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 :مدخل عام

ألازمات واملخاطر يكتس ي موضوع إدارة        
أهمية بالغة في وقتنا الراهن،  في ارتباطه بحكامة املدن 1

، وإذ ال يمكن الحديث عن تدبير ملف 2التنمية الحضرية يث أن الحكامة هنا هي آلية لتحقيقح

 آمنة ومستقرةألازمات واملخاطر 
 
خالل دراسات آنية ومستقبلية قوامها إال من  بما يضمن مدنا

بين وعالقة التأثير  والتأثر  حجم التداخل والتجاذب قتض ي استيعابي، فإن ألامر 3حضري التخطيط ال

التدبير الجيد مختلق مكونات املجال ووضع مخططات استراتيجية تستجيب ملبادئ الحكامة قصد 

 .والعقالني للشأن الحضري 

ما أقرته قمة املدن التي عقدتها  و كبيرا يواجه املجتمع الدولي، وهليوم تحديا فتنمية املدن تشكل ا      

ألامم املتحدة للسكان  صندوق  جاءفي هذا الشأن ، وبإسطنبول  9111سنة منذ منظمة ألامم املتحدة 

 بأن  اتهتوقعب
 
 في 0202سنة مقرا

 
عدد ألافراد الذين يعيشون في أوساط حضرية في  ستعرف ارتفاعا

إيالء ألاهمية لتدبير  كل الدول  وهو ما حتم على. مليار 0.0فرد من أصل  مليار  5م إلى ما يقارب العال

ه املجتمعات اليوم من أزمات ، خصوصا أن الواقع وما تعرفالتنمية الحضرية امللفات التي تخدم حقل

 .لى الحكامةهو ما يجعل الحاجة ماسة أكثر من ذي قبل للتوجه إلاستراتيجي املرتكز ع، مخاطرو 

فاملتتبع لألحداث على مدار القرن الحادي والعشرين، سيجد مثال على مستوى ألاوبئة سلسلة        

متالزمة إلالتهاب التنفس ي الحاد والوخيم، متالزمة الشرق ألاوسط : تطورات شملت عدة محطات

، وهو ألامر الذي 91-و كوفيدازير، ووباء كورونا أالتنفسية، إيبوال، إنفلوانزا الطيور، إنفلوانزا الخن
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على املعلومات واستخدامها كأساس  إدارة ألازمات تعني إدارة ألازمة ذاتها للتحكم في ضغطها ومساراتها، وفق أساليب علمية تقوم على البحث والحصول  

 .ة تبتعد عن إلارتجالية والعشوائية في اتخاذ القرارللقرار املناسب، فهي إدارة تقوم على التخطيط والتنظيم والرقابة، وعلى سياسة استباقي
2 
تحتية الالزمة التنمية الحضرية هي مجموع العمليات التي تسعى إلى إحداث التغيير في بنية املدينة عبر تأهيلها وتوفير الخدمات ألاساسية والبنيات ال 

 .للتخفيف من مشاكلها واختالالتها املتعددة
3
وإلاجراءات التي تسمح للمتدخلين العموميين بالملام بتطور ألاوساط العمرانية وتحديد فرضيات التهيئة وكيفية استغالل املجال  الدراسات اعتماديعني   

مريكي املفكر ألا  ما أورده وحسب وبشكل عام .تعتبر بمثابة مؤشرات لقياس مستوى التنمية املحلية والتنظيم املجالي  التي عبر وثائق التعميروذلك الحضري، 

عملية تحديد ألاهداف املنشودة وتحديد الطرق "يعني فإن التخطيط  0292، الصادر عام "نظام التخطيط ووضع البرامج"في كتابه  للتخطيط توماس شيلينج

نتائج ما سبق تنفيذه، والتخطيط يتطلب تحليل .. للوصول إلى هذه ألاهداف، وتحديد املراحل لذلك، وألاساليب التي يجب أن تتبع لتحقيق هذه ألاهداف 

 ."واتخاذ القرار ملا يجب تنفيذه في ضوء دراسة وتقدير املستقبل
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يؤكد بامللموس أننا نشهد عصرا موسوما باألوبئة، مما يستدعي تصميم مجاالت تستطيع استيعاب 

على التعايش مع كل املستجدات  عطى، بمعنى هيكلة مدن لها من املناعة ما يكفي للقدرةهذا امل

 .والتغيرات

بدوره لم يسلم من تأثير  فإن املغرب ،الوطنياملستوى  نطالقا مما سبق وبتوجيه العدسة نحوا    

خالل اململكة  تإذ عرف ،عندما يرتبط ألامر بمؤشر الكثافة السكانية مخلفات هذا العصر، خاصة

الحادي  لقرن مع تسلسل املعطيات ووصول االقرن املاض ي نموا ديمغرافيا سريعا بوتيرة متزايدة، و 

، هذا التمدد 12064%لـ سبة الساكنة الحضرية وصلت ن 0292مع حلول سنة وبالضبط  والعشرين

ستدعي التفكير في أساليب اما إلاختالالت على مستويات عدة، للرقعة الحضرية خلف مجموعة من 

 .الطفرات املطروحةتستوعب تدبيرية جديدة 

 ،تؤسس لعالقة جديدة بين الفرد والدولة بهندسة 0299دستور  فقد جاء وتماشيا مع ما سبق       

نية على قيم الفعالية في التدبير والنجاعة في ألاداء لتحقيق جودة الحياة عبر التحكم في مجموعة مب

في قلب  التوجه التنموي نموذج  بينلكية يتمة خطب عدوبالنظر الى  .5من الاختالالت والفوارق 

رأينا تأسيس لذلك : "]...[منذ بداية إلاستقالل ووضع اللبنات ألاولى لالمركزية السياسات العمومية

، وهو النهج الذي استمرت عليه سياسة 6"]...[خلية اجتماعية وسياسية تكون مقوما لنظام جديد

وضع املسألة ]...["أكد العاهل املغربي على ضرورة حيث البالد مع التركيز على التنمية الحضرية، 

ية الحضرية، ضمن ضرورة النهوض بالتنم]...["على و  ،7"]...[الحضرية في عمق إشكالية التنمية

شأنها جعل حواضرنا مجاال رحبا للعيش الكريم، وتجسيد القيم  سياسات متناسقة للمدينة، من
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 .9102سنة  باملغرب حسب املندوبية السامية للتخطيط إلاحصاء العام للسكان والسكنى  

5
بكلية العلوم  24ملؤتمرات والندوات العدد ، منشورات سلسلة ا"حكامة املدن في ضوء الهندسة الدستورية الجديدة: "محمد الغالي و الحسين اعبوش ي  

 .9102، سنة 24القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش حول موضوع حكامة املدن ومسألة التنمية العدد 
6
 .0294ماي  4مقتطف من خطاب املرحوم امللك محمد الخامس في  
7
 )جماعات املحلية بمناسبة امللتقى الوطني ألاول لل 9112دجنبر  09خطاب مقتطف من  

 
 (الجماعات الترابية حاليا
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 وصل إلى لعل النقاش اليومو  .8"]...[ار والتضامن والتمازج إلاجتماعياملغربية ألاصيلة، في حسن الجو 

ملواطن ويعمل القطيعة بتوجهات ملكية، يستجيب لتطلعات ا نموذج تنموي  استخالص ضرورة تصميم

 .مع ثغرات املاض ي، وهي محطة تنضاف الى مسلسل إلاصالح الذي نهجه املغرب بتدرج منذ استقالله

 :في إشكالية مفادها ركيزهات يمكن ؤالت، تتبادر الى الذهن مجموعة من التسااستنادا على ما سبق       

 النموذج التنموي زمات في ضوء املدن نحو سبل إلاصالح لتدبير ألا  كيف يمكن توجيه حكامة

 ؟باملغرب

يشمل تأطير  اعتماد تصميم ثنائي،يمكن  جابة على الاشكالية املطروحةتحليل املوضوع وإلا ل     

بنموذج للدراسة واستخالص بعض الحلول  املوضوع ةقاربم، ثم في محور أول  ووصف إلاشكالية

 :في محور ثاني املمكنة

 :في ظل أزمات القرن الواحد والعشرين الحضريةالتنمية  تحدياتواقع و : ألاول  حور امل

 :حكامة املدن كدعامة لإلصالح في ضوء النموذج التنموي املنشود: املحور الثاني
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 .9119يوليوز  01مقتطف من خطاب العرش املؤرخ في   
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  :في ظل أزمات القرن الواحد والعشرين الحضريةالتنمية  تحدياتواقع و : ألاول  حور امل

بين التنمية إلاجتماعية والثقافية والاقتصادية  تعتبر التنمية الحضرية عملية معقدة ومتداخلة    

تعتمد على دراسة السكان وإلاقتصاد واستخدامات ألاراض ي والنقل والخدمات واملرافق .. والبيئية

تعبر عن تحوالت فكرية واجتماعية تعطي ملجتمع معين القدرة على  فهي، 9الحيوية ووسائل إلانتاج

 .10لي التحسين املستمر لظروف عيش أفرادهالرفع الدائم إلنتاجه املادي وبالتا

 مكانة أساسية لضمان التوازنات الاجتماعية والاقتصاديةباملغرب يحتل جال الحضري املف        

 حيث، ط ألامر بتدبير ألازمات وتوقع املخاطرخصوصا إذا ارتب الالزمة، ثقافية-والسياسية والسوسيو

إلانسان قبل تستهدف الدراسات املستقبلية التي  على تقوماستراتيجية رؤية توفير  ألامر  يستدعي

مجاله الذي يكون فيه فاعال اجتماعيا فرديا او جماعيا دائم دراسة تدقق في تشخيص قضاياه، و 

 .الحراك والتأثير والتأثر

اء، للحياة، للثقافة، من جهة تعتبر مجاال للممكنات، للق: وال تزال، ذات وجهين املدينةلقد كانت      

خرى، مدينة الفضائح، الاقصاء، ن من جهة ثانية، هناك املدينة ألا لك. لإلبداع وللمواطنة إلبتكار،ل

التهميش، الفقر والعنف، إضافة الى ما تفرزه من مشاكل حقيقية تتمثل في التلوث، النقص في عدد 

جرائم، املخدرات، املساكن والبنيات التحتية، الاختناق في حركة السير، العطالة، العزلة، التوتر، ال

لنسق ا عيقالتي ت تحدياتتصور عام حول مختلف ال بناء من هذا املنطلق يمكن .11...وانعدام ألامان

 .باملغرب باملدينة املغربيةتكامل املتنموي ال
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 .9110القاهرة  02تصنيف وترتيب املدن املصرية، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم : معهد التخطيط القومي املصري   

10
 .9119شتنبر  91بتاريخ  22-41، مقال نشر بجريدة إلاتحاد الاشتراكي، العدد "املبادرة الوطنية للتنمية البشرية: "عبد القادر العذري   

11
  .09-02، ص 9112، فبراير "واقع الحال ومطلب التنمية: التدبير الترابي باملغرب"سعيد جفري،  - 
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 :إلاجتماعي/تحديات املدينة على املستوى الديمغرافي -أوال

حيث أن ازدياد  رقعة املجال الحضري باملغرب، ا علىتأثير التحديات أكثر  منيعد الثقل الديمغرافي       

الى  مما يؤدى فاقم إلانزالق نحو الهشاشةي ،الحاجيات ألاساسية للسكان في ظل غياب التدبير املعقلن

 .. ليم وصحة وتجهيزات أساسيةاملساس بمجموع الخدمات ألاساسية من سكن وتعو  تعميق الفجوة

 .ت املحلية، وزارة الداخلية املغربيةاملديرية العامة للجماعا: املصدر

التحول الديموغرافي اذن رافقه تزايد كبير في الحاجيات إلاقتصادية وإلاجتماعية، وضغط على ف     

املوارد باإلضافة إلى إذكاء إلاختالالت املجالية بفعل دينامية السكان وتفاوت الكثافة السكانية على 

التجهيزات ألاساسية  فينقص : كافة إلاحتياجاتعن تلبية العجر  في ظلو ،توى التراب الوطنيمس

تحت عتبة الفقر و  %02 الفقر  ارتفاع نسبة مؤشر  كالنقل والتزود باملاء الصالح للشرب وبالكهرباء،

أحياء  تكاثر  ،022212في وضعية هشاشة من مجموع الساكنة الحضرية حسب إحصائيات  20%

، فتفاوتت املجاالت الفقيرةالهوة بين املجاالت الغنية و  تعاتس ...آلايلة للسقوط واملساكن الصفيح
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 .باملغرب ملندوبية السامية للتخطيطا  
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عوامل عدة، يأتي  املستوى التعليمي للمتعلمين بفعل ىتدنويألامية  ىتفش لت حظوظ إلاندماج املجتمعي،

وبعد املسافة بين السكن واملؤسسات التعليمية  ،العزلة اتتأثير و  ،التشغيل املبكر لألطفال في مقدمتها

الولوج كذلك الحال في قطاع الصحة الذي تأثر بالنمو الديمغرافي في ظل عدم كفاية و . في البوادي

 .املجهودات املبذولة باملوازاة معالنتائج املحققة  ، وبالتالي محدوديةلخدمات الصحيةل

 :إلاقتصاديتحديات املدينة على املستوى  -ثانيا

، حركة السكاننتيجة ختالل وسيادة الفوارق مجال متسم باإل  يفأما على املستوى إلاقتصادي، ف       

 الالعدالةيشهد نوعا من ، فإن الواقع ..نشطة في مناطق على حساب اخرى ودينامية املدن وتمركز ألا

 ..والشغل واملداخيل ثرواتفي توزيع ال املجالية

ه الشديد في مجمل القول، فان هشاشة الاقتصاد الوطني تكمن في ضعف وتأرجح نموه وفي تأثر و       

لكن هشاشة هذا  بالتقلبات املناخية، بسبب ثقل إلاعتماد على الفالحة، مما يضعف تنافسيته،

أيضا بهيمنة القطاع التقليدي على بنيته،  إنماط بخضوعه للمؤثرات املناخية، و القطاع ال ترتبط فق

وطني للخارج فيما وتساهم تبعية إلاقتصاد ال هذا ،وهو قطاع موجه نحو الاستهالك الذاتي باألساس

يخص التزود بمصادر الطاقة في إضعاف قوته التنافسية بسبب التزايد املطرد في أسعارها على مستوى 

 .نتاج خاصة في القطاع الصناعيألاسواق العاملية، مما يرفع من كلفة إلا 

اجه إلاقتصاد قويا يو شكل تحديا ه انفتاح البلد على الخارج، مما في وقت تزايد في ما سبقيحدث        

في ظل هشاشة نسيجه املقاوالتي املتميز بهيمنة املقاوالت الصغرى واملتوسطة ذات البنيات  الوطني،

13التقليدية وفي ظل هيمنة كبيرة للقطاع غير املهيكل
التي  سوق الشغلختالالت ا ، هذا ألاخير كرسته 

الاقتصاد لوضع الهش الذي عرفه ا اكمهر  لم يأتي دفعة واحدة، بل و أمر تفش ي البطالة، وه ساهمت في

%  92.2من  البطالة معدل انتقل حيثطبيق برنامج التقويم الهيكلي، على إثر ت باملغرب منذ الثمانينات
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 .212ص، نية حول التنمية البشرية باملغربتقرير الخمسي  
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خالل الفصل ألاول من السنة %  92.5ستقر في حدود ي، قبل أن 9112سنة   %91إلى  9160سنة 

 .14الجارية

 :السياس ي/املؤسساتي/نيالقانو تحديات املدينة على املستوى  -ثالثا

بعد رحيل الدولة الكلونيالية الفرنسية عن املغرب خلفت آثارا سلبية على كثير من ألاصعدة       

ناهيك عن سلبية النخب التي كانت تتنازع على الحكم، هذه ألاخيرة اهتمت كثيرا باملجال السياس ي أكثر 

بعيد املدى أو مجهول ظل حلها قتصادية اة أزم ما خلفإلاقتصادي وإلاجتماعي، وهو  ينمنه باملجال

 ها أوال تقوية نفوذ ما حتم عليهاأن الدولة خرجت من رحم املستعمر وهي منهكة القوى،  حيثاملصير، 

 .وتعزيز مؤسساتها سياسيا وقانونيا

 سياسة التعمير وإعداد التراب جاءتالتخطيط الحضري باملغرب  ومع مرور الوقت وصوال إلى مفهوم      

لوضع تصورات واستراتيجيات تهدف الى تنظيم املجال وتقنين املنشآت وتأهيل فضاءاتها في افق توسع 

لكن وفي مقام أول نالحظ أن الترسانة القانونية الزالت مثقلة ، 15عمراني متوازن في إطار تنمية شمولية

املرجعيات  دليس هناك قانون موحد وشامل يجمع شتات قوانين التعمير، يوح)بقوانين منفصلة 

على غرار تجارب كفرنسا ... د املسؤوليات وألاهداف املنتظرةحديوزيع إلاختصاصات و يواملبادئ و 

ومتقادمة في حضرة حقل يتجدد ويتطور باستمرار، ما يطرح أكثر من عالمة استفهام ( وبلجيكا مثال

 .حول فعالية املدينة املغربية ومآلها

الت على نصوص قانونية خاصة، الا أنها تتضمن مجموعة من بالرغم من توفر بعض املجاف        

النقائص، إما بفعل تقادمها، كما هو الشأن بالنسبة للملك العمومي او قوانين التعمير والتجزيء، و إما 
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 .9191ماي  12مذكرة إخبارية حول وضعية الشغل خالل الفصل ألاول من السنة الحالية، صادرة يوم ألاربعاء : ملندوبية السامية للتخطيطا  
15

 .022ص  ،24والاجتماعية بمراكش، العدد  منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية، "حكامة املدن ومسألة التنمية": جامعة القاض ي عياض  



 

9 

لعدم مالئمة مقتضياتها للواقع وإما لعدم كفاية مضامينها كما هو الحال بالنسبة لبعض قواعد 

 .16التشريع البيئي

هذا وال يمكن إغفال إلاكراهات التي تعتري املستوى املؤسساتي أيضا، وتأتي في مقدمتها مثال         

مراكز إلاستثمار الجهوي )الفجوة بين مستجدات التقسيم الجهوي ألاخير ومالءمة التوزيع املؤسساتي 

 (.الخاضعة للتقسيم القديم على سبيل املثال ال الحصر

 وإلاجتماعية إداريا يعمل على تقنين مختلف الوظائف ألامنية والاقتصادية مركزاتعد املدينة ف        

الى مجموعة حضرية باملعنى الكامل للكلمة ( اي املجال)لكي يتحول : "يقول ماكس فيبر.. والسياسية

البد ان يسيطر فيه الطابع الصناعي والتجاري ولو نسبيا على مختلف ألانشطة إلاقتصادية ألاخرى، 

أسوار حامية، سوق دائم، محكمة خاصة، قانون خاص، أشكال : ر فيه الخصائص التاليةوان تتوف

مناسبة من الجمعيات والشركات، الاستقالل الذاتي ولو بشكل نسبي، إدارة تشرف عليها سلطات 

 .17"عمومية تسيطر بمساهمة املواطنين املنتخبين

 :البيئيتحديات املدينة على املستوى  -رابعا

يعيش املغرب في الوقت الراهن آثار استغالل غير رشيد للثروات الطبيعية ملستوى البيئي، وعلى ا     

وتدهور بيئي يستفحل سنة بعد أخرى، وهذا الوضع يشمل املاء والتربة والهواء واملنظومات البيئية 

 في أفق سنة فاملوارد املائية من املتوقع  .واملائية
 
التقلبات أمام تزايد ، 020218أن تعرف انخفاضا

حيث ، توزيعال اتتفاوتفي ظل الندرة، باإلضافة إلى  والتزايد السكاني وارتفاع الطلب على املاء املناخية

( مناطق الواجهة ألاطلسية)بعض املناطق تتوفر على رصيد مهم من املياه غير مستعمل في الغالب  أن
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 9110ماي  09الصادر في  0-10-92مثال، املتعلق بحماية واستصالح البيئة الصادر بتطبيقه الظهير الشريف رقم  00-10القانون  

17
 .00، ص "مدرسة شيكاغو ونشأة سوسيولوجيا التحضر والهجرة" :عبد الرحمان املالكي 
18

نونبر  99بجلسة ألاسئلة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة املنعقدة يوم إلاثنين سعد الدين العثماني على سؤال محوري املغربي جواب رئيس الحكومة  

 .بمجلس النواب 9109
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على املدى  يةاملغربمدينة لل دي ألاكبرليصبح من التح  .بينما تعيش أخرى وضعية خصاص كبير

 .بتأمين تزويد السكان والفالحة باملاء، على نحو مستدام اتعلقماملتوسط 

سواء التعرية ي مهددة بفه للفالحة والغطاء النباتي، مورد فيزيائي حيوي وفيما يتعلق بالتربة ك      

 6222و 5222وية تتراوح بين التهام التمدين ملساحة سن إلى جانب 21امللوحةكذا و ، 20ةالريحي وأ 19ةاملائي

لكن هذه الثروة باتت تعاني من  هو تنوعه البيولوجي والطبيعي، كذلك ما يميز املغرب فلعل 22. هكتار

التركيز على صيانة التوازنات ، مما يستلزم  الاستغالل العشوائي و التدهور تحت تأثير ألانشطة البشرية 

في ظل التقلبات املناخية وإلاحتباس ة، نظمة البيئيتنوع الايكولوجي وألا البيئية واملحافظة على ال

 .الحراري الذي يهدد حياة الكرة ألارضية بأكملها

 :خالصات واستنتاجات -خامسا

تثقل ، في ارتباطها بملف ألازمات واملخاطر التحديات وإلاكراهات املطروحة على مستوى املدن إن     

عوامل خارجية ال تكون في عندما يرتبط ألامر بصة ، خاوتتسبب في تعثرها عجلة التنمية الحضرية

فيروس  صوب يه التحليلجيمكن تو  وهنا، ملتوقعانتشار ألاوبئة غير امثال الحسبان، يأتي في مقدمتها 

رغم الجهود املبذولة والسياسة إلاستباقية التي نهجتها اململكة إذ أنه و املستجد، ( 91كوفيد)كورونا 

ها بحصة ألاسد جهة جهات، تقدمتأكثر من متقدمة على مستوى  ةحقق نسب إال أن انتشاره .املغربية

 :سطات كما توضح ذلك الخرائط الجغرافية التالية-الدار البيضاء
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قد ريع كل سنة، مع معدالت جد مرتفعة في أحواض الشمال والشمال الغربي مطن في كل كلم  9111وأكثر من  909حيث تتسبب في معدل تدهور يتراوح بين 

 .طن 9111تتعدى 
20 
 .ألف هكتار على ألاقل 941د حوالي تهدحيث  

21  
 .ألف هكتار 911تطال امللوحة حوالي 

22
 .املرصد الوطني للبيئةاملعطيات التي يقدمها حسب  



 

11 

 

 



 

12 



 

13 

 

 



 

14 

 سحق من كبريات املدن املغربية فحسب، وتجاوزها نحو  تنللم  91أزمة كوفيدفصحيح أن            

في سياساتها العمومية وبنياتها التحتية وسبل  ود نموذجا أمثال ضربت لعقالتي  ،كبريات املدن الدولية

لكن وبالرغم من ذلك فإن من ... تأطيرها ملختلف املؤشرات إلاقتصادية وإلاجتماعية والسياسية

العمل على تحويل املخاطر إلى فرص لتحصيل الدروس والعبر، بغية تدارك هذا النقص، و  الضروري 

وسبل اكتساب املناعة إلاستباقية نجاعة، وتزويد املدينة املغربية بآليات  ألازمات بأساليب أكثر  إدارة

 وسن نموذج تنموية في املجال الحضري، الوضعية الراهنة فكيف السبيل إلى تجاوز تداعيات .مستقبال

 ؟أكبر استيعاب املخاطر املقبلة وإدارة ألازمات بحكامة ودقة قادر على
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 :املدن كدعامة لإلصالح في ضوء النموذج التنموي املنشود حكامة: املحور الثاني

عظمى كما في القرن العشرين، دن ولم يعد بعصر دول مقد أصبح القرن الذي نشهده عصر ل     

نما يتجاوزه للمستوى حيث أضحت املدينة بمثابة أفق استشرافي ال يرتبط باملستوى املحلي فحسب، وا

فعة أساسية را ي،التخطيط الحضر حكامة املدن القائمة على  في هذا السياق أصبحتو. الدولي

وازن بين مختلف التجهيزات تحقيق التب تسمحاستراتيجية أنها ية باملغرب، اذ حضر لتحقيق التنمية ال

.. ضبط التوسعات العمرانيةتض ي و الاستعمال العشوائي لألرا وتستبعدنشطة داخل املدينة، وألا

 .تنموية تتناغم وأساليب إدارة ألازمات والتصدي للمخاطرسياسة لرسم  أساس ي معطى تصبح بذلكف

كحقل ) لتي يعرفها املجال الحضري املغربيوفي ظل التحديات وإلاكراهات ا ،وعلى هذا املنوال      

، فقد كان لزاما على الدولة إيجاد حلول (للدراسة والذي سبق تشخيص إكراهاته في املحور ألاول 

مع بداية السلطات العمومية وطنية ملواجهة التحديات املطروحة، وهو ما دفع تتالءم والخصوصية ال

 .على مفهوم التنمية الجهوية ترتكز ا تبني سياسة جديدة للتخطيط الحضري ل ألالفية الثالثة،

وتماشيا مع هذا املسار خلصت الدولة بتوجهات ملكية إلى ضرورة تفعيل نموذج تنموي جديد،      

قائص وإلاختالالت التي اعترت النموذج التنموي السابق، ويوجه الجهود نحو دعم يبتغي تجاوز الن

فهذه النتيجة لم تأت من فراغ وال هي . القطاعات الرافعة للتنمية الشاملة واملندمجة على نحو مستدام

وليدة اللحظة، وإنما ساهمت فيها تراكمات الواقع التي رسمت محدودية على مستوى الفعالية 

.. عة في تدبير الشأن العام على اختالف مستوياته إلاقتصادية وإلاجتماعية والسياسية والبيئيةوالنجا

مما دفع إلى ضرورة إيجاد سياسات عمومية قادرة على التجاوب مع حجم املشاكل املطروحة 

وء تسليط الضذا املقال لومن هذا املنطلق جاءت فكرة ه .وإلاستجابة لتطلعات املواطنين واملواطنات

، مع التأكيد على ضرورة وضع قدرتها على استيعاب املخاطر وإدارة ألازماتمدى املدينة و على إشكاليات 
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 91وقد تم اعتماد وباء كوفيد .هذا املعطى في قلب اهتمامات النموذج التنموي املنشود باملغرب

 .بعض املقترحاتاملستجد وما خلفه من أزمات ومخاطر، نموذجا حيا لتحليل املوضوع والوقوف على 

 :إلاجتماعي/ الديمغرافي مقترحات على املستوى  -أوال

خاصة بعد فرض حالة  في آلاونة ألاخيرة، الدولة مع انتشار وباء كورونا هالعل املشاكل التي تواجه          

 ،موضوع حكامة املدن على ضوء ألازماتهي خير مثال يمكن من خالله تحليل  الطوارئ الصحية،

تستلزم الضبط الشامل، بما في التي ( الدار البيضاء نموذجا)كبرى ما يرتبط ألامر بمدن خاصة عند

ما خلف بؤرا  الهينوهو أمر لم يكن ب ..ألاحياء العشوائية والتكثالت ذات الكثافة السكانية العالية ذلك

لبعد الديمغرافي ا ال يقتصر األمر ف .قانون الزجرية في كثير من ألاحياناللجوء لقوة ال دعتاست فتاكة

الكثير عما تم تشخيصه  ال يغير منها مستجد كوروناتحديات واكراهات أخرى، فحسب بل يتجاوزه ل

، وإنما أفصح عن نتائج سياسات سابقة لم تكن في أهبة تامة الستقبال كل بشكل في املحور السابق

 .هذا الثقل الوبائي

اقتران معدل ألامية بارتفاع نتج تأثير إلاكراهات إلاجتماعية، حيث أن وعلى هذا النحو نست       

فيروس املستجد، وبالتالي الجعل املواطن عرضة لحصد ألافكار السلبية حول انتشار الجهل، منسوب 

وهو ما يدفع  .التعامل بنوع من الالمباالة املغيبة لحس املواطنة واملسؤولية اتجاه الذات والغير والوطن

نموذج دول آسيا، وكيف في  بشرية كأساس لبناء املجتمع، ولنا مثالضرورة التركيز على التنمية الإلى 

دليل وهو خير تعاملت مع الوباء في ظل وعي املواطن باملخاطر وحجم املسؤوليات امللقاة على عاتقه، 

ملواطنة واملسؤولية ال على أن إلاستثمار في الانسان هو أهم عنصر لتخطي ألازمات، فبناء الوعي وثقافة ا

بنىتأت وليدة لحظة ما أو تتمخض فجأة من رحم ألازمات، وإنما هي نتيجة 
ُ
على املدى البعيد، حتى  ت

وريث السلوك الحضري الواعي تضمحل مخلفات الجهل والعادات السيئة مع توالي ألاجيال ويتم ت

 .الكفيل بمساعدة الدولة على التأهب لتجاوز ألازمات بدل تكريسها
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في زمن  خاصة تلك املتعلقة بقطاع الصحة رافق العمومية والبنيات التحتيةتعثر املآخر فجانب من  

باإلضافة إلى تفش ي الوباء نتيجة انتشار إلاقتصاد غير املهيكل، أو إلاستغالل غير القانوني ، 91كوفيد

الة والفقر، كلها للفضاءات وألامالك العمومية كمصادر مدرة للدخل في ظل ارتفاع مؤشرات البط

وهو ما جعل الدولة تتدخل . عوامل تفاقم ألازمة في ظل وباء فتاك ال يميز أسباب الخروج للشارع

بسياسة تداركية لدعم هذه الفئة وكذا الفئات التي تعاني من الفقر والهشاشة استنادا على مؤشر 

عميقة، تستلزم التعامل  د اختالالتوبالتالي فاألزمة عرت ق. إلاستفادة من نظام املساعدة الطبية راميد

، وإعمال القطيعة مع تدابير ما بعد في النموذج التنموي املنشود لتدبير امللف إلاجتماعي باهتمام أكبر 

 .ألازمة واستبدالها بسياسة استباقية واستشرافية إلدارة ألازمات

عزيز املواطنة مناخ يسمح بتأحد أهم الرهانات الواجب تحصيلها، في  هو  لرهان إلاجتماعيفا         

ري للمدينة ، ويصور املشهد الحضيكفل إلانصافبما مجالي -سوسيوالتوازن التحقيق الحضرية، و 

، بعيدا عن العشوائية والاختالالت التي من ة قادرة على استيعاب املخاطر وتجاوز ألازماتاملغربية في حل

 .كريس الفوارق وعرقلة سير التنميةشأنها ت

دعم وعليه فإن من الالزم تسخير الجهود في النموذج التنموي الجديد، إليجاد سبل إصالح أكثر ل           

القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية ملواجهة املخاطر، فالعيش الكريم ال يمكن أن يتحقق 

ال، واملقاربة بمحيد عن املدينة آلامنة واملستقرة، وهو ما يضمنه توفر الصحة الجيدة، التعليم الفع

وبالتالي فإدارة ألازمات تستلزم توفير هذه ألاسس وفق نهج مستدام، يجعل . ألامنية الناجعة والعادلة

 .الدولة في تأهب ملتغيرات العصر وفق ما يحفظ كرامة مواطنيها وسالمة نظامها العام

 :إلاقتصادي مقترحات على املستوى  -ثانيا

كون أمام مجموعة من الوظائف اللصيقة بهذا املفهوم، تصطف في اثناء الحديث عن املدينة، ن      

ال يمكننا الحديث عن املدينة باملعنى : " مقدمتها الوظيفة إلاقتصادية، وكما يقول ماكس فيبر
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إلاقتصادي، إال في املكان الذي يستطيع فيه السكان املقيمون تلبية الجزء الهام من حاجياتهم 

وذلك من خالل املنتوجات التي يصنعها السكان املحليون او سكان  اليومية، من السوق املحلي،

 معه نستخلص وهو ما. 23"الضواحي املباشرة، او املنتوجات التي اقتنوها ليعيدوا بيعها في السوق 

 وفي هذا السياقأهمية ألانشطة إلاقتصادية ودورها في النهوض بوضعية املجال واحتياجات أفراده، 

ي ال على النشاط إلاقتصادي، وهو ما سيؤد 91ه من الدول من تبعات كوفيدكغير لم يسلم املغرب 

بأقل الخسائر البشرية بعد تركيز الجهود على سبل حل ألازمة محالة ألزمة اقتصادية خانقة، خاصة 

إلاقتصادية خصوصا منها الخارجية، وهو طبعا ما يحسب على حساب إلاستثمار ودعم ألانشطة 

 .للمغرب

تثمين املنتوج املحلي والتركيز على لق فإن استراتيجة الدولة يجب أن تؤسس رؤية لمن هذا املنط

إلاقتصاد املحلي كدعامة لتجاوز ألازمات، خاصة في الظرفية الحالية التي تستدعي تعزيز إلاقتصاد 

 هذا إلى جانب تثمين الخصوصية الجهوية. الداخلي والبحث في سبل تحقيق إلاكتفاء الذاتي لإلستهالك

لدعم إلاستثمار، من أجل توزيع ألانشطة وتجاوز الالتوازن تحقيقا ملبدأ العدالة املجالية، ما من شأنه 

أيضا أن يخفف الضغط على املراكز أثناء ألازمات، وبالتالي القدرة على تقنين سبل التعاطي معها 

 .وإضعاف تبعاتها

 :السياس ي/املؤسساتي/مقترحات على املستوى القانوني -ثالثا

 مكبال للتنمية أما على املستويات القانونية واملؤسساتية والسياسية، فإننا نجد الفراغ القانوني      

في مجموعة من الحقول التي تهم ...( غياب نصوص شاملة أحيانا أو تقادم النصوص أحيانا أخرى )

هذا إلى جانب  ...ستثمارتدبير القطاع البيئي، مسألة إلا حكامة املدن، سواء تعلق ألامر بمجال التعمير، 

تعدد الفاعلين وتداخل املهام )عدة مظاهر تحد من فعالية املؤسسات، سواء تعلق ألامر بالفاعلين 

                                                           
 .13، ص "مدرسة شيكاغو ونشأة السوسيولوجيا التحضر والهجرة" الدكتور عبد الرحمان المالكي،   23



 

19 

فما .. أو أساليب التدبير التي مازالت مثقلة بتبعات التدبير الكالسيكي والبروقراطي ..(وغياب التنسيق

ستثمار في التكنولوجيات الحديثة ورقمنة إلادارة، كانت أزمة كورونا إال منبها للتأكيد على أهمية إلا 

 .وتعزيز الترسانة القانونية لتالئم هذا التطور وتدقق في أدوار الفاعلين

 ملخاطر إال من خاللإدارة ألازمات وتخطي ا معها ال يمكنفاملشاكل الحضرية املطروحة اليوم،        

وق والحريات دون املساس بمصفوفة ترسانة تشريعية قوية تواكب املستجدات وتكفل الحق

الواجبات، وهياكل مؤسساتية تستجيب لتطلعات التدبير العمومي املعاصر واملعقلن، ونظام سياس ي 

التعـاون بين  دون إغفال دور  .قوامه املواطنة والفعالية والنجاعة في أداء املهام خدمة للصالح العام

 ة وقطاع خاص ومجتمع مدني، من أجلؤسسات عموميكـل ألاطـراف والفاعليـن مــن سلطات محلية وم

الشـيء الـذي يتطلب اليـوم تصـورا  .إنتـاج مدن ذات وظائف هادفــة نحو تطويـر الاقتصاد واملجتمع

 .من أجل الظفر بكل رهاناتها الماشتنمويا 

 :البيئيمقترحات على املستوى  -رابعا

كبيرة، تعززها محدودية املوارد املائية  هشاشة بيئيةقلة بن مثداملنجد فإننا على املستوى البيئي أما      

وعدم التوازن في توزيعها، في ظل السلوك العدواني للمواطن اتجاه البيئة، وكلها عوامل تزيد من وطأة 

التهديد الذي يعيشه العالم جراء التقلبات املناخية وإلاحتباس الحراري وألاساليب الصناعية املسيئة 

 تعزيز وتطوير  تشجيع السياسات الصديقة للبيئة، وإلاستمرار فيألامر الذي يستدعي  وهو ... للبيئة

بما يضمن  املنصبة في خدمة التنمية الحضريةسياسة الطاقات املتجددة واملخططات املدرة للدخل و 

 املخطط ألاخضر على سبيل املثال ال )الحفاظ على التوازنات الطبيعية وإلاستهالك املتوازن للثروات 

، وهو ما يؤثر أيضا على جودة الزراعة بما يضمن التغذية الصحية وما لها من تأثير على الجهاز (الحصر

 .املناعاتي
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 :خالصات واستنتاجات -خامسا

من شأنه تفعيل القطيعة مع بعض السياسات السابقة  الجديد النموذج التنموي وختاما فإن          

الستثمار الدروس واستخالص العبر، كما أن  بتشكيل نموذج فشال جعلها تكتفيالتي تكون قد سجلت 

بإمكانه تكريس سياسة التراكم املبني على إلاصالح، لإلستمرار في تنزيل مجموعة من السياسات التي قد 

يعتريها الخلل في يعض الجوانب، لكنها أثبت ال محالة فعاليتها في جوانب أخرى، وكل يلزم هو مزيد من 

املدن "تجربة ب يمكن التذكيروكمثال على ذلك . ز سبل إلاصالح وتحقيق نتائج أفضلالجهد ألجل تعزي

كنموذج لهذه السياسات التي تستلزم إلاصالح، ملا لذلك من تأثير على مختلف التحديات  24"الجديدة

واملشاكل التي تعرفها املدن الكبرى باملغرب، خصوصا عندما يرتبط ألامر بالواقع املعيش اليوم 

، فاملتتبع لهذا املستجد رغم ندرة املعلومات واملعطيات، 91وسوم بتأثيرات أزمة كورونا أو كوفيدوامل

ى لم تحقق املأمول منها، ولم تصل بشكل كامل إل سيجد أن سياسة املدن الجديدة بالرغم من أنها

 ستوياتاملعلى  ةوالتحديات البنيوية والهيكلي الثغراتالعديد من ب تخبطهااملبتغى املرسوم لها، بسبب 

في مفارقة غريبة تجعل هذه املدن التي يفترض  ..ةبيئيالقتصادي، و جتماعي، إلاقانوني، إلا السياس ي، ال

يطلق عليها عادة  انها أقطاب حضرية بوظائف عصرية، مجرد كيانات تابعة لجماعات قروية هامشية

الت التدبيرية في إطار النموذج التنموي إال أن اصالحها كسياسة وتجاوز إلاختال ،"ألاحياء املنامة"مفهوم 

الجديد، سيؤثر ال محالة على إدارة ألازمات واملخاطر، وبدل تمركز الثقل كله في بؤرة واحدة يستعص ي 

فيمكن تبديد املشاكل ... التحكم فيها في ظل الكثافة السكانية واملشاكل إلاجتماعية وغياب الوعي

بر توزيع الساكنة وألانشطة والخدمات وبالتالي تجزيئ املشاكل الرئيسية وجعل التعاطي معها أسهل، ع

 .والتحديات لتخفيف الضغط على كبريات املدن، والتحكم أكثر في إدارة ألازمات واملخاطر
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، في 9112ضمن البرنامج الحكومي املعلن عنه سنة حيز التنفيذ  دخلت، و ر الوطني حول إعداد الترابالحواكفكرة أولى عن  املدن الجديدةسياسة نبثقت ا 

حل معضلة السكن واملساهمة في القضاء على السكن غير الالئق، وكذلك لتخفيف العبء والضغط على املدن الكبرى إلى إطار التوجه الجديد للدولة الرامي 

عبر إعداد نسيج حضري متماسك ينبني على الاندماج والتنوع من الناحية  ،وضواحيها كبريات املدنالنمو الحضري لبصفة عامة، وبصفة أخص استيعاب 

زدحام إلا  الذي نتج عنه ،سياسة املدن الجديدة باملغرب جوابا سياسيا عن إلاختالل الترابي لتشكل .الوظيفية والاجتماعية وعلى الاستعمال ألامثل للمجال

 ..وكذلك العجز الكبير في املساكن في املدن الرئيسية لية للسكان في املدن الكبيرة ونقص الخدمات، وزيادة مشاكل البنية ألاساسية،والكثافة العا
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 :خاتمة

تستحضر فرص التنسيق الواعي بين  ،حكامة حضرية جيدةل ماسةليس في حاجة  اليوم مغرب لعل        

ومن ثم ينبغي إرساء مقاربـة تشاركية لتجاوز التحديات  ،هذه الحكامــة ف فاعلــي ومتدخليمختل

 بها نحو الانتقال و التي تعرفها جل املدن املغربية، الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية

قد حان الوقت ف .برؤية استراتيجية استباقية واستشرافية إلدارة وتدبير ألازمات تنموي  مشروع

 ، حيث أنها25من املدينة السياسية إلى مدينة تنموية مبنية على التخطيط الحضري والحكامةلالنتقال 

، ة، بل يجب أن تصبح مجاال للمواطن، يفتح له الباب على مصراعيهلم تعد مجرد مصلحة للدول

 .26لالنتاج والتبادل والتنافسية والابتكار والتنوع

لعشوائي التقليدي، بل أصبحت تأخذ من الفكر املقاوالتي إن املدن لم تعد كذلك مجاال للتسيير ا       

. 27خلق نموذج جديد للتدبيرو  يتوخى دائما وأبدا املردودية  ي،كل الصفات، في إطار بعد تنموي، توقع

، ومطالب أيضا 28مطالب باالستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية امللحة  التعمير الحالي، كما أن

كل مايحتاج من  ا، بهسبل بناء ثقافته ووعيه وسلوكاتهو  جانب الانساني للمواطنبتوفير مدن تراعي ال

أو بالضجيج  التامين النومو  نا إما أن تستفيظ بالراحةمرافق ووسائل ترفيه له وألوالده، وليس مد

 ...وتمركز الضوضاء ومعهما إنتاج مرتع قابل الستقبال ألازمات وألاوبئة دون القدرة على ضبطها

باإلستجابة  ةالكفيل ي السياسة، هحكامة املدن القائمة على التخطيط الحضري فإن وبالتالي          

وهو ألامر الذي يستلزم تبني  للتطلعات والرهانات امللقاة على عاتق الفاعلين في تدبير ملفات املرحلة،

ؤية إلاستراتيجية في سياق نموذج تنموي قوامه الر  "الحضرية التنميةفعل أنسنة "توجهات تقوم على 

 .إلدارة وتدبير ألازمات واملخاطر
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