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  مقدمة

 لعب دورا محوریا في شتى المجاالتوكانت دائما ت في تاریخ المغرب احتلت الجبال مكانة متمیزة      

، اقتصادیا؛ ممرا إجباریا للقوافل التجاریة بین الصحراء والبحر ...سیاسیا؛ منطلق األسر الحاكمة 

الغابة والزراعة وتربیة  ، اجتماعیا؛ إطار متمیز للعیش یجمع بین الرعي واستغالل...األبیض المتوسط

ل المغربیة سیبدأ في التراجع ھذا الدور المتمیز للجبا .أیضا بإشعاع دیني وثقافي ھام كما تمیزت الماشیة،

  .مع تدھور التجارة الصحراویة ووقوع البالد تحث نفوذ السلطات االستعماریة

مدیریة إعداد التراب (التراب الوطني من مجموع مساحة  %21حوالي المغربیة تشكل الجبال       

الخصبة  لزاعیةوتتوفر على مجموعة من األراضي ا الساكنةعددا مھما من تأوي و )2000الوطني، 

 السطحیةالمائیة الموارد جل باحتضانھا  المغرب من المیاه ، وتعتبر أیضا خزانعلى طول األودیة

كما یعتبر المحیط . كذلك مجمعا للثروات المعدنیة والموارد الطاقیةالجبال ، وتعد والفرشات الباطنیة

وتراكم المعارف والمھارات المحلیة، إضافة إلى كونھ  الجبلي إطارا لتدبیر التراث الطبیعي الجماعي،

موطنا متمیزا للفنون الشعبیة وثقافات محلیة متنوعة وغنیة تعزز مكانة الرصید الثقافي الوطني من 

فما موقعھا من بالنظر إلى ھذه األھمیة التي تتبوأھا الجبال ضمن المجال المغربي، . الحضارة اإلنسانیة

  . ؟لتي تبناھا المغرب من أجل الرقي بترابھ الوطني بمختلف مكوناتھالسیاسات التنمویة ا

 والتغییرات تداعیاتھا فإن ،الوطنيللتراب  وشاملة موحدة الترابیة اإلصالحاتكون  من الرغم على      

مكونات التراب  من المختلفة األجزاء على متكافئ بشكل التأثیر عن ما نوعا بعیدة إحداثھا تم التي

المجال الوطني على مستوى  في امتمیزالجبال تشكل عنصرا أساسیا من خالل احتاللھا موقعا ي، فالمغرب

فإنھا لم تنل حضھا الكافي من ومع ذلك  د الثقافي واالجتماعي واالقتصاديالموارد والوظیفة والبع

القطاعات والمناطق التي توفر شروط  فيتركزت بعد االستقالل  ألن أغلب الجھود ؛رامج التنمویةالب

بینما ظلت باقي ...) الساحل األطلسي األوسط، المدارات المسقیة،(االستثمار المربح والتراكم المالي 

. )2003 ،محمد الناصري( المناطق ومن ضمنھا الجبال على الھامش رغم بعض التدخالت المحدودة

ھایة األمر إلى توزیع المجال لمناطق منتجة نافعة ھذه المقاربة بنیت على منطق اقتصادي یؤدي في ن

الشيء لذلك، المناسبة  شروطال تتوفر فیھا ال ومناطق ھامشیة وقابلة ألن تدمج في االقتصاد العصري،

 ضعف على خاص بشكل نعكست عزلة من تعانيعبارة عن مناطق ھامشیة ھشة جعل الجبال الذي 

 ةتدھورم مواردھا الترابیة  بینماإذ أن سكان ھذه المجاالت في تزاید مستمر  السوسیواقتصادیة، الخدمات

  .ویلزمھا تثمین فعلي

   

                                                             
 .طالب باحث في سلك الماستر، شعبة الجغرافیا، كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة جامعة القاضي عیاض ـ مراكش ـ1



I. وصف االشكالیة موضوع الدراسة 

 الوطني التراب اإلقلیمي والجھوي و ضمنالدراسة  مجالتوطین 

  
  .ARCGIS 2020عمل شخصي اعتمادا على النموذج الرقمي للخرائط على برنامج : المصدر

 



  صیاغة نص االشكالیة .1

المجاالت الجبلیة من بین أكثر المناطق تأثرا بالدینامیات االقتصادیة المتسارعة والتغیرات  برتعت      

المناخیة التي عرفھا العالم، لذلك بات لزاما البحث عن وسائل جدیدة للحفاظ على الھویة ومسایرة 

الفاعلین، والتنسیق بین األنشطة القطاعیة وكذا دعم التطور، ومنھ فال بد من تدبیر مختلف أنماط تدخالت 

المجالیة، من خالل إدماج  تمجال المبادرة الترابیة والعمل على التحلیل والوقوف على مختلف االنشغاال

الرھانات؛ األھداف؛ األولویات؛ وأنماط التنمیة الترابیة، وكذا تقویة ودعم أقطاب الخدمات ومالئمة 

ت العمومیة، وإصدار توصیات وقوانین خاصة بتھیئة ھذه المناطق، وتعبئة بعض معاییر التجھیزا

الفرقاء المحلیین من أجل ترقیة وتأھیل المجال الجبلي، إضافة إلى دعم المبادرات المحلیة وكذا اقتراح 

  .إجراءات حمائیة للتراث والمجاالت الطبیعیة

جدید للتنمیة یعتمد على تعبئة الفاعلین من أجل  من ھنا بدأ التركیز في اآلونة األخیرة على مفھوم      

إعادة تنظیم االقتصاد المحلي لمواجھة التحدیات العالمیة، بحیث تم البحث عن التمیز من خالل التركیز 

على الموارد الترابیة ذات الخصوصیة المحلیة، نظرا لألھمیة التي تكتسیھا باعتبارھا من بین المحددات 

لتنمیة الترابیة، خاصة في المجاالت الجبلیة التي عانت وما زالت تعاني من ویالت األساسیة لربح رھان ا

للجماعات الترابیة بحوض اوریكة المنتمیة إلقلیم الحوز ـ "اإلقصاء والتھمیش؛ كما ھو الشأن بالنسبة 

ترابا لدراسة الدور التنموي الذي یمكن أن تلعبھ خصوصیاتھ  اي اعتمدناھالت "جھة مراكش اسفي

  .في تحقیق التنمیة الترابیة المستدامةالمحلیة 

ظلت تعاني من مشاكل الفقر  جبلیةلمنطقة  بارزاتتناولھ ھذه الدراسة نموذجا المجال الذي  یعد      

الوضعیة الراھنة  جاوزتمن  والھشاشة االقتصادیة واالجتماعیة رغم توفرھا على مؤھالت عدة ستمكنھا

وعدم القدرة على االندماج في سوء تدبیرھا و الترابكن ضعف استغالل موارد ھذا ل .إلى وضعیة أفضل

جل جوانب الحیاة العامة للساكنة، إطارا لتفاقم اإلشكالیة التي تمس ، أصبح نظام سوسیواقتصادي جدید

ابیة ھذا ما أفرز لنا أنماطا للعیش تركز باألساس على أسالیب متواضعة ال تمكن من تحقیق التنمیة التر

  .المنشودة

من اإلشكالیة التنمویة المطروحة في مجال الدراسة، حیث اتضح لنا أكثر كل ھذه الجوانب تقربنا       

كراھات والتھدیدات اإلجلیا بأن التنمیة الترابیة الیوم أصبحت بمثابة حركة وتوجھ عام یقوي من مواجھة 

ق الفوارق االجتماعیة والمجالیة التي تعاني منھا التي تؤدي إلى تحطیم الھویات الثقافیة المحلیة، وتعمی

  .أغلب المجاالت الھامشیة الھشة

فإن السؤال  ل على الھامش لعقودالمفترض وجوده بھذا المجال الذي ظنظرا للدور التنموي و      

بالمناطق یمكن للفاعل الترابي كیف  : الشكل التالي یأتي على اإلشكالي الذي یطرح نفسھ في ھذا الصدد

تحقیق التنمیة الترابیة وجعلھا أداة ل الجبلیة أن یلعب دورا مھما في استغالل الموارد المتوفرة

  ؟جماعات حوض اوریكة ترابوتحسین ظروف عیش السكان ب المستدامة

   



  ؟المجتمع تنمیةأي رؤیة لالترابیة بحوض اوریكة الجماعات  .2

 في حوض اوریكةبالترابیة  المشاریع المسطرة من طرف الجماعات من خالل مالحظة وتحلیل      

، برامج عملھا یتضح أن جل ھذه المشاریع تدور حول حفر أبار وتعمیق أخرى بمجموعة من الدواویر

استغالل للجانب العاطفي ما یحملھ ذلك من و تسییج بعض المقابر ،تبلیط بعض المسالك الطرقیة

  .إلخ ...الھتمام باإلنارة العمومیة ، اوالروحي للساكنة المحلیة

 أوریكةبالمسطرة من طرف جل الجماعات الترابیة " المشاریع"على العموم یمكن القول بأن تشكیلة       

عم وتثمین الموارد الترابیة دیغیب فیھا مفھوم االستثمار االقتصادي أو أي تدخل من شأنھ تعزیز و

إن المجالس الجماعیة بأوریكة ركزت باألساس على بعض التدخالت . المستدامةالترابیة وتحقیق التنمیة 

لربح رھان  یینالمحل غبة الواضحة في كسب تعاطف السكانالتي تطمح من خاللھا إلى الر البسیطة

 الشيء الذي .ت الحیاة االقتصادیة واالجتماعیةاالنتخابات مستغلین في ذلك حاجتھم الملحة ألبسط متطلبا

الساكنة  راجع باألساس إلى عدم درایة أغلب ون بمثل ھذه التدخالت دون اعتراضیقبل لسكانجعل ا

  .المحلیة بتلك األدوار التنمویة الكبیرة التي خولت للجماعات الترابیة اقتصادیا، اجتماعیا، وثقافیا

یة والفاعلة في باعتباره األداة الضرور وریكة رھین بالعنصر البشريإن التدبیر الجماعي بحوض ا      

وریكة ضعیف من حیث ل یظھر بأن ھذا العنصر داخل حوض امیدان التدبیر المحلي، لكن واقع الحا

 ھذا . بحث أن عدد منھم بدون مستوى دراسي التكوین إضافة إلى انتشار األمیة في صفوف المنتخبین

جال التنمیة الترابیة الذي جعل التراب عقیما من حیث إعداد وتنزیل المشاریع ذات األھمیة في م

 تفقھ في التدبیر من طرف تشكیلة جماعیة ال السیاقالمستدامة، ألنھ ال یمكن أبدا انتظار انجازات في ھذا 

من وراء التقدم لالنتخابات ھو الوصول إلى السلطة  األول الھدفمنذ البدایة كان  والتسییر الناجح، إذ أنھ

  .زاد من حدة التھمیش واإلقصاءھا تنمیة المجتمع، وھذا ما دون تملك رؤیة استراتیجیة مستقبلیة قوام

  وتعدد االكراھات بین الرھان التنمويالخاص المجتمع المدني والتعاونیات والقطاع  .3

في اآلونة األخیرة عدة تحوالت أھمھا تلك الناتجة عن ارتباط العالقة  عرف المجال الجبلي ألوریكة      

بینھ وبین المدینة واالنفتاح على النشاط السیاحي وتطویر الفالحة من خالل تبني تقنیات واستراتیجیات 

ع جدیدة وتغیر النمط القدیم نحو نمط جدید والقیام بمحاوالت متعددة للتجدید واالبتكار للتكیف مع الواق

یة والمتطلبات كالمعاش فأصبحت حیاة السكان والفاعلین منفتحة على الخارج وتغیرت العادات االستھال

مما أدى إلى فك تلك الروابط العاطفیة القویة التي كانت تربط الساكنة بأرض األجداد، وبالتالي  . الیومیة

  .مضىبروز نظام اقتصادي واجتماعي جدید مخالف تماما لما كان سائدا فیما 

یلعب الفاعلون النشیطون بالتراب المحلي بجماعات حوض اوریكة دورا مھما في كل التغیرات       

لمدني والتعاونیات، القطاع جمعیات المجتمع ا(التي شھدتھا المنطقة وكمثال عن ھؤالء الفاعلین نجد 

وجھات النظر وتدخالتھم  من خالل الحالیةالدینامیات  تشكیل وتكوینمساھماتھم في وتتجلى ...) الخاص

   .المختلفة الرؤى واألھدافو

وبعض أصبح تراب جماعات حوض اوریكة یعرف نشاط العدید من الجمعیات والتعاونیات       

واالستثمارات الخاصة مثاال وتعتبر ھذه الجمعیات والتعاونیات  تھمبمختلف تخصصاالفاعلین الخواص 

أساسا في والتعاونیات دور الجمعیات التنمویة  یتجلىو. ریكيي یشھده التراب األوبارزا للتجدید الذ



التزود بالماء الشروب إلى جانب أنشطة تحسیسیة لتأھیل المرأة الجبلیة وخلق حرف یدویة في  المساھمة

خلق بعض المشاریع المحلیة التي توفر بعض و وتثمین الموارد الترابیةوورشات للصناعة التقلیدیة 

في جماعة ستي الدوار  بنفس بة لجمعیة مستقبل إكري نایت حموھو الحال بالنس كما، ... فرص الشغل

 ،ماعة اوكایمدنوتعاونیة بوستة لتربیة النحل بجأوكایمدن للتزحلق وریاضات الجبل ، وجمعیة فاضمة

والمشروع  وتعاونیة أبوغلو أنرار لصناعة الخزف والفخار جمعیةو واتحاد جمعیات المجتمع المدني

، إن أنشطة ھذه الجمعیات ...بجماعة اوریكة "نیكتاروم"إنتاج الزیوت الطبیة والعطریة الخاص ب

بدأت تعطي ثمارھا من خالل اعطاء نفس جدید للجانب السوسیواقتصادي والتعاونیات والقطاع الخاص 

  .والثقافي وتحسین المستوى المعیشي للسكان

للنھوض  والقطاع الخاص المبذولة من طرف الجمعیات والتعاونیات لكن رغم كل الجھود      

وریكة؛ إال أنھا ما زالت تعاني من مشاكل وإكراھات بحوض ابالجماعات الترابیة باألوضاع التنمویة 

  :وعلى رأس ھذه المشاكل واإلكراھاتعدة تحول دون تحقیق أھدافھا بالشكل التام، 

القدرة على اقتراح مشاریع  الفاعلین لیست لھم أغلب ھؤالء ین العنصر البشري، إذ أنضعف تكوـ 

معینة وبرمجت لھم خطط ، وحتى ولو تمت مساعدتھم من طرف جھات متنمویة تتالءم مع اختصاصاتھ

ومواجھة  ةبسبب عدم القدرة على مسایر ال یحققون نتائج جیدة بالشكل المطلوب وذلك للعمل فإنھم

  .ترابلف التطورات التي یعرفھا المخت

كما نجد كذلك مشكل عویص متعلق بالتمویل الذي یكاد ینعدم في كثیر من الحاالت، إذ أن العدید من ـ 

  . لى تدني الخدمات المقدمة من طرفھمالتعاونیات والجمعیات یشتكین من ھذا الجانب مما یؤدي إ

ناطق الجبلیة عامة حلي بالمویعتبر مشكل التسویق بدوره من أكبر المشاكل التي یعاني منھا المنتوج المـ 

وریكة خاصة، بدءا من الفالح أو الصانع التقلیدي إلى مختلف اإلطارات المھنیة األخرى التي وبحوض ا

إن الفاعلین رغم المجھود الكبیر الذي یبدلونھ إلنتاج منتوج معین فإنھم في  .تھتم بتثمین المنتوج المحلي

  .تسویق ما تم انتاجھالنھایة یصطدمون بالواقع الغیر مشجع على 

   



II. دورھم في تثمین تعزیز و المحلیینلتأھیل الفاعلین  مقترحات الحلول الممكنة

 الموارد الترابیة وتحقیق تنمیة مجتمع الغد 

تقویة قدرات الفاعلین الترابیین لتمكینھم الترابیة دورات تكوینیة مستمرة في  الجماعات تنظیم .1

  المستدامةمن حمل مشعل التنمیة الترابیة 

تعتبر الموارد البشریة عنصرا مھما في المنافسة بین األمم ومختلف الكیانات الترابیة، إذ أصبح       

تأھیلھا یكتسي بعدا استراتیجیا باعتباره الحلقة األساس في رسم المسیرة التنمویة ألي بلد، لذلك من 

ات تكوینیة للمنتخبین والجمعیات الضروري تقویة قدرات ھذه الموارد البشریة عن طریق تنظیم دور

، من أجل تحسین قدرتھم على المحلیة ومختلف األطر باإلداراتواالستثمارات الخاصة والتعاونیات 

  .تدبیر وتسییر الشأن المحلي في أحسن الظروف

إذن یمكن القول بأن آفاق التنمیة الترابیة المستدامة بالمنطقة تعتمد بشكل كبیر على طبیعة البرامج       

والمشاریع التي یتم إعدادھا من طرف مختلف الفاعلین الترابیین سواء في الحاضر أو المستقبل، فمن 

ة واجتماعیة وایكولوجیة وجیھة، المؤكد إذا ما أقدم الفاعلون على إطالق برامج عمل ذات أبعاد اقتصادی

وإذا ما توفقوا في بلورة سیاسة تنمویة مالئمة تأخذ بعین االعتبار خصوصیات الظرفیة الراھنة وتحدیات 

ھین بمدى ومنھ فإن نجاح المسلسل التنموي ر المستقبل، فإن اآلفاق المستقبلیة للمنطقة ستكون واعدة،

  .یر وتسییر الشأن المحليقدرات الموارد البشریة التي خول لھا تدب

 وریكةبحوض االترابیة  اتالجماعداخل تراب الفاعلین مختلف مشروع تقویة قدرات مقترح یأتي       

في إطار التغیرات السیاسیة والترابیة التي یعرفھا العالم بشكل عام والمغرب بشكل خاص الذي انخرط 

املین في إطار لكن ضعف قدرات الفاعلین الع. ةاریاالد یةمكزھذه التغیرات بتبنیھ لسیاسة الالبدوره في 

ذكورة أدى إلى فشل معظم المخططات والبرامج مالترابیة ال اتالجماعداخل تراب ھذه التسییر والتدبیر 

  .من طرف ھؤالء الفاعلین المتبناة

إلى بشكل عام  وریكةبحوض ا الترابیة اتالجماعداخل تراب یھدف برنامج تقویة قدرات الفاعلین و      

كما یروم ھذا . المھنیة واالحترافیة نحوترابیا اھم واالرتقاء بمستو الفاعلینالنھوض بقدرات نسیج 

بالجماعات مواكبة الدینامیة التنمویة التي تعرفھا بالدنا وذلك عبر تطویر مھارات الفاعلین إلى المشروع 

وتمكینھم من اكتساب معارف  الخواص وجمعیات المجتمع المدني والتعاونیات والفاعلین الترابیة

وبالتالي المساھمة في  .الترابیة شریكا في مجال التنمیة ھموخبرات تساھم في تحسین أدائھم المھني وتجعل

 اقتصادیةالسوسیووتعزیز مشاركتھم في الحیاة  ھؤالء الفاعلینتحسین الخدمات المقدمة من طرف 

  .واالستدامة والثقافیة مع ضرورة احترام مؤشرات المالئمة والفعالیة والكفاءة واألثر

  :ومن الھدف العام یمكن أن تتفرع مجموعة من األھداف الخاصة على الشكل التالي

  الترابیة؛تشجیع المبادرات الھادفة إلى تجوید الخدمات  

 ؛تحقیق مستوى جید للفاعلین في مجال التواصل  

  ذو كفاءة والجمعیات والتعاونیات والقطاع الخاص الترابیة  اتالموارد البشریة بالجماعجعل جل

  ؛عالیة في الجانب القانوني

  ؛لدى الفاعلینوطرق التسویق الترابي الرفع من مستوى الخدمات المعلوماتیة  

 ؛تمكین الفاعلین من تملك المھارات الحیاتیة  



 ن ونشر ثقافة الجودة والتمیز  في صفوفھمتطویر الحكامة وطرق التدبیر لدى الفاعلی. 

 

 إلعادة االعتبار للتراب المحليالتجدید الترابي كاستراتیجیة تنمویة  علىالفاعلین  اعتماد .2

سعى إلى یو ل السیاسیة واإلداریة والترابیةاألشكامختلف إعادة تنظیم على  التجدید الترابيیعمل       

واالستراتیجیات والوسائل والمقاربات التي یحتاجھا الواقع المحلي من أجل تطویر المنطق والسیاقات 

وبالتالي تحقیق ...  مسایرة التغیرات المستمرة التي تعرفھا المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 

  .نتائج تنمویة جیدة

 وھذا المحلیة، للخصائص اوفق الترابات بین متباینة والتحدیث التجدید إلى المؤدیة الطرقلكن       

بل ال بد من  ،المختلفة السیاقات في متفردة صالحة استراتیجیة وجود عدم احتمال سبب یبین التفسیر

یمكن تحقیق التجدید الترابي من منھ و. ترابي اعتماد استراتیجیات متعددة حسب خصوصیة كل سیاق

وحسب قدرتھم  المعني بالدراسة بالترابالنشیطین للفاعلین  خالل ثالثة نماذج حسب اإلمكانیات المعرفیة

  : ابداعیة وتتمثل النماذج المقترحة للتجدید على الشكل التالي أفكارابتكار على 

 المحلیةالعلمیة  المعرفة من التحولالوصول إلى التجدید الترابي من خالل من یمكن  :النموذج األول  )أ

 المعرفة إنتاجین المحلیین، عالقات في الفاعل بینمكثفة  تعاونیة عالقاتوجود  .تطبیق ابتكاري إلى

 وبلورتھا على شكل مشاریع إبداعیةمحلیة  رإنتاج أفكا والقدرة علىالكفاءة  لتطویروالبحث العلمي 

)Camagni R. and Capello R. 2002(.  

المعرفیة  الدرایةربطھا بو الخارج من األساسیة المعرفة اكتسابیعمل على  :النموذج الثاني  )ب

تساب اكالتكامل بین أي أن الفاعل المحلي ینفتح على . محلیا التجدید من أجل محلي ما ھوفی المحددة

واستثمار  رائدة وربطھا بالمعرفة واألفكار الداخلیة من طرف جھات خارجیة المعرفة واألفكار االبداعیة

 Foray, 2009; Foray and) للتراب نموذج تجدیدي محلي یراعي الخصوصیة المحلیةفي انتاج  ذلك

al., 2009).  

أي  .ليالمح اإلبداع من مختلفة بدرجات قلدملا الخارجي التجدید اكتسابیعمل على  :النموذج الثالث  )ج

الذي التجدیدي لك النموذج یة لنماذج تجدیدیة ناجحة فیقلد ذأن الفاعل المحلي ینفتح على تجارب خارج

لكن مع ضرورة تكییف ھذا النموذج المقلد مع الخصوصیة المحلیة بشكل  مشابھفي تراب  اعتمادهسبق 

النماذج التجدیدیة المناسبة لتبنیھا في المناطق الفقیرة  أكثر ھو ھذا .یتناسب مع األھداف المراد تحقیقھا

من أجل  باتلتراا لھذه المسبق الشرط الترابیة الجاذبیةوتعتبر ، التجدید وتولیدمن حیث االنتاج المعرفي 

 التنافسیة أو/و )البحث عن األسواق( كبیر نھائي سوق وجود كذلك یعتبرو ،الخارجي التجدید استقطاب

یحمل معھ الذي  األجنبي الستثمارا بجذل مسبقین شرطین) الكفاءة عن البحث( على كفاءة الفاعلین

  .(Dunning, 2001 and 2009; Cantwell, 2009) لتنمیة التراب بداعیةاإلفكار مجموعة من األ

 تدعم التي المحددة الترابیة اتالسیاق لظروف نتیجة ھي التي تطرقنا إلیھا یةالتجدید ھذه النماذج      

للخصوصیات المحلیة أي الرغبة في نموذج تجدیدي محدد نظرا لمالءمتھ  غیره من أكثر نموذجا تجدیدیا

 فھم على قدرةالإعطاء محلیا و المعرفة الكتساب ضروریة الترابیة التقبلیة تعدو. أكثر من أي نموذج أخر

 یعدو. فیما بینھا المشتركة الكفاءات مثال التكامل بین منطقة وأخرى وتبادل: الخارج من القادمة المعرفة

 أجل من الخارجیة المعرفة الستغالل ما لمجال ترابي بالنسبة عنھ غنى ال شرًطا كذلك الترابي اإلبداع



 شرط الترابیة الجاذبیةأیضا . األعمال ریادة استكشاف بعملیة مدفوعة الداخلیة التجدید عملیات إطالق

  .الخارج من أساسي الستقطاب التجدید محلي

  :لكي یتم اعتماد النموذج التجدیدي المناسب ال بد من األخذ بعین االعتبار العناصر التالیة      

 التجدید عملیات مكلفة بتبني جماعیة فاعلة كأطراف التراب في الفاعلین تحدید :الفاعلون بالترابـ 

  ؛الترابات عبر والمعرفة

 یتم والتي المعرفة مصدر منیبدأ  التجدید. األداءو/  االبتكار/  المعرفة :التجدید مراحلالمرور عبر ـ 

أفكار ابتكاریة وإبداعیة مما  إلى یلھاتحوبعد ذلك یتم و) الترابات بین أو محلًیا( آخرین فاعلین إلى نقلھا

  ؛وتحسین األوضاع االجتماعیة االقتصادي واألداء اإلنتاجیة زیادة إلى یؤدي

 یجب بحیث ،مغیرھ عن بمعزل المحلیون بالتجدید الفاعلون قومی ال :المحلي للتفاعل الترابیة الظروفـ 

 األخرى الكیانات من عدد إلى باإلضافة آخرون فاعلون فیھا شاركی جماعیة كعملیة التجدید إلى النظر

 Dosi, 1982; Nelson and) .ذلك إلى وما الحكومیة والھیئات ثالبح ومراكز الجامعات مثل

Winter, 1977) . حاسم تأثیر لھا یكون بینھا فیما للعالقات المحددة وطبیعتھا العوامل ھذه سلوك إن 

 .التجدید عملیة بھا تعمل التي الطریقة على

 مع التراب تفاعل تضمن التي الظروف ابراز :الترابات بین التجدید ونشر للمعرفة الترابیة الظروفـ 

ھذه العملیة یمكن االعتماد  وإلنجاح  .امحلی الموجودین غیر والتجدید المعرفة وجذب األخرى الترابات

 مفید والمعرفي الثقافيالقرب ذلك  و ،المكاني بین الترابات القرب مزایا مثل ،"القرب تأثیرات"على 

  .وتقریب التعاون والتضامن فیما بینھا الترابات بین التفاعل لفھم للغایة

  من أجل إنجاح عملیة تثمین الموارد الترابیةجھود الفاعلین المحلیین دعم  .3

من خالل تعزیز جھوده المبذولة للرقي بھا نحو  ال بد من تقدیم الدعم المناسب للفاعل المحلي      

  :وذلك من خالل األفضل

من طرف والمقدمة  التي تتوفر فیھا معاییر النجاح فتح باب التمویل بالنسبة لمقترحات المشاریع ـ

  ھا المنطقة؛تزخر بالفاعلین المحلیین في إطار تثمین الموارد الترابیة التي  

من خالل إنشاء سوق محلیة وتوفیر إمكانیة االنفتاح  إنتاجھممساعدة الفاعلین المحلیین على تسویق  ـ

  ؛وتأھیل مھاراتھم في ھذا الجانب على األسواق الوطنیة والدولیة وتفعیل التسویق االلكتروني

عمل الفاعلین المحلیین وتحول دون كراھات التي تعیق اإلوالمشاكل  لمختلف میدانيالقیام بتشخیص  -

الحلول  بلورةویھدف ھذا التشخیص إلى . ي للجماعات الترابیة بحوض اوریكةالتراب المحلتنمیة تحقق 

  ؛بشكل معقلن الترابیة مواردالالتالي تدبیر وب المناسبة

یدان ومشاركة من خالل النزول إلى الم المقاربة الترابیةانجاح في  الجامعیین ینتفعیل دور الباحث -

من خالل التي توصلوا إلیھا  واآللیاتتجربتھم العلمیة مع الفاعلین المحلیین ومدھم باالستراتیجیات 

  العلمیة؛ دراساتھم



األنشطة مختلف تحقیق التقارب بین مختلف الفاعلین المتدخلین في بناء المشاریع التنمویة والعمل على  -

ما لذلك من تثمین موارده وتربطھا عالقة بالتنظیم الترابي وخاصة تلك التي  والثقافیة اقتصادیةالسوسیو

  ؛المستدامةالترابیة دور في تحقیق التنمیة 

م بتجدید ولفت انتباھھم لالھتما قبلیة في خدمة الفاعلین المحلیینوضع رؤیة مستتشكیل لجنة علمیة ل -

فعالة تستجیب لتطلعات الساكنة وتحسین ظروفھم یة أداة تنموموارده  وجعلوتنظیم المجال الترابي 

الستثمار بھذا التراب وخلق المزید اجیع أبناء المنطقة المدروسة على مما سیساھم أكثر في تش المعیشیة

  .وبالتالي تحسین األوضاع السوسیواقتصادیة للمجتمع من فرص الشغل

  

   



  خاتمة

تعتبر الجماعات الترابیة فاعال أساسیا في تنمیة التراب المحلي اعتمادا على المقاربة الترابیة       

التشاركیة بین مختلف المتدخلین في الشأن المحلي، مع ضرورة إشراك السكان في اتخاذ القرار وتسییر 

ى المجاالت انطالقا أمورھم المحلیة والعمل على تسخیر جمیع اإلمكانیات لتنمیة التراب المحلي في شت

 .لجماعات الترابیة من طرف الدولةمن الصالحیات التي أسندت ل

في تنمیة التراب المحلي إذ أنھم  مساھمةأن الجمعیات والتعاونیات والقطاع الخاص أصبحوا قوة كما       

لكن ما  ا،لوحدھا تحقیقھ استطاعوا تحقیق العدید من األھداف التي لم تستطع مؤسسات الدولة المركزیة

والرفع من جھودھم في والخارجیة المشاكل الداخلیة من  العدیدزال ینتظرھم المزید من العمل لتجاوز 

سبیل خلق شراكات وطنیة ودولیة من أجل اكتساب المزید من التجارب واستقطاب مختلف المساعدات 

وبالتالي بكیفیة أكثر فعالیة التنمویة على أرض الواقع  ھمواالستثمارات التي ستمكنھم من تنزیل مشاریع

  . تحسین الظروف المعیشیة للسكان

إن تثمین الموارد الترابیة بحوض أوریكة، بدأ في رسم معالم النجاح على الرغم من أن العملیة ما       

زالت في بدایاتھا، الشيء الذي بات یستلزم باألساس التركیز على التدبیر التكاملي والتنسیق بین مختلف 

رات التي تواجھ ت ومساعدة بعضھم البعض لتجاوز التعثلین الترابیین قصد تبادل التجارب والخبراالفاع

ربح الرھان من خالل تبني مجموعة من اآللیات من أجل  والتنمیة الترابیةالترابي عملیة التثمین والتجدید 

النتیجة ستكون عبارة عن والوسائل الناجعة، ألنھ إذا استمر الوضع على تبني المقاربة القطاعیة فإن 

   .من فرص عقالنیة استغالل الموارد وبالتالي التقلیص ألوضاع أكثر فأكثرلح وتأزم لتضارب للمصا

رفع من تكثف جھودھا من أجل تأھیل الفاعلین الترابیین والعلى الوزارات الوصیة أن  لزاماأصبح       

رسم المتاحة ل من استغالل الفرص والتمكن لكي تنسجم تدخالتھم بھمحجم الشراكات التي تربطھا 

وكذلك من الواجب على الفاعلین الترابیین المحلیین العمل بكل  .خریطة تنمویة مندمجة واضحة األھداف

للتمكن من ابداع وابتكار أفكار جدیدة نابعة من في مختلف المجاالت مھاراتھم وقدراتھم جھد لتطویر 

إحیاء روح إضافة إلى  ،ة المحلیة ومسایرة لتطورات العولمةمحافظة على الخصوصی المحلیةالبیئة 

  .القدرة على تحقیق نتائج تنمویة إیجابیة ومنھالتعاون والتضامن 
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