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ملخص:
تتمي ززز جه ززة ف ززاس مكن ززاس ب ززدالالت تاريبي ززة وجغرافي ززة قوي ززة تبوظه ززا هويها ززا مكان ززة ا ززتراتيجية ب ززالن ر إ ززى موقعه ززا
املتفززرد قززي قل ز اململكززةي ال ز

ال ز ي يمنحهززا مرك يززة جيو ززتراتيجية متميززز باإلضززافة إ ززى مكانهاززا قززي املجريززات التاريبيززة

للمملكززةي حيززت تمتززاو بمجموعززة مززو املززبه ت وباملقابززن تعززابي أينززا مززو عززدد كبيززر مززو ال ززعوبات كمززا تعتبززر الجهززة فنززا
اللتقز ززا وتق ز ززاقع أه ز ززم الت ز ززدفقات اإلقت ز ززادية الو ز ز تح ز ززرم الدينامي ز ززة الجديز ززد للتح ز ززوالت الو ز ز تعرفه ز ززا اململك ز ززة ي ز ززر أن
ال عوبات الو تعرفها قي مجال التنمية تبثر على مسير الب د نحو اندماج جيد ومثمر قي أفاق النموذج التنموي املغربيي
تعتبززر املبززاقر الطبيعيززة الناتجززة عززو التغيزرات املناخيززة مززو بززين أكبززر اإلكراهززات والتحززديات بالعززالم قززي الوقز الحاضززر
ن زرا ملززا تبلف ز مززو وقززع خطيززر ومززدمري وتعتبززر جهززة فززاس مكنززاس وخااززة مالاززا املجززاالت الريفيززة والجبليززة ب ز قليم تاونززات -
كنموذج له ه الدرا ة -مو أكثر املجاالت هشاشة باملغرب نتيجة تفاعن العوامن الطبيعية والبشزرية إذ تتعزر أو زاق
الطبيعية للمباقر الطبيعية مبلفة خسائر ووقع على السكان والبنيات التحتيةي
تادف ه ه املساهمة إ ى إبراو أهم نقاط القو والنزعف بالجهزة ومحاولزة ازيا ة النمزوذج التنمزوي للمجزاالت الريفيزة
والجبلية .تم التطرق قي املرحلة األو ى له ه الدرا ة إ ى تشخيص وا تب ص مجمن الخ زائص العامزة املميزز لجهزة فزاس
مكناس وفهم التحوالت الحالية با ه األخير ي وشكل املرحلة الثانية أ ا ا بالبحت قي نقاط القو املميز للجهزة وتقزديم
مشززروع تنمززوي للمجززاالت الهشززة بلريززاف إقلززيم تاونززاتي وارتباقززا باإلشززكالية تواززن هز ا العمززن إ ززى ضززرور إعززاد الن ززر قززي
أ ززالي اإلعززداد والهايدززة أخززدا عززين االعتبززار التحززوالت املسززتمر للمجززاالت الريفيززة والجبليززةي ومززو ثززم تحززتم نتززائ ه ز ا
العمن ضرور إقحام نتائ ه ا النموذج التنموي قي برام الهايدة واإلعداد باملجاالت الهشة الريفية والجبلية املشاباةي
كلمااات متاااتي  :جهااة فاااس مكناااس -إقلززيم تاونززات – النمززوذج التنمززوي للمجززاالت الجبلية/الريفيززة– املبززاقر الطبيعيززة –
آفاق التنمية الترابية – آليات تلهين املجاالت الهشةي
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تق ا ا اادي ا اام:
تمتاو الحدود اإلداريزة لجهزة فزاس مكنزاس بموقزع ا زتراتيتي الوز تزرب بزين جزن أقطزاب التزراب الزوق

حيزت تحزد

وشرقا جهة الشرق وقي اتجزاه الغزرب نجزد جهزة الربزاط

شماال بجهة قنجة تطوان الحسيمة وجنوبا جهة درعة تافي ل
القنيطر ثم نجد جهة ب م ل خنيفر قي الجنوب الغربيي

أما على مستوى التقسيم اإلداري فجهة فاس مكناس تنم عمالتين و بع أقاليم هي :عمالزة فزاس وعمالزة مكنزاس
وإقلززيم الحاج ز وإقلززيم إف زران وإقلززيم مززوالي وعقززوب وإقلززيم اززفرو وإقلززيم بوملززان وإقلززيم تاون زات وإقلززيم تززاو ي كمززا تنززم
الجهة  195جماعة ترابية مووعة بين  34بلدية و 161جماعة قرويةي
تتميز املجاالت الريفيزة والجبليزة بز قليم تاونزات -كنطزاق ملقتزرا النمزوذج التنمزوي بالجهزة -بتزايزد حزد ووقزع املبزاقر
الطبيعية عموما بفعن نمو املدن واملراك الحنرية بوثير ريعة وعشوائية قي مجملهزا وجزرا تنزامي ظزاهر الججزر خز ل
العقززود األخيززر ؛ ن زرا لت ززافر مكونززات الو ز الطبي ززي اله ز

والعامززن البشززري مززع اإلكراهززات التقنيززة والقانونيززة ال ز

ال ز ي يحززد مززو تحقي ز ا ززتقرار مرفوديناميززة السززفوا وهيدروديناميززة األوديززة وهززو مززا ززاهم شززكن كبيززر قززي بشززل أخطززار
بيئية الو أابح تادد با تمرار ا تقرار الساكنة والبنيات التحتيزة والوز بزدورها تقلزن مزو إمكانيزة تحقيز تنميزة ترابيزة
با ا املجالي
يح ز ززاول ه ز ز ا العم ز ززن عل ز ززى البح ز ززت ق ز ززي تش ز ززخيص مرك ز ز ع ز ززو أه ز ززم االش ز ززكاالت الكب ز ززرى الو ز ز تعي ز ز تحقي ز ز التنمي ز ززة
الترابي ز ززة وإبز ز زراو امل ز ززبه ت ونق ز ززاط القز ز زو للمج ز ززال امل ز ززدروس م ز ززع الح ز ززت عل ز ززى ض ز ززرور دمز ز ز مفه ز ززوم الخط ز ززر ق ز ززي بز ز زرام و
مبططز ز ززات الهايدز ز ززة وبب ز ز زرام التنمي ز ز ززة املجالي ز ز ززة للمج ز ز ززاالت الهش ز ز ززةي كمز ز ززا ين ز ز ززدرج ه ز ز ز ا العم ز ز ززن ق ز ز ززي إقز ز ززار التوج ز ز ز العل ز ز ز
الحز ز ززديت للجغرافيز ز ززة التطبيقيز ز ززة املعتمز ز ززد لهايدز ز ززة الت ز ز زراب وهز ز ززى مقاربز ز ززة حديثز ز ززة أثبت ز ز ز نجاعهاز ز ززا قز ز ززي درا ز ز ززات ز ز ززابقة
()Ben Tiri 2019 & Gartet, A., 2010ي
اعتمززد ه ز ا البحززت علززى املنججيززة املتعززدد األ عززاد للجغرافيززة التطبيقيززة ب قحززام املززنجا الواززفي إ ززى جان ز املززنجا
التحليل ززي و اال ززتقرابي و اال ززتنباقي و امل ززنجا املق ززارن دون إ ف ززال امل ززنجا الت ززاري ي؛ غي ززة الوا ززول إ ززى تطبيز ز املقارب ززة
الجغرافية الشاملة الن رية والتطبيقية املعتمد قي جغرافية الهايدة وإعداد الترابي
لتحقي ه ا العمن قمنا بتقسيم إ ى محوريو رئيسيين هي كالتا ي:

املحور األول :تشخيص االكراهات والتحديات الكبرى بجهة فاس مكناس ؛
املحور الثاني :مقترحات الحلول ملعالجة إشكاالت الجهة مع التركيز على إقليم تاونات كنموذج للمشروع التنموي للمجال

الجبلي /الريفي ؛

املحور األول
.I

تشخيص االشكاالت الكبرى بجهة فاس مكناس

مؤشرات الهشاشة بجهة فاس_مكناس:

 -1تحديات التطور الديمغرافي:
بحكم املوقع اال تراتيتي لجهة فاس مكناس الو تتو
الشمالية والشرقية والغربية فه تعتبر حو

لت قي وتمرك

التراب الوق

والو ترب

بين مدن وجهات اململكة

كابي وثقاقي واقت ادي واجتماعي جد مهمي حيت تمتد
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جهة فاس مكناس على مساحة تقدر 075ي 40كلم مربع أي ما يمثن  % 5,7مو مجموع مساحة اململكة كما أن اكنة
الجهة ي ن إ ى  4,24مليون بسمة أي ما يمثن  % 12,5حيت تحتن ب لك املرتبة الرا عة مو إجما ي عدد السكان
بالتراب الوق ي إذ ارتفع عدد كان الجهة ب  %18خ ل العشريو نة األخير ومو املتوقع أن يبلغ  5,21مليون بسمة
قي أف

نة 2036ي كما يبشر ه ا الرقم على كون الجهة تعرف كثافة كانية مرتفعة بالن ر ملساحهاا وقي ع قهاا مع

املوارد الترابية الو تحتنالاا وهو ما أابح وشكن عض التحديات واالشكاليات على مستوى التدبير املجا ي كما ي ن
متو

الكثافة السكانية بجهة فاس مكناس إ ى  105,7بسمة قي الكلم املربع أي ضعف متو

الكثافة السكانية على

ال عيد الوق ال ي يقدر ب  47,6بسمة قي كلم املربعي
املبيان رقم  :1توويع السكان حس الو طين القروي والحنري بجهة فاس مكناس

بلغ بسبة التحنر بجهة فاس مكناس  % 60,52حس إح ا

نة 2014ي حيت يترك أكثر مو ثلث

كان

الجهة الحنريون قي عمالو فاس ومكناسي كما ن حظ مو خ ل الشكن أع ه أن إقليم تاونات يتميز بلكبر بسبة للسكان
القرويين قي مقابن ضعف بسبة السكان الحنرييني
املبيان رقم  :2النسبة املبوية لساكنة العماالت واألقاليم بجهة فاس مكناس
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تعتبر كن مو عمالة فاس ومكناس مو أكبر املجاالت ترك للكثافة السزكانية بالجهزة حيزت تشزكن لوحزدها  %47مزو
مجمززوع ززاكنة الجهززة يلقامززا إقلززيم تاونززات بنسززبة  %15وتززاو ب  %12كمززا نجززد  %70,8مززو مجمززوع السززكان الحنززريون
للجهة تترك بمدينو فاس ومكناس ه ه املبشرات تدل على حجم التفاوتات بين مجاالت الجهةي

 -2إطار العيش والتحديات السوسيومجالية للجهة:
لقد كان مو نتائ الحركية املترتبة عو النمو الديمغراقي الكبير ال ي عرف املغرب خ ل العشريو نة املاضية
تمرك

اكنة جهة فاس مكناس قي الو

الحنري ال ي وعرف نموا أ رع مو نمو الو

القرويي وكان مو نتائ ه ا

النمو املتسارع للمدن الكبرى؛ خااة مالاا مدينو فاس ومكناس أن عرف ت ايد النغ على املجاالت الحنرية وتولد
عن اخت الت عمرانية وعدم تواون اإلمكانيات الو توفرها األبشطة التجارية وال ناعية والخدماتية مع الحاجيات
املتزايد للساكنةي
فالتو ع العمرابي املتسارع خااة بالنواحي املحيطة بالنوا األو ى للمدن خل تداخن بين النطاقات واألبسجة
الحنرية حيت أابحنا نجد تداخن ير منسجم بين األحيا السكنية وهو ما وشكن تحدى كبير قي إقار العي
للساكنة الحنرية ويشكن أينا إكراها وعي التبطي املجا ي املستقبلي للمجاالت الحنرية مع اخت الت متعدد قي
البنية العقارية واالبشطة التجارية وال ناعية والخدماتية با ه األو اط الحنريةي
كما تعابي جهة فاس مكناس مو ضعف تعبدة وتثمين ملبه تاا مو الثروات الطبيعية ال

ال ي يقلن مو

تنمية ه ا املجالي حيت وساهم التطور الديمغراقي السريع قي ت ايد حد األبشطة البشرية على املوارد الطبيعية للمجال
وهو ما يبدي إ ى انبفا

التنوع البيولوجي ويلح ضرر كبير بالبيدة وباملقابن تنعكس على صحة ومستقبن الساكنة وهو

ما يتبين مو خ ل ضعف قدر الغطا النباتي على التكاثر الطبي ي بالر م مع املبادرات املتزايد إلعاد التشجير وهو ما
يبدي إ ى التقليص الكبير ملوارد الجهة املتلتية مو املوارد الطبيعية عموماي
كما أن الحاجيات مو املياه ال الحة للشرب قي ت ايد مستمر وتقدر ب  132مليون م 3بلفاق  2040بما وعادل
 120مليون للو

الحنري و 12مليون للو

القرويي

 -3تحديات البنية التحتية في الولوجية والتنمية اإلقتصادية للجهة:
بالر م مو املوقع اال تراتيتي الو تتموضع في جهة فاس مكناس فيما يبص الرب بيالاا وبين باقي مناق املغرب
ن حظ عدم التوويع املتواون للبنية التحتية الطرقيةي حيت يرجع ذلك لوجود بنية تناريسية معيقة للتواان بين
مكونات الجهة حيت التغطية جيد على قول املحور الشرقي-الغربي قي حين تتناقص الكثافة للمجالية للطرق كلما
ابتعدنا عو ه ا املحوري
كما ي حظ أينا ضعف جود الطرق واملنشآت املتواجد قي منطقة مقدمة الريف واألقلس املتو

خ واا

على مستوى أقاليم تاونات وتاو مما ي يد مو اعوبة ولوج الساكنة إ ى الخدمات األ ا ية ويعي املبادالت داخن
الجهةي وبالتا ي يبدي إ ى عدم تحقي العدالة املجالية بين جن مناق الجهة وهو ما وشكن إكراها قي إندماج الجهة
وأبشطهاا التجارية وال ناعية و يرها قي بسي االقت اد الوق والدو يي
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يبلغ الطول اإلجما ي لشبكة الطرق قي جهة فاس مكناس  7625كلم تشكن فقاا الطرق الوقنية بسبة  %18,5إذ
تمتد الطرق الوقنية قي الجهة على قول  918كلم أما الطرق اإلقليمية فتمتد على  1695كلم والشبكة اإلقليمية 5012
كلم بينما الطري السيار ال ي وعبر تشكن الشريان الرئيس لرب
شبكة السكك الحديدية حيت تتوفر الجهة على خ

الجهة بين شرق الب د و ربااي باإلضافة ل لك نجد

كك حديدية يبلغ قول  200كلم وشكن خ رب مدن مراك

وقنجة ووجد ي كما تعتبر الشبكة الطرقية دور محوري قي توقين األبشطة اإلقت ادية وتن يم توويع التجمعات
السكنية واملبادالت بين باقي الجهاتي ير أن الطرق تتميز ببعض اإلكراهات الو تعي تنمية البنيات التحتية بالجهة الو
تتجلى قي الخ ائص التالية:
 اعوبة الولوجية قي عض النطاقات الجبلية الو تشكن إمتدادات مهمة مو تراب الجهةي التساقطات الثلجية تسب قي إرتفاع تكلفة ا تغ ل الطرقي عدم مساير البنية الطرقية مع ت ايد تطور حركية التنقنيوقي ه ا السياق يلتي البرنام الوق  2للطرق واملسالك القروية ال ي وعد برنامجا لفك الع لة بامتياو ليرفع
بسبة السكان القرويين املستفيديو من مو  %56,6إ ى  %85,8على مستوى جهة فاس مكناس ليشمن ما يناه 257000
بسمةي

 -4الهشاشة اإلجتماعية واكراهات تجاوز التحديات املستقبلية:
تترك ث ثة أربزاع زاكنة الجهزة قزي عمزاالت فزاس ومكنزاس وأقزاليم تزاو وتاونزات الوز تعتبزر كلقطزاب حنزرية مزبقر
لتراب الجهةي كما اهم الدينامية الديمغرافية قي هجر قروية مكثفة نحو الو

الحنري للمدن الكبزرى وخاازة مالازا

مززدينو فززاس ومكنززاسي ترجززع هز ه األ ززباب إ ززى تززوا ي زنوات الجفززاف وضززعف التجهيززات والبنيززات التحتيززة باإلضززافة إ ززى
كززون االقت ززاد القززروي عززاج لحززد اان علززى إحززدار مناا ز شززغن قززار بززلجور جيززد ون زرا لنززعف البنيززة االقت ززادية
الو أابح أكثر حد قي الو

القروي حيت نجد ثلث األشخاص قي وضعية هشاشة بالجهة قرويون )(62,1%ي

ت ن بسبة الفقر قي الجهة إ ى 5ي %10قي مقابن  %9كمتو
مقابن  %18,16كمتو

وق

وق

فيما تبلغ بسبة الهشاشة إ ى 3ي %20قي

وتوجد  %30مو الساكنة قي وضعية اعبةي كن املبشرات اإلجتماعية للنمو ت ن ير

منا بة بفعن النسبة املرتفعة لألمية خااة بين النسا وك ا النسبة املرتفعة للبطالة إذ تمس البطالة ناش مو بين
تة أي  234934شخصي
كما أن التشغين يطرا إشكاال كبير بالجهة حيت أن الساكنة النشيطة تعابي مو قلة الفرص قي االندماج سوق
الشغن حيت أن الوضعية الحالية تبشر عو ت ايد التحديات االجتماعية واإلقت ادية قي السنوات القادمة وهو ما
يزيد مو حد الججر نحو املراك الحنرية الكبرى بباقي مدن اململكة ونحو بلدان األجنبيةي ه ه اإلكراهات أدت إ ى ت ايد
انتشار السكو الغير ال ئ ببعض املجاالت الحنرية نتيجة إرتفاع قيمة العقار باملدن وضواحقااي كما ال ت ال عض
املناق الهامشية بالجهة مع ولة وي ع الواول إلقااي
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.II

اإلكراهات واملخاطر (نقاط الضعف):

 -1التهديدات واإلكراهات الداخلية :منظومة ترابية غير مندمجة تقلل إمكانية االنتتاح والشراكات
وتنمية االستثمار:
مو بين أهم التحديات املستقبلية نجد أن جهة فاس مكناس أابح تعرف توجها ريعا قي مجال التعمير ال ي
بلغ بسبت  % 60,5خ ل إح ا

نة  2014مقابن  % 49,4نة 1994ي ومو املتوقع أن ت ن ه ه النسبة % 67

نة  2036وفقا لسناريوهات التبطي الترابي الو جا ب املبط الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس مكناس وهو ما
ينع تحديات جديد بمدن الجهة خااة مالاا ما يتعل ب شكالية العقار شوى مكونات وأاناف ي
تتلثر الجهة بتدبي املبشرات االجتماعية وتلك املرتبطة بجود العي

وتنن الدينامية االقت ادية دون مستوى

اإلمكانيات الجهويةي فه ا املجال ال يتوفر على واجهة بحرية وال حدود دولية ير عض املحاور الطرقية الوقنية املحدود
التواان على مستوى الفنا القطب لساوس واملمرات املرتبطة ب

وبعض املحاور الو تبترق الجهة الو ال ت ن

مباشر إ ى األقطاب الجهوية والوقنيةي ينناف إ ى ذلك ع قات وظيفية ضعيفة مع الجهات املجاور وا تمرار مغادر
العالم القروي قي مع م تراب الجهة نحو املراك الحنرية الكبرى الو تعابي مو وياد التحديات واالمكانيات املحدود ي
الجدول رقم  :1خ اة تركيبية لإلكراهات ومواقو النعف بجهة فاس مكناس:
الديمغرافية
املقومات
االقتصادية

تتاوتات في تركز الساكنة في الحواضر بين مكناس وفاس وتازة وبين شمال جنوب الجهة
 ف حة قي مواجهة ت ايد تناقص املوارد املائية وإنتاج ف حي ير مثمو؛ اعوبة تعبدة العقار قي املشاريع اال تثمارية وضعف قدر اإليوا ؛ -مناق اناعية ناق ة التجهيز وت ايد القطاع الغير املهيكن بمجال التجار والخدمات؛

التكوين وتأهيل
الشباب

 ضعف التكويو قي املجاالت العلمية والتكنولوجية واالقت اد مع ت ايد للشع االدبية؛ -تكويو منه ير مت ئم مع حاجيات املقاوالت؛

السياق االقتصادي  -عج اجتماعي م مو مو م اهر األمية والهدر واالنقطاع املدرس ؛
واالجتماعي

 -تفاوتات بين املجاالت الترابية قي الولوج للخدمات األ ا ية وقي مستوى جود املعيشة؛

وضعية البيئة

 -موارد مهدد بكثافة اإل تغ ل والتلور ت ايد حد ووقع املباقر البيئية؛

البنية التحتية

 -ياب الرب باملوابئ املتو طية واألقلنتية قرق مهاالكة ومجاالت ترابية مع ولة؛

النقل والحركية

 -ضعف جود النقن الجماعي قي املدن الكبرى وما بين الحواضر واملدن ال غرى؛

البعد الثقافي

 -ياب التنسي بين الت اهرات وعدم مواكبة املنتوجات السياحية للت اهرات؛

البيئة الحضرية

 نقص التجهيزات باملدن ووجود دور ال فيح والسكو الغير املن م وتدهور الترار؛ -تحنر ير متحكم في التو ع العمرابي على األراض الف حية وضعف الولوجية؛

التنظيم الترابي

 تناقض واضح بين املحور الحنري لفاس ومكناس وتاونات وباقي املجاالت الترابية للجهة؛ -ت ايد مبشرات الفقر والهشاشة بين املجاالت الترابية للجهة؛

الثروات الالمادية

 ياب رظية لحماية الترار وضعف املبادرات للحفا على املورور التاري ي وال ماديي6
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كما أن تراب الجهة يتسم بالتج ظ املفرط وبنية حنرية ير متواونة التوويع مع عج مستمر بحكم ب

قي مسار

االندماج بين مدينو فاس ومكناس مو أجن بنا مجمع قطب كما نجد بنية تحتية للتكون العا ي تتميز بالتمرك ي ال
ال ي يقتض ضرور تحسين ال روف االجتماعية قي ياق متسم بتوجهات و يو-اقت ادية متناقنة مو م اهر
األمية والفوارق املتباينة بين األو اط الحنرية والقروية كما أن الجهة تجمع بين عدد مو الهويات املجالية املبتلفة
والغير املتجابسةي
ومو بين أهم اإلكراهات والتحديات بالجهة نجد جود العي

محكومة عد تحديات نلخ ها قي املستويات التالية:

-

فقدان الجاذبية السكنية قي املناق األحسو تجهيزا ال

-

تنمية حنرية ير متحكم فقاا مع عج قي السكو وعر

ال ي يقتض ضرور تدارم العج املتراكم؛
ضعيف قي مجال النقن الحنري و ياب التراتبية

والشبكية قي مجال النقن بجن مستويات ؛
-

دينامية اقت ادية دون مستوى املبه ت :فالقطاعات املنتجة ضعيفة التطور وال تتوفر على املقومات الكافية
للت دير باإلضافة إ ى تواجد كبير لل ناعات الو تعابي مو تنافسية كبير ؛

-

ضعف ترسخ ثقافة البحت قي االقت اد البدين فالقطاع الف حي يتميز بنمو محدود سب اإلكراهات الكبرى
ال

ال ي يحدر اخت ل التواون قي وق الشغني

على الر م مو املجهودات املب ولة الوال عد تحديات مو قبين إعاد تن يم العقار اإلا ا ال راعي ال ي يبقى ير
شامن وضعف اإلنتاجية باإلضافة لوجود عد مساحات لل راعة الع رية ير مستغلة بالشكن املطلوبي
عموما فاألبشطة التجارية ال ناعية والخدماتية والف حية املتواجد بالجهة هي مو مستويات الحجم ال غير أو
املتو

ذات قيمة منافة ضعيفة بسبياي فالنسي االقت ادي بالجهة وعتبر ذو بنية تقليديةي

 -2التهديدات أو املخاطر الخارجية /تحديات التاعلون في تجاوز املخاطر البيئية واإلقتصادية
والسياسة الترابية التنافسية:
ينبغي على جن الفاعلين واملتدخلون قي الشلن العام بتراب الجهة مواجهة مجموعة مو أنواع املباقر خااة مالاا
املنافسة الكبرى للجهات األخرى قي قطاعات اقت ادية وا تراتيجية كاألبشطة ال ناعة والسياحة ثم ال ناعة
التقليدية و يرهاي فاإلنتاج ال ناعي املحلي يواج تاديد ومنافسة السلع واملنتوجات األجنبيةي كما أن تطور ظاهر الججر
وت ايد النغ على الحواضر الكبرى وشكن تاديدا للتطور والتنمية املجالية باإلضافة إ ى ت ايد الهاديدات الغير املباشر
الناتجة عو تقلبات العوملةي وباملقابن ن حظ عدم كفاية مبادرات الدولة قي تدارم ه ه التحدياتي
كما نجد أينا املباقر الطبيعية الو تادد تنمية الجهة والو تتجلى قي حوادر إيكولوجية الو ت ي املجاالت
الغابوية والفرشة املائية وهشاشة املجال أمام أي متغير مو املتغيرات الطبيعية الو مو شلناا أن تبلف وقع خطير مو
جرا ظواهر الفينانات والحركات الكتليةي
كما نجد تاديدات أخرى تادد الجهة مو قبين تنافسية املجاالت املجاور لكن مو مدينة وجد شرقا ومدينة
القنيطر ربا وقنجة شماال مراك

جنوباي وذلك قي ظن تباقب مجهودات الدولة ل

تدرام قي مبشرات النمو والتنمية

باإلضافة إ ى ضعف التعاون بين فاس ومكناس مو أجن بنا مجموعة مترو بولية جهويةي
7
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املحور الثاني

.I

مقترحات الحلول ملعالجة إشكاالت الجهة مع التركيز على إقليم
تاونات كنموذج للمشروع التنموي للمجال الجبلي /الريتي

املؤهالت الترابية ونقاط القوة بجهة فاس مكناس:
علززى املسززتوى املززوارد الترابيززة فالجهززة تحتنززو إمكانيززات كبيززر فيمززا يتعل ز بززاملورور التززاري ي واملززبه ت الطبيعيززة

والثروات ال مادية (املدن التاريبية العيون اال تشفائية املوارد املائية الغابات و يرهزا) يمكزو إذا مزا تزم تثميالازا وتلهيلهزا
أن تشكن منطل للمشروع الترابي املندم وتساهم قي تحقي التنمية الترابية واملجالية والسو يو إقت ادية للجهةي
تعتبززر جهززة فززاس مكنززاس مززو بززين أربززع الجهززات األكثززر تقززدما باململكززة كمززا تحتززن املرتبززة الرا عززة علززى مسززتوى النززات
الززداخلي الخززام وناززيمو القطززاع الثالززت علززى اقت ززاد الجهززة بنسززبة ( 54%الخززدمات والتجززار )ي ويزراهو اقت ززاد الجهززة علززى
قطاعززات مربحززة ومتنوعززة وذات مس ززاهمة علززى املسززتوى ال ززوق كال ززناعة (املرتبززة الرا ع ززة) ال ززناعة التقليديززة (املرتب ززة
الثانية) السياحة (املرتبة الثالثة) باإلضافة لقطاع الف حة حيت بدأت مب سات الجهزة تعمزن علزى ع زرنت والرفزع مزو
تسويق تماشيا مزع التوجهزات الوقنيزة قزي إقزار املبططزات الوقنيزة للمغزرب األخنزر واالقت زاد األورقي كمزا تعتبزر الف حزة
إحزدى القطاعزات الواعزد بجهزة فزاس مكنزاس الوز تنززم بسزبة  % 15مزو مجمزوع املسزاحة ال زالحة لل راعزة وتزوفر بسززبة
 % 21مو إنتاج الحبوب على ال عيد الوق ي كما أن موقع الجهزة قزي انفتاحز علزى مزدن الواجهزة املتو زطية مزو شزلن أن
يحق االنفتاا ويطور املبادالت والع قات التجارية واإلقت ادية للجهة مع دول االتحاد األوربي باإلضافة إ زى أفزاق الزرب
السريع للجهة بين الشمال والجنوب لكن مو مدينة قنجة ومراك

عبر تراب جهة فاس مكناسي

تمتاو جهة فاس مكناس بمكانة متميز على ال عيد الوق وذلك راجع لعد عوامزن مزو أبروهزا املزبه ت الطبيعيزة
املتنوعة والهامة الو تح ى بازا هز ه الجهزة ممزا يجعلهزا محز اهتمزام وا زتقطاب للمسزتثمريو كمزا أن الجهزة تعتبزر مجزاال
ملجموع ززة م ززو املش ززاريع املهيكل ززة واألورال التنموي ززة الو ز ت ززثمو م ززبه ت وممي ززات الجه ززةي ه ز ه امل ززبه ت تع ز و مكان ززة الجه ززة
داخن النسي االقت ادي الوق ي
مززو بززين الخ ززائص الطبيعيززة املهمززة الو ز تميززز الجهززة وجززود تربززة خ ززبة ومنززاا قززاري قززي الشززمال بززارد ورق ز قززي
املنززاق الجبليززة ومنززاا شززب جززاف قززي الززت ل العليززا مليسززور حيززت وسززمح ه ز ا التنززوع قززي املنززاا بتواجززد وراعززات متنوعززة
تتززلقلم مززع خ واززيات الجهززةي يجعززن الجهززة ت خززر بززاملوارد املائيززة املهمززة واملتنوعززة مالاززا مززا يبززص امليززاه السززطحية كمززا أناززا
تتوفر ك لك على فرشة مائية مهمة إضافة إ ى وجود مجموعة مو السدود (ادريزس األول
الو ز تس ززتعمن أل زرا

زد الوحزد

زد الشزاهد …يي)

متع ززدد كالس ززقي إنت ززاج الطاق ززة والتزوي ززد بامل ززا ال ززالح للش ززربي باإلض ززافة مل ززا ززب فجه ززة ف ززاس

مكنززاس تتميززز بتنززوع و ززى مهززم للغطززا الغززابوي حيززت تنززم الجهززة 255ي246ي 1ألززف هكتززار مززو الغابززات أي مززا يمثززن %14
مو مجموع مساحة الغابات على ال عيد الوق ي

 -1الرهانات االستراتيجية للتنمية بجهة فاس مكناس:
التنمية املجالية للجهة تقتض بالنرور بنا نموذج جديد للتنمية االقت ادية واالجتماعية محتنو وقادر على
أخ عين االعتبار مبه ت مبتلف مجاالت الجهةي وذلك باإلعتماد على مجموعة مو املنطلقات األ ا ية مو قبين:
 جل امل يد مو اال تثمارات الوقنية والدولية نحو الجهة ؛ تحسين جاذبية وتنافسية الجهة؛8
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 تصحيح الفوارق االجتماعية والترابية خ واا بين مجاالت الجهة وبين الو طين الحنري والقروي؛ تقليص الفقر والهشاشة الحنرية والقروية وعدم التكافب االجتماعي للسكان ؛ توفير ولوج متكاقئ وكامن للخدمات األ ا ية وللتجهيزات بالنسبة ملجموع األ ر خ واا قي الووالقطاعات املحاذية للو

القروي

الحنري؛

 إبعال اإلبداع للمرور مو نموذج اقت ادي وسهادف االنتاجية إ ى نموذج وسهادف الجود والقيمة املنافة؛ إحدار فرص جديد للنمو االقت ادي والتشغين ومساعد املقاوالت على التطور؛ جعن الرقمنة رافعة مستقبلية ا تراتيجية للجهة وو يلة لتحسين جاذبيهاا وتحوين مدينو فاس ومكناس إ ىمدن ذكية SMART CITIESي
 -تع ي املشاريع التنموية بالو

القروي للحد مو الججر القروية والرفع مو مستوى عي

الساكنة القرويةي

عموما فالخيارات اال تراتيجية للتنمية بجهة فاس مكناس ترتك على ث ر مرتك ات أ ا ية؛
األول :يتجلى قي إبشا متروبول ثنابي األقطاب بين كن مو مدينة فاس ومكناس مع دم وتلهين املدن واملجاالت
املجاور لهماي
ثانيا :العمن على إعاد هيكلة األو اط القروية والريفية قي اميم التوجهات الوقنية قي إقار مبط املغرب األخنر
والتحكم قي تيارات الججر وتحسين ظروف العي

قي املدني

ثالثا :العمن على إعاد توويع القاعد اإلقت ادية كمنطل إلعاد إحيا الدينامية اإلنتاجية للجهة وتحسين الوظائف
اإلقت ادية مو خ ل إق ق األورال الكبرى للتنميةي

 -2أليات تقوية تنافسية التموق ااع الجها ااوي للجهة:
يتطل

تع ي وتقوية البنية اإلدارية واملب ساتية والقانونية ملب سات الجهة مو خ ل تنزين مشاريع وبرام

جهوية مهيكلة يتعين تن يمها لتوجي الفعن العمومي وتوفير الرظية للمستثمريوي باإلعتماد على املمر املهيكن للتنمية
الجهوية عبر فاس مكناسي فالرهان الرئيس للجهة ين

على الرفع مو املستوى االقت ادي باالرتكاو على تنمية وتو يع

مجاالت ونطاقات األبشطة ال ناعة والسياحة والف حية وال ناعة التقليدية والخدمات والتجار والبنا ثم األشغال
العموميةي وينبغي تع ي تنافسية االقت اد القروي قي املناق ذات التنمية املحدود كما ينبغي تقوية والدفع بالتوجهات
املهيكلة ل

تثمار قي القطاع الف حي باعتبار الجهة كقط ف حي ا تراتيتي على املستوى الوق

يمكو بدور تنمية

ق اع ال ناعات التحويلية وأبشطة أخرى كقطاع السياحةي إذ وعتبر ك لك تنمية أقطاب االقت اد القروي مو األولوية
قي ميدان التنمية باملناق املحدودية وهو ما وعطي دفعة للتنمية الجهوية املتعدد األ عاد بمبتلف املناق املحدود
املبه ت كاملجال الترابي إلقليم تاونات وأورو وافروي
إن القط الحنري لفاس بمعية مكناس مدعو ألن يحق تنمية أكبر قي إقار مشروع اقت ادي ومجا ي قموا
لتل يس فنا قطب يكون بمثابة قاقر لتنمية الجهة كما يتعين على املدن األ ا ية بالجهة (فاس ومكناس وتاو
وتاونات) أن تتكامن قي إقار رظية اقت ادية مكملة بادف تبوي الجهة مكانة حقيقية قي التنمية باململكة واال تفاد مو
امل ايا األ ا ية خ واا إمكانياتاا البشريةي
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إن مكانة القط الثنابي لكن مو فاس ومكناس وتموقع بالنسبة لألقطاب الكبرى للمملكة تلهل لتع ي قاقاتاما
فيما يتعل بالخدمات العالية واندماجهم قي إقار القطبية كما ينبغي إعطا األولوية قي تنمية وتقوية املراك الحنرية
ال اعد للرفع مو الرب الحنري-القروي وإتاحة أفنن قطبية وجاذبية للقرى ن را للطا ع القروي والجبلي للجهةي
تقتض التوجهات اال تراتيجية للجهة تحسين حالة الشبكة الطرقية ب فة عامة وشبكة الطرق القروية ب فة
خااة خااة قي عض املناق النائية أو املتواجد باملناق الجبلية بمجال مقدمة الريف واألقلس املتو
تع ي البنيات التحتية األ ا ية وعتبر ضروريا لتحسين ظروف عي
عو مجال الريف واألقلس املتو

ي إذ أن

اكنة الجهة ككني ل لك ينبغي بالنرور فك الع لة

الشرقي وت ويدها بالتجهيزات األ ا ية وتثمين مبه تااي وتع ي الرب بين األقطاب

اإلقت ادية الكبرى للمملكة لكن مو قط

قنجة تطوان واملينا الجديد للقنيطر ومنطقة تافي ل

وجهة مراك

آ في ه ا االنفتاا مو شلن أن وساهم قي تسريع دينامية التنمية اإلقت ادية بفروعها املتعدد كما يتعين برمجة
مشاريع للحماية مو املباقر البيئية الو بدورها تعي التنمية املجالية للجهةي

 -3املحاور املجالية لبرامج ومشاريع التنمية املندمجة:
بالر م مو كون جهة فاس مكناس حديثة النشل كوحد ترابية ف ناا تتل س على أرضية البة تعمن على تنمية
مشاريع دات وقع شمو ي؛ مو قبين مشاريع بنا السدود وتع ي شبكة الطرق ومراك التكويو والتلهين املنه وبرام
تلهين املدن الكبرى واحدار مناق اناعية ولوجستيكية كن ه ه املشاريع الترابية تع و مكانة الجهة وتبوظها مكانة
ال دار قي أ عاد التنمية املستدامة وهو ما يحن جن اإلشكاالت املتعلقة بالنموذج التنموي املنا

لتراب الجهةي

الخريطة رقم  :1التوجهات العامة لبرام ومشاريع التنمية املندمجة بجهة فاس مكناس:
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 1-3مشاريع املجاالت الجبلية:
تتلخص املشاريع التنمية للمجاالت الجبلية مو خ ل فك الع لة عالاا وتدارم العج قي مجال التجهيز والخدمات؛
وتقوية وتنويع االقت اد الجبلي (الف حة البيولوجية السياحة اإليكولوجيةييي) باإلضافة إ ى حماية موارده الترابية مو
اال تنزاف واإل تغ ل العشوابي خااة مالاا الغطا الغابوي باملواوا مع تقوية اقت اد الجبن عبر تثمين التسوي الترابي
ملوارده املادية والغير املاديةي حيت الخريطة أع ه تلكد على ضرور تقوية اقت اد الجبن مو خ ل ضرور فك الع لة
والتشجير دو املنافع اإليكولوجية واإلقت ادية لساكنة الجبن والتسوي الترابي ملوارد الجبن وحماية املواقع اإليكولوجية
املنتزهات الوقنية دات اإلشعاع الدو ي مو خ ل تثمين واملحاف ة على املورور الثقاقي والطبي ي واالندماج قي مبططات
ومشاريع مندمجة كاملغرب األخنر واملغرب األورق الو تتماش ى مع الرظية اال تشرافية للمبط الوق إلعداد الترابي

2-3

مشاريع املجاالت القروية واملراكز الحضرية الصاعدة:
تشززمن مبززادرات التنميززة القرويززة العمززن علززى اززيا ة برنززام لتلهيززن املراك ز ال ززاعد وف ز من ززور جهززوي شززمو ي

ورف ززع وتي ززر إنج ززاو البرن ززام ال ززوق للط ززرق واملس ززالك القروي ززة وتجوي ززد مس ززتوى الخ ززدمات العمومي ززة ث ززم إح ززدار مراكز ز
التك ززويو وتط ززوير امله ززارات ق ززي مج ززال االقت ززاديات القروي ززةي وذل ززك باإلعتم ززاد عل ززى مش ززاريع ا ززناعية وف حي ززة مندمج ززة عب ززر
تثمين وتسوي وا تثمار املبه ت املتعدد واألبشطة ال راعية الع رية وال ناعات التحويلية دات املواد األولية املحليةي
كمززا تنب ز الخيززارات اال ززتراتيجية لتنميززة املجززاالت القرويززة علززى إعززاد هيكلززة األو ززاط القرويززة مززو خ ز ل حمايززة
البيدززة والتزرار وتثمززين املززوارد الترابيززة املاديززة والغيززر املاديززة باإلعتمززاد كز لك علززى الخ واززيات الثقافيززة املحليززةي مززع تع يز
الترابط ززات بززين الب ززوادي واملززدني وتط ززوير النس ززي الق ززروي م ززو خ ز ل التش ززجيع عل ززى اإل ززتقرار واال ززتثمار ب ززاملراك ال ززاعد
بتجويد الخدمات والب ى التحية واملراف والتجهيزاتي إلر ا تنمية شاملة ومندمجة بين املجاالت الحنرية والريفيةي

 -4التسويق الترابي للموارد الترابية لجهة فاس مكناس:
قي ياق التسوي الترابي للموارد الترابية ينبغي أن تتحق إراد حقيقية ومتعدد األقراف عو قري ت افر
الجهود بين جن الفاعلين إوا املشاريع اال تثمارية والبرام التنموية بما وستل م األمر مو حسو اال تقبال وتيسير
للمساقر وت لين للعراقيني كما ينبغي العمن على تحديد املواقع الو يمكو تايدهاا ال تقبال املشاريع اال تثمارية عبر
مبتلف عماالت وأقاليم الجهة ورفع العوائ الو تحول دون إمكانية تعبدهاا شكن فوري ه ه املبادرات تقود إ ى
التفكير قي ا تراتيجية متكاملة لتسوي الجهة على ال عيديو الوق والدو ي تتنمو شعار الجهة وهويهاا لتقديم وتيسير
أرضيهاا تجاه مبتلف الفاعلين (مستثمريو

ياا رجال أعمال مثقفين وأكاديميينييي) بحيت يكون الخطاب التسويقي

للجهة موحدا عند مبتلف املتدخلين (مب ساتيين مقاولين مجتمع مدبي ممولين ومانحينيييو يرهم) باإلضافة إ ى
عر

شراكات مندمجة وتنامنية بين باقي الجهات وعلى املستوى الدو ي أيناي

على مستوى املؤهالت الصناعية والثروات املعدنية:
تبكززد اإلح ززائيات الر ززمية أن جهززة فززاس مكنززاس تززلتي قززي الرتبززة الرا عززة بقيمززة إنتززاج ت ززن  9,4عززد جهززات الززدار
البين ززا – ززطات ب  32,04والرب ززاط ز ز القنيط ززر ب  %16,34وقنج ززة تطز زوان ب %9,46ي يتك ززون النس ززي ال ززناعي
بالجهة مو حوا ي ألف مب سة تشغن حوا ي  475000شخ ا أي  % 9مو املستوى الوق ي
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تحتكززر عمززالو فززاس ومكنززاس  %80م ززو حجززم اال ززتثمارات ال ززناعية بالجه ززةي حي ززت وسززاهم القط ززاع ال ززناعي للجه ززة ق ززي
اإلنت ززاج ال ززوق بنس ززبة  %6بينم ززا ال تتج ززاوو مس ززاهمهاا ق ززي ال ززادرات الوقني ززة 4ي%2ي أم ززا فيم ززا يب ززص القيم ززة املن ززافة
لل ناعة بالجهة ف ن  % 60مالاا تلتي مو قطاعي ال ناعات الغ ائية والنسي والجلدي
كما تعتبر جهة فاس مكناس مو أهم مناق التعديو الرئيسية قي اململكة بفنن بنيهاا الجيولوجية املتنوعة و
ترك فقاا العديد مو املواد املعدنية الو تشكن موضوع بحت أو ا تغ ل مثن الرااص وال نك والفنة واملنجنيز
والباري

األنتيمون والتلكي وتشهار الجهة بب ائو الغا ول ال ي يمتد على مساحة  25000هكتار و تنت

نويا 2830

قو توج  %75مالاا للت ديري
تتميز الجهة مو احتياقات مهمة مو ماد امللح بين فاس وتيسةي باإلظافة الحتياقات مهمة مو الكالسي الو تقع
جنوب شرق بوملان بجبن مهدي كما كشف عمليات التنقي ك لك عو وجود احتياقيات أخرى تقدر ب  15مليون قو
مهيدة ل

تبدام قي اناعة الط

الب

تيكي وقد تم اكتشافات موارد معدنية أخرى جد مهمة قي الجهة مثن الصخر

ال يو قي تمحني الو يقدر احتياقها بنحو  18مليار قوي باإلضافة إ ى ه ه االحتياقات املعدنية يتم ا تغ ل ما
يقارب  326مو املقالع قي الجهة إلنتاج مواد البنا واملواد الخام ل ناعة الفبار والطوب والرخامي
ويعتبززر القطززاع ال ززناعي مكمززن لتنميززة بززاقي القطاعززات األخززرى حيززت تسززاهم ال ززناعة التقليديززة قززي تنميززة القطززاع
السياحي ثم قي تشغين اليزد العاملزةي كمزا تتزوفر الجهزة علزى أربعزة معاهزد للتكزويو املنهز التقليزدي إذ يتجزاوو عزدد ال زناع
التقلي ززديين  40أل ززف ا ززابع تقلي ززدي بالجه ززة يمار ززون مه ززامهم داخ ززن  13000وح ززد إنتاجي ززةي وتمث ززن أع ززدادهم  % 9,4م ززو
السكان النشيطين كما أن عدد التعاونيات قي ه ا القطاع تجاوو  237تعاونية بالجهةي
بززالر م مززو املكانززة الرم يززة لل ززناعة التقليديززة بالجهززة ومسززاهمهاا قززي تززوفير فززرص الشززغن لحززوا ي  100000شززخص ف ز ن
قيمة اادراتاا مو منتوجات ال ناعة التقليديزة تتزلر ح زنويا مزا بزين  % 4,5و %6,5مزو إجمزا ي قيمزة ازادرات املغزرب قزي
ه ا املجالي
وشززكن قطززاع األفشززورينك إحززدى الركززائ األ ا ززية للمهززو الس ز العامليززة للمغززرب واملندرجززة ضززمو ميثززاق اإلق ز ع
ال ناعي من

نة 2009ي وتتجلى أهميت قي حجم اال تثمارات األجنبية الو يج باا وتوفيره لعدد مهم مو فرص الشغني
تحتنو جهة فاس مكناس على عد أقطاب لقطاع األفشورينك كقط "فاس شور" ال ي يمتد علزى 20

هكتار مب ص لترحين الخدمات ويتكون مو البنيات التالية:
 -مكات جاه ل

تعمال؛

 و ائن االت ال تستجي للمعايير العاملية خاص باملجمع IP, SLA؛ الخدمات املرافقة (فنا املطاعم مرك لألعمال و دعم التوظيف مرك الرياضة النقن وإدار املراف )؛ باإلضافة إ ى إبشا شبام وحيزد مكلزف بكزن اإلجزرا ات اإلداريزة ال ومزة إلبشزا وتشزغين الشزركاتي لز لك تمكنزالجهة مو كس ثقة العديد مو املستثمريوي وتشمن الجهة أكثر مو  25مرك ل ت ال بفاس و 16بمكناسي

على مستوى املؤهالت التالحية والسياحية:
وعتبززر القطززاع الف حززي بجهززة فززاس مكنززاس قطاعززا حيويززا حيززت وشززكن أحززد ركززائ التنميززة اإلقت ززادية واإلجتماعيززةي
إذ ت خر ه ه الجهة بمبه ت ف حية واعد ي ن را لكون املسزاحة ال زالحة لل راعزة باز ا املجزال تقزدر ب 826ي340ي 1هكتزار
مالا ززا  % 13٫7مس ززقية إذ تمث ززن املس ززاحة ال ززالحة لل راع ززة بالجه ززة  % 15عل ززى املس ززتوى ال ززوق ي باإلظاف ززة إ ززى خ ززائص
12

المملكـة المغربيـة

جـامعـة سيـدي محـمد بـن عبـد اللـه

Royaume du Maroc
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

كلية اآلداب والعلوم االنسانية سايس – فاس

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs -Fès

التربززة وظززروف املنززاا الو ز تعتبززر م ئمززة أل ل ز ال راعززات ال ز

ال ز ي يجعززن مززو جهززة فززاس مكنززاس ت خززر بتنززوع مهززم قززي

ززن اإلنتززاج النبززاتي والحيززوابي وهززو مززا ززاهم قززي وج ززود بسززي مهززم لل ززناعات الغ ائيززة والت ززنيع الف حززي وهززو م ززا
زاهم قززي خلز تنافسززية علززى ال ززعيد الززوق خااززة قززي الس

ززن التاليززة :ال يتززون الكززرو البرقززوق التززين اللززوو العنز

الحبوب والب ني
تشمن املساحة ال الحة لل راعة بالجهة ما وعادل  %10مو مجموع املساحة الوقنية وهو معزدل مهزم يبزرو أهميزة
الجهة على مستوى النشاط واملبه ت الف حية كما أن  %13مزو املجزاالت الف حيزة بالجهزة هزي عبزار عزو مجزاالت ف حيزة
مسقية وتتوفر على موارد مائية مهمة ال

ال ي وشجع على اال تثمار قي القطاع الف حي الع ري بالجهةي

ت خر جهة فاس مكناس على العديد مو املناق السياحية الو تعتبر نقاط قوتاا حيت تلع دورا مهما قي الحيا
االقت ادية واالجتماعيةي وتتميز السياحة قي ه ه الجهة ببااية السياحة الثقافية باأل اسي كما تتوفر الجهة على
رأ مال قبي ي وثقاقي وتاري ي مو شلن أن وشكن أدا للتنمية السياحية للجهةي فنجد ث ثة مناق

ياحية رئيسية هي:

املواقع الجبلية واملنتجعات واملدن العريقة واملواقع التاريبيةي
تنم جهة فاس مكناس على  342مب سة لإليوا السياحي امل نفة تتنمو  9379رفة والو تبلغ عهاا السريرية
اإلجمالية  20905ريراي
كمزا أن إقلزيم مزوالي وعقزوب املعزروف بالحامزات الحراريزة ملزوالي وعقزوب ذات الخ زائص الع جيزة وسزاهم قزي تنويززع
العزر

السزياحي للجهزة الز ي وشزمن أينزا السزياحة الع جيزةي بينمزا ي خزر إقلزيم إفزران وبزاقي املزدن الجبليزة بمواقزع قبيعيزة

ج ابززة واملتمثلززة قززي ابززة األرو الو ز تمتززد علززى مسززاحة  115920هكتززاري كمززا تحتنززو أهززم املنززا ع والبحيزرات واألناززار ممززا
وشجع على تنمية السياحة الجبلية والريفية والسياحة البيئيةي كما يمتاو إقليم تزاو علزى عزد مواقزع قبيعيزة :ابزات تمتزد
علززى مسززاحة 777ي 210هكتززار بمززا فقاززا الحديقززة الوقنيززة بتاوكززة واملبززيم ال ززيفي بززاب بززودير وشز الت راس املززا ومغززارات
شعرو و يكر واد البارد وضزاية تمزدو باإلضزافة ملحميزات القزنصي باإلضزافة إ زى إقلزيم الحاجز الز ي يمكزو أن وسزاهم قزي
تطززوير السززياحة اإليكولوجيززة واألبشززطة املنعشززة (القززنص ال ززيد امل ز

الرياضززة الجبليززة التجززوال حززول البحي زراتييي)

وه ا بفنن مواقعها الطبيعيةي وب قليم تاونات يمكو لز ا زتقطاب الز وار حيزت تمتزاو بمزبه ت السزياحة الجبليزة بفنزن
املواقززع الطبيعيززة :منطقززة أودكززا ببلديززة فسززاي (600ي 1م مززو االرتفززاع) وتتميززز بوجززود منززا ع امليززاه الطبيعيززة؛ مززو قبيززن
منطقة بوعادل الو لدناا منبع بتدف عال والبحيرات ال غير والسدود (ال يد والرياضات املائيزة)ي كمزا أن إقلزيم بوملزان
يوفر ال روف السياحية الو لها ارتباط بممار ة القنص سهول ألفا وا تقرار مهم مل ارع ال يد الوقنية والدوليةي

 .IIعرض تركيبي ملشروع النموذج التنموي للمجال الجبلي/الريتي بإقليم تاونات نموذجا
 -1العناصر الكبرى املؤطرة إلشكالية املجاالت الريتية والجبلية بإقليم تاونات:
ت ززنف مج ززاالت الريفي ززة بز ز قليم تاون ززات ض ززمو املج ززاالت الهش ززة تس ززود با ززا املب ززاقر الطبيعي ززة املعق ززد النش ززل
والتطور الو تتميز بتزايد حد وقعها على البنيات التحتية وعلى التنمية الترابية با ا املجال اله ؛ بفعن العوامن التالية:
هشاشة التكوينات الليتولوجية والبنية املعقدة؛
التساقطات العنيتة واملركزة في الزمان واملكان التي تتجاوز 1000ملم؛
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الستوح القوية االنحدار التي تتوق  °30تشكل نسبة %75مع التقطع الشديد للتضاريس؛
ضعف انتشار الغطاء النباتي الواقي الذي ال يتجاوز  %8من مساحة املجال املدروس؛
باإلض زافة لهشاش ززة العوام ززن الطبيعي ززة نج ززد أين ززا أن ه ز ا املج ززال امل ززدروس يت ززلثر م ززو ج زرا التط ززور ال ززديمغراقي وم ززو
كثاف ززة اال ززتغ ل البش ززري حي ززت أن الس ززكان القروي ززون وش ززكلون  576024بسززمة وبس ززبة التمززديو ب ز تمثززن ززوى بس ززبة
 13,02%والكثافززة السززكانية ت ززن 118,58كلززم )RGPH 2014( 2بينمززا واززن مجمززوع عززدد السززكان خز ل إح ززا 2014
بز قليم تاونززات  662246بسززمة هز ه األ ززباب مجتمعززة تسززب تراجززع مسززتويات التنميززة اإلقت ززادية واالجتماعيززة والبيئيززة
بالريف الجنوبي األو

ي

باإلضافة لإلشكالية املرك ية نجد إشكاالت فرعية مو قبين:
اكراهات تقنية وقانونية وعقارية ،ساهمت في التوطن واإلستقرار بالنطاقات الهشة بنيويا؛
ضااعف تشااييد البنيااات التحتيااة ،وغياااب مخططااات الوقايااة ماان األخطااار والدراسااات الجيوتقنيااة التااي ينب ااي
إلزامية تطبيقها باملجاالت الهشة.
ولتز ززامين الحاجيز ززات املتزايز ززد لسز ززاكنة ه ز ز ا املجز ززال وتز ززدبير االخطز ززار الو ز ز تاز ززدد السز ززاكنة والبني ز زات التحتيز ززة تتز ززدخن
السززلطات العموميززة مززو حززين ألخززر بززبعض الحلززول التقنيززة للتبفيززف مززو هشاشززة املجززن يززر أن أعمززال الهايدززة املنج ز
أثبت عدم فعاليهاا قي التبفيف مو دينامية الو

الطبي ي الريفي؛ ن را العتماد املزنجا التق ز األحزادي ولغيزاب الرظيزة

الشمولية للوقاية والتدبير والهايدة املندمجة بالتنسي بين جميع الفاعلين مو أجن وقاية وتايدة ثزم حكامزة مجاليزةي إذ أن
مجز ززال الريز ززف األو ز ز الجنز ززوبي بب ائ ز ز ومحدوديز ززة مز ززوارده تجعل ز ز وعز ززابي مز ززو فز ززوارق مجاليز ززة تع ز ز ى للخ واز ززيات
الطبيعية وللنغ السكابي ثم ك لك لنزعف تزدخ ت ومبزادرات الهايدزة والوقايزة مزو املبزاقر الطبيعيزة كمزا يننزاف إ زى
ذلك املشكن التق املرتب

عدم احترام تطبي مبططات الهايدة وخااة مالازا ت زاميم الهايدزة وافتقارهزا للوثزائ املواويزة

قي تطبيقها مو مبططات الوقاية مو األخطار الطبيعيةي
أبروت الدرا ة امليدانية أن املجال الريفي /الجبلي إلقليم تاونات يتميز بالهشاشة املجالية تساهم فقاا العوامن
الطبيعية والبشرية واإلقت ادية واالجتماعية و يرهاي كما أن نتائ اال تمار امليدانية والخرائ التحليلية الو
قمنا باا قي ه ا املجالقد عبرت عو تطاب ترك بشل املباقر الطبيعية مع حسا ية ودينامية املجال الجنوبي
للريف األو

ب قليم تاونات وهي كاألتي:

تعتبر كن مو الخ ائص الجيولوجية والت ب بات املطرية اال تثنائية العاملين الحا مين قي بشل املباقر
الطبيعية بنسبة %70,5؛
تعد كن مو مباقر الفينانات والحركات الكتلية مو أكبر ال واهر وقعا باملجال بنسبة %55؛
ت نف املجاالت السكنية األكثر تعرضا للمباقر بنسبة % 56,9؛
وعتبر التو ع العمرابي العشوابي ب رئيس قي بشل األخطار با ه النطاقات بنسبة %50؛
بينما األاول الجغرافية للمراك الحنرية مو كان األرياف املجاور لكن مرك بنسبة %64؛
تشييد السكو باحترام وثائ الت ميم فق قي حدود %60,7؛
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 -2العناصر املتتاح لتتسير التدبير والتهيئة املجالية (التاعلين املدنيين واملؤسساتيين):
يح ز علززى الفززاعلين الر ززميين املززدبريو للشززلن املحلززي منززع إقامززة املنش زآت السززكنية والبنيززات التحتيززة قززي املجززاالت
املعرضة لألخطار خااة باملجاالت الحنزريةي لز لك ينبغزي اعتمزاد وثيقزة قانونيزة تجزرم ا زتعمال هز ه النطاقزات واحتزرام
من ززامين ومبطط ززات ووث ززائ التعمي ززر والهايد ززة ق ززي هز ز ا ال ززدد ينبغ ززي ا ززيا ة مبطز ز الحماي ززة م ززو املب ززاقر الطبيعي ززة
) (PPRNيتم أخ ها عين االعتبار باملواوا مع وثائ التعميزر املعمزول بازا زوا باملجزاالت الحنزرية أو علزى مسزتوى وحزدات
الالاريززة الو ز تسززتدعي ضززرور التززدخن قززي اززيا ة ه ز ه الوثيقززةي وبززالر م مززو تفعيززن قززانون املززا الجديززد 15ي36

األحززوا

ززنة  2016وامليث ززاق الززوق للبيد ززة ززنة  2010وتوفرهم ززا علززى بن ززود تح ززت علززى ض ززرور املقاربززة التش ززاركية قززي إع ززداد ه ز ه
الوثيقة بين وكاالت األحوا

املائية وباقي املب سات القطاعية املحلية إال أن عمليزا ال وال التزدخن قزي هز ا املجزال محزدود

بزالر م مززو تززوا ي حززدور عزد حززاالت مززو املبززاقر الطبيعيزة بلشززكال مبتلفززة وذات وقززع خطيزري لز لك يقتضز هز ا الوضززع
ض ززرور اإل زراع ق ززي األخ ز ع ززين االعتب ززار ك ززن األا ززناف وال ززواهر املرتبط ززة باملب ززاقر الجيومرفلوجي ززة والهيدرولوجي ززة ض ززمو
أولوي ززات املبطط ززات القطاعي ززة للهايد ززة وإع ززداد التز زرابي وه ززي إجز زرا ات تس ززمح -عل ززى األق ززن -بالتقلي ززن م ززو ح ززد وه ززول
الخسائر الناجمة عو املباقر املحتملة وبااجس الس مةي
بز ززالر م مز ززو ت ايز ززد حز ززد تاديز ززدات هز ز ه األخطز ززار وبز ززالر م مز ززو وجز ززود من ومز ززة متعز ززدد مز ززو املب سز ززات والوثز ززائ
واملبططات والتشريعات ف ن ال ي ال ياب الوعي الجماعي بمفهوم الخطر زائدا؛ زوا مزو قزرف املجتمزع املزدبي أو مزو
قززرف األجه ز والفززاعلين الر ززمييني قززي ه ز ا ال ززدد يمكززو القززول أن ز الوال ز لززم تقززدم إجاب زات علميززة وميدانيززة واضززحة
املعالم كما ولم تحدد عد أهداف ه ه التحديات الطبيعية لدر املباقري ومو ثم أابح مو املفرو
السياق وإي

االنبراط قزي هز ا

األولوية املشتركة لكن مو املجتمع املدبي واملب سات الوقنية للحماية مو التحديات الراهنة واملستقبليةي

 1-2دينامية تتاعل عناصر الهشاشة لتهم أولويات التهيئة:
تلخص الخطاقة أ فل (الشكن رقم  )1ترجمة واقزع املجزال الز ي يتميزز بتعزدد عوامزن الهشاشزة املجاليزة الطبيعيزة
واالجتماعيززة واالقت ززادية وضززعف مززبه ت التززلقير التق ز واملب سززاتي نتيجززة ن ز ر املززوارد الترابيززة وقلززة البنيززات التحتيززة
و ي ززاب م ززوارد ال ززدخن و ي ززاب ت ززام ال ززتغ ل امل ززوارد الترابي ززة التراثي ززة وال مادي ززة ال ز

ال ز ي أدى إ ززى اال ززتغ ل املكث ززف

للسززفوا السززريعة التطززور الززدينامي املسززهمة قززي بشززل املبززاقر الطبيعيززة حيززت يز داد وقعهززا مززع يززاب املسززبوليات الخااززة
بالت ززدبير الوق ززابي للمج ززالي وم ززو مب ززادرات التقلي ززن م ززو ح ززد الف ززوارق االجتماعي ززة واالقت ززادية والرف ززع م ززو مس ززتويات النم ززو
والتنمية با ا املجزال الهز ي وقزد بينز الدرا زة امليدانيزة واال زتمارات واملقزاب ت العلميزة الوز قمنزا بازا باز ا املجزال قزي إقزار
البحززت األكززادي ملززد تقززارب العقززد مززو الز مو مززع السززكان والفززاعلين االجتمززاعيين املب سززاتيين أن يززاب الرظيززة املشززتركة
والش ززمولية ب ززين مبتل ززف القطاع ززات و يززاب الت ززلقير الق ززانوبي لألخطززار الطبيعيززة إض ززافة إ ززى تززداخن األدوار املباشززر لك ززن
مب سززة علززى حززد يجعززن هز ه التركيبززة املتنززاثر قززي األدوار واملسززبوليات تشززكن إحززدى حلقززات عنااززر الهشاشززة الوز تبكززد
ت ايد مستوى األخطار الطبيعية حجمزا ووقعزا خاازة مزع ت ايزد حزد املتغيزرات املناخيزة الوز تعتبزر العن زر األ زاس املحزرم
للديناميةي
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الشكل رقم  :1خطاقات دينامية تفاعن عوامن الهشاشة املجالية قي بشل ودينامية األخطار الجيومرفلوجيةي

نشأة وتطور
املخاطر

 2-2سيرورة التدبير املستدام للحماية من املخاطر الطبيعية:
تسز ززتدعى املجز ززاالت املعرضز ززة للمبز ززاقر الطبيعيز ززة ت ز ززنيفها ضز ززمو حز ززاالت اال ز ززتثنا والتعز ززاقي مز ززع نطاقاتاز ززا عبز ززر
مجموعة مو املبادرات وأشزكال الهايدزة ذات ازبغة خاازة زوا مالازا التزدخ ت التقنيزة أو التلقيريزة والتحسيسزية (الشزكن
)2ي يتززلتى ذلززك عبززر خلز قنززوات التوااززن والتعبدززة الرشززيد والفعالززة مززع املجتمززع املحلززي قبززن الشززروع قززي تنزيززن املبططززات
وأ ززالي الهايدززة املقترحززة لتنميززة املجززالي وممززا يززنقص مززو نجززاا مشززاريع الهايدززة وأشززكال التززدخ ت املجاليززة للتقليززن مززو
حززد املبززاقر

يززاب ثقافززة ال زوعي عوام ززن وأ ززباب بشززلتاا وتطورهززا ولعززن ه ز ا األمززر ي كي ز

يززاب املقارب ززات التش ززاركية

الناجعززة ذات األهززداف املشززتركة؛ ززوا كززانوا أف زرادا أو جماعززات أو مب س زاتييني ولعززن الواززول إ ززى درجززة التب ز الشززامن
واملشززترم ل حتيززاط مززو وق ززع املبززاقر الطبيعيززة وس ززهم شززكن ززلس قززي التززدبير املسززتدام وبالتززا ي إمكانيززة ح ززر خسززائر
األخطار الو قد تكون محتملة الحدوري
الشكل رقم  :2تمف

ت آليات الحماية مو أجن التدبير املستدام للمجاالت الهشة
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3-2

مقاربة ومراحل تدبير املخاطر الطبيعية والتهيئة الترابية:
مو خ ل درا ة إشكالية املباقر الطبيعية والتطرق للعوامن املتداخلزة قزي بشزلتاا وتطزور ديناميهازا ووقعهزا الخطيزر

على املجال والبنيات التحتية والتنمية املحلية وبالن ر اليات التدخن للوقاية مو ه ه األخطار تبين أن هنام تبزايو كبيزر
بين قبيعة تطور دينامية املجال وأشكال تزدخ ت الهايدزةي ومزو ثزم ينبغزي تب ز مقاربزة شزاملة تتركز علزى التطبيقزات العمليزة
امليداني ززة والعلمي ززة للحماي ززة م ززو وق ززع املب ززاقر الطبيعي ززة حي ززت تعتم ززد هز ز ه املقارب ززة عل ززى البح ززت ع ززو عناا ززر الهشاش ززة
باملجززال بززاملواوا مززع ت ز وهيكلززة املجززال وإعززاد تلهيلز وذلززك قبززن مرحلززة وقززوع الخطززر بمززا يتنا ز وخ واززية املجززال
مع تب شروط التبطي املجا ي (الشكن رقم )3ي كما ينبغي أينا باملواوا مع هز ه اإلجزرا ات األوليزة وضزع خطز مواويزة
للهايدة قي حالة الطوارئ باعتبار أن و ائن اإلن ار املبكر تقتض التطبي اإلح ابي والنم جزة املجاليزة ملكونزات ومبشزرات
املجززال الطبي ززي؛ وهززي آليززات تسززهم قززي التقيززيم الفعلززي للخطززر املحتمززن الز ي وسززاعد ويشززجع علززى تب ز التبطززي االحتزراوي
والوعي بمفهوم الخطر وثقافة التلمين عو الخطر لدى األفراد واملب سات واملستثمريوي
الشكن رقم  :3خطاقة العناار املفتاا ملقاربة تدبير الخطر ي

-3

آليات تأهيل املجاالت الهشة وآفاق التهيئة املجالية للمشاريع الترابية التنموية بإقليم تاونات:
يتميز إقليم تاونات باملجال الجنوبي للريف األو

بب زائص قبيعيزة متنوعزة زوا علزى مسزتوى املكونزات البيئيزة

أو املرفلوجيزة إضززافة لغ زى التزرار الثقززاقي املحلزي؛ وهززي مزبه ت هامززة يمكززو توظيفهزا منطلقزا لتحقيز املشززروع الترابززي إذا
ما تم جردها وتقييمها ثم العمن على تثميالاا أخ ا عين االعتبار هشاشة األو اط وتطورها الديناميي
إن درا ة املواقع الجيومرفولوجيزة والجيولوجيزة بمجزال درا زتنا باعتبارهزا مزوردا ترابيزا يمكزو تعبئتز لخلز فزرص
حقيقيززة للتنميززة باملجززال املززدروس تكتسز أهميززة بالغززة وذلززك بززالن ر إ ززى عززددها وتنززوع أشززكالهاي باإلضززافة إ ززى ذلززك فز ن
ه ه املواقع تتوفر على مبه ت قبيعية يمكو انط قا مو تشخي ها إبراو دورها قي تحقي رهانات التنمية املحليةي
وهك ز ا فززاملبه ت الطبيعيززة (املرتفعززات الجبليززة وال ززفوف الكار ززتية والعيززون املائيززة ومجززاري األناززار ومواقززع
السززدود و يرهززا) تعتبززر مززبه ت محليززة هامززة يمكززو أن تشززكن مجززاال جاذبززا ل

ززتثمارات لكززو هز ه األخيززر تفتقززر للتعريززف
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والتثمززيني إال أن التسززاظل الز ي يطززرا نفسز هززو كيززف يمكززو تثمززين هز ه املواقززع كززي ت ززبح ماجززا للسززياحة الجبليززة ززوا
الوقنية أو الدولية ثم توظيفها كمنطل لتحقي املشروع الترابي كمفهوم جديد ملقاربة النموذج التنموي املحليي

1-3

املؤهالت اإليكولوجية والبيئية منطلق ورافعة للنموذج التنموي بإقليم تاونات:
يت ز ززوفر املج ز ززال الجن ز ززوبي للري ز ززف األو ز ز عل ز ززى ث ز ززرو مائي ز ززة ز ززطحية هام ز ززة حي ز ززت تق ز ززدر ح ز ززيلة املي ز ززاه املعبد ز ززة

باا  4898مليون م 3كما يحتنو ه ا املجال ثلت املوارد املائية باملغرب()ABHS, 2005ي
وشززكن ززى وتنززوع املززوارد الطبيعيززة باملنطقززة منطلقززا هامززا يمكززو ا ززتغ ل كمززورد ترابززي ذي خ واززية محليززة قززادر
على خل الثروات وذلك قي إقار مشروع ترابي يلخ عين االعتبار ه ا التنزوع اإليجزابي الز ي يمكزو ا زتثماره قزي قطاعزات
اقت ادية متعدد كالف حة وال ناعة والسياحةي
إال أن اإل تغ ل ير الواعي له ه املبه ت يبلف وقعزا زلبيا علزى الحيزا البيئيزة باملجزال الجنزوبي للريزف األو ز
وذلززك مززو خز ل التراجززع املسززتمر للغطززا النبززاتي الطبي ززي وتلززور املززوارد املائيززة بامللوحززة وبمبلفززات املززرج أحيانززا أخززرىي كمززا
أن لتداخن عوامن قبيعية (هشاشة الركيز الصزخرية حزد التسزاقطات املطريزة وعنزف السزلوم الهيزدرولوجي) وعوامزن
أخرى شرية (النزغ علزى املزوارد الطبيعيزة والتو زع العمرابزي العشزوابي علزى حسزاب مجزاالت امللزك الغزابوي وامللزك العزام
املابي) أحدر وقعا خطيرا على املن ومة البيئية مو خ ل بشل وتعدد م اهر األخطار الطبيعيةي
يتميز ززز إقل ززيم تاونز ززات بتعق ززد مكوناتز ز الطبيعي ززة الوز ز أف ززروت نز زا قبيعي ززا عل ززى مس ززتوى املواق ززع الجيومرفولوجيز ززة
والجيولوجيززةي هز ه املواقززع ألهمز البززاحثين لدرا ززهاا مززو جهززة وتتطلززع لتكززون مواقززع جيو ززياحية وقنيززة ودوليززة مززو جهززة
أخرى؛ إال أن تحقي ه ا الرهان يرتب بمدى تثميالاا وإدراجها ضمو خارقة التنمية باملغربي
الخريطة رقم  :2تحديد أهم املوقع الطبيعية واإليكولوجية بمجال الدرا ة

يمت ززاو املج ززال الجن ززوبي للري ززف األو ز

س زياد الط ززا ع الجبل ززي حي ززت وغط ززي  %40م ززو املس ززاحة اإلجمالي ززة لإلقل ززيم

(حسززو ضززايض )2005ي وتززنبفض إرتفاعاتز قززي اتجززاه الجنززوب نحززو واد ور ززة وتوجززد ضززمو هز ه املرتفعززات التناريسززية
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ع ززض املنبفن ززات تمت ززد عل ززى جنب ززات املج ززاري املائي ززةي فنز ز ع ززو ذل ززك فاملج ززال الغ ززابوي وغط ززي مس ززاحة هام ززة بمنطق ززة
الدرا ززة تقززدر ب  43134هكتززار أي  % 8مززو املسززاحة اإلجماليززةي وقززي ه ز ا السززياق تعتبززر كززن مززو كتلززة جبززن الكيززن وجبززن
ودكززة مززو أهززم املرتفعززات الوز تنززم ززى وتنززوع ف ززائن الغطززا النبززاتي حيززت أاززبح قززي السززنوات األخيززر تنززطلع بززلدوار
هامززة علززى مسززتوى ممار ززة بشززاط السززياحة الجبليززة وذلززك عبززر إبشززا مبيمززات ترفقايززة وشز مسززالك ومسززارات ززياحية
باملرتفعات الجبليةي

 2-3اقتراح مدار للسياحة الجبلية يعرف باملؤهالت الطبيعية والثقافية بجنوب الريف األوسط:
إن تحقي رهان التنمية املحلية باملناق الجبليزة رهزين بمزدى تعبدزة املزوارد الطبيعيزة والبشزرية والثقافيزة وجعلهزا
محززور جل ز املززوارد االقت ززادية للمنطقززةي وقززي ه ز ا اإلقززار ف ز ن ا ززتغ ل املواقززع الجيومرفولوجيززة والجيولوجيززة املتززوفر
بمنطقة جنوب الريف األو

وإدراجها قي مسلسن التنمية عبر تايدة ه ه املواقع ق د جل ال وار إلقاا نادف إ زى تركيزز

م اريف اإلنفاق االقت ادي باملنطقة حوى تنعكس على الوضعية االقت ادية واالجتماعية للساكنة املحليةي
الخريطة رقم  :3املدارات السياحية للمواقع الجيولوجية والجيومرفولوجية بمنطقة جنوب الريف األو

وشززكن النش ززاط الس ززياحي أه ززم قط ززاع اقت ززادي يمكززو أن يحق ز تنميززة محلي ززة ب ز قليم تاونززاتي ولبل ززوذ ه ز ا اله ززدف
نقترا مسارات ياحية تجمع بين مبتلف ه ه املواقع بمنطقة جنوب الريف األو

(الخريطة رقم )3ي

 املدار األول :فاس –سد إدريس األول  -تيسة – كتلة صنهاجة – تاونات:
بالنس ززبة للسززياحة الداخلي ززة واألجنبي ززة الو ز تر ز ق زي وي ززار املواق ززع الجبلي ززة اإليكولوجي ززة املتواج ززد بجن ززوب الري ززف
األو

والو تنطلز مزو مدينزة فزاس نقتزرا مسزارا زياحيا يزرب بزين مبتلزف املواقزع السزياحية حيزت ينطلز مزو كتلزة

تيسززة امللحيززة بالنسززبة لكززن مهززتم بالحقززن الجيولززوجي والجيومرفولززوجي باعتبارهززا موقعززا متمي ززا باملنطقززة واززوال إ ززى كتلززة
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اززالااجة الوز تتميززز بتوويززع هززام للعيززون املائيززة والوز تشززكن مواقززع ززياحية ج ابززة كمززا تعززد مجززاال م ئمززا ملمار ززة رياضززة
تسل الجبال ودارس التنوع النباتيي

 املدار الثاني :بوعادل  -بني وليد – سد أستالو – تاونات:
بالنسبة للمسار الثابي ضمو املسارات السزياحية الجبليزة والوز تزروم اال زتفاد والتعزرف علزى خ زائص مميزز مزو
السياحة املتعلقة باملحي البيئ واإليكولوجي ملواقع العيون املائية؛ فموقع عين بوعادل يتزوفر علزى مزبه ت زياحية هامزة
ومتنوعز ززة تجمز ززع بز ززين املز ززوارد املائيز ززة ومحيطهز ززا البيئ ز ز الو ز ز تعتبز ززر مز ززو مكونز ززات السز ززياحة اال تشز ززفائية ومجز ززال منا ز ز
ل

ززتيطان املبقز

باعتبززار وجززود مدينززة تاونززات املتمركز با ز ا املجززال والوز تتززوفر علززى مراكز للتسززوق وفنززادق باإلضززافة

لوجززود مبيمززات من مززة تجمززع بززين املعززايير الوقنيززة والخ واززيات املحليززة كمبززيم ب ز وليززد املجززاور ملنبززع بوعززادل
عد ش مسالك قرقية ابوية تجمع بين كن املكونات واملميزات اإليكولوجية بمجال الريف الجنوبي األو

ززيما

ي

 املدار الثالث :تاونات – سد الوحدة  -وجبل ودكة:
الوجهة الثالثة مو املسار السياحي املقترا بد ا سد الوحد األكبر قي إفريقيا بالنسبة لهوا ايد األ مام ودارس الحيزا
اإليكولوجيززة والبززاحثين الجيولززوجيين اززعودا إ ززى جبززن ودكززة املجززاور لسززد الوحززد والغ ز بمكونات ز ومبه ت ز الطبيعيززة و
مشاهده املميز مو قمم املطلة على السد وال ي يتوفر بدوره على مبيم جبلي من م ومستقبن لل وار ي
بستنت انط قا مما ب

أن املواقزع الجيولوجيزة والجيومرفولوجيزة الوز تتواجزد بمنطقزة جنزوب الريزف األو ز

تتميززز بتعززددها و ناهززا إال أناززا يززر مسزتغلة بالشززكن الز ي يجعززن املنطقززة تنززطلع بززدور ززياحي هززام يبهلهززا لت ززبح وجهززة
ياحية جاذبة على ال عيد الوق والدو ي مو شلناا الدفع با ا املجال نحو تنمية ذاتية ومستديمةي

 -4أفاااق ومقترحااات ملعالجااة إشااكاالت االقلاايم إلعااادة توجياات التهيئااة املجاليااة وبناااء النمااوذج
التنموي املحلي للمجال الجبلي /الريتي والحماية من املخاطر الطبيعية:
تبرو خريطة التشخيص الترابي ومقترحات الهايدزة باملجزال الجنزوبي للريزف األو ز (الخريطزة رقزم  )4مجموعزة مزو
النطاق ززات ذات الخ ززائص املتنوع ززة م ززو حي ززت عناا ززر الهشاش ززة وامل ززبه ت الترابي ززة الوز ز تمت ززاو با ززا؛ لز ز لك ت ززم تقس ززيمها
للمجاالت التالية:

 التوجت األول :سيناريوهات التهيئة للتنمية الحضرية املندمجة:إن االق ع على مرفلوجية النوا األو ى للمراك الحنرية با ا املجال تبرو أناا ارتبط

شزكن وثيز مزع أمزاكو املنزا ع

املائيز ززة واأل ز ززواق التقليديز ززة وتعز ز و تطورهز ززا مز ززع املرحلز ززة اال ز ززتعماريةي كانز ز قز ززي مجملهز ززا ال تتعز ززدى العشز زرات مز ززو الز ززدور
السززكنية وت ايززد التو ززع العمرابززي بززاملراك الحنززرية بنسززبة أكبززر خ ز ل ززنوات التسززعينيات الو ز عرف ز فت زرات جفززاف
قويلززة بسززبيا وبززدأت تلخ ز معالهززا الحنززرية بززوتير ززريعة مززع بدايززة القززرن 21مي كمززا أن ا ززتمرارها با ز ه الززوتير يبززرو أن
املراكز الحنززرية ززتلتقى فيمززا بيالاززا مسززتقب ي حيززت إن الخريطززة أ ززفل ( الخريطززة رقززم  )4تبززرو التو ززع العمرابززي القريز
املززدى شززعاع  1كلززم والتو ززع الحنززري املتو ز املززدى ب شززعاع  3كلززم بينمززا التو ززع الحنززري البعيززد املززدى شززعاع 5
كل ززم؛ يب ززرو أن املراك ز الحن ززرية باملج ززال امل ززدروس ززتندم فيم ززا بيالا ززا ويش ززكن تق ززارب امل ززداريين الحن ززريين لتاون ززات وع ززين
عابشة خير نموذج ل لك الجين مو املدن املتو طة واملراك ال اعد ي تفسر ه ه ال اهر بكون التعمير يلخ باز ا النطزاق
املرفلوجيززة الشززريطية الو ز تتبززع املحززاور الطرقيززة وعلززى امتززداد املجززاري املائيززةي ل ز لك بسترشززد با ز ه املقاربززة أن يززتم تع ي ز
البنيات التحتية وتقوية مشاريع الهايدة الترابية الحاملة للمشروع الحنري با ا املجالي
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الخريطة رقم  :4التشخيص املجالي لعناصر الهشاشة وسيناريوهات النموذج التنموي املحلي للمجال
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 التوجت الثاني :مشاريع التهيئة وتثمين املوارد الترابية:يتن ززمو هز ز ا الجز ز م ززو التش ززخيص التراب ززي تقس ززيم املج ززال امل ززدروس ب ززين النطاق ززات ذات األولوي ززة لك ززي تب ززص
ملشاريع السقي الع ري وت بح مدارات زقوية ع زرية منتجزة للثزروات الف حيزة ن زرا ملزا تمتزاو بز مزو مميززات االنبسزاط
والترب ززة املمي ززز وامل ززوارد املائي ززة الكثيف ززةي باإلض ززافة إ ززى تب ززيص املج ززاالت االنتقالي ززة ب ززين النطاق ززات الغابوي ززة واملنبفن ززات
الالاريززة ملشززاريع تقويززة را ززات األشززجار املثمززر ملززا لهززا مززو أهميززة و يواقت ززادية وبيئيززة تحززافظ علززى التربززة وتح ز مززو
بشل املباقر وم اهر التعرية باإلضافة إ ى النطاقات الو لها خااية ال راعات واملراعي املو ميةي

 التوجت الثالث :سيناريوهات التوقعات والحماية من املخاطر:قززام التشززخيص الثالززت بتقسززيم املجززال الجنززوبي للريززف األو ز إ ززى ث ثززة نطاقززات (الخريطززة رقززم  )4تتززلثر عنااززر
هشاش ززة مبتلف ززة تس ززهم ق ززي بش ززل املب ززاقر الجيومرفلوجي ززة حس ز الخ ززائص الس ززائد با ز ه النطاق ززاتي ذل ززك أن املج ززال
الغرب ززي يتمي ززز بالرقوب ززة العالي ززة والتس ززاقطات الكثيف ززة واملركز ز

بينم ززا النطاق ززات التلي ززة جن ززوب املج ززال تتمي ززز بب ززائص

جيولوجية هشة تسهم بوتير ريعة قزي بشزل املبزاقر الجيومرفلوجيزةي بينمزا بالنطزاق الثالزت باز ا التشزخيص يجسزد مجزال
الش ززمال الش ززرقي ال ز ي يت ززلثر عناا ززر البني ززة والص ززخار ن زرا لس ززياد تفرع ززات انكس ززارات النك ززور الش ز ال ز ي وس ززهم إ ززى
جانز عنااززر الهشاشززة األخززر ى قززي بشززل مبززاقر مرفوديناميززة قويززة ومززدمر ي لهز ا ينبغززي أن توجز أليززات الهايدززة والتززدخن
وف الخ ائص الو تميز كن نطاق على حد ي

 التوجت الرابع :النطاقات ذات األولوية لتأهيل األوساط وفك العزلة:ح ززاول التش ززخيص الت ززا ي تق ززديم ع ززض النطاق ززات ذات األولوي ززة حي ززت ينبغ ززي تنمي ززة األو ززاط القروي ززة الو ز تتطل ز
التجهيز وإعاد التلهين بكن الجماعات الترابية الهامشزية مزو املجزال (الخريطزة رقزم  )4بربطهزا باملحزاور الطرقيزة األ ا زية
وتع ي ز بنياتا ززا التحتي ززة والسو ززيو اقت ززادية و يره ززاي بينم ززا نج ززد ك ز لك ع ززض املج ززاالت الو ز تتطل ز ف ززك الع ل ززة وتقوي ززة
اقت ززاد الجبززن بالنطاقززات الجبليززة الوز تعززابي مززو اززعوبة الولوجيززة وقلززة املززواردي كمززا ينبغززي أينززا حمايززة عززض النطاقززات
الو ز تتمي ززز بم ززبه ت إيكولوجي ززة وبيئي ززة متنوع ززة كاملج ززاالت الغابوي ززة الو ز تحتن ززو ث ززرو ابوي ززة قبيعي ززة تع ززابي اال ززتغ ل
الكثيف والتراجع قي مساحاتااي

 -5اسااتنتاجات وتوصاايات ماان أجاال إعااادة توجياات أشااكال التهيئااة املجاليااة والحمايااة ماان املخاااطر
الطبيعية:
إن منججيززة الدرا ززة التحليليززة والتشخي ززية للمقاربززة الجغرافيززة التطبيقيززة قززي مجززال الهايدززة وإعززداد الت زراب الو ز
تناول ز تق ززديم تركيب ز للتح ززديات وامل ززبه ت بجه ززة ف ززاس مكن ززاس :م ززع مقت ززرا مش ززروع النم ززوذج التنم ززوي للمج ززاالت الهش ززة
الخاضززعة للمبززاقر الطبيعيززة إلقلززيم تاونززات نموذجززا؛ قززد أبانز عززو الغمززو

الز ي كززان وشززوب وضززعية املجززاالت الهشززة

وإشززكالية الهايدززة الترابيززة بجهززة فززاس مكنززاس عمومززا وإقلززيم تاونززات خااززةي ويمكززو مززو خ ز ل نتززائ ه ز ه املقاربززة تقززديم
مجموعززة مززو االقتراحززات مززو أجززن إعززداد توجيز أنمززاط الهايدززة والتززدخ ت للتبفيززف مززو وقززع املبززاقر ؛ نلخززص أهمهززا قززي
التوايات التالية:
-

التززدخ ت الغيززر املعقلنززة واملكثفززة بالنطاقززات الهشززة ززوا مززو قززرف السززاكنة أو مززو قززرف املب سززات تسززهم قززي
أحيان عد باإلخ ل بالوضع البيئ وبالتن يم املجا ي؛
22

المملكـة المغربيـة

جـامعـة سيـدي محـمد بـن عبـد اللـه

Royaume du Maroc
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

كلية اآلداب والعلوم االنسانية سايس – فاس

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs -Fès

-

يزاب الن زر التوقعيزة واالحتياقيززة قزي مجززال الهايدزة الترابيززة؛ و يزاب درا ززات الوقزع امل ززاحبة للمشزاريع ولبززرام
الهايدة études d’impacts؛ ال

-

ال ي يبلف أضرارا على املنشدات والبنيات التحتية؛

ض ززرور االن ززدماج االجتم ززاعي و االقت ززادي للمج ززاالت الجبلي ززة والريفي ززة ق ززي املح ززي الجه ززوي و ال ززوق

وذل ززك م ززو

خ ل انجاو مشاريع و شراكات مندمجة ( ياحية ف حية اناعات تحويلية جمعوية مقاوالتيةيييي)؛
-

ض ززرور رف ززع الع ل ززة املجالي ززة واالقت ززادية واالجتماعي ززة ع ززو املج ززاالت الهش ززة ألق ززاليم جه ززة ف ززاس مكن ززاس عام ززة
وإقلززيم تاونززات خااززة باعتبززاره مجززاال ا ززتراتيجيا للززرب بززين شززمال الززب د وو ززط وبززين شززرق و رب ز ولكون ز
يحتنو مبه ت ترابية مادية و ير مادية يمكو أن تستثمر لتحقي التنمية محليا وجهويا ووقنيا؛

-

تحس ززين مس ززتوى البني ززات والتجهي ززات التحتي ززة بامل ززدن واملراك ز ال ززاعد م ززع تحدي ززد مج ززاالت التو ززع العمراب ززي
بالنطاقات ال الحة للبنا والغير املهدد باملباقر الطبيعية؛

-

إنجززاو درا ززات قبليززة و عديززة لت ززميم الهايدززة بنززا ا علززى درا زات قطاعيززة ونطاقيززة ال ززتبراج مجززاالت متجابسززة
وبرمجة م ئمة؛

-

تحسيس وتشجيع املنتببين والفاعلين باملجال على بلور ت ورات جماعية بلهمية الوقاية مزو املبزاقر الطبيعيزة
وبزاالنبراط البز -قطززاعي قززي بلززور املشززاريع الترابيززة وتثمززين املززوارد الترابيززة بجهززة فززاس مكنززاس وأقطاباززا االقليميززة
واملحلية؛

-

مساعد ا تقرار الساكنة باملجال ووقزف وحزف الججزر القرويزة عبزر إنجزاو البنيزات التحتيزة والسو زيو إقت زادية
النز ززرورية بز ززاملراك الناشز ززدة وذلز ززك قز ززي إقز ززار معالجز ززة شز ززاملة تلخ ز ز عز ززين االعتبز ززار التنميز ززة املسز ززتدامة بل عادهز ززا
االقت ادية واالجتماعية والثقافية وااليكولوجية؛

-

دم الدرا ات األكاديمية ضمو مبططات إعداد التراب والهايدة ب براو وتثمين املوارد الترابية مو جهة ولتفزادي
اإلخطار الو قد تسبباا دينامية التغيرات املناخية مو جهة أخرى؛

-

ضززرور إدمززاج ورد االعتبززار للمكونززات الطبيعيززة والثقافيززة والتاريبيززة والبيززو إيكولوجيززة للجهززة واألق زاليم وجعلهززا
ضمو أولويات املشاريع الترابية؛

-

ضرور إشرام الباحثين األكاديميين واملجتمزع املزدبي قزي إبزراو وتسزوي الخ وازيات الترابيزة والثقافيزة والطبيعيزة
للمجال واملشاركة قي اقتراا وتتبع وتنفي برام الهايدة الترابية؛

-

اال ززتثمار ق ززي امل ززوارد الترابي ززة واإليكولوجي ززة وال ززدم ب ززين كاف ززة األبش ززطة املجالي ززة (الف ح ززة الس ززياحة ا ززناعات
تقليدية وتحويلية و يرهما)؛

خ ا ااتا اما اة:
لقززد حاولنززا مززو خ ز ل ه ز ا التقريززر إب زراو مبتلززف االشززكاالت ومكززامو القززو الو ز تمتززاو ب ز جهززة فززاس مكنززاس عامززة
وإقلزيم تاونزات خاازة قزي إقزار تنزيزن املشزروع الترابزي املحلزي للمجزاالت الهشزة الجبليزة مالازا والريفيزة مزو خز ل مجزال إقلززيم
تاونات قي ياق التحوالت الراهنة على مستويات عد ي كما حاولنا مناقشة الحلول والتوايات كلرضية للنمزوذج التنمزوي
با ز ا املجززالي وبنززا علززى ه ز ه اال ززتنتاجات تززم تقززديم ومناقشززة مقترحززات بعتبرهززا كلرضززية يمكززو اعتمادهززا لخل ز ديناميززة
جديد مع اقتراا بدائن تنموية لتجاوو اإلشكاالت املجالية والبيئية الو وعابي مالاا مجال الدرا ةي
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فب ززالر م م ززو تع ززدد املش ززاريع التنموي ززة الو ز عرفه ززا املج ززال وتع ززدد الهياك ززن املب س ززاتية والقانوني ززة لت ززدبير املج ززاالت
الهشززة فهز ال والز تشززوباا عزد عيززوب وإكراهززات مززو قبيززن يززاب التنسززي

وضززعف تحيززين الن ززوص والقززوانين و يززاب

مفهوم تدبير املباقر الطبيعيزة باز ه األو زاط الهشزة وضزعف مسزاير وتيزر التحزوالت الطبيعيزة واإلقت زادية واالجتماعيزة
الو ز أاززبح تتطززور وتتحززول بززوثير ززريعة باإلضززافة إ ززى يززاب رظيززة ا ززتراتيجية تعمززن علززى تنزيززن املقاربززات الحديثززة قززي
مجال التشاركية والشراكات والتثمين والتلهين لخل مناا اقت ادي واجتماعي وبيئ يحق التواون ويرفع مبشزرات النمزو
والتنمية ويوج التدير الفعال والتنمية املستدامة با ا املجالي
لقد أ زهم املقاربزة املعتمزد قزي الجغرافيزة التطبيقيزة إلعزداد التزراب الوز تنب ز علزى رظيزة شزمولية متعزدد األ عزاد
هززدفها الززرب بززين الع قززات الجدليززة املب سززة إلشززكالية املجززاالت الهشززة والو ز تتحق ز مززو خ ز ل تحليززن عززد مسززببات
تززبدي ملبرجززاتي فعن ززر الهشاشززة ال يقت ززر علززى عن ززر معززين بززن يتل ززس اعتمززادا علززى من ومززة مززو العوامززن املتداخلززةي
ل ز لك قززي البدايززة قمنززا بتشززخيص وتحليززن إشززكالية التنميززة بجهززة فززاس مكنززاس عمومززا وب ز قليم تاونززات خااززة للتلاززين
لسيناريوهات النموذج التنموي باملجاالت الهشزة علزى املسزتوى الن زري وامليزدابي والتطبيقزي وبازدف التزلقير األبسز ملجزال
الهايدة وإعداد الترابي
كمززا أاززبح ل امززا علززى الفاعززن العمززومي واملشززرع القززانوبي بلززور ت ززورات ومبططززات مجاليززة وبنززود قانونيززة باززدف
الرفززع مززو ديناميززة الهايدززة ولتجززاوو التحززوالت والتحززديات الكبززرى قززي ززياق التحززوالت املناخيززة ومززا يواوناززا مززو إشززكاالتي وهززي
نفززس الفتززر الو ز أعطي ز أهميززة بالغززة للبيدززة قززي السيا ززات العموميززة للمغززرب مززع ززو قززوانين خااززة بالبيدززة والتنميززة
املسززتدامة (ق ززانون البيد ززة 03ي )11والقززانون اإلق ززار 99ي 12كميث ززاق للبيدززة والتنمي ززة املس ززتدامة وإدراج املبززاقر املناخي ززة ق ززي
مش ززروع ق ززانون 13ي 50املتعل ز ب ع ززداد الت زراب باإلض ززافة إ ززى إح ززدار املجل ززس األعل ززى للم ززا واملن ززاا بت ززاري  2أكت ززوبر 2015ي
بزاملواوات مززع انطز ق االورال االاز حية الكبزرى بقيززاد ج لززة امللززك ن زره ب؛ مززو قبيززن إبشززا مب سزات رائززد قززي مجززال
التنميز ززة واالعز ززداد والتز ززلقير بز ززد ا بالد ز ززتور الجديز ززد للمملكز ززة املغربيز ززة لسز ززنة  2011واملجلز ززس االقت ز ززادي واالجتمز ززاعي
والبيئ ز والجهويززة املتقدمززة و تنزيززن ال تمرك ز االداري والززدعو إ ززى ضززرور تفعيززن االلتقائيززة قززي التززدخ ت القطاعيززة ثززم
املشززروع الرائززد ل ززيا ة النمززوذج التنمززوي الززوق ي ل ز لك تززلتي مسززاهمتنا هات ز قززي بالدرجززة األو ززى كواج ز وق ز ملسززاهمة
الباحثين األكاديميين قي يرور التنمية بب دناي

الئحة املراجع املعتمدة:
بريان محمد  ،الناصري محمد  ،العوينة عبد هللا  " : 2006،كتاب املغرب مقاربة جديد قي الجغرافية الجهويةي
ب اان تي ااري نبي اال ('' ،)2011الهايد ززة الحن ززرية ب ززاملراك الريفي ززة :عوائ ز التو ززع العمراب ززي وآلي ززات ت ززدبير املب ززاقر بح ززت لني ززن دبل ززوم الدرا ززات العلي ززا
املعمقة قي الجغرافية بكلية ااداب والعلوم اإلبسانية فاس -اوس جامعة يدي محمد بو عبد ب فاسي
بن تيري نبيل  .2019 ،املباقر الجيومرفلوجية والهايدة باملراك الحنرية وهوامشها جنوب الريف األو  :النشزل التزدبير والتوقعزاتي أقروحزة لنيزن
الدكتوراه قي الجغرافية  388ص كلية ااداب والعلوم اإلبسانية اوس فاس
بن تيري نبيل  ،الهواري عبد الغني2020 ،ي تقييم حجم ابعكا ات األخطار الجيومرفلوجية على فقدان التربة جنوب الريف األو وإبراو
بو :املجال املجتمع التراري  18دجنبر 2019ي
العناار املفتاا للتدبير والهايدة املجاليةي أشغال الندو الوقنية حول موضوع :حو
الكلية متعدد التب ات تاو ي
بن تيري نبيل  ،صابيري أبوبكر وأعتير مصطتى .2019 ،إشكالية تدبير املوارد املائية باملجال الواحي حالة دادس األو ز ي أشزغال النزدو الوقنيزة
حول موضوع :الحكامة الترابية رافعة أ ا ية للتنمية  9و  10نونبر 2017ي ص 94 -71ي الكلية متعدد التب ات تاو ي
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بن تيري نبيل والهواري عبد الغنى 2019 ،ي يرور التحوالت قي الترار العمرابي للسكو بمجال الريف الجنزوبي األو ز ومقدمتز  :مقاربزة تاريبيزة
وإح ز ززائيةي أشز ززغال نز ززدو الت ز زرار العمرابز ززي بز ززاملغرب :التحز ززوالت ورهز ززان التنميز ززة الترابيز ززة كتز ززاب جمز ززاعي ص 234 -217ي الكليز ززة متعز ززدد
التب ات تاو ي
با ا ا ا ا اان تيا ا ا ا ا ااري نبيا ا ا ا ا اال والها ا ا ا ا ااواري عبا ا ا ا ا ااد الغنا ا ا ا ا ااي2019 ،ي بز ز ز ز ز زرام التنمي ز ز ز ز ززة الترابي ز ز ز ز ززة الكبز ز ز ز ز ززرى بجن ز ز ز ز ززوب الريز ز ز ز ز ززف األو ز ز ز ز ز ز  :ح ز ز ز ز ز ززيلة وتقيز ز ز ز ز ززيم
للوضع االقت ادي واالجتماعي والبيئ كلية ااداب والعلوم اإلبسانية ظهر املهراو فاسي
ب اان تي ااري نبي اال ،الرفي ااق محم ااد ،د اارطيط عب ااد الغن ااي ،د اارطيط ج ااواد والجن اااتي اإلدري ا ي عب ااد الحمي ااد .2016 ،ت ززدبير األخط ززار الطبيعي ززة بامل ززدار
الحنري ملدينة فاسي مجلة الترار العمرابي باملغرب ورهانات التنمية الترابية ص 255 -243ي فاسي
باان تيااري نبياال ،الهااواري عبااد الغنااى والعمااراوي محمااد2017 ،ي الحكامززة الترابيززة قززي مجززا ي التعميززر وحمايززة البيدززة وأفززاق الت ززور الجديززد لسيا ززة
إعداد التراب وف الجهوية املو عة باملغربي مجلة تشريعات التعمير والبنا مجلة أكاديمية دولية محكمة العزدد الثالزت ISSN 1112-958
ص 85 -66ي الج ائري
بن تياري نبيال ،الهاواري عباد الغناي .2019 ،اإلقزار القزانوبي واملب سزاتي لتزدبير املبزاقر الطبيعيزة باملزدارات الحنزرية :حالزة جنزوب الريزف األو ز ي
مجلة العمار وبيدة الطفن مجلة دولية محكمة العدد الرا ع الرقم الدو ي  ISSN 2478-0014جامعة باتنة  1الج ائري
بن تيري نبيال ،صاابري أباوبكر والهاواري عباد الغناي .2018 ،املجزاالت الجبليزة بزاملغرب :حزالو الريزف األو ز الجنزوبي والسزفوا الجنوبيزة لألقلزس
مقاربة مقارناتية وكرقو رافيةي منشورات شعبة التاري والجغرافية العدد الرا ع الكلية متعدد التب ات تاو ي
الكبير األو
ب اان تي ااري نبي اال ،ص ااابري أبااوبكر واله ااواري عب ااد الغن ااي2019 ،ي أهميززة ن ززم املعلومززات الجغرافيززة والتطبيقززات اإلح ززائية قززي الحمايززة مززو املبززاقر
كلية ااداب والعلوم اإلبسانية وجد 2019ي
الطبيعية وتدبير املجال؛ حالة املراك الحنرية الناشدة بجنوب الريف األو
بن تيري نبيال ،دارطيط عباد الغناى ،التنكاور محماد ،والحماموطا ي مصاطتى2015 ،ي تز ل مقدمزة الريزف األو ز بزين تزدهور األو زاط الطبيعيزة
وبرام الهايدة املجالية :برنام تحدي األلفية األمريكي نموذجاي أشغال ندو الدينامية املجاليزة وإعزداد التزراب سزاوس وهوامشز ي ص -151
 174كلية ااداب والعلوم اإلبسانية ظهر املهراو -فاسي
ب ااوجروف س ااعيد :2007 ،الجب ززال املغربي ززة  :أي تايد ززة؟ أقروح ززة (دكت ززوراه الدول ززة) جامع ززة القاضز ز عي ززا
مراك ي

كلي ززة ااداب والعل ززوم اإلبس ززانية

بوطريكي امليلود " ،2010 ،املسللة البيئية :مقاربات متعدد و أعمال مب ساتية" أ تاذ القانون اإلداري بالكلية املتعدد التب
جريد ر مية عدد  4470بتاري  24ذي القعد  1417املواف  3ابرين 1997ي

ات بالناظوري

دستور اململكة املغربية ظهير شريف رقم 91ي11ي 1اادر قي  27مو شعبان  29( 1432يوليو  )2011جير عدد  5964بتاري  28شعبان 1432
( 30يوليو  )2011صي3600ي
ظهياار شااريف رقاام  1.15.83اززادر قززي  20مززو رمنززان  7( 1436يوليززو  )2015بتنفي ز القززانون التن ي ز رقززم 14ي 111املتعل ز بالجهززات جريززد
ر مية عدد  6380بتاري  23يوليو  2015ص  6585ي
القانون  47.96ال ادر بتنفي ال هير الشريف رقم 84ي97ي 1اادر قي  23ذي القعد  1417املواف  2ابرين  1997املتعل بتن يم الجهات /
معمر مصطتى  ،أجعون أحمد "إعداد التراب الوق والتعمير" مرك النسخ سجلما ة الطبعة األو ى  2006-2005ي
ملي هشام " بال الحكامة الترابية باملغرب" منشورات مجلة مسالك العدد  22/21ي
وزارة اإلسكان والتعمير والتنمية املجالية :تقرير " واقع حال إعداد التراب الوق  "2009-2004منشورات مديرية إعداد التراب الوق – الرباطي
يحيااا عبااد الكبياار " 2010 ،تقسززيم التزراب و السيا ززة الجهويززة بززاملغرب  :نحززو إعتمززاد جهويززة يا ززية ي" منشززورات املجلززة املغربيززة لززإلدار املحليززة و
التنمية عدد 84ي
املؤسسات واملصالح االدارية
 الوكالة الحنرية لفاس ووار التجهيز والنقن واللوجستيك 2015 املندوبية السامية للتبطي (مديرية اإلح ا ) فدرالية الوكاالت الحنرية 2015 املبط املديري لتوجي الهايدة العمرانية لفاس الكبرى SDAU25
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agraires et développement durable édité par Mohamed Laouina , Ed el Maarif Aljadida Rabat , PP35-61
Akdim B., 2008 : Elements stratigiques du développement durable de la mantagne Marocaine : Une synthèse. Géomaghreb n°5
BEN-TIRI, N. & HOUARI, A., (2020) Application des méthodes géomorphologiques et du SIG dans l’étude des glissements de terrain à
Mechràe El Ghaba (Taounate, Rif méridional). Ouvrage collectif ; risques naturels, environnementaux et sociaux dans l’espace
Marocain: mécanismes, gestion et problématique de l’aménagement, FLASH, université Ibn zohr Agadir.
BEN-TIRI, N., HOUARI, A., & GARTET, J. (2018) : Risque des mouvements de terrain au Rif Meridional. Aspects de vulnérabilité et modes de
gestion : cas de Taounate- Maroc. Faculté polydisciplinaire de Taza (à paraitre).
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le 01 janvier 2017. URL : http://rga.revues.org/2259 ; DOI : 10.4000/rga.2259.
EL JIHAD M-D., 2016 : « Changement climatique et développement rural dans les montagnes du Moyen-Atlas et leurs bordures
(Maroc) », Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine [En ligne], | 2016, mis en ligne le 05 octobre 2016, consulté
le 01 janvier 2017. URL : http://rga.revues.org/3373
GARTET Abdelghani (1995) ''Risques naturels et habitat dans le Prérif central marocain : cas du Centre de Tissa (Maroc septentrional(''.
Diplôme de 3ème cycle en Architecture, Urbanisme et Aménagement (CEAA), Section Habitat et développement, École
d'Architecture Marseille-Luminy, Carte et notice explicative, Marseille
GARTET J.,Gartet A. et Janati idrissi A.,(2008): le projet et le pays d’accueil touristique du moyen atlasau sud de taza, Géomaghreb n°5
PP 129,134.
GARTET, A. (2010) : Mouvements de terrain et risques environnementaux dans l’agglomération de Fès et son arrière-pays : aménagement,
gestion et prévention. Edition du Secrétariat d’Etat chargée de l’Eau et de l’Environnement, Rabat, 234 p.
LAOUINA A., 2000 : Dynamique agraire et dégradation des terres dans les régions de montagne au Maroc, la perspective d’un
développement durable.la montagne du marocaine ; dynamique agraires et développement durable édité par Mohamed
Laouina. Ed el Maarif Aljadida Rabat , PP 5-34.
LE COZ, J., )1965(, Douar et centre rural: du campement au bour, Revue de la géographie du Maroc, n° 8. pp. 9- 14.
MAURER, G., (1968), Les montagnes du Rif central : Etude géomorphologique. INST. Chérif, n°14, Thèse d’état, 499 p.
Ministère de l’Agriculture et de la réforme agraire, direction des eaux et forêts et de la conservation des sols (1994) : Plan d’aménagement
Antiérosif du bassin versant de l’oued Ouergha : rapport principal يpp :235-236, Rabat.
NACIRI M., 1997 : Les montagnes marocaines, de la centralité à la marginalisation : réflexions pour une réinsertion des massifs
montagneux dans l'espace national  يin les zones défavorisées méditerranéennes, L'Harmattan, Paris, pp. 51-69.
SIMON A. , 2001 : Les montagnes, objets géographiques en dissertations corrigées. Collectif sous la direction de Gabriel Wackerman.
Paris : Ellipses, 2001.

26

