يعطينا تصور على مستقبل المغرب وعلى أيضا راهنية هذا التصور مما يزكي إشكالية النخب التقليدية المدبرة للشأن المحلي ،وعلى هذا الأساس فإن الاحزاب السياسية يجب أن تتحمل  المسؤولية الملقاة على عاتقها في تأطير وتأهيل هذه النخب . هذا وبالإضافة إلى أن الجهة وعلى مر السنوات تم التطرق إليها على كونها ظاهرة أنشأها نص قانوني، في حين أنها نتاج مسار تاريخي طويل يميز علاقة السلطة المركزية بالمجال. إن إمتياز تدخلات ممثلي السلطة المركزية على مستوى الجماعات  الترابية بالمشروعية في بعض المجالات، يؤدي بالممارسات التي لازالت تفرضها سلطات المراقبة وآليات تدخلها في متابعة عمل المجالس الجهوية لتدبير شؤونها  إلى الحد بكيفيات متعددة من قدرة المجالس الجهوية على القيام بواجباتها وتفعيل ماتناط به من إختصاصات، يفترض فيها التوافق مع الجوهر الحقيقي لمبدأ التدبيرالحرالذي  أقره الفصل 136 من دستور 2011،الأمر الذي سيؤثر سلبا على مدى إستقلالية هذه المجالس ومستوى حرية تدبير شؤونها في مجالات أخرى، خاصة وأن الضمانات التي منحت بمقتضى هذا المشروع تبقى غير كافية لتدعيم سمو هذا المبدأ الدستوري الذي يتطلب رفع بعض مجالات المراقبة من ولاة الجهات على المجالس الجهوية، أو تدعيم هذه الضمانات بأخرى أكثر  قابلية لصيانته من المساس بقيمته غي غير الغاية من إقراره مع ضرورة الحرص على تعزيز الجماعات الترابية ، بما تتطلبه منوموارد بشرية ومالية وتقنية، والدفع في اتجاه إزالة عوائق المراقبة الادارية والمالية وتقنينها بشكل يعقلن الرقابة القبلية والمواكبة ويؤسس لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار لاينفصل عن الرقابة البعدية بشقيها الإداري والقضائي[5]. كذلك لابد من الإشارة إلى أن المراسيم التطبيقية والنصوص التنظيمية لقد تم إستفاءها جميعا، فالمشكلة ليست في النصوص القانونية ، فالنص القانوني متقدم جدا  وأحيانا يمكن استراده من السويد، وأغلب ترسانتنا القانونية هي فرنسية بالأساس فالسألة تتعلق بتأهيل العناصر البشرية القادرة على أجرأة أي مشروع كيفما كان .  كل هذه العوائق وغيرها جعلت من التجربة الجهوية  غير قادرة على وضع استراتيجيات حقيقية للتنميةوتسيير  مختلف أبعاد الحياة الأقتصادية والإجتماعية الجهوية، خاصة في ظل غياب وسائل التواصل والتخطيط.فالمقاربة المستقبلية لبناء تنظيم جهوي  يجب أن تعمل في ظل إدماج الابعاد السوسيوثقافية والمجالية و التاريخية والمتغيرات الجيوستراتيجية والسياسية والمجتمعية، وكذا الديناميات  الوطنية والجهوية والعالمية، في إطار منظور شمولي للتنمية، عن طريق الزيادة في تعبئة سكان المنطقة أو الجهة المعنية، وفي حماسهم للعمل لجهتهم  ولبلدهم عن طريق توسيع مشاركتهم في تدبير شؤونهم بواسطة هيآت منتخبة بطريقة ديمقراطية، وتكون مسؤولة عن قراراتها سياسيا وأخلاقيا أمام المجتمع المحلي، وبذلك تتبع التنمية من القاعدة، تحول الجهة إلى شريك كامل فيها.
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