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 امللخص :

ًىدزج هدا اإلالاٌ في ئػاز طلظلت اإلاىاطُم ألاوادًمُت التي حلنى بدزاطت الخدبحر الترابي اإلاوسبي، في 

ت مً كبُل الخجسبخحن الاطباهُت و  ت الترابُت و ؤلاداٍز اطخدظاز لخجازب دولُت زاةدة في مجاٌ الالمسهٍص

للخيامت الترابُت" ًساعي خصىصُاث التراب "وظُت، مم مداولت لدظلُؽ الظىء كلى اإلافهىم الصخُذ الفس 

في هُاب مفهىم دكُم ومدحن لخيامت الخدبحر الترابي الدي  لًذ اإلاوسبي بأبلاده الظُاطُت و الاحخماكُت، و

ت، في الخلاء  مخيامل و ميسجم مم الظُاطاث يهدف باألطاض الى النهىض بدىمُت التراباث املخلُت و الجهٍى

م طُاطتي الالجسهحز الادازي مً حهت،  و الخدًث باإلاىاطبت كً الخداخل أو )اللمىمُت الىػىُت كً ػٍس

ت  (الخلؽ الخاصل بحن اإلاصالح الالممسهصة لىشازة الداخلُت و الادازة الترابُت و مً حهت أخسي بحن الالمسهٍص

 ابُت أصبدذ جتزكم الصدازة في الخىمُت الترابُت.الترابُت و ما هخج كنها مً حماكاث جس 
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ت ، حكامت جرابيت :ولماث مفخاخُت  .ادارة جرابيت التراب،، جدبير جرابي، ال جركيز اداري ، جرابيتالمركٍس

Abstract: 

This article is part of a series of academic themes concerned with the study of Moroccan 

territorial administration, evoking pioneering international experiences in the field of 

territorial and administrative decentralization, such as the Spanish and French experiences, 

and trying to shed light on the right concept of "territorial governance" that takes into 

account the particularities of the Moroccan territory in its political and social dimensions, in 

the absence of a precise and updated notion of  territorial management„s governance that 

aims above all to foster the development of local and regional territories, in a complementary 

and harmonious convergence with national public policies via the policy of administrative 

deconcentration on the one hand, and evoking, in passing, the overlap or confusion that 

occurs between the deconcentrated services of the Ministry of the Interior and the territorial 

administration, and on the other hand, between territorial decentralization and the territorial 

communities that result from it and that are presumed to be the primary path towards 

territorial development. 

Keywords : Territorial governance, Territorial decentralization, Administrative 

Deconcentration, Territorial management, Territory, Territorial Administration. 

 : مقدمت

ٌلخبر مىطىق الخيامت الترابُت مً  

و  اإلاىاطُم التي حظخأزس باهخمام صىاق اللساز

مي و الترابي بداًت مدبسي الشأن اللمى 

 باملجخملاث الوسبُت و صىال ئلى هـحرتها اللسبُت،

بالسهم مً اخخالف ألاهداف و السؤي، فالخدًث 

كً خيامت جسابُت ٌظخىحب باألطاض وحىد فلل 

جسابي، أو مدلي هما ٌظمُه البلع مً ػسف 

أشخاص ًخلاطمىن هفع التراب ووطاةل ؤلاهخاج 

طاطُت كلى و اللمل كصد جلبُت خاحاتهم ألا 

اإلاظخىي الاحخماعي و الاكخصادي و الثلافي ...،ئذ 

أن هرا الخدبحر)الترابي( ًلخض ي  وحىد بيُاث و 

مصالح جإدي دوز اإلاسفم اللمىمي الترابي كلى 

هساز مسافم الدولت الخللُدًت في ئػاز طُاطت 

الالجسهحز ؤلادازي و الخدًث باإلاىاطبت كً 

لُحن و مصالح ال ممسهصة جخمحز بظلؼت الخ

الدظلظل الادازي باإلطافت الى الخمثُل اللاهىوي، 

في خحن هلصد باإلاسافم اللمىمُت الترابُت، جلً 

الهُئاث اإلاىخخبت و الادازاث اللمىمُت الترابُت 

ت  بما فيها اإلاصاح الترابُت لإلدازاث اإلاسهٍص

اطخدظازا إلافهىم أوطم لإلدازة الترابُت وهي التي 

ٍت ممازطت مجمىكت مً فىطذ لها الدولت اإلاسهص 
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و الصالخُاث، بوُت اللُام بما هى  الاخخصاصاث

مىاطب للتراب مىطىق الدزاطت، و ذلً بدبني 

و اإلاساكبت  الاهخخابيطلؼتي الخمثُل الدملساػي 

كلى  "Contrôle à posteriori" )البلدًت(1الالخلت

اإلالسزاث أو اللسازاث التي كد جخخرها هره 

 ُئاث الترابُت في شيل مجالع جسابُت.اله

لىً ًـل مفهىم الخيامت مً اإلافاهُم 

الفظفاطت مً خُث الخلاٍزف اإلالدمت هما 

ل مبادئها التي  طجري  الخلا، أو مً خُث ججًز

جخخلف مً دولت ئلى أخسي و ذلً باخخالف 

أهـمت  و ؿسوف الدولت الظُاطُت و الاكخصادًت 

 و ؤلاحخماكُت.

أهمُت الدزاطت مىطىق هرا مً هىا جخجلى  

اإلالاٌ للىكىف كلى أهم ما ًمحز أطع الخيامت 

الترابُت اإلاوسبُت، مم الترهحز كلى اإلالُلاث أو 

ل طلُم إلابادب  ؤلاهساهاث التي جدٌى دون ججًز

الخدبحر الترابي الفلاٌ كلى طىء خيامت جسابُت، و 

ذلً ما ًمىً لىا اطخيباػه مً أهمُت مىطىكُت 

في ػىز بداًت الخيىمت الثالثت بلد الطُما و هدً 

كلى طىء بسهامج وػني للىمىذج  2011دطخىز 

الخىمىي الجدًد، و الدي ًىادي ولى بصفت كابسة 

                                                             
1
 الترابٌة اعاتالجم ممررات و أعمال على الرلابة عرفت لمد   

 التً التملٌدٌة الوصاٌة من المغرب بانتمال ودلن عدٌدة تطورات
 من المضائٌة الرلابة إلى الترابٌة الجماعات على تمارس كانت

 الرلابة  هده ظلت لكن بالجهة، المتعلك 74-69رلم المانون خالل

 الترابٌة للجماعات واحد مستوى على تمتصر كانت حٌث محدودة،

 .الجماعات و األلالٌم و العماالت ندو( الجهات)
 وجود ال حٌث الترابٌة للجماعات التنظٌمٌة الموانٌن وبصدور
 الجماعات على والمضائٌة اإلدارٌة الرلابة ممابل فً للوصاٌة
 إلى للوصاٌة التملٌدي المفهوم من المغرب تحول وبالتالً الترابٌة،

 الجماعات على الرلابة فً المضاء إشران على ٌعتمد متطور مفهوم
 على للرلابة المنظم الفرنسً بالمانون ذلن فً ممتدٌا الترابٌة،

 الهٌئات على المسبمة اإلدارٌة الرلابة ألغى الذي المحلٌة، الجماعات
 رلابة إلى تنتهً بعدٌة إدارٌة رلابة إلى وحولها الالمركزٌة،

 .اإلداري المضاء على اإلحالة حالة فً لضائٌة

.خُث وشحر  2بظسوزة ئصالح الشأن اللام الترابي

الباب الى كصىز جصىز الىمىذج  ارههىا في 

الخىمىي للخىمُت الترابُت الشاملت و جسشُد الفلل 

لترابي همدخل أطاس ي هدى الخيامت اللمىمي ا

الترابُت، و التي هي ألاخسي لم جدع باهخمام 

خُث لم جخم الاشازة  ،هسرالالىمىذج الظالف 

س اللام كدا بمىاطبت الخدًث كً  ،اليها في الخلٍس

الخىؿُف الجهىي بلؼاق الصخت و الخدبحر 

    3ألامثل للىؿُفت اللمىمُت الصخُت

اكشت هرا اإلالاٌ كبر حدًس بالرهس أهه طدخم مى

اكخماد مىهج جدلُليي و وؿُفي بملازبت 

أهجلىطىظىهُت ملخخلف الـىاهس اإلاسجبؼت 

باإلاىطىق، خُث طِخم الخدًث كً الخيامت 

الترابُت كلى اإلاظخىي ؤلادازي الخىـُمي 

الىكىف كلى  بلع  لًذ، زم بلد I) واإلافاهُمي )

في ممحزاث الادازة الترابُت اإلاوسبُت و مياهتها 

الخىمُت الترابُت، مً خالٌ اطخدظاز طُاطتي 

ت  ت الترابُت الاطباهُت الى حاهب الالمسهٍص الالمسهٍص

ت اإلاوسبُت، داخل وظم جسابي ميسجم و  الاداٍز

                                                             
ط اٌجذ٠ذ ٌٍز١ّٕخ أ١ّ٘خ خبطخ ٚ اْ وبٔذ ِحزشّخ ٌمذ أٌٚٝ إٌّٛر 2

عٕذ رطشلٗ ٌٍز١ّٕخ اٌزشاث١خ ٚ اٌّجب١ٌخ ح١ش خظض فٟ رمش٠شٖ 

ِبٞ ِٓ ٘ذٖ اٌغٕخ ِحٛسا ِزعٍمب ثبٌّجبالد اٌزشاث١خ ٚ  52اٌظبدس 

لذسرٙب عٍٝ اٌزى١ف )اٌّحٛس اٌشاثع ِٓ اٌزمش٠ش( عجش الزشاح خّظ 

 ١خ اٌزشاث١خ اٌّزّضٍخ فٟ:اعزشار١ج١بد ِٓ أجً رشع١خ أعظ ٌٍزّٕ

 " الجهات مغرب" انبثاق -1
 وتشــجٌع الترابٌــة للمســتوٌات متجــدد تنظٌــم إعــادة -5

 ترابطهــا

 وتحسـٌن الترابٌـة للمجاالت مندمجـة تهٌئـة تٌسـٌر -3
 والتنمل بالشـبكات الربـط وتعزٌـز العٌـش وإطار السـكن

 لــدرات ٌــةوتمو الطبٌعٌــة المــوارد علــى الحفــاظ  -7
 التغٌــرات أمــام الترابٌــة المجاالت لــدى الصمــود
 المناخٌــة

 تثمٌــن لالخــ مــن المائٌــة المــوارد علــى الحفــاظ  -2
 لفائــدة لندرتهــا صرامــة أكثــر وتدبٌــر لهــا أفضــل
 الممبلــة واألجٌال الحالٌــة األجٌال

3
ٚفــٟ إطــبس ّٛرط اٌزّٕٛٞ : "ح١ش جبء فٟ اٌزمش٠ش اٌعبَ ٌٍٕ 

اٌحىبِــخ اٌزشاث١ــخ ٌٍٕظــبَ اٌظحــٟ اٌزـٟ رمزشحٙـب اٌٍجٕـخ، ٠جـت 

عٍـٝ اٌّغـزٜٛ اٌجٙـٛٞ عجـش  األطجبءأْ رزـُ ع١ٍّـخ رٛظ١ـف 

 ..."اٌحبج١ـبد اٌّح١ٍـخ االعزجبسإحـذاس ِٕبطـت رأخـز ثع١ـٓ 
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في مداولت لإلحابت كً  لًذو  ( ،IIمخيامل)

ت الخالُت:  الى أي حد ًمكن الاشيالُت املخىٍز

ل ص ليم لإلدارة الترابيت أن حضاهم في جنًز

 للحكامت الترابيت؟

I- املفهىم  ،الحكامت الترابيت

ل فعال:  الصحيح من أجل جنًز

ن جىاٌو مفهىم الخيامت الترابُت مً داخل إ

الخىـُم الترابي اإلاوسبي ًخؼلب مىا باألطاض 

الىكىف كلى ما ًمحز التراب اإلاوسبي، مً أبلاد 

خُت و زلافُت وهحرها مً املخدداث التي جؼبم  جاٍز

الادازة الترابُت، في اطخدظاز  كلى خصىصُت

ل الخيامت ووطلها في  لألطع الظلُمت لخجًز

الظُاق الىػني، بلُدا كً ما للمفهىم مً 

خمىلت مفاهُمُت مخلددة بخلدد الخلٌى 

 اإلالسفُت الاكخصادًت و الظُاطُت

 ألابعاد و الدالالث: املغربي، التراب -1

كبل الخىض في دالالث و مفاهُم الخيامت 

مفهىم مشترن و مسهب، البد لىا مً أن الترابُت ه

 هخصص خحزا مفاهُمُا و داللُا للتراب،

فاملجخملاث اللسبُت هي التي حلترف بالتراب 

( أو Terreوىطؽ مشترن، في ملابل ألازض)

(Earth)  في املجخمم الوسبي الري ًلظمه ئلى زالزت

 :4أبلاد

  الخحز املجالي في ألازض ًأوي مجمىكت

ىؼس كً اهخماءهم مً ألافساد بوع ال

 الاحخماكُت، الثلافُت، و الظُاطُت...

                                                             
4

 اٌز١ّٕخ، ِٚطٍت بياٌح ٚالع :ثبٌّغشة اٌزشاثٟ اٌزذث١ش خٍٛق، جّبي
 1 ص ،5222اٌشثبط، ثش٠ظ، طٛة ِطجعخ األٌٚٝ، اٌطجعخ

 

  املجاٌ اللمساوي الري جبظؽ فُه

ت )الدولت( طُؼستها كلى  الظلؼت اإلاسهٍص

 املجمىكت.

  الخصىصُت اإلاىفسدة لبلع املجاالث

 دون الخدًث كً دولت مظخللت طُاطُا.

ل أو جىفُد  فاملجاٌ أو التراب لم ٌلد مىػىا لخجًز

ت مً ما جلسزه الظلؼ ت اللمىمُت للدولت اإلاسهٍص

طُاطاث كمىمُت، بل و مم جؼىز ألابلاد 

خُت للتراب، أصبذ بالخبلُت  الظُاطُت و الخاٍز

ذلً املجاٌ اإلاىوٌى ئلُه جدلُم الخىمُت 

ملجمىق التراباث التي  الاكخصادًتو  الاحخماكُت

جدخل طمً خحز طُادة الدولت، فتراب الدولت 

ني أو الىلي ما هى ئال مجمىق التراباث التي الىػ

جدشيل منها الدولت، لىً ًـل هرا الخدلُم 

ت  الخىمىي زهُىا بلدم ئكصاء دوز الظلؼت اإلاسهٍص

في بىاء جصىز الظُاطت اللمىمُت، مم ئشسان و 

جفاكل حمُم الفاكلحن الترابُحن في املجاالث 

ر اإلاسجبؼت بدظُحر و جدبحر الشأن اللام الترابي كب

ت الىبري  اإلاظاهمت في وطم املخؼؼاث الخىمٍى

شىال مً أشياٌ  للتراب، و هىما كد ٌلخبر

 Démocratie de"5دًمىكساػُت اللسب 

proximité ًالتي حلصش الخفاكل و الخظام "

 ؤلاًجابي اإلاشترن بحن مخخلف ميىهاث التراب.

فاكؼاء مفهىم مددد للتراب ًـل زهُىا  بالىـام 

، و مم ذلً اإلاإطظاحي و الترا بي و ؤلادازي للدٌو

هسي أهه كلى ألاكل ًمىً زطم خدود املجاٌ 

                                                             
5 Pontier, Jean-Marie. “Collectivités Territoriales: 
La Démocratie de Proximité : Les Citoyens, Les Élus 
Locaux et Les Décisions Locales.” La Revue 
Administrative, vol. 55, no. 326, Presses 
Universitaires de France, 2002, pp. 160–68, 
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الترابي كبر اخترام مجمىكت مً الىلؽ ) في 

 اإلاوسب خصىصا(:

اللامل الظُاس ي، اإلاإطظاحي، ؤلادازي،  -1

خُث ئهه كىد الخدًث كً التراب 

اإلاوسبي املخلي، هخجه صىب الجماكاث 

ُت الترابُت املخددة باللىاهحن الخىـُم

اث للخىـُم  التي أبسشث زالر مظخٍى

 .الترابي اإلاوسبي

فُما جسجبؽ الىلؼت الثاهُت باللىصس  -2

الؼبُعي للتراب كبر مىازده و ممحزاجه 

الخصىصُت و مىكله الجوسافي، و 

الخدًث باإلاىاطبت كً جساب خظسي و 

آخس كسوي و ؤلاكلُم و اللمالت و الخماًص 

و الخباًً اللاةم بُنهما مجالُا و 

وسافُا) بالسهم مً أن الخمُحز جم ح

وسخه مً خالٌ اللىاهحن الخىـُمُت 

 (.6للجماكاث الترابُت.

أما البلد الثالث، ًخمحز بالجاهب  -3

احي، الثلافي، و الاحخماعي للتراب، و  الهٍى

ًصخس به التراب اإلاوسبي خصىصا  يرال

-)الٍسف لدي مىاػم الجهت الشسكُت

بُت الىاطىز(، و ألاكالُم الجىى -وحدة

ت)اللُىن  سة-الظمازة-الصخساٍو -ليٍى

                                                             
اٌّزعٍك  113317اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ  583ح١ش جبء فٟ اٌّبدح  6

طبدس  1312382ثبٌجّبعبد اٌظبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف سلُ 

اثزذاء ِٓ ربس٠خ  (:١ٌٛ٠5212ٛ  4) 1739ِٓ سِضبْ  52فٟ 

 دخٛي ٘زا اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ ح١ض اٌزٕف١ز:

اٌّحذصخ ٚفك أحىبَ اٌمبْٔٛ  «ِجّٛعبد اٌزجّعبد اٌحضش٠خ» حًّر

 ؛«ِؤعغبد اٌزعبْٚ ث١ٓ اٌجّبعبد»اٌغبٌف اٌزوش اعُ  48322سلُ 
 48322اٌّحذصخ ٚفك أحىبَ اٌمبْٔٛ سلُ  «ِجّٛعبد اٌّح١ٍخ»رحًّ 

 .«ِجّٛعبد اٌجّبعبد اٌزشاث١خ»اٌغبٌف اٌزوش اعُ 
اٌجّبعخ »ٚ «٠خاٌجّبعخ اٌحضش»ِحً  «اٌجّبعخ»رحً عجبسح  

فٟ إٌظٛص اٌظبدسح لجً دخٛي ٘زا اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ  «اٌمش٠ٚخ

 ح١ض اٌزطج١ك

 

(، مسوزا بأكالُم الجىىب ---آطا

 وزششاث...(-جافُاللذ-الشسقي)الساشُدًت

و ًمىىىا ئطافت بلد أخحر مهم هرلً  -4

مسجبؽ بالظُاق الدولي وؤلاهساهاث 

ؤلاكلُمُت ذاث الصلت، في ئػاز الخيامت 

الشاملت اإلاشاز ئليها آهفا،  في الىكذ 

الخدبحر الترابي الىػني  أصبذ فُه يرال

لِع في ملٌص كً اإلاؼالب و الظُاكاث 

الدولُت و ؤلاكلُمُت و هى ما ًفسض 

هفظه بلىة كلى ألاكل في الجماكاث 

الترابُت الجىىبُت للمملىت، و الخدًث 

كً خىم  ذاحي بصفت اطخثىاةُت 

باليظبت لهره ألاكالُم وهمىذج جىمىي 

 خاص بها.

ماث ألازبلت التي و كلُه، و بلد جددًد اإلالى 

ًلىم كليها التراب اإلاوسبي، ًمىً اكخباز أن 

التراب ًـل جلً الصلت الىاصلت بحن ما هى 

" خُث  Etat-Périphériesمسهصي و مدلي "

ل و جىفُد الظُاطاث اللمىمُت  ججًز

الىػىُت، بخيظُم مم الهُئاث الترابُت داخل 

م   Principe" التراب كبر اكخماد مبدأ الخفَس

de Subsidiarité  بدُث ال ًخللم ألامس "

بمظخىي ئدازي حدًد داخل الخىـُم الترابي 

الىػني، بل ًفسض التراب هفظه بصفت 

مظخمسة و داةمت باكخبازه وظم احخماعي 

مخؼىز و مخدسن، و هى ما كد ٌشيل جأزحرا 

مباشسا كلى التراب الىػني الىلي، ما ًمىً 

مله اللٌى بىـام دًىامُيي مللد  بالىـس 

للمخوحراث الىبحرة و املخخلفت التي جؼسأ كلى 

التراب، فهى ًدشيل أطاطا بفظل اللالكاث 
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الداةمت و اإلاظخمسة كلى الصلُد الجوسافي 

بحن مجمىكت مً الفاكلحن الترابُحن، 

فلالكاث اللسب هره كد جإدي ئلى بلىزة 

جصسفاث أو أكماٌ جصحر كاهىهُت مم الىكذ 

جماكت و هخىـُم كىاهحن جسابُت جدىم ال

السوابؽ اإلاىحىدة بحن مخخلف أفسادها، 

ما ًمىً أن ٌظمى باللسب اإلاإطظاحي  لًذو 

 ".Proximité institutionnelleأو الخىـُمي "

فه اهؼالكا مً بُئخه  فالتراب ئذن، ًمىً حلٍس

الىاججت كً الخمحز و الاخخالف و دًىامُت 

ً داخله، خُث ًمىً الخدًث كً  الخيٍى

و كصله كً باقي التراباث  اطخلاللُت التراب

املخُؼت به الخخالف اللىاطم اإلاشترهت بُنها، 

أو وحىد خد أدوى للخيظُم، ما ًجلل مً 

ت اللمىمُت صمام أمان  الظلؼت اإلاسهٍص

باليظبت لهرا الىىق املخخمل مً الاخخالفاث و 

و ما كد ًترجب كىه مً جبلُاث و  ماًصاثخال

 ُمي.هخاةج كلى اإلاظخىي الظُاس ي و الخىـ

و هرا ما ًدفلىا ئلى الدظاٌؤ خٌى ما ئذا وان 

التراب هى ألاصل أو اإلاظخىي ألاٌو لبىاء 

الظُاطاث الترابُت، أم أهه هدُجت لظُاطت 

ت اإلاخمثلت في الترابُت  الدولت اإلاسهٍص

"Territorialisation هخددر كً جسابُت( "

 Territorialisationالظُاطاث اللمىمُت( 

des politiques publiques فالصخُذ في ،

هـسها أهه في البداًت وان التراب كبل الدولت، 

فاألفساد و الجماكاث هم ألاطاض أو اإلالىم 

، فبلد جىهل ألاهـمت 7السةِس ي لبىاء الدولت

                                                             
7

ِٓ اٌّعٍَٛ طجمب ٌّجبدئ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ أٔٗ ٌم١بَ اٌذٌٚخ ال ثذ ِٓ  

 Les éléments constitutifs de) ) رٛفش صالصخ عٕبطش أعبع١خ

السأطمالُت، و ؿهىز أهـمت خىم طُاطُت 

حدًدة، حللذ مً التراب ألاصل في البىاء و 

الدولت بلىزة الظُاطاث اللمىمُت الترابُت ) 

ت ت -اإلاسهٍص الفدزالُت ...( مم   -الترابُت -الجهٍى

الخدبحر اإلاباشس و الىاحم لثرواث الجماكاث 

 الترابُت مً هفظها و بىفظها.

الحكامت الترابيت، املفهىم  -2

ل الفعال:  الصحيح و الخنًز

البد أن إلاصؼلح الخيامت الترابُت مجمىكت مً 

فاث التي كدمها الفله اإلالاصس و ال خدًث، الخلٍس

لىً هره اإلافاهُم واهذ و الشالذ في هثحر مً 

ألاخُان مسجبؼت بشيل وؿُفي بالخؼىز الري 

ٌلسفه التراب كىد ول خلبت شمىُت كلى خدة، و 

بالىـس أًظا ئلى حلدد جفسكاث هره الخيامت 

ت... ، ما ًفسض الاكخصادًت ، ألامىُت و ؤلاداٍز

فاث اإلا لدمت في كلُىا الىكىف كلى بلع الخلٍس

هرا الباب و اإلاسجبؼت أطاطا بمىطىق التراب 

بلُدا كً الوالف الاكخصادي الصسف الري وشأ 

 فُه اإلاصؼلح.

فىما هى مللىم، ٌظخأزس مفهىم الخيامت 

باهخمام املجخمم الاكخصادي أهثر مً هحره مً 

الفله الظُاس ي أو الاحخماعي، و ذلً ًسحم 

األصل في باألطاض ئلى ماهُت و وشأة اإلاصؼلح، ف

الخدبحر اإلاادي )الاكخصادي مثال( الىجاكت و 

السبذ، هما هى الشأن أًظا باليظبت للخيامت 

لىً هجاكت مً هىق آخس تهم باألطاض  ،تُالتراب

الخدبحر الترابي و ؤلادازي كلى مظخىي التراباث، 

                                                                                         
l’ Etat ع١ِّٛخ أٚ اٌغٍطخ اٌ-اٌشعت أٚ اٌغىبْ-:اٌزشاة أٚ األسع

 اٌمبْٔٛ. 
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بلُدا كً الهاحع اإلاالي أو الاكخصادي الصسف 

و ألاطاطُت  و ئن وان مً اللىاصس اإلايىهت

لخيامت الخدبحر الترابي، لهرا الوسض ٌلسف 

البىً الدولي الخيامت باكخبازها أطلىبا إلامازطت 

و  الاكخصادًتالظلؼت في جدبحر اإلاىازد 

 .8للبالد مً أحل الخىمُت الاحخماكُت

ف اكخصادي خالص،   و للل ما ًبدو أهه حلٍس

م التي ًمىلها هرا الوسض مىه طمان بلاء اإلاشاَز

ألاخحر، و هى ما كد هساه حلُا داخل أهلب الدٌو 

الىامُت بما فيها اإلاوسب التي جداٌو حاهدة جبني و 

فهم أطع الخيامت بصفت كامت و خاصت 

الترابُت منها، جلبُت لخيلفت الخيامت 

"الاكخصادًت"، ألحل ذلً اكخمد البىً الدولي 

 :9مـاهس زةِظُت للخيامت أهمها

 م الظُاس ي للدولت.الىـا - أ

لت جدبحر الدولت للثرواث  - ب ػٍس

الؼبُلت الاكخصادًت و الاحخماكُت 

 اإلاسصىدة للخىمُت.

كدزة الخيىماث كلى جدلُم و  - ت

ت اإلاظؼسة.  جصمُم البرامج الخىمٍى

جخلُم اإلاإطظاث اللمىمُت مً  - ث

خالٌ اكخماد هـام جدبحري هاحم و 

 فلاٌ.

و كلى اكخباز أن الخيامت ؿلذ إلادة لِظذ 

خبِظت املجخمم ؤلاكخصادي كبر ما  تىالهُب

 ، " Corporate governance10 " ٌظمى بـ

                                                             
8
 worldbank.org/en/topic/governance 

9 worldbank.org/en/topic/governance 
10 Oliver E. Williamson, « The Theory of the Firm as 
Governance Structure: From Choice to Contract », 

مً جدلُل  O.E.Williamsonخُث جمىً 

اللالكت الظببُت و ػبُلت الخداخالث بحن 

ألافساد و الجماكاث داخل جساب ًجملهم، 

ي ٌلخبر كامل السبذ وزمً الظىق رال

املخددًً السةِظُحن لؼبُلت هره اللالكت 

لى اإلاظخىي ؤلاكخصادي كلى ألاكل، ملخبرا ك

أن الخيامت جخجلى أطاطا في آلالُاث و 

ألادواث اإلاىطىكت زهً ئشازة اإلاإطظت 

للُادة كملُاث جيظُم هافلت هابلت مً 

 : 11ملىمحن أطاطحن

أهـمت داخلُت كىد وحىد هُيلت  -1

 جىـُمُت مإطظاجُت 

كلىد و شسواث ئذا حللم ألامس بخىاصل  -2

 .اإلاإطظتو جيظُم خازج 

 Ronaldو ما ٌلصش هرا الؼسح هرلً هجد  

Coase12 و ملـم زحاالث اإلادزطت ،

 (L„école institutionnaliste) اإلاإطظاجُت

–أن اإلاإطظت  ا ألاخحررخُث اكخبر ه

ً، بدأث  -اإلالاولت خالٌ بداًت اللسن اللشٍس

حوصو الظاخت الاكخصادًت اللاإلاُت بفظل 

جمحزث خُنها اهتهاج أطالُب حدًدة للخيامت 

باالشخواٌ كلى أهـمت الاهخلاٌ و الخىاصل 

اإلاإطظاحي مً أحل الخخفُف مً جيالُف 

وهى ما أدي  اإلالامالث اإلافسوطت مً الظىق.

 « Régulation » الى ؿهىز مفهىم الخىـُم

                                                                                         
Journal of Economic Perspectives, vol. 16, no 3, 
2002, p. 171–195 
11

 D. Lorrain, Administrer,  gouverner, réguler 
1998, p. 85 
12 R.Coase (1937), "The nature of the firm", 
Economica, n° 4, N.s., novembre, p. 386-405 
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 Dominique  ي ًداوي الخيامت لديرال

Lorrain 13خُث اكخبر أن: 

 الحكامت (Gouvernance) كملُت :

داخلُت للمإطظاث بوسض  جيظُم

 الخخفُع مً ولفت اإلالامالث.

 الخىظيم (Régulation):  مجمىق

آلُاث الخىـُم و مساكبت اإلاإطظت 

مً ػسف الظلؼاث اللمىمُت 

(Puissances Publiques). 

اهخلل مفهىم  فدتى طىىاث الثماهُيُاث، 

الخيامت ئلى مجاٌ الللىم الظُاطُت لُمحز 

ي الجماكاث و ػسق الخدبحر و الدظُحر لد

ألافساد داخل املجاٌ الخظسي، أو هما ٌظمُه 

"  Urban Governance "  الفله ؤلاهجلحزي 

والخدًث كً الفلل اللمىمي الترابي، كبل أن 

ًخم ئهصاٌ مفهىم الخيامت أو الخيامت 

كلى    " Global Governance " الشاملت

مجاالث اللاهىن الدولي مم أواخس اللسن 

.ً  اللشٍس

ُا أن جأزحر الخُاز اإلاإطظاحي أطحى هسي حل

ت الظىق و الخأزحراث  مهُمىا مً خالٌ هـٍس

البُيُت داخل املجاٌ، لىً و مم جلدم الصمً، 

بدأ املجخمم ؤلاكخصادي في الخىض في مفهىم 

الخيامت املخلُت الري وان ًبدو في بداًت ألامس 

 Equilibre " هشيل مً أشياٌ الخىاشن الترابي

territoriale "  ٌو الاكخماد اإلاخباد

" Interdépendance  بحن مإطظاث  ؤلاهخاج "

ؤلاكخصادي و اإلاإطظاث و اإلاسافم اللمىمُت 

                                                             
13 D. Lorrain, opcit 

الترابُت بما فيها الجماكاث الترابُت أو 

الخيىماث املخلُت، خُث بدأ ًـهس التراب 

هفاكل زةِس ي و مظاهم فلاٌ في الدوزة 

ت إلاا للخيامت آهران مً  ؤلاكخصادًت و الخىمٍى

ازجباغ وػُد بالخىمُت الترابُت املخلُت، 

مشىال برلً اإلاظخىي اإلاالةم لخيظُم الفلل 

الترابي داخل مجاٌ جسابي مددد بلُدا كً 

الىجاكت املخاطبُت الاكخصادًت الّصسفت، 

كبر حصجُم باقي اإلاإطظاث املخلُت هحر  لًذو 

الاكخصادًت للمظاهمت الفلالت في بىاء اللساز 

 ابي.و الفلل التر 

فىما هالخف أن التراب أو باألخسي اإلاظخىي 

اللاكدي في الخدبحر اللمىمي الترابي فسض 

كلى الخيامت الخىصل مً بلع أو حصء مً 

، اإلاخمثلت أطاطا في الاكخصادًتألاهداف 

س ؤلاهخاحُت، ئلى  السبذ و ججازة الظىق و جؼٍى

الىـس في ملازباث حدًدة للخيامت كبر 

تراب املخلي الري ٌلخبر الخللت اطخوالٌ ال

ألاطاض في دوز الخىمُت الترابُت دون ئهفاٌ 

و هرا ما أدي الى اهدشاز  ،الاكخصادًتالخىمُت 

مفهىم الخيامت في ئػاز جدلُل هـام الخدبحر 

الترابي باإلطافت ئلى البدث في هجاكت و 

فلالُت الفلل اللمىمي كبر خىهمت 

ت الظُاطاث اللمىمُت، فم ً خالٌ شاٍو

الخدبحر املخلي ،هجد مصؼلح الخيامت ٌشحر 

الى مشازهت /ئشسان اإلاإطظاث الاكخصادًت 

مم اللسازاث اللمىمُت الظُاطُت بوُت 

جدلُم جيامل و اوسجام في الفلل اللمىمي 

الترابي هيل، خُث اشدواحُت الظلؼت و اجخاذ 

اللساز باكخبازها الفاكل السةِس ي في بلىزة 
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لمىمُت، و مً جم الخدًث كً الظُاطاث ال

جدبحر ئدازي طُاس ي داخل التراب للىصٌى ما 

أمىً ئلى جىخُد و جيظُم الواًاث و ألاهداف 

ت،  .Pوفي هدا الصدد اكخبر  و البرامج الخىمٍى

le Galès  أن الخيامت املخلُت جلخض ي جفاكل

ول مً الدولت و املجخمم)ألافساد( و الىـس في 

ت  مً أحل جىخُد أهماغ الخيظُم الظسوٍز

الفلل اللمىمي مم اللمل كلى جيامل و 

الخلاةُت الفلل الترابي و ئن حلدد 

 .14اإلاخدخلىن 

ئن الخدًث كً الخيامت داخل الللىم 

س  الظُاطُت ًلىدها باألطاض ئلى ئكادة جؼٍى

الفلل اللمىمي، فبالسهم مً جىىق اإلاخدخلحن 

و الفاكلحن مً هُئاث مهىُت، مإطظاث 

ت، كمىمُت، حماكاث  جسابُت ،ئدازاث المسهٍص

مىاػىحن، ملاوالث، حلاوهُاث... فالتراب ًـل 

بمثابت داةسة الاشخواٌ خُث جـافس و الخلاةُت 

الظُاطاث اللمىمُت الفسدًت أو الجماكُت 

مم الترهحز كلى ئشسان املجخمم اإلادوي في دواةس 

صىم اللساز الىػني و الترابي، فخدبحر الفلل 

كملُت جفاكل، حلاون  الترابي ًلىم كلى أطاض

و جفاوض بحن فاكلحن و مخدخلحن في مخخلف 

املجاالث و اإلاىاكم و الىؿاةف، هرا الخظامً  

الري طُإدي ال مدالت ئلى جفادي اخخياز 

اللساز اللمىمي الترابي بُد مىـمت 

/مإطظت/هُئت أو طلؼت واخدة، التي 

طُيىن مً الصلب كليها مىاحهت اإلاشاول و 

خت دون السحىق ئلى باقي الخددًاث اإلاؼسو 

ممثلي التراب مً ذوي الخخصص و الخبرة و 
                                                             
14 P. Le Galès, « Du gouvernement urbain à la 
gouvernance urbaine », Revue française des 
sciences politiques, n°1, 1995, p.61 

: N. Bertrand الشسكُت، هما حاء في حلٍسف 

إذا حافظذ الجماعت املحليت على دور "

الخىجيه و القيادة، صدشكل بمعيت 

مؤصضاث عمىميت أو خصىصيت خاضعت 

ملىطقها في الربح مصالح جمارش 

ة مضؤولياث/صالحياث في مجاالث جار 

مشتركت و جارة أخري مخىازع حىلها، لكن 

جظل دائما جابعت ملصالح الجماعت ذاث 

 .15"الطابع الترابي العمىمي

ئذن، و بلد الىكىف كلى ما ًمحز اإلاصؼلح في 

الخلٌى الظُاطُت، الاكخصادًت، و اللالكاث 

الدولُت ًمىىىا اللٌى بأن اللاطم اإلاشترن 

 بحن هره اإلادازض ًخجلى خصسا في طسوزة

جىطُم مجاٌ الفاكلحن داخل التراب مىطىق 

الدزاطت و الخظامً و الخلاون بُنهم و بحن 

مخخلف اإلاإطظاث و اإلاسافم اللمىمُت منها و 

الخاصت، مً أحل بلىزة همؽ حدًد الجخاذ 

م  اللساز كلى مظخىي التراب مً خالٌ الخىَش

كلى  " Horizontal Dispatchingألافلي "

اث الظلؼت،  بحن ما هى دون مخخلف مظخٍى

 Infraالىػني و فىق الىػني و البُني : 

national – Supra national – Trans 

national 

II-   ت إلادارة الترابيت بين الالمركٍس

الترابيت و الالجركيز إلاداري من 

خالل الخجربخين إلاصباهيت و 

 املغربيت:

                                                             
15 -  Bertrand N. et al. (2001), « Intégration des 
formes de proximité dans la gouvernance locale, 
p6 
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أضخذ ؤلادازة الترابُت حلسف جدىالث كمُلت 

ا هى الشأن باليظبت كلى مظخىي الخىـُم هم

للىؿُفت، ئال أن هره الخدُِىاث جـل هحر وافُت 

للنهىض والسقي بها و هرا جصخُذ الاخخالالث 

الىؿُفُت التي حلسفها، و ذلً باإلالازهت مم ججازب 

ت التي كسفذ كدة جدخالث  فسوظُت و ئهجلحًز

بوُت ئصالح ؤلادازة الترابُت، فُما لم ٌلسف 

و كاهىوي مباشس لهره اإلاوسب أي ئصالح جىـُمي أ

ت لخىمُت التراب، و  ؤلادازة التي حلخبر حجس الصاٍو

م ألاهجم لبىاء دولت جسابُت كادزة كلى  الؼٍس

م جدبحر جسابي  الخصدي لألشماث الترابُت كً ػٍس

 فلاٌ.

ت  -1 إلادارة الترابيت وهمىذج الالمركٍس

 الاصباهيت:

ال ًخخلف ازىان خٌى كدم و كساكت الخجسبخحن 

و ؤلاًؼالُت في مظلظل الدولت  ؤلاطباهُت

ت  أو دولت ”Regional State‘‘ الجهٍى

 17" خالٌ اللسن  State of regions" الجهاث

وكلى اكخبازهما أخد أكدم ألاهـمت الظُاطُت 

ت داخل أوزبا، خُث حشمل اطباهُا كلى  الالمسهٍص

وظمت  5000منها ال جخلدي  % 0.8بلدًت، 8114

لبلدًاث ًفىق فلؽ مً مجمىق ا 0.7في خحن %

، الش يء الري ٌلد 16وظمت 100000كددها 

مفازكت هبحرة باإلالازهت مم الخجسبت الفسوظُت 

بالىـس الى الفسق الخاصل كلى اإلاظخىي 

الدًمىهسافي، ألحل ذلً، و مم بداًت اللسن 

                                                             
16 Jean-Baptiste Harguindéguy, La gouvernance 
territoriale espagnole à l'épreuve de la crise 
économique : vers la recentralisation?  Romain 
Pasquier and Alistair Cole Source: Critique 
internationale, avril-juin 2015, No. 67 (avril-juin 
2015), pp. 103-122 

 La حماكاحي "-وبفظل مبدأ الخلاون البحن ،21

coopération intercommunale  أصبذ "

ملابل    "Mancomunidades" 17937إلطباهُا

 201و ما ًلازبComarcas" " ملاػلت 135

الا أن هده الخجسبت   " 18Consorciosاجدادا"

 ؿلذ كاصسة بظبب هلص الخىاطس )الجهاث(

" التي حظاكد Aires métropolitainesالىبري" 

ت  كلى خلم مجمىكاث جظم اإلاساهص الخظٍس

جدازهه  جمما  لًذو الىبري و ألاكالُم الخابلت لها، 

باخدار أزبلت أكؼاب هبري  1985خالٌ طىت 

ت، ازىان بفاليظُا و آخسان ببرشلىهت،  حهٍى

بظبب الظوؽ الدي مازطخه آهران ألاكالُم 

،أو ما  19اإلاظخللت مدكىمت بديىماتها املخلُت

" Les députations provincialesٌلسف بــــ"

 Conseils التي جلابلها املجالع اللامت "

généraux  بفسوظا و املجالع"

ت " باإلاوسب، هره Conseils régionaux" الجهٍى

ألاكؼاب بدأث مً التراب أو بلبازة أصح مً 

أطفل هسم الخدبحر الترابي املخلي، دون الخاحت 

ئلى ئخدار مظخىي جسابي حدًد هما خدر 

 1960باليظبت للخجسبت الفسوظُت ابخداء مً طىت

ت كبر ئخدار  ما ٌظمى بالجماكاث الخظ ٍس

Communautés urbainsخالُا  ، و التي أصبدذ

 "Métropolesكبازة كً خىاطس هبري "

                                                             
17 Jean-Baptiste Harguindéguy, opcit 

اٌمبٟٔٛٔ اٌٛطٕٟ عٓ  إٌظبَبد، ضّٓ ٠حذد االرحبد اٌحش ٌٍجٍذ٠  18

ّعخ جضًءا زأعٍٝ رفٛع إ١ٌٗ اٌجٍذ٠بد اٌّجإٔشبء و١بْ ِحٍٟ  طش٠ك

ِٓ اٌغٍطبد اٌّٛوٍخ إ١ٌٙب ثّٛجت اٌمبْٔٛ. اٌغشع ِٓ ٘زا االرحبد 

 ٘ٛ رج١ّع اٌخذِبد ٌج١ّع اٌجٍذ٠بد األعضبء.
 

19 Juan Carlos Molero, « Analysis of the 
Decentralization Management public in Spain, 
public finance and management, 1 (4),p500-556 
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 50ومم بداًت الدظلُيُاث أصبذ إلطباهُا خىالي 

ئكلُما، و التي ال حلدو أن جيىن وسخت ػبم 

ألاصل لىمىذج "هابلُىن بىهابسث" كىد جبيُه طىت 

لظُاطت الالجسهحز ؤلادازي، و  1800فبراًس  17

إلاىاطبت حلخبر اللبىت ألاولى في طُاطت التي با

ب فللي  الخدبحر اللمىمي  الجدًد اإلابني كلى جلٍس

 "لإلدازة للمىاػىحن و اإلاسجفلحن، خُث أهد خُنها 

Je veux que de ce jour date le bonheur 

des Français "  ًمختزال بدلً طلادة اإلاىاػ

في جلٍسب ؤلادازة مىه، ما ًجلل مً طُاطت 

ظا إلابادب الخدمت و اإلاسفم الالجسه حز ؤلادازي جىَس

اللمىمُحن، هره الخجسبت التي أزسث بشيل هبحر 

كلى باقي الخجازب الدولُت ألاخسي كبر جبىيها 

 إلابادب الالجسهحز هسافلت لإلدازة اللمىمُت.

وإذ حلد ئطباهُا مً الدٌو التي جأزسث بشيل  

هبحر بالسهم مً طبلها هما كلىا في مجاٌ 

ت، فللى الالمسه ت الترابُت و بىاء الدولت الجهٍى ٍص

 Départementsهساز اللؼاكاث املخلُت

Locaux   م الفسوظُت التي واهذ حظحر كً ػٍس

املجالع اللامت، واهذ ألاكالُم ؤلاطباهُت حظحر 

" Députations élusمً لدن مجالع مىخخبت "

جيخخب باالكتراق هحر اإلاباشس مً ػسف ألاكظاء 

ًبدو أن خلل اخخصاصاث هره  اإلاىخخبحن، خُث

ل  2املجالع املخددة بلاهىن  اإلاخللم  1985أبٍس

بالخدبحر املخلي هحر مبيُت كلى أطع واضخت، و 

، الدي 20للل الاطخثىاء الىخُد ئكلُم الباطً

                                                             
20Le Pays basque échappe à la politique 
décentralisatrice du territoire espagnole puisque 
les autorités provinciales, appelées "députations 
forales", des "territoires historiques" du 
Guipúzcoa, de l'Alava et de la Biscaye disposent de 
plus de compétences que le reste des députations 
espagnoles 

ٌلخبر أخد ألاكالُم الدي ًىسض إلافهىم التراب 

بملُازه الثلافي اللوىي املخع، خُث خدود 

بالجوسافُا، و الظُاطت  ذلً ؤلاكلُم ال حلترف

والاكخصاد و هحرها مً املخدداث الترابُت 

اإلالخمدة في هثحر مً الخجازب الدولُت واإلاوسب 

مثال أو فسوظا و ختى ئهجلترا، بل جـل اللوت 

الباطىُت املخدد السةِس ي للخدود الترابُت، ئذ أن 

 الخدود جيخهي كىد آخس فسد ًخددر بهره اللوت.

ا دوز الخيظُم بحن هره املجالع وان له

الجماكاث اإلايىهت لها، فُما ًخللم باإلاظاكدة 

ؤلاكخصادًت و الخلىُت لهره الهُئاث،  اللاهىهُت،

و ذلً في هُاب أًت مظإولُت للمجالع اإلاظحرة 

فُما ًخللم بأوشؼتها و أكمالها و جصسفاتها 

اللاهىهُت التي وان لها ألازس و الخأزحر اإلاباشس كلى 

ة، والتي واهذ جيخلد بشدة الجماكاث الصوحر 

هره الالمظىؤلُت اإلامصوحت في بلع ألاخُان 

م  ت كً ػٍس بخظازب اإلاصالح الظُاطُت و ؤلاداٍز

 اطخوالٌ ألاخصاب الظُاطُت لهرا الوسض.

ئال أن كاهىن ئصالح ؤلادازة املخلُت ؤلاطباهُت 

في ؿل خيىمت الخصب الشلبي، شاد  2013لظىت 

ى البلدًاث لُىسض هُمىت هره املجالع كل

الصوحرة مً أحل مساكبت و جسهحز هفلاث هره 

ألاخحرة، فمً الىاخُت ؤلاكخصادًت أو الجباةُت، 

أن الجماكاث و  V. Lapunteginé ًبدو ٌ 

ألاكالُم هما الخاطس ألاهبر مً مظلظل 

ت الترابُت كلى خظاب الخيىماث  الالمسهٍص

ت " " التي Gouvernements régionauxالجهٍى

ول وطاةل اللمل و الخدبحر املخلي  أضخذ جمخلً
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 14للتراب، خُث ان ألاكالُم لم حظحر طىي %

مً مجمىق الثرواث اللمىمُت الىػىُت، في 

اإلالابل، هجد أن لألكالُم مظإولُت اللُام 

بأشواٌ الخؼهحر، الىـافت، الخورًت، اإلااء 

الصالح للشسب، جىـُم الظحر و الجىالن 

م  اللمىمُت لألشخاص و اللسباث كلى الؼٍس

باإلطافت ئلى جىـُم الظىً و هحرها مً أوشؼت 

اللسب اإلاسفلي...، جماما هما هى الشأن باليظبت 

للجماكاث الترابُت اإلاوسبُت في اػاز 

 الاخخصاصاث الراجُت "الخللُدًت".

ً بدأث    لىً مم بداًت نهاًت اللسن اللشٍس

ت طُاطُت  ل حهٍى ئطباهُا جخجه هدى ججًز

ىب ألاكالُم مً صساكاث و للخخلص مما وان ٌش

طىء جدبحر، هصوال كىد زهبت ألاكالُم الداكمت 

للخىم الراحي آهران طُما بلد اهتهاء الفترة 

"، خُث واهذ Régime Franquisteالفسهيىهُت "

باكلُمي الباطً و الياجالن كلى الخىالي  21البداًت

و اكخماد أٌو دطخىز  1983-1979طيخحن 

" الري وان  Statut Autonomiqueجسابي"

البىابت ألاولى لبىاء ما وظمُه بالدولت الترابُت 

الظُاطُت كبر اكخماد ألاكالُم ؤلاطباهُت كلى 

ت، و بسإلاان جيىن ولها  دطخىز مدلي، خيىمت حهٍى

ت،  في اخترام جام لدطخىز الدولت اإلاسهٍص

هجده ًدبنى هرلً  1978فبالخدًث كً دطخىز 

ت، كلى هساز الخجسبت اإلاوسبُت اإلاسجبؼ ت بالجهٍى

مبادب ؤلاخخصاصاث الراجُت ليل مً الدولت 

ت و الجماكاث املخلُت و هرا صالخُاث  اإلاسهٍص

مشترهت بُنها جمازطها البرإلااهاث الراجُت أو 

                                                             
21 Juan Carlos Molero, opcit 

ت و هرا اخخصاصاث مىلىلت بصفت  22اإلاسهٍص

جُت مً اإلاسهص هدى الجهاث املخلُت  جدٍز

)الباطً و الياجالن( بداًت بلؼاعي الخللُم و 

خت، لُخم حلمُمها كلى باقي التراب الاطباوي، الص

ت ؤلاطباهُت شبيهت  لخصبذ خُيئر الخجسبت الجهٍى

مً خُث مبادب الخىـُم بخجازب ول مً هىدا، 

 14بلجُيا، و أإلااهُا، الطُما بلد جبني كاهىن  

 Conférences "اللاض ي باخدار  1983أهخىبس

sectorielles multilatérales  " التي جلىم بدوز

ت ما بحن اللؼاكاث  املجالع الخداولُت الاطدشاٍز

اللمىمُت اإلامثلت داخل التراب أو الاكلُم، ما دفم 

بالجهاث املخلُت الى الظوؽ أهثر مً أحل حلب 

د مً ؤلاخخصاصاث مً الدولت، و ذلً كبر  مٍص

البدث في هجاكت جدبحر الظُاطاث الترابُت 

ت، لُخم طىت  س آلُاث كمل جؼٍى 2004الجهٍى

ت باخدار "  Laهده املجالع الاطدشاٍز

Conférence des Présidents و التي جخخص "

في الىـس في اإلاشاول و الخددًاث التي جىاحه 

الخىمُت الترابُت كلى مظخىي وافت اللؼاكاث 

ت اللمىمُت الالممسهصة، كلى شيل الىـام  الاداٍز

 اوي.الفُدزالي الىىدي ألاإلااوي ألاطترالي و الىمظ

الىـام الظُاس ي الترابي إلطباهُا ئذن، هى هـام 

ت طُاطُت كبر اطخوالٌ الجهاث  ًىسض لجهٍى

ت، و ذلً كبر اكخماد مبدأ  اإلايىهت للدولت اإلاسهٍص

الخىاشن بحن اإلاسهص و التراباث التي و مم مسوز 

الصمً بدأث حظخدىذ كلى حل اإلاىازد و 

س ئلى ؤلاخخصاصاث  لخدبحر التراب املخلي، و بالىـ

ما ًمحز هره اللالكت مً دًىامُت فاكلت بحن 

ت مً حهت  طُاطتي الالجسهحز مً حهت و الالمسهٍص

                                                             
22 Jean-Baptiste Harguindéguy, opcit 
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أخسي و التي ال حلدو أن جيىن خال كابسا فسطخه 

الـسوف الظُاطُت و الاكلُمُت اهدان، بظبب 

الثوساث اإلاخىسزة للشأن اللام ؤلاطباوي كامت و 

زىاةُت الترابي خاصت، و هرا ما ًبدو مً خالٌ 

اإلاصالح اإلاخلابلت بحن الدولت و املخُؽ خُث جـل 

ألاولى في مداولت مظخمسة إلكادة مسهصة اللساز 

ؤلاكخصادي، كبر وطم الُد كلى الجباًاث 

 80اللمىمُت الترابُت ) الطُما و الخدًث كً %

الث الدولت  مً محزاهُت الجهاث هي مً جدٍى

ت (، في خحن هجد بلع املجالع الجهى  ٍت اإلاسهٍص

و خاصت الياجالهُت جسفع زفظا كاػلا هره 

ت في الخلاػي مم الشأن املخلي،  اإلالازبت اإلاسهٍص

مؼالبت باطخلالٌ حباتي مدلي بلُدا كً جدخل 

اإلاسهص وهى ما كد ًلىد ئلى اطخلالٌ فللي " 

Indépendance de fait كلى اكخباز أن ،"

بلع مً هده ألاكالُم ال ٌودو أن ًيىن في 

ت و الفُدزالُت.مىخصف الؼٍس  م بحن الالمسهٍص

ت  -2 حكامت التراب املغربي و الالمركٍس

 الترابيت:

للد أدي جؼىز الـسوف اللاإلاُت و الدولُت ئلى 

خدور حوحراث مفاهُمُت للدولت كلى اإلاظخىي 

ؤلادازي، خُث الخدًث كً الالجسهحز و 

ت  اإلاظخىي ؤلاكخصادي كىد  اروهالالمسهٍص

الُت أو اللُبرالُت أو الخدًث كً الدولت السأطم

ت  ختى كلى اإلاظخىي الظُاس ي –) الدولت اإلاسهٍص

ت-الفُدزالُت الترابُت ....( بىدى أصبذ مله -الجهٍى

ت مخجاوشا ئلى خد ما، فللى  مفهىم اإلاسهٍص

اإلاظخىي ؤلادازي، لم حلد الدولت كادزة كلى 

ت  بمفهىمها اإلاسهصي، بل  جدلُم أهدافها الخىمٍى

الخخلي كً طلؼتها أصبدذ "مجبرة" كلى 

ل بلع  ت لصالح باقي التراب، و جدٍى اإلاسهٍص

ؤلامياهاث و اإلاىازد لخمىحن الجماكاث الترابُت مً 

 اللُام بهره اإلاهام الجدًدة.

وللل كدم كدزة الدولت كلى اللُام بدوزها 

ب  الخللُدي و الري ًخؼلب أطاطا جلٍس

الخدماث اللمىمُت مً اإلاىاػىحن و ئشساهه في 

، دفم باللدًد مً 23شإون الترابُتحظُحر ال

ت حدًدة بوُت  الدٌو ئلى اكخماد ملازباث جدبحًر

دملسػت و خىهمت أطع ؤلادازة الترابُت، وملها 

النهىض بالخىمُت الترابُت و جددًث أطالُب 

الخدبحر الخىـُمي و ؤلادازي، اللاةمت أطاطا كلى 

ت الترابُت ئلى حاهب  مبدأي أو طُاطتي الالمسهٍص

ىص ؤلادازي اطخجابت ئلى الخؼىزاث الالجٍس

الداخلُت و الخازحُت، اكخظذ خلم بيُاث 

جسابُت حدًدة مإزسة و فاكلت في صىم اللساز 

اللمىمي و الترابي، مً خالٌ حماكاث و هُئاث 

ت ذاث اطخلالٌ ئدازي و مالي جخدىم في  المسهٍص

خدودها الترابُت بصفت مظخللت مإاشزة أو 

ت التي ًـل مً واحبها  مظاهدة بالدولت اإلاسهٍص

الخفاؾ كلى وخدة الدولت و طمان هجاكت 

 جصىز الظُاطاث اللمىمُت فلؽ. 

و هىرا، فالنهىض مً مظخىي فلالُت و هجاكت 

الخىمُت الترابُت اإلاوسبُت، ٌلد مً ألاهداف 

السةِظُت و ألاطاطُت التي حللذ اإلاوسب ًىهج 

ت و الالجسهحز  لت مخالشمت طُاطتي الالمسهٍص بؼٍس

دازي مىر الخصٌى كلى الاطخلالٌ ئلى هاًت ؤلا 

هخابت هره ألاطؼس، كبر جسطاهت كاهىهُت مخياملت 

                                                             
 :بالمغرب الجهوٌة والسٌاسة التراب تمسٌم" :ٌحٌا الكبٌر عبد-23
 مؤلفات سلسلة ت، م إ م م منشورات ،"سٌاسٌة جهوٌة اعتماد نحو

 ، 84 عدد الرباط، المغربٌة النشر دار عةمطب جامعٌة، وأعمال
 78 ص ، 2010
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و مخىاطلت مً هصىص كاهىهُت و جىـُمُت، 

ليىن الخىمُت الترابُت واهذ و ال جصاٌ خاطسة في 

ول جمـهساث الخدبحر اللمىمي الخدًث، خُث 

جؼمم الدولت مً خالٌ ذلً ئلى جدظحن و 

اللمىمي الترابي، و في اإلالابل  خىهمت الخدبحر

ت بالسهم مً  جخفُف اللبء كً ؤلادازة اإلاسهٍص

أنها حلخبر ألاداة التي حظحر و جىحه لىً مً 

مظافت بلُدة حوسافُا و بخيلفت أكل أو هما أشاز 

»  C'est leبلىله :  Odilon Barrotئلى دلً 

frappe mais on en a  même marteau qui

» e.raccourci le manch ما ًمىً مله اللٌى ،

ت و الالجسهحز ًمىً  في هـسها أن طُاطتي الالمسهٍص

ب ؤلادازة مً اإلاىاػً  اختزالهما ملا في مبدأ جلٍس

أي اهخلاٌ ؤلادازة مً اإلاسهص بشليها اللظىي و 

ع ما  الىؿُفي ئلى املخُؽ/التراب كبر جفٍى

ظه و الخىاٌش كً الاخخصاص ئلى  ًمىً جلٍى

ل، " ألاهCôté" الجهت جم و ألامثل مً خُث الخجًز

و هرا مشازهت ما ًمىً مشازهخه  و اللُام 

 .24ببلع ؤلاخخصاصاث بصفت مشترهت

و جأطُا كلى ذلً ًمىً اللٌى كلى أن جلؼُم 

التراب اإلاوسبي كلى الشيل الخالي ئلى زالر 

ل الفللي  25وخداث جسابُت ًنهع أطاطا بالخجًز

م الهُئاث اإلاىخخبت و  ت كً ػٍس مجالظها لالمسهٍص

الترابُت التي حلد اإلاظإولت كً الخىمُت الترابُت و 

                                                             
شش٠ف اٌظ١ٙش ِٓ اٌذعزٛس اٌّغشثٟ اٌظبدس ثبٌ 172ٔض اٌفظً  24

 ١ٌٛ٠5211ٛ  56) 1735ِٓ شعجبْ  54طبدس فٟ  1311361سلُ 

 ِجذآاٌزشاث١خ، ٚثٕبء عٍٝ  فٟ فمشرٗ األٌٚٝ عٍٝ أْ ٌٍجّبعبد

ِع اٌذٌٚخ  اٌزفش٠ع، اخزظبطبد رار١خ ٚاخزظبطبد ِشزشوخ

 .ٚاخزظبطبد ِٕمٌٛخ إ١ٌٙب ِٓ ٘زٖ األخ١شح
25

شش٠ف اٌظ١ٙش ِٓ اٌذعزٛس اٌّغشثٟ اٌظبدس ثبٌ 132ٔض اٌفظً  

 ١ٌٛ٠5211ٛ  56) 1735ِٓ شعجبْ  54طبدس فٟ  1311361سلُ 

ٌجّبعبد اٌزشاث١خ ٌٍٍّّىخ ٟ٘ اٌجٙبد فٟ فمشرٗ األٌٚٝ عٍٝ أْ ا
 ٚاٌعّبالد ٚاأللب١ٌُ ٚاٌجّبعبد

، 26الخخؼُؽ الاطتراجُجي ملخؼؼاث الخىمُت

ت الثالزت  فالجماكاث الترابُت بأصىافها الدطخىٍز

ئلى حاهب مصالح الدولت الالممسهصة ماهي ئال 

ت جسابُت للخىمُت املخلُت،  أدواث و وخداث ئداٍز

خلاةُت الخدبحر ما ٌظلىا اللٌى أن جيامل و ال

الترابي للجماكاث الترابُت مم هجاكت الخدبحر 

اللمىمي الالممسهص ًلىدها ال مدالت ئلى جىمُت 

جسابُت شاملت و هاحلت، و بالخالي جصخُذ اإلافهىم 

الظاةد كلى ؤلادازة الترابُت باكخبازها أو 

باخخصازها فلؽ كلى زحاٌ الظلؼت جدذ طلؼت 

ا مً زحاٌ اللامل أو الىالي الدي هى أًظ

الظلؼت اإلامازطحن داخل ؤلاكلُم أو اللمالت أو 

الجهت، ئذ أن الصخُذ و اإلاىؼم كاهىها، ًفسض 

حلدي اإلالنى الظُم الري ًدصس ؤلادازة الترابُت 

و ملها الخىمُت في فئت مددودة مً مىؿفي 

مصالح الممسهصة لىشازة الداخلُت، ًخمخلىن 

لد بىـام أطاس ي خاص و ٌلُىىن بـهحر مليي ب

اكتراح مً الظلؼت الخيىمُت اإلايلفت 

كلى هساز اللظاة و الظفساء...، بل  27بالداخلُت

ول ئدازة مً اإلاصالح الالممسهصة، و الىخداث 

ت أو الترابُت اث  الاداٍز )هُاباث، مىدوبُاث، مدًٍس

ت...( بما فيها اإلاإطظاث  اكلُمُت، و حهٍى

اللمىمُت اإلاسفلُت بشليها الادازي و الصىاعي 

ي جمازض أوشؼتها داخل جساب ملحن و اهتهاء الت

بالجماكاث الترابُت...ولها جدخل في صمُم كمل و 

لً ذجىـُم الادازة الترابُت بمفهىمها ألاوطم و 

                                                             
26

 نحو :بالمغرب الجهوٌة والسٌاسة التراب تمسٌم" :ٌحٌا ٌرالكب عبد

 مرجع سابك ،"سٌاسٌة جهوٌة اعتماد
 

27
ِٓ  54طبدس فٟ  1-28-94 ظ١ٙش شش٠ف سلٌُمذ جبء فٟ اٌ 

فٟ  ( فٟ شأْ ١٘ئخ سجبي اٌغٍطخ١ٌٛ٠5228ٛ  31) 1756سجت 

ِبدرٗ األٌٚٝ ِٓ ثبثٗ األٚي عٍٝ اْ ١٘ئخ سجبي اٌغٍطخ رضُ أسثعخ 

 عّبي ٚ ثبشٛاد ٚ لٛاد ٚ خٍفبء اٌمٛاد أطش ِٓ
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جماشُا و اوسجاما مم ملخظُاث مُثاق الالجسهحز 

س الداخلُت  الادازي، مم الاخالت كلى كساز لىٍش

اللاض ي باخدار الىخاباث اللامت للشإون 

ت  Secrétariats Généraux des"  الجهٍى

Affaires Générales الى حاهب الخمثُلُاث "

ت و الاكلُمُت املخدزت مً كبل  اللؼاكُت الجهٍى

زةِع الخيىمت و التي جظم وافت اإلاصالح و 

الادازاث اليشُؼت داخل التراباث، هما هى 

ملمٌى به في اللدًد مً الدٌو الساةدة في مجاٌ 

ؼاهُا (و للل الخىمُت التراب ُت )فسوظا، بٍس

الخدًث كً اإلافهىم الصخُذ لإلدازة الترابُت 

اإلاوسبُت ًخؼلب هلاشا كمىمُا أوادًمُا و كلمُا، 

 كد هخصص له خحزا في ملاٌ الخم.

ئن الخدًث كً خيامت جسابُت باإلاوسب ٌظخىحب 

ال مخيامال و مشتروا لظُاطتي  لصوما ججًز

ت و الالجسهحز، و اللخان حلخبران في هـسها  الالمسهٍص

وحهان للملت واخدة، بدُث ال جلدم و ال جؼىز 

كلى مظخىي مسافم و مصالح الدولت الالممسهصة 

بدون مىاهبت ؤلادازاث و الهُئاث الترابُت 

ت لالطؼالق بالدوز الخىمىي املخٌى لها  الالمسهٍص

دطخىزا و كاهىها، مم ما كد ًؼسح مً اشياالث 

بت مً ػسف كلى مظخىي السكابت و اإلاساك

ت الري هساه ٌلسكل هىكا ما  الظلؼاث اإلاسهٍص

" و الخدبحر Libre Administration" ؤلادازة الخسة

الترابي اإلاظخلل، بالسهم مً جدخل اللظاء 

ؤلادازي لخلُُد طلؼت هره السكابت و اللمل كلى 

مالءمتها مم الشسكُت اللاهىهُت، ئلى حاهب الدوز 

اث الترابُت اإلاىىغ بالىهُل اللظاتي للجماك

و مددودا بلع الش يء،  28الري الًصاٌ كاصسا

ع جىكُله ئلى زؤطاء  بالسهم مً امياهُت جفٍى

ت اإلاإطظاث املخلُت، هما  ألاكظام بمدًٍس

ع جىكُله ئلى  ًمىىه، كىد الاكخظاء، جفٍى

حن كلى مظخىي والًاث الجهاث،  ممثلحن حهٍى

ودلً زاحم في هـسها الى هُاب مبادب الخأػحر و 

حن اللاهىوي لألكماٌ و الخصسفاث الخدص

اللاهىهُت و اإلاادًت إلادبسي الشأن اللمىمي 

 الترابي.

ت  و للل مً أبسش أوحه كصىز هـام الالمسهٍص

ت  الترابُت اإلاوسبُت، اطخمساز اخخياز اإلاسهٍص

لليشاغ ؤلادازي اللمىمي و مً خالله 

الظُاطاث اللمىمُت الترابُت و الىػىُت دون 

اث الترابُت كلى اكخبازها ئشسان فللي للجماك

ميىها أطاطُا لإلدازة الترابُت، و هى ما الخـىاه 

حلُا خالٌ الظيخحن الفازػخحن ئبان ألاشمت 

الصخُت التي مّسث و الشالذ جمس منها البالد، خُث 

ت  واهذ الدولت كلى وشً السحىق ئلى اإلاسهٍص

"،  Etat des crisesأو الدولت ألاشماجُت " 29اإلاؼللت

داةما الظإاٌ مؼسوخا، ما مدي جمىً ما ًجلل 

الجماكاث الترابُت مً جدبحر ألاشماث و الؼىازب 

دون الخاحت ئلى السحىق ئلى اإلاسهص؟ و بالخالي 

فلالُت و هجاكت الخدبحر الترابي الخس و اإلاظخلل 

ا و مالُا، في الىكذ الري جلىم فُه الظلؼت  ئداٍز

ت بمداولت اطترحاق ؤلاخخصاصاث و  اإلاسهٍص

                                                             
ِٓ شٛاي  52طبدس فٟ  5231222لشاس ٌٛص٠ش اٌذاخ١ٍخ سلُ  28

 المضائً الوكٌل بتعٌٌن ض٠ًك ( ١ٔٛ٠5252ٛ  14) 1771

 .الترابٌة للجماعات
طبدس فٟ  56535235ِشعَٛ ثمبْٔٛ سلُ ٠ٕظش ٕ٘ب ِب جبء فٟ  29

حىبَ ثغٓ أ اٌّزعٍك( 5252 ِبسط 23( 1771ِٓ سجت  58

ب ٚ عٕٙ االعالْاٌظح١خ ٚإجشاءاد  خبطخ ثحبٌخ اٌطٛاسئ

اٌظالح١بد اٌحظش٠خ ٚ اٌّطٍمخ ٌٍحىِٛخ ِٓ أجً ارخبد وبفخ 

اٌزذاث١ش ٌٍحذ ِٓ آصبس اٌٛثبء دْٚ اششان ٌٍجّبعبد اٌزشاث١خ اٌزٟ 

 .رعزجش ِٓ سوبئض اٌزٕظ١ُ اٌزشاثٟ اٌالِشوضٞ
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خُاث التي كد جدىلها ئلى التراباث في ؿل الصال 

كدم وحىد أي اطخلداد للخىاٌش كً هره ألاخحرة، 

ت و  و وأن ألامس ًخللم باخخصاصاث خصٍس

ت في خاٌ جم  وحىدًت، جصوٌ ملها الدولت اإلاسهٍص

الخىاٌش كنها أو كلى ألاكل هلل ممازطت 

 .30اخخصاصها ئلى املخُؽ و التراب

ؤلادازة الترابُت هدلً ئن مً أهثر ما ٌلُم جلدم 

بمفهىمها الشامل هى اطخمساز اخخياز الظلؽ و 

ت، بدُث  ؤلاخخصاصاث بُد الظلؼت اإلاسهٍص

ت دوزة خُاة  ت ؤلاداٍز أصبذ لىـام الالمسهٍص

ت  ت ---جبخدب باإلاسهص و جيخهي  ئلُه ) مسهٍص المسهٍص

ت( فاكادة اإلاسهصة --- ئكادة اإلاسهٍص

"Recentralisation في هـسها "هى أهبر جددي

م مظلظل  ًىاحه جددًث ؤلادازة الترابُت و جلٍى

ت، لىً للل ما ًدٌى دون جفلُل و  الالمسهٍص

ت أو الترابُت  ت ؤلاداٍز ل طلُم إلابادب الالمسهٍص ججًز

ت مً  ت ؤلاداٍز هى كدم الخدىم في مظلظل اإلاسهٍص

هاخُت الخؼىز و الىمى، و مداولت هبذ اإلاظلظل 

ت ئداٍز ت داخل دولت في أفم أكصاه المسهٍص

ت  مىخدة، و جفادي الىصٌى ئلى "بىابت" الالمسهٍص

الظُاطُت التي جؼل كلى الفُدزالُت الظُاطُت أو 

ت هما هى الخاٌ باليظبت لللدًد  الدولت الجهٍى

ظسا،  يا، هىدا، طَى مً الدٌو الطُما أمٍس

ئًؼالُا، فسوظا و ئطباهُا ... ئذ أن الىـام 

ابُت الظُاس ي اإلاوسبي و خصىصُاجه التر 

ل  خُت والثلافُت كد ججلل مً الخجًز والخاٍز

ت ألامس الصلب و  الظلُم إلاظلظل الالمسهٍص

                                                             
30

 Hassan Ouazzani CHAHDI, La régionalisation et la 
déconcentration, publications de La Revue 
Marocaine d’Administration Locale et de 
Développement – REMALD-, n°6, 1996, p. 57 

الشاق، الطُما مم اطخدظاز ججسبت ألاكالُم 

الجىىبُت التي حلخبر كاب كىطحن  أو أدوى مً 

ت جسابُت طُاطُت( أو  الخىم الراحي )المسهٍص

خها في  أكالُم  حتهي الٍسف و الشسق كمىما و جاٍز

ت الطُما الخ جاوب و الخداوز مم الظلؼت اإلاسهٍص

خالٌ فترة "الظِبت"،و ما طبم دلً مً جلظُم 

اطخلمازي للدولت، باإلطافت ئلى السهبت 

الخلُلُت في اخخياز و جملً الظلؼت و اللللُت 

ت اإلاؼللت هما جم الخىبُه ئلُه  اللاةمت كلى اإلاسهٍص

خالٌ خؼاب حاللت اإلالً بمىاطبت الرهسي 

 31والثالزحن للمظحرة الخظساء خحن كاٌالثالثت 

كما نهيب بالحكىمت إلى إعداد ميثاق وطني "

لعدم التركيز ًخىخى إقامت هظام فعال إلدارة 

ت  الممركسة، ٌشكل قطيعت حقيقيت مع املركٍس

 ."ةاملخحجر

 خاجمت :

ئن اللساءة اإلاىطىكُت لىاكم الخدبحر الترابي 

و كدزة اإلاوسبي ججللىا هدظاءٌ كً مدي هجاكت 

ؤلادازة الترابُت بمفهىمها الىاطم كلى مىاحهت 

ت، مً أحل  ت و الخدبحًر الخددًاث الخىمٍى

النهىض و ؤلازجلاء بالخىمُت الترابُت كلى طىء 

خيامت جسابُت جساعي خصىصُاث التراب اإلاوسبي، 

ئد ال بد مً اطخدظاز املخدداث الىاكلُت و 

خ ُا و اللملُت التي جإػس الادازة الترابُت جاٍز

جىـُما، و اللؼم مم الخجازب و اإلامازطاث التي 

كد جإزس طلبا كلى حىدة الفلل الترابي، خاصت 

                                                             
 ثّٕبعجخ األِخ، إٌٝ اٌٍّه ٚجٙٗ اٌزٞ اٌخطبة ٔض ِٓ ِمزطف 31

 6 ٠َٛ ِشاوش فٟ اٌخضشاء، ٌٍّغ١شح ٚاٌضالص١ٓ اٌضبٌضخ اٌزوشٜ
 اٌضبٟٔ اٌّطجعخ اٌمغُ ، 53 اٌجضء:أِخ ،أجعبس 2008 ٔٛفّجش

 . 490 ص ، 2008 اٌشثبط، اٌٍّى١خ،
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م و خصس الادازة الترابُت كلى اإلاصالح  كىد جلٍص

الالممسهصة للدولت للظلؼت الخيىمُت اإلايلفت 

بالداخلُت، في الىكذ الدي هجد فُه ججسبت 

ىق مً الادازة الترابُت الفسوظُت التي جخمحز بى

الخىـُم املخىم، وىنها حلترف صساخت بشمىلُت 

الادازة الترابُت كىد جبىيها لللاهىن اإلاخللم باصالح 

و بالخالي (RéATE-2010) الادازة الترابُت للدولت

الخدًث كً املجالع الجماكُت و اإلاإطظاث 

اللمىمُت الترابُت باإلطافت الى حمُم اإلاصالح و 

ىد الترابي، بما فيها الادازاث التي جلم داخل الىف

الجماكاث الترابُت التي ولخبرها الىىاة ألاطاض 

للمل الادازة الترابُت مً خالٌ ادازتها الجماكُت 

ت "  Administrations communalesأو الجهٍى

ou régionales. " 

فالخيامت الترابُت اإلاوسبُت لها مً اإلالىماث و 

الىطاةل ما ًمىنها مً اللُام بدىمُت جسابُت 

خلُلُت، كبر ئشسان حمُم الفاكلحن اللمىمُحن 

داخل التراب الدي ًجملهم ول مً مىكله و 

صالخُاجه املخىلت دطخىزا و كاهىها، فللى هدا 

ألاطاض هسي أن ؤلادازة الترابُت ما هي ئال جىَسع 

خلُلي إلابدأ الادازة الخسة و الخظامً و الخلاون 

الترابي، ئد أنها حشيل ما ٌشبه الخيىمت 

خلُت)الترابُت(التي حلنى بخدمت املجاٌ الترابي امل

الدي جدبسه، كلى طىء الظلؼت الخىـُمُت 

مً  90اإلامىىخت ليل مً الخيىمت) الفصل 

الدطخىز( وزؤطاء الجماكاث الترابُت)اللىاهحن 

 الخىـُمُت للجماكاث الترابُت(.

ًبدو حلُا أن الظلؼت الخىـُمُت اإلامىىخت 

بُت ججللهما كادزجحن لإلدازة و الجماكاث الترا

كلى ججاوش اللمل باإلدازة الترابُت الخللُدًت، و 

ا وخصسا في كماٌ اللماالث و  املخدودة خصٍس

ألاكالُم و بالخبلُت زحاٌ الظلؼت، و البلىن هدى 

مفهىم صخُذ لإلدازة الترابُت بما ًفسطه الىاكم 

ت، باشسان مخخلف  مً جددًاث جسابُت جىمٍى

بر جـافس الجهىد و الؼاكاث الفاكلحن الترابُحن ك

و مشازهت الىطاةل اإلاخىفسة كصد جدلُم 

الخىمُت الترابُت الخلُلت، التي جلىم كلى 

 Solidaritéالخظامً اإلاإطظاحي"

institutionnelle داخل مىـىمت شاملت "

للخيامت الترابُت، بمفهىمها الخدًث و 

خصىصُاتها اإلاوسبُت.   

 

 

 الئحت املراجع:

 :هصىص قاهىهيت

  2011 لظىت  اإلاملىت اإلاوسبُت دطخىز. 
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