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 مقدمة عامة:

   القرر  الشرررين زررفي فشرك  رتعد متشردوة ا  ر ا  وفي ، لقد عرف المغرب ظاهرة التمدين منذ القدم

%سررند 35إلرر   الشررررين % مررب زدايررد القررر 8زارتفررا  الاررعا  الينررريشن مررن  وذلرر ، مختلفررد ال ارردايو

من  . 1اعن  والااب االاصاء الشام للاعا  ، 2004سند %55,4إل   1994سند  %51,4ن وم، 1971

ممرا ،  فيشها زرعل مختلر  علر  الملرا ، وتزايد أعداو المراكز الينريدتالزياوة الديم غرافشد  ذه تائج ه

راكررز انررريد ةررغشرة  تشلررد م وظهرر رألرر   اررمد  100د أعررداو المررد  العترررى الترري تفرر   أوى إلرر  تزايرر

  .رتقاء الينريواالالدينامشد التي عرفتها المد  العترى 

قتصررراويد وااليمعررن أ   قررر   زررري  التزايررد فررري أعرررداو المررد  كرررا  لرررك وور فرري التيررر الي الملالشرررد 

زشنما في آخرر ااصراء  1997سند  249إل   21900 مركز انري سند 27اشث ا تقلنا من ، جتماعشدواال

ممرا يرد  علر  أ  المغررب عررف  ،مركز انرري 400اعن  وةل عدو هذه المراكز إل  والعام للاعا  

 . ملتمب عل  اد س اءوال م ا انريا سريشا أثر زرعل كتشر عل  الملا  

 ،ملرراالي الينررريدال  يشنهررا  ررزوس الارراكند الت سررب الينررري النرراتج عررن عرردة ع امررل مررن زأوى  

، إلر  تردفع عمرا ري علر  ااراب الهر ام ، ؤهالي اقتصراويدومر ظرا لمرا تتر فر علشرك مرن فررم للشمرل 

غشراب و، دصفشيي الذي تغشب فشرك أزارا التلهشرزاي الشم مشروال الشر ائيظه ر أ  يد للاعن  إل  التاليوز

  . كذل  مراقتد التناء

فالنرغا ، لالشردومقتصراويد وامرراكل اجتماعشرد تج عنهرا فهذه الدينامشرد التري عرفهرا المغررب  ر إذ 

الينررريد الترري تتميررل فرري اال ترررار الف  رر ي  ا فمرردالمتزايررد علرر  الملررا  الينررري أوى إلرر  زررروف 

  . شر ائي للاعن زهام  المديند وال

                                                            
  2006 مطتشد وار النرر المغرزشد، الدار التشناء، ام من أجل طم س مرترك،المغرب الممعن اسهام في النقاش الش ،المندوزشد الاامشد للتخطشا، 1

2 R. Escalier,  La croissance urbaine au Maroc, Université de Nice, 1972. p12  
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عرفر  اشرث ، تندرج مديند معناس  من هرذه الدينامشرد الينرريد التري عرفتهرا جرل المرد  العتررى

إلر  عمرالتشن  1992قارم  سرند و، ا  م ا انريا سريشا تيعم  فشك ملم عد من اآللشراي المختلفردزدوره

 .ووياال (، ت ال ، معناس الزيت  ، المر ر الاتشنشد، االسماعلشد، )امريد جماعاي انريد 6تنما  

 964 466لشصرل إلر  ،  ارمد 443214ار الي  1994زلغ عدو سعا  المديند ااب إاصراء سرند   

إذ  فالمدينرد  . 3 ارمد اارب اقسرقاطاي 708386 2020ن المت قب أ  يتلغ في أفع وم، 2004سند   امد

التررالي وز، الملررا   هررذانررزوس  يوالعرفرر  ت سررشا كتشرررا  تشلررد عرردة ع امررل مررن زشنهررا الزيرراوة الطتشششررد 

شيي صررفوالاشررث تي لرر  هررذه الملرراالي مررن أاشرراء للاررعن الشررر ائي ، زروفتيرر الي ملالشررد زرراله ام 

 .مرافعوالالمتناثر إل  جماعاي انريد تشا ي من  قص في التلهشزاي 

غشررر مختلفررد و دإلرر  ظهرر ر أ ررعا  ت سررب ملالشرر ،علرر  اارراب الهرر ام  الترردفع الشمرا رري أفنرر  

ا طالقرا  . خطشا يشتمد أوواي ووسائل تاراعد علر  التهشئرد الملالشردوتتنقصها سشاسد تهشئد فشالد ، منالمد

تطرر ر المراكررز والش امررل الترري أوي إلرر   مرر  ويمعررن التارران  عررن مررا هرري ا سررتاب  مررن هررذه المشطشرراي

 الهامرشد للمديند؟

ذلر  و، تفاوي منرك مدينرد معنراس كيشرراتشتتر اللماعرد الينرريد لمدينرد ويارال  مركرزا هامررشا اسر

لهرا أ  تللرإ إلشرك معن عتتار اللماعد زميازد ااتشاط عقاري للمديند يوا، الاعنشد المراكلزالتخفش  من ادة 

)ووار الا سري( يتلرغ  ط را انريا اشرث تي لر  مرن اري هامرريوتعرف  اللماعد   م ا  . عند الياجد

، 20105 ارمد سرند  80000إل  جماعد انريد يتلغ عدو سرعا ها  41987 امد سند  12000عدو سعا ك 

س مرن مختلر  المنراطع التري كما أ  هذه اللماعد كا   تتمشز زا ترار جش ب من وور الصفشح  تشلرد النرزو

هررروب مررن مركررز المدينررد الرتفررا  ثمررن الشقررار والالرر  إلرر  المنطقررد مررن أجررل الشمررل زمشمررل االسررمن  أ

 . تل ث زعل أ  اعكوال
                                                            

اس، رسالد لنشل  هاوة ز  ت  الخزا ، اال شاش الشقاري الشم مي زالمغرب: االتي المؤساتشن الله يتشن للتلهشز والتناء زمدينتي فاس ومعن  3

 23م. . 2000، الدكت راه، كلشد اآلواف فاس ظهر المهراف
اب م. اليان والزوي ، أ عا  الشمرا  الذاتي زمديند معناس، زيث لنشل وزل م الدراساي الشلشا في اللغرافشد، جامشد ميمد الخامس كلشد اآلو  4

 167م. .1987، والشل م اال اا شد الرزاط
 2005شم التهشئد للماعد وياال  لاند اسقاطاي تصم  5



 د. خالد العلوي ___________________________ __________________________________________________________ -حالة جماعة ويسالن-آليات وأشكال التوسع الحضري بمكناس 

3 

برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية   

 اإلشكالية: -1

يثشرهرا علر  الملرا  الهامررري وتينردرج هرذا الم  ر    رمن الدينامشرد التري تشرفهرا المرد  العتررى 

من زشن الش امل التي أوي إل  فا  ملرا  المدينرد لشغطري ، نزوس الريفيلواينري  الفالنم، الملاور لها

لماعراي والهعذا فمديند معناس تلتدب اجتدازا يعاو يعر   مطلقرا المرد  الصرغشرة ، مراكز هامرشد ملاورة

 .  6الينريد الملاورة لها التي ترتتا زها ارتتاطا وثشقا   ها تنم أ رطد انريد  ئشلد

التالي فالتردخل زاللماعرد وز، نري ل ياال  من اي هامري إل  جماعد انريدالمركز اليتي    

، متناقنرد زالملرا  الينرريو  غشرر متلا اردمما أوى إل  زرروف أ رعا  ، أو عف ي إراويزرعل كا  إما 

نريا كتشرا خاةد فري الارن اي ا خشررة اشرث وةرل عردو اا  فقد عرف  اللماعد الينريد ل ياال   م

مررن ، وااررب تقررديراي لرررئشس قاررم التشمشررر زلماعررد وياررال ،  اررمد 47820إلرر   2004الاررعا  سررند 

 ظرررا الرتفررا  فرري عرردو الرررخص ،  اررمد 80000 2012خررال  سررند فترررأ أ  يعرر   عرردو الاررعا  مال

مرب الشلرم أ  ، والمراريب الاعنشد المتن عد التري تنرم الشمراراي المخصصرد للارعن االجتمراعي، الممن اد

  . افد سعا شد مهمدكيهذا الرعل ييتنن 

ثمرن المترر  رتفربوا ،من ملا  مدينرد معنراس لللماعرد الينرريد ويارال  ا تقل  المنارزد الشقاريد

معا شراي ماويرد كافشرد لال ردماج إتي ال تت فر علر  الاقصاء وتهمش  للفئاي الميدووة الدخل  وزالتالي، مرزب

، الاررعنشد الترري تشرفهررا مدينررد معنرراس ا فمرردو، فتغطشررد اللماعررد زررالتلهشزاي النررروريد . زهررذه الملرراالي

مررراريب مختلفررد مررن زشنهررا المررراريب زرملررد عررن طريررع  ،الدولررد مررن قتررل ميررا اهتمررامجشررل هررذا الملررا  

 رافد إلر  إ، الخاةد زالقنراء علر  الارعن الغشرر الالئرع والارعن االقتصراوي وزشر  الفرشالي االقتصراويد

فتشدو المتردخلشن ز يارال   رلب علر  ، رسمششنلوام الاريشن أتدخل المنشرشن الشقاريشن الخ ام س اء منه

وتتل ر أ رعا  مختلفرد ومتتاينرد  اتلرد عرن ، لشر ائيواوتنامي الاعن القا   ي ، في ملا  الشقار االستيمار

 . ملم عد من اآللشاي المختلفد

                                                            
 145م  ، 2006، مطتشد المشاري  اللديدة، الرزاط ج   فرا ا ا تروا ، المغرب مقارزد جديدة في اللغرافشد الله يد،   6
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، لشرر ائيا تررار الارعن ا فري كرا  لرك وور أساسري(  أستابلشدة )الناجب  الينري غشاب التخطشا 

غشرر  ،متازشد للمشب أ عا  التناء زالمنطقردوالالمراقتد  كما أ  . الملا وهشعلد   تنظشمما لك من تيثشر عل  و

ومرب ظهر ر أ رعا  ت سرب ملالشرد مرن ، من المرفل جشد الينريد التري تطترب اللماعرد الينرريد ل يارال 

وا طالقرا مرن هرذه المشطشراي  . متناقنردأةتح للملا  مرفل جشد جديدة و، خال  تدخل المنشرشن الشقاريشن

 : ا ساسشديمعننا ةشاغد اال عالشد 

وكش  ساهم  هذه اآللشاي في تتلر ر ، ماهي اآللشاي المتيعمد في  م  وتط ر اللماعد الينريد ل ياال 

أ عا  الت سرب الينرري؟تتفر  هرذه اق رعالشد الشامرد إلر  ملم عرد مرن التارانالي  لخصرها علر  الررعل 

  اآلتي:

  م  وتط ر اللماعد الينريد ل ياال ؟ ماهي ع امل  -

 ما ه  وور المتدخلشن في وينامشد اللماعد الينريد ل ياال ؟ -

فرري تتلرر ر أ ررعا  ومرراهي مارراهمتها اآللشرراي المتيعمررد فرري تشمشررر جماعررد وياررال   مرراهي -

 الت سب الينري؟

 الفرضيات: -2

وتلشلرك ، خارجشردوالاآللشراي الداخلشرد للتيث في هذا الم     الرائ  الذي تتيعم فشك ملم عد من 

شقاريرد المتيعمرد والفري الل ا رب المتشلقرد زاالكراهراي الطت غرافشرد  الزد من القشام زتيث، م   عا مشقدا

 الفر شاي التالشد :وةشاغد ، مختلفد ومتناقند فشما زشنها عا  أفي زروف 

 عراثر ، وتن  أاشراء الصرفشحانروتغطشد المنطقرد زتصرامشم للتهشئرد ، وتينري لمديند معناس الالنم

طرر ر لللماعررد وترافقررك  مرر  ، خاةررد تلرر  الترري ياررتفشد منهررا الشمررا  المهرراجرو ، تلزئرراي الدولررد

 الينريد ل ياال 

 وظه ر أ عا  تشمشر مختلفد، في وينامشد اللماعد الينريد ل ياال  امهم يشتتر الشقار عامال 

 قصاء وتهمش  الفئاي الميرومدوا، ارزد الشقاريدفي ا تقا  المن، ساهم تشدو المتدخلشن زاللماعد 
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 دوافع اختيار البحث : -

 ررك ينرردرج أوخاةررد ، يعتاررشها هررذا الم  ر   التري ا همشررد كرا   ررازب مررن، تيررثإ  اختشراري لهررذا ال

ثم التيرث عرن مردى تيقشرع رغتراي ،  شعاسها عل  الملاالي الهامرشدوا من الدينامشد التي تشرفها المد  

عرداو وازد اققصاء زالمناطع الهامرشد ا طالقرا مرن التيرث فري كشفشرد تردخل الدولرد فري تهشئرد يارومالاعا  

اهتمرامي زهرذه المنطقرد لمرا تزخرر زرك  و رازب كرذل  مرن، دى استينار التشد اق اا يومميل هذه الملاالي 

  . الزا  الشمرا ي المت اةلوا تشا شك من تده ر  تشلد النغا الترري وممن مؤهالي طتشششد 

 أهمية الموضوع : -

لهررذا ، رتتا كررذل  زررال اقب الررذي  ششررركمرر  ررك و، يعتارري هررذا الم  رر   أهمشررد زالغررد  ظرررا لراهنشتررك

تيرث عرن اليلر   وال،  تغا  عل  ميل هذه الم ا شب سشطلشنا عل  المراكل التي تششرها مد ناواالفالتيث 

زيارن تردزشرها  وذلر طر ر مرد ها وت  في تقردم يتلل الدو عل  اعتتار أ  تقدم  ،ليل هذه المراكل المالئمد

 . هشئتهاوت

 أهداف الموضوع : -

 هي كاآلتي :التي  ريد ال ة   إلشها و ا هدافيتلل  التيث في هذا الم     في تيديد ملم عد من 

   مررن ملم عررد مررن ا اشرراء الصررفشيشد ، التيررث عررن اآللشرراي المتيعمررد فرري تيرر   الملررا  ز ياررال

 التلهشزاي في الشر ائي إل  جماعد انريد تشا ي من  قصتناء والالمتناثرة 

  ؤوي إلرر  عرردم ، وتررالترري تارراهم فرري تنررامي الاررعن الشررر ائي، تنشررد الشقاريررد المشقرردةال التشرررف علرر

 .   تناق  ملالي ةارخلإواال الام في الناشج الينري 

  ياال الملا  ز  ديند معناس عل  متط ر و م تيثشرتيديد 

 منهجية البحث : -3

      ،  ظرررا لتشقرردهفرري وراسررد هررذا الم  رر   مالئمرردااطررد زم  رر   التيررث يتطلررب و ررب منهلشررد لإل

عل  المقارزد التاريخشد مرن خرال  التيرث  فقد إعتمد اوزالتالي ، داخل ملم عد من الش امل المتيعمد فشكوت
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ا علرر  خرررائا طلشنرروا،  شعاسرراتها علرر  الملررا  الميررشا زهرراواطرر ر المدينررد زالمنطقررد وتعررن ظررروف  رررية 

 اعتمرد ا . مصراور التري تناولر  هرذا الم  ر  والعل  المراجرب طلشناوا، وتصامشم تهم المنطقد تم ا لافها

مؤسارد الشمررا  مؤساراي اليع مشرد ميرل ال كالرد الينرريد ووال، كذل  عل  زش  المشطشاي االاصائشد

 . اامشد للتخطشا مندوزشد الوالمفترشد الله يد للتشمشر وال

وزالترالي يلرب ، التااث ال ياتطشب أ  يق م زماح للملتمب يتم الللر ء للششنرد المميلرد للملتمربزما أ  

لعري  صرل إلر  مارت ى الششنرد الشلمشرد الم  ر عشد ، وو  إغفا   ي جا ب، أ  تع   للششند تميشلشد زالفشل

علر  طريقرد الشردو  ااشرث اعتمرد علشهرا هري عشنرد مفت ارد عرر ائشد  اعتمرد اوزهرذا فالششنرد التري ، الشمدوال

، زميازررد الرررقم الشررر ائي المناسررب 5الشرردو  واختر ررا، الرررقم الشررر ائي المناسرربمررن خررال  تيديررد  الشررر ائي

وارةرنا فري ت فيشنرا ، أسرة م فعد عل  ا اشاء الم ج وة زاللماعد 150عل  عشند ملم عها  عتمد اوا

  . هذا عل  الفر  الم ج و زشن ا اشاء من اشث عدو الاعا 

الترري سرراعدتنا أكيررر فرري مشرفررد التنطشررع  تصررامشموالعلرر  ملم عررد مررن الخرررائا  كمررا أ نررا اعتمررد ا 

زر ررامج المشل مرراي اللغرافشررد  ومررن أجررل ا لرراف الخرررائا اسررتشملنا، الملررالي لللماعررد الينررريد ل ياررال 

mapinfo ،كذل  اعتمد ا عل  زر امجSPSS  اسرتشما  و، من أجل تفريغ االستماراي وو شها في جداو

 . ا  عا  التشا شد التي تااعد عل  التشلشع وتيلشل المشطشاي

 الصعوبات والعراقيل:  -

وتنرشك فري زشر  ا اشرا  أمرام ، يتمشز التيث المشردا ي زصرش زاي جمرد تيرد مرن عزيمرد التاارث  

، تهراومن هنا  الل تهرب المصالح في مد ا زالمشل ماي التي كنرا  طل، زش  الش ائع التي يصشب تخطشها

كررذل  عرردم اصرر لنا علرر  المشطشرراي الخاةررد ،  ب التماطررل و طرر   اق تظررارشامررل أخرررى مشنررا زيسررلوت

 نش  كرذل  المرراكل التري واجهناهرا خرال  ، الذي ال فا  في زدايتك، زالتصمشم الت جشهي للتهشئد الشمرا شد

فرا أوظنرا مرنهم زي نرا  شمرل مرب إمرا خ ،    الشديد من ا سر لم ترغب في مد ا زالمشل مراي، الشمل المشدا ي

 . الالطاي
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 الدراسات السابقة: -4

يديرد أزشاوهرا وتفري زلر رة مررعلد التيرث ، دراسراي الارازقدوالتتلل  أهمشد االطال  عل  التي ث   

مرن خرال  زنراء فر رشاي التيرث ، ستفاوة من النترائج التري ت ةرل إلشهرا الترااي   اآلخررو واال، لاالتهاوم

 . ستعما  الل ا ب التي وقف  عندها الدراساي الاازقدوا، التي ت ةل إلشها اآلخرو ا طالقا من النتائج 

تترشن أ  هنراك ، هرم المنطقرد المدروسردوترسائل التي لها ةلد زالم  ر   والوزشد االطال  عل  التي ث   

 عدو قلشل من التي ث التي تناول  الم     زهذه المنطقد ومن زشن هذه التي ث:

 سرند ، لنشرل وزلر م الدراسراي الشلشرا زعلشرد اآلواب زفراس، زه والزوي  م الي اليانالتيث الذي أ ل

تطرر  فشرك التاارث للدينامشرد ، أشكال العمران الذاتي بمدينة مكناس، ذي يتمي ر ا  وال، 1987

ثرم تطرر  فري  قطرد ثا شرد   رعا  الت سرب الملرالي زمدينرد ، رعد التي تشرفهرا مدينرد معنراساالمتا

وأزررف سررعد ، مرن ا تررار للشمررا  الرذاتي كمرا سرماه، راكل التي يشرفها هذا الملا موال، معناس

 .  تشلد الهلرة المعيفد تط ر هذه ا اشاء ويم غرافشا

وفري  قطرد أخشررة تيردث التاارث ، ا تقل التااث لليديث عن الشر ائشد التي تتمشز زها هرذه ا اشراء

خصرص هرذا الفصرل للشمرل ، د زردوار الا سري سرازقاعن آلشاي تداو  الشقار وا تاج ا اشاء الارري

 . إال أ ك لم يتطر  لآللشاي المتيعمد في تشمشر وت سب اليي، المشدا ي

  ذي تمير ر ار   والر، لنشرل  رهاوة اقجرافة 1992التيث الذي ا لزه الطالب اامد الررقاوي سرند

وار السوسااي هيئااة المجااال الحبااري بمكناااس: حااي ويساا ن نمو جااا دوتانتاااا السااكن السااري 

اشرث عمرل علر  ، تطر  التااث في هذا التيث للدينامشرد التري عرفهرا اري ويارال  سرازقا، سابقا(

اشررث وةررل عرردو  1992و ررب ارري وياررال  فرري اطرراره الترراريخي ا طالقررا مررن ظهرر ره إلرر  سررند 

تطر  كذل  لآللشاي التي سراهم  فري  مر  وتطر ر اري ويارال  ،  امد 20000الاعا  آ ذاك إل 

والمنررارزد الشقاريررد الترري زرردأ يشرفهررا هررذا ، مررن زشنهررا المارريلد الشقاريررد وتشرردو المترردخلشنو، سررازقا

التي تلتلي للتنراء الشرر ائي  ظررا لشردم ت فرهرا علر  ، ا لها من تيثشر عن الفئاي النششفدومالملا  
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 اتلرد عرن التطر ر ، لعن جماعد ويارال  عرفر  عردة تير الي س سرش ملالشد . االمعا شاي الماويد

وذلرر  زشررد ترر طشن مررراريب سررعنشد ، 2000الررذي عرفتررك خاةررد مررب ترردخل الدولررد ازتررداءا مررن سررند 

  . منم   االجتماعيوالمختلفد ومتتايند من اشث الرعل 

 :بحاث لنيال ، التهيئة الحبرية في مدينة مكناس من خ ل وثائق التعمير، 2000مصطفى كسابي

 داب مكناسجامعة المولى إسماعيل كلية اآل، شهادة اإلجازة

وعرالج إ رعالشد تتشلرع زمردى تريثشر سشاسرد المارتشمر ، تناو  هذا التيث م     التهشئد الينريد

 ،مش قرراي المرتتطررد زتهشئررد المدينرردوالثررم تنرراو  أهررم اال شعاسرراي  ،علرر  التهشئررد الينررريد زمعنرراس

تلالشرد غشراب االرئرد الشقال شرد فري الملرا  الينرري ولشصل إلر  التاران  عرن مردى انر ر التهش

ومرن خرال  أاعرام الظهرائر ، إلر  اردوو  هايرد االسرتشمار 1930 ةل إل  أ ك منذ وت . شر ائشدوال

اردث تغشرر هرم التنايراي التري أةرتي  تتر فر علر  تلهشرزاي  ،الصاورة خال  الفترة االسرتشماريد

ت ةرل كرذل  و، إ افد إل  التهمش  الذي عرفك الاعا  عل  المات ى الاعني، ومرافع  روريد

إل  ك   الملا  الينري ما فا  يشررف تشيررا و رشفا كتشررين مرن خرال  مرراكل تخرص زشر  

 .   ششد الشقاريدوالمراكل المرتتطد زال  ب الطت غرافي والالقطاعاي 

 :بيئاة نماو ا مديناة مكناس:حمرياةوالدور الجماعات المحلية فاي التعميار ، 2003لطيف رشيد ،

 جامعة المولى إسماعيل كلية اآلداب مكناس، اإلجازة بحث لنيل شهادة، االسماعيلية، ويس ن

من خال  االطال  عل  هذا التيث اتنح زي  التااث تناو  هذا الم     مرن فاويرد مهمرد وهري 

وكذل  مدى قدرة اللماعاي وكفاءتهرا فري تارششر ، وور اللماعاي الميلشد في تهشئد وإعداو الملا 

  اللماعررد الينررريد ليمريررد تينرر  زاهتمررام زررالغ لشصررل التااررث إلرر  أ . نظررشم  ررؤو  ترازهرراوت

أمرا فشمرا يخرص جماعرد ، اعتتارها المركز التلاري ا ساسي زالمدينردوزلت فرها عل  م ارو مهمد 

مالشرد ممرا والاالسماعلشد فهي جماعد ادييرد الشهرد تشرا ي مرن مرراكل وعلرز فري المر ارو التررريد 

تشررا ي مررن مررراكل تتللرر  فرري  ررش  وياررال  فشيررشن أ  جماعررد ، يررنشعس علرر  التنمشررد الميلشررد
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شر  وزمات ى وكفراءة ا طرر زمللارها التلردي خاةرد وأ هرا تتر فر علر  مهنردس مشمراري واارد 

 طر التااث زش  اقجراءاي التي يلب القشام زها: وس، التقنششن

 ترريد لللماعاي الميلشدواللتائشد والتشزيز القدرة المالشد  -

 . ي الملا  الينريالتناشع زشن مختل  الفاعلشن ف -

  : ش العقاااري العمااومي بااالمغرب: حااالتي الملسسااتين الجهااويتين انعاااال، 2000بوشااتى الااازان

جامعاة سايدي محماد بان ، رسالة لنيل شاهادة الادكتورا ، كناسومبناء بمدينتي فاس والللتجهيز 

 . علوم االنسانية فاس ظهر المهرازوالعبد هللا كلية اآلداب 

  إ رعالشد أساسرشد ترتلخص فري وور المؤسارتشن اللهر يتشن للتلهشرز والتنراء تمي ر هذا التيث ا 

وقرام التاارث زصرشاغد ، مردينتشن زصرفد خاةردوالفي تنمشرد وإ شراش الشقرار زراللهتشن زصرفد عامرد 

 الفر شاي التالشد:

 أهمشد وور المؤساتشن الله يتشن في تفششل الا   الشقاريد زالمدينتشن -

  تاج عقار مرتفب اليمنواهما ا زال  المؤساتشن عن ماار -

 ساهم اق تاج الشقاري للمؤساتشن في تفرقد س سش ملالشد أساسها الذخل -

يطرس التم يل ومصاوره عراقشل كترى في تنمشد اق شاش الارعني للمؤسارتشن اللهر يتشن  -

 . ززناء عل  اد س اءوال

 زالمدينتشن :ومن زشن النتائج التي ت ةل إلشها التااث فشما يخص تدخل المؤساتشن 

 ب الدخل الميدوواغشاب النظرة الرم لشد لل اقب الا سش اقتصاوي  ةي -

أ  هنرراك تترراين مررا زررشن ، خلررص التااررث مررن خررال  اسررتراتشلشاي المؤساررتشن اللهرر يتشن -

رتتا  ممنهرا مرا هر، ويتلل  ذل  في ملم عد من المات ياي، تدخلهما في الا   الشقاريد

وزالتالي  لد زمديند فاس تراجرب ، المات ى الا سش ملاليوززالتيثشر عل  الا   الشقاريد 

وعلرر  ععررس المؤساررد الاررازقد فرر   ، وور المؤساررد الله يررد وةرري ة القطررا  الخررام

فررأ أسرل زها طاع  الرتيعم فري الار   الشقاريرد والمؤساد الله يد زمدينرد معنراس اسرت
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وعرفرر  ، مرتفرربوال سررتقطت  فئرراي واسررشد مررن ذوي الرردخل الميرردوووااق ترراجي زالمدينررد 

 فراذ من زشنهرا هرا رد مصراور التم يرل و المؤساتشن ع ائع اال  وو  تياشن مرووويتها

 . زاق افد إل   ش  التيطشر التقني، االاتشاط الشقاري وتشدو المتنافاشن
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 مقدمة الفصل :

علققا الاققاام  المداسقق، ت دقق ف  عمرانقق  عقق ا  المقق ص الةقق  ر  االنمققا الريققرز اد ا قق    رافقق 

اكاص ذلك نقاد  عقص عق   عاامقس دفسقر ال  قا   السقر ن  لسقكاص ت نشأ  الياار  بجاار الم صا تالفالر  

 . ن اح الر فاالمص ب ناا ال  ا   ال،ب ن   للسكاص الرير  ص ت اسنااادالم ص 

رق قق  الن  قق  مققص ت ادداسققا المقق اراح الريققر   علققا رسققاا المنققا،  الر ف قق  المجققاار سققا    

ص جر قق  ت ،ار ققاادرفققا مققص عقق   ا االفقق    نام قق  المقق ص  7تالجماعققاح الورا قق  جلققا جماعققاح ريققر  

مص السكاص النا ر ص مص منا،  ر ف   نظقرا ل  قاا فقرل النمقس  كب ر فا ا الياار   ةبرح دسدوبس ا

بإمكاناا  ص دسقاع    علقا رقس بنق   تظنا منا  بأص الم ص  ا ياار  الم صات دام  االندشار الفور اا

سقدورار كمررلق  ااال ت النوقار ار باليقاار   ربقا مقص  قال ا ناك فئاح  خرى دندوقس لالسقدورت مشاكلا 

 . البر  عص عمس  اخس الم  ن  اال  ث  االسدورار باا    الا لدد  عمل

فققإص االخققدالس الققذز ظققس  تالظققا ر  الريققر   ققق  فريققح نفسققاا بكققس الدققراا الققا،ن  جذا كانققح 

فق  ت 8لم ص الكب ر     الما من  جاا قا اظلح ا نسب  الدم  صالكبرى ل  م   ا  بوا علا الفاارق المجال  

 كمجقاس لرقس المشقاكس ادندبقرت ر ص  ص اليقاار   ةقبرح بمثابق  ارد قا،  عوقارز بالنسقب  للم  نق  اال 

  . ثمن  النوار علا اعدبار  ص  ذه المنا،  دنرف انخفايا ف  ت المردب،  بالسكص

ممقا جنلاقا دندوقس مقص  تبسقرع  كب قر  جاار  للم ص الكب قر  دنمقا ادد،قار ةبرح  ذه المراك  الم

مثقس دلقك الماجقا    تلا دجمناح سكن   يقخم   فلك ق  بقالورا مقص المق ص الكب قر جمراك  قرا   ة  ر  

 . كناس ا فاسامربا، االمص م  ن  ال ار الب يا   بالورا

 

                                                            
ر ائشد، سلالد  دواي وتط ر المراكز الينريد االد سشدي ييش  فعشر وأكن  "، المديند المغرزشد زشن التخطشا والش "آلشاي  رية مشند فهمي، - 7

 2006، فاس-، جامشد سشدي ميمد زن عتد هللا كلشد اآلواب والشل م اال اا شد سايس5ومناظراي رقم
الدينامشد الينريد_ االوارة الميلشد :قرائد في الشالقد التنظشمشد والتنم يد من خال   م ذج أوالو الطشب، زيث لنشل  هاوة  سمشرة مت فع، - 8

 35م. .2008، واب والشل م اال اا شد ظهر المهراف، جامشد سشدي ميمد زن عتد هللا، فاسالماستر، كلشد اآل
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I- شكالية التوسع على حساب المراكز المجاورة:إوحبري والالنم 

 الباحية مجال لتأجيل حل مشاكل المدينة : -1

ألناققا لقق  دنقق  مجققر  ت   كلقق  المجققاس الريققرزخاةقق  فقق  دنظقق   ات دلنققا اليققار    ارا  ساسقق ا

كناقا دندبرمرق   لداسقا المجقاس الريقرز امق ى دنظق   ا  كلق   قذا الت  اام   د  الداسا علا رسقاباا

نظ ماققا  رمققس فقق  ، ادققم بققاا ر م  نقق  مكنققاس مققا ايققاف  ادفمقق ى دا ئقق  اليققار   ت المجققاس مسققدوبال

خق  ااألت ا ئق  اليقاار ادنظق   ادابالدال  فاعدما  رؤ   شقمال   فق  اعق ا  ت الجماعد ص داالس اا سالص

خاةق  ت  ندبر مرق    ساسق  للمشقا  الريقرز للسقنااح الموبلق ت جدماع ااالال  ف  الرسباص البن  المج

 .ع ا  اث و  الدةم   الداج ا  للدا ئ  النمران  جص الاكال  الرير   رال ا دنمس علا اا

ألص ت مقص األ م ق  بمكقاصت الدرك   علا الياار  المجاار  لم  ن  مكناس فق  عمل ق  الدا ئق   ندبر

مثقاس المشقراا القذز سقدنمس مؤسسق  النمقراص علقا انجقا ه  ر قا  ت بر مجاال للداسا ذه المجاالح دند

الدققال  فاليققار   دسققاع  علققا فاقق  الناامققس االم كان  مققاح المدركمقق  فقق  داسققا المجققاس اب . (3ا سققالص 

ت اباققذا ف راسققداا لاققا   م داققا فقق  البرقق  عققص  سققباا د،ققار المجققاس الريققرز بةققف  عامقق ت الريققرز

ت ثق  االندوقاس جلقا در  ق  السق رار  الدار خ ق  الدق  مقرح باقات    مفاا  اليار   بشكس عا سنرااس در ا

 . ناامس االم كان  ماح المدركم  ف اااال

 تعددت التعاريف في تحديد مفهوم الباحية : -2

 البققا مققا  سققدنمس لل اللقق  علققا  banlieuكمققرا ف لمةقق،ل  ت جص مفاققا  اليققار   الققذز ندناالققم

قق   جمقا ا  9. مكقص در  ق  المسقاف  فق   ربقا ك لقامدراحا ت مر ،  مباشقر  بالمق صاال    المنا،  المراذ

دجلا  قذا مقص خقالس الدنقار ف الدق  ا ت الن    مص البارث ص علا  ص اليار      المجاس المجاار للم  ن 

                                                            
المصطف  الر يعي، الدار التشناء مقارزد س سش ملالشد، منر راي كلشد اآلواب والشل م اال اا شد، جامشد اليان اليا ي عشن الرع، سلالد  – 1

 223م. .1996، 1االطروااي والرسائل: 
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 ا ت (Merlin P et Choay F فانقاك مقص  ةقفاا ا بقالر   الممق ص المرق ، برايقر  ا ت ار ح فق  المنقاج 

  P. GEORGE  ) .10ااأل،راف الخارج   لمجماع  رير   الد  دكاص مردب،  بالم  ن ا  

ا ر ق  جناق ترد قا،  للم  نق ااالمص خالس  قذه الدنقار ف  دبق ص  ص اليقار    ق  المجقاس المجقاار 

ئقم ا لق  دنق  ققا ر  علقا اردااامجلا المجاس الياراز كس مص  11ة ر  ا اد،ر ات اددرو  ف اا راجاداا

يقاف  جلقا برمجق  مجماعق  مقص المشقار ا الدق  دنقذر انجا  قا جت ةقناع كص ااسقجا ق اح ادمقص سقكاص 

الدققال  ابت نفققاذ االرد ققا، النوققارز لل القق دفققاا اثمققاص النوققار باققذا المجققاس انظققرا الرت بقق اخس الم  نقق  األ 

ت (. . . . . اسقكاصاعقا   ت فالمجاس الياراز  ندبر مجقاس مناسقا جنجقا  بقرام  سقكن    سقكص اجدمقاع 

نيقق ف كققذلك جلققا  ص اليققار   دندبققر مجققاس مقق ا  للمجققاس الرسققم  الريققرز بققالماا  الفالر قق  ال،ر قق  

 ( . . . . . . فااكمت لرا ت   لباص

ت ر    ص سكاناا  سقدف  اص مقص الخق ماح الدق  دافر قا الم  نق ت ددم   اليار   بالورا مص الم  ن 

 ار ق  يقنف  ت سقدورارلإل بس اةبرح مجاالت اص كما كاص ف  الساب فاليار   ل  دن  مجاس عبار للسك

الدقال  ابت ألص مثس  ذه المجاالح ددافر علا امد ا اح دالئ  الفئاح الفو ر  مقص السقكاصت  ا   الدجا  احر

ألناا دنقرف نق اح  12ت دنا  اال مكص  ص نواس بأص اليار   دندبر مص ةنا االنساص    ا عناا الدجانس 

 .نا احاالخدلف مص ر   الدوال   ت ادفا  ار ي  مخدلف  مص ر    ماكص ائاح علف

نقد  عناقا سقاى  فاقذه الم  نق  لقص ت علا اعدبار  ص اليار      المجاس المجقاار للم  نق  الكبقرى 

نققاق  فقق  النسقق   ت ادن قق  اقدةققا     شقق ابت يققار   درديققص سققكاص قققا م ص مققص  مققاكص  خققرى مخدلفقق 

ذز  كسا اليار    ذه المفارقاح االص الورا مص الم  ن     اا مكص  ص نوالم  امت مجال االاالجدماع  

ادندبر مجاال لرقس مشقاكس الم  نق  ت اذص فاليار   درديص ما ل  دسد،ا الم  ن  ارداا ه . الساس امجال  

                                                            
قار،  ااشد معناس: مقارزد جغرافشد، زيث لنشل وزل م الدراساي الشلشا في اللغرافشا، كلشد اآلواب والشل م اال اا شد جامشد ميمد الطشب لر  10

 76م. .1996، الخامس، الرزاط
 6المرجب  فاك.م. ، 1996، الطشب لرقار -  11
مشر واققصاء واستراتشلشاي التنمشد الميلشد والله يد االد الدار "النااشد زشن هاجس اللتش ميمد أفهار، اامد آي  م س ، سششد آي  ام ، - 12

  2008، الميمديد"، الملتق  الرازب لللغرافششن الشرب، منر راي اللمششد ال طنشد لللغرافششن المغارزد، الرزاط المملعد المغرزشد-التشناء
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عبقر  ثمنق  ت د   ذا الدا، ص المكان  لمخدلف البرام  السكن   الد  لق  دسقد،ا الم  نق  ارداائاقاا ت السكن  

 .اعامس الورا مص الم  ن ت النوار المنخفي 

اذا دنظ   الت ج ئ مص الم  ن  ال مكص فةلاا عنااات اسا الم  ن ادالمد ا   مجاال اليار  دندبر  

فالبقق  مققص  اذصت  مان ققاس دنظق   مسققدوبس الم  نقق  مكان قا اسققاا رقق   مالمقق   تاجعق ا  اليققار   بشققكس ج ق 

 13. ا ئ   ذا الر   المجال ادب،  ق و  لينظر  شمال   ا

II- حبري لمدينة مكناس وتطور جماعة ويس ن والالنم 

 عرفت مدينة مكناس نموا حبريا متسارعا  -1

اديق  دور بقا ت ²كلق  79277رسقا الدوسق   الجاقاز الوق    نرقا ت اللقح د ،  جا  مكناس داف    

ح الجاقق  عمامققا د،ققارا عرفقق . 14مققص سققكاص الم ققرا %2,7ا  مثققسامقق نسققم  ا 2 142 527  ققا  

نظقرا للمكانق  الدق  ددباؤ قا بركق   تامكناس علقا الخةقالت   ما راف ا كب را كاص لم دأث ر مجال  ما 

ادشكس م  ن  مكناس ق،بقا ت جاازاالشناعاا الدار خ  ساا  علا المسداى الا،ن   ااماقناا الج راف  

 . ال رب الشرق  اذ جنس مناا ماقناا رلو  اةس درب، ب ص الم را ات للدنم  

ل ةقس سقن  ت نسقم  470 150 نقا س  1960ر   كاص ع   سقكاناا سقن  ت نماكب ربمكناس  دم  ح

فو  اةقس سقكاص الم  نق   1994سا ارةا  سن  ار15. %2,7بنسب    ا   دنا  ت 318 000جلا  1982

 . نسم  214 443جلا 

 

 

                                                            
 32، 31. م مرجب سازع ، 1996، الطشب لرقار -  13
 74م .مرجب سازع ، 2000ز  ت  الخزا ،   14
، عتد اللطش  فنل هللا اللامشي، "التط ر اليديث لاعا  معناس وظهشرها"، أعما   دوة اليا رة االسماعشلشد، جامشد سشدي ميمد زن عتد هللا  15

  1988، منر راي كلشد اآلواب والشل م اال اا شد زمعناس
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 2009و 9601ما بين  16: تطور ساكنة مكناس1جدول 

 1960 1971 1982 1994 2004 2009* 

 470 556 964 466 991 400 000 318 000 243 470 150 عدد السكان

 2,0 1,8 2,92 1,95   2,48 4,45 %نسبة النمو

 سكنى *المفتشية الجهوية لإلسكان مكناسوالالمصدر: اإلحصاء العام للسكان  

ذلقك نقاد  عقص النق اح ات  ر  سقر ن ددد،قار بقا  ص ساكن  م  ن  مكناسمص خالس الج اس  دي  

ت (. . . . . . داانقاحت جمقا مقص المنقا،  الر ف ق  الور بق    دقا  ت الر ف  لاقذه الم  نق  مقص مخدلقف المنقا، 

كققاص ات قدةققا   ااالالدقق  عرفققح ةققناباح مققص ر قق  الظققراف ال،ب ن قق  ت منققا،  الجناب قق  الشققرق  اال 

 . رس ص ظرافا  االجدماع  ادعص عمس   ف  ذه األفااج المااجر  البر  

كاندشققار  ار الةققف   بالمنققا،  ت الاجققر  علققا بققرا  الن  قق  مققص المشققاكس بقق اخس الم  نقق سققاع ح 

ا ققال  ت كققرا  منققااالألص السققكاص الماققاجر ص اةق، ماا باردفققاا فقق  ق مقق  النوقار  17ت للم  نق   الاامشق  

اا األراي  بأبخس األثمقاص باجيقاف  جلقا انخفقا  مما   ى با  جلا البر  عص منا،  ددافر بت المن ش 

 . ف  مسداى المن ش 

مثقس ا اار الساسق ا سقابوا ت ريرز لم  ن  مكنقاس ظاقار  ر قا   امشق   عشقاائ  االراف   ذا النم 

نظققرا لمجماعقق  مققص الناامققس الدقق  كانققح رايققر  بوققا  فقق  دمقق  ص  ت الققذز  ةققب  امص جماعقق  ريققر  

 . اد،ار الجماع 

 حبري لمدينة مكناس تطور الجماعة الحبرية لويس ن:والنمرافق ال -2

ب،فاح الم  نق   اذلكت نماا رير ا مدسارعا ت علا  رار باق  الم ص الم رب  تعرفح م  ن  مكناس

ث  الداسا المجقال  علقا رسقاا الاقاام  الدق  كانقح دنقرف سق ا   ت علا اساار ا ما   خاس االسدنمار

                                                            
 معناس زدو  وياال  وت ال   16
المر رالاتشنشد، زيث لنشل -االسماعشلشد-وياال  -ي الميلشد في التشمشر والتشئد،  م ذج "مديند معناس" امريدالقدوري جما ، وور اللماعا  17

 10.م. 2004،  هاوة االجافة، كلشد اآلواب معناس
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مقص ر ق   ت ناس ددم   باندمائاقا لمجقاس سقا س القذز  نقرف ب نقاه ال،ب نق ألص م  ن  مكت النشا، الفالر 

 .فالر  الد  دندبر الو،اا الما مص بالمن،و االاياف  جلا الخيرااح ت ا  اصاالم اه الن اص 

ت نظق   ساسق امجال  ج  ق ت ادمرفلاج ق  ج  ق   تعلا المشا  الريرز ذا الداسا المجال   يفا  

الكقص ظاقرح  نا ق  ت الدق  ددجسق  فق  النقاا  األالقا األةقل  ت ك الم  ن  الو  م ر    ص مكناس ل  دن  دل

كان   اسقمما   ى جلا ظاار مراك  رير   ذاح خةائل سكن   ت رير    خرى علا  اام  الم  ن 

 18. مخدلف 

ايقاف  جلقا عاامقس ت ريقرز لمكنقاساالا سالص مص ب ص الجماعاح الدق  د،قارح ند جق  النمدندبر  

بالمجقاس  - اار الساسق  –  كانح الجماع  ما ب ا   الثالث ن اح عبار  عص دجما سكن     قس قات  خرى

ت 1953بسقبا دقا، ص الارق   الةقناع   ا منمقس الفقارجا سقن  د،ار ذا الدجمقا ت الر ف  لل خ س  آنذاك

 .نا،   خرىامل نرف  ذا المرك  دااف  النماس مص جماع  ال خ س  

جنس فئ  عر ي  مص السقكاص ت سداى المن ش امردفاا اثمن  النوار ااناس فالن اح الر ف  لم  ن  مك

فق  ات نسقم  1864 جلقا 1960ل ردفقا عق   سقكاص المركق  سقن  ت در  لالسدورار اب اار الساس ا سقابوا

مسققداى االجدمققاع  اليققن ف االت نظققرا لنامققس الوققرا مققص الم  نقق ت نسققم  2743ةققس جلققا ا 1971سققن  

 . ورار باذه المنا، الذز   ساع  علا االسد

 2009و 1960: تطور عدد سكان الجماعة الحبرية ويس ن ما بين 2جدول 

 1960 1971 1982 1994 2004 2009 

 _ 5,2 8,37 11,06 10,40 3,57 %نسبة النمو

 60085 47820 28687 8148 2743 1864 عدد السكان 

 سكنى الوالمصدر : االحصاء العام للسكان 

                                                            
 43.م.  0092، الاهالوي عتد ال هاب، تقششم تلرزد التهشئد الينريد زمديند معناس، زيث لنشل  هاوة االجافة زعلشد اآلواب معناس  18
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ميقارب  االت مقص خقالس الجق اس بقأص الداسقا الريقرز للرايقر  االسقماع ل   بكقس االدجا قاح دي  

د،قار الوقاز للجماعق  الريقر   االدندبر عاامس سا مح ف  النما ت ردفاا ال،لا علا السكصااالنوار   

دجلقا ذلقك مقص ا ت  وقاناناالذز  درج  مجال ا بالداسقا فق  كقس االدجا قاح للسقكص النشقاائ  اال تا سالص

 360( علقا مسقار  2ت 1با سالص  ر قا  ا سقالص  بإنجا  اخالس البرام  الد  قامح مؤسس  النمراص 

  19 كدار

نظيم وتلعب ارتقاء مركز" دوار السوسي" إلى جماعة حبرية دورا أساسيا في هيكلة    -3

 المجال:

فق  ظاقار  نا ق  ت س المق ص الم رب ق   نام   السر ن  الد  عرفداا جقاالالد،ار ال  ما راف   سا      

ت ا ةقبرح بمثابق  مجقاالح دنقرف فايقا فقا البنقا ت مقصااألد  ا عناقا الدجا ق اح ت رير   بالاام 

رق داقا ت ادمما  فا بالمسؤال ص جلا اعا   النظر ف  مثقس  قذه المجقاالح قةق  دنظ ماقا ادأ، ر قا بوقاان ص

  . 20المجاسجلا مسداى جماعاح رير   اج    ا قة  الدرك  ف  

بل  قق  مكنققاس ا  ائققرد ص  الراجققا ديقق  ت كانققح م  نقق  مكنققاس دندبققر اقل مققات 1991جلققا رقق ا  سققن 

ايقاف  جلقا ت رك  الراجقاام ائر  الراجا فق  الجنقاا كانقح ديق  مركق  مسقدوس  قت (ايار   مكناس

 قس( فق  الشقماس كانقح ديق  مركق  مسقدوس  مقاالز ا رت  ائر  يار   مكنقاسات خمس  جماعاح قرا  

 . جماعاح قرا   اخمس  مراك  مص ب ناا داالس ا  اار الساس  8اياف  جلا 

يقاف  جت خاة  ما الثوس المد ا   علا بل    مكناس تكص ما المرك    الش     الد  كاص  نرفاا اجقل  ل

 اردقأحت عاةم  االقلق   آنقذاكد ب ر ب ص مخدلف الجماعاح ااالجلا بن  الةناباح الد  دخل الدنس   

 نقا ر  1ت 90 .91 .2رسقا المقذكر  رقق  اذلقكت السقل،اح جلقا جةق ار ققرار بإعقا   دوسق   اقلق   مكنقاس

                                                            
 systémes"، 5الياشن أفريز، ر شد ركالد، "معناس: وراسد خرائطشد وتيلشل انري ا طالقا من ة ر القمر الصناعي ست ي  19

d’information geographique (SIG) et télédetection colloque international-euro mediterraneen , université 
moulay ismail faculté des lettres et des sciences humaines meknes, 2006 

القدوري جما ، وور اللماعاي الميلشد في التشمشر والتشئد،  م ذج مديند معناس: امريد_وياال _االسماعشلشد_مر ر الاتشنشد، زيث لنشل   20

 )زدو  تاريخ(،  هاوة االجافة، جامشد الم ل  اسماعشل كلشد اآلواب والشل م اال اا شد معناس
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 قذا الدوسق   قسق  االقلق   جلقا  . 1991فبرا قر  20ت 4086ذز نشر فق  الجر ق   الرسقم   رقق  االت 1991

 21قسم ص: 

 ف  الجناا اقل   الراجا  -

 ا ال ائر  الو  م  ليار   مكناس (   مكناس   بل    مكناس اياف  جلاالف  الشماس  -

منق ه فق  االسا نفس المذكر  فو  قسمح اال   مكنقاس جلقا عمقالد ص : االسقماع ل   فق  ال قرا ر

اققق  كققرس  ققذا الدوسقق   للو، نقق  بقق ص الم  نقق  ت  فةققس ب نامققا رققاج  ،ب نقق  لققاا ز بققافكراصت الشققرق

اسقا مجقال  كب قر  دمثقس فق  الم  نق  اد  مق  الدال  ع س سكاص الم  نق  الوابت م  ن  الج    االالو  م  

 .الج     بدةم   ج    ار ثم االسدنمار آنذاك

ت اجسققماعل  ت جماعققاح ريققر     رمر قق  6جلققا عمققالد ص  ديققماص  1992سققن  قسققمح الاال قق  

الدقق  ت دشققكس المجماعقق  الريققر   لمكنققاست ا سققالص (ت دققاالست مكناسقق  ال  دققاصت المشققار السققد ن  

 22. جما ريرز بالم رادندبر خامس د

عدمقا  مواربق  دشقارك   فق  الدا ئق  اات  قذا الدوسق   الج  ق  بنق ص االعدبقار فق  الدخ،ق ، جا  خقذ     

دق ب ر المسقدوبل  ص لجم قا المنقا،  الدق   يقماا االبإشراك جم ا الفاعل ص ف  الدا ئق   تع ا  المجاساا

ؤ ق  ارت مقا لق   قد  ايقا اسقدرادج   للدا ئق  الدقال  فدا ئق  اجعق ا   قذا المجقاس لقص دقد ابت  ذا الدجما

دقق ب ر االدسققاع  علققا الدخ،قق ، الريققرز ت شققمال   علققا مسققداى الدجمققا الريققرز المكناسقق  ككققس

 . المنولص للخ ماح الرير  

 

 

                                                            
21   Michel PINSEAU,  shema directeur d’amenagement et d’urbanisme de Meknes, analyse-diagnostic, Royaum 
du Maroc ministère de l’interieur, 1992 

التخطشا  مصطف  كنع رة، " المرافع الشم مشد زمعناس واقب اليا : ت قشاي وثائع التشمشر واكراهاي اق لاف"، المديند المغرزشد زشن  22

 2006، فاس–، جامشد سشدي ميمد زن عتد هللا كلشد اآلواب والشل م اال اا شد سايس 5والشر ائشد، سلالد  دواي ومناظراي رقم 
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 : التقسيم االداري لمكناس الكبرى1 خريطة
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III- ول مجالي سريع مراحل توسع الجماعة الحبرية لويس ن : تح 

الدق  درالقح امص جلقا جماعقاح ريقر   ت  در ، بم  ن  مكنقاس مجماعق  مقص المراكق  الةق  ر

سقبا اب قذه المنقا،  ت سا مح ف  ظاار ا ظراف دار خ   اساس ااقدةقا   ت مام  كثاف  سكان  دي  

فالنالقق  الدق  ت اقا  عاا جلا اعدما  نظر  شقمال   فق  دا ئد مماتداسنا مجال ا كب راريرز عرفح االالنم

ايقاف  جلقا ت مايا الذز دي،لا بم كس جماعق االدرب،  ذه الجماعاح ما مكناس دخدلف رسا الماقا 

جماقا ارظقائف كقس جماعق  س  ذه المؤشقراح  مكناقا  ص درق   اكت ساس ااقدةا زاالالمن،ا الدار خ  

 23. ال  ما راف 

 (2004-1982ناس باإلضافة إلى الجماعات الحبرية المحيطة  : نسبة النمو بمدينة مك3جدول 

الساكنة سنة  

1982 

الساكنة سنة 

1994 

نسبة 

  سنويوالالنم

1982-1994 

الساكنة سنة 

2004 

نسبة 

سنوي والالنم

1994-2004 

 %1,7 474556 %2,29 401852 327933 مكناس

 %5,2 47824 %11 28694 8148 ويسالن

 %0,9 13852 %3,57 12668 8314 توالل

 %0,1 12611 %0,99 12521 11128 ادريس. م

 %4,1 6326 %6,77 4223 1925 بوفكران

 2004-1982المصدر : االحصاء العام للسكان والسكنى 

                                                            
23 Mohammed Refass, Amar Idil, abdeslam Mechkori, Lahoucine Azariz,  Note de synthèse relative à l’étude des 
vocation des centre urbains périphériques de Meknes , Toula, Ouislan, Boufekran, Moulay idriss, Oued jdida, 
Lamhaya, Université Moulay Ismail Facultés des lettres et des sciences Humaines Meknes, wilaya de Meknes 
Centre Régional d’investissement, 2007 
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الج اس بأص الجماع  الريقر   لا سقالص اعلقا خقالف بقاق  الجماعقاح عرفقح  سمص خال دي  

   س علقا  قذا مقص  ص الجماعق  االت نازسق اعلا نسب  نماياف  جلا  ناا عرفح  ت نماا مدسارعا للساكن 

 . منذ نشأ  الجماع  جلا امصت دم  ح بدافر الشرا، المالئم  السدورار فئاح اجدماع   مخدلف 

 : المراكز الهامشية للتجمع الحبري مكناس2 خريطة

 

 موقع ويس ن : عامل مشجع على توافد السكان  -1

 فةققس ب نامققا رققاج  ،ب نقق  ت اعقق  ا سققالص باققام  م  نقق  مكنققاس بال اا قق  الشققمال   الشققرق  دوققا جم

ر    ص الالقاج للجماعق  ت كناسامسالص ا الذز  ندبر   ا  رسمح الر ا  ب ص  ت دمثس ف  اا ز ا سالص

لريقرز  ددافر خ،ا، ادةقاس مقا االر قا  الدق  دندمق  للمجقاس ااالت ال  د  جال عبر  ذا الراج  ال،ب ن 

خ، الار   الذز  رب، ا سالص باذه األر ا   دمثس ف  ال،ر   الرئ سق   الدق  دقرب، مكنقاس االت المكناس 

 .بفاس



 د. خالد العلوي ___________________________ __________________________________________________________ -حالة جماعة ويسالن-آليات وأشكال التوسع الحضري بمكناس 

23 

برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية   

اذص فاذا الماقا الور ا مص م  ن  مكناس شجا االسر علا االسقدورار لالسقدفا   مقص الخق ماح الدق    

 . كناس نظرا لدافر اسائس النوساماياف  جلا ساال  الدراقل ال ام  ب ص ا سالص ت دافر ا الم  ن 

ر قق  ت   لققا عل ققم االنبسققا،ت وققا علققا  يققب  سققا س مكنققاس بالااجاقق  الشققمال   ف مققا مايققا الجماعقق  

  .   بالشماس490ا  ت   عن  ال،ر   الد  دؤ ز جلا فاس جناا الجماع 540  درااح اردفاعم ب ص

ا  افره مص مص ماا   ال   لةناع  ام ت24درك ا الةخرز لاذه الايب االاق  شجا الدكا ص الج الاج  

 25علا اسدورار منمس االسمنح اكا   ا ت االسمنح

 : مدينة مكناس وضواحيها ضمن المجال الترابي إلقليم مكناس3 خريطة

 

 

                                                            
 ن العلس التيشري خال  التالش سشنيتع   هذا التركشب الصخري م  24
أامد الررقاوي، ا تاج الاعن الاري وتهشئد الملا  الينري زمعناس: اي وياال   م ذجا)ووار الا سي سازقا(، زيث لنشل  هاوة االجافة،   25

 83.م. 1992، جامشد سشدي ميمد زن سشتد هللا كلشد اآلواب فاس
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 عمل شخصي

 وكالة الحضرية لمكناسالمصدر: المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لمدينة مكناس، )في طور اإلنجاز(، ال

 ن: توطين الجماعة الحبرية ويس 4خريطة 
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 مراحل توسع المجال الحبري: دينامية متسارعة  -2

 : مرحلة ظهور الجماعة1970مرحلة ماقبل  -2-1 

دشققابم جلققا رقق  كب ققر مققا بنقق  المراكقق  األخققرى  اد،ققارت عرفققح جماعقق  ا سققالص الريققر      

ع  ف  الب ا   عبار  عص فكانح الجمات مثس الربا،ت لك الد  داج  علا  ام  الم ص الكبرىاد  تالمجاار 

ت الد  د امنح  مقا اقامق  منمقس الق ا  1935الد  ظارح منذ سن  ت اش االمجماع  مص البنا اح الا  ل  

كاص  دااج  شقماس منمقس بمثاب  الناا  األالا للجماع ت ا عدبراات الذز سا   ف  دااف  النماس للنمس آنذاك

ممققا   ى جلققا ت ذ ص  وامققاص بإريققار القق ا  للمنمققسشقق س عقق   قل ققس مققص النمققاس الققا ت االسققمنح الرققال 

ت سقد س ارق  الساسق  ص الفرةق اات قامق  منقا س االوةق  رااااسدورار فئ  مص النماس بالورا مص المنمقس 

ر ق  كقاص  عق   السقكاص ت فرمس الق اار سقابوا اسقمم   اار الساسق (ت قا  مرال لب ا الماا  االسداالك  اا

 26. نسم  400آنذاك ال  دن ز 

ص جر قق  ت الجماعقق  بظققراف مخالفقق  لدلققك الدقق  دم قق ح باققا بققاق  المنققا،  بمجققاس سققا سدم قق ح   

كناقا بو قح ال – ذا ال اار كاص  اار الساس  ج  ا منقم  –الملك   النوار   ل اار   فر ل  دندوس لألجانا 

ملك دققم  الققذز لقق   وقق   علققا دفا ققحت فقق  رققا    رقق  المققالك الم اربقق  الققذز كققاص  سققما  مققاالز عبققاس(

ن  ابلكص ت 27لكص ب اص ج اىت ر   المرااالح المدكرر  مص قبس االجانا الند اا  ذه الملك  ت لألجانا

سا دةر   ألر  الوا،ن ص بالجماع  دب ص بأص األجانقا كقاناا اراجرا  البر  الم  ان  للمجاس الم راس 

بنقق  رر ققس ات رك  الفالرقق  دققافراص باققذه المن،وقق  علققا بنقق  األرايقق  الدقق   منراناققا للنمققاس بققالم

مبن ق  االفما القح بنق  االرايق  النار ق  ت سق،ااال ةبرح  ذه األراي  عري  للد،ااس ت المسدنمر

 ق  عبقار  عقص بنا قاح عشقاائ   ال ات الد  قا  سكاص  خ سق  آنقذاك بامدالكاقا مباشقر  بنق  رر قس المنمقر

 . ددافر علا ابس، الدجا  اح

                                                            
  20م  .مرجب سازع، 1992اامد الررقاوي،   26
امشد سشدي ميمد آلواب والشل م اال اا شد فاس، جالرخامي لطفي،التيديث وا شعاساتك التمدينشد زلماعد وخشاد، زيث لنشل  هاوة االجافة كلشد ا  27

 34.م. 1986، زن عتد هللا
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ظقس مرافظقا علقا مقا ت لكقص الق اار سقابوات 1953االسقمنح سقن    ذه المررل  اسدورار منمسعرفح 

اكقاص السقكص ت نسقم  2743ر ق  لق  ددجقاا  سقاكندم  تاائقس السقبن ناح كاص عل قم فق  السقاب  جلقا رق ا  

رق  مقص ت اق  قامح شرك  اكقا   ا ببنقا  سقكص  لمسقدخ م اا 28. ( %56  كثر مص الا   مثس نسب  مام 

كص مكقاص اسقت ادجقاه ال،ر ق  الرئ سق  ت بقالجناا الشقرق ت  ص السام صالف الح مخةل لأل،ر االماظف

قق  كانقح  قذه البنا قاح بمثابق  النقاا  الدق  سقاع ح علقا اسقدو،اا ات بون  للنماس شقرق المنمقس 150مص 

 29. ل   ا  اال دما  بن  ذلك باذه المن،و ت النماس مص  منا،  مخدلف 

 ققذه األر ققا  ت مققسااألوقق س اال   ققار ارقق  السققال  ااالت نسققجس فقق   ققذه الفدققر  ظاققار رقق  السققنا  

كانقح دنقرف مرانق  فق   ر ق ت بالمجاالح الفالر   الشا ر  بالورا مص المنمست عرفح اندشارا عشاائ ا

 30. ساق النوار

 : سيادة السكن العشوائي  1980و 1970ما بين  -2-2 

 2763جلقا  1970ص سقن  ر   اةقس عق   السقكات عرفح  ذه المررل  نماا   ما راف ا كب را   

 ا ق  الثمان نقاح د،قارا مامقا فق  نسقب  اباعقرف عوق  السقبن ناح  ت%3,74نسم  ب  ا   سنا   ق ر ا

 %10,4دوق ر ا ب  قا   سقنا   ت نسقم  8150جلقا  1982ر   اةس ع   السقكاص سقن  ت المااجر ص

مققص ت سققا المجققال  ققذه الفدققر  دم قق ح بالدا 31. خاةقق  خققالس السققنااح االخ ققر  مققص عوقق  الثمان نققاحا

 راجا جلا الناامس الدال   : اذلكت االز    اصاماالز باع   امخالس ظاار  اار الب ا  

 الد،ار ال  ما راف  الذز شا دم م  ن  مكناس -

  انخفا  ف   ثمن  النوار با سالص -

 الاجر  المد ا    نرا ا سالص بسبا سنااح الجفاف الد  سا مح ف  دأ   األر اف -

                                                            
 185م. .، مرجب سازع1987وفوي  م. اليان،   28

29   Françoise Navez-Bouchanine,  habiter la ville marocaine, Ed L’Harmattan, 1997. p 101 
30 Moulay lhassan OUZAOUIT,  etude des centres de peripheriques de l’agglomération de Meknes, diagnostic 
du centre de ouislan, universite my ismail, faculte des lettres et des sciences humaines –meknes-, centre 
regionale d’investisseement (cri), wilaya de Meknes, 2004  

 21م   .مرجب سازع، 1992أامد الررقاوي،  31
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 : تزايد التوسع وبداية تدخل الدولة 2000 و 1980مابين  -2-3

فدن   آل اح ال،ر  بالنسب  ت  ذه المررل  داسا مجال  ما  علا رساا األراي  الفالر  عرفح 

سققا مح فقق  دمقق  ص ت الدقق  ال دوقق ر علققا دأ  قق  االثمنقق  المردفنقق  للنوققارت للفئققاح ذاح القق خس المرقق ا 

فنمل ققاح الدفا ققح   ققر ت لمن،وقق  بققالدجا  اح األساسقق   اص د ا قق   ققذه ات  ر  سققر ن دبققات المن،وقق 

سققاع ح علققا اندشققار السققكص ت وانان قق  لألرايقق  الدقق   ملكاققا بنقق  المننشقق ص النوققار  ص الخققاالال

اال   س علققا ذلققك مققص  ص النقق اح الر فقق  اانخفققا  فقق  الو مقق  النوار قق  ت   ققر قققانان االالنشققاائ  

 . عاامس سا مح ف  د،ار الجماع 

ددمثس فق  االندشقار الااسقا للسقكص ت د،ار السر ا للمجاس المبن  كانح لم اننكاساح مجال   ذا ال 

جال ت لق اار الساسق  سقابوا 1986مما  فا بال ال  جلا المةا ق  علقا دةقم   للدا ئق  سقن  ت النشاائ 

ت لجماعق لكص الدرق   اال ار ق  الدق  ريق ح باقا ات  ص  ذا الدةم   ل   سد،ا ا واف الدم  ص النشاائ 

اا سالصا سا مح بشقكس كب قر فق  دوق    1992مص جماع  قرا     خ س ( جلا جماع  رير   سن  

  . الجماع  ف ما  خل الدجا  اح

ت  اسقم صاالارق   االني ف ف   ذه الفدقر  ظاقار األر قا  المجاق   الدق  ددمثقس فق  رق  النةقر 

بققال  ت لققك الخققاال بال  بن كققرزالموابققس بنقق  االر ققا  فقق  م افقق ت الدقق  قامققح ال القق  بانجا  ققا

ممقا  قؤ ز ت ا   عبار  عص  ر ا    ر قانان ق  دفدوق  ألبسق، الدجا ق احت بال  ال ر ان  (ت الا الل 

 . جلا د  ار الب ئ  بسبا الدلا  الذز  ؤثر علا الم اه الس،ر   االبا،ن  

 : توسع مجالي سريع بسبب تدخل المنعشين العموميين 2012و 2000مابين  -2-4

 47820ر ق  اةقس عق   السقكاص جلقا ت دم  ح  ذه الفدقر  باسقدوباس ألعق ا  كب قر  مقص السقكاص

كدلقك ت اقامح ال ال  ببرمج  مجماع  مص البرام  جعا     كل  األر ا  النشاائ  ت 2004نسم  سن  

  ر ق  قامقح بد ا ق  األر قا  الناقةقت 2003بنقا  سقن  االالد  قامح باا المؤسسق  الجاا ق  للدجا ق  

ص فأ لب   النس   الريرز ال  قر ما كقس دمقح اعقا   اامت ر ( 13الدجا   بالدجا  اح اليرار    
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ت جماعقق االالدققال  اسققدو،اا  عقق ا  مامقق  مققص السققكاص نرابت جا قق ه بققالدجا  اح اليققرار  اد  كلدقم 

ت 2002كدج ئقق  ال اسققم ص سققن  ت ايققاف  جلققا المشققار ا اليققخم  الدقق  قامققح باققا مؤسسقق  النمققراص

 1375ات ار   سقكن   مخةةق  للفق الح 2400مناا ت  كدار 360بمسار  دنا   ت  ا  ا سالصار

 . جعقا   اجسقكاص 729عمار  مخةةق  للسقكص االجدمقاع  ا 129ات ار   سكن   للسكص االقدةا ز

امنقر  عقالم  ت لألنشق،  االقدةقا    28ات ارق   خاةق  بقالدجا  اح االجدماع ق  30اياف  جلقا 

 .ول    للةناع  الد

ابالدال  فاذه األشكاس الرير   للسقكص با سقالص الدق   قق مح النمقراص علقا انجا  قا سقدن،   

ت ايققاف  جلققا بنق  االنجققا اح الموققرر انجا  ققات للجماعق  مرفالاج قق   خققرى مخالفقق  للنقاا  األةققل  

 خاة  مناا:ت االد  سدساع  علا الدأ  س الريرز للجماع 

 رانجا  مر،  ،رق   امر،  للو،ا -

 الرب، ب ص ا سالص ا خ س  -

الدقق  دققرب، فققاس بمكنققاس شققرق  6ادثن قق  ال،ر قق  الا،ن قق  رققق ت بنققا  قن،ققر  علققا اا ز ا سققالص -

 ا سالص

ت الدق  سقدب   باقا االشق اس قر بقا 6جال  ص  ذه االنجا اح ل   د  دفن لاا باسقدثنا  دثن ق  ال،ر ق  رقق 

لمن س  وا بقالورا مقص ت  جس المنفن  النام  ما االشار  جلا  ناا دنرف مشاكس بسبا ن ا الملك   مص

 32 . اا ز ا سالص

 

 

                                                            
 
32 Mohammed Refass, Amar Idil, abdeslam Mechkori, Lahoucine Azariz, 2007 : op.cit.p 12 
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 : انتاا السكن بجماعة ويس ن4جدول 

 عدد الرخص الممنوحة السنة

1997 153 

1998 178 

1999 169 

2000 115 

2001 188 

2002 218 

2003 366 

2005 809 

2006 802 

2007 780 

2008 791 

2009 793 

2010 934 

2011 1012 

 الجماعة الحضرية لويسالن، المصدر : مصلحة التصاميم

مدابن  االمما   س علا د ا   المراقب  ت ع ا  الرخل الممنار  مص خالس الج اس د ا   ف    دب ص

 قق س  ققذا علققا اسققدو،اا  عقق ا  مامقق  مققص ت موارنقق  مققا السققنااح الفار،قق ت الوانان قق  لنمل ققاح البنققا 

لكقص  قذا ال ننق  الويقا  الدقا  ت اجر ص خاة  ما الد خس الذز عرفدم الجماع  مقص ،قرف ال الق الما

ردفقاا اثمنق  اات فالميارب  النوار ق  الدق  اندولقح للجماعق ت علا الدج ئاح النشاائ   اال  ر المجا  

الجدمقاع  دندبر مص الناامقس االساسق   الندشقار السقكص ال  قر الوقانان  خاةق  مقا المسقداى ات النوار

 . مد ن  للسكاصاالالين ف 
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 : توزيع أرباب األسر حسب سنة اإلستقرار5جدول 

 % العدد الفترة

 6 9 1970قبل 

 0,7 1 1980و 1970مابين 

 4 6 1990و 1980مابين 

 18,7 28 2000و 1990مابين 

 70,7 106 2012و 2000مابين 

 %100 150 المجماا

  2012  : بحث ميدانيالمصدر 

 ديقق  مققص خققالس الجقق اس بققأص الجماعقق  الريققر   لا سققالص مققرح بفدققراح مخدلفقق  مققص ر قق  رجقق  

دم قق ح باسققدورار عقق   قل ققس مققص السققكاص  مكققص  ص نرةققره فقق   1970ففدققر  مققا قبققس ت السققكاص المداافقق  ص

داافق اص علقا الجماعق  جر ص القذ ص  ةقبراا  اباجيقاف  جلقا بنق  الماقت النماس الذ ص  شد لاص بالمنمس

نظقرا لمقا دنرفقم ت عرفح ب ا   الن اح الر ف ت 1990جلا ر ا  سن   1970 ما الفدر  مص ت ع     قل سا

جفقاف القذز دنقان  منقم األر قاف اخاةق  األر قاف االكقذلك الفوقر ت الم  ن  مص اردفاا ف  الو م  النوار  

  .المجاار 

ذز  نقق ى جلققا د ، قق  االققريققرز السققر ا االبالنمت جلققا امص 1990الفدققر  الدقق  دمدقق  مققص دم قق ح 

فنفققاذ االرد ققا، النوققارز ت الدققالا يققب، مجققاس البنققا  ان،القققا مققص المراقبقق ابت الجماعقق  باثققائ  الدنم ققر

قةق  ت خس االثمقاصأبالنمراص ددجم ةاا  ذه المجاالح الد  ددافر باا األر  بق مؤسس  جنست بالم  ن 

فالمشقراا ت رام  للسقكص االجدمقاع  باجيقاف  جلقا السقكص االقدةقا زابقت انجا  بقرام  جعقا   اجسقكاص

اسقدو،ا ت ( القذز  يق  سقكص  خدلقف مقص ر ق  النقاا2ت 1الكب ر القذز انشقأدم النمراص ر قا  ا سقالص 

ألص   لا  ذه الساكن  ل  دكص ددقافر علقا سقكص ققار ت 2007مص السكاص خاة  ما ب ا   سن   اكب ر اع  

  .ب اخس الم  ن 
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الداسا الكب ر خالس  ذه الفدر  سا   ف م مجماع  مص المننش ص النوقار  ص الخقاال سقاا  مقنا   ذا 

دبق ص بقأص الو،قاا  سفبن  اال،الا علا بن  المن، قاح بالاكالق  الريقر   لمكنقات سر اصاالالرسم اص  

 . الخال كاص لم  ار كب ر ف  دنم ر المن،و 
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 : تطور المجال المبني بويس ن5خريطة 
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IV- ن: معطى ال يساعد على االندمااقتصادية لساكنة ويسواالبنية السوسي  

 ظروف اجتماعية صعبة  -1

 : توزيع أرباب األسر حسب الجنس والسن6جدول 

 السن 

 الجنس

  34-25 44-35 

 

 المجموع + 55 54-45

 123 32 52 26 13 ذكر

 27 6 8 10 3 أنثى

 150 38 60 36 16 المجموع

 2012أبريل ، المصدر : بحث ميداني

د، قا علقا المجدمقا ات مص مجماا القذكار %82الد  دمثس   دب ص مص خالس الج اس الا من  الذكار  

مص مجمقاا   %18دمثس  الد ا ب احالما اجشار  جلا النسب  المام  الد  دسجلاا اجنا  رباح ت با سالص

ا  ص  نققاك عقق   مققص ايققاف  جلقق تم،لوققاحاالاألرامققس اذلققك  مكققص   ص نفسققره باردفققاا فقق  نسققب  ت اجنققا 

 . مسأل  ج ار  شؤاص المن س للمر   الد  درس مرس الرجس عن    ابم الذ ص  دركاص الماظف ص ف  الجن   
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 : توزيع أرباب األسر حسب المستوى التعليمي7جدول 

 % العدد المستوى التعليمي

 %36 54 بدون

 28,7 43 ابتدائي

 6,7 10 اعدادي

 18,7 28 ثانوي

 10 15 عالي

 %100 150 المجموع

 2012أبريل، المصدر: بحث ميداني

 ص الققذ ص ال  دجققاا  مسققداا   الدنل مقق  االبدقق ائ   مثلققاص اامققا  مكققص مالرظدققم مققص خققالس الجقق اس  قق

اذص ت %10فر ص  ص نسب  ارباا األسر القذ ص  دقافراص علقا مسقداى دنل مق  عقال  دةقس جلقا ت 64,7%

و،قص  قذه ت ادب،الق االقس  ن ح  ربا مص جرق   الفوقر ت جر ص با سالص  مكص  ص نوسما  جلا قسم صفالماا

فأ لقا  قذه الفئق  ال ت سكص المخةل للمسدف   ص مقص برنقام  جعقا   االسقكاصاالالفئ  بالسكص االجدماع   

 ا عقص منقا،  نق ابددافر علا مسداى دنل مق  مدوق   نظقرا لنق   اجقا  المؤسسقاح الدنل م ق  باألر قاف  

مكقص  ص نرةقره فق  الفئق  الدق  ا ت ذز رةقس علقا مسقداى دنل مق  مدوق  االقاف مقا الوسق  امخر تاجقام 

ممقا  ق س علقا ت  ذه الفئ    لباا كاص  و،ص بالم  ن ت جلا امص 2005اندولح للسكص با سالص ما ب ا   سن  

  .  ناا اسدفا ح مص المؤسساح الدنل م   الد  ددااج  بالم  ن 
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 : توزيع أرباب األسر حسب حجم األسرة المهاجرة8جدول 

 المجموع +7 6-7 4-5 2-3 عدد االفراد لكل أسرة

 150 11 48 64 27 عدد االسر

% 18 43 32 10 100% 

 2012أبريل ، المصدر : بحث ميداني

ممققس  قق س علقققا  ص ت %76  ز مققا نسقققبدمت  فققرا  7جلقققا  4  لققا االسقققر با سققالص علققا ددققافر 

الماققاجر ص لاققذه المن،وقق  ال دققافراص علققا القق خس الققذز  مكققنا  مققص االسققدفا   مققص السققكص ابالدققال  دبوققا 

اانخفقق  مناققا مسققداى القق خس لقق ى ت ص الو مقق  النوار قق  با سققالص اردفنققح اخاةقق  ت االسققر  مجدمنقق 

ذلقك لدقافر النامقس المقا ز القذز  خقاس ات ثالث   فقرا الدال  فنسب  ين ف     الد  ددكاص مص ابت الساكن 

 . االسر  الممد  رساا الدال  ب ا   اندشار االسر  الناا   علا ابت بذاداا لاا  ص دسدوس

 هن بسيطةومالاصائص المهنية ألرباب األسر : دخل محدود  -2

 : توزيع أرباب األسر حسب مستوى الدخل1 شكل
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ابالدقققال  ت  ر قق  2000ال دجققاا   خلاقق   %77,3ص  ا ققت ص  ققذا الجققق اسمققا مكص  ص نسدخلةققم مقق 

 سالص  ق  عبقار  عقص ألص األنش،  الد   مارساا   لا السكاص با تفمسداى ال خس با سالص ج  منخف 

مسقداا ا ت  ذا  مكص  ص نفسره بقأص األسقر الماقاجر  لا سقالصات 33ف  ال الا   ر ما كل  نش،  بس ،  ا

 . ب،ال  باألر افاالفور االت  ال  المن ش  بالم  ن دام   ااالاالقةا   الما ز ين ف ند ج 

ايققاف  جلققا  ص البققرام  السققكن   كالسققكص ت نيقق ف عقق   اجققا  عمققس قققار لألسققر  مثققس نسققب  مامقق  

ت  ر ق  1000اسدو،بح فئ  عر ي  مص السكاص الد   وقس  خلاقا عقص ت رام  اعا   االسكاصاباالجدماع  

ا الب دا  مقص المقاظف ص بالو،قاا ت %51 ر   دةس نسبدا  جلا  2000  دجاا   خلا   ف  الموابس فالذ ص

ااسدورار   نقاج  عقص انخفقا  ثمقص النوقار اانخفقا  مسقداى المن شق  باجيقاف  ت جار الجمل اد ت النا 

االد   مكقص رةقر ا فق  ت  ر   3000 ناك   يا فئ  مص السكاص  دجاا   خلاا ت جلا الورا مص الم  ن 

  يققا فمشققراا النمققراص  ر ققا   ت لنمققاس بمنمققس االسققمنحاالفارجا باجيققاف  جلققا بنقق  المققاظف صا

 . اسدو،ا فئاح ذاح  خس مخدلفت (2ت 1ا سالص 

جال  نقم فق  ت االجفقاف باألر قافت اذص فاذا المجاس اسدو،ا فئاح كانح دنان  الفور االدام   بالم  ن  

 بسققبا البققرام ت ،ا فئققاح مققص السققكاص  خدلققف  خلاققاالسققن ص األخ ققر   ةققبرح جماعقق  ا سققالص دسققدو

المشار ا السكن   الد  قامح باا النمراص االد  دي  سقكنا مخدلفقا ماجقم لفئقاح مخدلفق  مقص السقكاص مقص ا

 . ر   ال خس

 : توزيع أرباب األسر حسب الوضعية في المهنة9جدول 

 المجموع عائليمساعد  مأجور مستقل الوضعية في المهنة

 150 15 77 58 الن  

% 51,3 38,7 10 100% 

 2012أبريل، المصدر : بحث ميداني

                                                            
33  Mustapha CHOUIKI, l’aménagement des marges urbaines de casablanca, universite hassan2- ain chok, 
faculté des lettres et des sciences  humaines , pole de l’aménagement de l’espace, 2003. P 32  
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ددجلقا ت ألص األنش،  الممارس  مص قبس السقاكن  %51,3ت  دي    من  النش ، ص المسدول ص بنسب 

مثقس نسقب  ت ادنقا اياف  جلا فئ  مام  دشد س بالبت باع  المدجال صاالدوس ،  االف  الدجار  ساا  بالجمل   

ا ق  نسقب    %10 مقا المسقاع  النقائل  فدمثقس ت  قالب دا   نشق،اص بو،قاا الخق ماحا %38,7المأجار ص 

 .  لا النش ، ص باا  نش،اص بو،اا الخ ماحاامام  

 : توزيع أرباب األسر حسب النشاط الممارس10جدول 

صناعة  النشاط الممارس

 تقليدية

تاجر  ظفمو فالح

 الجملة

تاجر 

 التقسيط

تاجر 

 متجول

 المجموع آخر خدمات جندي بناء

 150 39 34 11 14 7 13 1 22 4 5 العدد

% 3,3 2,7 14,7 0,7 8,7 4,7 9,3 7,3 26 26 100% 

 2012أبريل ، المصدر: بحث ميداني

ت   دمثققسانسققجس   منقق  الدجققار  االخقق ماح الدققت دنققرف ا سققالص دناعققا مققص ر قق  ق،اعققاح الدشقق  س

مما  ق س ت انسب  كب ر  دشد س بم  ن  مكناست ا مكص  ص نم   ف اا ب ص فئ  دشد س ب اخس ا سالص 31,4%

باجيقاف  جلقا ت %14فالاظ ف  النمام   دردس مكان  مام  ر   دمثست علا اردبا، ا سالص بم  ن  مكناس

ت %4ألنشق،  الفالر ق  الدق  دمثقسص ا ااما  الرظ مص خالس الجق اس  قت %16,6جن    الد  دمثساالالبنا  

داسقا االا ذا  فسره الد،ار القذز دنرفقم ا سقالص ت ب  ح دفو  مكانداا علا رساا االنش،    ر الفالر  

 . 34ل فس  المجاس  ما  ظاار  نش،  رير   مدناع ت المجال  علا رساا األراي  الفالر  

 مكان العمل: توزيع أرباب األسر حسب 11جدول 

 المجموع القيم المفقودة مكان آخر ويسالن مكناس مكان العمل

 150 33 21 31 65 العدد

% 43,5 20,7 14,2 22 100% 

 2012 المصدر:بحث ميداني أبريل

                                                            
 45. ممرجب سازع، 1996الطشب لرقار،   34
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مقا نظقرا لت %43,5ادبر  م  ن  مكنقاس كقأ   مكقاص للنمقس ادمثقس ت ددناا  ماكص عمس المشد ل ص

شقكس ا سقالص ثقان    ق  مكقاص ت ادانظقرا لوقرا ا سقالص مناقات خ ماد ق اددافر عل م مص  نش،  ةناع   

كفقققاس ت مققق ص المجقققاار االا دقققا ا البقققاق  علقققا المنقققا،  ت %20,7للنمقققس بالنسقققب  للنشققق ، ص بنسقققب 

 . ااج،احاد
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 خاتمة الفصل :

   اندققاج الايققا  ظاققر  ص الدرققاالح المجال قق  الدقق   قق  ندققاج للدرققاالح االجدماع قق  ل سققح سققاى اعققا    

 ما مجال ا امقص خقالس  شقكاس الداسقا ت ألص األاياا االجدماع   االسكن   ال الح علا ما   عل مت الوائ 

ابالدقال  فاقذا الدرقاس المجقال  القذز عرفدقم ت دفسقره عق   عاامقست الد  دم   ا سالص فما  اس  ناك دبا ص

  35. لايا الوائ  ف  قالا ج   الكص  مكص  ص نواس جعا   انداج ات ا سالص ل   أح بج   

نظقرا ألص الجماعق  عرفقح نمقاا ريقر ا مدسقارعا ت فداسا الجماعق  كانقح لقم اننكاسقاح مجال ق 

القذز دم ق  بدقا، ص عق   مشقار ا سقا مح فق  اسقدو،اا فئقاح مخدلفق  دنقان   ت21خاة  ما ب ا   الورص 

عناا برا   شكاس مجال   دنكس ميقماناا ل ند  ت دام   ااجقةا  بالم  ن اال ت الفور االب،ال  باألر اف

اياف  جلا  ص مسداى ال خس با سالص كقاص لقم  ثقر اايق  خاةق  علقا شقكس البنا قاح ال  قر ت اججدماع 

خفقا  مسقداى الق خس لق ى نسقب  مامق  مقص نااالظراف النوار   الرال   بالجماعق   جياف  جلا  صت الدام 

مما  جنلنا ندسائس عص امل اح ت افراص علا ماار  مال   قار دؤ ز جلا ،ر  الااف  ص الذ ص ال  دت السكاص

ص  قذه الجماعق  عرفقح نسقب  نمقا كب قر  موارنق  مقا  اخاةق  ت الد  سا مح فق  دنم قر جماعق  ا سقالص

 . الجماعاح األخرى المر ،  بم  ن  مكناس

 

 

 

 

 

 

                                                            
 323 ، مرجب سازع، م،1996المصطف  الر يعي،   35
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 مقدمة الفصل:

عرفرر  مدينررد معنرراس ت سررشا ملالشررا وا رريا علرر  اارراب الملرراالي الهامرررشد ممررا أوى إلرر  ظهرر ر 

لتتررف زهرا أ رعا  ت سرب   ،زشرد تر الي الارنشن ا ساسشدتغشب فشها أزاا التلهشزاي ، أ  يد انريد عر ائشد

لترري سررتنهلها الدولررد لترردزشر وتهشئررد هررذه وزالتررالي وجررب التفعشررر فرري الاشاسررد ا، ومتطرر رة انررريد مختلفررد

يلشررل مررن تهشئتهررا مارريلد ، مررب الشلررم أ  مررا تيملررك هررذه الملرراالي مررن تناقنرراي س سررش ملالشد، الملرراالي

ماررت ى االجتمرراعي وال ،ا طالقررا مررن التيررث عررن سررتب اسررتقرار الارراكند، ةررشتد تتطلررب رنيررد  ررم لشد

  . هذه الملااليلشاي لتهشئد ميل واآليديد ال سائل ، وتيقافيوال

زشد ظه رها في فترة من الرزمن ، تشدوةوماذ  فهذه الملاالي أو "المناماي" عرف  تي الي عمشقد 

كرذل  زتر طشن ال ارداي ، نرزوس الريفريوالديم غرافي  الرزارتب النم، ثم تط رها لتصل إل  أاشاء هامررشد

 . يا  زالناتد للماعد وياال  الالصناعشد كما ه

إل  أ  يتط ر  ،راال الت سب الينري ا طالقا من الظه ر ا و  لليي الهامريفالزد من مشرفد م 

لتيديرررد اآللشرراي المتيعمررد فررري هررذا الت سرررب  ،  اررمد 70000انررريد زارراكند تفررر  لشصررل إلرر  جماعرررد 

 . وا شعاساتك الملالشد

I -  طور ويس ن وتالهجرة: عامل أساسي في تمدين   

ماررت ى وال ظرررا للياجشرراي المتزايرردة للاررعا  ، ين اللماعرردتشتتررر الهلرررة عامررل أساسرري فرري تمررد   

زيد في تاريب وتنخم هذه الظاهرة وسائل النقل التي سهل  عت ر المهراجرين إلر  وي، االقتصاوي المتد ي

وقد زشن  مختل  اقاصائشاي أ  هناك ماليشن من المهراجرين الرذين يتركر   وسرا  . مد والكافد اللهاي 

 . تطلتاتهمومتقروا زيماكن أخرى يمعن أ  ت فر لهم ااجشاتهم لشا، إقامتهم ا ةلي
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هلرررة وال، فرري مقرردمتها النررزوس الريفرري إلرر  المررد و،  رررشر هنررا إلرر  مختلرر  أ ررعا  ظرراهرة الهلرررة 

مرن خرال  مرا سرتع يمعرن أ   قر   زي رك مرن  . 36ريرافا   هلرة من المرد   يروال، تشريفشدوال، التشينريد

نتطر  إلرر  الهلرررة زلماعررد وياررال  وسرر، ذه ا  ررعا  الهلريررد المتن عرردالصررشب أ   تطررر  لمختلرر  هرر

عرف  ت افدا  عداو كتشرة من الاعا  خاةد في ، كلماعد  من الملم عد الينريد لمعناس، الينريد

نراهز اآل  وي 2004 ارمد سرند  47820اشث وةل عدو الارعا  ، 2000الانشن ا خشرة وازتداءا من سند 

  . امد 70000ف   ويأ

 أسباب االستقرار بجماعة ويس ن : - 1

 : توزيع األسر حسب سبب االستقرار بويس ن2 شكل

 

فنرل ا االسرتقرار ، من خال  اللدو  زي  أكير من النصر  مرن الارعا  الرذين اسرتقروا ز يارال يتنح 

الشقاريررد علرر  خررالف  المدينررد   ظرررا لمررا يشرفررك هررذا الملررا  مررن ا خفرراأ للقشمررد، مررن أجررل قشمررد الشقررار

فيغلب الاعا  استقروا من أجل االسرتفاوة مرن الفررال الرذي تشرفرك هرذه المنطقرد مرن اشرث وثرائع ، الرسمشد

 نش  إلر  أ  تر فر الارعن خاةرد الارعن االجتمراعي  رلب زررعل كتشرر الارعا  علر  ، التشمشر والمراقتد

                                                            
36 -  mustapha chouiki ،2003 :op. cit.p43  
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التي  زا  فنل  االستقرار من أجل الشمل هرزا مرن هناك  اتد مهمد من الاعا  و، النزوس لهذه المنطقد

عرشن د معناس ميل أريراف ترافة ووخشارد وجيشم الفقر والتطالد التي تشا شها المناطع الريفشد الملاورة لمدين

 .كرمد وجمشد

وياررال  زم قشهررا القريررب مررن مدينررد معنرراس إ ررافد إلرر  ترر فر وسررائل النقررل الترري تاررهل عملشررد تتمشررز  

، التالي فالارعا  قرد فنرل ا االسرتقرار لهرذه الش امرل متفاعلرد  فشمرا زشنهراوز .ياال  ومعناسالتراقص زشن و

قرررب مررن مدينررد معنرراس ا ررافد إلرر  ترر فر الرررغل مقار ررد مررب االريرراف والفترر فر الشقررار زرريرخص االثمررا  

، دطرر ر جماعررد وياررال  لتصررتح اآل  قتلررد للشديررد مررن الترررامج الاررعنشوتسرراهم  فرري تمرردين ، الملرراورة

 . تاتقطب أعداو أخرى من الاعا ول

يتنررح زرري  هررذه الملرراالي الترري سرراهم  فرري اررل ا فمررد الاررعنشد خاةررد لرردى الاررعا   ذوي الرردخل 

ملاال لطرو الارعا   ،رتفا  ثمن المتر مرزبوافي ظل ا تقا  المنارزد الشقاريد إلشها أةتي ، و، الميدوو

للؤو  زالتالي إل  مناطع تت فر زها ا را ري وي، ن الاعنالذين ال يت فرو  عل  امعا شاي ماويد تمعنهم م

 37. نترر زها الاعن  الشر ائيويزيرخص ا ثما  

 االصل الجغرافي لساكنة ويس ن : - 2

 : توزيع أرباب األسر حسب األصل الجغرافي12جدول 

 % العدد االصل الجغرافي

 50,7 76 المجال الحبري

 49,3 74 لريفيالمجال ا

 %100 150 المجموع

 2012المصدر: بحث ميداني سنة 

                                                            
 

  والزوي  م الي اليان 37 :"أ عا  الشمرا  الذاتي زمديند  معناس"، أعما   دوة اليا رة االسماعشلشد، كلشد االواب معناس، 1988
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   أعررداو كتشرررة ، يتنررح أ   اررتد المررزواوين زالملررا  الينررري تفرر    ظشرتهررا زالملررا  الريفرري

ا رافد إلر  أ  ويارال  عرفر  زررامج للارعن ، د   أخررى لتارتقر ز يارال ومرهاجري من مديند معناس أ

هرذه الفئرد كا ر  التتر فر علر  سرعن ، تقطاب اعداو مهمد مرن مدينرد معنراساالجتماعي التي ساهم  في اس

قررب مرن والالتالي فنل  االستقرار ز ياال  واالسرتفاوة مرن الارعن وز، عتري مناف  زداخل المديندوت قار

   الفالاشن المت اجدين زدخشاد يفنل   تار يع منتلراتهم ، ا افد إل  ا خفاأ مات ى المششرد، المديند

علرر  ، وأ ررك ال يررؤوى عررن المنت جرراي الفالاشررد الترري يررتم تارر يقها ز ياررال  ،ال   ظرررا لشامررل القررربز يارر

  38. خالف الفالاشن العتار الذين يفنل   تا يع منت جاتهم زمديند معناس

 : توزيع أرباب األسر حسب مناطق التوافد13جدول 

 % العدد مكان االزدياد

 32,7 49 مكناس

 14 21 تازة

 10 15 تاونات

 4 6 ويس ن

 3,3 5 الريصاني

 6,2 4 فاس

 2 3 موالي ادريس

 2 3 الدارالبيباء

 30,8 44 أماكن أخرى

 %100 150 المجموع

 2012أبريل، المصدر: بحث ميداني

                                                            
38 - mohammad refass,amar idil,abdeslam mechkori, lahoucin azariz,2007 : op.cit.p17 
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ريراف الملراورة وةرل   واالأ   ارتد المرزواوين زمدينرد معنراس ، يتنح من خال  التيث المشدا ي

لهلرة من أجرل التيرث ول،  ظرا لتيفم االرياف الملاورة، زتاو اي %10زتافة و  %14مقازل  %32,7إل 

زويررد جررزي كتشررر مررن اللماعررد زمختلرر  وت ،ف عرراوة الهشعلررد الترري قامرر  زهررا مؤساررد الشمرررا ، عررن عمررل

  . التلهشزاي النروريد استقطب عدو كتشر من الاعا 

II – ع جماعة ويس ن:دور المسألة العقارية في توس 

 بنفا  االحتياط العقاري : ، يزداد الطلب على االراضي ببواحي المدن    - 1

 ظرررا للتيرر الي الترري تارراعد فرري ، تشتتررر المارريلد الشقاريررد زالملرراالي الينررريد ذاي أهمشررد كترررى        

زرررعل عفرر ي  يررتم إمررا، ت سررب الملررالي علرر  اارراب االرا رري الفالاشرردوالفالتمرردين المتاررار  ، زروفهررا

ا افد إل  التردخالي اآل شرد التري تقر م زهرا الدولرد قصرد إعراوة هشعلرد ، ثائع التشمشررعل رسمي ووفع ووزأ

واارب جرل التراايشن فالتزايرد فري عردو الارعا  الينرريشن يرافقرك  فراذ االاتشراط الشقراري ، ا اشراءزش  

ا ت سرشا ملالشرا وا ريا زارتب غشراب وزالترالي الللر ء لنر ااي المرد  التري تشررف زردوره، المديند زداخل

 .عدم تغطشد هذه المناطع ز ثائع التشمشرو ،ط ره زرعل ماتمروتمراقتد االوارة للتناء 

التري ال تارتطشب ، متنفاا للفئاي ذاي الدخل الميدوو ،المناطع المالةقد للمداراي الينريدتشتتر 

مارسرراي المنررارزشن ومشمررد الشقاريررد زاررتب ارتفررا  الق، تيقشررع رغتاتهررا فرري ملررا  الاررعن زررداخل المررد 

تشردوة  مشرز فشهرا زرشن ا  رعا  القا   شرد الخا رشد وم رعا  مرن الارعن مختلفرد أالتالي ا تررار وز، الشقاريشن

هرري اال ررعا  الترري تنررري فرري منرريى عررن مراقتررد الاررلطاي و،  ررعا  أخرررى غشررر قا   شرردأو، لقرر ا شن التشمشررر

و  رر ء سر   ، فري غشراب المراقترد، هر ر تشمشرر  راا ي عرر ائيظ التراليوز، الشم مشد المعلفد زالتشمشر

 . عقاريد غشر رسمشد

الملاالي "الناا يد " استقتا  وف و كتشرة من الاعا   ظرا للظروف التي تمشز النرااشد عرف  

فرري ، مت ا رربوال خفرراأ فرري ثمررن الشقررار مقار ررد مررب الفئرراي ذاي الرردخل الميرردوو وا  مررن غشرراب للمرقتررد
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  ترتقري مرن جماعرد قرويرد إلر  جماعرد أ وأ، رمل المدار الينري هرذه الملراالي النراا يدا تظار أ  ي

          . انريد

اشرث يتلرغ ، يالاظ أ  هناك تزايد كتشرر للارعا  زالمنراطع المياذيرد للمرد ، " ومن خال  تتتب االاصائشاي

 1960-1970فترة  ما زشن %17مقازل ، 1982-1971من ملم   سعا  المد  خال  فترة  %48ا الي 

اعا  القرويشن النافاشن من التر اوي زييرا والشتتر هؤالء الاعا  زميازد خلشا زشن الاعا  الينريشن وي .  

 39". عن فرم للرغل

 تشلررد المنررارزاي الشقاريررد الترري تررؤثر علرر  ، زهررذا فمارريلد  فرراذ  االاتشرراط الشقرراري زررذاخل المدينررد

 فر الشديرد مرن ا را ري الفارغرد التري ترؤثر الميالرد علر  وتر ، يردعملشد تيعم اللماعد في المايلد الشقار

را  ظر، هر ام  المدينردتلشل اللماعد تللي إل  النر ااي و، الناشج الينري وعل  تفششل و ثائع التشمشر

ممرا يلشرل ماريلد ا لراف مرراريب سرعنشد زرذاخل ، لغالء الشقار زذاخل المدينردلت فر الشقار زيثمند منخفند و

  . التالي زرملد هذه المراريب زالن اايوز، القرب منها مايلد  تك ماتيشلدوزالمديند أ

، فمارريلد ترر فر ااتشاطرراي عقاريررد تلشررب وورا مهمررا يلشررل اللماعررد تررتيعم فرري الارر   الشقاريررد

، الارر   الشقاريررد التيرررر مررن النررغ ط الناتلررد عررن تشقرردو، اررعن والتفعشررر فرري ا لرراف زرررامج التشمشررر وال

 . خ اموالاتاس واالد الشقاريد من أرا ي اللم   وتشدو اال ظم

علر  ااراب النر ااي ، فياجشاي اللماعد مرن االرا ري ترزواو زت سرب الرم المراكرز الينرريد

 ظررا لشردم تر فر ااتشاطراي عقاريرد زرذاخل المدينرد تللري إلر  النر ااي لتر فشر مارااد و، الميشطد زالمرد 

  ااجشراي الملتمرب المغرزري مرن  هايرد اليما شنراي أوخاةد  ،ق لاف زش  الترامج الاعنشد، الياتها  زها

 . 40دة سعنشدوا ص  ثالثد ماليشن وقدري في ا الي  2005إل  ادوو  سند

                                                            
.2000، اءالاشاسد الشقاريد في مشدا  التشمشر والاعن ، مطتشد النلاس اللديدة، الدار التشن :  4 الهاوي مقداو 
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سرعا  إلرم التررامج الارعنشد المتشلقرد ز عراوة وا ، هذا يد  عل  الم الخصام فري ملرا  الارعن 

 رافد إلر  أ  هرذه التررامج إ، ل الميردووالم جرك للفئراي ذاي الردخ اعن االجتمراعيوالقاطني وور الصفشح 

   هررذه ا خشرررة ترررتتا ارتتاطررا وثشقررا ، ده زررالتلهشزاي ا ساسررشدومررتتطلررب ترر فشر رةررشد عقرراري مهررم 

اشررث أ  تزايررد أعررداو الاررعا  الينررريشن يرافقررك تزويررد المنرراطع ، ينررري الررذي تشرفررك المررد  الزالنم

ها تؤوي إل  جلرب عردو كتشرر مرن الارعا  لالسرتقرار زهرذه كما أ ، المفت اد للتشمشر زالتلهشزاي النروريد

لعررن زملرررو تزويررد االاشرراء ، المنرراطع الترري لررم تعررن فشمررا قتررل تترر فر علرر  أزاررا التلهشررزاي النررروريد

تتقراطر وفر و مرن الارعا  مرن ، االارى ا لراف زررامج قعراوة الهشعلردوزرأ، الشر ائشد زرالتلهشزاي االساسرشد

 فرهرا علر  وتتششدة لإلستقرار زهذه المناطع التي تمتاف زقرزها مرن المدينرد ا م وال ت اوي القريتدوالالمديند 

 لراف وامما يؤوي إل  ارتفا  العيافد الاعا شد زهذه المنراطع ، ا خفاأ ثمن الشقارو التلهشزاي النروريد 

 . زرامج سعنشد ليل المراكل التي تتختا زها المديند

رتفا  واهناك اب التمل  لدى االفراو  ،  ارتفا  القشمد الشقاريدلشل من زشن المراكل التي تؤوي إل

، الشقاريدارررتب المنرررارزدوز . زالملرررا  الينرررري الترررالي ارتفرررا  اثمنرررد الشقررراروز، الطلرررب علررر  االرأ

ينرري المتارار  ارتفشر  القشمرد الشقاريرد  الفشرل النموز، أةتي  تيقرع ارزراس طائلرد فري قطرا  الارعن 

 41. شمشع الف ار  االجتماعشدوتتشمشر والإل  تنخم تعلفد التناء مما أوى ، زرعل سريب

 رتفاع ثمن المتر المربع بداخل التجزئات واالمباربة العقارية -2

خاةررد منهررا التقررب ، عرفرر  أثمنررد المتررر المرزررب زمدينررد معنرراس لمرا رري غشررر المتنشررد ارتفاعررا كتشرررا

" زالمنص ر  l’eracزب زتلزئد تازشد لمؤساد "اشث وةل ثمن المتر المر، المخصصد للاعن االقتصاوي

 ترر المرزرب لمرا ري الغشرر المتنشردفيشن أ  ثمرن الم، ورهم 3500ورهم و  1700إل  ما زشن  2000سند 

 . ورهم 8000االشا و ةل إل  

                                                            
 6 فاك.المرجب  ،2000 الهاوي مقداو، -
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ولعرن هنراك أثمنرد متتاينرد اارب ، لعن هذا ال يشني زي  جمشب ا ثمنرد م اردة علر  المارت ى الملرالي 

تقرب التري تقرب فري والفهناك فر  زشن ا را ي أ، اللغرافشد لمرأ المشرو د في الا   الشقاريدالم اقب 

مقازررل التقررب الترري تقررب  ،ورهررم 7000ترري يصررل ثمررن المتررر المرزررب زهررا إلرر  أكيررر مررن وال ،المدينررد اللديرردة

 رافد إلر  عامرل و قص التلهشرزاي إ،  ظرا لم قشها اللغرافي، تي تشرف ا خفا ا في أثمنتهاوالزالهام  

 خفا ها زالهام  يلشل فئاي كيشرة من وااذ  فارتفا  أثمند الشقار زداخل مديند معناس ، التشد عن المركز

ريتمررا ، خاةررد المنشرررششن الشقرراريشن الررذين يلرردو   ررالتهم فرري هررذه المنرراطع، لهررذه المنرراطع الاررعا  تللرري

 42. وزالتالي ترتفب أثمند ا رأ، دزوو زالتلهشزاي النروريوتز ثشقد من وثائع التشمشر   تغط

ظروف عرش  الارعا  ي طرو الاعا  إل  مناطع تتالئم وارتفا  ا ثمند الشقاريد زمركز المديند ف يااهم

ؤوي زالترالي إلر  ا تررار الارعن وير، الرذي يررهد ارتفاعرا فري اثمنرد الشقرار ،الفاريشن من جيشم وسا المدينرد

لعن الشملشد التي يق م زها المنشر   الشقاري   الارري    . للمديند صفشيي زالمناطع الملاورةوالالشر ائي 

فلماعرد ويارال  التري كرا  يتلرغ ، ا ارى " ل زشاي الشقار" لها وور كتشرر فري ا تررار الارعن الشرر ائيوزأ

أةررتح اآل  يصررل إلرر  ، ورهررم  ظرررا لمسررتاب الترري ذكر اهررا 1000، 1990سررند زهررا ثمررن المتررر المرزررب 

أمررا زهررام  ، ار  رئشارري مررزوو زررالتلهشزاي النررروريد ااررب تصررريح زشرر  القرراطنشنزررر، ورهررم8000

 .ورهم 2500و2000اللماعد فيمن المتر مرزب يتراوس ما زشن 

، دى تر فر التلهشرزاي النرروريد زهراومرثمن المتر المرزب من زقشرد إلر  أخررى اارب الم قرب يختل   

خ فرا وتملصرا مرن النررائب المفرو رد علر  هرذه ، قشردلعن في ال اقرب ال يرتم التصرريح زهرذه ا ثمنرد اليقش

ف يارال  اآل  عرفر   مر ا ويم غرافشرا ، وهذا مرا يارم  لردى المنشررشن الشقراريشن ب" النر ار"، ا را ي

ما كا  سرائدا منرذ الارتششناي إلر  اردوو  وهذا، إما زطريقد غشر قا   شد، كتشرا رافقك استغال  كيش  للملا 

طريقررد قا   شررد تتطررازع مررب وثررائع وزأ، د لررم تعررن تشرررف مراقتررد ةررارمد للتنرراءاشررث أ  اللماعرر 21القررر  

هررذا جرراء مررب اقعررال  علرر  وياررال  جماعررد انررريد وتزويرردها زررالتلهشزاي و، ق ا شنررك ميتررروتالتشمشررر 

                                                            
 67م. .، مرجب سازع2000ز  ت  الخزا ،   42
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ممرا يرؤوي إلر  جشرل ويارال  جماعرد ذاي ، خررى قعراوة اقسرعا واوزترامج قعراوة الهشعلرد ، النروريد

ا را رري القريتررد مررن وزثمنررد الشقررار ز سررا اللماعررد أرتفررا  وا،  اررمد 80000اآل  تقريتررا سرراكند تنرراهز 

     . مراريب مؤساد الشمرا 

 2009و 2008: ثمن المتر المربع حسب نوع السكن ما بين 14جدول 

  

     الاعن

ثمررررن المتررررر مرزررررب لاررررند 

 زالدرهم  2008

  2009ثمررن المتررر مرزررب لاررند 

 زالدرهم

 

 

 معناس

 

 4350 4000 الاعن االقتصاوي

 5000 4800  قد في عمارة

 4207 4186 وار مغرزشد

 7800 7800 فشال

 

 

 وياال 

 

 4000 4000 سعن اقتصاوي

 4500 4500  قد في عمارة

 3500 3500 وار مغرزشد

 6000 6000 فشال

 تعمير والالمصدر : المفتشية الجهوية لإلسكان 

 أثيرها على التوسع الحبري بويس ن وتتعدد االنظمة العقارية  -3

فتاق ررافد إلرر  ، إ  تشرردو اال ظمررد الشقاريررد لررك أثررر كتشررر علرر  الت سررب الملررالي الررذي تشرفررك المررد     

را ري غشرر وا، التقاشم الرامل لمرا ي في المغررب زرشن أرا ري ميفظرد خا رشد لنظرام قرا   ي ارديث

ق اعد الشامرد والشق و والوإل  زش  التن و في قا    االلتزاماي ،   الفقك االسالميميفظد تخنب أساسا إل

 ظمررد ترريثشر علرر  هررذه االول، هنرراك اخررتالف فرري اال ظمررد مررن اشررث التملرر ، 43مررن قررا    الماررطرة المد شررد

ر تااعد عل  ا تررا، غشر ميصندوالاشث أ  االرا ي الغشر ميفظد أ، كشفشد استغاللهاو ششد االرا ي و

                                                            
 1988، ميمد الان سي مشن ، أ  اء عل  قنايا التشمشروالاعن  زالمغرب، وار النرر المغرزشد، الدار التشناء - 43
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 تراج أ رعا  ت سرب وامما يؤوي إل  استغال  للملا  زررعل عرر ائي ، شر ائيوالتناء الاري والالمنارزد 

زيشرث  لرد ا  الشقرار الميفرظ ياراهم زررعل كتشرر فري عملشرد  رتا ملعشرد االرأ ، ختلفدومملالشد متتايند 

، تا خصائصرها روا رافد إلر  التيديرد الردقشع لرالرأ  44عترا رايواالطهشرها مرن جمشرب الردعاوى وت

 .طت غرافشدوال ششتها الشقاريد لمررو  المالئم لتل  االرأ ااب ويديد اوت

ثرائع تما ر  مرب وت تررار زالترالي أ رعا  تشمشرر مقننرد وا،  ررائهاعلر  عملشرد زششهرا والتيفشظ يااعد  

شر فري هرذا  رر . ريدوسرفشيشن أ  الشقار الغشر الميفظ يااعد عل  ا ترار أ رعا  تشمشرر عرر ائشد ، التشمشر

، وأرا ري اللمر  ، خام للدولدوالاالطار إل  أ  جل اال ظمد الشقاريد زالمغرب زما فشها المل  الشم مي 

 5رغم أ  المرر  فرأ قاعدة التيفشظ مرن خرال  المراوة ، عش  لم يرملها  ظام التيفشظ زشدوال، اتاسواال

إذا كا ر  االرأ  . . . ترل طلرب التلزئرد المتشلع زالتلزئراي الشقاريرد " فرال يق 1992ي  ش   17من ظهشر 

 45". زصدو التيفشظ والالمراو تلزئتها لشا  ميفظد 

وكا رر  الملعشررد الشقاريررد تصررن  إلرر  ، قتررل ملرريء عهررد اليمايررد كا رر  الرررريشد الاررالمشد هرري الاررائدة    

فررف أريرد كما أ  تط ر و ششد الملعشرد الشقا، را ي العش وارا ي اللماعد وااتاس واالأرا ي المل  

 خراموال ظرام الملر  الشرام ، ملم عد من اال ظمد يمعرن تصرنشفها إلر  سرتد أ ر ا  :  ظرام الملعشرد الخاةرد

 . عش  وال ظام ارا ي االاتاس للدولد  ظام االرا ي اللماعشد و

 ظررام الملعشررد الخاةررد النرراتج عررن عملشرراي سررشاوة االرا رري اللماعشررد وجماعررد وياررال  تشرررف     

 زا سراسفارشاوة االرا ري اللماعشرد راجرب ، لرتش  المنشررشن الشقراريشن  تم  زهذه المنطقردالتف ي  التي 

ذل  زشد أ   اةري قتائل وخشاد الالطا  م الي افرشظ فري م اجهرد القتائرل اليرائرة و، إل  أستاب تاريخشد

ثم ، وخشاد لرهر يناير فار المل  ميمد الخامس قتائل 1961مطلب سند  وفي، ن زشنها قتائل ملاطوم ده 

                                                            
 مرجب سازع، 2000الهاوي مقداو،  -  44
 12/90ر قا    التشمش - 45
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أقطشهم جزءا كتشرا من االرا ي العيشررة التري ترم اسرترجاعها مرن المارتشمر الفر اري زشرد تقرديمهم التششرد 

  . 46للمل  ميمد الخامس آ ذاك

 أراضي الجموع:1-3-

هعترار زلماعرد  4300النظام الاائد زهرذه اللماعرد هر   ظرام الملعشرد اللماعشرد الرذي تتلرغ مارااتك إ  

 ظررا للمارااد المهمرد التري يررغلها و، والو زرن رار وا   تازشد  والو عتد هللا زن رار  هي كاو، الدخشاد

ن ومر، مراكل التي تتشرأ لها ف  ها تررغل زرا  اللمشربوالشراقشل والكشفشد استغاللها و، هذا النظام الشقاري

 زشن المراكل التي يطراها هذا النظام  ذكر : 

ما يلشل هذه االرا ي غشرر ميصرند وعر رد   رعا  م ،غشاب التيفشظ الشقاريلترامي ومايلد ا -

 غشر قا   شداستغال  عر ائشد و

اشث أ  المنطقد الفال  تشا ي من هرذا ، تلمشد االرا ي عل  اثر ادوث  زاعاي من قتشل االرث -

منراطع التري والالمرعل إل  اد اآل  زيشث  الاظ ملم عد من االرا ي الشاريد زمركز اللماعرد 

 . رو ةلها التشمش

 التمششز الياةل في طر  االستغال  زشن أفراو القتشلد  -

اشرث ، مراكل ترهد اللماعرد ا رعا  اسرتغال  لهرذه االرا ري زررعل عرر ائيوالا طالقا من هذه المششقاي 

ثرائع التشمشرر يفظرد وفري منطقرد لشار  مغطراة زريي وثشقرد مرن وتقاشم علر  أرا ري غشرر مواليتم التلزيإ 

  . اء زهذه المنطقديطشر عملشد التنوتلنتا 

ت سرب الملرالي المهرم الرذي تررهده وال، لعن استقطاب اللماعد لشدو مهم مرن الارعا  مرن منراطع مختلفرد

ومرا يطررأ علشهرا مرن ، رها راي جشرل مرن هرذه االرا ري م  رب ، 21المنطقد خص ةرا مرب زدايرد القرر  

هرذا يلرب تشزيرز ول، المنطقردنظم لشملشراي التنراء زهرذه ومرل غشاب قا    وا ح مؤطر ظاشب في وتتالا 

                                                            
                                                                                                                               ، ) زدو  رتاريخ(مديند وياال  وتط رها في عهد جاللد المل  ميمد الااوس  صره هللا اان الص يني،   -  46
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ااعدة مالعي هذه االرا ري فري وم، ا افد إل  المراقتد الدائمد للتناء، فششلهاوتهذه المنطقد ز ثائع التشمشر 

 . يارزد التناء الشر ائيوما يد و ششتها القا   شد لتااعد عل  عملشد التشمشر القا   ي وتتيفشظها 

خاةرد زشر  االرا ري ، ا را ري ترم تف يترك زيثمنرد رمزيردلدر اال ارة إل  أ  جزء كتشر من هرذه ت 

الرذي قردم تش ينراي رسرمشد للقتائرل  ،المت اجدة زاللهد الرمالشد التي تم تف يتها إلر  ار فة مشمرل االسرمن 

فقرد ترم تف ير  مارااد ، ا رافد إلر  زقشرد أر رشد  رما  تلزئرد مشمرل االسرمن  "الفرارج"، الماتفشدة منهرا

قتصراوي واالالشمرا  ققامرد مرراريب سرعنشد  رخمد تنرم الارعن االجتمراعي  هعتار لصالح مؤساد 135

 . ورهم للمتر مرزب  25زمتلغ رمزي قدره ،  افد إل  زرامج قعاوة االسعا إ

، غشرر مررزووة زيزارا التلهشرزاي ) المرراءالمترا ي التري الفالرر  غشرر ميفظرد و ررشر إلر  و جر و زشرر   

 . ششها زدو  تلهشزوز ي جماعشد تم  تلزئتها زطريقد عر ائشد هي أرا( و. . . . . . . . . العهرزاء

 أراضي الكيش: 2-3  

هي أرا ي ترجرب إلر  كر   ملم عرد مرن القتائرل كا ر  تقردم خردماي عارعريد و، أرا ي العش     

ي جررد أي قررا    يررنظم وال، سررتغال  لهررذه االرا رري وو  اررع التملرر واللدولررد مقازررل تمتششهررا زيررع اال تفررا  

تقالشررد الترري تطتقهررا والشرف  الل القررا    المررنظم لهررا هررظرروي، طررر  اسررتغاللهاو، أرا رري العررش ملعشررد 

 47. اللماعاي عل   فاها

صرل  كرل وا، وت فيشهرا علر  المارتفشدين منهرا، هذه االرا ي تم تالشمها للاعا  المقشمرشن علشهرا    

يرع  ب اليي زالنفد الشمن  للطرتقب جن، هعتار 120اسرة عل  هعتار وااد اشث فاق  الماااد الم فعد 

مب اق ارة إل  أ  هذا الن   لم يشد خا رشا لمراقترد مديريرد ا مرالك ، فاسالرئشاشد الرازطد زشن معناس و

 . اري علشك  فس الق ا شن المنظمد لمرا ي اللماعشد، وتالمخز شد

                                                            
 123م  مرجب سازع، ، 8819ميمد الان سي مشن ، - 47
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، ا عر رد للتطراو ممرا يلشلهر، شرف هذه ا را ي  فس المراكل التي تشرفهرا ا را ري اللماعشردت 

، 2وماراا للتناياي الاريد كما هي اليا  زالناتد لتش  التناياي التي ت جد زرالقرب مرن ريراأ ويارال  

شر  المؤساراي كمؤسارد الشمررا  التري وزةتي  هرذه ا را ري ميرا اهتمرام المنرارزشن الشقراريشن وا

لر  أرا ري ترم تف يتهرا لمؤسارد الترالي فهرذه ا را ري ا قارم  إوز، أقام  مراريب سعنشد زهرذه ا را ري

را ري عرر ائشد وا،  ظررا ل  رششتها الشقاريرد) أرا ري ميفظرد (، الشمرا  ققامد مراريب سعنشد قا   شرد

 مشرز فشرك زرشن سرعن عرر ائي ، ف ج و هذا الن   من ا را ي سراهم فري إ تراج سرعن متتراين . غشر ميفظد

 . راريب الاعنشد لمؤساد الشمرا عن قا   ي يتلل  في الموس ،تغشب عنك أزاا التلهشزاي

 أراضي االحباس: 3-3   

، لعرن م قشهرا الرذي تيتلرك زالنارتد للماعرد ويارال ، هعترار 422زالناتد لهذه ا را ي فماااتها تتلرغ     

، ال ياراعد علر  إقامرد أزنشرد علشهرا ، طيها الطت غرافيوس،  اجدها زيدوو المدار لمديند معناس الررقيوت

المرتفشرد لرمرأ زمدينرد فقشرة الفارة من جيرشم ا سرشار والتشرف استقرار الفئاي النششفد  لعنها يمعن أ 

زمركز اللماعد الينريد ل ياال  التي زدأي تشرف ارتفاعا في أسشار ا رأ زرتش  الرر ار  معناس و

 48 .الرئشاشد ععس اله ام 

 نظام الملكية الااصة: 4-3   

ولعرن مرب مررور الرزمن ، دم  ظام عقاري عرفرك الملتمرب المغرزريأق لمرأتشد الملعشد اللماعشد     

لتظهر ، قاشم االرا ي زشن الشائالي ثم زشن االفراووتظهر  ظام الملعشد الشائلشد ، ط ر الملتمب المغرزيوت

 . الملعشد الفرويد التي لم تعن منتررة من قتل  ظرا لطتششد الملتمب القتلشد

إ ررافد إلرر  اللهررد ، مشظمهررا مغطررا زتصررمشم التهشئررد، عررد ماررااد مهمرردتيتررل الملعشررد الخاةررد زاللما    

 معن أ   مشز زشن   عشن من الملعشد الخاةد:وي . ررقشد لللماعدوالالرمالشد 
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: اشث أ  عملشد التيفرشظ ز يارال  عرفر  اقتراال مهمرا خاةرد فري الارن اي  المل  الخام الميفظ -

 لراف واشعلد قصرد تلهشرز االاشراء الناقصرد التلهشرز مب تزويد اللماعد زترامج قعاوة اله، ا خشرة

هذه الشملشرد )التيفرشظ ( تتررف التطر ر الرذي و، زش  المراريب الاعنشد من طرف مؤساد الشمرا 

، دينامشررد الينررريد الترري تشرفهرراوالثررر التيفررشظ علرر  الارر   الشقاريررد واأهمشررد و، عرفتررك اللماعررد

معن أ  يرتفب وي، صتح قازال للرهنويق تك القا   شد  تصلبوت زيشث أ  الشقار الميفظ تزواو قشمتك

 . هذا ما ال يمعن قتل التيفشظو، ثمنك

تتميررل فرري ، : تشتررري هررذا النرر   مررن الملعشررد الخاةررد عرردة مررراكل الملرر  الخررام الغشررر الميفررظ -

التري تطترب عملشراي التشرب ، ستردلشوالغر  والتر اطإ والار   اسرتيقا  الشقرار ،  زاعاي ال اد لهرا

فتشررب الشقرار الغشررر الميفررظ يررتم عررن ، ارب تصررريح ااررد القرراطنشنوا، تيايررلوالد إلرر  التاررلا ا راف

، مما يرؤوي زصرااب الشقرار إلر  التشرب  كيرر مرن  رخص ) مر ذج تلزئرد اليمرد( ، طريع الشدو 

اشث ال يمعن ، فشدو كتشر من ا را ي زلماعد وياال  الفا  عاريا، ش  كذل  مرعل ال رثدن 

إذا أراو أارد ال رثرد التنراء فشلرب  اشرث إ رك، ا رافد إلر  ارتفرا  تعلفرد التلهشرز، لتشب اد ال رثد ا

فقد  لد زشن ال رثد ا اثا أو ذك را عراطلشن عرن  ، علشك أ   يتعل  زتلهشز التقشد لشمعنك التناء علشها

مردة إلر  الرإ  الذي يلشل االرأ جا ،التالي فال يمعنهم التناء أو  تيمل تعالش  التلهشزوز، الشمل

 . قاشم االرأ ثم زششهاوتأ  يتم االتفا  زشن ال رثد 

 شراقشل التي يطراها الشقار الغشر الميفظ في : والومما ستع يمعن  اجما  المراكل 

 افتقار الشق و الشدلشد إل  الدقد في تيديد الشقار  -

تتتررب شرقررل عملشررد ويال يارراعد علرر  تيديررد الشقررار ، عرردم التاررلشل فرري الاررلالي الشقاريررد -

 طال  علشها واالالشقاراي 

، يؤوي إل  عرقلرد عملشرد سرشر وتفششرل تصرمشم التهشئرد، شقدهاوتتشدو ا  ظمد الشقاريد زصفد عامد 

ففرري غشرراب ت فيررب وا ررح للملعشررد الشقاريررد سرر اء مررن اشررث ا  ظمررد الاررائدة أو  رر   المالكررشن الشقرراريشن 
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ملعشررد والوياررال  تتمشررز زاررشاوة الملعشررد اللماعشررد زاق ررافد إلرر  كرر   جماعررد ، يصررشب تفششررل هررذه ال ثشقررد

جشرل هرذه اللماعرد ، إ افد إل  غشاب المراقتد خاةد مرب منتصر  القرر  الشرررين اتر   هايترك، الخاةد

رررو  فري تقارشمها فري غشراب التارلشل والتشرف ملم عد من عملشاي التف ي  لمرا ي الغشرر الميفظرد 

زرردأي تشرررف  2000زتررداءا مررن سررند واال أ ررك فرري اآلو ررد ا خشرررة إ، تنرراء زطررر  عررر ائشدوال، مراقترردوالأ

إ رافد إلر  ، زويرد مشظرم ا اشراء زرالتلهشزاي ا ساسرشدوتاللماعد ملم عد من عملشاي التا يد الشقاريرد 

سرعا  الفئراي ذاي الردخل المرنخف  واأ، ا لاف مراريب سرعنشد  رخمد قعراوة إسرعا  قراطني وور الصرفشح

 . الئمومماعن قار تي ال تت فر عل  وال

 : تطور التعمير بمدينة مكناس وضواحيها6 خريطة

 

 المصدر: خالد البقالي باالعتماد على الاريطة الطبوغرافية لمدينة مكناس وصور كوكل أرث

  ΙΙΙ-   :تعدد المتدخلين والفاعلين في انتاا السكن بويس ن 

 ظرا لطتششتك المشقدة التي يمترزج فشهرا الملرا  ، لم عد من اللهاييشرف قطا  التشمشر تدخل م    

خررى تعر   ملررو اسرتشما  وا، عداو الملا  زطريقد مشقلندوافهناك تدخالي الهدف منها تنظشم ، زالملتمب
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التررالي فماررؤولشد هررذا القطررا  تتقاسررمها ملم عررد مررن المترردخلشن    اعررداو وز، 49غشررر مشقلررن لهررذا القطررا 

عررن طريررع مررنح رخررص التنرراء سرر اء للمررراريب ، ل رتررك فرري العشررا  االجتمرراعيوزاررل التشمشررر نظررشم مالوت

صررامشم وتفرري اطررار التصررامشم الت جشهشررد ، عترررى زهرردف تنمشررد ال  ررششد الا سش اقتصرراويدوالالصررغرى أ

مراوي لرا  للررزح الوم، لشس أمررا سرهال زاعتتراره ملرا  متشردو ا زشراو، نظشمم الملا وتالتهشئد زغشد تيطشر 

 . لا  رها ايوم

تهشئرد والتفششرل لشملشراي التخطرشا والشمل الدولد كمتردخل اساسري فري عملشراي التشمشرر علر  اال رراف ت

غررم تظررافر ور . 50شااشدوسررةررناعشد أ، إلرر  جا ررب الخرر ام مررن أجررل ا لرراف مررراريب سررعنشد، الملالشررد

فر   مختلر  ، تلهشرزوالملا  التناء  خام فيوالالمله واي التي يق م زها كافد المتدخلشن من القطا  الشام 

زل عل  الشعرس فهري ، التدخالي في ملا  التشمشر الفال  عاجزة عن اليد من االختالالي الا سش ملالشد

  .  سشب الف ار  االجتماعشدوتتق م ز عاوة ا تاج هذه االختالالي 

 فاعلشن في مشدا  التشمشر  لد : والن زشن المتدخلشن م

 سساتها :الدولة بماتلف مل   -1

لماعرد الينرريد إ رافد إلر  مؤسارد الشمررا  التري واليتميل تدخل الدولد في تدخل ال كالرد الينرريد 

زررشن ، لماعررد وياررال  يتنرر   المترردخل  وز . فرراعلشن ا ساسررششن فرري المشرردا والتشتتررر مررن زررشن المترردخلشن 

 . القا   ي وغشر خ ام يااهم   في ا تاج الاعن زرعلشك القا   يمنشرشن عقاريشن عم مششن و

 ملسسة العمران : 1-1  

هعتار زرالقرب مرن مشمرل  10" سازقا زتلهشز تلزئد تتلغ ماااتها أكير من l’eracقام  مؤساد "    

 ²م65تتلغ ماااد القطشد ال اادة زشن ، قطشد أر شد مخصصد للاعن االقتصاوي 396تنم ، االسمن 

                                                            

، المشارالسد ن  -االسماع ل   -ا سالص - ار الجماعاح المرل   ف  الدنم ر االب ئ ت نماذج م  ن  مكناس: رمر   الو ارز جماست  49
 24.ل. 2004ت كل   ام اا مكناست بر  لن س شاا   االجا  

 مرجب سازع، 0200الهاوي مقداو،   50
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الررذين يترر فرو  علرر   ررما اي ، مرر ظفشنوالزالخررارج م جهررد لررذوي الرردخل القررار ميررل الشمررا  ، ²م115و 

  الار   الشقاريرد واخاةرد ، 51قد ظهري هذه المؤساد كفاعل جديد زشد ما ت فري لها الظرروفو، لمواء

 رشر أ  تدخل الشمررا  كرا  مرن المفرروأ أ  يعر   و، ستهالك منت جها الاعنيوالكا   مناستد لتدخلها 

لتشرد ااجشراي وت ،خلع ت اف  ما زشن الشرأ والطلربا  الاعني ولخصام الياةل في الملمن أجل سد ا

عرن ول، الاعا  الذين ال يقدرو  عل  الاعن في ظروف ترتفب فشها أثمنرد الشقرار زارتب المنرارزد الشقاريرد

 فيرب االسرتماراي علر  الارعا  اتنرح زري  جرل القراطنشن وتفتشرد اسرتطال  للررأي ، ذي اصل الالشعس ه

الاررعا  الررذين تمرر  إعرراوة اسررعا هم ال يقرردرو  علرر  تيمررل و،   علرر  وفررب ثمررن التقرربزهررذه الرردور ال يقرردرو

تناسررب مررب مرردخ لهم ، تممررا ينررطرهم إلرر  الللرر ء إلرر  سرر   عقاريررد رخشاررد، تنرراءوالمصرراري  الرررراء 

 . النشش 

ارائد  الأ  القطرا  الخرام ه ،ااب اطالعنا عل  زش  المشطشاي زال كالد الينريد لمعنراسيتتشن    

، را ري الخر امواتري  مشرز فشهرا زرشن ا را ري الاراللشد والرا لم ظمد الشقاريد المت اجردة زاللماعرد  ظ

  الشمرا  قام  زاقتناء مااااي مهمرد مرن إاشث  ،2000تدخل الشم مي زاللماعد كا  ازتداءا من سند وال

ز  لرراف تلزئرراي  وقامرر ، را رري كا رر  تازشررد لرررركد " الفررارج "وا، ا را رري التازشررد  را رري اللمرر  

قراطني وور الصررفشح " تلزئرد ياسررمشند " الترري لللارعن االقتصرراوي وأخررى خاةررد زتررامج إعرراوة االسررعا  

ا ررافد إلرر  مررراريب أخرررى سررعنشد تنررم أ ررعا  مختلفررد مررن الاررعن ، تت اجررد زررالقرب مررن مشمررل االسررمن 

التري كا ر  تشررف سرشاوة ( التي ساهم  فري تغششرر المرفل جشرد الينرريد لللماعرد  2، 1)رياأ وياال  

 .  يد من الاعن الشر ائيواالاعن االقتصاوي من طازع وااد أو طازقشن 

اررر يد و رررششتك وتتمررر  إعررراوة هشعلترررك  ،جماعرررد ويارررال  مقارررمد إلررر  سرررعن غشرررر قرررا   ي أةرررتي  

لنشش  زاستيناء زش  المناف  التي لم تاتفد زشد من إعاوة الهشعلد  ظرا لمات اها االجتماعي ا، 52القا   شد

                                                            
 78م. .، مرجب سازع1992اامد الررقاوي،    51

 -هذا الن   ييتل ماااد مهمد ويشتتر الن اة ا ةلشد لللماعد52 
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عن قرا   ي يتميرل وسر، 53، تيفرشظوالعهرزراء والوعدم قدرتها عل  تيويد المصراري  المتشلقرد ز وخرا  المراء 

واردة للارعن  12856و، هعترار360في مررو  الشمرا  رياأ وياال  الذي ييترل مارااد مهمرد تنراهز 

 . عن الفشاليوس، اقتصاوي، تنم سعن متن   سعن اجتماعي

 (2و1 رياض ويس ن  2008و 2005: البرامج المنجزة من طرف العمران ما بين 15جدول 

 الناتد عدو ال اداي الشملشد

 %30 1576 هشعلدوالإعاوة االسعا  

 %21 2629 الاعن االجتماعي زرراكد

 %22 2915 الاعن االجتماعي

 %24 1215 الاعن االقتصاوي

 %3 335 سعن الفشالي 

 سة العمران المصدر: ملس

الذي تم  تف ي  أرا رشك ، 3من المت قب أ  ترر  مؤساد الشمرا  في ا لاف مررو  رياأ وياال  

  . صل  المؤساد عل  رخصد الررو  في التناءواورهم (  400زيمن رمزي ) 

، عمرا شد ز يارال ر أساسي في خلع وينامشد عقاريد و  مؤساد الشمرا  كا  لها ووا  ما يمعن ق لك ه

  المراريب التري قامر  زهرا المؤسارد تردخل فري اطرار قر ا شن إاشث ، را الستفاوتها من ق ا شن االستيناء ظ

اسرتفاوي مرن و، الترالي أةرتي  هرذه ال ثشقرد متلراوفةوز، ثشقد التشمشررا جائ  زك ووم تتطازع والاالستيناء 

كلهررا ع امررل ، االجتمرراعي متشررافاي الخاةررد زا لرراف زرررامج للاررعنواال، ا خفرراأ اثمنررد الشقررار زالمنطقررد

اهم  فري اسرتقطاب عردو مهرم مرن وسر، ساهم  في أ  تع   الشمرا  متردخل عمر مي أساسري فري الملرا 

  .ناشج الينريوالالينريد   افد أ عا  انريد جديدة للمرفل جشدوا، الاعا  للمنطقد

                                                            
  53 200 ورهم للمتر مرزب، ااب تصريح أاد القاطنشن
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  المشنرري زالدراسررد مررا أ  الملرراوز، تخصصررايوالداخل القطاعرراي ، وتررقطررا  التشمشررر زتشقشررداييتمشررز     

وتتفاعرل فشمرا زشنهرا    الملرا  ، فمن الطتششي أ  تتداخل فشك ملم عد مرن الشناةرر، ملا  الينري اله

ا افد إل  أ رك ملرا  ، الينري ه  عتارة عن منظ مد أو  اع تتطلب تهشئتك تدخل ملم عد من الفاعلشن

 54. ناف  المصالحوتللتناقناي 

 الوكالة الحبرية لمكناس:  2-1

فالزرد مرن ، 20وغشاب المراقترد خاةرد مرب زدايرد القرر  ، مب ا ترار الاعن الشر ائي زلماعد وياال 

قصرد مراقترد ، لماعرد الينرريدوالميرل ال كالرد الينرريد ، تدخل كافرد المؤساراي المشنشرد زتهشئرد الملرا 

اشرراء الناقصررد الترردخل قعرراوة هشعلررد مختلرر  ا و، الملررا  الررذي يشرررف خروقرراي كيشرررة فرري ملررا  التنرراء

 . التلهشز

، وكالررد انررريد م فعررد علرر  كافررد التررراب الرر طني15 ال كالررد الينررريد لمعنرراس مررن زررشن تشتتررر  

تنفشرذ مقتنرشاي قر ا شن التشمشرر  شمرل علر  تتتربوال، نظرشم الملرا وتوتشتتر متدخل أساسي في اعاوة هشعلد 

،  شطرر  زهررا مهررام المراقترردوا، مج التلهشررزراوزررتهشئررد والوراسررد مررراريب التنرراء متازشررد وو،  ر ازا التنرراءو

ت جشهاي المرجششرد قصرد الماراهمد والد كافد الماتيمرين زال ثائع وم 55 ،ينري القصد تق يم ماار النم

  . له يدوالفي التنمشد الميلشد 

ماررتقتلشد والكمررا أ  لررإلوارة المركزيررد وور علرر  الماررت ى التنظشمرري الررذي يترررجم الت جهرراي الشامررد 

ا تق م ز  رب تصرمشم التهشئرد مرن  خرال  ت لشهرا وراسرد المقتراراي التري تترديها اشث إ ه، التقديري للتشمشر

ومتازشررد وراسررد ،  افقتهررا مررن اجررل اعررال  المنفشررد الشامرردومختلرر  اقواراي ومشمرر م والاللماعررد الميلشررد 

  56. التصمشم في االد التزام معتب للدراساي زا لاف هذه ال ثشقد

                                                            
 2011، جدةو-التدخل الشم مي في مشدا  التشمشر زالمغرب، أطرواد لنشل ثهاوة الدكت ره في اليق   اامد المالعي،  54

  55-القدوري جما ،  وور اللماعاي الميلشد في التشمشر والتشئد  م ذج مديند معناس، زيث لنشل  هاوة االجافة، كلشد اآلواب معناس، )زدو  تاريخ( 
 -اامد المالعي، 2011، مرجب سازع56 
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زشد أ  كا  ملالها الترازي فري زدايترك ، 1997أكت زر 30ل كالد الينريد لمعناس في لقد كا  ااداث ا

، سرماعلشد ا رافد إلر  اقلرشم الياجربواالالتي كا   تنم عمالد معناس المنزه ، يد معناسوالميص را في 

ن  ظمرر  غررداة ا شقرراو الرردورة االولرر  للمللررس الشديررد مررو. 1999لشننرراف إلشهررا إقلررشم افرررا  فرري اكترر زر 

قصرد  ررس طريقرد عمرل ال كالرد الينرريد ، اللقاءاي التياشاشد لفائردة كافرد المتردخلشن فري مشردا  التشمشرر

التالي فقرد كرا  لهرذه اللقراءاي وور مهرم فري رزرا وز ،هداف المت اخاة من إ رائهاوا ، يديد اختصاةاتهاوت

 ررشر أ رك و، ل االختصاةراييديرد اووار ومهرام كرل متردخل لتفراوي ترداخوتجا ر الت اةل زرشن الفراعلشن 

صرل إلر  ممارسرد جمشرب فال كالد لرم ت، 1993من ظهشر  تنتر  3رغم االختصاةاي التي سطرها الفصل 

فري مقازرل ، كيررة الدراسراي المنلرزةرشب مهامهرا ووتذل  راجب إل  اتاا  ملا  ا تغالها اختصاةاتها و

 57. قلد االمعا شاي الماويد

فال كالرد الينرريد لمعنراس تغطري مختلر  التلمشراي الينرريد ، عل  مات ى التخطشا الينرري   

ترري وال، إ ررافد إلرر  اللماعرراي الترري ارتقرر  إلرر  مراكررز انررريد وعرردوها كيشررر، قرويررد ز ثررائع التشمشررروال

مرن مارااد اللماعرد  %5كرا  يغطري  1986اشث أ  تصمشم التهشئرد لارند ، زدورها تغط  ز ثائع التشمشر

لشقر م زتغطشرد مدينرد  1992شد ذل  جاء التصمشم الت جشهي لمديند معنراس لارند ثم ز، القرويد لدخشاد آ ذاك

تزامن هذا التصرمشم مرب التير   الرذي سرتشرفك اللماعرد  وقد، معناس زاال افد إل  جماعد ت ال  ووياال 

ستقطاب اعداو كتشررة مرن وا، التالي مدها زمختل  التلهشزاي النروريدوز، اشث ستصتح جماعد انريد

 . لهذا الملا  المتمشز الاعا 

تنظرشم والهعترار للتهشئرد  900لشغطي مارااد  24/06/2005تم  المصاوقد عل  تصمشم للتهشئد زتاريخ 

لعن مب ما عرفك هذا التصمشم من مراكل ومششقاي تتميرل فري المردة التري اسرتغرقها إلر  أ  يصرل ، الملالي

أ  المررراريب الترري تررم ا لافهررا مررن  طرررف  علرر  اعتتررار، ، كررذل  فالتصررمشم أةررتح متلرراوفاإلرر  المصرراوقد

التالي و جرب التفعشرر وز، وال تندرج  من ما جاء زك تصمشم التهشئد ،الشمرا  تدخل  من ق ا شن االستيناء

                                                            
  –- القدوري جما ، )زدو  تاريخ(، مرجب سازع. م 23



 د. خالد العلوي ___________________________ __________________________________________________________ -حالة جماعة ويسالن-آليات وأشكال التوسع الحضري بمكناس 

61 

برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية   

و  رررشر إلرر  أ ررك االشررا تقرر م ال كالررد الينررريد ز عررداو التصررمشم ،  ررب تصررمشم جديررد لهررذه اللماعرردفرري و

شر  وزمعنراس زاال رافد إلر  اللمراعتشن الينرريتشن تر ال  وويارال  الت جشهي للتهشئد الشمرا شرد لمدينرد 

شررر  معترب الدراسراي المعلر  وستصمشم اآل  في مرالترك ا ولر  وال، اللماعاي الميشطد زمديند معناس

تري تشتترر أساسرشد والز  لاف هذه ال ثشقد من طرف ال كالرد الينرريد فري اال رتغا  علر  المرالرد الم الشرد 

شد اال تهاء من اعداو هذه ال ثشقد ستق م ال كالد من اعداو تصمشم للتهشئد للماعد وياال  وز، هي الترخشص

 .   ششد الا سش اقتصاويد لللماعدواللمشاللد االختالالي الملالشد 

من خرال  االاشراء الارعنشد التري تشرا ي مرن  قرص ،  ظرا لل  ششد الاعنشد التي تشرفها جماعد وياال  

ال كالررد زطلررب مررن اللماعررد الينررريد ل ياررال  ز عررداو وراسرراي خاةررد مررن قتشررل قامرر  ، فرري التلهشررزاي

ف ياال  عرفر  ا تررار للارعن الشرر ائي فري ، تيهشل الينريوالزترامج إعاوة الهشعلد  المتشلقدالدراساي 

فياوة عل  المراقتد التي كا ر   رششفد  ظررا ، غشاب لتصمشم التهشئد لتيديد التخصشص المناسب لعل  طا 

افواو ، ينررري الررذي عرفتررك اللماعررد اللعررن مررب النم، ا تشرفررك النررااشد مررن اهمررا  فرري هررذا اللا رربلمرر

، تازشرد االلترزام زنر ازا هرذه ال ثشقردومةرتح مرن الرالفم تغطشتهرا زتصرمشم للتهشئرد وااالهتمام زهذا الملرا  

عهرزراء والدها زالمراء ومرا افد إل  إعداو ملم عد من الدراسراي قعراوة هشعلرد االاشراء الناقصرد التلهشرز 

 ذكر عل  ستشل الميا  "العريا " الرذي تتلرغ ، قام  ال كالد زدراساي خاةد زتيهشل اللماعد كما، طر وال

ثم إعاوة هشعلد االاشاء الناقصد التلهشرز التري ، لشتشنومذي ا   إل  ماااد خنراء وال، هعتار 5ماااتك 

 . شماريوالي لتالو الغ مار 2010قام  زها ال كالد في أكت زر 

وكا  لك وور كتشر في االسررا  زتمردين ، كا  رئشاشا، اذ  فتدخل ال كالد الينريد كمؤساد عم مشد   

قشام زالشديد من الشملشاي الخاةد زالتا يد الشقاريد والفتغطشد اللماعد زتصمشم للتهشئد  . ط رهاوتاللماعد 

نح اللماعرد  مرفل جشرد جديردة ومرمرن الارعا   كتشررةسشااهم في استقطاب اعرداو ، لمرا ي الغشر ميفظد

رتفرا  فري القشمرد الشقاريرد لمرا ري مرب التطر ر  االلعرن المررعل الياةرل ه، تختل  عرن النر اة ا ةرلشد

، رتفربوم  الاراكند التري ال تتر فر علر  وخرل مت سرا أإاشرث ، الياةل علر  مارت ى التخطرشا الينرري
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ميرل التيرث عرن منراطع قريترد مرن اللماعرد ، الارعن ستتيث عن طر  أخرى غشر قا   شد في التيث عرن

وهررذا مررا ييصررل زالناررتد لشرردو مررن الاررعا  ، نرراء وور للصررفشحوزتترر فر زهررا ا را رري زيثمررا  منخفنررد أ

  . م يلليو  لللماعد القرويد للدخشاد لالستقرار  ظرا للظروف الشقاريد المالئمداشث إ هز ياال  

دراسات المنجزة من طرف الوكالة الحبرية لمكناس على مستوى الجماعة الحبرية : ال16جدول 

 لويس ن

 مالاظاي مدة اق لاف تاريخ المصاوقد      ال ثشقد 

هرررذا التصرررمشم أةرررتح متلررراوفا   هرا12  24/06/2005 تصمشم للتهشئد 

التالي أةرتح مرن النرروري وز

الررو  في اعداو تصمشم تهشئرد 

 جديد

عرررررراوة زر ررررررامج ق

الهشعلرررررررد " زرررررررالو 

 الش ماري"

ارري عررر ائي ينرررم سررعنا مرررن   2010أكت زر 

الن   الصلب مخصصد للارعن 

 االقتصاوي 

زر ررررررامج قعرررررراوة 

الهشعلررررررررد "زررررررررالو 

 الغ ماري"

هعتررار 1ارري عررر ائي زماررااد   2010أكت زر 

 ميفظ وغشرتازب للخ ام 

سرررررتق م ال كالرررررد زاعرررررداو هرررررذه   2013 تصمشم التهشئد 

مررعل االسرتيناءاي  ال ثشقد ليل

 التي  هدتها المنطقد

 المصدر : الوكالة الحبرية لمكناس 
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 المنعشون العقاريون الاواص :   -2  

لقد كا  التدخل فري الار   الشقاريرد ز يارال  يقتصرر علر  ثالثرد إخر ة )أزنراء المر ل  اسرماعشل(     

ظهرر متردخل   جردو ، ز زها هرذا الملرا دينامشد الينريد التي يتمشواللعن مب التي   الذي عرفتك وياال  

رغرم قلرد ، معن اصر المنشرشن الشقاريشن في منشرشن عقاريشن رسمششنوي . ا افد إل  المتدخلشن الاازقشن

جرراء ترردخل القطررا   وقررد، آخروزررخرررو  سررري   يارراهم   فرري ا ترراج الاررعن الشررر ائي زرررعل أآو، أعررداوهم

 58. تغلب عل  أفمد الاعنوالشلز الخام في ظل علز الالطاي الشم مشد عن سد ال

التري ، فالمنشر   الشقاري   الرسمش   يمعن  اصرهم في ملم عد من اليرفششن أو  رركاي التنراء

في زشر  ا اشرا  تترا  ا را ري مرن و، شااشدوسلاريد وت لاف مراريب سعنشد واتااهم في تهشئد الملا  

يلتزم فشها ةااب المرررو  زمرا جراء ، اشدشاوسطرف مؤسااي عم مشد للخ ام ق لاف مراريب سعنشد أ

اشرث قامر  مؤسارد الشمررا  ،  ذكر هنا عل  ستشل الميا  اليالد التري ت جرد ز يارال و، في تصمشم التهشئد

لعررن هررؤالء ، زتشررب قطشررد أر ررشد مخصصررد ققامررد مررراريب سررشااشد لررتش  المنشرررشن الشقرراريشن الخرر ام

فقرام هرؤالء ، تنراءوالا المررو   ظرا الرتفا  تعلفرد التلهشرز المنشرشن لم ياتطشش ا تيمل تعالش  ا لاف هذ

، ستتدا  المررو  الارشااي زمرررو  سرعنيواالمنشرشن زطلب تغششر التخصشص ال ارو في تصمشم التهشئد 

قشرر  ا رأ عاريررد إلرر  اآل  فرري ا تظررار مررنش  وزم تقتررل زهررذا الطلررب ولرر، لعررن مؤساررد الشمرررا  رفنرر 

 . عقاري آخر

ذلر     هرذا و، أثر علر  الار   الشقاريرد ز يارال  لكمتدخل أساسي واالسمن  "الفارج" مشمل يشتتر 

مرر ظفشن الاررامشن والالمشمررل قررام ز  لرراف ملم عررد مررن المررراريب كا رر  أوالهررا التلزئرراي الخاةررد زرراالطر 

مرر ظفشن والمخصصررد للفررشالي الفخمررد لمطررر ، اشررث أ  المشمررل قررام زتلزيررإ قطشررد أر ررشد، زالمشمررل

شرد ذلر  سرتق م )الفرارج( زهردم وز59في المقازل قام المشمل زمنح الشمرا  سرعنا هررا فري الارتشنايو ، شنالاام

وزلغ عردو القطرب ، عهرزاء وو  تشتشد للطر والدها زالماء ومهعتار 4لهشز تلزئد ماااتها وتهذه المااكن 

                                                            
  58- الهاوي مقداو، 2000،  مرجب سازع

  59-ا ار مب رئشس قام التشمشر زاللماعد الينريد ل ياال 
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متررر  150ااد تنرراهز قطشررد زمارر 60 148ا ر ررشد الترري اسررتفاو منهررا ملم عررد مررن الشمررا  التررازششن للمشمررل

و قام  زتلهشز تلزئد زالقرب من مركز الرررطد تنرم ، مرزب ااب تصريح للااكند التي ترتغل زالمشمل

 . الاعن االقتصاوي 

قررام زرررراء  اشررث إ ررك،  رريا علرر  الارر   الشقاريررد كمترردخل رسررميوااذ  فمشمررل الفررارج كررا  اثررره  

فرر ي جررزي منهررا لمؤساررد زتلهشزهررا ووقررام  ،اافرراو المرر ل  اسررماعشل مارراااي مهمررد مررن ا را رري مررن

، هعتار لللماعد الينرريد ققامرد سر   3نح المشمل ماااد وم، الشمرا  لتخصصها لقاطني وور الصفشح

 . ومد زش  ا اشاء زالتلهشزاي النروريد

 ظررا    ، تدخل المنشرشن الشقاريشن الاريشن زررعل ملفر  العترىتشرف المناطع المياذيد للمد      

" واارب ، العتررى  تاتفشد من التخطشا الذي تاتفشد منك المديندوالغشتد تماما ومه المناطع تع   مهملد هذ

زالمائد من سعا  المد  التري يتشردى  30إل   10زش  التقديراي ف   النراط الاري غشر القا   ي يمس من

ز زظهرر ر للاررعن الشررر ائي التررالي فالمنرراطع المياذيررد لهررذه المررد  تتمشرروز 61ألرر   اررمد" 100عرردو سررعا ها 

 . شمرا شدوالالذي يخال  مقتنشاي التصامشم الينريد ، اريوالأ

تنررح هررذا مررن خررال  ي، ترردخل لشرردو كتشررر مررن المنشرررشن الاررريشن، اللماعررد الينررريد ل ياررال تشرررف 

اشررث  لررد أ  اللماعررد عتررارة عررن ملم عررد مررن االاشرراء ، المالاظررد المشدا شررد الترري قمرر  زهررا لهررذا الملررا 

تري والا رافد إلر  زشر  ا   يرد مرن الارعن الشرر ائي ، الشر ائشد التي استفاوي من زرامج قعراوة الهشعلرد

 . يمعن أ   شتترها قلشلد جدا

دم لشردة أسرتاب مرن زشنهرا عر، اذ  فتدايد الخماشناي كا   مالئمرد لتردخل المنشررشن الشقراريشن الارريشن

ينري الذي تشرفك  الب النمومأما اآل   . هما  الذي يطا  النااشدواقالمراقتد من قتل الالطد الشم مشد 

وزالترالي ، ا رافد إلر  تررديد المراقترد علر  كافرد المخرالفشن، فقد أةرتي  مغطراة زتصرمشم للتهشئرد، اللماعد

                                                            
  60- اامد الررقاوي،1992،  مرجب سازع

 104 م مرجب سازع،  ، 2000، الهاوي مقداو –  
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خرر ام والن الشقرراريشن الشمرر مششن فترردخل المنشرررشن الاررريشن قررل زرررعل كتشررر لشفاررح الملررا  أمررام المنشرررش

 . الرسمششن
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 خاتمة الفصل :

،  خلص إلر  أ  هنراك ع امرل مختلفرد تتفاعرل فشمرا زشنهرا مرن أجرل تطر ر وتمردين جماعرد ويارال 

 ظرا ، ا تشرف ت افد للمهاجرين من مديند معناس  فاهااشث إ ه ، فالهلرة تشتتر عامل مهم يغدي وياال 

فري المقازرل المرراريب التري  ررع  الدولرد فري ا لافهرا ا طالقرا مرن و، شد التي تشرفها المدينردلمفمد الاعن

 ترررار الملعشررد الخاةررد فرري ظررل واا ررافد إلرر  عامررل  فرراذ االاتشرراط الشقرراري زمدينررد معنرراس ، 2000سررند 

، عنظروف ترلشب المنشرشن الشقاريشن الخ ام عل  االستيمار فري قطرا  الارعن مرن أجرل ارل أفمرد الار

ق لرراف  نرر ااشها الترري تشتتررر ملرراالوزلعررن رغررم ذلرر  فالفالرر  االفمررد الاررعنشد متللشررد زالمررد  المغرزشررد 

 .الترامج الاعنشد التي تاتهدف الفئاي التي التت فر عل  سعن مناسب

وذلر  مرن ، مرن زرشن الش امرل ا ساسرشد التري تاراهم فري تشمشرر النر ااي ،المايلد الشقاريردتشتتر  

سر اء مرنهم الارريشن ، أثمنرد الشقرار الرذي يتر فر زيثمنرد تالئرم المنشررشن الشقراريشن الخر ام خال  إ خفاأ

  إاشررث ، ا ررافد إلرر  المنررارزد الشقاريررد الترري تارراعد علرر  ا ترررار وتفررري ا فمررد الاررعنشد، رسررمششنوالأ

شس هرذا ولر، اسربالتالي ال تاتطشب الفئاي الفقشررة اليصر   علر  سرعن منوز، القشمد الشقاريد ترتفب تدريلشا

رامج إعراوة اقسرعا  ممرا يرؤوي وزأ، فقا ولعن ال ياتطشش   تيمل المصاري  المتشلقد زالاعن االجتماعي

 .نترر زها الاعن الشر ائيويإل  ا تقا  هذه الفئاي إل  مناطع تنترر زها الملعشد الشقاريد زيثمند منخفند 

ةرتح أو  زرارفا فري الشقر و ا خشررة   انر ر الدولرد زمختلر  مؤساراتها كراأ خالةد الق   ه  

الترالي فالدولرد أةرتي  تغشرب وز، خنرب لقر ا شن الار  ويتدخلها مرن خرال  المرراريب الشقاريرد اسرتيماريا 

ةتي  تلشب لشتد المنشرشن الخ ام من خال  اعتماوها عل  قر ا شن الار   فري ارل وا، التشد االجتماعي

  62. أفمد الاعن

 

 

                                                            
 234، م ، مرجب سازع،  1996المصطف  الر يعي،  – 27
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في  وتناقض ينتبا الفصل الثالث :

 المشهد الحبري
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 مقدمة الفصل :

، سرتقال واالسر اء فري فتررة االستشمارأ، لقد عرف  المد  القديمد التقلشديد  مر ا انرريا غشرر متر اف 

اشرث عرفر  ، ندرج مديند معنراس  رمن هرذه المرد  العتررى القديمرد التري عرفر   مر ا انرريا سرريشاوت

اشرث ، ستغال  الغشر مشقلن للملا واالدين ق ي  اتج عن النزوس الريفي رافقها تم، تي الي س سش ملالشد

 ظرررا الرتفررا  أثمنررد ، التلرريي الدولررد إلرر   قرراط ومنرراطع ميرردوة، زاررتب النررغا الترررري علرر  المدينررد إ ررك

وزالتالي ظه ر أ عا  ملالشد متتايند  اتلرد عرن ظرروف ، وا خفا ها زالملاالي الملاورة، الشقار زالمديند

 63.  اقتصاويد س سش

ا ررافد إلرر  تشرردو أ ررعا  ا ترراج ، فرر ار  الترري يشرفهررا مشرردا  الشقرراروال، إ  التنرر   مررن اشررث الم ا ررب

كرذل  إلر  ، أوي إل  تناقنراي وا ريد فري المرفل جشرد الينرريد واسرتغال  غشرر مشقلرن للملرا ، الملا 

 وأ، صصررد للفالارردعتررارة عررن أرا رري مخ، ملرراالي فارغرردز جرر و يتمشررز ، ت سررب ملررالي غشررر مترر اف 

فر   لرك ، نرري سرريب ااعتتار الملا  الينري ه   تراج لارشرورة  م وعل ، را ي الت ار االجتماعيأ

التتر فر علر  امعا شراي اال ردماج زهرذا ، تتمشرز زاقصراء وتهمرش  فئرد مرن الارعا ، ا شعاساي س سرش ملالشد

مررل الاررالفد الررذكر فا  ررعا  لهررذه الش ا و ظرررا، وتتمشررز  زا ترراج  اررشج  انررري غشررر متلررا س، ال سررا

 اتلرد عرن الت سرب ، عن  لد أ عا  ت سب انرري هامررشدول، الينريد التقتصر عل  المديند في ادووها

ناتلرد عرن ملم عرد مرن اآللشراي التري ترتيعم فري وال، الملالي للمديند علر  ااراب الملراالي المياذيرد لهرا

 64.  سشهاوتتمدينها 

                                                            
اساي الشلشا في اللغرافشد، كلشد اآلواب والشل م اق اا شد الرزاط، والزوي  م. اليان، أ عا  الشمرا  الذاتي زمديند معناس، زيث لنشل وزل م الدر  63

  1987، جامشد ميمد الخامس
64 M’hammed Belfquih et Abdallatif FADLOULLAH, mécanisme et formes de croissance urbaine au Maroc, cas 

de l’agglomération de rabat-salé, TOME2, Ed librairie el maarif, 1986 . p231 
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ا افد إل  اسرتغال  الملراالي الهامررشد ، لد الشقاريد زمديند معناسوالماي، ينري الاريب الاذ  فالنم

كا  لك ا شعاساي س سرش ملالشد ، من أجل االستيمار في الاعن من قتل مؤسااي عم مشد و ركاي خاةد

 . ريشا في ملالها المتنيوسوا يد عل  اله ام  التي عرف  تط را ملي ظا 

تتميررل فرري النرر اة ا ةررلشد ، وغشررر متلا اررد، مختلفرردا ترررار أ ررعا  انررريد عرفرر  جماعررد وياررال ،  

كرذل  المرراريب الخاةرد ز عراوة ، والتي كا ر   رريتها قترل الارتششناي، لللماعد زالقرب من مشمل اقسمن 

 ظرا لما تشرفك مديند معنراس مرن ا تررار لماشراء ، تي عرف  ا ترارا واسشاوالإسعا  قاطني وور الصفشح 

وفرري ، الاررعن ال يتشرردى طررازقشن  ظرررا ال خفرراأ القرردرة الررررائشد لرردى الاررعا هررذا النرر   مررن ، الصررفشيشد

وذل   راتج عرن  ، عرف  وياال  ظه ر أ عا  تشمشر تختل  عن  الن اة ا ةلشد، الان اي الشرر ا خشرة

منيرر  المرررهد ، ويمعررن القرر   زرري  هررذه ا  ررعا  الشمرا شررد، المررراريب الترري قامرر  زهررا مؤساررد الشمرررا 

اشراء الشرر ائشد الميشطرد زهرا التري تمر  وا ، وزالترالي تتراين مرا زرشن النر اة ا ةرلشد، جها آخررالينري و

 . إعاوة هشعلتها مؤخرا وزشن هذه ا  عا  التي تنم زدورها أ عا  تشمشر مختلفد

I-ويس ن  :تنوع وتباين في األشكال الحبرية 

 النواة األصلية : حي األطر والعمال    -1

فتشررد إ ررراء مشمررل ، ن  عامررل أساسرري فرري زلرر رة النرر اة ا ولرر  للماعررد وياررال يشتتررر مشمررل اقسررم

، مر ظفشن الارامشن والشمررا والقامر  اوارة المشمرل زتنراء اشررشن خصصرتهما لمطرر ، اقسرمن  زالخمارشناي

اليري الخرام زاللن ب الررقي الخرام زرا طر و اشث قام  زت طشن اي الفشالي، 1952وكا  ذل  سند 

  65. وادة سعنشد زرر  المشمل 150  من زالشما  يتع 

يتر فرو  علر   الرذين ا طرر زرشن اوارة المشمل التمششز الطتقيزك تنح من خال  الت طشن الذي قام  ي

المقازرل ال يتر فر اليري الخرام زالشمرا   وفري، رفشهشدوتوينم تلهشزاي س سش ثقافشد ، اي للفشالي ماشج

آ ررذاك اشررث كا رر  هررذه ا را رري ، زاقتنرراء مارراااي  اسررشد وقررد قامرر  اوارة المشمررل، علرر  هررذه المرافررع

                                                            
65 My lhassan OUZAOUIT, 2004 .op.cit.P45 
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لشتم تف ي  قاا كتشر منها لمشمرل ا سرمن  زريمن رمرزي مرب النرغا علر  ، زي فة اافاو الم ل  اسماعشل

وزشرد اصر   المشمرل علر  هرذه المارااد ،   ك ستنز  منهم إذا لم يق م ا زتششها للمشمل، اةياب ا رأ

واآل  ، هعتراراي قارداث سر   لللماعرد 3منيها المشمرل ، شد ت سب اللماعدوز، قام زتناء اليششن الاازقشن

سرفلي إ رافد ، وتنرم سرعن اقتصراوي، فالمشمل يق م زتناء تلزئد خاةد زالشما  زرالقرب مرن مركرز ا مرن

  . إل  طازقشن أو ثالثد ط ازع

، ²م150ماررااتها إلرر  تصررل ، زرري  المارراكن الخاةررد زالشمررا ، مررن خررال  المشاينررد المشدا شرردالاظنررا 

، وهرري عتررارة عررن أرا رري ملهررزة زررالتلهشزاي النررروريد، منيتهررا اوارة المشمررل لشمالهررا للتنرراء علشهررا

اب تصريياي الاراكند فراليي يتر فر علر  التلهشرزاي النرروريد وا، زاستيناء االفقد التي لم يتم تتلشطها

تلر ث النراتج  الرعل الذي يشا شك هرذا اليري هإال أ  الم، قصر التلديوالا افد إل  قرزك من الا   ، للشش 

 وقرد، لاراكندل  رزروالمما ستب أمرراأ اليااسرشد  عل  مدار الااعدو عن الغتار الذي ينفيك المشمل ي مشا 

، نرلشج الرذي يارتتك المشمرلوالوتررتعي مرن الغترار ، عاينا ااالي كيشررة متنرررة مرن جرراء هرذا التلر ث

 . لمشمل وخل أجااو ا"اشث ةرس زش  الاعا  زي   "غتار ا

  

 

  

                04 /05/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 : تبين معمل االسمنت "الفارا" داخل الجماعة الحبرية لويس ن1صورة 



 د. خالد العلوي ___________________________ __________________________________________________________ -حالة جماعة ويسالن-آليات وأشكال التوسع الحضري بمكناس 

71 

برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية   

ممرا أوى إلر  ، ياتخلصرك الشمرا  مرن عملهرم زالمشمرل، قرارت فر ساكند اليي علر  وخرل ميتررم وت

و اررتد زنرراء الماررعن تقتررر  ، ارراكند تتعلرر  زالتنرراءوالفالمشمررل يمررنيهم ا رأ ، اسررتعما  زنرراء منررافلهم

اذ   فمشمرل اقسرمن  سراهم  فري  . ا  من المشمل الذي يصرف  ك عل  زناء الماعنزالمدخ   الرهري للشم

  . تي تتمشز  زا خفاأ في أثمند الشقاروال، ا افد إل  ت فر الرروط الشقاريد، تتل ر الن اة ا ةلشد

 

 04 /05/2012  

 

 

 

 

 

 إعادة هيكلة السكن العشوائي بويس ن : بداية تدخل الدولة -2

ملهز تلهشزا  وغشركما عرفك عدة زاايشن ه :"كل سعن متني زالم او الصلتد  لشر ائيإ  الاعن ا    

ويرررعل تلمشرراي سررعنشد كتشرررة واخررل المرردار الينررري ،  رخصررد زنرراءوالوزرردو  رخصررد تلزيئشررد ، تامررا

وهرر  كررذل   عتررارة عررن ا اشرراء ، 66قريررب مررن هررذا المرردار زماررافد ييرردوها القررا   " مركررز أووالللمدينررد أ

 .67واخل تلزئاي غشر قا   شد، شد المتصلتدالاعن

ممرا يردع ا إلر  ، وتغشرب عنهرا أزارا التلهشرزاي النرروريد للشرش ، تشتتر هذه ا اشاء أاشراء مهملرد 

 هرا كرذل  و ،  ظررا لشردم مالئمتهرا مرب وثرائع التشمشرر،  ها تشتتر مخلد زالمررهد الينرري إعاوة هشعلتها 

                                                            
 125م، مرجب سازع، 1988ميمد الان سي مشن ،   66

67 Françoise Navez-Bouchanine, 1997, op cit,  P99 

 : تجزئة كاديم الماصصة للعاملين بمعمل االسمنت "الفارا"2صورة 
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ا رافد ، طرقرايهشزاي النروريد من ماء وكهرزاء وخا  التلعن طريع او وذل ، غشر ميفظد وميصند

 . لشلها ماللد في الالالي الشقاريدوتإل  عملشد التا يد الشقاريد التي تيصن هذه ا را ي 

 هررا زششرردة كررل التشررد عررن المشررايشر واخاةررد ، عشفهررا مررب الملررا  الينررريت  ا يمشررز هررذه ا اشرراء هررمرر 

كرذل  زششردة و، تنراء يلرب أ  يتطرازع ووثرائع التشمشرروالرأ ميفظرد تي تتطلرب أ  تعر   ا وال، المشتمدة

من هنا  خلص إل  أ  ا اشاء الشر ائشد عتارة عرن سرعن يشعرس منرم  ك ، عن ا اشاء الهرد"الصفشيشد"

 . اجاي الاعا  ا افد إل  ال  ششد الا سش اقتصاويدوا، اقجتماعي

، راجرب لفترراي اسرتقرار الارعا  وهرذا، ا اشراء مرن خرال  المالاظرد المشدا شرد عردم تلرا س هرذهتتشن 

معن التمششز في هذه ا اشراء وي . تشبوالا افد إل  الطريقد التي تتم زها عملشد التف ي  ، وال  ششد الشقاريد

شن وزرر، غششرر مارت ى الشرش وتلماعرد قصرد تغششرر ال  رششد االجتماعشرد  الزرشن المهراجرين مرن المدينرد  ي

ذين والر، عتررين لهراوموهرم إمرا مرالعشن لهرذه ا را ري أ، ن زشرشن المعرا  )وخشارد(سعا  ا رياف المرزواوي

هنرراك كررذل  المهرراجرين القرردام  ذوي ، وجرردوا أ فاررهم وسررا جماعررد انررريد ارتفررب سررعا ها زرررعل سررريب

لشصتي ا مالعشن لها فشما ، كا  ا يعترو  زش  ا را ي قصد مزاولد أ رطد فالاشد آ ذاك، أة   مختلفد

وذل  عن طريرع زشرب أجرزاء مرن ا را ري ، يااهم   زالتالي في التط ر الشمرا ي للماعد وياال و، زشد

 .قاشمها زرعل عر ائي ثم ت فيشها عل  أفراو الشائلد الممتدةوتأ، الزراعشد

تي قام  زرراء ماراااي مهمرد مرن وال،  نش  كذل  فئد أخرى كا  استقرارها مب زدايد التاششنشاي 

اذ  فالشامررل ا ساسرري ال ترررار الاررعن الشررر ائي زاللماعررد كررا   . لشررتم االتلررار فشهررا، ا را رري الصررغشرة

،  ظرا   ك مب زدايرد الارتششناي كا ر  تتر فر زاللماعرد أرا ري  اسرشد كا ر  فري ملر  اللمر  ، شقار اله

، (²م1500إلر   250أقردم ا علر   رراء ا را ري زماراااي متفاوترد )مرن ، فالمهاجرين ا وائل لللماعرد

لعرررن هرررذه ، وراهرررم للمترررر المرزرررب 2ورهرررم و 0,75تنررراهز  1960-1959وزيثمنرررد منخفنرررد كا ررر  مرررازشن 

ا رافد ، ( مب ارتفا  في أثمنرد زششهرا²م300إل  40المااااي الزراعشد سشتم تقاشمها إل  زقب ةغشرة )من 
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ل قصرد هشعلرد هرذه ممرا وفرب زالدولرد إلر  التردخ،  تت فرعل  التلهشزاي النروريدوالإل  أ ها غشر ميفظد 

 68. ا اشاء التي أةتي  تنترر زرعل كتشر

 

 04 /05/2012  

 

 

 

 

 

 

وزالتالي فشملشد الهشعلد هذه تيدث زهرا تير الي يمعرن  أ  ، ه  هشعلتها زرعل وائم، لشل مايمشز النااشد

را للتركشرز ين  النااشد زشد ذلر  زاهتمرام متزايرد  ظر، وتتؤوي إل  استقطاب الااكند التي تقطن زالمديند

   69. وما يتتشك من متطلتاي في مشدا  الاعن والرغل، الاعا ي الذي تشرفك

هذه الدينامشد المتاارعد رافقها ظهر ر ، 21جماعد وياال   م ا انريا خاةد مب زدايد القر  عرف  

وكرا  ذلر  ، دالتالي افواو االهتمام مرن قترل الدولروز،  ظرا للش امل الاالفد الذكر،  ترار الاعن الشر ائيوا

 ترررار وا، ب افويرراو النررغا  الترررري علرر  هررذه المنطقرردومرر، مررب الترقشررد الينررريد الترري عرفتهررا اللماعررد

 . تدخل  الدولد من أجل تلهشز المنطقد زمختل  التلهشزاي النروريد للشش ، الاعن الغشر قا   ي

                                                            
68 Françoise Navez-Bouchanine,1997 : op.cit. P101 ،102 

 237، م ، مرجب سازع( 1996المصطف  الر يعي )  69

 : نمو ا للسكن العشوائي الذي لم يستفد من إعادة الهيكلة نظرا النافاض مستوى الدخل لدى األسرة3صورة 
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، 2003د ال سط  اللن زشرد سرند تناء للمنطقوالشتتر التر امج الذي قام  زك المؤساد الله يد للتلهشز ي

زر املا كا  لرك وور فري تغششرر ال  رششد التري كا ر  علشهرا ، من أجل إعاوة هشعلد ا اشاء الناقصد التلهشز

اشرررا أغلتهرررا يقرررب زهرررام  اللماعرررد الينرررريد ل يارررال  ) اررري  13اشرررث  رررمل هرررذا التر رررامج ، اللماعرررد

، (. . . . زرالو اللمر  ، ووار الخطرار، زرالو زر عزة، زرالو فيردا ، زالو الزيفر، المركز الفالاي، الزان  ي

وتتعلر  الارلطد الميلشرد لشمالرد معنراس المنرزه  ، وادة قصرد إعراوة الهشعلرد 1350وياتهدف هذا التر امج 

ا ررافد إلرر  الشمررل علرر  اليررد مررن ا ترررار الاررعن الغشررر  ،والتناررشع فشمررا زررشن المترردخلشن، زتياررشس الارراكند

 وياال  زدورها ساهم  في: كما أ  جماعد، القا   ي

ا رافد إلر  الطرر  ، عن طريرع اال لراف المتا رر للرزي مرن الررتعاي الرئشارشد، تم يل المررو  -

 تطهشروال

 اليص   عل  الرخص ا ساسشد -

 تياشس الااكند المشنشد -

 ظرررا لطتششررد ، خرر اموالنتمرري  را رري اللمرر   وتهعتررار  5تلررغ الماررااد الترري يغطشهررا المررررو  ت

لعررن المررررو  لررم يرررمل كررل ا اشرراء المررذك رة فرري االتفاقشررد الخاةررد  . 70مت اجرردة ز ياررال ا را رري ال

فهر  عترارة عرن سرعن  ،هرذا اليري الفا  يشتترر  قطرد سر واء زالمنطقرد. ميا  زالو م الي فيردا ، زالتر امج

م يارمح لذل  ل، كا  قديما زهذه المنطقد يقب زهام  اللماعد وظه ره، عن متصلب غشر قا   يوسةفشيي 

  هرم يتر فرو  علر  ماراااي مهمرد ، نيهم تش يناي مقازل اخالء هذا المعا ومالاعا  للدولد زتراشلهم أ

 .للتقشد ( ²م80زداخل هذا اليي ) أكير من

ولعنك ، 2003ووار المركز الفالاي الذي يقب زداخل اللماعد من زر امج إعاوة الهشعلد لاند  لم ياتفد  

تري تنرم زررامج والاقسرعا  زشرشن المعرا  مرب المرراريب التري قامر  زهرا الشمررا   استفاو من زر رامج إعراوة

 . مركز الفالايوالجتالد واقعاوة اسعا  ووار مافيال والتشاأ 

                                                            
الله يد للتلهشز والتناء للمنطقد ال سط  اللن زشد، إعاوة هشعلد زش  ا اشاء الناقصد التلهشزاي، وياال  عمالد معناس المنزه، المؤساد   70

 2003، ال فارة المنتدزد المعلفد زاقسعا  والتشمشر، المملعد المغرزشد
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شماري" التي تقب والعرف  وياال  زرامج قعاوة الهشعلد قام  زها ال كالد الينريد  "زالو الغماري 

منرزال ةرلتا  40تالو الغماري عتارة عرن اري عرر ائي ينرم تقريترا ف . زداخل اللماعد الينريد ل ياال 

ا رافد ، هعترار1هرذا اليري يررغل مارااد تنراهز ، من الاعن االقتصاوي سفلي ا افد إل  طازع أو طازقشن

ي عرر ائي غشرر ميفرظ ينتمري ار  أمرا زرالو الشمراري فهر، 71إل  أ ك ينتمي  را ي الخ ام وغشر ميفرظ

ويتعر   مرن سرعن اقتصراوي سرفلي ا رافد إلر  ، هعترار 1ااد تنراهز كرذل  ويرغل ما،  را ي الخ ام

 72. ماء ا افد إل  التطهشر الاائلوالت فر هذا اليي عل  العهرزاء وي، طازع أو طازقشن

 

 

 

 

  

 

 

 04 /05/2012 

 

رأسرما  ال وينري ا رافد إلر  غرز النموال،   الترقشد الينريد لللماعدأ  ما يمعن أ   خلص إلشك ه

مررن  رري ك أ  يارراهم فرري تصرراعد المراقتررد علرر  ، اررعنوالصررناعد أوالسرر اء ز اسررطد الفالاررد أ، اايللنرر 

                                                            
71 Agence Urbaine de Meknes , projet de restructuration « bled EL GHOMARI » sis commune urbaine de ouislan 
prefecture de meknes, ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace, royaume du 
Maroc, 2010  
72 Agence Urbaine de Meknes, projet de restructuration « bled EL AMMARI » sis commune urbaine de ouislan 
prefecture de meknes, ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace, royaume du 
Maroc, 2010  

 : حي القدس: حي قديم تمت إعادة هيكلته4صورة 
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زل يمعن أ   لمس زش  التراجب فري ، لعن  هذا ال يشني أ  الاعن الشر ائي سشنميي زهذه الارعد، الاعن

 73. ما أ ار إلشك إطار زال كالد الينريد وهذاهذه الظاهرة 

زتزويرردها زنرررورياي  وذلرر ، اوة هشعلررد للررل ا اشرراء المت اجرردة زهرراجماعررد وياررال  اآل  إعررعرفرر  

  هرا غشرر قراورة علر  ، زاستيناء زش  ا   يد من الاعن التي لرم ترتم إعراوة هشعلتهرا، تلشا ا فقد، وتاليشاة

ذا فالذي  لب عل  ا ترار هر . زويدها زالتلهشزاي النروريدوتتاديد المتلغ للدولد مقازل التا يد الشقاريد 

اشرث تقر م فئرد ، ا رافد إلر  غشراب المراقترد،  تررار الملعشرد الخاةرد زماراااي مهمرد االن   من الاعن ه

، لمنشررشن عقراريشن سرريشن لشرتم االتلرار فشهرا، المالعشن لهذه ا را ي زالتقارشم زطريقرد عرر ائشد ثرم زششهرا

 . خام عاويشن قصد التناء علشهاو أ

ا ارى عنرد وزرتفرر  أوملفتررة التري تشررف ا تررار سرعن هزيرل خاةرد فري ا، النرااشد اهمراالتشرف  

يررعل ، زايرده الارريبوتهرذا فقرد أةرتح الارعن غشرر الالئرع مرن خرال  ا ترراره الملرالي وز . زدايد ظه رها

اارردى الاررماي الترري تتمشررز زهررا النررااشد خاةررد زشررد القنرراء علرر  هررذا النرر   مررن الاررعن زررداخل الملررا  

  74. الينري

 لتركز برامج إعادة اإلسكان :  امناسب مجاالتعتبر ويس ن  -3

المررراريب   ررمنجتالررد واوالتشرراأ ، ترردخل المررراريب الترري اسررتفاو منهررا كررل مررن ووار المركررز الفالارري 

 جررل القنرراء النهررائي علرر  الرردور الصررفشيشد الم جرر وة ، التخطررشا الينررري ترمرري إلرر الينررريد الترري 

ا طالقتك منرذ ، عرف التر امج ال طني "مد  زدو  ةفشح " وفي هذا اقطار، زاللماعد الينريد ل ياال 

التررالي اعررال  وزكترراريخ للقنرراء النهررائي علرر  الرردور الصررفشيشد  2006وقررد تررم تيديررد ترراريخ ، 2004سررند 

الترري تنررم ، هررذه الاررند عرفرر  تهررديم ملم عررد مررن ا اشرراء الصررفشيشد، مدينررد معنرراس مدينررد زرردو  ةررفشح

                                                            
 المصطف  كنع رة: إطار زال كالد الينريد  73
 239م مرجب سازع،  ، 1996، المصطف  الر يعي  74
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افيال ا افد إلر  ووار جتالرد والتشراأ اللرذا  ومووار ز كرعد ، الدواوير من زشن هذه75. " زراكد " 3500

 . ينتمشا  لملا  اللماعد الينريد ل ياال 

ممررا جشررل هررذه ، قتصرراويد ا سشوسعرررف هررذا المررررو  عرردة ةررش زاي عقاريررد  2007لعنررك فرري سررند  

ر الترري تقطررن زررتش  الرف  مررن قتررل ملم عررد مررن ا سرروزرر، صررطدم زالمررراكل الشقاريرردوتالشملشررد تت قرر  

اشث رفن  هذه ا خشرة اال تقا  إل  ملاالي هامرشد زششدة عن معرا  ، زداخل المديند  اللش ب الصفشيشد

اشرث عرفر  سرند ، لشرتم زشرد ذلر  عقرد اجتماعراي زرشن المتردخلشن قصرد اعراوة ا طرال  هرذه الشملشرد، عملهم

،   ا اشراء الصرفشيشد العتررى المتتقشردزالقنراء علر وذلر  ،مرالد متقدمد فري ا لراف هرذا المرررو  2010

أمرا اللشر ب المتتقشرد مرن هرذا  . أسررة 623نرم ويكدواراللشني الذي يقب زيرا ي عاعريد زيري التاراتشن 

 . الن   من الاعن فقد تم اوماجها في المراريب التي قام  زها الشمرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
75  Miloud Tager, Programme villes sans bidonvilles de la ville de Meknès : Quelles réalisations & quels 

impacts ?, D. E. S  en  Aménagement & Urbanisme - I. N. A. U – Rabat, 2010. p 87 88ت 
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 حيلها في إطار برنامج "مكناس مدينة بدون صفيح": عدد األسر التي تم تر17جدول 

 عدد األسر الحي الصفيحي

 670 2و1ووار اجتالد 

 408 ووار التشاأ

 905  افيال

 1002 الميارزشن القدام 

 148 شدي زازاوسزاب زالقاري 

 129 الش وة

 102 الفشراي

 623 جشني

 1054 ز كرعد

 1750 جش ب ةفشيشد مختلفد

 6791 المجموع

 تافي لت-المصدر: المفتشية الجهوية للتعمير مكناس

عل  زقب أر رشد تترراوس ا سر اص   و، يمعن التدخل من أجل إعاوة اسعا  قاطني وور الصفشح

يراأ ويارال  االاشراء التري تمر  زهرا ورتنمشد والوتميل تلزئد الشاسمشن ، متر مرزب 70و64ماااتها زشن 

الرذي اسرتفاو مرن عملشرد  ،افيال ا رافد إلر  المركرز الفالاريومرتشراأ لواإعاوة اسعا  قراطني ووار اجتالرد 

 76. اعاوة اقسعا  زششن المعا 

                                                            
زل م عزيز آي  عقا، مقارزد التميالي الا سش ملالشد للخطر زمديند معناس: ااالي مشترة من اللماعد الينريد ل ياال ، زيث لنشل و  76

 77م ، 2007، الدراساي الشلشا المشمقد، كلشد اآلواب والشل م اال اا شد سايس فاس، جامشد سشدي ميمد زن عتد هللا
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نررم مررراريب قعرراوة اسررعا  ووار وتتلزئررد الشاسررمشن زررالقرب مررن مشمررل اقسررمن  "الفررارج" تقررب 

د قطشر 939وقد خصصر  ، زراكد 366ا افد إل  ووار التشاأ الذي ينم ، زراكد 573اجتالد الذي ينم 

 . قطشد أر شد مخصصد للاعن االقتصاوي 432ا افد إل   ،أر شد قعاوة االسعا 

 : تجزئة الياسمين: مشروع إلعادة اإلسكان18جدول 

المساحة  الحي

 بالهكتار

الجماعة  محتوى المشروع

 الحبرية

سنة  العمالة

 التدخل

الملسسة 

 المتدخلة

الوضعية 

 العقارية

التكلفة 

 إلجماليةا

، 22 الشاسمشن

56 

قطشد أر شد  939

 . قعاوة االسعا 

قطشد أر شد  432

 للاعن االقتصاوي

معناس  وياال 

 المنزه

2003 ERAC ملش    56 مل  خام

 ورهم

 المصدر: ملسسة العمران

 : مشاريع إعادة اإلسكان بوس ن19جدول 

 أماكن إعادة اإلسكان

 

 عدد الوحدات

الياسمين 

1 

رياض 

 1ويس ن 

المركز  الوحدة

 الف حي

رياض 

 2ويس ن

رياض ويس ن 

 ب د الجموع2

رياض  التنمية

 2ويس ن

 المجموع

 2717 50 512 610 127 207 120 143 939 ال اداي

 مكناس تافي لت، المصدر : المفتشية الجهوية للتعمير

قتل  التراشل إل  تلزئد الشاسمشن استفاوي مرن  فاالسر التي، تم تراشل االسر القاطند عتر مراال

قامر  الارلطاي زهردم تلر  "الترارير " فري ، فشيشن أ  االسر التي رفنر  الفعررة، الاعن زتلزئد الشاسمشن

 . ا تظار أ  تت فر زرياأ وياال  التلهشزاي االساسشد

لررد ا اشرراء ترردخل الماررؤول   زترررامج قصررد إعرراوة هشع، شررد فررتح منطقررد ريرراأ وياررال  للتشمشرررز

ا رافد إلر  اعراوة اقسرعا  زشرشن ، تشراأوالعاوة اسعا  االسر المتتقشد من ووار اجتالرد واالناقصد التلهشز 

، زررتعد التطهشرر لصررف المشراه المارتشملد، ومدها زرالتلهشزاي النرروريد، المعا  لدوار المركز الفالاي
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الررذي ينررطلب زررك ووار المركررز  و ظرررا للم قررب . اي خنررراءاررر ار  و خلررع مارراوالمريررر الطررر  وت

قرب زرالقرب وي  رك يقرب زرداخل اللماعرد الينرريد ، الفالاي فقد تقرر إعاوة إسعا  هذا الدوار زششن المعرا 

تنايرراي الغشررر الالئقررد والوقررد تمرر  إفالررد الن ايررل ، مررن المررراريب الاررعنشد الترري قامرر  زهررا مؤساررد الشمرررا 

 77. لشد للييزالدوار ا افد إل  ت سشب ا فقد الداخ

 04 /05/2012                                                                                       04 /05/2012   

 : مشروع إعادة اإلسكان لدوار المركز الف حي بعين المكان20جدول 

المساحة  الحي

 بالهكتار

الجماعة  عدد السر

 يةالحبر

الملسسة  العمالة

 المتدخلة

الوضعية العقارية 

 لألرض

عدد األسر التي 

 تم ترحيلها

المركز 

 الفالاي

 60 اللم   ERAC المنزه وياال  216 2,5

 المصدر : ملسسة العمران

 

                                                            
 79م ، فاك، المرجب 2007عزيز آي  عقا،   77

 : منزل لمستفيد استفاد من إعادة اإلسكان بعين المكان5صورة  : منزل لمستفيد بتجزئة الياسمين6صورة 
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 تجزئة الياسمين: تركيبة متشعبة ومعقدة للعقار 3-1

تشرراأ زلماعررد والقرراطني ووار اجتالررد  قعرراوة اسررعا ، تقررب القطشررد االر ررشد المررراو اسررتغاللها    

تلررغ عرردو المتصرررفشن ويتازشررد لللماعررد الارراللشد للدخشاررد ، هعتررار 23االجمالشررد  وتتلررغ ماررااتها، وياررال 

اوالو  -اوالو سررششد–اوالو زررن رارر   -متصرررفا يت فعرر   علرر  سرر  فخررداي: المخرراطشر 217االةررلشن لهررا 

 . التاعش  -الزوال  -ااشن

سد قامر  زهرا مصرالح هرذه اللماعرد زري  قلشرل مرن المتصررفشن االةرلششن الرذين لرم من خال  وراتتشن  

متصررف( 217متصررف مرن أةرل  41( من ملمر   المارتفشدين ا ةرلششن )%18.89يف ت ا أرا شهم )

، ممرا أوى إلر  تركشترد مشقردة لهرذا الشقرار، مرن ملمر   المارااد  %60.52أي أ  الماااد المتششرد تررعل 

رغررم أ  الفصررل الرازررب مررن ، مررن المنشرررشن الشقرراريشن الررذين اقتنرر ا مارراااي كتشرررة كررذل  ظهررر ملم عررد

)  1382رمنرا   12( زمقتنر  ظهشرر 1919 أزريرل27)  1337رجرب  26الظهشر الرري  الصاور في 

 . 78زيلوال التف ي  وال( ينص عل  أ  ا را ي اللماعشد غشر قازلد للتقاوم  1963فتراير 6

 اقتراس ملم عد من اليل   من زشنها:  مما وفب زاللماعد إل 

 أ  تف ي القطب المخصصد لذوي اليق   في اسم الماتفشدين االةلششن -

 تاول اوتالذين زاع ا قطشا فشما زشنهم أ تاهشل تف ي  القطب لذوي اليق   -

شتم وسرطمري تهم علر  اسراس أ  اقر قهم ستصرا  اةرطلح علرشهم زالمررترين العترار و استدعاء مرن -

 اذا تقدم ا زتناف  من التائششن أي الماتفشدين ا ةلششن تالشم القطب

قطشرد  217اشرث أ  ، قرر رئشس المللس التلردي ز قامرد  رراكد مرب اللماعرد الاراللشد للدخشارد وقد

وهنراك مرن الماتررارين مرن طررس مرراكل تخرص ، ستالم لرذوي اليقر   لمقازرل تنرافلهم عرن ا رأ

وهنراك مرن ، ارائل ار   طرروهم مرن هرذه ا را ري، وتا ريالمرترين العتارالذين ياتغل   هرذه ا ر

                                                            
، مالد معناس المنزهاللماعد الينريد ل ياال ، مذكرة تقديم ا   الشقار اللماعي م     مررو  اعاوة اسعا  وواري التشاأ واجتالد، ع  78

2000 
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شررد ا تهرراء المررراوراي زررشن اعنرراء المللررس ةرراو  المللررس وز . اقترررس تش ينرراي لهررؤالء المرررترين

تشرراأ زرررراكد مررب والزاسررتيناء عنرر  وااررد علرر  تتنرري اللماعررد مررررو  اعرراوة اسررعا  ووار اجتالررد 

 79. جماعد الدخشاد

تناء للمنطقد ال سط  اللن زشرد والال  مب المؤساد الله يد للتلهشز عقدي اللماعد الينريد ل يا 

، تشراأ" زتلزئرد الشاسرمشنوالاتفاقشد مرن أجرل اعراوة اسرعا  قراطني وور الصرفشح "ووار اجتالرد ، آ ذاك

  . 2003سند 

وذلر  يتنرح مرن خرال  الررعاياي مرن ، تلاوفاي التري  راز  هرذا المرررو وال رشر إل  التالعتاي 

و رذكر مرن زرشن ، عا  الدواوير ز ياال  التي لرم تارتفد مرن هرذا التر رامجوسترارين زاللماعد قتل الما

 التلاوفاي:

 1998 استفاوة عدو كتشر ال عالقد لهم زالمررو  ولم يرملهم ااصاء -

  ستاب مله لد 1998عدم استفاوة اسر  ملهم ااصاء  -

 االستفاوة المتعررة   خام من  فس الشائلد -

 هرة االنزالق السوسيومجالي انتشار ظا 3-2

 : توزيع أرباب األسر حسب المستفيدين األصليين من البقع21جدول 

 المجموع القيم المفقودة اشترى من مستفيد مستفيد أصلي 

 150 116 17 17 العدد

% 11 11 78 ،1 100% 

  2012أبريل ، المصدر: بحث ميداني

ريياي لمسررر الترري تقطررن زالاررعن المخصررص قعرراوة إسررعا  قرراطني وور ا طالقررا مررن التصرراتنررح 

واارب سرؤالنا لهرم ، مرن المارتل زشن %11ميلر   ويزي   ص  الماتل زشن قرام ا زتشرب سرعنهم   ،الصفشح

                                                            
 المرجب  فاك، 2000اللماعد الينريد ل ياال ،   79
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ا رافد إلر  ارتفرا  تعرالش  التنراء ، فيغلتهم يق   زي  ا خفاأ مات ى الدخل، عن ستب زشب الماتفشد للتقشد

هنرراك مررن و، تيرر   وو  اسررتفاوتهم مررن التقشررد، ملشرر   1,80  علرر  التقشررد والترري تتلررغعررالش  اليصرر وت

ارب وا،  ظررا ال خفراظ مارت ى وخلرك، عنك اكتف  زتناء سفلي فقراولالماتفشدين من لم يقدم عل  زشب التقشد 

تشرف ، تفشدتصريح  اد المرترين من ماتفشد يق   زي  " هذه التلزئد التي اقتنش  زها هذه التقشد من الما

قرد ذهرب هرذا ول،    عدو كتشر من الماتفشدين في هذه التلزئد اقدم عل  زشب زقشترك، عدة ا زالقاي ميل هذه

، اشررث تترر فر ا رأ زيثمنررد منخفنررد، لشقرر م زتنرراء منررز  زيقررل ثمررن، الماررتفشد لللماعررد القرويررد الدخشاررد

 ". وينترر التناء الشر ائي

 

 04 /05/2012  

 

 

  

 

 

ومنهم من رف  اال تقا  ، عل  زشب الشديد من الماتفشدين  را شهم، مل التشد عن معا  الشملعا ساعد

 . تقب زهام  المديند،  ماكن تتشد عن معا  عملهم

سراهم فري هرذا التركرز عردم تر فر ، اال  ت طشن لترامج قعاوة االسرعا  زررعل معير ويجماعد عرف  

رغرم تشقرد ، في المقازل ت فر االرأ زيثما  منخفند ز يارال و، ااتشاط عقاري لدى الدولد زمديند معناس

فرالتقب ، ال خفاأ مات ى الدخل لدى ا سرر التري تقطرن هرذه الردور الصرفشيشد و ظرا ، رشب هذا الشقاروت

 : نمو ا لظاهرة االنزالق السوسيومجالي: سكن لمالك اشترى من مستفيد7صورة 
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غالتررا مررا يعتفرري ةررااب الاررعن زاررفل  إلرر  أ  و، الممن اررد للماررتفشدين تيرردو فرري سررفلي ا ررافد إلرر  طررازع

هنراك مرن أقردم علر  زشرب التقشرد لشردم تر فره علر  االمعا شراي و، نرش  الطرازع ا و تت فر االمعا شاي ثم ي

ولشاتفشد من المتلرغ الرذي سشيصرلك مرن زشرب التقشرد وزالترالي التنراء زمنطقرد أخررى ، لالستفاوة من هذه التقشد

  . ستيمار زهذا المتلغواالأ

علرر  ماررلد والاال ررارة العافشررد علرر  ، خاةررد تلرر  الترري تقررب زريرراأ وياررال التترر فر هررذه ا اشرراء و 

وفري هرذا اقطرار  ردرج استررهاو لررب ، عردم تتلرشا ا فقردوعدم رزطها زخط ط النقل الينري و، ماموا

:" في اليقشقد  ين لم  اتفد من هذه الشملشد    المصاري  المرتتطرد ة استفاو من عملشد إعاوة اقسعا أسر

علر  والوة علر  هرذا فهرذا اليري اليتر فر علر  اال رارة العافشرد فيرا، ثقل  كاهلناوا، زهذه الشملشد زاهند جدا

كميا  هناك من الاعا  من لم يقدر عل  هذه و، عدم تتلشا ا فقدو، مام إ افد إل  زشد المدارسوامالد أ

 ". التالي لم ياتطب اتمام منزلكوزالمصاري  

ووا مرن م قرب التلزئرد التري تقرب   هرم اسرتفا، أما الماتفشدين فري تلزئرد الشاسرمشن فتصرريياتهم تختلر  

ممرا يلشلهرم يارتفشدو  مرن الخردماي التارشطد التري ت فرهرا ، زالقرب من مشمل االسمن  وزمركرز اللماعرد

 . لهم

 تدخل الدولة في انتاا السكن االجتماعي : -4

و ظررا الرتفرا  أثمنرد الشقرار زررداخل ،  ظررا للدينامشرد الينرريد المتارارعد التري عرفتهرا مدينرد معنراس

للرريي الدولررد للملرراالي الهامرررشد الترري تترر فر زهررا هررذه ، كررذل   فرراذ االاتشرراط الشقرراري، لملررا  الينررريا

 . معن للدولد أ  تترمج عدة مراريب سعنشدوي، ا را ي زيثمند منخفند

ولهررذا قرررري الدولررد ا طالقررد عرردة مررراريب للاررعن ، س خصاةررا مررن اشررث الاررعنتشرررف مدينررد معنررا 

اتفاقشرد مرب المنشررشن الشقراريشن  29عقدي و، يد من هذا الخصام في قطا  الاعنمن أجل ال، االجتماعي

 . وادة سعنشد مخصصد للاعن االجتماعي 4903وينم ، مررو  ا طالقتك 15وقد عرف ، الخ ام
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شتتر جماعد ت ال  ووياال  من الملراالي المارتهدفد مرن أجرل تر طشن هرذه المرراريب التري تنرم وت

 ظررا لتر فر ، فلماعد وياال  تتر فر علر  ظرروف مالئمرد لتركرز هرذه المرراريب، أ  ا  مختلفد من الاعن

الترري قامرر   2و1ممررا أوى إلرر  ترر طشن المررراريب الاررعنشد لريرراأ وياررال  ، ا را رري زمارراااي مهمررد

التري ، AGI Sakaneز  لافها مؤساد الشمرا  زرراكد مب زش  المنشرشن الشقاريشن الخر ام كررركد  

الترري قامرر  زا لرراف ، Groupement Edifice Al Ismailiaو  ررركد ، "2و 1دقامرر  زا لرراف"  رررف

  . "1"التاتا  

الرذي يغطري مارااد ، (3سترر  مؤساد الشمرا  في ا لاف مراريب سعنشد اخرى )رياأ وياال  

وقرد قامر  ، طريرع المؤويرد إلر  مدينرد فراسوال 2و1يقرب زرالقرب مرن ريراأ ويارال  وهعترار  234تناهز 

صل  عل  رخصد التناء من اللماعرد الينرريد وا، تصفشد الشقار الذي ينتمي  را ي اللم  الشمرا  ز

 . ل ياال 

 

                04 /05/2012                         

 

 

  

 

، يهردف مرن زرشن مرا يهردف إلشرك، سرعنا متن عرا، تنم المراريب الاعنشد التري أعطر  ا طالقتهرا الشمررا 

ا قامر  زا لراف زررامج سرعنشد قعراوة اقسرعا  ا رافد اشث إ ه، شر ائيوال الالئعشر القناء عل  الاعن غ

إل  عملشد اعاوة الهشعلد والتا يد الشقاريد للاعن غشر القا   ي الذي ينتررر زا را ري التري تنرم مرراريب 

 Groupment Edifice Al Ismailia: سكن اجتماعي: العمران بشراكة مع شركة 8صورة 
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عنشد وادة سر 2629ينقام إل  ، من الاعن االجتماعي %43وتنم هذه المراريب الاعنشد ، رياأ وياال 

 . 80وادة سعنشد قام  زا لافها مؤساد الشمرا  2915و ، زرراكد مب المنشرشن الشقاريشن الخ ام

اشرث ترم تف ير  ،    ثمن المتر مرزب مرنخف  مقار رد مرب المدينرد، وقب اختشار الدولد عل  هذا الم قب

ي اررشن أ  فرر، ورهررم 25هررذه ا را رري التازشررد  را رري اللمرر    لمؤساررد الشمرررا  زرريمن رمررزي قرردره

 .ورهم للمتر المرزب 40فقد تم تف يتها زيمن ، 3االرأ المخصصد لمررو  رياأ وياال  

إلر  أ  ترم ، فقرد ترم النرغا علرشهم مرن قترل الارلطاي، اب تصريح أاد المتصرفشن في هرذه ا رأا 

ف ير    هرم اليريردو  ت، أمام ال اليد، مما جشل أةياب ا رأ يق م   زااتلاجاي، تف ي  هذه ا رأ

 . 2و1ا رأ زهذا المتلغ كما ادث مب ا رأ المخصصد لرياأ وياال  

عامرل ميفرز علر  اسرتقطاب اعرداو مهمرد مرن الارعا  ، جتماعي عل  هذه الترامج الخاةد زالاعن اال 

 يارال  مرن أجرل االسرتفاوة مرن لالترالي فريغلتهم  قردم وز، الذين كا  ا يعترو  مناف  زالمديند زيثمند مرتفشرد

 ." تاهشالي"  في تاديد ثمن التقب    الدولد تمنحواالرقع خاةد هذه 

و ررشر إلر  أ  ، هناك من قدم ل ياال  من أجل س مد العراء التري تشتترر منخفنرد مقار رد مرب المدينرد 

قر م ز عراوة كرائهرا وياشرث أ  هنراك مرن يارتفشد مرن هرذه الررقع  ،هناك عدة خروقاي ترر ب هرذه التررامج

وزالترالي  ،عرراء ز سرا المدينردوالالاعا  ال تت فر عل  اقمعا شراي مرن أجرل  رراء  رقد أششها لفئاي من وزأ

 . تللي ل ياال  التي يت فر زها العراء زيثمند منخفند

 

 

 

                                                            
 مؤساد الشمرا  معناس  80
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 04 /05/2012  

 

 

 

 

 نقص في التجهيزات الجماعية :  -5

، سرعا شد مهمردكيافرد وييتنرن هرذا النر   مرن الارعن ، تنم وياال   اتد مهمد من الاعن االجتمراعي

التالي  تاائل عن مدى تر فر التلهشرزاي اللماعشرد وز، أفراو 5اشث أ  مت سا الم االسر زهذا الاعن ه  

فمن خال  تصريياي الماتل زشن تترشن أ  هنراك  قرص ، زهذه الترامج الم جهد للفئاي ذاي الدخل الميدوو

مقار د مرب عردو الاراكند التري تقطرن هرذا خاةد المدارس التي تشتتر قلشلد ، ااو فشما يخص هذه التلهشزاي

         ا ررافد إلرر  عرردم، فو علرر  أ  هررذه المرردارس إ  وجرردي فهرري معتظررد وزششرردة عررن معررا  اققامررد، الاررعن

 . كذل  المااجد فهي غشر م ج وة، ذي تشتتره الااكند غشر كافال ،اماماي زاستيناء امام ج وو

 

 

 

 

 

 : جانب من السكن االجتماعي بويس ن9صورة 
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 ى انجاز التجهيزات الجماعية برياض ويس ن: مستو22جدول 

 لم تنجز بعد منجزة العدد التجهيزات

 3 1 4 مدارس عمومية

  1 1 مدارس خصوصية

 1 1 2 حبانة

  1 1 اعدادية

 4 4 8 تجهيزات ادارية

 2 1 3 حمام

 3  3 مسجد

 2 1 3 فباء للعب

 3 1 4 م عب رياضية

  1 1 مستوصفات

 1  1 دار للشباب

 19 12 31 لمجموعا

 المصدر : ملسسة العمران
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،   تردخل الدولرد فري مرد هرذه ا اشراء زرالتلهشزاي اللماعشرد ال فا   رششفا اما يمعن مالاظترك هر

  غشركرذل  اليمامراي فقرد ترم ا لراف امرام واارد وهر، زشن ثالث مااجد لم يتم ا لاف أي مالد   منإاشث 

  . مقار د مب عدو الاعا  كاف

مرنح ويارال  و، الجتماعي ز يارال  كرا  لرك وور فري جردب اعرداو مهمرد مرن الارعا اذ  فالاعن ا

زرل زراالارى ، لعرن  هرذه المرراريب لرم ترافقهرا تلهشرزاي جماعشرد، دشمرفل جشد جديدة مخالفرد للنر اة ا ةرل

 نرش  أ  الطريقرد التري يرتم ، وو  ت فر ملراالي خنرراء وملراالي للترفشرك، تعديس للاعا  واخل الرقع

ورهرم كرل  1500تيقرل كاهرل الارعا    هرم يق مر   زراالقتراأ مرن التنر  ثرم تارديد ، تاديد ثمن التقربزها 

 . مما يؤثر عل  القدرة الررائشد لدى االسر،  هر

 : توزيع أرباب األسر حسب طريقة تمويل السكن23جدول 

 المجموع لمفقودةالقيم ا ادخار شاصي قرض شاصي قرض بنكي طريقة التمويل

 150 21 61 19 49 الشدو

% 31,6 12,3 39,4 16,8 100% 

 2012أبريل، المصدر: بحث ميداني
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II- :الدينامية الحبرية وتطور أشكال التوسع الحبري 

  توزيع متباين ألشكال التوسع الحبري : -1

 : توزيع أرباب األسر حسب طبيعة السكن3 شكل

 

   مدينرد معنراس لرم تشرد تتر فر ، ستب رئشاي في تر طشن هرذه ا  رعا  الينرريد، تر عامل الشقاريشت

ممررا جشررل الدولررد تتلررك للملرراالي ، ا ررافد إلرر  ارتفررا  اثمنررد الشقارزالمدينررد، علرر  عقررار فرري ارر فة الدولررد

مهمد ا رافد إلر  الملاورة التي تت فر عل  ظروف مالئمد ققامد ميل هذه المراريب التي تتطلب مااااي 

 . ا خفاأ في القشمد الشقاريد

 يتشدى سفلي ا افد إلر  وال ،%26,7مهمد  من خال  اللدو  زي  الاعن اققتصاوي يميل  اتديتتشن 

كرذل  ، وزالمراريب التي قام  زهرا الشمررا ، وينترر هذا الاعن زالقرب من الن اة ا ةلشد، طازع أوطازقشن

ه  عتارة عن سعن قديم  اتج عن التمردين الارريب الرذي و، %16,7 اتد ل يمي فالاعن االقتصاوي المهشعل

وه  عتارة عن سعن عر ائي يش و ظه ره إل  فترة الاتششناي التي كا   تشرف عملشاي ، عرفتك وياال 
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لشرتم تردخل الدولرد عرن ، و ظرا لإلهما  الذي يطرا  النرااشد، تقاشم عر ائشد في غشاب المراقتد من الدولد

  . ا يتها الشقاريدوتاوة هشعلد هذه ا اشاء طريع اع

، شتتررر هررذا النرر   اررديث مقار ررد مررب ا  ررعا  الاررازقدوي، %23,3ميررل الاررعن االجتمرراعي مررا  اررتتك ي

قد عرف هذا الن   من الاعن اقتراال كتشررا مرن طررف ول، نشش وال جك للفئاي ذاي الدخل الميدوو  موه

، عترررو  منرراف  زيثمنررد مرتفشرردوي،   علرر  سررعن قررار زالمدينررد   الاررعا  اليترر فرو، سررعا  مدينررد معنرراس

 ظررا ، لعرن الاراكند لرم تلرد مرا كا ر  تصرت ا إلشرك، ا افد إل  أ  الدولد مني  الاعا  تاهشالي في ا واء

ا افد إل  غشراب اللر وة فري ، مراكز الا سش ثقافشدوالاليماماي كالمدارس و، لنقص التلهشزاي الشم مشد

  . التناء

ماررااد مهمررد مررن ، سررازقا  L’ERACال خفرراأ القشمررد الشقاريررد ز ياررال  فقررد اقتنرر  مؤساررد   ظرررا

زررالقرب مررن ، مررافيال(، اجتالررد، ا رأ قصررد اعرراوة هشعلررد قرراطني وور الصررفشح زمعنرراس ) ووار التشرراأ

 . رز والمما اوى إل  ا شعاساي عل  ةيد الاعا  واةازتهم زيمراأ اليااسشد ، مشمل االسمن 

اشرث سراهم  ، ا افد إل  زشر  الررركاي الخاةرد، مؤساد الشمرا  متدخل رئشاي زالملا شتتر ت 

و رذكر هنرا سرعن  ، في زل رة أ عا  ت سب ملالشد تاتهدف الفئاي االجتماعشد التي تت فر عل  وخرل مرتفرب

 .%2,7الفشالي الذي يميل ما  اتتك

لرغتررد فرري االسررتيمارمن قتررل الرررركاي ا،  ظرررا لملم عررد مررن اآللشرراي المتفاعلررد فشمررا زشنهررا ) الشقررار

تغشررب عنهررا النظرررة الرررم لشد فرري ، فقررد ظهررري أ ررعا  ملالشررد غشررر متلا اررد، (. . . الشم مشررد والخاةررد

  .  اا ي في التهشئدواالالتخطشا واهما  التشد االجتماعي 

عراوة واعلرد مرن خرال  ا لراف زررامج قعراوة الهش، مرن الارعن الشرر ائيغم تدخل الدولد من أجل اليد ر 

وذلرر  راجررب إلرر  أ   ، %6,7يررد مررن الاررعن الشررر ائي والترري تميررلفمافالرر  هنرراك زشرر  ا   ، االسررعا 

   هرذا ، عاوة الهشعلردواالاعا  الذين يقطن   هذا الن   لم ياتطشش ا تيمل تعالش  اعاوة التا يد الشقاريد 
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ؤساررد الشمرررا  مررن اجررل ا لرراف وزشررد ترردخل م، النرر   مررن الاررعن ارتررتا ظهرر ره زظهرر ر مشمررل االسررمن 

إال أ  الشرائع المراوي ارا  وو  ، قام  ز عاوة هشعلد الاعن الذي يقب زالقرب مرن هرذه المرراريب، مراريشها

 .  ماء وال كهرزاء زالقرب من مراريب انريدوالل زدو  تيفشظ ظوزالتالي ت، تا يد هذه المااكن

 سر حسب عدد الغرف وملكية السكن: توزيع أرباب األ24جدول 

 عدد الغرف

 الملكية

 المجموع +5 5-4 3-2

 122 6 24 92 مالك

 6 0 2 4 ملكية مشتركة

 21 0 3 18 مكتري

 1 0 0 1 رهن

 150 6 29 115 المجموع

 2012أبريل، المصدر : بحث ميداني

ذين يتر فرو  علر  والرين أما يمشز جماعد وياال  ه  طغشا   اتد المالعشن للارعن علر  ااراب المعترر

مرالعشن  %4و ، معتررين %14فري مقازرل ، %81,3فنارتد الرذين يملعر   سرعن تصرل إلر  ، ملعشد مرتركد

إال أ ررك فرري ، المتررر المرزررب ز ياررال  ثمررن وهررذا يمعررن  تفاررشره زاال خفرراأ الررذي يشرفررك، ملعشررد مرررتركد

فطتششرد ، الترالي أةرتح المترر مرزرب يرتفربزوالان اي ا خشرة زدأي المنارزد الشقاريرد تنتقرل لهرذا الملرا  

رامج وزرتعلفرد المنخفنرد وال  تركرز الارعن االجتمراعي ذإاشرث ، الاعن تفار هذه النارتد للمرالعشن للارعن

تري كا ر  تتر فر علر  سرعن  ظررا والا رافد إلر  الفئرد التري اسرتقري مرب زدايرد الارتششناي ، إعاوة االسرعا 
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مررن أرزرراب  %79,3ويتتررشن زرري  ، تلشررل أغلررب ا سررر تملرر  سررعنا اكللمرو ررد الترري كررا  يشرفهررا الشقررار آ ررذ

، معررن تفاررشر هررذه الناررتد زالماررااد الترري يرررغلها الاررعنوي، االسررر تترر فر علرر  غرررفتشن إلرر  ثررالث غرررف

فتررامج إعراوة االسرعا  التتر فر إال علر  ، مترر مرزرب 70و 53فالاعن االجتماعي تتراوس مارااتك مرا زرشن 

ذي يررغل مارااد مهمرد ويتر فر والراستيناء الاعن الذي يش و إل  زدايرد الارتششناي ز، متر مرزب 70ماااد 

 . %6ويميل ، غرف 6إل   5عل  

 يتحكم مستوى الدخل في طريقة ومدة بناء السكن: -2

 : توزيع أرباب األسر حسب طريقة بناء المسكن25جدول 

 % العدد طريقة البناء

 55,3 83 عن طريق معلم

 6,7 10 مقاولة تقليدية

 17,3 26 مقاولة عصرية

 2,7 4 آخر

 18 27 قيم مفقودة

 %100 150 المجموع

 2012أبريل ، المصدر : بحث ميداني

   ملرا  ويارال  يتمشرز زارشاوة  وذلر ، %55,3تصل  اتد الذين ياتششن   زمشلم لتناء منافلهم إلر  

ولعرن الارعا  يارتششن   ، ويرد العافشرد لالسرتشا د زمقاولرد عصرريدا سر التري التتر فر علر  االمعا شراي الما
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 . ال ينتهري ء را مرن التنراورممرا يلشرل هرذه الماراكن التناء أساسا وفع ااجشراي الارعا ،  تموي، زمشلم زاشا

 . فتتميل في مؤساد الشمرا  زرراكد مب  ركاي خاةد، %17,3تي تميل والأما المقاولد الشصريد 

 : توزيع أرباب األسر حسب مدة بناء السكن26جدول 

 المجموع القيم المفقودة سنتين فأكثر سنة أشهر6 مدة البناء

 150 29 54 48 19 العدد

% 12,3 31 34,8 21,9 100% 

 2012أبريل، المصدر: بحث ميداني

منرافلهم فري سرنتشن  هري  ارتد أرزراب ا سرر الرذين أكملر ا زنراء %34,8من خال  اللدو  زري  يتنح 

يرد   وهذا ،%12,3أ هر فتصل إل   6أما  اتد الذين أتم ا زنائهم في ، أتم ا التناء في سند %31و، فيكير

، عل  أ   الاعن ز ياال  عتارة عن سرعن تطر ري مررتتا زمردى قردرة الارعا  علر  تيمرل تعرالش  التنراء

وعملشرد ، مرام المنرز  يعر   عترر مراارلال خفاأ مات ى الردخل لردى  ارتد كتشررة مرن الارعا  ف ت و ظرا

  . التناء تتم عتر أ طر وزالتالي يصتح التناء ورش ال ينتهي كما ستع و ذكر ا

 انتقال عدوى السكن العشوائي للجماعة القروية للدخيسة : -3

 افد للاعا   ظرا للظروف المالئمد التي تتر فر علشهرا ، وتتتمشز النااشد زا ترار للاعن الشر ائي  

ينري الذي تشرفك النااشد تتردخل الدولرد مرن أجرل تريطشر  الب النموم، استع وأ  ذكر اه التي  امللشول

هررذا االرتقرراء ، وذلرر  عررن طريررع ترقشررد هررذا الملررا  مررن جماعررد قرويررد إلرر  جماعررد انررريد، هررذا الملررا 

تلر  وذلر  زمردها زمخ، اشث سش اكتك تط ر علر  مارت ى التلهشرز، الينري سشعاب اللماعد وجها آخر

والقنراء علر  الارعن ، ا افد إل  تغطشتها زتصمشم للتهشئد لنتا الملرا  وتنطشقرك، التلهشزاي النروريد

 .عن طريع  تا وهشعلد  الملا  زيوواي للتخطشا الينري ،الشر ائي
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تتلرك مختلر  ا  ظرار ةر ب هرذا ، ب التط ر الذي تشرفك اللماعرد مرن اشرث الهشعلرد الينرريدم 

من منشرشن عقاريشن خ ام سر اء مرنهم ، ديمار في الشقارالذي يت فر زيثما  منخفنالملا  من أجل االست

مما يؤوي إل  ارتفا  فري قشمرد ا رأ زارتب المنرارزد الشقاريرد التري ا تقلر  لهرذه ، اريشنوالالرسمششن أ

، رالتري ال تتر فر علر  وخرل قرا، ملراالي طررو للفئراي النرششفد ،وزالتالي تصتح هرذه الملراالي، الملاالي

وهذا ما  الاظك زاللماعد الينريد ل ياال  اشث أ  ثمرن  . وعل  االمعا شاي التي تمعنها من اقتناء سعن

 .ورهم زرار  رئشاي 8000المتر مرزب ارتفب زرعل كتشر لشصل إل 

الترري تشتتررر جماعررد ينرررا زهررا الاررعن ، هررذا مررا وفررب زفئرراي كيشرررة إلرر  اال تقررا  للماعررد الدخشاررد 

وا تررار ، فغشراب المراقترد .  ظررا للش امرل التري ذكر اهرا خاةد في الانشن ا خشررة، تشرالشر ائي زرعل ك

لعرن فري الارن اي ا خشررة عررف هرذا الملرا  تردخل ، أرا ي اللم    لب عل  ا ترار الاعن الشرر ائي

 رافد ا، قصد هدم الشديد من المناف  الشر ائشد  ظرا لشردم ت فرهرا علر  و ثرائع التيفرشظ، من طرف الدولد

 .  ترار عملشد التشب عن طريع الشدو والغشاب التيفشظ ، إل  أ  هناك من التقب التي تم زششها عدة مراي

مرن أجرل المنفشرد  مرن أجرل  رز  الملعشرد، منرزال عرر ائشا 40قام  الدولد زهردم  2012خال  سند  

خشاد تت فر علر  مرؤهالي  نش  زي  اللماعد القرويد للد، للطريع التي سترزا وياال  زالدخشاد، الشامد

أمررا الفالاررشن العتررار ، ف اكررك زالناررتد للفالاررشن الصررغاروالفالاشررد هامررد اشررث تررزوو وياررال  زالخنرررواي 

وزالتررالي فظرراهرة ا ترررار الاررعن الشررر ائي تررؤثر علرر  هررذه ، فشفنررل   تارر يع منت جرراتهم زمدينررد معنرراس

وزا تقررا  الاررعن ،   ماررااد فراعشررد مهمرردكمررا ارردث ز ياررال  الترري كا رر  تترر فر علرر ،الملرراالي الفالاشررد

لرر  أ  غشرراب التلهشررزاي النررروريد ا ررافد إ، دتتقلص الميالررد الماررااد المزروعررسررالشررر ائي للدخشاررد 

 . ي المياةشل الزراعشدذمن  ي ك أ  يؤ،  تعد الصرف الصييو
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 خاتمة الفصل:

 ريد علر  الملتمرب عرف  اللماعد الينريد ل يارال  وينامشرد انرريد كا ر  لهرا ا شعاسراي وا

سراهم فري زرروف ، ا رافد إلر  المنشررشن الشقراريشن الخر ام، فتدخل الدولرد كمتردخل رئشاري، مشا والملا 

  إطرر المر ظفشن النر اة ا ةرلشد لللماعرد اشرث وا ويشتتر اليششن للشمرا  ، أ عا  ملالشد مختلفد ومتتايند

 -وظهرري أ رعا ، ماعشرد فشمرا زرشن مارتخدمشهاوااداث الف ار  االجت، إوارة المشمل كرس  للتمششزالطتقي

كمرا أ  الدولرد ، ت سب عر ائشد ساهم فري زروفهرا وزل رتهرا ت فرالشقرار -تشتتر زميازد امتداو للن اة ا ةلشد

وفري المقازرل التعيشر  مرن ، زويردها زمختلر  التلهشرزاي ا ساسرشد، وتكا  لها وور فري هشعلرد هرذه ا اشراء

 . لاعن الشر ائيالمراقتد من أجل اليد من ا

، عامل أساسري أعطر  لللماعرد مرفل جشرد جديردة، يشتتر ت طشن مراريب سعنشد تنم سعن مختل 

متتررراين مرررن اشرررث المنرررم   والوزالترررالي أةرررتي  اللماعرررد تتررر فر علررر  أ رررعا  مرررن الارررعن المتنررراق  

االسررر  ظرررا ال خفرراأ وخررل جررل ، تهمررش  للفئرراي الميرومرردوالكرسرر  لإلقصرراء ، والرررعل، اقجتمرراعي

  . ز ياال  كما ستع وذكر ا
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 خاتمة عامة :

إلر  جماعرد انرريد ، تط ري جماعد وياال  مرن اري ويارال  كردوار ةرغشر خرال  ا رزششنشراي    

قرد زنراء اشرشن وذلر  زا طال، و كا  لتيسشس مشمل االسرمن  وور فري تغششرر مارار اليري سرازقا، 1992سند 

و ظررا لشردة ع امرل كرا  ، ن اله  إل  سعن ةلب مب زدايد الاتشنايوتي يل الاع، سعنششن تازششن للمشمل

عرفررر  اللماعرررد ا فلرررارا ، ةرررش زد الشرررش  زالمدينررردالرررذي تشا شرررك ا ريررراف الملررراورة و مرررن زشنهرررا الفقرررر

عرفر  ، وزشد ترقشد اللماعد إلر  جماعرد انرريد، كا  للهلرة وور أساسي في تط ره، ويم غرافشا كتشرا

ا رافد إلر  عامرل ، مما فاو في ت افد اعداو مهمد من الاعا ، لماعشدوالالنروريد تط را في التلهشزاي 

 .اشث كا   تت فر زيثمند  منخفند، االرأ

، فري اسرتقطاب أعرداو مهمرد مرن الارعا ، عردم تغطشرد اللماعرد زتصرمشم للتهشئردغشاب المراقتد  و ساهم 

مازشن ، %11شرتها زاللماعاي الملاورة)ن يد كتشرة تف    ظس  الذي جشل وياال  تشرف  اتد  م الريء

 ظررا    إ رشا  جماعرد ، تشد الهلرة عامل أساسي مغردي لللماعرد الينرريد ل يارال  . (1982-1994

الدخشاد التي تقصد ملا  وياال  إما لإلستقرار النهرائي سعا  يصل لمرياف الملاورة وخاةد ، وياال 

تطر ر الارعا ي الرذي عرفترك أةرتي  تتر فر علر  خردماي    وياال  مب ال، ن أجل التا  ومزاللماعد أ

 .مختلفد تاتقطب ساكند ا رياف الملاورة

 ظررا    الملرا  الينرري لمعنراس أةرتح غشرر  ،وياال  فئد من الارعا  مرن مدينرد معنراستاتقطب 

المنافارد قاور عل  اات اء الفئاي التي ال تت فر عل  وخل قار إ افد إل  أ  منطع المديند الذي يقر م علر  

ال يارراعد علرر  اسررتقرار هررذه الفئرراي الترري ال تترر فر علرر  وخررل ، قصرراء الفئرراي النررششفدوارزح الاررريب والرر

نخف  زرك وير، التالي تللي لملا  وياال  الذي ينخف  زك ثمرن العرراء مقار رد مرب مدينرد معنراسوز ،مرتفب

اعي سراعدي علر  اسرتقطاب فئراي خاةد الارعن االجتمر الاعنشد رشر إل  أ  الترامج و، ثمن المتر المرزب

وارتفرا  ، جماعرد ويارال  تررهدهارزد الشقاريد التي زدأي ال المنظإال أ ك في ، تت فر عل  وخل منخف 

الترالي يصرتح ملرا  ويارال  ملرا  لطررو الفئراي الميرومرد وزا فمرد مرن جديرد  ظهري، ثمن المتر مرزب
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وزالتالي ا تقا  هرذه الفئراي إلر  ملراالي ، عن قاروالتي ال تت فر عل  وخل قار يمعنها من اليص   عل  س

 . "ناء وور من "القصديروزاااب الاعن الشر ائي أ  عل ول، تت فر زها الظروف المالئمد الستقرارهم

وفرب زالدولرد إلر  ، وا ترار المل  الخام والمنرارزد الشقاريرد، مديندال إ   فاذ االاتشاط الشقاري زملا 

فشامررل القرررب مررن معنرراس وترر فر ا را رري ، هررا ا را رري زيثمنررد منخفنرردالتيررث عررن ملرراالي تترر فر ز

زمااااي مهمد رغرم تشقرد زنشتهرا الشقاريرد كرا  مرن زرشن ا سرتاب التري وفشر  زالدولرد إلر  تر طشن مرراريب 

ا رافد إلر  أ  هرذه التررامج ترافقهرا ، سعنشد  خمد تاتهدف الفئاي النششفد والتي تقطن زالدور الصرفشيد

التري تنرم  2وتلزئرد الشاسرمشن ، شد اسرتيماريد مرن قتشرل الفرشالي االقتصراويد زريراأ ويارال مراريب سعن

 .الاعن االقتصاوي

  رك  راورا مرا  لرد ، مؤساد الشمرا  زرراكاي مب القطا  الخام مرن أجرل ا لراف هرذه المرراريبتق م  

 . القطا  الخام يتعل  زتناء ميل هذه المراريب الاعنشد

وظهر ر ، االفد الذكر متفاعلد فشما زشنها تؤوي إل  تشمشر اللماعد الينريد ل يارال كل هذه الش امل ال

 ظرررا لآللشرراي الترري سرراعدي علرر  ، أ ررعا  ت سررب ملالشررد مختلفررد مررن اشررث المنررم   االجتمرراعي والرررعل

في تتل ر النر اة ا ةرلشد التري تتميرل فري اليشرشن  وور فقد كا  للمشمل، ظه ر كل  عل انري عل  ادى

فغشاب تصرمشم للتهشئرد والمراقترد مرن قترل الارلطاي فاو مرن اردة ا تررار الارعن الشرر ائي ، طروا ما  للش

 .زالمنطقد

ممرا أكارب اللماعرد ، اعشرد رشر إل  أ  ترقشد اللماعد جشلها تارتفشد مرن التلهشرزاي النرروريد واللم

كارازك ةرتغد ملرا  انرري وااشث زدأ ا  تيدث عل  زدايد الهشعلد وتيطشر الملا  الينرري ، وجها آخر

جشلهرا تتمشرز ،   ت سب انريد متن عد ومختلفرد لللماعرداكذل  وخ   أ ع، ول  عن طريع "التريع الج"

منير  اللماعرد ،   المراريب الاعنشد التري أ لزتهرا الشمررا إاشث ، زمرفل جشد انريد متناقند ومتتايند

 . شعلتهااشاء التي تم  هوا وجها آخر يتناق  مب الن اة ا ةلشد 
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الرذي سرشتم الرررو  فري  3ومرررو  ريراأ ويارال  ، ب تزايد في اعرداو المنشررشن الشقراريشن الخر اموم

سررشمنح اللماعررد وينامشررد سررريشد فرري ،   ررك اصررل علرر  اقذ  فرري الررررو  فرري التنرراء، ا لررافه عمررا قريررب

ممرا يرؤوي إلر  ، لناةرب  رغومو شلرم أ  التطر ر فري الارعا  ترافقرك تلهشرزاي وخردماي ، الملا  المتنري

ومررب ترر فر المرر او االسررتهالكشد زيثمنررد ، افويرراو فرري ت افررد الاررعا  خاةررد القرراطنشن زا ريرراف الملرراورة

و ظرررا للنررلشج الررذي تتمشررز زررك المدينررد سررشلشل الشديررد مررن ، وعامررل القرررب مررن مدينررد معنرراس، منخفنررد

 .الاعا  ياتقرو  زلماعد وياال 

خاةرد وأ  ال كالرد الينررريد ، ر وتهشئررد هرذا الملرا  المشقرديلرب اعتمراو  ظررة  رم لشد فري تريطش  

 طالقا من هرذا المخطرا يلرب التفعشرر فري الفئراي وا، تشمل عل  ا لاف المخطا الت جشهي للتهشئد الشمرا شد

ومررد زشرر  ا اشرراء ، ا ررافد التلهشررزاي اللماعشررد الترري تررنقص اللماعرردو، وخررل قررارالترري التترر فر علرر  

  . اجشاي للاعا وافالتط ر الاعا ي يرافقد متطلتاي ، للنقل الينري العافشد وزخا زاق ارة
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 اإلستمارة: 

 جامعة الحسن الثاني                                   ماستر الدينامية الحضرية ضواحي المدن و التنمية المستدامة 

 -المحمدية–كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية 

 ع  الحضري بمدينة مكناس حالة جماعة ويسالنآليات و أشكال التوس

 اس  المرو : خال  النلاز 

 

 ............اسدمار  رق ...........................................  دار خ االسدجااا......................................................

 .....اس  الر : .........................................

 الخصائص السسيواقتصادية لرب األسرة :

 الخصائص االجتماعية : -

 :  *المستجوب

 

  نثا        ̵  2ذكر              ̵  1: الجنس 2-

 

 .........................................السن3-

 

ن   ا البا    البا            ما در    اس  الم   2-الم  ن            1- : مكان االزدياد 4-

 م  ن   خرى -3  ..................................

 المستوى التعليمي :5-

                          جع ا ز                                                                               3-ابد ائ               2-                         ب اص                         1-

 عال   5-ثاناز                                                               4- 

 

 .............................................. عدد أفراد األسرة6-

 :  الخصائص المهنية لرب األسرة -

 الوضعية في المهنة -

          مساع  عائل                     مأجار               مسدوس    

 النشاط الممارس:                                                                                                -

 ماظف         -4فالح                       -3ةانا دول  ز                       -   1

داجر مدجاس                                                        -  7داجر بالدوس ،                  -6جمل            داجر بال -5  

 راالح  خرى    -11  الخ ماح              -10جن ز            -9بنا            -8

 ............................................................ مكان العمل1-

         2000ا 1000ماب ص  -2 ر             1000 قس مص  -1:   الدخل الشهري بالدرهم2-

 فأكثر  3000 -4           3000ا 2000ماب ص  -3                   

 خصائص خاصة بالسكن :
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 ....................... األصل الجغرافي1-

 

  1980ا  1970ماب ص  -2        1970قبس  -1: السكن ماهو تاريخ استقرارك بهذا2-

  2012ا2000ماب ص  -5       2000ا1990ماب ص  -4         1990ا  1980ماب ص  -3      

 

الورا مص  -3 ق م  النوار       -2مص  جس النمس        -1 : ماهي أسباب استقرارك بمكان اإلقامة 3-

   سباا  خرى -5 جس ال راس         مص  -4الم  ن            

سكص اقدةا ز ما كس                                                                       -2سكص اقدةا ز                   -1:  طبيعة السكن4-

 جعا   جسكاص  -              4سكص اجدماع          -3

 ف ال  -5                          

        100ا 70ما ب ص  -2  مدر مربا 70 قس مص -1:   مساحة السكن5-

 فأكثر  150 -4            150ا100ماب ص  -3           

 .................................عدد الغرف6-

 مكدرز       3-                 ملك   مشدرك  2-         مالك     1-    : صفة حيازة هذا المسكن7-

 راالح  خرى -5ر ص            -4                                       

 إنتاج السكن:

 مواال  عةر          -3مواال  دول            -2عص ،ر   منل          -1ما   ،ر و  بنا  المسكص :   -1

    راالح  خرى     -4                                    

 سند ص فأكثر  -3سن          -2 شار        6 -1ما   الم   الد  اسد رقاا بنا  المسكص :   -2

 ا خار شخة   -3قر  شخة           -2قر  بنك           -1،ر و  الدما س : -3

                               راالح  خرى  -4

 ال  -2         نن   -1 س  ؤثر  ذا علا الو ر  الشرائ   :  -4

 مال    -2ج ار             -1: ما   الةناباح الد  اعدريدك ف  الرةاس علا  ذه البون   -5

 ال  -2نن           -1 س  دافر الر  علا الدجا  اح اليرار   :  -6

ما   النااقل :  -7

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  

 الخصائص الخاصة ببرامج إعادة اإلسكان :

 بر  ةف ر  بم  ن   خرى 2- ف  ر  ةف ر  بمكناس       1-  ما  ا ماقا السكص الساب  : 1-

 مكاص آخر  جا در   ه.............................. 4-ف  البا                  3-

 ال   2-نن                        1-  س  نح مسدف    ةل  : 2-

رال  3-   ال        2-نن                    1-جذا كنح   ر مسدف   فاس اشدر ح مص مسدف   :      3-

  خرى ر   ا...................

رال  3-ال            2-نن              1-   جذا كنح مكدرز  فاس دنرف بأنك دكدرز مص عن  مسدف   : 4-

  خرى ر   ا...............

ما  االسبا الذز  فا بالمسدف   جلا الكرا   ا الب ا 5-

................................................................................................................... 
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 الئحة المراجع

 المراجع باللغة العربية

 مراجع عامة:

  وراسرد فري التنراء االجتمراعي لمرد  ، فري التينرر واليقافرد الينرريد زرالمغرب ،ز  نفاتي ز فيرا

 1988، وار الخطازي للطتاعد والنرر، الصفشح

 مطتشرد المشراري  اللديردة، المغرب مقارزرد جديردة فري اللغرافشرد الله يرد ،را ا ا تروا ج   ف-

 2006، -الرزاط

 زردو  ، ط رها في عهد جاللد المل  ميمد الااوس  صرره هللاوتمديند وياال  ، اان الص يني( ،

 تاريخ(

 وار ، مر س مررتركالمغرب الممعن إسهام في النقاش الشام من أجرل ط  ،المندوزشد الاامشد للتخطشا

 2006، -الدارالتشناء-النرر المغرزشد

  وار النرررر المغرزشررد، اررعن  زررالمغربوالأ رر اء علرر  قنررايا التشمشر  ،ميمررد الان سرري مشنرر-

 1988، -الدارالتشناء

 عررشن الرررع-جامشررد الياررن اليررا ي، الرردار التشنرراء مقارزررد س سررش ملالشد  ،المصررطف  الررر يعي ،

  1996، 1رسائل:والسلالد ا طروااي ، م اال اا شدشل والمنر راي كلشد اآلواب 

 إةرردار المللررد المغرزشررد لررإلوارة ، المدينررد زررالمغرب: أي ترردزشر للتنمشررد الينررريد؟ ،المهرردي زنمشررر

 2005، وار ولشلي للطتاعد والنرر، تنمشدوالوالقا    

 الرردار -اللديرردة مطتشررد النلرراس، اررعن والشقاريررد فرري مشرردا  التشمشررر والالاشاسررد   ،الهرراوي مقررداو

 2000، -التشناء
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 مقاالت:

 معناس: وراسد خرائطشد وتيلشل انري ا طالقا من ة ر القمرر   ،ر شد ركالد، الياشن أفريز"

 systèmes d’information géographique (sig) et télédétection،"5الصناعي ست ي

colloque international-euro mediterraneen, université my ismail, faculté 

des lettres et des sciences humaine Meknes,2006 

 قصرراء واق"النررااشد زررشن هرراجس التشمشررر   ،سررششد آيرر  امرر ، اامررد آيرر  م سرر ، ميمررد أفهررار

" الملتقر  الرازرب ، الميمديرد-له يرد االرد  رااشد الردار التشنراءوالستراتشلشاي التنمشد الميلشرد وا

 2008، لمششد ال طنشد لللغرافششن المغارزدمنر راي ال، لللغرافششن الشرب

 كراهرراي وا"المرافررع الشم مشررد زمعنرراس واقررب اليا :ت قشرراي وثررائع التشمشررر ، مصررطف  كنعرر رة

 . 2006، جامشد سشدي ميمد زن عتد هللا سايس فاس، 5ناظراي رقمومسلالد  دواي ، اال لاف"

  أعمرررا   ررردوة اليا ررررة ، س""أ رررعا  الشمررررا  الرررذاتي زمدينرررد معنرررا ،مررر الي اليارررن والزويررر

، شلرر م اق اررا شد زمعنرراسوالجامشررد سررشدي ميمررد زررن عتررد هللا منررر راي كلشررد اآلواب ، االسررماعلشد

1988 

 المدينررد ، كنرر  "وا"آلشرراي  رررية وتطرر ر المراكررز الينررريد االررد سررشدي ييشرر  فعشر ،مشنررد فهمرري

امشرد سرشدي ميمرد زرن عترد ج، 5نراظراي رقرمومسلالد  دواي ، المغرزشد زشن التخطشا والشر ائشد

 2006، فاس -شل م اق اا شد سايسوالهللا كلشد اآلواب 

 أهمرررا   ررردوة ، "التطررر ر اليرررديث لارررعا  معنررراس و ظهشرهرررا" ،عترررد اللطشررر  فنرررل هللا اللرررامشي

شلرر م اق اررا شد والجامشررد سررشدي ميمررد زررن عتررد هللا منررر راي كلشررد اآلواب ، اليا رررة االسررماعلشد

 1988، زمعناس
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 قرراءة ، التيرث اللغرافري زرالمغرب، تشمشرر العتررى زرالمغرب"وال" في قنايا التمدين  ،ا علي فل

شلر م اق ارا شد والجمششرد التراايشن اللغررافششن الررتاب كلشرد اآلواب ، في اال رعالشاي وفري المنراهج

 2010، 7فاس الشدو –ظهر المهراف 

:بحوث حول مدينة مكناس وجماعة ويس ن  

 هشئررررد الملررررا  الينررررري زمعنرررراس: ارررري وياررررال  وتالاررررعن الاررررري  ا ترررراج ،اامررررد الررررررقاوي

جامشررد سررشدي ميمررد زررن عتررد هللا كلشررد ، زيررث لنشررل ثهرراوة االجررافة،  م ذجررا)ووار الا سرري سررازقا(

 1992، اآلواب فاس

  اال شرراش الشقرراري الشمرر مي زررالمغرب: اررالتي المؤساررتشن اللهرر يتشن للتلهشررز ، ز  ررت  الخررزا

جامشرد سرشدي ميمرد زرن عترد هللا كلشرد ، رسالد لنشل  هاوة الدكت راه، عناسومتناء زمدينتي فاس وال

 . 2000، شل م اال اا شد فاس ظهر المهرافوالاآلواب 

 زيررث لنشررل  ررهاوة االجررافة، التيررديث وا شعاسرراتك التمدينشررد زلماعررد الدخشاررد ،الروخررامي لطفرري ،

 1986، شد فاسشل م اال اا والكلشد اآلواب ، جامشد سشدي ميمد زن عتد هللا

 زيرث لنشرل  رهاوة ، التهشئد الينريد في مديند معنراس مرن خرال  وثرائع التشمشرر، ازيمصطف  كا

 2000، جامشد الم ل  اسماعشل كلشد اآلواب معناس، االجافة

 زيرث لنشرل وزلر م الدراسراي الشلشرا فري ، أ عا  الشمرا  الرذاتي زمدينرد معنراس ،اليان والزوي . م

 1987، شل م اق اا شد الرزاطوالد الخامس كلشاد اآلواب جامشد ميم، اللغرافشا

 مقارزد التميالي الا سش ملالشد للخطر زمديند معناس: ااالي مشترة من اللماعد  ،عزيز آي  عقا

، جامشرد سرشدي ميمرد زرن عترد هللا، كلشد اآلواب والشل م اق ارا شد سرايس فراس، الينريد ل ياال 

2007 

 زيرث لنشرل وزلر م الدراسراي الشلشرا فري اللغرافشرا، مقارزد جغرافشد  ااشد معناس: ،الطشب لرقار ،

 1997، شل م الناا شد جامشد ميمد الخامس الرزاطوالكلشد اآلواب 
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  ويارال ، تشئد  م ذج مديند معناس:امريدوالوور اللماعاي الميلشد في التشمشر ، القدوري جما ،

 2003، ل  اسماعشل كلشد اآلواب معناسجامشد الم ، زيث لنشل  هاوة االجافة، االسماعشلشد

 دراسات:

  إعررراوة هشعلرررد زشررر  ا اشررراء الناقصرررد  ،المؤسارررد الله يرررد للتلهشرررز نوالتنررراء للمنطقرررد ال سرررط

 2003، اال  عمالد معناس المنزهوي، التلهشزاي

  م  ر   مرررو  اعراوة اسرعا   مرذكرة تقرديم ار   الشقرار اللمراعي ،اللماعد الينرريد ويارال

 2000، عمالد معناس المنزه، اأ واجتالدوواري التش

 المراجع باللغة الفرنسية:

 مراجع عامة:

 Françoise Navez-Bouchanine، Habiter la ville marocaine, L’INAU ،Ed L’Hrmattan, 

1997  

 Inspection regionale meknes,Ministre de l’aménagement du territoire de l’eau et de 

l’environement, Atlas region Meknes-tafilalet, tafilalet, 2006.  

 Lamkinsi . A, le droit marocains de l’urbanisme, Thèse fac, science juridique, rennes, 

1979.  

 M’hammed Belfquih et Abdallatif FADLOULLAH, mécanisme et formes de 

croissance urbaine au Maroc, cas de l’agglomération de rabat-salé, Ed librairie el 

maarif, 1986 .  

 Mohamed Nasiri," les formes d’habitat  sous –integré",habitat sous integré, Hérodote, 

1980  

 Pascale Bessy-pietri, les formes recente de la croissance urbaine au Maroc étude 

territoriale de l’insee, 2000  
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  Mustapha CHOUIKI, l’aménagement des marges urbaines de casablanca, Univesité 

Hassan 2- ain chok, facultés des lettres et des sciences humaines, pole de 
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 30 ................................................................................... : توزيع أرباب األسر حسب سنة اإلستقرار5جدول 

 33 ................................................................................... : توزيع أرباب األسر حسب الجنس والسن6جدول 

 34 .............................................................................. : توزيع أرباب األسر حسب المستوى التعليمي7جدول 

 35 .......................................................................... : توزيع أرباب األسر حسب حجم األسرة المهاجرة8جدول 

 36 ............................................................................. حسب الوضعية في المهنة: توزيع أرباب األسر 9جدول 

 37 .............................................................................. : توزيع أرباب األسر حسب النشاط الممارس10جدول 

 37 ..................................................................................... : توزيع أرباب األسر حسب مكان العمل11جدول 

 43 ............................................................................... : توزيع أرباب األسر حسب األصل الجغرافي12جدول 

 44 .................................................................................. : توزيع أرباب األسر حسب مناطق التوافد13جدول 

 49 ........................................................... 2009و 2008: ثمن المتر المربع حسب نوع السكن ما بين 14جدول 
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 88 ................................................................... : مستوى انجاز التجهيزات الجماعية برياض ويس ن22جدول 

 89 .......................................................................... : توزيع أرباب األسر حسب طريقة تمويل السكن23جدول 
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 94 ................................................................................ بناء السكن : توزيع أرباب األسر حسب مدة26جدول 
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