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ة   وطي   ت 
دام  مسي 

ة  ال مي 
ن  ي  الي 

ر ق  ت  ر الكي  ت  ا ب  اب  الي  اصر د  موعة  من  العي  ج 
م
صادي  علي  ت  اط الاق  ش  كر  الب  ري  ة  ي 

لال الع  غ  ي  والاسب  ولوح  كب 
داع الب  ب  امي  الا  ي 

ة ب  ب  وار  ، ت  ري  والمالي 
س  داء الب  ة  الا  ي  رق  لال ي  مع من  ج 

ن  مخ 
ال
ة   اهي  ي  ورف 

لاب  ق 

لا اصر ا  ه العي  ن  هد  ي  ط ب  مكن  الرب  . ولكن  لا ي  ة  عي  ب  دام للت رواب  الطي  مسي 
لال ق   وال كل من  ج  س  ي  ت 

ل الد  ق  طاع الب 

ي   اخ  ي  ب  ة  ا  ة عملي  ائ ب  كوب  لي ج  هلاك. ا 
اج  ومركر  الاست  ي  ب  ة  الا 

طف  ن  مت  ي  ة  ب  ي  ة  المكاب  ي  للمشاق 
من  اس ر  ي  ل مف  ق  ة  الب 

اد المشاق   دب  ار  ل ب  ق  ة  للب  ي  اخ  ي  ب  مة  الا  ن 
ها الف  ت 

د ق  ر ب  ، وي  ة  ي  اب  طة  ب 
ق  د ت  س عي  ط حركة  ولي  خدب  علي طول خ 

ة  ت  ي  ة  المكاب 

ة   ده  لمشاق  دب  ة  حمولة  خ  اق  ص  ا  ط.  ا و ب 
ة  الخ  هاب 

ة  ا و لت  ي   معي 

اب   ال، والغلاف  مح 
ي  ال

ها ق 
ت  ل المواصلاب  وحركي  دراسة  وساب  م ب 

هن 
ت 
ل  ق  ة  الب  ي  راق  غ  مغلوم ا ن  ح 

ومن  ال

عددب  
ا ن  ت  ا الش  ي  هد 

. وق  عدده  ة  مب  لمي 
ع
ة  ومدارس  لي 

م ق روعا داج 
ض  خب  ت  . وا صت  ة  ي  ب  ل والي  ق  ن  الب  ي  مة  ب 

اي  الق 

ي  
ة  الا لماب  رب  ظ 

ل ت  ع مي 
د المواق  خدب 

ل وت  ق  ة  الب  كلف 
اب  ي  رب  ظ 

سمي جلق  ت 
ت 
: و ن  ي  وب  ي  ق ون  ت 

ة  الا لماب  رب  ظ 
، وت  ن  ي  وب  اب  ت 

ع.
لب  الواق  ر حول مي  ف  ب 

د لوق  رب  لف 
 
 ا

ادب   ، ور  ة  ل الغالمي  ق  همة  من  حركة  الب 
م
ة   سي 

كر ت 
خب 
ت 
ر  ا الحاص  ي  عصرب 

ة  ق  اره  الدولي  ح 
والملاخط  ا ن  الت 

اق  عرق ب   ا السي  ي  هد 
ها. وق 

ل وسعت  ق  ل الب  اعة   حمولة  وساب  ل صي  ق  حري   الب   
ره   الت ة   طف  كي  ي 

سب  خ 
مب   لو وره   لار   ت 

اب   ادلاب   وعولمة   الحاوب  ة   المي  ارب  ح 
، الت  ة  ة   المواب ي   كان  علي الدولي  ها الدولي 

ت  ر مواكي  ر عت  طوي 
ها ب 

ت   ا رصف 

ها
ات  ر  هت  ح 

ت 
ماط و رها، وا ي  ت  دب  لم ب 

عد ف 
رد المواب ي   ت  خن   مح 

ط ش  ق  غ   ت  رت  ف  ع وت 
ات  ص  ادل للت  ي  دي   وب  لي 

ق  ن   ت  ي  ل ب  ل وساب  ق   الب 
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حري    
، الت ري  ل والت  دب   ب  هة   ع  ق   واح  حق 

ت 
ة    ي  اب  ق  ن   الالب  ي  ة  ا ي   ب  ل، ماطكاق  ق  دم الب  ف  دماب   وت  ة   خ  كي  ي 

سب  خ 
 لو

كاملة   دا   مب  ي  ب  ل ب  ق  الب  هي   ب 
ت  ب  ب 
غ و ت  ور  الب   ب 

د ساهمب  عولمة   صاد لف  ت  ماط الاق  ي  اج   ا  ي  ب  هلاك، الا 
ا شره الغالم وصت رب   والاست  طة   ب  ش 

ت  ا لا  داب   مي 

ركاب   عدده   الس  مب 
، ال اب  سي 

ب  لي وا دب   الخ  م ا 
غاط  اج   ت  ي  ب  مي   الا 

اع الغال ق  م وارت  ج 
ح

اره    ح 
ة   الت  ي   الدولي 

اب   الن  ب 

ها 42%
ل مت  ق  ب  ر ب  حر عت  ح ؛الت  ا صت  غرف   الغالم ف  ة   ت  هض 

ت 
ة    حرب  لب   كت ري ت  مي 

ي 
ي   
اده   ق  ب  م ر  ج 

ح
 ، ن   واب دماج   السف 

ركاب   ل ش  ق  حري   الب   
، الت ة  عملاق 

رور   ال س الدور وي  ي  لمواب ي   الرئ 
ل

ل  الشلشلة   داج 
 ، ة  كي  ي 

سب  خ 
هور اللو

ركاب   وظ   ش 

ري لال كت  غ  عمل المواب ي   لاسب 
ي   ت 

ة   ق  ي  ب  ة   ب  سي 
اق  ي  هح   ب 

ت  ب  ب 
م  اهن  ل مق  ق  كامل الدولي   الب  ي   المب 

ة ق  اب  ر  ح  كر   ا  علي  والمري 

ك.  ي  سب   اللوخ 

د  ي  خة  كوق 
ات  غرص  الغالم لح 

ر ت  ي  مي   عرف  ، 01وعلي ا 
صاد الغال ت  لص الاق  ق 

لحوظ   ات 
م

ك ا
ج  اي 

ت  ماس  ، مما ب 

. خة 
ات  الح  ررب  ب  ص  ي  ت 

ة  الن  صادب  ت  طاعاب  الاق 
ل من  الق  ق  ر ق طاع الب  ت  عي  . وت  ة  صادب  ت  طاعاب  الاق 

 الق 
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 مراسي الشمال املغريب بني التجارة واالصالح خالل القرن التاسع عشر
North Moroccan anchors between trade and reform 

during the nineteenth century 
 بوالتكوين. املغر ركز اجلهوي ملهن الرتبية امل. البشري البونوحي د.

eelbounouhi@gmail.com 

 امللخص: 
أمام و  شكلت املدن الساحلية مراكز مهمة للمبادالت التجارية ملوقعها اجلغرايف املتميز، خصوصا بعدما كثر التجار مبوانئها،       

احمللية واألجنبية مبدن الشمال أصبح الضغط أكثر على بعض املرافق الضرورية واحليوية كاملراسي. لذلك واصل املخزن تزايد الساكنة 
إصالحاته خالل القرن التاسع عشر، بتحسني أداء مراسيه والرفع من رواجها التجارية عرب وضع قوانني لتنظيمها، وإحداث بنيات 

 .جديدة داخلها
ام هبا احملاوالت اليت ق إن معظمملشاريع املنجزة، مل حتقق األهداف املرجوة منها. كما ميكن القول لكن ميكن القول إن ا 

املغرب إلصالح مراسيه كانت بطلب أو بضغط من األوروبيني، لكن ليس معىن هذا أن املغرب كان يشكو من انعدام املراسي 
عتمد مبادالته تراسي عديدة، لعبت دورا حيواي وكافيا يف اقتصاد تقليدي، واملوانئ الصاحلة للتجارة، بل إن البالد كانت تتوفر على م

 على نظام القوافل
 .االصالحات –املدن الساحلية  –املبادالت التجارية  –املراسي  :فاتي الكلمات امل

Abstract 
            Coastal cities occupy an important geographical location forming important centers for 

commercial exchanges. Especially after the increase of merchants in there seaports. And in the 

face of the local and foreign population increase in the northern cities, the pressure intensified 

more so in important and vital facilities like seaports that's why the government have maintained 

repairs throughout the nineteenth century , upgrading the performance of its seaports through 

enacting laws to organize its functions , and building new structures internally , but it can be 

said that the established projects did not live up to their goals , in addition to that Morocco 

efforts to repair its seaports came upon the request or the pressure from European countries , 

but this does not mean that Morocco lacked seaports or harbour for commercial exchanges , 

rather the country had many ports and harbours that played a vital and satisfactory role in its 

traditional economy relying on a trading caravans system. 

 Key words: Seaports – Trade exchange – Coastal cities - Reforms 
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 مقدمة:
شكلت املدن الشمالية الساحلية مراكز مهمة للمبادالت التجارية الربية والبحرية خاصة مدن تطوان وطنجة 

قوى هذا الدور توالعرائش اليت تعترب مراكز مهمة هلذه املبادالت، وكانت تستمد أمهيتها التجارية من موقعها اجلغرايف، وقد 
لى البحر املتوسط منفذ ع بصفة خاصة منذ أن وقعت مدينتا سبتة وطنجة يف يد االحتالل األجنيب، فلم يبق للمغرب من

طنجة والعرائش، واليت أصبحت تشكل أهم مستودع الستقبال البضائع الواردة واملوسوقة، واملراكز  مثتطوان  افئسوى مر 
ن أكثر املدن ت هذه املوانئ بسبب ذلك مدرية القادمة من جنوب الصحراء، فغالقوافل التجا املتقدمة اليت تنطلق منه وإليه

 . 1املغربية رواجا يف التجارة، وقد ظلت هذه املدن متارس جتارة مهمة حىت الثلث األخري من القرن التاسع عشر

 :دراسةإشكالية ال -أ
وروبيني الذين ونظرا ألمهيتها االسرتاتيجية، فقد أاثرت اهتمام األ تعترب املراسي ابلشمال املغريب ذا موقع اسرتاتيجي متميز،

إصالحاته خالل القرن التاسع عشر، بتحسني أداء ة واصلمارسوا ضغطا متعدد االشكال على املخزن املغريب، الذي اضطر إىل م
ال حموراي: من هنا نستجلب سؤا. هاعرب وضع قوانني لتنظيمها، وإحداث بنيات جديدة داخلمراسيه والرفع من رواجها التجارية 

واالصالح؟ وهل إىل أي حد جنحت يف جتسيد اإلصالح املينائي ويف مراسي الشمال املغريب بني التجارة  خصائص ي"ماه
 "؟خالل القرن التاسع عشرخلق رواج جتاري 

 :وتتفرع اإلشكالية إىل عدة أسئلة فرعية
 ؟ماهي مسات مراسي الشمال املغريب -
 ؟اإلصالح يف جمال النقل البحريماهي مظاهر  -
 هل جنحت املراسي يف جتسيد اإلصالح املينائي وخلق رواج جتاري؟ -
 : الدراسة منهجية -ب

يت قدمها ي يف الشمال املغريب، واجملهودات الظاهر املراساعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي إلبراز م
خالل  املراسي وتطويرها ملواكبة التحوالت اليت عرفها النقل البحري الدويل هليكلةاملخزن املغريب لدعم من الدول األوروبية 

عالوة على املنهج االستقرائي وهي االنطالق من املراسي املغربية، إىل الرتكيز على مراسي الشمال املغريب  .91القرن 
اصة فرنسا واسبانيا االستعمارية العاملية خوالتحوالت اليت عرفتها إابن اإلصالح الذي قام به املخزن املغريب بضغط من القوى 

 .91واجنلرتا يف القرن 
 فرضيات الدراسة: -ت

 ارتكزت الدراسة على عدة فرضيات:
 تتميز املراسي يف الشمال الغريب املغريب بعدة مسات أمهها موقعها االسرتاتيجي القريب من املوانئ األوروبية -

                                                
1 - Adolf von corning , Marruecos: el pais y sus habituantes, 2 nda Ed, Madrid 1881, p: 31. 
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 املخزن املغريب هليكلة املراسيتعددت مظاهر اإلصالح املينائي اليت قام هبا  -
 .ةيعترب اإلصالح املينائي قام هبا املخزن بضغط من الدول األوروبي -
 وسائل وأدوات الدراسة: -ث

املغربية  لمراسياالسبانية والفرنسية اليت تطرقت ل اترخيية مغربية وأخرى أجنبية خاصةاعتمدت الدراسة على واثئق 
 .91الذي عرفته خالل القرن ريب، واإلصالح خاصة مراسي الشمال الغ

 املراسي الشمالية وأمهيتها: .1
 ثالث مراسي رئيسية ومهمة، وهي: مرسى تطوان ومرسى العرائش وطنجة.تضم املنطقة الشمالية كانت 

: مرسى هذه املدينة يوجد يف مارتيل، حيث يبعد عدة أميال عن املدينة، غري أن جتارته عرفت *مرسى تطوان
 .2من بينها الظروف الداخلية للبالد، والتهريب، وسياسة املخزن احمللي، إضافة إىل توسيع مرسى طنجةتدهورا ألسباب عدة، 

م، جتاراي واسرتاتيجيا، خاصة لربيطانيا لقرهبا من جبل طارق، 91كانت له أمهية ابلغة خالل القرن   *مرسى طنجة:
 .3ض األحيان إىل استعراض البواخر احلربيةومن مت كان الصراع حمتدما بني بريطانيا وإسبانيا، قد يصل يف بع

، تتميز منطقتها خبصوبة تربتها، وإبنتاجها ملواد كالقطن والتبغ واحلرير وقصب السكر والبطاطس *مرسى العرائش:
وكل أنواع احلبوب، غري أن وثرية مبادالهتا التجارية ضعيفة، إذا ما قورنت بطنجة، وابلرغم من ذلك فقد كانت أفضل حاال 

لة احلركة االقتصادية اليت كانت ابملغرب، األمر الذي جعله قب كانت له أمهية يف. وجيب اإلشارة إىل أن امليناء  4من تطوان"
أطماع األجنيب ألجل احتالله، وذلك لعدة عوامل يف طليعتها موقعه وخصوبة األراضي احمليطة به، الشيء الذي جعله 

 .5يتعرض لعدة غارات وهجومات عرب التاريخ، وخاصة من بعض الدول األوروبية كالربتغال وإسبانيا والنمسا
هذه املراسي عرفت اختالفا يف مبادالهتا التجارية خالل القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين،  ميكن القول إن 

كما اختلفت الظروف اليت مرت هبا هذه املراسي. فمرسى طنجة مثال وقبل أن يقوم املغرب إببرام املعاهدة التجارية مع 

                                                
 .931م، مطبعة النجاح اجلديدة، البيضاء، ص: 2000هـ/9220، 9علي حسين، التحول املعاق، الدولة واجملتمع ابملغرب احلديث، ط  - 2
"، كلية 9191-9100"، ضمن ندوة: "طنجة يف التاريخ املعاصر 91خالد بن الصغري، "احلركة التجارية مبرسى طنجة يف النصف الثاين من القرن  - 3

 .19، ص: 9119اآلداب والعلوم اإلنسانية ابلرابط / مدرسة امللك فهد العليا للرتمجة، طنجة، النشر العريب اإلفريقي الرابط، 
إلنسانية ا مد الفالح العلوي، املوانئ املغربية يف القرن التاسع عشر، ضمن ندوة املدينة يف اتريخ املغرب العريب، منشورات كلية اآلداب والعلومانظر كذلك حم

إلفريقية، ، معهد البحوث والدراسات ا9111 – 9111. أنطر كذلك: عزيزة حممد علي بدر، طنجة بوابة إفريقيا 912ابن امسيك، الدار البيضاء، ص: 
 .999القاهرة، ص: 

 .931علي حسين م. س، ص:  - 4
. انظر حول هذا امليناء كذلك: جون لوي مييج، أنشطة 909، ص: 2009، طنجة Iانظر: املفضل التدالوي، أضواء على ذاكرة العرائش، ط  - 5

، م.س، 9112، السنة 1والعلوم اإلنسانية بتطوان، العدد  ، ترمجة مصطفى غطيس، جملة كلية اآلداب91و 91تطوان البحرية والتجارية خالل القرنني 
 .13ص: 
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مركبا  393م إىل 9192مركبا يف  219رسى طنجة تزايدا مستمرا ارتفع من بريطانيا، "سجلت أعداد املراكب اليت حلت مب
 .6م"9191طن سنة  99113م، إىل 9192طن سنة  1219م، كما ارتفعت محولة نفس املراكب من 9191سنة 

م، تراجعت قيمة املبادالت مبرسى طنجة، وزاد من حدة هذا الرتاجع حرب تطوان 9191لكن بعد إبرام املعاهدة سنة 
م، وبعد احلرب عادت األمور كما كانت ليستعيد املرسى حركته التجارية املعتادة، 9112م إىل سنة 9191املستمرة من سنة 

بل أكثر، لدرجة تفوق مرسى طنجة على املراسي األخرى من حيث الواردات، غري أن "الطابع الذي متيزت به املبادالت 
 .7ميزاهنا التجاري" بني طنجة واخلارج، هو وجود عجز سنوي مزمن يف

كمقر للبعثات القنصلية، مما كان له ابلغ األثر على تنشيط حركة امليناء لقرهبا من أورواب، وحرص طنجة  تعترب و 
م، كأول ميناء مغريب 91املخزن على إبعاد السفارات عن العاصمة. فطنجة أصبحت حتتل مكانة مهمة مع هناية القرن 

 هو فاس، ولعل التفاؤل الكبري ابرتفاع النشاط البحري للمدينة مع تزايد التسرب األورويبواملنفذ البحري الرئيسي ملدينة 
. فهي مل تعرف إصالحا حقيقيا منذ 8الذي كان وراء التفكري يف جتهيز امليناء وربطه بواسطة السكة احلديدية مع مدينة فاس

. جتهيز 9من مرسى طنجة وإعادته أحصن مما كان"عهد املوىل عبد الرمحان بن هشام الذي "ومن آاثره بناؤه ما هتدم 
وإصالح املراسي جاء وفقا السرتاتيجية املخزن الرامية إىل إدخال إصالحات يف امليدان التجاري، هبدف الرفع من رواج 

 موانئه، وكذا من مداخيله اجلمركية.
مكان  تم حتويل بعضها منفاملخزن على املستوى التجاري أدخل عدة إصالحات خاصة ابألسواق، اليت كان ي 

إىل آخر بغية حتسني املبادالت التجارية اترة، أو بضغوطات أجنبية اترة أخرى. فمثال مت حتويل سوق طنجة إىل جهة تبعد 
عن املدينة حبوايل ميلني. هذا اإلجراء جاء نتيجة مقاطعة السكان هلذا السوق جراء ما قام به السفراء األجانب سنة 

قا صحيا حول املدينة مانعني القادمني إليها من الدخول خوفا من تسرب وابء الكولريا املتفشي يف م من فرض نطا9111
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن عالقة مدينة طنجة أبحوازها )القبائل( عالقة متينة ووثيقة حيث اعترب التمسماين  .10مكناس وفاس

                                                
 .19خالد بن الصغري، م. س، ص:  - 6
 .12نفس املرجع، ص:  - 7
، 9191-9100، ضمن ندوة طنجة يف التاريخ املعاصر 9199-9190حممد عز الدين الرفاص، ميناء طنجة يف خضم الصراع االستعماري  - 8

 .13عبد امللك السعدي، مدرسة امللك فهد العليا للرتمجة، النشر العريب اإلفريقي، الرابط، ص:  جامعة حممد اخلامس جامعة
 .12احللل البهية، م. س، ص:  - 9

 .93، م. س، ص: 20التمسماين خلوق، حول عالقات املدينة أبحوازها يف بداية القرن  - 10
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. معرتفا بوجود بعض 11س، متناقضا مع ما جاء عند حممد داودخلوق هذه العالقة ابلتكامل: الضاحية تكمل املدينة والعك
 اخلالفات بني الطرفني لكنها تظل مرتبطة بعوامل معينة والظروف اليت أحاطت هبا واألسباب اليت أدت إليها.

أما ابلنسبة ملرسى تطوان، فقد عمدت إسبانيا إىل حتويل مدينة سبتة ومليلية إىل ميناء حر للتأثري على املغرب 
وانتزاع إعادة التصدير من ميناء جبل طارق، مما جعل ميناء تطوان يرتاجع وقد شعر عامل تطوان ابلضرر الذي حلق املدينة 
فكتب إىل السلطان "... فتقطع ورود الفاليك هلذه املرسى وورودهم تزيد به عمارة املرسى جللبهم الطورنوا جلد ومشع وكحل 

 ووقع الضرر من جهتني عدم توصل التجار حبقهم وتعطيل املنافع وخيشى إن طالوغريه، وأيخذون الكربيت يف توجههم 
 .12ذلك أن يكون سببا لتوجههم حنو وهران..."

م(، 91وللعلم فمدينة تطوان تستمد أمهيتها من كوهنا كانت تلعب خالل هذه الفرتة )النصف الثاين من القرن 
ومن املعلوم أن  .13اس كما كانت تضم جالية نشيطة من التجار واملتعلمنيدور امليناء املزود واملصدر للبضائع الواردة من ف

تطوان ربطت عالقات جتارية مع أورواب منذ وقت مبكر، فقد شرعت مراكب التجار األوروبيني الذين ينتمون إىل مدن 
د املتاجرة، وذلك منذ صحوض البحر األبيض املتوسط والذين كانوا من قبل يرتددون على ميناء سبتة ترسو مبرفأ تطوان بق

أن وقعت سبتة أسرية يف يد الربتغال، فأضحت تطوان املرفأ املتقدم لسوق املنتجات املغربية والسودانية. ويف الوقت نفسه 
البضائع  تعترب تطوان خالل هذه الفرتة من املراسي القليلة يف الشمال اإلفريقي اليت تستقبلكما   استرياد البضائع األوروبية.

. وكانت متول كل من اجلزائر ومصر 14دة من املشرق واليت يستجلبها احلجاج املغاربة العائدون على منت السفن األوروبيةالوار 
 .15وليبيا ببعض املنتوجات

الواثئق تشهد أبمهية الدور التجاري الذي كانت تضطلع به مدينة تطوان خصوصا يف ميدان املبادالت مع إن 
اخلارج إىل حدود النصف الثاين من القرن التاسع عشر، حيث كانت تتم حركة جتارية نشيطة عرب مرسى مارتيل يف اجتاه 

                                                
يف ذلك العهد، بل وحىت فيما بعده بكل أسف، ما كان حيصل بني بعض سكان بعض يف هذا الصدد يقول حممد داود "من أقبح ما كان ابملغرب  - 11

إلحتاد والتضامن"، ااملدن وأهايل القبائل اجملاورة هلا، من اخلالف والتعصب والعنصرية من اجلانبني، مما كان يدفع ببعض اجلهال لعدم االحرتام املتبادل و 
 .921، م. س، ص: 2اتريخ تطوان، ج 

ه، "اتريخ تطوان"، اجمللد 9291ربيع األول عام  1من قائد تطوان حممد أشعاش إىل السلطان موالي عبد الرمحان بن هشام، مؤرخة يف رسالة  - 12
 .301الثامن، ص: 

13 - J.L. Miège/ «le Maroc et l’Europe de 1830 à 1890 » Paris, 1961-1963, p: 187 et suivante. 
14- Paul Masson، Histoire des établissements et du commerce françsi dans l’Afrique barbarisque, p: 660. 

، 1لعدد اإدريس بنعلي، االنفتاح على السوق العاملية وانعكاساته على التنظيم احلضري يف القرن التاسع عشر، ترمجة: بشري القمري، جملة املشرع،  - 15
 .31، ص: 9111السنة: 
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وة. وكذلك مع قبائل بين ت وبقيفوبين يط بوفراحطاسة وبين قبائل غمارة والريف اجملاورة للساحل املتوسطي مثل متيوة ومس
 .16ورايغل ومتسمان وبين سعيد

كانت تطوان تتوفر على عدة دور للصناعة، مثل دار غيالن ودار هارون اللتان كانتا مشتغلتني يف صنع القناطري 
؛ 17جلبليةمنه حنو طنجة والقبائل ا من الشمع املختلف األلوان واألشكال، فكان يباع يف حوانيت املدينة وتصدر كميات

فتطوان كانت تقوم بوظيفة سوق رئيسي للقبائل اجملاورة والريف وشفشاون، وكانت هذه املنطقة اليت متتد من غمارة شرقا 
لطبيعي اإىل أجنرة يف الغرب تتوفر على أسواق لكنها قليلة األمهية، وهذا ما أهلها لتقوم يف اجلزء الشمايل الغريب للبالد ابلدور 

م، 9120وألجل مراقبة حركة الوسق بديوانة تطوان، بىن القائد أمحد بن علي برج مرتيل حوايل  .18ملدينة تقع يف وسط قروي
إبذن من السلطان موالي إمساعيل، "وعني للقناطر من الشمع الذي خيرج من املرسى أوقية ولقنطار اجللد نصف أوقية وأمر 

 .19يل هللا ابلربج املذكور"أن يصرف ذلك على من حيرس يف سب
م، كانت هناك حماولة لتصنيع بعض الصناعات من طرف بعض األجانب، بعد رفع املنع مثل 91ويف أواخر القرن 

. 20م، وحيث قام إسباين يدعى "مندوصة" معمال وزوده بغالية، وكان يشغل حوايل عشرين عامال9113صاكة الفرشي سنة 
آالف طن من املربعات لصنع سدادات القوارير والقنينات بلغت قيمة ذلك  90الفربيكة" بـ وقد قدر اإلنتاج السنوي هلذه "

 .21ألف بسيطة 20
تطوان كانت تعترب مركزا جملموعة من احلرف يف عدد من أحيائها، وبعد احتالل املدينة من طرف اإلسبان انتشرت 

جديدة للمواصالت من طرف اإلسبان، وخرج عدد يف خمتلف أحناء تطوان، ولعل من األسباب املمهدة لذلك فتح طرق 
مهم من اليهود من املالح، مث استقرار التجار األوروبيني ابملدينة، والذين أحدثوا مراكز اجتذاب متميزة دفعت شيئا فشيئا 

يف احلياة  بعض احلرفيني والصناع إىل نقل معاملهم ابلقرب من هذه املراكز واالبتعاد عن جتمعاهتم بسبب التأثري األورويب
  .22السكانية

                                                

 .29عزيز السعود، تطوان خالل القرن التاسع عشر، ص: عبد ال -16 
 .119، ص: 9عمدة الراوين، ج  - 17
 .20عبد العزيز السعود، م. س، ص:  - 18
 .21 :، م. س، ص2حممد داود، اتريخ تطوان، اجمللد  - 19

20-  R. Ruiz orsatti، Tétouan hace medio siglo, impresiones y recuerdos, in Mauritania, abril 1941, p: 123.  
21 - Teodoro de cuevas، Estudio relativo a la produccion، industria y comercio del corcho en el bojaloto de tetuan, 

Boletin oficial del Ministerio de exteriares, no 9, Madrid, Septembre 1895, p: 71. 
 .22عبد العزيز السعود، م. س، ص:  - 22
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 إصالح املراسي إداراي: .2
م، حاول املخزن والسالطني املغاربة القيام مبحاوالت إصالحية 91وجراء ما حلق املراسي املغربية من تغريات خالل القرن 

م أمناء املراسي، حممد الرابع بتنظيقام قد ف لتحسني خدماهتا والرفع من قيمة مبادالهتا التجارية، وعلى رأسها اإلصالحات اإلدارية.
بعد إدراكه لـ "ما يقع ابملراسي من التساهل يف األمور، وعدم إجرائها على مقتضاها يف الورود والصدور، حىت أدى ذلك إىل ضياع 

عمال ك  ، حسب إحدى مراسالته، ومن مت أحدث هيئة أمناء املراسي بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية،»وابل مال هبا له قدر 
 .23م9119مارس  39املراسي، ومن مت أصبحوا اتبعني مباشرة للسلطان، فأصدر ظهريا بذلك بتاريخ 

ولتحسني عمل أمناء املراسي قام املوىل احلسن بتخصيص األمناء براتب شهري، ومنعهم من التجارة يف املراسي 
املوىل احلسن إبصدار كما قام   م.9111ألول سنة ا سيطوره احلسن احيث يشتغلون، وهدد مبعاقبة املخلني مبهامهم، وهو م

 إىل النائب حممد بركاش يتضمن الفصول التالية: 24تشريع ملوظفي الديواانت الشاطئية وأصدره يف شكل ظهري
 أن األمناء ابملراسي املغربية ال يكون بينهم وبني املالك واسطة يف شؤون وظيفتهم. -
 اإلعالم،عمال املراسي ال يتدخلون يف قليل وال كثري من شؤون األمناء ولو عن طريق   -
 مبهمته،تقرر لكل أمني مرتب شهري كاف يعينه على القيام  -
 مينع على األمناء أن يتاجروا ابملراسي اليت يتوظفون هبا. -
 يوظف بكل مرسى أمني من أهلها وآخر من بلدة غريها. -

املراسي خمتصة يف جباية الضرائب اجلمركية واملراسي ابملنطقة الشمالية آنذاك هي مرسى أمانة مقابل ذلك كانت 
ويف هذا  تالهلا.ي عن طريق الرب، نظرا الحتطوان ومرسى طنجة، ابإلضافة إىل مرسى مليلية، اليت كانت مركزا للتبادل التجار 

، ومنحهم راتبا شهراي، مع منعهم من التجارة ابملرسى 25احلسن األول، أمينني أو ثالثة أمناء يف مرسى طنجةعني السياق 
حيث يعملون، حىت يتم الفصل بني املهام اإلدارية واملهام التجارية، ومصلحتهم ابمليناء تدعى "دار األعشار" وهي الديوانة، 

ت كية على الواردامهمة هؤالء األمناء ابملراسي كانت مزدوجة، فمن جهة استخالص الرسوم اجلمر وهلذا فإن  أي اإلدارة.
والصادرات من السلع الغري حمظور االجتار فيها، ومن جهة أخرى يتولون اإلنفاق العام، بتسديد مرتبات مساعديهم، من 

 أمناء وعدول، وفنيون وحراس، وتوفري أدوات العمل، ووسائل اإلانرة... وإصالح األرصفة وغريها.

                                                
 .310-311، ص. ص: 3عبد الرمحان بن زيدان، إحتاف أعالم الناس، ج  - 23
 .311،310، ص: 3أورده ابن زيدان، اإلحتاف، ح - 24
 .210دانييل شروتر، جتار الصويرة، م. س، ص:  - 25
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ي أدت إىل ميالد صنف جديد من املوظفني العموميني، وهم هذه اإلصالحات اإلدارية ابملراسميكن القول إن 
. ولضمان نزاهتهم فقد عمل على أن يكون من بينهم أمينني ليست أصوهلم من نفس املدينة حيث يعمالن، أما 26األمناء

اج ي واحلم مبرسى طنجة: عثمان بن جلون التوميي الفاس9111الثالث فغالبا ما يكون من نفس املدينة، فمثال جند يف سنة 
األمناء ابملراسي الشمالية لعبوا دورا كبريا يف متثيل املخزن أما  .27عبد اجمليد بركاش الرابطي، واحلاج حممد الغسال الطنجي

، 29زايدة على االعتناء أبمالك املخزن واستخالص كرائها 28ابملناطق الشمالية وذلك ابلتكلف ابإلنفاق على رجال املخزن.
راسي جزءا من املنظومة املخزنية املهتمة ابجلانب املايل، واليت حوصت على أن تكون سدا منيعا حيمي يظهر أن أمانة امل مما

 البالد من املد الطوفاين اإلمرباييل، وذلك مبا توفره من موارد مالية تسد ابب اخلصاص.
ة من زين يف جمموعويف خضم اإلصالحات اإلدارية اخلاصة ابملراسي، أشارت جمموعة من التقارير إىل أن املوا

م، توصل جون دراموندهاي 9110سنة  البيضاء. ويفل اجلديدة والدار املراسي املغربية عرفت عدة خمالفات واختالالت مث
مبعلومات إضافية عن وجود خروق ارتكبها األمناء يف مرسى طنجة، فوجه تقييدا يف املوضوع للمخزن املركزي، واقرتح عليه 

ويبدو أن املوىل احلسن وافق على هذه املقرتحات، بل إهنا وجدت طريقها  .30استعمال موازين جديدة يف كل املراسي املغربية
، 31م عن تركيب "مكينة الوزن" يف طنجة9119 التنفيذ الفعلي، إذ جند املهندس الربيطاين إدوارد سلفا يتحدث يف سنة إىل

لينتهي األمر بعد جمموعة من االقرتاحات اإلصالحية اليت قدمتها بريطانيا إىل أن تبىن بعضها، كإدخال املوازين اليت جلبت 
 .القياس الربيطانية يف حتديد وزن القنطارمجيعها من بريطانيا. كما أعتمد وحدة 

 البنيات التحتية للمراسي الشمالية: .3
 ازن.توى املرافئ واألرصفة واملخإضافة إىل هذه اإلصالحات اإلدارية، شهدت املراسي الشمالية إصالحات على مس

ن انعدام رصيف وإسبانيا، إال أجيدا لفائدة املراكب اليت كانت ترتدد على طنجة وجبل طارق مرفئ فميناء طنجة كان يوفر 
، خاصة 32ممتد يف البحر إلنزال السلع واستقبال املسافرين القادمني إىل طنجة كان مصدرا ملشاكل ومتاعب ال حصر هلا

                                                
 .219ن.م، ص:  - 26
 .11، ص: 9111كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابلرابط ، منشورات  IIنعيمة هراج التوزاين، األمناء ابملغرب يف عهد السلطان موالي احلسن، ط  - 27
، إستفاد فيه من مياومة تعينه على حاله: 9100دجنرب  9/ 9391شعبان  92منوذج مثال: الظهري العزيزي لفائدة حممد اتوايل الطنجي، بتاريخ  - 28

إعانة  د املدعو ابتوايل الطنجي مخسة عشر أوقية مياومة من املستفاد" أنمرك خدمينا األرضى أمني مستفاد طنجة ... أن يرتب ملاسكه الشريف السيد حمم
 . 9391، ر: 932"، و.خ.ح./ مح: 9391شعبان  92له على حاله وأن يبقى له ظهريان هذا بقصد التمسك به والسالم 

 ن. ر. - 29
 .220، ص: IIخالد بن الصغري، "املغرب وبريطانيا..."، م. س، ط  - 30
 .211-211، ص: 2م، أوردها ابن زيدان، اإلحتاف، ج 9119يونيو  9ه/9211رجب  3إدوارد سيلفا إىل حممد الزبدي، رسالة املهندس  - 31
كانت مرسى طنجة عند منتصف القرن التاسع عشر جمرد موضع على الشاطئ يسمح للسفن أن ترسو فيه ابجلهة الغربية من اخلليج، ويف عمق   - 32

ات، وعلى مسافة تبلغ حوايل ألف ايردة شرق املدينة، وميكن للمراكب على اختالف أحجامها أن تدخل إىل املرسى يرتاوح ما بني مخسة إىل سبعة قام



 من إصدارات املركز الدميوقراطي العريب

 

 سياسات النقل وأثرها على التنمية االقتصادية يف الوطن العريب        05

  

 

 

م "البوابة الرئيسية اليت اعتمدهتا الدول األوروبية لتحقيق تغلغلها االقتصادي يف األرض 9112وأن طنجة أصبحت منذ 
لذلك فاملخزن كان يتخوف من إحداث إصالحات على مستوى املراسي اليت لو أجنزت ألفضت إىل  .33"املغربية قاطبة

 ألجنبية.أفضت ابلتايل إىل تزايد مشاكله وكثرة فرص االصطدام بني املغرب والدول ازيد من األوروبيني على مراسيه، و توافد امل
بقااي حاجز مائي قدمي تركه اإلجنليز منذ القرن السابع م، مل يكن يتوفر إال على 9191مرسى طنجة حىت سنة إن 

( أشار إىل أنه ابإلمكان "حتت إدارة مستنرية، إعادة بناء احلاجز بسرعة Readeعشر، وملا عاينه القنصل الربيطاين ريد )
د يف البحر توبسهولة، لتصبح طنجة تتوفر على أجود مرافئ بالد "الرببر" وأضاف أن "...افتقار املرسى إىل رصيف مم

املشاكل إبنشاء رصيف  لى تلكالستقبال املسافرين، يتسبب يف الكثري من املتاعب..."، وأعرب ريد عن أمله يف التغلب ع
نتيجة ملا كانت تتعرض له السفن املارة من مضيق جبل طارق من الغرق أحياان والتلف أحياان أخرى، اقرتحت و  .جديد

م مث جتددت احملاولة على يد جون 9192نقاذ املراكب الضالة، طلبت فرنسا ذلك سنة عدة دول على املغرب إنشاء منار إل
م يف فصلها الثالث واألربعني على بناء منار 9119 سنةهاي، وأخريا نصت املعاهدة املغربية اإلسبانية املربمة  دراموند
 .34أشفار

ء املنار حممد بن عبد الرمحان ابملوافقة على بناالدول األوروبية خاصة فرنسا قامت بعدة حماوالت إلقناع سيدي إن 
وحث على بنائه كذلك دراموندهاي  35م9119ماي  39وإسناد إدارته إىل اهليئة الدبلوماسية مبقتضى اتفاقية دولية بتاريخ 

 املمثل الربيطاين يف املغرب.
 بناء منار رأس سبارتيل: .4

برج الفنار بناه السلطان سيدي حممد بن عبد الرمحان على ساحل البحر أبشقار، قرب طنجة، واعتربه األستاذ 
. لكي يسرج ليال حىت هتتدي به البواخر والسفن، وهو الدور الذي بدأ يلعبه 36املنوين أول منار بين على السواحل املغربية

 فقد قال عنه األستاذ املنوين: "وكانت قوه هذه األضواء مقدرة بستة م، أما فيما يتعلق بقوة ضوئه9112منذ خامس أبريل 
 .37أو سبع آالف مشعة، فزيد فيها إىل عشرين ألف

                                                

اهليجان،  يف ظروف آمنة طوال أايم السنة، ومع ذلك فإن هبوب رايح قوية من الشمال الغريب والشرقي، غالبا ما كانت جتعل اخلليج يصبح مضطراب وكثري
 .10اإلرساء والشحن أو التفريغ صعبة وخطرية. خالد بن الصغري، "احلركة التجارية مبرسى طنجة..." م، س، ص: وابلتايل تصبح ظروف 

 .19خالد بن الصغري "احلركة التجارية مبرسى طنجة..." م. س، ص:  - 33
، ص: 9ء، "االستيطان. "، ج ، أورده كذلك مصطفى بوشعرا239، وكذلك روجرز، "اتريخ..." م. س، ص: 910، ص: 2انظر الواثئق، ج  - 34

910. 
 .11-11، ص.ص: 9112، 9م(، انظرها يف جملة دار النيابة، ع 9119ماي  39نص اتفاقية منارة رأس سبارتيل ) - 35
 .13، ص: 9املنوين، م.س، ج - 36
 ن.م. - 37
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م، ولقد لعب هاي دورا ابرزا يف املفاوضات اليت أعقبت 9112أكتوبر  99مت البدء يف بناء منار رأس سبارتيل يف 
، وقد 38م، شارك فيها ممثلو عشرة دول9119ماي عام  39يف  ذلك واليت متخضت عن توقيع اتفاقية دولية يف طنجة

 تضمنت االتفاقية املذكورة أن تقوم الدول املوقعة بدفع مبلغ سنوي لصيانة املنارة اليت تقرر أن تبقى ملكا للحكومة املغربية.
يقول أكنسوس  L.Jacquet.39أشرف على بناء املنارة مهندس القناطر والطرق البلجيكي أو الفرنسي ليون جاكي 

عنها "ومن ذلك أيضا برج الفنار الذي بناه موالان على ساحل البحر، يف املسافة البعيدة، وذكروا أنه يوقد فيه من الزيت  
 .40يف الزمن القدمي وأحياه موالان نصره هللا وأنفق عليه آالف مؤلفة من الرايل" إنه كانكل ليلة شيء كثري، قيل 

ىن بشأن الثغور كلها )أي املوىل حممد بن عبد الرمحان(، ومن ذلك برج الفنار بطنجة أما الناصري فقال عنه: "واعت
 .41يسرج فيه ضوء كثري للسيارة يف البحر ليال من مسافة بعيدة"

يبدو أن املوىل حممد بن عبد الرمحان كان مقبال على الشروع يف تنفيذ هذا الربانمج، بل وإحداث إصالح موسع 
 ، لكن املنية وافته قبل حتقيق ذلك. وما يؤكد هذه املساعي هو الرسالة اليت أرسلها بوبكر الغنجاوييف خمتلف مراسي بالده

لدارموندهاي يقول فيها أنه: "وقع االتفاق مع السلطان املقدس رمحه هللا على قدومنا يوم السبت حلضرتك )حممد بن عبد 
 .42ملرسى مبرسى طنجة وحصر البحر ابلدار البيضاء"الرمحان( بقصد املشافهة معك يف أمور مصلحة السلك وبناء ا

رسالة الغنجاوي تفيد أن السلطان حممد الرابع كانت له رغبة وطموح يف القيام إبصالحات ليس فقط يف إن 
 املراسي بل يف خمتلف اجملاالت كالتلغراف مثال.

واشتغاله، طلب جون دراموندهاي من املخزن بناء حمل للعسة جبانب املنار طوله مخسني شربا  أشفاربعد بناء منار 
ومثلها يف العرض قصد جعل العسة بذلك املكان، على أن يكون جبانب العسة إجنليزي ومتعلمه، هبدف رصد كل ما مير 

 أشفارار  ابشدور اإلجنليز بناء حمل جماور ملنأمامهم من مراكب أجنبية، وتوقيت مرورها: "فقد طلب من جانبنا العايل ابهلل
يكون طوله مخسني شربا خمزنيا ومثلها يف العرض بقصد جعل عسة به من خمازنية جانبنا العايل ابهلل يكون معهم إجنليزي 

                                                
م، 9111ام ويد واملغرب وقد انضمت أملانيا لالتفاقية عهي النمسا وبلجيكا وإسبانيا، و.م.أ، وفرنسا وإيطاليا واألراضي املنخفضة والربتغال والس - 38

 م.9111وأصبحت العضو احلادي عشر مث روسيا سنة 
 .910ه، هامش ص: 9202م/9112، املطبعة امللكية، الرابط Iانظر نص االتفاقية وشروطها عند، مصطفى بوشعراء، االستيطان واحلماية، ج

 .991، ص: 3"املغرب وأورواب"، ج  جان لوي مييج - 39
 .19، ص: 2حممد أكنسوس، "اجليش العرمرم اخلماسي..." ج  - 40
 .921، ص: 1الناصري، االستقصا، ج - 41
 .291أوردها خالد بن الصغري، "املغرب وبريطانيا"، م. س، ص:  - 42
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بينها  كومتعلمة بقصد تقييد ما مير أمام هذا احملل من مراكب جتار األجناس والوقت الذي متر فيه ملصلحة جتارية يف ذل
 .43الباشدور املذكور"

املوىل احلسن بعد هذا الطلب أمر الطريس وخليفة العامل واألمناء وخليفة القنصل اإلجنليزي ابلتوجه للنظر يف احملل 
الذي يصلح للعسة، بغية إعطاء أمره لألمناء ببنائه والتصيري عليه: "فنأمرك أن تتوجه أنت وخليفة العامل واألمناء وخليفة 

ور لناحية املنار املذكور وتنظروا حمال يصلح لذلك يكون يف مساحته العدد من األشبار املذكور طوال وعرضا وحتدوه الباشد
ن من جهاته األربع وتصوروه وتوجهوا صورته حلضرتنا الشريفة لنأمر األمناء ببنائه والتصيري عليه وبعد كماله جتعل فيه عسة م

خمزن  و اخلمسني مع إجنليزي ومتعلمه ويكون عليها كبري حازم ثقة وجيعل فيه سنجقخمازنية جانبنا الشريف يكون فيها حن
 .44هذه االايلة ال سنجق غريه وقد كتبنا خلليفة العامل واألمناء مبثله والسالم"

 يبدو من الرسالة أن السلطان املوىل احلسن، كانت له مبدئيا املوافقة على بناء حمل العسة، بعد أمره لنائبه بتفقد
 مل يتم بناؤه يف عهد جون دراموندهاي ألن املنية وافته قبل إمتام أشفارمكان إقامتها، غري أن بناء هذا احملل جبوار منار 

 االتفاق عليه.
بعد وفاة دراموندهاي جدد خلفه )كرين( طلبه ببناء حمل العسة، ويكون فيها إىل جانب املخازنية معلم إجنليزي 

جديد بني النائب الطريس وخليفة العامل واألمناء مع القنصل اإلجنليزي اجلديد "وصل جوابك  ومتعلمه، ليتم االجتماع من
بوقوفك مع خليفة العامل واألمناء وانئب اإلجنليز على احملل الذي كان طلبه الباشدور اهلالك بقصد بناء حمل فيه العسة 

نار ختيار النائب واملهندس الذي معه عل حمل بقرب املجماور ملنار أشقار يكون معها فيه معلم إجنليزي ومتعلمه ووقوع ا
 .45املذكور على الوصف الذي يبينه األمناء يف جواهبم"

املوىل احلسن استجاب للطلب الذي تقدم به القنصل اإلجنليزي اجلديد: "أجيب أبن تبنيه هلا املخزن من ثالثني 
لثالثني تكلم مع املراكب هبا وطلب زايدة عشرين شربا على اشربا طوال وعرضا، فذكر أهنا ال تكفي لذلك، يعين للعسة ولل

 شفارأفسوعد على زايدهتا ووقع االتفاق معه على ما صدر لك به أمران الشريف وللعامل واألمناء من نظر حمل بناحية 
مع كبري هلا،  ةيصلح لذلك يكون من مخسني شربا طوال ومثلها عرضا وتكون فيه مخسون من خمازنية جانبنا العايل ابهلل عس

ه فالعمل على دور املكاتيب بذلك وعلي االباشغريه وحاز  قال سنجوإجنليزي مع متعلمه ويكون به سنجق خمزن هذه اإلايلة 

                                                
 .1/91و.م.ع.ت، مح: ه، 9301رجب  2رسالة من احلسن األول إىل النائب الطريس، مؤرخة يف  - 43
 نفس الرسالة. - 44
 .90/21ه/و.م.ع.ت، مح: 9301 90رسالة من املوىل احلسن إىل النائب الطريس، مؤرخة يف  - 45
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لإلجنليزي و  دور من االكتفاء ابحملل الذي طوله مخسون شربا ومثلها يف عرضه للعسة املخزنية االباشما وقع عليه االتفاق مع 
 .46ومتعلمه ولسنجق والسالم"

بعد موافقة املخزن على بناء حمل العسة، مت تعيني معلمني إجنليز لبناء حمل العسة بناحية منار أشقار، ويف رسالة 
ه، طالب اإلجنليز ببناء بيتا لعسة املخزن وآخر لإلجنليزي ومتعلمه، على أن يتم البناء أيضا 9301صفر  21مؤرخة يف 

د املهندس اإلجنليزي، دون أن يبدي املخزن أي اعرتاض على ذلك "فأصدران أمران الشريف أبن تبنوا السور للمحل على ي
املعني املشار إليه الذي طوله وعرضه ما ذكر من األشبار وتبنوا به بيتا لعسة املخزن وآخر لإلجنليزي ومتعلمه وجيعلوا به 

إلجنليز ابلبناء املتعارف من غري زخرفة وأعلمناك لتكون على ابل من ذلك سنجق املخزن وأن يبنوا ذلك على يد مهندس ا
 .47وتقف يف تنفيذه على حنو ما ذكر والسالم"

التفاق عليها مع ا الواقع اقبل اإلجنليز مبا حدده املخزن يف بناء حمل العسة وهو "اخلمسني شربا طوال ومثلها عرض
م وفق ما اتفق عليه من شروط، "فنأمرك أن تساعدهم على ذلك على الشروط دور أكرين". لذلك أمر املخزن مبساعدهتالباش

املتقدم بياهنا وهي أن يكون بذلك العدد من األشبار حمل اخلمسني من عساسة املخزن مع كبريها وحمل للمعلم اإلجنليزي 
لى يد مهندسهم يكون بناؤه عومتعلمه ويكون به سنجق املخزن ال غريه وأمناء مرسى طنجة هم الذين يصريون على بنائه و 

وال جيعل له سور كما طلبوا مث حيد طوال وعرضا بنحو شرب من البناء ليبقى حمصورا ال متكن زايدة عليه وقد كتبنا للخدمي 
 .48ابن عبد الصادق واألمناء مبثله والسالم"

ونصف رايل،  1290حملل بلغ املهندس املتعاقد معه لبناء حمل العسة، أجرته يؤديها املخزن، والصائر دون بناء ا
وحمل العسة مت االتفاق على بنائه من طبقني: الطابق السفلي يكون للمعلم اإلجنليزي وأبنائه ومتعلمه، والطابق الثاين: يكون 
للعسة "فحساب ما يصري على ذلك دون بناء حمل العسة مضمنه ستة آالف رايل وأربعمائة رايل وعشرة رايل ونصف 

 .49.. ووقع االتفاق على أن يكون بناء حمل العسة فوق حمل املعلم ومن ذكر معه...".2/9و 1290، لراي
وجاء يف الوثيقة كذلك "أما ما اتفقتم عليه مع النائب واملهندس املذكورين من أن حمل العسة يكون علوه فوق حمل 

ل عستهم ر للحرس يف الصعود حملاملعلم فال أبس به، نعم مدخله يكون أجنبيا عن مدخل حمل املعلم حىت ال يكون تقدي
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وأما القطعة اليت عقدمت مع املهندس املذكور على بناء ذلك فأحسن من بنائه ابلصائر مياومة وأرشد فامضوا عليها يف بناء 
 .50ذلك"

لكن رغم كل ذلك فالبناء مل يتم الشروع فيه مباشرة، بل مت أتخري يف ذلك، الشيء الذي أجرب النائب اإلجنليزي 
لقه من ذلك التأخر، مما جعله يلح يف التسريع من وثرية البناء، وإخبار السلطان بتقدمي املساعدة له، وقد جاء يف يبدي ق

رسالة السلطان للنائب الطريس ما يلي: "وصل كتابك أبنه بعدما عقد أمناء مرسى طنجة مع انئب اإلجنليز ومهندسه 
ناء على الكيفية املشروحة بكتاب األمناء املذكورين وراموا أتخري الشروع يف ب أشفاردة على بناء حمل العسة بناحية االكنطر 

ا احملل املذكور ريثما يرد عليهم جوابنا الشريف قلق النائب املذكور وأحل يف الشروع يف بنائه على الكيفية املأمورين هبا ومل جيدو 
حوها فقد بني األمناء املذكورون كيفيته املذكورة وشر بدا من مساعدته إىل أن يرد عليهم جوابنا الشريف وصار ابلبال، 

 .51وأجبناهم عن ذلك مبا يف النسخة طيه فالعمل عليه"
بعد إخبار القنصل اإلجنليزي للسلطان بتأخر الشروع يف البناء، مت عقد اتفاق بني املخزن والنائب اإلجنليزي، قصد 

 بني على الشروط املتفق عليها، ليتم بعد ذلك البناء.، بعد موافقة اجلانأشفارإمتام بناء حمل العسة بناحية 

 إصالح املراسي واملخازن: .5
 مرسى طنجة: .أ

نتيجة لضغوطات القناصل األجانب ومطالبهم الغري متناهية إبصالح مرسى طنجة، وافق املوىل احلسن يف أبريل 
م 9111م مبدئيا على مشروع الرصيف يف مرسى طنجة وعلى إصالحات متنوعة يف بقية املراسي، ويف سنة 9113

ناء الرصيف املمتد يف ئع، بينما مل يتحقق بأصبحت مرسى طنجة تتوفر على رصيف خشيب لنزول املسافرين وتفريغ البضا
. وذلك بعد سنة فقط من اقرتاح "هاي" إصالح موانئ اجلديدة 52اليت تطلبها إجناز املشروع الباهظةالبحر بسبب النفقات 

 .53وطنجة وآسفي والدار البيضاء
ده جبهاز وتزويم حاول اجمللس الصحي إحداث بعض البنيات يف الربج املوجود مبرسى طنجة 9113ويف صيف 

لتعاود اهليئة ، 54امتنع عن تقدمي مساعدته خوفا من "استيالئهم عليه بسبب ذلك"التطهري السلع املوبوءة، إال أن الطريس 
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، وهذه املرة أجاهبا املخزن بقرار "صنع مون جديد 55م مطالبتها إبصالح الرصيف )مرسى طنجة(9111الدبلوماسية سنة 
 الدولة. مبحل املون القدمي" على نفقة

م، غري أن اهليئة طالبت إبصالحه يف 9111مت تشييد الرصيف علي يد إحدى الشركات اإلجنليزية يف فاتح نونرب 
م، لتقوم السلطة العزيزية بدراسة هذه املطالب، لتقوم بعد ذلك ببناء رصيف كبري يتضمن خمزان 9109و 9102العامني 

دمي واجلديد. ويف ألملانية ببناء الفراغ املوجود بني الرصيفني القللبضائع ملحقا به، يف الوقت نفسه طالبت إحدى الشركات ا
الذي  ابلعقد-عادهتمك –هذا الصدد أسند إليها تنفيذ املشروع، فأجنز رغم املنافسة السائدة بني السفراء الذين مل يعرتفوا 

 .56أبرمته احلكومة العزيزية مع الشركة األملانية
األشغال العمومية يف طنجة مل حتقق أهدافها املرجوة رغم حماوالت سيدي  وكنتيجة لذلك ميكن القول إن مشاريع

حممد واملوىل احلسن. كما ميكننا القول إن عدم حتقيق هذه األهداف راجع كذلك إىل ختوف املخزن من إحداث إصالحات 
زايد مشاكله وكثرة فرص لتايل تعلى مستوى املراسي، اليت لو أجنزت ألفضت إىل توافد املزيد من األوروبيني على مراسيه، واب

 االصطدام بني املغرب والدول األجنبية.
 ب. مرسى تطوان والعرائش:

مل يكن مرسى طنجة هو الذي طالته بعض اإلصالحات فقط، بل كذلك مرفأ تطوان انل حظه منها، سواء على 
ال السفن ذات مل يكن مؤهال الستقب تمرتاببضعة كيلو مرفأ تطوان النهري الذي يبعد عن البحر أما  يد املخزن أو اإلسبان.

احلمولة الكبرية. ابإلضافة إىل ذلك فالسفن الصغرية مل تكن بدورها تستطيع الصعود حنو عالية النهر لتصل إىل الديوانة، 
 .57طنا 93وكان متوسط محولة السفن املتاجرة مع تطوان ضعيفا ابملقارنة مع ابقي املراسي األخرى، إذ مل تتعد 

كانت تطوان تعاين من عمليات التهريب اليت تقوم هبا مراكب ميتلكها برتغاليون وإسبان مبشاركة يهود مغاربة كما  
وبتواطؤ مع بعض موظفي املراسي، وكانت البضائع اليت ترمى يف الشاطئ تباع أبمثان منخفضة مما كان يتسبب يف إفالس 

 التجارة العادية.
إعادة مدينة تطوان ملركزها التجاري القدمي غري أن حماولته هذه واجهتها  ونظرا لكل هذه املشاكل حاول املخزن

عدة صعوابت أبرزها إرغام املخزن على إبرام اتفاقيات جتارية غري متكافئة مع البلدان األوروبية منذ النصف الثاين من القرن 
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د الرسوم شريع اجلمركي ومن ذلك جتديم، أضعفت قدرة املخزن على مواجهة التسرب األورويب أبن حرمته من حرية الت91
م، واليت حذت فيها إسبانيا 9119نوفمرب  20اجلمركية على املوسوقات والواردات مبقتضى االتفاقية اإلسبانية املربمة يف 

 م.9191حذو إجنلرتا يف كل ما طلبته واعرتف هلا به يف معاهدة 
بواسطة  البضائع من الديوانة إىل املدينة والذي يتموبذلك تدهورت التجارة مبرسى تطوان الذي أتثر كذلك بنقل 

البغال اليت ميلكها املخزن، أو بواسطة العرابت ذات العجالت، ويصري النقل متعذرا يف فصل الشتاء. وكانت العادة أن اآليت 
مرسى تطوان ال ينجو  . وكان58من مارتيل يعطيه أمناؤها خمزنيا يطلع معه والذاهب من الديوانة إليها يعطى بطاقة مبا حيمله

 .60، وهكذا تسبب ضعف املواصالت يف التدهور التدرجيي للتجارة59فيه مركب إذا هبت الريح الشرقية
وعندما احتلت إسبانيا تطوان، وابلنظر لوعورة الولوج إىل مرسى املدينة، "فإن اإلسبان أحدثوا ثالث بواخر صغرية 

وللتأثري على املراسي املغربية ابلشمال عمدت إسبانيا إىل حتويل مدينة سبتة  .61تقوم جبر املراكب الشراعية داخل هنر مارتيل"
ومليلية إىل ميناء حر للتأثري على املغرب وانتزاع إعادة التصدير من ميناء جبل طارق، مما جعل ميناء تطوان يرتاجع وقد شعر 

 .62عاهل تطوان ابلضرر املرتتب عن ذلك
مراسي تطوان وطنجة، بل كذلك مبرسى العرائش، فاملوىل احلسن األول أنشأ  اهتمامات املخزن مل تقتصر علىإن 

مبدينة العرائش عدة مشاريع اقتصادية واجتماعية مما جعل ميناءها يدخل يف عهد جديد نشطت به حركة العمل، وكان من 
يام احلرب العاملية د لوال قنتيجة هذه احلركة أن أخذت بعض السفن التجارية ترد عليه وبدأت حركة اإلصالح تعمل فيه جب

م. ذلك أن حركة اإلصالح اليت أعطى انطالقتها موالي احلسن األول استمرت إىل 9192األوىل اليت أوقفت ذلك سنة 
وال ننسى أن اإلجنليز اقرتحوا على املغرب بناء جمموعة من املخازن يف ميناء العرائش غري أن هذا الطلب  .63هذا التاريخ

  .64داء التجار اإلجنليز يف الصويرة ملا كان عليهم من واجبات الكراءرفض بدعوى عدم أ
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 ج. بناء اخلزين مبيناء العرائش وطنجة:
م إىل حممد بن العريب 9111يونيو سنة  22تشري رسالة بعثها خليفة السفري اإلسباين فرنسيسكو سوليبريس يف 

مايو الفارط هذا شهر واحد حمب اجلميع السيد حممد  99وبعد، يف ..." الطريس، إىل بناء خزين مبيناء العرائش وجاء فيها:
الزكاري قال الباشدور الصبنيويل أنه كتب للحضرة الشريفة طالبا منها أيدها هللا أن أتمر أمناء العرائش يتموا لضون إدورد  

ه وعلى احملبة شريف تعلموان بعشر سنة املرجو منكم إن وصلكم اجلواب ال اخلزين الذي شرعوا ببنائه هذه إثنكوبس بناء ا
  .65التامة والسالم"

أما يف طنجة فقد قام التجار األوروبيني بتقدمي شكوى إىل السلطان احلسن األول ضد أمناء طنجة وتقاعسهم يف 
 ىالشروع يف بناء املخازن املتفق على زايدهتا ابلديوانة، وأن ذلك أضر هبم نتيجة ما وصفه النائب السلطاين من شروط عل

نواب دوهلم، ورغم ذلك متت املوافقة على هذه الشروط كلها وألزموا هبا جتارهم، ومع ذلك مل يتم الشروع يف البناء من طرف 
 األمناء لذلك أمر السلطان انئبه ابلشروع يف البناء وإال تفسري عدم الشروع يف ذلك:

لديوانة جة ال زالوا مل يشرعوا يف بناء املخازن اب"... أعاد الشكاية على حضرتنا الشريفة جتار األجناس أبن أمناء طن
اليت أمرانهم بزايدهتا فيها وحصول الضرر هلم بذلك ذاكرين أنك شرطت على نواب دوهلم بطنجة شروطا لزايدهتا قبلوها  

هم بتلك يكلهم والتزموا هبا وألزموا جتارهم قبوهلا ومع ذلك مل يشرع األمناء يف بنائها وعليه فإن حزت منهم خطوط أيد
 .66الشروط فوجه لنا نسخة منها وليشرع األمناء يف بنائها وإال فبني موجب عدم شروع األمناء يف بنائها عاجال والسالم"

مطالبة التجار الزايدة يف خمازن ديوانة مرسى طنجة، وافق عليها املخزن، مع تقدمي األمناء وجتدر اإلشارة إىل أن 
ليها نواب الدول األوروبية، ومت حتديد حمل برج الشيخ كمحل لبناء املخازن، "وصل شروطا جلعلها، هذه الشروط وافق ع

جوابك عن املخازن اليت طلب التجار زايدهتا يف ديوانة مرسى طنجة أبن النواب قبلوا الشروط اليت جعلها األمناء لزايدة 
ل الذي  وجهت وما هبا من الفضاء واحملذلك حسبما يف النسخة منها ومن أجوبتهم اليت وجهت وصوروا صورة املرسى اليت
فعة مث الفضاء أببراج ثالثة مرت هال كتنافيظهر أنه يليق لذلك هو حمل برج الشيخ حيث هو برج أرضي وال عمدة عليها 
 .67الذي بني البحر وهذا الربج مث املعنون عنه يف الصورة إبابحة املرسى وصار ابلبال"

                                                
ه، أوردها 9309م/فاتح شوال 9111يونيو سنة  99رسالة من خليفة السفري اإلسباين فرنسيسكو سوليبريس إىل حممد بن العريب الطريس يف  - 65

، I ،9111"، ط 9111-9112عبد العزيز خلوق التمسماين "العالقات اإلسبانية املغربية يف هناية القرن التاسع عشر من خالل األرشيف الدبلوماسي 
 .31مطبعة فضالة، احملمدية، ص: 
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ذكورة الشيخ وطلب تغيريه مبحل آخر" وعليه فلينظر حمل يصلح لذلك غري احملال املغري أن املخزن مل يوافق على برج 
املوافقة املخزنية على بناء املون اجلديد والتعجيل به، هذا اخلرب تلقاء السفري اإلجنليزي بكل فرح وسرور أما  .68والسالم"

ناء املؤن هنالك انبنا العايل ابهلل يف التعديل بب"وبعد فقد أخرب ابشدور النجليز مبا حصل هلم من السرور به الصادر من ج
السفري اإلجنليزي بعد هذه املوافقة إبحداث ابب طالب عالوة على ذلك  .69بطنجة من غري أتخري وتيسري اإلقامة احملتاجة"

د ال تتم مصلحة املؤن إال هبا وهي ابب من حدي حديدي وحاجز دوار للمارة "ذاكرا أنه بقي مسائل مل تدخل يف الكنطردة
 .70بزكاريها وقفلها وحاجز دوار يطأه مجيع املارين"

رايل، هذا الطلب مت قبوله من طرف املوىل عبد العزيز آمرا  232الباب واحلاجز قدرت تكلفته بـ إىل جانب  
مبساعدته على ذلك "... وقد ساعدانه على ذلك ونفذان العدة املذكورة عند أمناء املرسى هنا كم تدفع للمهندس املباشر 

ذ يصلك ه هبا وكتابنا الشريف ألمناء املرسى ابلتنفيلذلك على يدك فلتحزها منهم وادفعها للمهندس املذكور وحز خط يد
 .71طيه كما يصلك طيه جوابه مبظهر ذلك لرتفعه له والسالم"

 230كان املخزن قد أعطى موافقته ببناء ابب من احلديد وحاجز دوار لضبط املارين وقد حدد مثن الصائر يف 
سى إىل النائب الطريس كشفت أن النائب اإلجنليزي مل رايل(. لكن رسالة أمحد بن مو  232رايل )يف الوثيقة السابقة 

يتوصل بثمن بناء الباب احلديدي واحلاجز مع العلم أن النائب املخزين صدر له كتاب يف ذلك وبتنفيذ األمر "فيأمرك سيدان 
األمر يف ذلك  كأيده هللا أن خترب ابلواقع هل ما أجبتهم به مبين على أتخري وصول املكاتيب أو مل تصلك إصالة ليصدر ل

 .72ابملتغري وعجل ابجلواب وال بد وعلى احملبة والسالم"
بعد ذلك وجهت السلطة املركزية رسالة إىل حممد اللبادي ختربه ابالجتماع مع النائب الطريس وأمناء مرسى طنجة 

لثقة واحلزم، اف ابلتعيني أمني جديد للتكليف أبمر املون اجلدد بطنجة على أن يكون من تطوان أو طنجة، شرط االتص
وتكليف من يساعده يف مهمته "وبعد فنأمرك ابالجتماع مع اخلدمي احلاج حممد الطريس وأمناء مرسى طنجة احملروسة للتوافق 
على تعيني أمني ثقة حازم ضابط من أهل تطوان أو طنجة للتكليف أبمر املون اجلديد بطنجة على الضابط املمهد له يف 

ن الوردايانت ملقابلته على الوصف املراد من احلزم والثقة وإذا عينتموهم فلريشحوا للعمل املذكور عمله وتعيني من يكفي م
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على بركة هللا وقدروا هلم األجرة الكافية يومية وخيرجها من مدخول املؤن على حنو ما بينا ألمني املستفاد مث أطلعوا علمنا 
 .73الشريف هبم وقد كتبنا للمذكورين مبثله والسالم"

مت تكليف مهندس إجنليزي ببناء املون اجلديد، بعد شروعه يف البناء وطلب ابستغالل أحجار املون القدمي يف  لقد
ه يف بناء املون اجلديد املتفاصل مع ياإلجنليز بنائه اجلديد، غري أن املخزن رفض طلبه "وبعد وصل كتابك معلما أبن املهندس 

ملا شرع يف العمل تشوف لنقل احلجارة من املؤن الذي كان هنالك من عهد الربطقيز ليستعني به على بناء اجلديد ومنعكم 
له من ذلك بعد مراجعة وإحلاح ملا بينته من املصلحة يف بقاء القدمي على حال وما ينبين من املضار للمرسى على نقض 

نه وصار ابلبال بعد إهنائه لعلم موالان املنصور ابهلل فأجاب أعزه هللا أبن منعه وعدم مساعدته على ما طلبه هو شيء م
املتعني ال )...( جعل الفصال معه مقاطعة على أن املخزن ال يقوم له )...( وال يعرف املون إال مبينا اتما على الشرط 

يء أو غريه من حيث شاء وعليه فيأمرك دام عاله أال ترخص يف مد اليد يف شواملبينة يف كنطردته وهو جيلب إقامته حجرا 
 .74من احلجر الذي ابملرسى كلها سواء كان ابملؤن القدمي أو غريه من البناءات القدمية وعلى احملبة والسالم"

 خالصات واستنتاجات:
 :يما يلمن خالل دراستنا استخلصنا 

العرائش تطوان وطنجة و  مراسيلتجارية الربية والبحرية خاصة مراكز مهمة للمبادالت ا الشمالية املراسيشكلت  -
أمهيتها التجارية من موقعها اجلغرايف، وقد تقوى هذا الدور بصفة خاصة منذ أن وقعت مدينتا سبتة  استمدتاليت 

 . وطنجة يف يد االحتالل األجنيب
راسي الية اليت تدخل يف نطاق حكم املخزن واليت أطلق عليها ابملاضطر املغرب إىل القيام إبصالحات املراسي الشم -

السلطانية يف إطار الرهان على تنشيط السواحل الشمالية، والتخفيف من الضغوطات االستعمارية. مقابل ذلك 
  .استمر مرسى السعيدية يف تنشيط جتارة التهريب

ن دول من التجار األوروبيينـ وقناصل من العديد م تعترب املراسي بشمال املغرب مراكز جتارية استقطبت العديد -
العامل، فكانت مركزا جتاراي لتجار من كل أجناس املعمور، وسياسيا شكلت الية ديبلوماسية جسدها القناصل اليت 

 .متثل الدول اليت متثلها، واجتماعيا لفئة اجتماعية من املغاربة التجار واحملميني
عدة اتفاقيات مع الدول األوروبية لتنشيط التجارة البحرية، ومحاية املغرب من اضطر السلطان املغريب إىل عقد  -

 التغلغل االستعماري األورويب
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اهتمت الدول األوروبية من خالل قناصلها ابلضغط على املغرب إبصالح املراسي ومّده ابملهندسني والتقنيني  -
الكفيلة بتطوير  تيةاللوجسورة، ودعمها ابلوسائل لتجديد أرصفتها لتكون قابلة الستقبال السفن األوروبية املتط

 قطاع النقل البحر الوطين الذي تعرض ملنافسة شرسة من طرف االسطول الربيطاين واالسباين.
سامهت املراسي املغربية يف الشمال الغريب يف تسهيل انفتاح املغرب على التجارة اخلارجية، لكن مقابل ذلك كانت  -

 لهجمات اليت هتددها من طرف االساطيل األوروبية.ثغورا غري مستقرة نظرا ل
لالجتار  . ولعل االمتيازات املمنوحةديوانة مرسى طنجة املتواجدة يف املراسي منها خازاملالتجار الزايدة يف  طالب -

عليها نواب  وافقاألمناء  قدمها األوروبيني خاصة االجنليز سامهت يف الضغط على املخزن للموافقة وفق شروط
 الدول األوروبية

املغرب يشكو من انعدام املراسي واملوانئ الصاحلة للتجارة، بل إن البالد كانت تتوفر على مراسي عديدة، مل يكن  -
 .لعبت دورا حيواي وكافيا يف اقتصاد تقليدي، تعتمد مبادالته على نظام القوافل

نت معظم احملاوالت اليت قام هبا املغرب إلصالح مراسيه كا، ف، مل حتقق األهداف املرجوة منهاإن املشاريع املنجزة  -
  .بطلب أو بضغط من األوروبيني

 خامتة
كانت املراسي يف مشال املغرب ختتلف حسب أمهيتها ودورها االقتصادي، فمرسى طنجة كان يعد من املراسي 
السلطانية الثمانية اليت مسح لألجانب ابالجتار فيها واالستقرار هبا. مقابل ذلك ظلت مراسي تطوان والسعيدية خارج نطاق 

سى وهران الذين يعينهم السلطان، حيث نشطت فيها جتارة التهريب مع مر ملراقبة أمناء املراسي  ختضعاملراسي السلطانية، ومل 
 اجلزائري واخلاضع للحكم الفرنسي.

لقد استطاعت املراسي الشمالية قبل النصف الثاين من القرن التاسع عشر، ضمان نوع من التوازن يف استثمار 
 .سلطته من خالل حتكمه يف مراسيه الرواج التجاري بني املخزن والدول األجنبية، وجناح املخزن يف فرض

لكن بعد النصف الثاين من القرن التاسع عشر مل تعد موازين القوى كما كانت، لتصبح زمام األمور بيد الدول  
األوروبية اليت أحكمت سيطرهتا بشكل مباشر وغري مباشر على موانئ املنطقة، متخذة منها منطلقا للتوغل يف ابقي مناطق 

  .املتهالك  التحكم يف اقتصاد املغربالبالد، وابلتايل
عترب مبثابة ي الذي أصدره املخزن املغريب بضغط من الدول األوروبية، هذا التشريع اجلمركيإىل جانب ذلك فإن  

لكنه كان من دولة أوروبية استفادت منه وتضرر املخزن، فقبوله لذلك كان  ،مرسى تطوان للمراسي املغربية مثل إصالح
 لضعفه واهنزامه سياسيا واقتصاداي وعسكراي.
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 .9113، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، 9113أبريل  23و 20ابط، ما بني اآلداب والعلوم االنسانية، الر 
، منشورات كلية اآلداب والعلوم االنسانية ابلرابط، 9121-9112حممد األمني البزاز، "اجمللس الصحي الدويل يف املغرب  -

 .2000، 21سلسلة رسائل وأطروحات رقم
ة يف القرن التاسع عشر، ضمن ندوة املدينة يف اتريخ املغرب العريب، منشورات كلية اآلداب حممد الفالح العلوي، املوانئ املغربي -

 سانية ابن امسيك، الدار البيضاء.والعلوم اإلن
 .2090، السنة 9، ط2حممد داود، اتريخ تطوان، منشورات مجعية تطوان أمسري، مطبعة اخلليج العريب تطوان، ج  -
، ضمن ندوة طنجة يف التاريخ املعاصر 9199-9190اء طنجة يف خضم الصراع االستعماري حممد عز الدين الرفاص، مين -

، جامعة حممد اخلامس جامعة عبد امللك السعدي، مدرسة امللك فهد العليا للرتمجة، النشر العريب اإلفريقي، 9100-9191
 الرابط.

 م.9112ه/9202، 9ة امللكية، الرابط، ج(، املطبع9112-9113مصطفى بوشعراء، االستيطان واحلماية ابملغرب ) -
-9112عبد العزيز خلوق التمسماين "العالقات اإلسبانية املغربية يف هناية القرن التاسع عشر من خالل األرشيف الدبلوماسي -

 ، مطبعة فضالة، احملمدية.I ،9111"، ط 9111
- Adolf Von Corning، Marruecos: el pais y sus habituantes, 2 nda Ed، Madrid 1881. 

- J.L. Miège/ «le Maroc et l’Europe de 1830 à 1890»، presses universitaires de France، Paris, 

1961-1963. 

- R. Ruiz orzatti، Tetuan hace medio siglo، impresiones y recuerdos، in Mauritania، abril 1941.  

-Paul Masson، Histoire des établissements et du commerce françsi dans l’Afrique barbaresque. 

 -Teodoro de cuevas، Estudio relativo a la produccion، industria y comercio del corcho en el 

bojaloto de tetuan، Boletin oficial del Ministerio de exteriares، no 9، Madrid، Septembre 1895. 
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 :بساحل جهة مراكش آسفي النقل البحري يف التنمية الرتابية مسامهة قطاع
 سفيأبحالة امليناء املعدين 

The contribution of the maritime transport sector to the 

territorial development of the coast of the Marrakesh-Safi region: 

Metal Dial Case Sorry 
 alaouiasmaa@gmail.com عياض، املغربالقاضي  ةعالوي، جامعأمساء ج.  ،كالد  دحمم د.

 badrerouass@gmail.com السعدي، املغربعبد املالك  جامعةالرواص، بدر الدين د. 
   :صامللخ  

ارج وتشكل رافعة مهمة على اخل هنفتاحبوابة الحيظى املغرب مبوقع جغرايف اسرتاتيجي مطل على واجهتني حبريتني، تعد 
ة الرقي أبداء االقتصاد الوطين وحتسني تنافسية املبادالت التجارية وجعل اململكة وجهة مفضلة لالستثمارات األجنبيلتحقيق التنمية و 

املربجمة يف إطار  مبختلف اجلهات الساحلية، عدد من املشاريع البنيوية املهيكلة مت إجناز. لبلوغ ذلك ذات القيمة املضافة العالية
احل سمشروع امليناء املعدين اجلديد بجهة مراكش آسفي جماال الستقبال  ، كانت2030 أفق سنةيف  الوطنية للموانئ االسرتاتيجية

 مهم ابملنطقة. وإشعاعالذي من شأنه خلق دينامية و  ،آسفي
الضوء على أهم ما جاءت به هذه االسرتاتيجية اجلديدة واملبادرات اليت أطلقتها وكدا االنعكاسات  إىل تسليطاملقال  يهدف     

 اقتصادية والبيئية للميناء املعدين اجلديد آبسفي ودوره يف التنمية الرتابية مبجال الدراسة. السوسيو
 الرتابية. التنمية- ألسفياجملال الساحلي  –املعدين  امليناء- 2030 الوطنية للموانئ االسرتاتيجية :املفاتي الكلمات 

Abstract: 
Overlooking the North Atlantic Ocean to the west and the western Mediterranean 

Sea to the north, Morocco obtains an important strategic location which considered to 

be a key element for the country to open up to the world, elevate the efficiency of the 

process of development, support the national economy, Improve the competitively of 

the trading exchange, and fundamentally making the country a worldwide location for 

the highly value added investments. In the process of doing so, and within the national 

2030 agenda, numerous crucial projects have been launched, such as The New Port In 

the city of Safi which eventually caused/created a noticeable improvement in the whole 

area. 

Key words: National Port Strategy 2030 - Newport of Safi- Territory Development Safi Coast 
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 مقدمة:
تتوفر جهة مراكش أسفي على إمكانيات مهمة جتعل منها قطبا اقتصاداي ابمتياز، يؤهلها الحتضان العديد من 

ا جمموعة من القطاعات االقتصادية الواعدة. بفعل غىن مواردها وثرواهتا الطبيعية ومؤهالهتاملشاريع االستثمارية الضخمة يف 
البشرية وتوفرها على بنيات حتتية مالئمة تتطور ابستمرار، لتواكب املستجدات الوطنية وكذا الدولية اليت تؤهلها الستقطاب 

 استثمارات مهمة مبجاهلا الرتايب.
 حتظى أبمهية ابلغة داخل النسيج االقتصادي ابجلهة ابلنظر إىل الدينامية االقتصادية اليتمدينة أسفي من املعلوم أن و 

تعرفها واملنحىن التصاعدي لالستثمار هبا. إذ يتميز النسيج االقتصادي للمدينة بتنوعه، حيث يشمل قطاعات متعددة أمهها 
لصيد البحري الفالحية املختلفة وأنشطة ا دنية واألنشطةاملعالصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، الصناعات امليكانيكية، 

 قتصادية.ا املهمة. كما يتوفر على إمكانيات مهمة الستشراف الفرص االستثمارية للنهوض بدور املنطقة يف التنمية السوسيو
عها م يف هذا السياق عرف ساحل أسفي استقبال بعض املشاريع الضخمة من قبيل امليناء املعدين اجلديد، أصبح

ص االسرتاتيجية لالستفادة من الفر  موطنا للتنمية االقتصادية واالجتماعية وحمط جذب مستثمرين يف القطاع العام واخلاص،
ليت ستخلق من أسفي جماال يستجيب للحاجيات التنموية الرتابية من حيث الرفع من مستوى عيش ساكنتها اليت يوفرها، وا

 وإحداث فرص للشغل ألبنائها.
 :دراسةالية إشكال -أ

تنبثق إشكالية البحث من طبيعة اجملال الذي حنن بصدد دراسته، فهي تضم العديد من التساؤالت حول اخلصوصيات 
 املميزة له وطبيعة التدخالت اليت يشهدها ومدى قابليته الستقبال مشاريع صناعية ضخمة من قبيل امليناء املعدين اجلديد،

؟ ما سفيألهم خصائص مشروع امليناء املعدين أما ": االيتمة واليت تتجسد يف الطرح لنخلص إىل وضع اإلشكالية العا
 "للمنطقة؟ التنمية الرتابيةوما مدى مسامهته يف حتقيق  والبيئية؟اقتصادية  انعكاساته السوسيو

 : دراسةفرضيات ال -ب
تضطلع الفرضيات بدور مهم يف توجيه البحث اجلغرايف، فهي مبثابة إجابة مؤقتة عن إشكالية البحث، اليت  البحث

 التايل:انطالقا منها ستتم صياغة فرضيات البحث على النحو 
  .الفرضية األوىل: يتميز الشريط الساحلي ألسفي بعدة مؤهالت وإمكانيات أهلته الستقطاب عدة مشاريع استثمارية 
 تخفيف من حدة التباينات اجملالية.والرتابية رضية الثانية: تساهم االستثمارات املرتبطة ابلنقل الدويل يف حتقيق التنمية الالف 
  منطقة.لل التنمية الرتابية الوقع االجيايب ملشروع امليناء املعدين على الثالثة:الفرضية 

 :دراسةمنهجية ال  -ت
 منها:اعتمدان على مناهج علمية لإلجابة على الطرح اإلشكايل هلذه الورقة البحثية 
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  (.سفيأباملوانئ ابملغرب( إىل اخلاص )مشروع امليناء املعدين  )قطاعحيث انطلقنا من العام  االستنباطي:املنهج 
  راز جتميعها من الدراسة امليدانية إلب وإحصاءات متاالعتماد على معطيات إحصائية رمسية  اإلحصائي:املنهج

 ةاقتصادية والبيئية ملشروع امليناء املعدين على املنطقة واستشراف بعض آفاقه املستقبلي االنعكاسات السوسيو
 :دراسةالوأدوات  وسائل-د

 متعددة: وادوات حبثمن أجل معاجلة االشكالية اليت يتمحور حوهلا البحث اعتمدان خطوات منهجية 
  االطالع  ا حاولناهباالشكالية واإلحاطة مبختلف اجلوانب املتعلقة  هبدف تعميق فهم وتفسري الببليوغرايف:العمل

من خالل  ةالقتصادياخلق التنمية  ودورها يفالسياسة املينائية ابملغرب  تناولت ابلدراسةعلى خمتلف املراجع اليت 
 امليناء املعدين. منوذج

  لساكنة وجهنا بعض األسئلة ل ا، كمصورقمنا بزايرات متكررة جملال الدراسة التقطنا خالهلا عدة  امليداين:العمل
 احمللية ابملنطقة اليت أقيم هبا املشروع.

 االعتماد على نظم املعلومات اجلغرافية والربامج اإلحصائية إلبراز خصائص املشروع. 
 حتديد جمال الدراسة:  -ث

لى ساحلي ع للبالد، ممتدا األطلنطيةيشكل ساحل جهة مراكش آسفي جماال جغرافيا اسرتاتيجيا ضمن املنظومة 
ا يتميز الشريط الساحلي ملدينة أسفي خبصائص طبيعية متميزة وتنوع جمايل مهم، ارتباطيف هذا اإلطار  الصويرة واسفي.

 ألخرية يفافقها من تركز وتدخل بشري، تضاعفت حدته خالل العقود دينامية واملناخية وما را مبجموعة من العوامل املورفو
 أهم املشاريع ابملنطقة يتعلق األمر ابمليناء املعدين. أحدالسياق ذاته احتضنت مجاعة أوالد سلمان 

جتاه امجاعة أوالد سلمان من اجلماعات القروية اليت هلا واجهة حبرية على الساحل اجلنويب ملدينة أسفي يف  تعترب
 .9112مدينة الصويرة وهي مجاعة حديثة العهد أحدثت مبوجب التقطيع اجلماعي لسنة 

اال مجاعة حيدها مشو  مراكش أسفي. أسفي جهةتنتمي اجلماعة إداراي وترابيا لقيادة خط أزكان، دائرة جزولة، إقليم 
 .األطلنطيراب احمليط خط أزكان وجنواب مجاعة املعاشات والغيات وشرقا بلدية جزولة ومجاعة نكا وغ

. وسنحاول من خالل اخلريطة حتديد موقعها اجلغرايف وإبراز وضعيتها ²كلم  919حوايل  ة مجاعة ازكانتبلغ مساحو 
 اإلدارية ضمن النفوذ الرتايب جلهة مراكش اسفي.
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 جهة مراكش آسفيساحل لأوالد سلمان ضمن النفوج الرتايب  جلماعة :1اخلريطة 

 
 .2099شخصي اعتمادا على التقسيم االداري لسنة  لاملصدر: عم

 
وعلى غرار ابقي اجلماعات القروية الساحلية اليت تنتمي إىل اإلقليم فقد شهدت مجاعة أوالد سلمان ارتفاعا نسبيا 

 :يوضح اجلدول التايل ساكنتها، كمايف أعداد 
 2014و 2004جبماعة أوالد سلمان سنيت تطور عدد السكان : 1اجلدول رقم 
2004 2014 

 عدد األسر عدد السكان عدد األسر عدد السكان
91110 2191 91111 3099 

 2092و 2002اإلحصاء العام للسكان والسكىن لسنيت  املصدر:
 

 

سنة نسمة  91110من خالل اجلدول نالحظ أن اجلماعة عرفت تزايدا سكانيا، إذ ارتفع عدد السكان من 
اسرة سنة  2191. وميكن تفسري ذلك بتزايد عدد االسر الذي ارتفع من 2092نسمة سنة  91111إىل  2002
 .2092سنة  3099إىل  2002

األطلنيت  مبوقع جغرايف اسرتاتيجي، ذلك ابنفتاحه على واجهتني حبريتني، واجهة احمليط يتميز املغربومن املعلوم أن   
هذه اجملاالت قطبا  (. وتعتربكلم  900وواجهة البحر األبيض املتوسط املمتدة على طول )كلم(   3000املمتدة على طول )
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 التنافسية اندماج املغرب يف اقتصادية ذات أمهية وطنية وبوابة لالنفتاح على اخلارج تعزز جيذب أهم األنشطة السوسيو
  العاملية.
مع  مالءمتها واستلزمت إنشائها منذ عديدة تطورات عرفت مهمة مينائية حتتية بنية على يتوفر غربمن املعلوم أن املو 

 اجلديد احلر والسياق التبادل اتفاقات إطار يف املغرب التزامات ومع الداخلية، ابلتنمية املرتبطة السوسيو اقتصادية التحوالت
 مع ينسجم جديد تنظيم ويضع أسس االحتكارية حالته يتجاوز املوانئ لقطاع وتنظيمي تشريعي إطار وضع التجارة، لعوملة

 .75املوانئ إنشاء واستغالل ميداين يف اخلاص للقطاع تدرجيي لتدخل وميهد عليها، املصادق االتفاقيات
 وأتثريها الوطنية، االقتصادات بتنمية الصلة وثيقة فهي الدول، مرافق أهم تعد أحد البحرية من املعلوم أن املوانئو 
تعرف  اليت األخرى النقل وأمناط البحري النقل بني اتصال حلقة وهي اخلام، الوطين والناتج التجاري على امليزان مباشر
يق حلقة رئيسية يف ذلك وتشكل رافعة مهمة لتحقتعد موانئ اململكة  أنوجيب اإلشارة إىل  والسرعة. احلجم يف مطردا تقدما

ثمارات األجنبية التجارية وجعل اململكة وجهة مفضلة لالستالتنمية والرقي أبداء االقتصاد الوطين وحتسني تنافسية املبادالت 
 شرطا هيكلتها وإعادة حتريرها كان فقد واستغالهلا، تدبريها سوء اختالالت راكمت لكنها ،ذات القيمة املضافة العالية

 .76البحري النقل صناعة يف الدولية التطورات مواكبة على وإقدامهاالعاملية  تنافسيتها لتقوية الزما
الوطنية للموانئ،  اتيجيةاالسرت اخنرط املغرب يف إجناز عدد من املشاريع البنيوية املهيكلة املربجمة يف إطار ويف هذا اإلطار 

، حتقيق جمموعة من األهداف، أمهها بلوغ تدبري أمثل لرواج البضائع 2030واليت سيتيح تفعيلها التدرجيي يف أفق سنة 
 .77رتاب الوطين وتعزيز تنافسية الفاعلني االقتصاديني احمللينيوحتفيز التنمية اجلهوية لعموم ال

ر إمكانيات مهمة فّ والذي يو ، املوانئ الكربى تستهدف تثمني املوقع اجلغرايف القريب من أوروابوجيب اإلشارة إىل أن 
وأتهيله للتكيف  ،رتايباجملال الإعداد ، و توسيع جمال انفتاح االقتصاد املغريب على الساحة الدولية، و لتنمية األنشطة املينائية
ن فعالية املوانئ وجعلها للرفع م االسرتاتيجيةأتيت هذه . ويف هذا السياق إعادة هيكلة االقتصاد الوطينو مع متطلبات العوملة، 

ملغرب كمحطة لوجستيكية ا حمفزة للتنافسية االقتصادية الوطنية وحمركة للتنمية اجلهوية، إضافة إىل كوهنا فاعلة أساسية يف متوقع

                                                

ث لنيل شهادة الوطنية. حب اللوجستية االسرتاتيجيةللنقل البحري بني واقع القطاع ورهاانت  القانونية املنظمة ، الرتسانة2091الزكري، نعيمة،  - 75 
 .052 جامعة عبد املالك السعدي، ص: بطنجة. واالجتماعية واالقتصاديةالدكتوراه يف القانون العام. كلية العلوم القانونية 

التوزيع، "، دار اآلفاق املغربية للنشر و -دراسـة مقارنـة  –اإلطـار التشريعـي والواقـع العملـي  " عقـد املناولـة املينائيـة بني2093فاطمة آيت الغازي،  - 76
 32الرابط ص 

 .23ص  منشورات عكاظ، ،2030لوطنية للموانئ يف أفق سنة االسرتاتيجية ا ،2093، وزارة التجهيز والنقل اململكة املغربية، -77 
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حمورية على مستوى احلوض املتوسطي، السيما عرب حتسني القدرة التنافسية جملموع السلسلة اللوجستيكية وتثمني املوارد 
  .78وأتمني اإلمدادات ومواكبة التغريات االقتصادية

األقطاب املينائية موازية لألقطاب إنشاء و  2030يف أفق سنة قطاع النقل البحري  إلصالحوضع اسرتاتيجية جديدة 
ملوانئ جهة أو منطقة  ةجيواسرتاتي ةجيو اقتصادي اتيشكل جتمع واليت اجلهوية التنموية اليت تراهن عليها اجلهوية املتقدمة،

جلغرايف ا ااملسامهة يف ربط التنمية مبنطقة ما ومبحيطهو  ،تنظيم العرض املينائيو موانئ رئيسية".  ما حول ميناء واحد أو عدة
 .79ياجلهو 

االسرتاتيجية الوطنية إلصالح املوانئ راهنت على الرفع من العرض املينائي، والزايدة يف ومن هذا ميكن القول إن 
القدرات التنافسية للموانئ، من أجل متكني املنظومة املينائية ابغتنام الفرص اجليو اسرتاتيجية القائمة إذ يتوفر قطاع املوانئ 

أمام التجارة اخلارجية، منها موانئ ضخمة مبعايري دولية مثل ميناء الدار البيضاء وميناء الناظور  وانئ مفتوحةماملغربية على 
شرق املتوسط وميناء طنجة املتوسط وميناء الداخلة األطلسي، ومن املتوقع أن يبلغ الرواج التجاري يف السنوات املقبلة أكثر 

  مليون طن. 02من 
 .2012و 2012: تطور أهم األنشطة املينائية ابملوانئ املغربية مابني سنة 1مبيان رقم 

 
 املصدر: عمل شخصي اعتمادا على معطيات الوكالة الوطنية للموانئ

 

                                                
واجوامعة(،  )القصر الصغري وقصر اجملاز وملوسة املينائي طنجة املتوسط والتحوالت اجملالية ابجلماعات احمليطة ، املركب2029الرواص، بدر الدين،  - 78

(، 2029-2020ة )اجلامعي ةوالعلوم اإلنسانية، جامعة عبد املالك السعدي، السن اآلدابكلية شعبة اجلغرافية،  ، اآلدابلنيل شهادة الدكتوراه يف  أطروحة
  .920: ص
 .21ص:  مرجع سابق، ،2093واللوجستيك، ململكة املغربية: وزارة التجهيز والنقل ا - 79

النقل البري الدولي بألف وحدة المحروقات بمليون طن المسافرون بمليون مسافر

2016 246 16 4.6

2017 297 17 5

2018 339 15 5.2

2019 351 16 5.5
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 املسافرين ونقل وقاتاحملر نشاط  جند أمههامن خالل املبيان يالحظ أن األنشطة املينائية يف املوانئ املغربية متنوعة، إذ 
إىل جانب تنشيط عبور شاحنات  .2091مليون مسافر سنة  9,9إىل  2091مليون مسافر سنة  2,1تزايد من  الذي

ألف وحدة، واليت تربط بني املغرب واألسواق  399إىل  2091ألف وحدة سنة  221النقل الربي اليت ارتفعت من 
األوروبية. وميكن تفسري ذلك بوجود موانئ ضخمة متخصصة تتوفر على أرصفة شاسعة الستيعاب املسافرين ووحدات 

 ة هبا خزاانت ضخمة لضمان متوين السفن الراسية والعابرة.النقل الربي. كما تتوفر على أرصف
 التنظيم 9-9

 "حيز التنفيذ انتظم قطاع املوانئ حسب ثالث وظائف رئيسية: 99-02منذ دخول القانون"
 الوظيفة السيادية -
 الوظيفة املينائية -
 الوظيفة التجارية -

 
 تصنيف املوانئ: 1-2

ميناء مفتوحا أمام التجارة اخلارجية ) الناظور، احلسيمة، طنجة املتوسط ،  93من   ابملغرب يتكون قطاع املوانئ
ميناء صيد  92القنيطرة ، احملمدية ، الدار البيضاء ، اجلرف األصفر، أسفي ، أكادير، طانطان ، العيون ، الداخلة ( و 

اية ، أصيلة ، العرائش ، املهدية ، اجلديدة ، الصويرة ، سيدي افين ، طرف القصر الصغريجهوي) راس املاء ، اجلبهة ، املضيق 
موانئ  1، سيدي احساين ، مشاعلة ، الفنيدق ، الصويرة ، اميسوان ( و كاال يريسموانئ صيد حملية )   1، بوجدور( و

 .80 ادير(ترفيهية ) السعيدية ، كابيال ، مارينا مسري، أبو رقراق ، الرمال الذهبية ، مارينا أك

                                                

 .32ص:  مرجع سابق، ،2093واللوجستيك، ململكة املغربية: وزارة التجهيز والنقل ا - 80 

التجارية   الوظائف

رية تتوىل هذه الوظائف التجا•
ار هيئات خاصة اوعمومية يف اط
ح عمليات تفويت االمتيازومن
ودة الرخص بصفتها فاعلة أومز 

.خدمات

وظيفة السلطة  املينائية

كالة الوكالة الوطنية للموانئ والو •
.ياخلاصة مليناء طنجة املتوسط

وتتبع الشرطة املينائية، منح: املهام•
اولة عمليات التفويت ورخص مز 

.  االنشطة املينائية

الوظيفة السيادية

قل متاراسها وزارة التجهيز و الن•
لك عن طريق مديرية املوانئ وامل

.العمومي والبحري
ة وضع وتنفيذ السياس: املهام•

لبنيات املينائية ، ختطيط واجناز ا
.التحتية املينائية
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مليون طن تتم يف إطار املسافنة. وتسجل هذه  20مليون طن من ضمنها  12يبلغ احلجم اإلمجايل لنشاط املوانئ و 
من سياح الرحالت البحرية  239000مليون مسافر من بينهم  2.3رسوا للسفن وتستقبل  22921املوانئ كذلك 

 .81ن طنمليو  1.15ابإلضافة إىل معاجلة إنتاج قطاع الصيد البالغ 
 2030املينائية يف أفق الوطنية االسرتاتيجية 1-3

. تقوم االسرتاتيجية املينائية اجلديدة على املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية على املستويني الوطين واإلقليمي
هيل املوارد البشرية والنهوض الدولية، أتيتجسد هذا اإلسهام يف توفري البنية التحتية واملرافق واخلدمات املينائية ذات املواصفات 

بقطب صناعة البواخر وكذا تعزيز الفرص وخلق قيمة مضافة للفاعلني االقتصاديني واملواطنني على حد سواء وكل ذلك يف 
 .ظل احرتام معايري االستغالل املسؤول واملستدام للبيئة

 حماور االسرتاتيجية املينائية   
د لتنمية االقتصادية واالجتماعية يف إطار بيئة مستدامة ارتكزت اسرتاتيجية إعداد املشهمن أجل املسامهة يف حتقيق ا

 املينائي على سبعة حماور رئيسية هي: 
 حتقيق الفعالية املينائية بتشجيع االبتكار: .9
 تعزيز الفعالية اللوجستيكية: .2
 تثمني البنيات التحتية املينائية: .3
 والدويل: التموقع داخل السياق الوطين اجلهوي .2
 اهليكلي للموانئ: االستفادة من الدور .9
 إدماج األبعاد احلضرية والبيئية يف املشاريع االستثمارية: .1
 التكيف مع التغريات املستقبلية على املدى الطويل: .1

 األقطاب املينائية وتوجهاهتا  
ائفها، تساعد على توجهاهتا ووظ تقوم هذه االسرتاتيجية على تقسيم املشهد املينائي إىل ستة أقطاب مينائية لكل منها

ق االسرتاتيجيات ب وتطبيتوزيع جهوي اسرتاتيجي للموانئ الرئيسية ذات الدور احملوري واألساسي املرتبط إبعداد الرتا
  .القطاعية

                                                
81- Royaume du Maroc, Ministère de l’Equipement et du Transport et Logistique, DMM, « Etude sur la 

Stratégie du Secteur du Transport Maritime Marocain et le Développement du Pavillon National au 
Maroc - Mission 1- », Juin 2013, p.05 
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يف حني تلعب املوانئ األخرى املنتمية للقطب ذاته دورا مكمال أو قائما على التخصص، هبدف ربط التنمية املينائية 
ية يف كل ميناء على ت املينائفقات والطلب املينائي بغض النظر عن القدرا نطقة ما ومبحيطها وابلتايل التعامل مع التدمب

  .حدة
حيظى كل قطب من هذه األقطاب مبهام خاصة حبيث أن القطب الشرقي موجه حنو أورواب وحوض البحر األبيض 

رة الشمال الغريب فيشكل بوابة للمضيق مع طنجة، وابلنسبة لقطب القنيطاملتوسط وخاصة دول املغرب العريب. أما قطب 
الدار البيضاء فإنه يضم ميناءين ومها ميناء احملمدية وميناء الدار البيضاء املتجاورين ابإلضافة إىل امليناء اجلديد قنيطرة 

 األطلسي.
سوس  اعة الثقيلة. يف حني يضم قطبأما قطب عبدة دكالة فإن اجلرف األصفر وآسفي جيعالن منه مركزا للصن 

اتنسيفت املركب املينائي أبكادير، وأخريا يشمل قطب موانئ اجلنوب ثالثة موانئ رئيسية وهي طانطان والعيون 
  .والداخلة
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 2030سنة  أفق يف قطب لكل الرئيسية املينائية األروجة :2 خلريطةا

 
 23، وزارة التجهيز والنقل، ص 2030 املصدر: االسرتاتيجية الوطنية للموانئ يف أفق سنة
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 امليناء املعدين اجلديد ألسفي:  -2
 :يناء املعدينموقع امل  2-1

ألخرية حبوايل يبعد عن هذه ا يقع امليناء املعدين اجلديد ألسفي ابجلماعة القروية أوالد سلمان، جنوب مدينة أسفي،
الكهرابء   رارية لتوليداحلمخسة عشر كلم، ال تفصله عن منشآت املكتب الوطين للفوسفاط سوى ستة كيلومرتات وعن احملطة 

  كيلومرتين فقط، على مساحة تقدر ب ثالثة هكتارات.
يات استرياد وتصدير رارية وتيسري عملامليناء اجلديد يشكل حمورا اسرتاتيجيا سيسمح بتلبية احتياجات احملطة احلان 

املرتبطة ابلصناعات  ةاملواد األولية واملنتجات اخلاصة ابملكتب الشريف للفوسفاط، كما سيؤمن عمليات املبادالت التجاري
 التعدينية.

 موقع امليناء املعدين اجلديد :3 اخلريطة

 
تقييم اآلاثر البيئية  ص: ملخMOTT MACDONALDمكتب الدراسات واألحباث  املصدر:

 .، بتصرف2093واالجتماعية حملطة أسفي 
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 حمتوى امليناء املعدين: 2-2
الرائدة وطنيا،  هذه احملطة ،2093أبريل  91أعطيت انطالقة أشغال تشييد ميناء أسفي اجلديد برعاية ملكية يوم    

حتت إشراف مديرية املوانئ  STFAوالشركة الرتكية  SGTM سيتم اجنازها من طرف الشركة العامة لألشغال ابملغرب
من  يتكون مشروع امليناء اجلديد الذي سينجز على ثالثة مراحلو  .والنقلالبحري التابعة لوزارة التجهيز  وامللك العمومي

 التجهيزات الرئيسية التالية:
 :املرحلة األوىل 

، لنقل ثالثة ماليني ونصف طن من الفحم املوجه لتلبية احتياجات احملطة 2091ستنتهي األشغال هبا هناية سنة 
 (:البحري وامللك العمومي)مديرية املوانئ  أساسا من ناحلرارية. تتكو 

 :منشأة احلماية 
 مرت 2213حاجز رئيسي بطول جمموعه  -
 مرت 111حاجز اثنوي بطول جمموعه    -
 مرت 390منشآت احلماية بطول جمموعه   -
 منشأة الرسو: 

 مرت  210رصيف للفحم بطول   -
 مرت. 900رصيف للخدمة بطول   -

 :املرحلة الثانية 
 :إنشاءو طن  م1، لتتضاعف الكمية املستوردة من الفحم لتصل 2029ستنتهي هبا األشغال يف أفق سنة 

  مركزان الستقبال الصب السائل تقوم السفن فيها بتفريغ املواد السائلة اليت حتملها 
 ابلفحم أربع مراكز السترياد وتصدير املنتجات الفوسفاطية والستقبال السفن احململة  
 :املرحلة الثالثة 

منطقة ملواكبة املستجدات والستقبال الفرص التنموية املستقبلية وكذا  ل، ستشك2020ستمتد إىل ما بعد سنة 
 تطوير البنية التحتية للميناء إبضافة:

  مرت 92مرت وبعمق يصل إىل  190رصيف طوله 
  مرت 92مرت وعمق  310رصيف بطول 
 متديد احلاجز الواقي الرئيسي 
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 : تصميم امليناء املعدين بساحل آسفي1التصميم رقم 

 
 .2015الة الوطنية للموانئ أبسفي املصدر: الوك

  امليناء بناء بورش األشغال تقدمسري األربعة  الصوركما توض      
 

 

 

 
 22-90-2091بتاريخ  ميدانية ةاملصدر: الصور مقتطفة من خرج                                                                        
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 املشروع:أهداف  3 -2
الوطنية  يجيةلالسرتاتاألقطاب الستة املكونة  دكالة كأحد –يندرج مشروع امليناء املعدين ألسفي يف قطب عبدة 

سفن ) مراحله األوىل الستيعاب املواد الصناعية املوجهة حنو املكتب الوطين للكهرابء يف سيوجه.2030للموانئ يف أفق 
أن يوفر  ابلتايل، (ألف طن 10إىل  20الشريف للفوسفاط )سفن حبمولة ألف طن( وللمكتب  920إىل  10حبمولة 

 .209182مليون طن من الفحم انطالقا من سنة  3.9مليون طن منها  91رواجا إمجاليا سنواي قدر ب 
ينامية د امليناء اجلديد ألسفي جيسد إرادة الدولة لتسريع اسرتاتيجيتها يف التنمية وتقوية البنية التحتية للموانئ وتعزيز -

عزز حيث سيمكن من اتمني املبادالت التجارية املرتبطة ابلصناعة الثقيلة والطاقة، إذ سي جهواي. اقتصادية السوسيو التنمية
 املدينة؛امليناء قدرات قطب موانئ دكالة عبدة الذي يتكون من ميناء اجلرف األصفر وميناء أسفي 

ة حاجيات االسترياد والتصدير لشركتني وطنيتني ضخمتني. وسيمكن امليناء املكتب الوطين للكهرابء من تلبي تلبية -
ويف  ،2091ميغاواط سنة  9320انتاجية تصل يف املرحلة األوىل إىل  الفحم، بقدرةحاجيات احملطة احلرارية من مادة 

 202083ميغاواط مع متم سنة  2120املرحلة الثانية إىل 
ني حاجيات احملطة احلرارية من مادة الفحم انطالقا من امليناء ستمكن من تفادي أي توقف حمتمل أو تقييد أتم -

إلنتاجية احملطة اليت ميكن ان تؤثر على تلبية الطلب املتزايد على الكهرابء. لذلك سيعزز امليناء اجلديد برصيف خاص مبادة 
 هبا؛طية أي نقص قد حيصل يف التزود الفحم بغية ضمان تزويد احملطة هبذه املادة وتغ

ثمني قطاع الفوسفاط، فامليناء اجلديد سيسمح جملموعة املكتب الشريف للفوسفاط ابلرفع من عملية استرياد ت -
 هبا؛وتصدير مادة الفوسفاط واملواد املرتبطة 

عاجلتهما ابمليناء م إنتاجية املنشآت الكيماوية أبسفي بتحسني خمزون األمونياك والكربيت الذي ستتوقفتعزيز  -
 ؛القدمي للمدينة

 التنمية ، عل ارادهتا القوية بتتبع تطور املقاوالت الوطنية وجمهوداهتا يفعرب هذا القطب اللوجيستيكي الدولة أتكيد -
وقدرهتا على االنتاج وخلق مناصب للشغل، وهو ما يضمن فوائد اقتصادية للساكنة احمللية، من جهة، ومن جهة أخرى، 

 للميناء؛كية ت اللوجستيسيدعم الفاعلني االقتصاديني للجهة من خالل فتح مدينة أسفي أمام أنشطة مرتبطة ابخلدما
االعتماد املايل املستثمر يف تشييد امليناء اجلديد ألسفي ما قيمته أربعة ماليري درهم. هذا االستثمار الذي من  بلوغ -

املزمع أن يتبع مبشاريع تكميلية للبنية التحتية: كالطريق الرابطة بني امليناء والطريق الوطنية وكذا املدار الطرقي الذي يربط 

                                                
 .2099، التقرير السنوي لسنة البحريمديرية املوانئ وامللك العمومي  ،2099اململكة املغربية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك،  - 82

83- MEM : Dossier Information  Port Safi, 2011, p : 25 . 
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يناء مبنشآت املكتب الشريف للفوسفاط واحملطة احلرارية، ابإلضافة إىل حمطة معاجلة املياه العادمة. وهو ما سيجعل هذه امل
 املنشأة من املشاريع املندجمة يف النسيج اجلهوي.

 املتدخلون:2-4
ومتتلك خربة اربعني سنة يف تشييد  9119أتسست هذه الشركة سنة  :SGTM ابملغرب لألشغالالشركة العامة  

املشاريع: سد اللة اتكركوست وسد امحد احلنصايل، ومنشآت املكتب الشريف للفوسفاط  اهم هذهاملشاريع الكربى، ومن 
 واملشاركة يف تشييد ميناء طنجة املتوسط.  والطرق السيارة

. تضم 9112يف اهلندسة املتعددة التخصصات أسست يف سنة هي شركة متخصصة  :CIDاملغرب يةالشركة  
 مهندسا وتقنيا يف جمال الدراسات التقنية واالقتصادية والبيئية ومتابعة املشاريع. 390الشركة 

متتلك خربة كبرية يف جمال االشغال و 2001سنة  أتسست هذه املقاولة :MEDOCEANاملغربية الشركة  
 اهليدروغرافية. قدم مجلة من الدراسات حول اجملال الساحلي سواء داخل ارض الوطن او خارجه.  

تقدم خدمات يف 9121سنة  أسستهو مقاولة عمومية  :LPEE   والدراسات املخترب العمومي للتجارب  
وخمتربا  مركزا 92ومراكز متخصصة يف مدينة الدار البيضاء  90يتوفر املخترب على والصناعة. و سة املدنية والبيئة اهلند جمال

 جهواي تغطي ابقي اجلهات. 
بعد اندماج شركتني. يقدر رقم معامالهتا  2090يف  هذه اجملموعة أسست :ARTELIAاجملموعة الفرنسية  

البنية  ري مشاريعوتدبالشركات الفرنسية يف جماالت اهلندسة  رأسمليون أورو. وأتيت هذه اجملموعة على  391السنوي حبوايل 
 .والطرق والصناعةالتحتية والبيئة 

الشركة احللول الناجعة يف جمال املنشآت  تقدم 9131أتسست هذه اجملموعة يف  :STFAاجملموعة الرتكية  
مشروعا بغالف  310ة الشركالتحتية للبرتول والغاز والكهرابء. إىل يومنا هذا أجنزت  وكذا البنياتالبحرية واهلندسة املدنية 

 دوالر.   29مايل يقدر ب 
 نتائج الدراسة:     – 3

 :من أمهها ةملنطقابعلى التنمية الرتابية  ةيدعدااثر يف خلق ساهم ميناء اسفي املعدين من خالل دراستنا الحظنا أن 
 اقتصادية االنعكاسات السوسيو 3-1

تتوفر جهة مراكش أسفي على مؤهالت اقتصادية هامة وموارد طبيعية متنوعة كمنشآت املكتب الشريف للفوسفاط، 
مدينة أسفي من  فتمكني، صناعات تقليدية وخدمات سياحية ذات الصيت العامليو  ثروات معدنية ابطنية، ثروات حبرية،

 :واألنشطة املتعددةميناء جديد سيخلق دينامية حقيقة هلذه املؤهالت 
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حتقيقا لطموحه يف تطوير صادراته حنو األسواق العاملية. جيد املكتب الشريف للفوسفاط بوصفه الفاعل األول  -
اقتصاداي داخل اجلهة، صعوبة يف ذلك عرب امليناء القدمي. لذا سيعزز امليناء اجلديد ويثمن الصناعات التعدينية ابجلهة، إذ 

ملواد الذي سيسهل عملية التصدير حنو األسواق العاملية وكذا التزود اب اللوجستيكيهذا الصرح ستستفيد هذه األخرية من 
 الصناعات؛الضرورية هلذه 

اجتها من الفحم حبسيتيح قرب امليناء اجلديد من منشآت املكتب الشريف للفوسفاط واحملطة احلرارية تزويدها  -
رات املكتب لتلبية احلاجيات املستقبلية فيما يتعلق بنقل واردات وصاداحلجري وتوفري طاقة مينائية هامة وقابلة للتوسع 

 النقل؛الشريف للفوسفات وغريها من حركة 
حترير امليناء القدمي للمدينة من جمموعة من السلبيات املرتبطة ابلصناعات الكيميائية ومشتقاهتا عرب حتويلها حنو  -

 ؛وشروط السالمة والصحة ابملدينةامليناء املعدين، من أجل حتسني إطار البيئة 
بناء هذا امليناء اجلديد سيؤدي إىل إعادة هتيئة ميناء أسفي املدينة للتعامل مع التدفقات التجارية )احلبوب، البضائع  -
 ة( املوجهة حنو املناطق الداخلية اجملاورة وإعادة هيكلة املناطق املخصصة لقطاع الصيد البحري واألنشطاحلاوايت. املتنوعة،

 ؛املتعلقة به
استعادة املدينة واجهتها البحرية على احمليط واستغالهلا سياحيا على غرار ابقي املدن الساحلية املغربية ابستقبال  -

 سفي؛أالسفن اخلاصة ابلرحالت السياحية حيث سيوفر بنية حتتية مينائية جيدة يف قلب اجلهة اإلدارية اجلديدة ملراكش 
 190كإحداث أزيد من   ٬حقيقيا إلطالق العديد من املشاريع على مستوى اجلهةيشكل هذا املشروع حمفزا  -

رى الصغتشغيل املقاوالت و  منصب شغل أثناء مرحلة االستغالل، 910أزيد من  منصب شغل مباشر خالل مرحلة البناء،
 .احمللية وخلق رواج على مستوى العمليات التجارية اخلاصة مبواد البناء واملتوسطة
 االنعكاسات البيئية: 3-2         

غال بناء عدة تدابري للتخفيف من اآلاثر السلبية احملتملة واملرتبطة أبش اختاذلتحقيق تنمية مستدامة للمشروع، مث 
 :واستغالل امليناء، وذلك للتمكن من إدماج املشروع يف حميطه املباشر، وتثمني أتثرياته االجيابية

ه دراسة حول آاثره ل خاصة أن املشروع وضعت األكثر احرتاما للبيئة ومراعاة للمعايري الدولية،اختيار تقنيات البناء  -
مليون  احدستجنب حتريك ما يقارب و  اليت-أرضيةالتحت -مت اعتماد تقنية األعمدة احلجرية  ثالبيئة. حيعلى 

اجملسمات  ابإلضافة إىل تقنية حري(.مديرية املوانئ وامللك العمومي الب)امليناء مرت مكعب من األتربة يف موقع 
 البحري؛لتفادي أي أتثري سليب على اجملال  (Acropodes)اإلمسنتية الضخمة 

امليناء اجلديد شيد على ارض بعيدة عن التجمعات السكنية وذلك جلعل مدينة أسفي وساكنتها يف منأى عن إن  -
 وامللوثة من امليناء القدمي حنو احملطة احلراريةمجيع األخطار اليت ميكن ان تنجم عن نقل املواد اخلطرية 
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تكملة الشطر الثاين من ختليص مدينة أسفي من املواد الصناعية والكيماوية اليت متر هبا بشكل يومي يف اجتاه امليناء  -
 الكريهة؛القدمي. وكذا أخطار احلوادث والتلوث والضوضاء والروائح 

 األمواج؛اجلديد وخلق فضاء هلواة رايضة ركوب  برجمة وإحداث شاطئ للسباحة مشال امليناء -
هكتار حفاظا على الغطاء النبايت والزايدة من مساحته مبشاركة مع  129وستخضع املنطقة لعملية تشجري حوايل  -

 ألسفي؛املندوبية السامية للمياه والغاابت 
دن الساحلية واستغالهلا سياحيا على غرار ابقي امل األطلنطيسيمكن املدينة من استعادة واجهتها البحرية على احمليط  -

 مضىاملغربية واستعادة بعض من اترخيها املشرق بوصفها حاضرة احمليط فيما 
 واستنتاجاتخالصات 

 قتصاديةايف قطاع النقل البحري أحد الدعائم األساسية للتنمية اجملالية، ملا يوفره من دينامية  االستثماريشكل 
 لشغل، نقلامشاريع مستقبلية، خلق فرص  الستقبالخلق رواج جتاري، إنشاء بنيات حتتية  األموال،حركية  واجتماعية:

رب برجمة وتنفيذ وابقي مكوانت اجملتمع...وذلك ع االقتصادينيوتبادل املعارف واخلربات الرفع من درجة الثقة لدى الفاعليني 
 كربى:مشاريع تنموية  

جلديد، اكان من أخرها امليناء املعدين   ضخمة،أضحى إقليم أسفي خالل السنوات األخرية جماال جلذب استثمارات  -
وتنشيط  االستثمارات استقطاباجلهة ككل يف  فحسب بلسيساهم يف املستقبل يف تعزيز مكانة ليس إقليم أسفي  الذي

 متكاملة؛و من أجل حتقيق التنمية اجلهوية املنشودة واملسامهة يف خلق تنمية وطنية شاملة  واالجتماعية االقتصاديةاحلركية 
من شأن هذه األوراش التنموية أن تشكل حافزا قواي خللق مشاريع أخرى حمليا وتدفع بعجلة التنمية حنو اإلمام هبذا  -

 طويلة؛اإلقليم الذي عاىن من التهميش واإلقصاء لفرتات 
ئيسي ملدينة أسفي يبعد عن معامل الفوسفاط حبوايل عشرة كلم، مما جيعل من تكلفة التنقل بني املوقعني مليناء الر اإن  -

مرتفعة، كما أصبحت هذه املسافة اليوم آهلة ابلسكان. مما جعل مشروع امليناء املعدين قرب املركب الكيماوي للفوسفاط 
 ملدينة؛ااألمونياك واملواد الكيماوية اخلطرية داخل  أمرا ملحا لتخفيض تكلفة النقل وكذا التقليل من خطر نقل

السككي املعدين  بعد حتويل اخلط البحري، خصوصامبنفذها  اتصاهلاسيعود ابلنفع على املدينة من خالل إعادة املشروع  -
ة اليت يالذي مير بني أحياء املدينة مما يشكل خطرا على البنيات التحتية بفعل الذبذابت الصوتية والتشققات األرض

 لفوسفاط؛لوابلتايل سيجنب املدينة يف املستقبل العديد من سلبيات أنشطة املركب الكيماوي  حيدثها بفعل التنقل اليومي.
الساكنة احمللية من هذه املشروع، خاصة على مستوى توفري فرص الشغل ألبنائها، وابلنظر إىل ارتفاع  استفادةمدى  -

لب املؤهلة ابملنطقة، فقد اقتصرت على أعمال املياومة يف ورشات البناء اليت ال تتط مستوى األمية واخنفاض اليد العاملة
 معينا؛أتهيال 



 من إصدارات املركز الدميوقراطي العريب

 

 سياسات النقل وأثرها على التنمية االقتصادية يف الوطن العريب        45

  

 

 

من  النتهاءاأتمل ساكنة املنطقة أن يساهم هذه املشروع يف التقليص من مشكل البطالة بتوفري فرص شغل قارة بعد  -
فوقها هدا املشروع   إلقامةأوراش البناء ، وكدا تعويض الساكنة املتضررة اليت انتزعت أراضيها منها مبوجب املنفعة العامة 

و ابلقيام ابألعمال االجتماعية لفائدة الساكنة جبماعة أوالد سلمان :املسامهة يف بناء الطرق واملدارس واملالعب 
إحداث مركز  -بناء نوادي للمرأة القروية  تشجيع األنشطة املدرة للدخل -ت الفقريةتقدمي مساعدات للعائال -الرايضية

 .صحي يشمل مجيع االختصاصات حملاربة األمراض الناجتة عن تواجد املركبات الصناعية
 خامتة:    

بل، تراهن على قتعترب االسرتاتيجية الوطنية إلصالح املوانئ هي جتسيد لرؤية مستقبلية للموانئ املغربية يف املست -
تطوير النقل البحري املغريب من خالل الرفع من العرض املينائي، الذي من شأنه تقوية القدرات التنافسية لالقتصاد الوطين، 

 وخلق قيم مضافة تسمح ابملنافسة التجارية البحرية. 
لرتابية سواء احمللية أو نمية اجملاالت اكان ضرورة حتمية للواقع املينائي املغريب املتدهور، والية لتإن اإلصالح املينائي   -

التنمية اجلهوية  من أجل حتقيق واالجتماعية االقتصاديةوتنشيط احلركية  االستثمارات استقطابيف اجلهوية أو الوطنية، 
 ومتكاملة.املنشودة واملسامهة يف خلق تنمية وطنية شاملة 

 سفيألعلى ضرورة تبين اسرتاتيجية تدمج مشروع امليناء املعدين مع ابقي مكوانت النسيج االقتصادي  التأكيد -
واملسامهة ن جهة ماجتماعيا ومتكيفة ثقافيا مع الواقع احمللي  اقتصاداي عادلة ايكولوجيا، انجعة تنموية مستدامةلبلورة رؤية 

 اكش آسفي ككل من جهة أخرى.الرفع من وثرية التنمية الرتابية لساحل جهة مر  يف
يشكل مشروع هتيئة امليناء املعدين ألسفي صورة من صور اإلصالح املينائي الذي تبنته االسرتاتيجية الوطنية  -

اليت استهدفت تنويع العرض املينائي وتقوية القدرات التنافسية للموانئ املتخصصة يف  2030إلصالح املوانئ يف أفق سنة 
 . تصدير اإلنتاج الوطين

إن امليناء اسفي املعدين يراهن خلق تنمية مستدامة يف منطقة عبدة ودكالة، وتوفري قيم مضافة تعمل على الرفع من  -
 املستوى املعيشي لساكنة مدينة آسفي.
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 راجع املعتمدة:امل
 وقصر اجملاز )القصر الصغري ، املركب املينائي طنجة املتوسط والتحوالت اجملالية ابجلماعات احمليطة2029الرواص، بدر الدين،  -

ة عبد املالك والعلوم اإلنسانية، جامع اآلدابكلية شعبة اجلغرافية،  ، اآلدابلنيل شهادة الدكتوراه يف  أطروحةوملوسة واجوامعة(، 
 (، 2029-2020اجلامعية ) ةالسعدي، السن

الوطنية. حبث  جستيةاللو  االسرتاتيجيةالقانونية املنظمة للنقل البحري بني واقع القطاع ورهاانت  ، الرتسانة2091الزكري، نعيمة،  -
 .يالك السعدجامعة عبد امل بطنجة. واالجتماعية واالقتصاديةلنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام. كلية العلوم القانونية 

لعليا،  ان اهلضاب اجلنوبية الغربية ملنطقة عبدة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات جلزء م مورفولوجية: دراسة 9111عبد الغين اجلميلي، -
 الرابط.اآلداب والعلوم اإلنسانية  ةكلي

سفي أ: املظاهر الطبيعية ملنطقة أسفي، دراسات جغرافية واجتماعية، أعمال امللتقى الفكري الثاين ملدينة 9111عبد هللا العوينة، -
 البلدي ملدينة أسفي.  اجمللس
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 ةالريفية بني تنوع الدوافع وتعدد الوسائل املستعمل –تيارات النقل احلضرية 
 ) املغربحالة إقليم قلعة السراغنة )

Urban-rural transport currents between the diversity of causes 

and the multiplicity of means used - the case of the province of 

kelaa Sraghna (Morocco) 

 جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس فاسد. زهري النامي: 
Zouhair.ennamy@usmba.ac.ma 

 لخص امل
تسعى تنقالت األفراد إىل إشباع غاية حمددة، ختتلف هذه الغاية حسب طبيعة اجملال، وكذلك نوع املرافق املتوفرة، وختتلف 

ارات النقل النقل املتوفرة. وخالل هذه الدراسة سنشخص وضعية تي بني الدول املتقدمة ودول العامل الثالث، كما تتأثر بنوعية وسائل
الريفية، من خالل التطرق إىل أشكال التنقل حسب الدوافع املختلفة، والوسائل املستعملة لكل دافع واملسافة بني املنزل  –احلضرية 

اسة امليدانية ادا على جمموعة من األدوات، أبرزها الدر وخمتلف املرافق، وقد مت اختيار إقليم قلعة السراغنة كمخترب هلذه الدراسة، اعتم
 ونظم املعلومات اجلغرافية. 

 : النقل؛ املدن؛ األرايف؛ إقليم قلعة السراغنة.الكلمات املفاتي 
Abstract  

The movement of individuals seeks to satisfy a specific goal. This goal varies 

according to the nature of the field, as well as the type of facilities available, and it varies 

between developed countries and third world countries, and is affected by the quality of 

available transportation. During this study, we will diagnose the status of urban-rural 

transport currents, by addressing the forms of transportation according to different 

motives, the means used for each motive and the distance between the house and the 

various facilities, The province of Kalaa Sraghna was chosen as a laboratory for this 

study, based on a set of tools, most notably the field study and geographic information 

systems. 

Keywords: transport; the cities; countryside; Kalaa Sraghna province. 
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  :مقدمة

ال شك أن النقل وجد خلدمة اإلنسان ومساعدته يف تقليص املسافة اجلغرافية، وذلك يف ظل التباعد بني أماكن 
السكن وخمتلف املرافق من عمل وخدمات صحية وإدارية وخدماتية وترفيهية...إخل كنتيجة للتطور الدميوغرايف السريع وتوسع 

ة املسافات بني مناطق اإلنتاج ومناطق االستهالك. فالنقل ميثل العمود الفقري للتنمية االقتصادياجملاالت احلضرية وتباعد 
واالجتماعية، كما أن دوره أساسي جلميع القطاعات واألنشطة من فالحة وجتارة وصناعة...إخل، وهنا يكمن دور النقل يف 

 .84التنمية الرتابية مبختلف أبعادها

ملدن واألرايف بسبب عدة عوامل، أبرزها تركز اخلدمات واملرافق األساسية ابملدن، هذا تتولد تيارات النقل بني ا
ل الرتكز جيرب ساكنة اجملاالت القروية للتنقل إىل اجملاالت احلضرية، وميكن التمييز بني ستة أسباب رئيسية للتنقل، وهي التنق

ل حنو املرافق ل إىل املرافق اإلدارية واالقتصادية وأخريا التنقإىل العمل وللمؤسسات التعليمية والصحية ولألسواق وكذلك التنق
الرتفيهية، ويتأثر التنقل بثالثة عناصر أساسية وهي املسافة والوسيلة واملدة الزمنية، هذه العناصر الثالثة ختتلف حسب دافع 

 85ستعملة.التنقل، كما ختتلف حسب اجلماعات الرتابية ونوعية وسائل النقل العمومية واخلاصة امل
 اإلطار املنهجي للدراسة  -أ

 استعنناقبل الشروع يف عرض نتائج الدراسة، ال بد من الوقوف على اإلشكالية الرئيسية وفرضياهتا مث األدوات اليت 
 به خالل هذه الدراسة، وأخريا تقدمي اجملال املدروس واملعايري املعتمدة يف هذا االختيار. 

 إشكالية الدراسة  -ب

يعترب النقل من بني أهم القطاعات االقتصادية واالجتماعية على حد سواء، فالنقل يعد العمود الفقري لألنشطة 
االقتصادية كالفالحة والصناعة والتجارية واخلدمات... إخل، وعلى املستوى االجتماعي ال ميكن احلديث عن تعليم أو صحة 

ية املدن على أهم اخلدمات واملرافق، األمر الذي جيرب ساكنة اجملاالت الريفدون وفرة وسائل التنقل حنو هذه اخلدمة. وتتوفر 
 ريفية.  –على التنقل إىل املدن، حيث تتولد تيارات للنقل حضرية 

                                                
 . 3، "النقل: الفاعلون والتنمية الرتابية"، مطبعة سيكما فورنيتور، الطبعة األوىل، الدار البيضاء، املغرب، ص 2020زهري النامي،  84
، "تيارات النقل بني املدن واألرايف وانعكاسها على التنمية الرتابية: حالة بعض اجلماعات الرتابية إبقليم قلعة السراغنة"، أطروحة 2091زهري النامي،  85 

 . 991لنيل شهادة الدكتوراه يف اجلغرافيا، جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس فاس، املغرب، ص 
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ولدراسة تيارات النقل، ال بد من الوقوف على دوافع التنقل والوسائل املستعملة لكل دافع، من هنا تتبلور إشكالية 
ميكن صياغتها من خالل السؤال اإلشكايل التايل "ما هي الدوافع والوسائل املستعملة للتنقل بني املدن هذه الدراسة واليت 

  :واألرايف إبقليم قلعة السراغنة؟" لإلجابة عن هذا السؤال املركزي، قمنا بتقسيمه إىل األسئلة الفرعية التالية

  ما هي دوافع التنقل إبقليم قلعة السراغنة؟ 
 لنقل املستعملة يف الرتاقص بني مدينيت قلعة السراغنة والعطاوية واجلماعات احمليطة هبما. ما هي وسائل ا 

 فرضيات الدراسة  -ت
تعترب الفرضية من ركائز البحث العلمي عموما والبحث اجلغرايف ابخلصوص، واهلدف منها تقدمي أجوبة أولية لألسئلة 

 من الفرضيتني التاليتني: املطروحة، ولإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية انطلقنا 
  تتعدد دوافع التنقل إبقليم قلعة السراغنة ولعل العمل أبرزها؛ 
  .تستعمل وسائل النقل العمومية واخلاصة يف التنقل، لكنها ختتلف حسب اجلماعات الرتابية 

  الدراسةووسائل  أدوات -ث

حمليطة اليت تنشأ بني مدينيت قلعة السراغنة والعطاوية واجلماعات القروية ا الريفية-لدراسة تيارات النقل احلضرية 
 هبما، اعتمادان على جمموعة من األدوات، ميكن إمجاهلا فيما يلي: 

  الدراسة امليدانية: من خالل استمارة ميدانية ُوجهت إىل أرابب أسر ساكنة جمال الدراسة ومهنيي النقل، وقد بلغت
 عينة، معبئة بطريقة علمية وبتوزيع جمايل متوازن؛  3111 خلمس حوايلعينة االستمارات ا

  يوما،  91عد وسائل النقل ابحملاور الطرقية: قمنا بعد عدد وسائل النقل ابحملاور الطرقية جملال الدراسة ملدة استغرقت
 بعد الزوال؛  91.00صباحا إىل حدود الساعة  1.00انطالقا من الساعة 

 مت االتصال وزايرة العديد من املصاحل اإلدارية اليت هلا عالقة مبوضوع النقل، حيث حصلنا على املعطيات اإلدارية :
 جمموعة من املعطيات مت توظيفها خالل هذه الدراسة. 

  نظم املعلومات اجلغرافية والربامج اإلحصائية: أحدثت نظم املعلومات اجلغرافية(SIG)  ،يفطفرة كبرية يف دراسة النقل 
برامج لتفريغ  وكذلك Arc Gisدد اعتمدان على جمموعة من الربامج املعلوماتية لرسم اخلرائط كربانمج هذا الص

 SPSS (Statistical Package on Social Science.)انمجكرب االستمارة  
 تقدمي جمال الدراسة  -ج

، وقد مت 2مكل 2913.91ينتمي إقليم قلعة السراغنة جلهة مراكش آسفي، تبلغ مساحته اإلمجالية حوايل     
كان   2001، وإىل حدود سنة 9113غشت  9بتاريخ  9-13-223مبقتضى الظهري الشريف  9113إحداثه سنة 
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ليم قلعة السراغنة ونظرا لشساعة مساحة إقيضم منطقيت السراغنة والرحامنة، قبل أن تصبح هذه األخرية إقليما مستقال بذاته. 
مجاعة ترابية. إن اختيار هذه  91مجاعة ترابية، ارأتينا االقتصار على دراسة  23والعدد الكبري جلماعاته والبالغ عددها 

 اجلماعات جاء وفق جمموعة من املعايري تتمثل فيما يلي: 
ساكنة اإلقليم، كما يضم مجاعتني حضريتني مها مدينتا  من %292.احلجم الدميوغرايف: ميثل اجملال الذي مت اختياره  -

 مجاعة قروية. 91قلعة السراغنة والعطاوية و
أمهية وسائل النقل العمومية: وتعترب الركيزة األساسية يف نشاط تيارات النقل بني املدينة وأرايفها، حيث جند أن جمال  -

 91سيارة نقل مزدوج ) 19( و%11أجرة صغرية )سيارة  921( و%12سيارة أجرة كبرية ) 210الدراسة يضم 
%.) 

 أمهية الشبكة الطرقية: يضم اجملال الذي مت اختياره مجيع أصناف الطرق املتواجدة ابإلقليم.  -
 اإلشعاع الرتايب: مت اختيار اجلماعات اليت ترتبط مبدينيت قلعة السراغنة والعطاوية.  -

 وفيما يلي موقع اجملال املدروس: 

  الدراسة: موقع جمال  2- 1رائط رقم اخل

 

 

 

 

 

 

 
 2091املصدر: إجناز شخصي 

انطالقا من اخلرائط أعاله، يتبني أن اجملال املدروس يتكون من مدينتني ومها قلعة السراغنة ابلشمال والعطاوية ابجلنوب 
 مجاعة قروية.  91يف عالقتهما ب 

I.  الدوافع: املسافة والوسيلة واملدة الزمنيةتنقالت أرابب أسر جمال الدراسة حسب 
حي، (، وكذلك حسب وظيفة اجملال )صناعي، فالقروية-تتعدد دوافع التنقل حسب اجملاالت اجلغرافية )حضرية 

أسباب رئيسية؛ يتجلى السبب األول يف التنقل حنو العمل  1جتاري، خدمايت...( لكنها تتشابه يف خمتلف بقاع العامل يف 
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ارب للمشتغلني، والتنقل حنو املؤسسات التعليمية ابلنسبة للتالميذ والطلبة، والتنقل حنو األسواق والتنقل لزايرة األقابلنسبة 
وولوج اخلدمات الصحية، وكذلك التنقل حنو اخلدمات اإلدارية )مجاعة، عمالة، حمكمة...( واملالية )األبناك( وأخريا التنقل 

 املبيان لنسبة ختتلف من جمال إىل آخر، وابلنسبة جملال الدراسة تتجلى أسباب التنقل ونسبها يفحنو املرافق الرتفيهية. إال أن ا
 التايل. 

 : توزيع أسباب تنقل أرابب أسر جمال الدراسة1مبيان رقم 

 
 2091املصدر: البحث امليداين                                                            

من جمموع تنقالت أرابب األسر، وترجع أمهية  % 99.3املرتبة األوىل من حيث سبب التنقل بنسبة أييت العمل يف 
 29.9هذه النسبة إىل أن جل أرابب األسر يشتغلون، خاصة ابجملال احلضري، يليه يف املرتبة الثانية التنقل للتسوق بنسبة 

، إن اجملتمع املغريب يتميز برتابط % 1.2زايرة األقارب بنسبة  ترتفع هذه النسبة ابجلماعات القروية، ويف املرتبة الثالثة %
العالقات العائلية عكس اجملتمعات الغربية، فتتعدد أسباب زايرة األقارب مبا فيها املناسبات الدينية كعيد األضحى وعيد 

 .ية كاألعراس وزايرة املرضى...إخلالفطر وشهر رمضان...إخل واملناسبات العائل

ويف املرتبة الرابعة جند الولوج إىل اخلدمات الصحية خاصة لكبار السن والنساء احلوامل واألمهات املرضعات، اللوايت  
يرتددن على املؤسسات الصحية لتلقيح األطفال، ويف املرتبة اخلامسة جند التنقل حنو اخلدمات اإلدارية كاجلماعة والقيادة 

 اك، وأخري التنقل حنو الرتفيه، هذا النوع من التنقل يربز بشكل واضح ابلنسبة لألسر منوالعمالة...إخل، واخلدماتية كاألبن
صة مدن مراكش واجلديدة االطبقة الوسطى والغنية اليت تتنقل يف فرتات العطل إىل خمتلف املدن املغربية من أجل الرتفيه، خ

 .والصويرة

55,3العمل؛ 
21,1التسوق؛ 

9,4زيارة األقارب؛ 

الولوج إلى الخدمات
6,7الصحية؛ 

الولوج إلى الخدمات 
ة اإلدارية واالقتصادي

6,6
0,9الترفيه؛ 
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 التنقل حنو العمل السبب الرئيسي لتنقل أرابب األسر  .1
من جمموع  % 99.3ما سبقت اإلشارة يعترب العمل الدافع األول لتنقل أرابب األسر مبجال الدراسة بنسبة ك

التنقالت. ويف دراستنا لكل عامل سنركز على ثالثة عناصر أساسية، هي املسافة مث الوسيلة واملدة الزمنية للتنقل؛ فلوال 
نسبة ألرابب األسر لالتايل يربز املسافة بني املنزل ومكان العمل اب عنصر املسافة ملا كانت احلاجة إىل التنقل، واملبيان

 املشتغلني.

 : توزيع أرابب األسر املشتغلني حسب املسافة الفاصلة بني مقر السكن ومقر العمل2مبيان رقم 

 
 2091املصدر: البحث امليداين                                                       

كيلومرت، هذه الفئة ال   9ابستقراء نتائج املبيان أعاله نستنتج أن جل أرابب األسر يقطنون على مسافة تقل عن 
 وميكن التمييز بني أربع فئات رئيسية: حتتاج إىل وسائل النقل يف حركيتها،

  وغالبا ما تتنقل هذه الفئة مشيا، تتواجد بشكل   ،% 21.2فئة أقل من واحد كيلومرت، تشكل النسبة األهم حبوايل
 كبري مبدينيت قلعة السراغنة والعطاوية. 

  تتجلى يف املشتغلني مبدينة قلعة السراغنة والعطاوية وكذلك املشتغلني ابلقطاع % 21.1كلم، تشكل نسبة   3- 9فئة ،
 رية. تعمال الدراجات اهلوائية أو الناالفالحي، ال حتتاج هذه الفئة إىل وسائل النقل وتقتصر على املشي أو اس

  تتجلى يف بعض املشتغلني يف القطاع الفالحي، وكذلك املرتددين على  ،% 92.1كلم، تشكل نسبة   1- 3.9فئة
 اجملاالت احلضرية كجماعات املربوح وزاندة واتوزينت والعطاوية الشعيبية...إخل، وغالبا ما يستعملون الدراجات النارية.
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 وتتجلى يف املوظفني املشتغلني يف القطاعات التعليمية والصحية واإلدارية ، %92.2كلم، تشكل نسبة   1 فئة أكثر من
ابجملاالت القروية، وحتتاج تنقالت هذه الفئة إىل وسيلة النقل، سواء السيارات اخلاصة أو سيارات األجرة، واملبيان التايل 

 دة يف الذهاب إىل العمل.يربز وسائل التنقل املعتم

 : توزيع أرابب األسر حسب وسيلة التنقل حنو العمل3مبيان رقم 

 
 2091املصدر: البحث امليداين 

، كما سبقت اإلشارة %31.2يعترب املشي الوسيلة األساسية لتنقل أرابب األسر مبجال الدراسة حنو العمل بنسبة 
كلم، هذه الفئة هي اليت تتنقل مشيا إىل العمل، وتقدر سرعة   3من املشتغلني يقطنون مبسافة تقل عن  % 13حوايل ف

كيلومرت يف الساعة مع األخذ   9و 2ساعة، مبتوسط سرعة ما بني  22كيلومرت خالل   29و 20تنقل اإلنسان مشيا ما بني 
  86اابت...بعني االعتبار طبيعة التضاريس والعوائق الطبيعية من أودية وغ

، ويتميز إقليم قلعة السراغنة ابرتفاع معدل متلك الدراجات % 91.1وأتيت الدراجات النارية يف املرتبة الثانية بنسبة  
أسرة، وهو ما يفسر ارتفاع استعمال الدراجة النارية يف التنقل حنو العمل،  900دراجة انرية لكل  99النارية والذي يبلغ 

  الطبقة الوسطى خاصة املشتغلة يف املهن احلرة وقطاع البناء، يف حني حتل السيارة الشخصية يفوميكن إمجال هذه الفئة يف
، وتقتصر هذه الفئة على املوظفني وبعض املشتغلني ابلقطاع التجاري وامليسورين من الفالحني،  %91.1املرتبة الثالثة بنسبة 

 . %0.1النقل املهين ضعيفة بنسبة ال تزيد على  وتبقى نسبة ،%1.2يف حني ال تشكل الوسائل العمومية سوى 

                                                

 . 92، لبنان، ص 9، "جغرافية املواصالت واالتصاالت"، دار املنهل اللبناين، ط 2001محيد الطفيلي،  - 86 
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تتأثر املدة الزمنية للتنقل بطول املسافة وكذلك نوعية الوسيلة املستعملة )خاصة / عامة( وعلى العموم فأكثر من 
 دقائق. 90نصف الساكنة تتنقل إىل العمل يف مدة تقل عن 

اوز إىل مقرات عملهم يف مدة زمنية ال تتجيتنقل من أرابب األسر املشتغلني مبجال الدراسة  % 99.2ويالحظ أن 
دقائق، هذه النسبة من الفئة األوىل اليت تبعد أبقل من كيلومرت واليت تستعمل املشي أو الدراجات النارية يف التنقل،  90

فقط الذين يتنقلون يف مدة تزيد عن النصف  % 1.1، يف حني أن % 21.1دقيقة بنسبة  20إىل  99تليها فئة من 
كيلومرت واليت تعتمد على وسائل النقل العمومية، وغالبا ما تكون من فئة   1ساعة، تتجلى هذه النسبة يف فئة أكثر من 
 املوظفني الذي يشتغلون ابجملاالت القروية. 

 التنقل حنو املؤسسات التعليمية  .2

يعترب التنقل حنو املؤسسات التعليمية السبب الثاين حلركية السكان بعد التنقل حنو العمل، ومبجال الدراسة ال   
خيتلف احلال كثريا، حيث يتنقل آالف التالميذ والطلبة حنو املؤسسات التعليمية مبختلف مستوايهتا، إال أن مدينيت قلعة 

تنقل حنو فق التعليمية مبجال الدراسة، مما يدفع عددا كبريا من التالميذ والطلبة للالسراغنة والعطاوية تتوفران على أغلب املرا
 .اجملاالت احلضرية من أجل الدراسة

  9من جمموع املدارس تقل مسافتها عن  % 10تبقى املؤسسات االبتدائية األكثر قراب ملقرات السكن، حيث أن 
 % 11.2كلم، أما ابلنسبة للمؤسسات اإلعدادية   3و 9ا بني منها م % 91.1كيلومرت، خاصة ابجملاالت احلضرية، و

من األسر تبعد عنهم املؤسسة الثانوية  % 22.9كيلومرت، وتبقى املؤسسات الثانوية األكثر بعدا، حيث أن   3منها أقل من 
 ائية أو النارية. هلو كيلومرت، وهنا تصبح وسيلة التنقل ضرورية، سواء ابستعمال النقل املدرسي أو الدراجات ا  3أبكثر من 

 : توزيع التالميذ والطلبة حسب وسيلة التنقل حنو املؤسسات التعليمية4مبيان رقم 

 
 2091املصدر: البحث امليداين 
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نظرا لقرب املؤسسات التعليمية،  ،%12.1يشكل املشي وسيلة التنقل األساسية حنو املؤسسات التعليمية بنسبة 
، ويستعمل يف التنقل ابجملاالت القروية وكذا احلضرية )حنو املؤسسات اخلاصة(، % 93.1يف حني أن النقل املدرسي يشكل 
، تستعمل غالبا من طرف الذكور ابملستويني اإلعدادي والثانوي، وال تتجاوز نسبة % 1.1وتشكل الدراجات اهلوائية نسبة 

، تقتصر هذه النسبة على التالميذ الذين يتكفل آابؤهم إبيصاهلم إىل املؤسسات % 9.1لني للسيارة اخلاصة املستعم
 التعليمية ابجملال احلضري. يبقى السؤال أين تكمن تيارات النقل الريفية احلضرية خبصوص التنقل حنو املؤسسات التعليمية؟

على أكرب عدد من املؤسسات التعليمية، كما أن جمموعة من تتوفر مدينة قلعة السراغنة وجيب اإلشارة إىل أن 
اجلماعات تفتقد خلدمات التعليمية اإلعدادية والثانوية، وهو ما جيرب تالميذ هذه اجلماعات على التنقل حنو مجاعات أخرى 

 أو إىل مدينة قلعة السراغنة. 

مية ابتدائية، الدواوير تتوفر على مؤسسة تعلي يبقى التعليم االبتدائي هو األكثر قراب مبجال الدراسة، حيث أن جل
مدرسة، أتيت مدينة قلعة السراغنة يف املرتبة األوىل ب  910جمموعة مدارس، حبوايل  12وعلى العموم يضم جمال الدراسة 

مدرسة، مث مجاعة سيدي عيسى ابن  91جمموعة مدارس و 90مدرسة، تليها مجاعة اجلبيل ب  91جمموعة مدارس و 92
مدارس، يف حني أن اجلماعات األقل عددا من السكان تتوفر  90مدرسة، ومجاعيت العطاوية والفرائطة ب  91ن ب سليما

 مدارس.  2مدارس واملربوح ب  3على عدد حمدود من املدارس كجماعة العطاوية الشعيبية ب 

ها مبدينة قلعة السراغنة، من 9مؤسسة تعليمية إعدادية،  91أما خبصوص التعليم اإلعدادي، فيضم جمال الدراسة 
مؤسسة جبماعات الفرائطة وسيدي عيسى والعامرية وأوالد عراض واجلبيل والشطيبة وبواي  92وإعداديتني مبدينة العطاوية، و

عمر والعثامنة وواركي وأوالد يعقوب وأوالد الكرن، يف حني أن مجاعات زاندة واتوزينت والعطاوية الشعيبية والشعراء والدزوز 
توفر على مؤسسة تعليمية إعدادية، مما يضطر معه تالميذ هذه اجلماعات إىل التنقل إىل مدينيت قلعة السراغنة والعطاوية ال ت

 بواسطة النقل املدرسي أو اإلقامة ابملؤسسات الداخلية أو دور الطالب. 

منها مبدينة قلعة  2اثنوية،  مؤسسة تعليمية 99ويبقى التعليم الثانوي أقل انتشارا، حيث يتوفر جمال الدراسة على 
 مجاعة قروية ال تتوفر على مؤسسة اثنوية.  99مؤسسات ابجملال القروي، يف حني أن  1السراغنة، وواحدة ابلعطاوية و

يقتصر التعليم اجلامعي مبجال الدراسة على مركز جامعي وحيد اتبع جلامعة القاضي عياض مبراكش، أحدث سنة و
 2091، يضم ختصصني ومها االقتصاد والقانون، وقد وصل عدد املسجلني ابملركز اجلامعي حسب املوسم اجلامعي 2001

بشعبة اجلغرافيا،  311بشعبة القانون، و 9211و منهم بشعبة االقتصاد والتسيري، 111طالبا،  2312حوايل  2091-
 . 2091هذه األخرية مت حذفها سنة 
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ر وتعد مؤسسات التكوين املهين من بني أهم املرافق التعليمية اليت تستقطب املتدربني وابلتايل دينامية التنقل، ويتوف
  .87متدرب 2220خاصة، مبجموع  99منها عمومية و 2مؤسسة،  99إقليم قلعة السراغنة على 

امعية والتكوين يف جمال التعليم يف التنقل إىل املؤسسات اإلعدادية والثانوية واجل الريفية-تتجلى تيارات النقل احلضرية 
لفة،  ، ومن الصعب حصر مجيع هذه التيارات ألن التالميذ يستعملون وسائل نقل خمتاملهين مبدينيت قلعة السراغنة والعطاوية

كاملشي والدراجات اهلوائية والدراجات النارية والنقل املدرسي والنقل السري وسيارات األجرة والسيارات اخلاصة...إخل، 
رتدد على د سيارات النقل املدرسي اليت توخالل هذه النقطة سنربز أمهية تيارات النقل اخلاصة ابلتعليم من خالل عد عد

 مدينيت قلعة السراغنة والعطاوية.

كما سبقت اإلشارة قمنا بعملية عد عدد وسائل النقل اليت ترتدد على مدينيت قلعة السراغنة والعطاوية من خالل 
ه النقطة سنربز درسي، وخالل هذالطرق املنطلقة من املدينتني، ومشل هذا العد خمتلف الوسائل، ومن بينها سيارات النقل امل

 نتائج هذا العد ابلنسبة لسيارات النقل املدرسي. 

مشل العد مثانية حماور طرقية أربعة مبدينة قلعة السراغنة وأربعة مبدينة العطاوية خالل يومني خمتلفني لكل نقطة لقد 
 يوم من العد نستنتج ما يلي:  91وخالل  )يوم السوق ويوم عادي( من الساعة السابعة صباحا إىل الساعة السابعة مساء،

 سيارة نقل مدرسي ما بني مدينة قلعة السراغنة واجلماعات احمليطة هبا؛ 929ترتدد يوميا  -
 سيارة نقل مدرسي ما بني مدينة العطاوية واجلماعات احمليطة هبا.  991ترتدد يوميا  -

ي، ستقطب أكرب عدد من سيارات النقل املدرسابلوقوف على األرقام احملصل عليها، يتضح أن مدينة العطاوية ت
يف اجتاه مجاعات الدزوز والعثامنة، والذي يصل عدد سيارات النقل املدرسي اليت ترتدد على  2929خاصة احملور الطرقي 

ا مسيارة، ميكن تفسري ذلك كون مجاعة الدزوز ال تتوفر على مؤسسات تعليمية إعدادية أو اثنوية، ك 11مدينة العطاوية به 
ابلنسبة أما  نة. سات التعليمية اخلاصة ابملديترتدد جمموعة من سيارات النقل املدرسي اخلاصة اليت تنقل التالميذ إىل املؤس

سيارة نقل مدرسي يوميا،  11يف اجتاه املربوح حتتل املرتبة األوىل ب  2999ملدينة قلعة السراغنة جند أن الطريق اإلقليمية 
يف اجتاه مجاعات زاندة واتوزينت وأوالد يعقوب، هذه اجلماعات هي األخرى تفتقد خلدمة  1قم تليها الطريق الوطنية ر 

 املؤسسات التعليمية الثانوية. 

                                                
87 Province El Kelâa des Sraghna, 2017, « El Kelâa Des Sraghna en chiffres », Maroc, p 15.  
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 التنقل حنو األسواق  .3

أييت التنقل حنو األسواق يف املرتبة الثانية من حيث أمهية التنقل ابلنسبة ألرابب األسر، ويتوفر إقليم قلعة السراغنة 
سوقا أسبوعيا، إضافة إىل األسواق ابجملال احلضري، مبا فيها األسواق  22على شبكة كثيفة من األسواق يصل عددها إىل 

 املمتازة وسوق اجلملة والسويقات. 

كلم من السوق،   9من أرابب األسر يقطنون على مسافة أقل من  % 23خلصنا أن القا من الدراسة امليدانية انط
 % 91كلم، يف حني أن نسبة   1و 9ما بني  % 92كلم، و  9و 3ما بني  % 99كلم، و  3كلم و  9ما بني  % 32و

كلم، مما   3على مسافة أكثر من من جمموع ساكنة جمال الدراسة تقطن  % 23كلم، أي أن نسبة   20و 93ما بني 
 يتطلب معه استعمال وسائل النقل سواء العامة منها واخلاصة.  

 : توزيع أرابب األسر مبجال الدراسة حسب وسيلة التنقل إىل األسواق5مبيان 

 
 2091املصدر: البحث امليداين 

يليها  ،% 29.1تتعـدد وسائل تنقل الساكنة إىل األسواق األسبوعيـة، وأتيت الدراجـة النارية يف املرتبة األولــى ب 
كلم، كما جند السيارة الشخصية ابجملاالت احلضرية والنقل   9املشي ابلنسبة لألسر اليت تقل املسافة بينها وبني السوق عن 

أوالد عمل بكثرة يوم اخلميس يف اجتاه العطاوية ابلنسبة جلماعات العطاوية الشعيبية و السري ابجملاالت القروية، والذي يست
عراض والشعراء والدزوز والعثامنة وواركي، وابجملال احلضري تنتشر ظاهرة التنقل بواسطة عرابت جمرورة ابلدواب "الكارو" 

اب( يف فتها البسيطة )درهم ذهااب و درمهني إايمن جمموع أرابب األسر يستعملون هذه الوسيلة نظرا لتكل % 1.9حيث أن 
 اجتاه مجيع أحياء مدينيت قلعة السراغنة والعطاوية.

، لكن هذا الصنف تراجع كثريا % 2.1ابجملاالت القروية؛ جند نوعا آخر وهو التنقل بواسطة الدواب بنسبة أما 
ن ألكثر استعماال يف سنوات الثمانيات والتسعينات مخالل العقد األخري مع انتشار الدراجات النارية، بعدما كان النوع ا
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القرن املاضي. تتوفر مدينيت قلعة السراغنة والعطاوية على أكرب سوقني أسبوعيني إبقليم قلعة السراغنة، مما ينشط تيارات 
 ، واخلريطة التالية توضح ذلك.الريفية-النقل احلضرية 

 : تيارات النقل من اجلماعات القروية إىل سوقي قلعة السراغنة والعطاوية3خريطة رقم 

 
 .2091املصدر: إجناز شخصي اعتمادا على معطيات البحث امليداين          

انطالقا من اخلريطة السابقة يتضح أن مدينيت قلعة السراغنة والعطاوية تقتسمان جمال الدراسة من حيث جذب 
سواق، ابلنسبة ملدينة قلعة السراغنة تستقطب ساكنة تساوت السفلى )النصف الشمايل( مبا فيها تيارات النقل حنو األ

مجاعات املربوح وزاندة واتوزينت والشطيبة والعامرية وأوالد يعقوب، ختتلف نسبة هذه التيارات حسب اجلماعات، ابلنسبة 
رب أسرة، وعلى  12وق، ومن مجاعة زاندة مستجوب إىل هذا الس 12رب أسرة من أصل  11جلماعة املربوح يتنقل 

 مستجوب. 2111رب أسرة من جمال الدراسة من أصل  9232العموم يستقطب هذا السوق 
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 909أما ابلنسبة ملدينة العطاوية فتستقطب ساكنة تساوت الوسطى )النصف اجلنويب( مبا فيها مجاعات الشعراء ب 
مستجوب، وعلى العموم يستقطب هذا  11رة من أصل رب أس 13مستجوب، والدزوز ب  902رب أسرة من أصل 

مستجوب. رغم توفر مجاعات أوالد يعقوب وسيدي عيسى ابن سليمان على  2111رب أسرة من أصل  110السوق 
 أسواق أسبوعية إال أن جل ساكنتها تتنقل إىل األسواق الكربى.  

من  % 29.9أييت السوق األسبوعي ملدينة قلعة السراغنة يف املرتبة األوىل من حيث درجة اجلاذبية، إذ يستقطب 
على مستوى اجلماعات القروية جند سوق أحد  ،%21.2جمموع أرابب األسر، يليه السوق األسبوعي ملدينة العطاوية ب 

ب األسر، خاصة من مجاعيت الفرائطة وسيدي عيسى بن سليمان من أراب % 1.1الفرائطة حيتل املرتبة الثالثة ابستقطابه 
من مجاعيت واركي وبواي عمر، يف  % 9.1نسمة(، يليه سوق ثالاثء واركي ب  91111ذات القاعدة الدميوغرافية املهمة )

 حني يشكل سوقي مجعة أوالد يعقوب وسبت سيدي عيسى بن سليمان السوقني األقل جاذبية. 

 حية ابملدن عامل أساسي لنشاط تيارات النقل تركز اخلدمات الص .4
ترتكز جل اخلدمات الصحية املهمة مبدينة قلعة السراغنة، يف حني تقتصر اخلدمات الصحية ابجملاالت القروية على 

يتوفر جمال الدراسة و  النساء احلوامل وتلقيح األطفال. مستوصفات تفتقد للتجهيزات الالزمة يقتصر دورها على تتبع حاالت
منها مبدينة قلعة السراغنة، وثالثة مبدينة العطاوية، ويتعلق  90مؤسسة ابإلقليم،  12مؤسسة صحية من أصل  39على 

مؤسسة  22م، مث األمر ابملركز الصحي احلضري ومركز صحي حضري آخر مع وحدة توليد، إضافة إىل مركز تصفية الد
 19مرفقا من أصل  21لمرافق الصحية اخلاصة فجلها يرتكز مبدينة قلعة السراغنة، مبا فيها ابلنسبة لأما  ابجملال القروي. 

  مرفقا إبقليم قلعة السراغنة، وهذا ما توضحه أرقام اجلدول التايل.

 : توزيع املرافق الصحية اخلاصة مبجال الدراسة1جدول رقم 
  قلعة السراغنة العطاوية واركي جمموع جمال الدراسة متاللت سيدي رحال جمموع اإلقليم

 مصحة 2 0 0 2 0 0 2
 طب عام 21 1 9 31 3 9 22

طبية
ت 

يادا
ع

 

 طب األسنان 7 1 0 8 0 0 8
 التمريض 2 0 0 2 0 0 2
 طب العيون 2 0 0 2 0 0 2
 الرتويض الطيب 3 0 0 3 0 0 3
 خمترب التحليالت الطبية 2 0 0 2 0 0 2
 اجملموع 47 9 1 55 3 1 21

 2091املصدر: املديرية اإلقليمية للصحة بقلعة السراغنة                                                 
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 1عيادة مبدينة قلعة السراغنة و 29عيادة خاصة وخمتربين للتحليالت الطبية،  91توجد إبقليم قلعة السراغنة 
وعيادة واحدة بسيدي رحال وعيادة واحدة جبماعة واركي، هذه العيادات يف  عيادات بتماللت 3عيادات ابلعطاوية، و

عيادات، كما أضحت مدينة قلعة السراغنة  1عيادة، وطب األسنان ب  22ختصصات متعددة أبرزها الطب العام ب 
 تتوفر على مصحة خاصة تضم ختصصات متعددة إال أن خدماهتا تقتصر على الفئة الغنية. 

مرفق  19مرفق صحي خاص من أصل  91مجاعة ترابية، إال أنه يضم  91لدراسة يتشكل من رغم أن جمال ا
مجاعة(، والسبب كون جلها توجد مبدينيت قلعة السراغنة والعطاوية، أمام طول املواعيد الطبية املقدمة مبستشفى  23ابإلقليم )

ة يادات اخلاصة، ويف الفرتة الصباحية يالحظ كثافأشهر، تضطر الساكنة إىل التوجه حنو الع 1السالمة واليت قد تصل إىل 
التنقل من اجلماعات القروية يف اجتاه مدينة قلعة السراغنة، كما يالحظ طوابري االنتظار أمام العيادات اخلاصة وخمتربات 

 التحاليل الطبية. 

من جمموع التنقالت، خاصة  % 1.1أييت التنقل حنو املرافق الصحية ابلنسبة ألرابب األسر يف املرتبة الرابعة ب 
ابلنسبة لكبار السن والنساء، وختتلف املسافة بني املنزل وأقرب مؤسسة صحية حسب اجلماعات، حيث تسجل مدينة قلعة 

أما أطول مسافة فتسجلها مجاعة الدزوز، كلم(،   9من األسر تقطن على مسافة أقل من  % 13السراغنة أقصر مسافة )
 كلم.   1تبعد عنهم املرافق الصحية أبكثر من  من أرابب األسر %29حيث أن 

 : توزيع املسافة بني املنزل وأقرب مؤسسة صحية حسب اجلماعات مبجال الدراسة4خريطة 

 
 2091املصدر: إجناز شخصي اعتمادا على معطيات البحث امليداين 
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راكز ارة عن مستوصفات أو مجتدر اإلشارة جمددا أن املؤسسات الصحية املوجودة جبميع اجلماعات القروية هي عب
صحية قروية، ال تتوفر على احلد األدىن من التجهيزات الصحية، حيث تصبح مدينيت قلعة السراغنة والعطاوية الوجهة األوىل 

 من أجل الوالدة وإجراء العمليات اجلراحية والتحاليل الطبيبة سواء ابملستشفى اإلقليمي أو ابلعيادات اخلاصة. 

 التنقل حنو اخلدمات اإلدارية واالقتصادية  .5

، ويتجلى هذا %1.1أييت التنقل حنو اخلدمات اإلدارية يف املرتبة اخلامسة كأهم عنصر لتنقل أرابب األسر بنسبة 
ة مالدافع يف التنقل حنو اخلدمات اإلدارية كاجلماعة والقيادة والباشوية والعمالة واملصاحل اخلارجية، أو القضائية كاحملك

ومكاتب العدول، واالقتصادية كاألبناك ونقط استخالص فواتري املاء والكهرابء...إخل، وترتكز مجيع املصاحل اإلدارية ابستثناء 
 مقرات اجلماعات والقيادات مبدينيت قلعة السراغنة والعطاوية، كما يظهر اجلدول التايل: 

 اخلدماتية مبجال الدراسة: مقارنة أمهية تركز أبرز املرافق اإلدارية و 2جدول رقم 
 ابقي اجلماعات العطاوية  قلعة السراغنة  املرفق
   X العمالة
  X X الدائرة
  X X الباشوية
 بوحاملر - واركي- العامرية-العثامنة -سيدي عيسى بن سليمان  X  القيادة

 مجيع اجلماعات X X اجلماعة
   X املصاحل اخلارجية

  X X املكتب الوطين للكهرابء
  X X املكتب الوطين للماء الصاحل للشرب

   X احملكمة االبتدائية
   X األمن الوطين
  X X الدرك الوطين
  X X الوقاية املدنية

  X X اتصاالت املغرب
  X X الوكاالت البنكية
   X الوكالة احلضرية
  X X اخلزينة العامة

  X X القوات املساعدة

 2091املصدر: إجناز شخصي                                               
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إضافة إىل اخلدمات اإلدارية، جند تركز اخلدمات االقتصادية أيضا، ونوضح مثال الوكاالت البنكية، حيث يصل 
وسف اخلامس وشارع يمؤسسة مبدينة قلعة السراغنة، موزعة على خمتلف أحناء املدينة، خاصة شارع حممد  91عددها إىل 

 وكاالت مبدينة العطاوية.  1ابن اتشفني وشارع اجليش امللكي و

إن تركز اخلدمات اإلدارية مبدينيت قلعة السراغنة والعطاوية، جيرب ساكنة اجلماعات القروية إىل التنقل إىل هاتني 
ملؤسسات اإلدارية لتوضيح كيفية التنقل حنو ا. ريفية-املدينتني، خاصة قلعة السراغنة مما تنشط معه تيارات نقل حضرية 

 نقدم على سبيل املثال املسافة بني السكن ومقرات اجلماعات الرتابية.

 %31.2تبقى مقرات اجلماعات الرتابية األكثر قراب كوهنا توجد جبميع اجلماعات، عكس ابقي املصاحل، وجند أن 
من جمموع الساكنة يقطنون  % 19جلماعة، وعلى العموم فنسبة كلم من مقر ا  9من الساكنة يقطنون على مسافة أقل من 

، هذه الفئة تتطلب وسائل كلم  3يقطنون على مسافة تتجاوز  % 29كلم، يف حني أن نسبة   3على مسافة تقل عن 
 للنقل. 

 : توزيع أرابب األسر حسب وسيلة التنقل إىل اخلدمات اإلدارية واالقتصادية2مبيان رقم 

 
 2091امليداين  املصدر: البحث

كلم تتنقل مشيا، وفئة   9ختتلف وسيلة التنقل إىل اخلدمات اإلدارية والرتفيهية حسب املسافة، فبالنسبة لفئة أقل من 
كلم غالبا ما تستعمل الدراجات   9- 3كلم تتنقل إما مشيا أو بواسطة الدراجة اهلوائية أو النارية، يف حني أن فئة   3- 9

كلم، فتستعمل   1كلم تستعمل النقل السري، خصوصا بتساوت الوسطى، أما ابلنسبة لفئة أكثر من  1- 9النارية، أما فئة 
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سيارات النقل السري وسيارات األجرة أو السيارة اخلاصة ابلنسبة لألسر اليت تتوفر على هذه الوسيلة. وعلى العموم أتيت 
 لسيارة اخلاصة مث سيارات األجرة والنقل السري. ، يليها املشي مث ا% 29.2الدراجة النارية يف املرتبة األوىل ب 

 التنقل حنو اخلدمات الرتفيهية  .2
أييت التنقل حنو الرتفيه يف املرتبة األخرية من حيث األمهية، حيث يقتصر التنقل هلذا الصنف لعامة األسر يف فرتات 

صرية إىل املقاهي العادية واملقاهي العالعطل واملناسبات، ويظهر نوع آخر من الرتفيه مبجال الدراسة من خالل التنقل 
)احلاانت( والتنقل إىل املواسم واملهرجاانت اليت تقام ابملنطقة بعد فرتة احلصاد )فصل الصيف(، وختتلف وسيلة التنقل حسب 

سيارات و  املسافة الفاصلة بني املنزل واملرفق، فبالنسبة للتنقالت الطويلة على املستوى الوطين تستعمل احلافلة والسيارة،
 ، وهذا ما يربزه املبيان التايل:األجرة يف التنقالت املتوسطة على املستوى اجلهوي

 : توزيع أرابب األسر حسب وسيلة التنقل حنو أماكن الرتفيه5مبيان رقم 

 
 2091املصدر: البحث امليداين 

 29.1والوطين بنسبة  ستويني اجلهويتعترب احلافلة الوسيلة األكثر استعماال للتنقل إىل اخلدمات الرتفيهية على امل
، كما يستعمل القطار أيضا يف التنقل % 22.3، مث السيارات اخلاصة بنسبة % 39.1تليها سيارات األجرة بنسبة  ،%

 ء والرابط ومكناس وفاس...إخل. للمدن الشمالية كالدار البيضا
 :خامتة

يتحكم عنصر املسافة يف شكل التنقل، فكلما بعدت املسافة بني مقر السكن وخمتلف املرافق من عمل ومؤسسات 
تعليمية وصحية وكذلك األسواق كلما كانت احلاجة إىل التنقل أكرب، ويف هذا اإلطار يعمل املخططون على تقريب املرافق 

 فتقد إىل أهم املرافق، فمجموعة من اجلماعات ال تتوفر على مؤسساتاألساسية للساكنة، إال أن اجلماعات القروية الزالت ت
 إعدادية واثنوية، كما أن جل املراكز الصحية تفتقر إىل أدىن التجهيزات الطبية. 
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إن التخطيط ملنظومة النقل يتطلب إدماج ابقي القطاعات، كاملرافق التعليمية والصحية واإلدارية والرتفيهية، من خالل 
من عاين من أزمة التنقل، ت اليوم تتقريبها ملقرات السكن، وابلتايل تفادي كثرة التنقالت، فاملدن املغربية أضح احلرص على

خالل ظهور االختناقات املرورية والضجيج وارتفاع التلوث اهلوائي واملرئي، وابلتايل وجب التفكري يف حلول انجعة من أجل 
  اإلنسان والوسط الذي يعيش فيه.  وحيافظ على صحة نقل مستدام، يشبع رغبة الساكنة يف التنقل
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 النقل احلضري ابملغرب بني تعدد اإلشكاليات والبحث عن حلول حالة إقليم تطوان
Urban transport in Morocco between the multiplicity of problems 

and the search for solutions: the case of the province of Tetouan 

 fadoua.elkouni@gmail.com  املغرب. جامعة عبد املالك السعدي، تطوان، ،رجاء بعيويج. ،فدوى الكوينج. 
   :صلخامل

بتدبري قطاع النقل احلضري، حيث  من عدة إشكاليات مرتبطة كباقي أقاليم وعماالت املغرب إقليم تطوان عامة يعاين
من بني أسس  سينعكس إجيااب على جودة النقل الذي يعترب تسعى اجلهات املعنية جاهدة للبحث عن حلول انجعة للحد منها، مما

 التنمية االقتصادية واالجتماعية ألي بلد.
ببعض مجاعات  قطاع النقل واملواصالت من هذا املنطلق، يهدف هذا املقال إىل إبراز أهم املشاكل والتحدايت اليت يواجهها        

املرتبطة بقطاع النقل قد للتقليل منها، خاصة أن األمور  إقليم تطوان، وأهم اإلجراءات والتدابري املتخذة من قبل اجلهات املعنية
ازدادت تعقيدا تزامنا مع ظهور جائحة كروان وإعالن احلجر الصحي وحالة الطوارئ، حيث عرفت حركة النقل ابملغرب عامة توقفا 

اليت االحرتازية  من هذه التدابري حفاظا على أمن وسالمة املواطنني للحد من انتشار الفريوس كروان املستجد، إال أن بعض اضطراراي
يشتكون من غالء تذاكر السفر اليت ارتفعت  مت تنزيلها كانت هلا تداعيات سلبية خصوصا على جيوب املواطنني الذين أصبحوا

 طول فرتات االنتظار، وضعف املواصالت وانعدام بعض اخلطوط.أضف إىل ذلك  بشكل مهول بسبب تقليص عدد الركاب،
 .، اإلشكاليات، احللول والرهاانتوانقليم تطالنقل احلضري، إ :الكلمات املفاتي 

Abstract: 

       The Tetouan region in general, like the rest of the regions and prefectures of Morocco, 

suffers from several problems related to the management of the urban transport sector, as the 

concerned authorities strive to search for effective solutions to reduce them, which will 

positively affect the quality of transport, which is among the foundations of economic and social 

development  

        From this point of view, this article aims to highlight the most important problems and 

challenges faced by the transport and communications sector in some groups of the Tetouan 

region, and the most important measures and measures taken by the concerned authorities to 

reduce them, especially since matters related to the transport sector have become more 

complicated in conjunction with the emergence of the Corona pandemic and the announcement 

of quarantine And the state of emergency, as the transport movement in Morocco in general 

came to an emergency stop in order to preserve the security and safety of citizens to limit the 

spread of the new Corona virus, but some of these precautionary measures that were 

downloaded had negative repercussions, especially on the pockets of citizens who complained 

about the high cost of travel tickets, which rose Dramatically reduced due to the reduction in 

the number of passengers, in addition to the long waiting times, poor transportation and the 

absence of some lines. 

Keywords: urban transport, Tetouan province, problems, solutions and bets. 

mailto:%20fadoua.elkouni@gmail.com


 من إصدارات املركز الدميوقراطي العريب

 

 سياسات النقل وأثرها على التنمية االقتصادية يف الوطن العريب        67

  

 

 

 : مقدمة

من  األخرية خالل العقودللمجال احلضري، وأصبح يعترب النقل احلضري مبختلف أمناطه أحد املكوانت األساسية 
ة والنمو حيث تزايدت أمهية النقل مع تطور األنشطة االقتصادي، اإلنسان الضرورايت اليت ال ميكن االستغناء عنها يف احلياة

بوسائل النقل املتوفرة ه وأضحت تقاس جاذبية الرتاب وتطور ، الدميوغرايف اليت عرفتها اجملاالت اجلغرافية يف خمتلف بقاع العامل
وعليه؛ فمدنية دول العامل تقاس مبا وصلت إليها وسائل النقل املختلفة، من تطور وانتشار ودقة  به ومدى تنوعها وجودهتا،

 88.النظم اليت تسري عليها، حيث أهنا تعترب الشرايني احليوية يف جسم اإلنسان اليت تصل أطرافها املختلفة وحتمل إليها احلياة

 عا خصوصا بعد استقالل البالد، حيث شيدت الطرق لفك العزلة عنيويف املغرب عرف قطاع النقل تطورا سر       
املناطق النائية، كما مت تطوير النقل مبختلف أنواعه عرب تشييد وتوسيع جمموعة من املطارات واملوانئ كميناء طنجة املتوسطي، 

يجية اق" الرابط بني طنجة والدار البيضاء...، كل هذا يربز األمهية اإلسرتاتوخط السكة احلديدية للقطار الفائق السرعة "الرب 
 .89للنقل يف تسريع عجلة التنمية

ريع  يضمن حركية الساكنة حنو خمتلف اخلدمات، ومع النمو الدميوغرايف السايويعترب النقل إبقليم تطوان قطاعا حمور 
اإلشكاليات مرتبطة  التنقل،األمر الذي ترتب عنه جمموعة من الذي شهدته خمتلف مجاعات اإلقليم، تزايد الطلب على

ابلقطاع، فالطلب ال يوازي العرض، والتوزيع اجلغرايف لوسائل النقل ال يتماشى والكثافة السكانية، حيث جند ضعف الشبكة 
 وحمدودية وسائل النقل وضعف املرافق املتمثلة يف حمطات النقل العمومي وغريها من الطرقية واستفحال ظاهرة النقل السري

 .املشاكل اليت تؤثر على القطاع،كل هذه اإلشكاليات وغريها تتطلب دراسة دقيقة لبلورة حلول واقرتاحات كفيلة مبعاجلتها
 تزامنا مع ظهور فريوس كروان حركية النقل مبختلف أشكاهلا عدة مشاكل وحتدايت أخرى ستشهد إضافة إىل ذلك

 املستجد، وتسجيل أضرار مادية جسيمة هلذا القطاع احليوي بعد فرض اإلغالق التام للبالد وتطبيق احلجر الصحي. 
لقد ابت البحث اجلغرايف اليوم مطالبا بتقدمي أجوبة عن اإلشكاليات املطروحة، واالنتقال من الوصف السطحي إىل 

ولنا يف هذه الدراسة اإلحاطة مبختلف اإلشكاليات اليت يعرفها قطاع النقل ابملغرب من خالل التحليل العميق، وقد حا
دراسة مناذج جلماعات ترابية تنتمي إىل إقليم تطوان، وأهم القرارات واإلجراءات املتخذة من قبل وزارة النقل والتجهيز، مع 

  خاصة يف اآلونة األخرية.اقرتاح بعض احللول الفعالة لتخفيف الضرر الذي شهده القطاع 

                                                
 .211، "اجلغرافيا الطبيعية والبشرية"، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األوىل، ص 2092جابر،  على واحلالقسامل الشواورة  - 88
، "تيارات النقل بني املدن واألرايف وانعكاساهتا على التنمية الرتابية: حالة بعض اجلماعات الرتابية إبقليم قلعة السراغنة" 2091زهري النامي،  - 89

 . 2دكتوراه يف اجلغرافيا، جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، املغرب، ص أطروحة لنيل ال
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 الدراسة:إشكالية  -أ
 يف السنوات األخرية عدة إشكاليات وحتدايت، تفاقمت هذه املشاكل أكثر فأكثر تعرف حركة التنقل إبقليم تطوان

مع ظهور جائحة كروان املستجد، حيث شلت حركة التنقل ما بني املدينة األم )تطوان( وضواحيها طيلة فرتة احلجر الصحي 
نة التذاكر ت من أبرزها ارتفاع أمثوفق شروط حددهتا الدولة حفاظا على أمن وسالمة املواطنني، ترتب عنها بعض التداعيا

مبختلف وسائل النقل، وقلة املواصالت وغياب بعض اخلطوط ومشاكل أخرى عديدة، من هذا املنطلق هندف من خالل 
هذه الدراسة معاجلة إشكالية واقع قطاع النقل احلضري إبقليم تطوان؟، وطبيعة املشاكل والتحدايت اليت يواجهها؟، وأتثري 

 على حركية النقل واملواصالت؟ والسبل الكفيلة ملعاجلة حتدايت القطاع ببعض مجاعات اإلقليم؟جائحة كروان 
 فرضيات الدراسة  -ب

 :تعترب الفرضية جوااب لسؤال مل تنتهي من دراسته بعد، وتتجلى فرضيات هذه الدراسة فيما يلي
o عامة وإقليم تطوان خاصة من إشكاليات متعددة أبرزها حمدودية وسائل النقل  يعاين النقل احلضري ابملغرب

 وضعف الشبكة الطرقية؛ 

o  أدت جائحة كوروان إىل ارتفاع تكلفة النقل وتقليص حجم تنقالت الساكنة ابملنطقة؛ 

o ات املدروسة. عتقوية الشبكة الطرقية وتعزيز أسطول النقل مداخل أساسية ملعاجلة إشكالية النقل احلضري ابجلما 

 أهداف الدراسة -ت
 :أمهها فيما يلي تتعدد أهداف هذه الدراسة وتتجلى

o إغناء اخلزانة الوطنية واحمللية مبواضيع جغرافية حمورية من قبيل تداعيات كروان على النقل احلضري؛ 
o  تشخيص واقع النقل احلضري ببعض مجاعات إقليم تطوان؛ 
o  اإلكراهات اليت يعاين منها النقل مبدينة تطوان وأحوازها يف زمن اجلائحةبلورة حلول انجعة لتجاوز بعض. 

 الدراسة  هجمن -ث
بحث االستقرائي واالستنباطي معا، ابعتبارمها ابات أمران ضروراين للقيام بمت االعتماد يف هذا املقال على املنهجني 

وع دراستنا، أن اجملال )ابعتباره حيزا ترابيا( هو موضومتشبع جبميع الشروط واملواصفات. وما دام قائم الذات  جغرايف حمض،
فإن مالمح املنهج االستقرائي ستربز واضحة وذلك من خالل االعتماد على وسائل وتقنيات جغرافية تروم املالحظة 

فكار ألوالتمحيص، واالرتكاز أيضا على االستنباط انطالقا مما تطرق له الباحثون يف هذا املوضوع واستخالص جمموعة من ا
 . واإلجاابت على جمموعة من الظواهر
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 وأدوات الدراسةوسائل    -ج
 من أجل إجناز هذه الدراسة مت: 

o إجناز مقابالت ميدانية مع عدد من الفاعلني بقطاع النقل مما ساعدان ابخلروج خبالصات مهمة؛ 
o  جوالت ميدانية جلزء مهم من جمال الدراسة ملعاينة الظاهرة عن قرب؛ 
o  بعض الدراسات اليت هلا عالقة ابملوضوع، من كتب ومقاالت وأحباث علمية وتقارير رمسية...؛االطالع على 

  توطني جمال الدراسة -ح
ليم فحص أجنرة، وإق قمشاال كل من عمالة املضيق الفنيد، حيده إىل جهة طنجة تطوان احلسيمة ينتمي إقليم تطوان  

ومن اجلهة اجلنوبية إقليم شفشاون، أما من اجلهة الشرقية عمالة طنجة أصيال، ومن اجلهة الغربية هناك البحر األبيض 
 .(1)اخلريطة رقم  املتوسط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9
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 موقع اجملال املدروس :1اخلريطة رقم 
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 تطوان التقسيم اإلداري لاملصدر: إجناز شخصي اعتمادا على 
 

 قطاع النقل: مفهومه ووسائله -1
 مفهوم النقل  -1-1

  90يعرف النقل "كمجموع الوسائل املتاحة لنقل األفراد والسلع والبضائع من جمال إىل آخر يف مدة زمنية حمدودة"     
كما أنه "جمموعة من الطرق والوسائل والوسائط والتكنولوجيا واإلجراءات التنظيمية واالقتصادية اليت هتدف إىل نقل اإلنسان 

                                                
90 THOREZ P, EMANGARD P.H, 2009, « les échelles et leur articulation », Transport et territoires Enjeux et 

débats, sous la direction de Madeleine Brocard, édition Ellipses,p 33. 

إجناز شخصي اعتمادا على خريطة التقسيم اجلهوي  املصدر:  
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يف حني يعتربه جميد ملوك السمرائي "نشاطا بشراي اقتصاداي يعتمد على أساس حتريك البضائع  91وإنتاجه من مكان آلخر".
طع مسافة معينة خالل فرتة زمنية حمددة، ابالعتماد على عناصر متعددة كحركة واألشخاص من مكان إىل آخر وذلك لق

  .92اإلنسان العضلية واحليواانت والسيارات والسفن والقطارات والطائرات
وعلى العموم فالنقل هو "تغيري مواقع األفراد واألشياء ببذل طاقة واستخدام إحدى وسائل االنتقال، وذلك بغرض احلصول 

وتتنوع دوافع تنقل األفراد من عمل ودراسة  93على أن يتم ذلك يف زمن معني ومكان حمدد."أو زايدهتا  على منفعة
وتطبيب...إخل، يف حني أن نقل السلع والبضائع يؤدي إىل الرفع من قيمتها، فحسب املعيار االقتصادي تعد السلعة عدمية 

 ان والزمان املطلوبني.النفع وليس هلا قيمة اقتصادية ما مل تكن متوافرة يف املك
أما النقل احلضري فهو جمموع الوسائل املتاحة لنقل األفراد والبضائع ضمن اجملال احلضري، وميكن التميز بني نقل 
األفراد ونقل البضائع، ولكل صنف وسائله اخلاصة، ابلنسبة لنقل األفراد فتستعمل الوسائل اخلاصة )الدراجات النارية، 

والوسائل العمومية أو اجلماعية )حافالت النقل احلضري، سيارات األجرة، وسائل النقل السيارة الشخصية...( 
 94السري...(.

 وسائل النقل إبقليم تطوان  -1-2
هناك عدة أنواع من وسائل النقل احلضري إبقليم تطوان، واليت مت تصنيفها بناًء على الوسط الناقل، ومن هذه      

 األنواع ما يلي:
 :لرحالت القصرية ل عترب السيارة وسيلة املواصالت األكثر شيوعاً، اليت يستخدمها معظم الناست السيارة اخلاصة

والطويلة، وتتمتع السيارات ابلعديد من املزااي؛ كسهولة االستخدام والراحة، مما جينب الشخص استخدام وسائل 
ة، فهي نتيجة حتسن األوضاع االقتصادي لقد ارتفع معدل متلك السيارة الشخصية ابملغرب.املواصالت األخرى، أو املشي

وسيلة للتحرر من وسائل النقل اجلماعية يف ظل األزمات اليت يعرفها هذا النوع، ويف السنوات األخرية، استقطب املغرب 
 Daciaالشركات املصنعة لسيارات ابحملور الصناعي لطنجة، حيث مت إنتاج سيارات مغربية الصنع كسيارة " جمموعة من

                                                
 .22دراسات يف جغرافية النقل"، دار النهضة العربية، بريوت، ص "، 9111محد، حبيب رسوأل -91
 .99، "جغرافية النقل املعاصرة وتطبيقاهتا احلاسوبية"، دار اليازودي العلمية للنشر والتوزيع، مطبعة رشاد برس، ص 2099ملوك السامرائي جميد،  - 92
 . 11ط الطرق والنقل واملرور يف املدينة"، ص ، "ختطي2001عفيفي أمحد كمال الدين، فؤاد حسن،  -93
احلضري ابملدن املتوسطة: الوسائل املستعملة وأشكال التنقل. حالة مدينة قلعة  النقل” ،2020زهري النامي، سفيان املساوي، عبد العزيز البطال، - 94

 .293ورهاانت التنمية، مطبعة سوبر كويب، فاس، املغرب، ص  ، الكتاب اجلماعي حتت عنوان إقليم قلعة السراغنة: الرتاب، الديناميات“السراغنة



 من إصدارات املركز الدميوقراطي العريب

 

 سياسات النقل وأثرها على التنمية االقتصادية يف الوطن العريب        72

  

 

 

Logan،"  ابلنسبة   %2.9ابجملاالت احلضرية و  %90.2حيث تصل نسبة متلك سيارة خاصة ابملغرب عامة إىل
 95للمجاالت القروية.

 مواصالت يلةهي وس والثاين: ارات األجرة من الصنفني األوليسTransportation لنقل فرد أو جمموعة  عامة
قي ابالراكب السيارة األجرة إليصاله إىل مقصد حمدد خيتاره الراكب. على خالف  راألفراد. يستأجصغرية من 

يلتزم راكب احلافلة خبط سري معني ومنه يرتجل الراكب عند أَقرب نقطة إىل  حيث-كاحلافالت- األخرى وسائل
 .مقصده

الفرتة املمتدة  تطورا يف عددها يفعرفت سيارات األجرة من كال الصنفني األول والثاين جبماعة تطوان من املعلوم أن و 
، ويالحظ من خالل املبيان أسفله أن عدد سيارات األجرة من الصنف األول يفوق بكثري عدد 2099و 2099ما بني 

سيارة، يف حني ال يتعدى عدد السيارات  9200حوايل  2099سيارات األجرة من الصنف الثاين، حيث وصل سنة 
 (.  9ارة خالل نفس السنة. )املبيان رقم سي 100األجرة من الصنف الثاين 

 2015و 2011: تطور عدد سيارات األجرة حسب النوع ما بني 1املبيان رقم 

 

 21 ص ،تطوان، منوغرافية مجاعة 2091املصدر: الوزارة الداخلية، اجلماعة احلضرية لتطوان 

  :يراد ابلنقل املزدوج، اخلدمات العمومية، املعروضة للعموم لغاية جتارية، للنقل اجلماعي النقل املزدوج
لألشخاص، داخل مجاعة قروية معينة أو انطالقا من تلك اجلماعة يف اجتاه اجلماعات القروية اليت يتواجد هبا مركز 

حمللية ليم، وبطلب من السلطة ااستقطاب خارجي أو أكثر لساكنة اجلماعة املعنية. وميكن حسب خصوصيات اإلق

                                                
البيضاء، املغرب،  داراألوىل الإقليم قلعة السراغنة"، مطبعة سيكما فورنيتور، الطبعة  ةالرتابية حال، "النقل: الفاعلون والتنمية 2020زهري النامي،  - 95
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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املعنية، إضافة اجلماعات احلضرية اليت يتواجد هبا مركز استقطاب خارجي أو أكثر هلذه الساكنة، وتنتشر هذه 
 .الوسيلة مبجموعة من اجلماعات التابعة إلقليم تطوان، وهي من الوسائل اليت تصل إىل املداشر البعيدة

  :و الباليص" هو ما يطلقه املواطنون املغاربة على ظاهرة النقل السرّي اليت اخلطّافة" أو "سرّاقالنقل السري
تفشت بشكل ملحوظ يف معظم املدن املغربية الكربى ومنها مدينة تطوان، منتقلة من املناطق املهمشة والريفية إىل 

 اجلماعات احلضرية. 
 :تصمم شركات مصانع احلافالت إنتاجها من احلافالت  ثللركاب، حيهي وسيلة نقل  حافالت النقل العام

حتتوي بعض احلافالت على عدد قليل من املقاعد اليت تكفي  أبحجام خمتلفة، وذلك تبعا لعدد الركاب الذي حتمله.
جللوس مثانية ركاب فقـط، وتسمى حافلة صغرية، أما احلفالت الكبرية اليت يغلب استخدامها يف املدن فهي تتسع ألكثر 

 راكبا، مع متسٍع لوقوف عدد آخر من الركاب. 10راكب وراكبة؛ وقد يصل عدد الركاب إىل  20من 
انطالق استغالل خطوط النقل احلضري بواسطة شركة النقل احلضري يف إطار  2092عرفت مدينة تطوان سنة لقد 

حسب عقد تدبري  شبكة النقل احلضريعقد تبري مفوض هلذا القطاع، تتواجد حمطة االنطالق الرئيسية بشارع الريف وتضم 
خطا للنقل ما بني اجلماعات ويتم استغالل هذه اخلطوط بواسطة أسطول من احلافالت كما يبني  20خطا حضراي و 91

 .اجلدول أسفله
 : عدد احلافالت املخصصة للخطوط احلضرية وما بني اجلماعات1اجلدول رقم 

2014 2015 
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 003 47 50 05 79 24 41 05 احلافالت حسب النوع والسنةجمموع 

 (2091)عن منوغرافية مجاعة تطوان  2091املصدر: املصلحة الدائمة ملراقبة تدبري املفوض مجاعة تطوان 

  ا الدراجات اهلوائية وسيلة تنقل مهمة ابلنسبة للمسافات القصرية، حيث يكثر استعماهل تعترب اهلوائية:الدراجات
من طرف التالميذ يف تنقلهم حنو املؤسسات اإلعدادية والثانوية ابجملال القروي، كما تستعمل أيضا ابجملال احلضري، 
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اهلا للوقود، ويالحظ أن لبيئة نظرا لعدم استعمنظرا حملدودية تكلفتها، وتعترب هذه الوسيلة من الوسائل اليت حتافظ على ا
هذه الوسيلة ال تنتشر بشكل كبري يف تطوان وضواحيها ويبقى عدد مستعملوها حمدودا، وذلك بفعل تدرس املنطقة اليت 

 جتعل من الصعب استعماهلا.

  :لي تعمل بواسطة حمرك احرتاق داخاليت  العرابت بعجلتني أو ثالث )الدراجات( أحد أنواع وهيالدراجات النارية
غري مثبت ، وغالبا ما يكون هذا احملرك حمرك بنزين صوليس مبحرك خباري وهلذا، فان تسميتها ابلدراجة البخارية خاطئة

لدراجة النارية هيكل أكثر متانة من هيكل ا وللدراجةمقعدان يف منتصف املسافة بني العجلتني ويكون هلا مقعد أو 
ة ثيوقد ظهرت يف السنوات األخرية درجات انرية ثال ."العادية. يف بعض اللهجات العامية تسمى الدراجة النارية "دابب

العجالت )الرتيبورتور( تستعمل يف نقل األمتعة واألشخاص خاصة يف اجملاالت القروية وجندها تنتشر بكثرة يف األسواق 
 األسبوعية مبجموعة من اجلماعات يف إقليم تطوان. 

 يعاين قطاع النقل مبدينة تطوان وضواحيها من جمموعة من املشاكل والتحدايت -2
املدن املغربية بشكل عام ومدينة تطوان خاصة، بكوهنا مناطق عالية الكثافة ابلنشاطات االقتصادية، فهي تتميز 

منشآت معقدة مدعومة ببىن حتتية من ضمنها أنظمة النقل، والشبكة الطرقية اليت تتحكم بشكل كبري يف اجتاهات توسع 
ا وزاد احتمال ظهور املشاكل املختلفة وخباصة عند سوء اإلدارة، (، وكلما كربت املدينة زاد تعقيده2املدينة، )اخلريطة رقم 

وتعتمد إنتاجية املدن بشكل كبري على فّعالية أنظمة النقل يف نقل العمال واملستهلكني والشحنات بني خمتلف الوجهات. 
ن املناطق وجودة ضمابإلضافة إىل ذلك، تساعد حمطات النقل مبختلف أشكاهلا من مرافئ ومطارات وساحات القطارات امل

 املدنية على جعل هذه املناطق عقداً مهمة عند التخطيط لشبكات النقل الدولية. 
 : الشبكة الطرقية جبماعة تطوان 2اخلريطة رقم 

 
 2029-2091املصدر: إجناز شخصي اعتمادا على برانمج عمل مجاعة تطوان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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يشهد قطاع النقل احلضري إبقليم تطوان عدة مشاكل وحتدايت وسنحاول من خالل هذا املقال التطرق هلا بشكل   
مفصل والوقوف على جمموعة من اإلكراهات اليت ابتت تعرقل حركية املواطنني داخل املدار احلضري وخارجه، وتتمثل أهم 

  يف:هذه املشاكل 

  :الزمنية وضبط التوقيت شبه مغيب متاما يف القاموس اليومي لدى خمتلفتبقى اجلداول غياب اجلداول الزمنية 
العاملني هبذا القطاع إبقليم تطوان، الذي مازال يعرف عشوائية يف التدبري الزمين لوقت انطالق أو ذاهب احلافالت 

قاعد ولو على ملء امل ووقت إايهبا، أما عن سيارات األجرة فال حتدد وقتا النتظار املواطن حىت تنطلق، بل األهم هو
 حساب وقت املواطن.

 :ملهنيني يالحظ يف هذا اإلطار أن الكثري من ا محل عدد كبري من الركاب فوق الطاقة االستيعابية لوسيلة النقل
جبماعات إقليم تطوان، حيملون عددا كبريا من الركاب فوق طاقة وسيلة نقلهم، من أجل الربح املادي، مما يهدد 
 حياة املواطنني والزبناء، كما هو الشأن يف احلافالت اليت متأل عن آخرها يف جو من التدافع واالكتظاظ، مما نتج عنه

 ، مث استغالل املهنيني، لظروف معينة كتساقط األمطار مثال.ر السرقة والعنف والشجاراتظواه

 :تتميز اجملمعات احلضرية اليت يسكنها مئات األفراد كاجلماعة احلضرية تطوان وضواحيها بوجود أعداد   اآلاثر البيئية
دور ت، حيث تقوم هذه املركبات بكبرية ومتزايدة من وسائط النقل ذات احملركات من سيارات وشاحنات وحافال

 ابرز يف توليد امللواثت الرئيسية للهواء وهناك العديد من املخاطر الصحية والبيئة الناجتة عنها، حيث تعترب االنبعااثت
النامجة عن املركبات هي املصدر الرئيسي لتلوث هواء املدينة، وينتج من احرتاق الوقود داخل حمركات السيارات من 

 .امللواثت

 :يعد االختناق يف املرور أول مشكلة تتبادر إىل األذهان عند احلديث عن مشاكل النقل احلضري  االختناق املروري
بتطوان، ولعل من أهم العوامل اليت تسهم وبوضوح يف مشكلة اختناق املرور يف املدينة تركز األنشطة احلضرية 

 ال املركزية، تلك املنطقة اليت تشهد اختناق ملحوظا يفواألعمال يف وسط املدينة أو ما يعرف ابسم منطقة األعم
ساعات الذروة يف الصباح أو بعد انتهاء أوقات العمل غري أن مشكلة اختناق املرور تفسر يف كثري من األحيان يف 
ضوء ظاهرة أصبحت شبه عامة يف مجيع مدن العامل وهي زايدة االجتاه إىل امتالك السيارات اخلاصة وتبدو هذه 

شكلة أكثر تعقيدا يف املدن العربية فهي قدمية بطرقاهتا وشوارعها الضيقة وأزقتها مل تعد مالئمة الستيعاب حركة امل
 .املرور إضافة إىل الكيفية والكثافة اليت تتوزع هبا األنشطة واخلدمات يف املدينة
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  :ن أخرى ومن مكان مدينة تطوان ملد يتعلق األمر هنا ابلتباين احلاصل يف مثن النقل احلضري منالتالعب ابألمثنة
تطوان، تتعدد األمثنة وختتلف حسب السائقني، فإذا كان سائق سيارة أجرى   مدينة داخل املدينة آلخر، إذ إنه داخل

دراهم، وجدير ابلذكر  1دراهم أو  9دراهم، فهناك سائق آخر يطلب  3كيلومرتات  2كبرية يتقاضى يف مسافة 
 أن هذا التالعب يظهر جليا يف املناسبات الدينية وعند العطل املدرسية ويف فصل الصيف داخل معظم املدن املغربية.

األصل، ومل يكن   تكن قانونية يفوجتدر اإلشارة إىل أن التعريفة املعمول هبا يف جل املدن املغربية، قبل الزايدة، مل
مصادقا عليها من لدن السلطات احمللية واللجنة املخول هلا قانونيا هذا األمر، حبكم أهنا كانت قد متت ابلطريقة نفسها 
وابلظروف نفسها، حيث يفرض هؤالء قانوهنم عنوة، ويهددون بشل حركة السري، بل وأصبحوا يفرضون مواقف أخرى 

 .واحتالل الشوارع واألحياء دون نقاش أو حوار مسبق لسيارات األجرة،

درهم 2.90وتطرح احلافالت احلالية مشكال ابلنسبة للتنقل داخل املدار احلضري، حيث قرر كناش التحمالت مبلغ 
 لكل اخلطوط، لكن بعض اخلطوط اليت متر عرب املدار احلضري وتتجه حنو مناطق جماورة، تعتمد تعرفة واحدة ابلنسبة ملن
سينزل بعد حمطة واحدة أو من سينزل يف أخر حمطة، وهو ما جعل الكثريين ينتقدون هذا التعامل السليب مع املواطنني، 
خاصة يف ظل قلة عدد احلافالت، مما جيعل بعض املرتفقني يركبون على مضض حافالت متوجهة ملناطق أخرى هبدف 

 .نزوهلم يف الطريق، لكن ابلتعرفة الكاملة

الكثري من املتتبعني أن فوضى قطاع النقل ابملغرب عامة، مرتبط بضعف التدبري واحلزم من لدن اجلماعات ويؤكد 
« تواطؤ»احلضرية والسلطات احمللية، خاصة وأن القطاع ليس كبريا جدا وال متشعبا مثل ابقي املدن الكربى، إال أن هناك شبه 

جرة قل، سواء ابلنسبة لسيارات األجرة أو احلافالت، فجل سيارات األغري معلن بني بعض األطراف واملسؤولني عن قطاع الن
اتبعة لنقاابت أعضائها مستشارون مجاعيون أو مدينون ابلوالء جلهة مسرية إبحدى اجلماعات، مما جيعل اهلاجس االنتخايب 

 .واملصاحل السياسية هي الطاغية، فيما تضيع حقوق املواطنني

 من الدراسات أن الزايدة السكانية تؤثر بشكل فعال يف عملية النقل، وهي  : أوضحت العديدالضغط السكاين
من أهم العوامل اليت تؤدي إىل زايدة أحجام املرورية، وهي األساس يف وجود املدينة واستمراريتها، كلما ازداد النمو ازداد 

فاعا مهوال ينة تطوان وضواحيها ارتالضغط على شبكة الطرق، ومن مث على منظومة النقل احلضري يف املدينة، وتعرف مد
األمر الذي يؤدي إىل زايدة الطلب على  .يف عدد سكاهنا وذلك بفعل النمو الدميوغرايف الناتج عن تفاقم ظاهرة اهلجرة

 وسائل النقل املختلفة. 

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9


 من إصدارات املركز الدميوقراطي العريب

 

 سياسات النقل وأثرها على التنمية االقتصادية يف الوطن العريب        77

  

 

 

 :ري سوفقا لألرقام املسجلة يصل املعدل اليومي لضحااي حوادث ال ارتفاع نسبة حوادث السري مبدينة تطوان
، كما أن حوادث السري ليست سببا يف وفاة اآلالف من املغاربة فحسب، بل ختلف وراءها عددا كبريا من 90ابملغرب إىل 

آالف شخص أصيبوا جبروح وإصاابت بليغة خالل حوادث السري  90اجلرحى، وحسب األرقام الرمسية فإن أكثر من 
 .2091املسجلة يف 

لألمن الوطين فإن أسباب وقوع هذه احلوادث هي عدم انتباه السائقني، وعدم احرتام وحبسب بالغ للمديرية العامة 
حق األسبقية، وعدم انتباه الراجلني، والسرعة املفرطة، وتغيري االجتاه غري املسموح به، وعدم التحكم، وعدم ترك مسافة 

ام رة، والسري يف يسار الطريق، وعدم احرت األمان، وعدم احرتام الوقوف املفروض بعالمة قف، وتغيري االجتاه بدون إشا
 .96الوقوف عند ضوء األمحر، والتجاوز املعيب، والسري يف االجتاه املمنوع، والقيادة يف حالة سكر

  حيث يضطر الراكب الستخدام أكثر من وسيلة نقل للوصول إىل داخل املدينة ضعف الربط بني بعض األماكن
 وجهته؛

 دمة ذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن ال تسمح للراكب ابلصعود والنزول بسهولة عدم وجود الوسائل الالزمة خل
 وابلتايل يتعذر عليه استخدام هذه الوسائل؛ 

 انعدام بعض اخلطوط حنو بعض املراكز القروية بسبب غياب البنية التحتية؛ 
  أصحاب مهنيي سيارات األجرة حملطات خمصصة لوقوف احلافالت؛استغالل 
  عدد احلافالت يف بعض األحيان؛تقليص 
ومن خالل اإلحصاءات املتوفرة لدى مصاحل حوادث السري بوالية امن تطوان مت التسجيل ارتفاع عدد حوادث السري    

وجتدر اإلشارة إىل ان عدد مهم من حوادث  ،91أعلى عدد يف القتلى بلغ  2092فيما سجلت سنة  2099خالل سنة 
 السري حررت فيها ومعاينات ودية ومل تسجل يف موضوعها مساطر قانونية.

 2015و 2013: عدد حوادث السري والقتلى املسجلة مبدينة تطوان ما بني 2اجلدول رقم 

2015 2014 2013  
 دث السري داخل املدار احلضري اعدد حو  1116 888 1038
 عدد القتلى  17 19 17

 ( 2091)عن منوغرافية مجاعة تطوان  2091املصدر: مصاحل حوادث السري بوالية أمن تطوان سنة 

 نقطة سوداء ابملدينة وهي كالتايل:  92وقد مت حتديد ما يناهز 

                                                
96-https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/11/15/  .20.13.2120  تاريخ االطالع 

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/11/15/
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/11/15/
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 مدارة احلمامة 
  نونرب  1ممر الراجلني إبعدادية 
  ممر الراجلني مبدار الرمانة 
 مدار واد سبو 
 حمطة املسافرين مدار طريقة / 
 شاريع املسرية اخلضراء قبالة اثنوية الشريف اإلدريسيم 
  ممر الراجلني فوق قنطرة املسرية 
  شارع احلسن الثاين على مستوى ممر الراجلني املتواجدة قبالة املؤسسات التعليمية 
 قطات املطرية شارع الرحيان ابملنحدر الواقع على مستوى املقربة اليهودية وخاصة عند بداية التسا 
 شارع اجليش امللكي 
  أبريل 1شارع 
  طريقة سبتة 
 طريق مرتيل 
  شارع احملمدية 
كن ميومن املشاكل األخرى اليت ظهرت يف اآلونة وأثرت بشكل كبري على قطاع النقل بسبب فريوس كروان املستجد       
 قطاع النقل بسبب فريوس كروان املستجد ميكن مجاهلا فيما يلي: على

  رقة التنقل االستثنائية عند السفر فرض و 

أفاد بالغ مشرتك لوزاريت الداخلية والصحة أنه أخذا بعني االعتبار لالرتفاع الكبري يف عدد اإلصاابت بفريوس 
عند منتصف الليل، منع  2020يوليوز  21مبجموعة من العماالت واألقاليم، فقد تقرر ابتداء من يوم األحد ” كوروان“

من أو يف اجتاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش، ويستثىن من التنقل انطالقا 
هذا القرار األشخاص ذوي احلاالت الطبية املستعجلة، واألشخاص العاملني ابلقطاع العام أو اخلاص واملتوفرين على أوامر 

 .نائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات احملليةمبهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط احلصول على رخص استث

وجتدر اإلشارة إىل أن قرار املنع مل يشمل حركة نقل البضائع واملواد األساسية اليت تتم يف ظروف عادية وانسيابية مبا 
لوقائية للتدابري اوقد مت اختاذ هذا القرار نظرا لعدم احرتام أغلبية املواطنني .يضمن تزويد املواطنني جبميع حاجياهتم اليومية
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املتخذة، كالتباعد االجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة يف األسواق؛ مما أدى 
 .إىل زايدة انتشار العدوى، وارتفاع عدد احلاالت املؤكدة

 سيارات األجرة، اليت  اوضمنه ؛%10مث بعدها إىل %90إىل  تقليص الطاقة االستيعابية ملختلف وسائل النقل
وعرب العديد من السائقني .ابتت تشكو التضييق عليها والسماح يف املقابل حلافالت النقل العمومي حبمل عدد كبري من الزبناء

العاملني يف خطوط خمتلفة عن امتعاضهم من الطريقة اليت تتعامل هبا السلطات العمومية املختصة معهم، يف وقت تغض 
 .النقل احلضري وكذا احلافالت العمومية اليت تؤمن التنقل بني املدينة وبعض املراكز احلضرية اجملاورة الطرف على حافالت

  :كانت السلطات احمللية قد أغلقت جمموعة من احملطات الطرقية بعد توقف احملطات النقل العمومي عن العمل
ة اعتربها أن رفض شركات النقل شروط احرتازي إعالن احلجر الصحي بسبب فريوس كوروان، قبل أن يتم فتح بعضها، إال

 مؤثرة على مردودية أنشطتها، تسبب يف تعثر سري احملطات.

 "قلة املواصالت وانعدام بعض اخلطوط: حالة اجلماعة الرتابية "جبل حلبيب 

األم لتيسري  ةابملدينبطها تر تشتكي ساكنة اجلماعة الرتابية جبل حلبيب )إقليم تطوان( قلة املواصالت مبختلف أنواعها   
عملية التنقل وقضاء أغراضهم الشخصية، فبالرغم من انتماءها جغرافيا إلقليم تطوان فإهناال تزال ليومنا هذا غري متصلة خبط 

رب جينقل عمومي، مما يزاد األمور صعوبة مع جائحة كروان، فغياب تواجد وسائل التنقل من قبيل احلافالت وسيارات األجرة 
 90درهم(بدل ) 920سيارة األجرة اليت تربط مدينة تطوان مبدينة العرائش بتسعرية تقدرب ) بحلبيب لركو  جبل ةساكن

درهم( أي ضعف مثن التذكرة السابق وزايدة، الشيء الذي زاد من سخط املعنيني ابألمر وتعايل أصوات املطالبة بتزود 
ت السكان املكلفة)مت تسجيل الئحة عريضة حتمل توقيعااجلماعة حبافلة للنقل العمومي لتقليص مصاريف التنقل اجلد 

 والطلبة واملوظفني وتقدميها لرئيس مجاعة جبل حلبيب، ابإلضافة إىل التواصل مع شركة "فيتاليس"املكلفة بتدبري قطاع النقل
 .احلضري مبجال الدراسة ورئيس اجلماعة احلضرية ملدينة تطوان...(

تجابة هلذا لطلب، ويف انتظار ذلك ضاقت وال زالت الساكنة األمرين على مستوى حلد اآلن مل يتم االس والغريب أنه
ماداي وبدنيا نظرا لطول ساعات االنتظار. واملفارقة العجيبة أن هذه األخرية مرتبطة حبافلتني للنقل العمومي  قالتنقل املره

ان إىل ركوب سيارة أجرة قادمة من اجلماعة دراهم فقط، بينما يضطر املتنقل حنو تطو  1أتتيها من مدينة طنجة بتسعرية 
عند "كروشي بالنكو"، مث النزول وركوب وسيلة  ف( والتوق2دراهم إىل الطريقة الوطنية رقم ) 90عياشة" ب بعاء ار الرتابية "

 درهم. 30درهم و 90بني نقل أخرى قادمة من طنجة بتسعرية ترتاوح ما 
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قل ابجلهة اجلنوبية الغربية لإلقليم تطوان تعاين وبشدة من قلة وسائل الن ولإلشارة فإن اجلماعات الرتابية املوجودة 
العمومي، ما عدا مجاعتا عني احلصن والسحرتيني، فيما بقية اجلماعات الرتابية كبين حرشن وبغاغزة وجبل حلبيب واخلروب 

لتجمعات جد  همشة رغم احتضاهناال يتوفرون على حافالت للنقل العمومي، ويبقى السؤال إىل مىت ستظل هذه املناطق م
 مهمة تتنقل ابستمرار لقضاء مصاحلها وأغراضها الشخصية...إخل.

 "تقليص عدد احلافالت: منوجج اجلماعة الرتابية "احلمراء 

تتوفر اجلماعة الرتابية احلمراء على أربع حافالت للنقل العمومي، لكن بعد عودة قطاع النقل العمومي لنشاطه 
تعددت املشاكل لدى ساكنة اجملال املدروس  ،%90احلجر الصحي وحتديد الطاقة االستيعابية يف حدود  الطبيعي بعد رفع

 حسب تصرحيات ساكنة احمللية ومنها: 

: تقليص عدد احلافالت يف بعض األايم إىل ثالث فقط مما يتسبب يف عرقلة كبرية على مستوى تنقل األشخاص ما أوال
بل أيضا من  ( ال تستعمل من قبل ساكنة مجاعة احلمراء فقط،21كون أن هذه احلافلة )رقم بني تطوان ومجاعة احلمراء،  

ب أن جي ، ما يعين أن عدد احلافالتيدر والوادقبل سكان كل من مجاعة بن قريش وزينات وبين ليث وحىت مجاعتا بين 
 يضاعف بدل تقليصها، لكن الواقع يقول عكس ذلك.

 90ما بسبب األعطاب املتكررة، أو بسبب تقليص عدد الركاب إىل النصف يف حدود ): طول ساعات االنتظار إاثنيا
إىل االكتفاء مبا هو مسموح به قانونيا وعدم محل عدد كبري من مستعملي حافالت النقل العمومي  (، ما يضطر السائقون%

ابملناطق املذكورة سلفا، انهيك عن مشكل التأخر خروج احلافلة من مكان االنطالق بسبب عدم التزام السائقني ابلتوقيت 
  مما يزيد من تعطيل مصاحل السكان، ،(دقيقة 30و 20القانوين الذي يقدر حسب تصرحيات الساكنة ما بني )

 39دراهم فقط( مقابل  1وجتدر اإلشارة أن مثن التذكرة ابحلافلة ما بني تطوان وقبيلة بين حسان هو يف حدود )
 .97درهم( قبل جائحة كروان 99درهم للفرد الواحد بسيارة األجرة بعدما كانت يف حدود )

 ون"بسبب غياب البنية التحتية: اجلماعة الرتابية "الزيت انعدام بعض اخلطوط حنو بعض املراكز القروية 

كيلومرتات تقريبا من مدينة تطوان، يعيش سكان جبل غرغيز يف عزلة اتمة، بسبب غياب تعبيد الطريق   1على بعد 
ت اباليت تربطهم ابحلمامة البيضاء، واعتماد بعضهم على الدواب يف التنقل لقضاء احلاجات الضرورية، فضال عن الصعو 

اليت تواجه النساء احلوامل للوصول إىل املستشفى اإلقليمي، ومشاكل النقل السري الذي يكلف الكثري نتيجة الطريق املهرتئة، 
 .وال يستمر يف العمل طيلة أايم الشهر، بسبب الدورايت األمنية واملراقبة الطرقية

                                                
 90.03.2029مقابلة شفهية مع أحد سكان مجاعة احلمراء بتاريخ  -97
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تفوق كل وصف، حيث تعتمد العديد من األسر لتوفري لقمة العيش، على أنشطة  إن معاانة سكان جبل غرغيز
مطالب ابلتجاوب مع االحتجاجات لتحقيق مطلب فك  طالتنمية وس، فضال عن انتشار الفقر وغياب 98فالحية بسيطة

 .العزلة

ومرتات، لكن مع غياب كيل  1وأضاف إىل ذلك أن املسافة الفاصلة بني منازل السكان ومركز املدينة، ال تزيد عن 
تعبيد الطريق الرئيسية، يصبح األمر جحيما ال يطاق ابلنسبة للسائقني، وتضرر احلالة امليكانيكية للسيارات، حيث ترفض 

 .وسائل النقل محل البضائع والركاب، وإذا حدث ذلك يكون بثمن مضاعف

وم جياد حلول ملشكل العزلة، حيث تقوذكر مصدر أن السلطات اإلقليمية بتطوان، وعدت السكان املتضررين إب
املصاحل املعنية بدراسة تنفيذ مشروع إصالح وتعبيد الطريق اليت تربط الدواوير ابملدينة ومناطق أخرى، وذلك بعد تنفيذ 

در مشروع تعبيد طريق املنطقة السياحية الزرقاء، واالجيابيات اليت متثلت يف فك العزلة، وحتريك عجلة السياحة، واحلد من اهل
 و.املدرسي، وسهولة التنقل بواسطة وسائل النقل العمومية

كانت العديد من اجلمعيات اليت تنشط بدواوير جبماعة الزيتون إبقليم تطوان، تقدمت مبلتمس إىل وايل جهة طنجة 
متعددة  ةاحلسيمة، تطالب من خالله برفع التهميش واالقصاء وإصالح وتعبيد الطريق اليت تربط مناطق جبلي –تطوان  –

ابملدينة، فضال عن إصالح أعمدة كهرابئية وفق شروط السالمة والوقاية من األخطار، والعمل على تنمية املنطقة السياحية 
 .خللق مناصب شغل مباشرة وغري مباشرة، واحلد من اهلدر املدرسي وصعوبة التنقل

  حالة جبل درسة تطوان:داخل املدينة ضعف الربط بني بعض األماكن 

نسمة، ومن األحياء  10000يعد حي جبل درسة أكرب حي مبدينة تطوان وأكثرها كثافة سكانية أبزيد من    
مس زز مؤخرا خبكما ع  .املاضيالتطوانية اليت أتسست بعد االستقالل وشهدت أقصى منو هلا يف مثانينات وتسعينات القرن 

ارة، حي الطرقية املؤدية لألحياء جبل درسة )حومة ليشحافالت صغرية بتقنية عصرية، تراعى فيها خصوصيات املسالك 
 املعروفة نهام(، لكن ورغم اجلهود املبذولة مت التوصل إىل وجود أحياء مقصية من خدمات النقل خاصة .... إخلابربورين

 ابلشوارع الضيقة.

وم الدراسة، لذا سنقخالصة القول، فإن مشاكل النقل احلضري عديدة يصعب حصرها وذكرها ابلكامل يف هذه 
يف احملور املوايل بعرض بعض جمهودات الدولة يف حتسني البنية التحتية، ومشاريعها الرامية إىل فك العزلة على الساكنة 

 املتواجدة ابجملاالت الضاحوية واهلامشية من خالل إجياد حلول ملشاكلهم وتنويع وسائل النقل.

                                                
 .92.92.2029معاينة ميدانية بتاريخ  -98
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 مبدينة تطوان وضواحيها رياحللول املمكنة للحد من مشاكل النقل احلض -3
ل اجلهة الوصية على قطاع النقل واملواصالت إبقليم تطوان إىل حتسني البنية الطرقية مبجال الدراسة حتت رعاية ذتب 

 بعالية األخضر احلزام طريق إجناز مشروعمنها صاحب اجلاللة امللك حممد السادس الذي أطلق عدد من املشاريع اهلادفة 
 العمومي. نقلال ابلشبكة األحياء من ممكن عدد أكرب وتغطية األنفاق بعض إجناز خالل من التحية البنية وتعزيز درسة
 تعزيز البنية الطرقية مبدينة تطوان -3-1

 تطوان مبدينة األخضر احلزام طريق إجناز مشروع -3-1-1
 املشاريع أهم من درسة، جبل عرب كلم  92 طول على ميتد والذي بتطوان األخضر احلزام طريق إجناز مشروع يعترب 

 وختفيف املرور حركة ةسيول حتسني على ستعمل حيث واجتماعية، اقتصادية أمهية من هلا ملا املدينة جملس عليها يراهن اليت
 السالمة شروط من رفعال أجل من وكذا الصيفية، العطلة فرتات يف خصوصا تطوان ملدينة الرئيسية الشوارع على الضغط حدة

 .احلضري التوسع يف والتحكم الطريق مستعملي وراحة الطرقية
وتعمل السلطات إبقليم تطوان، على بدل كل اجلهود من أجل إغناء رصيد هذه املدينة من الطرق، ليس من أجل  

عاشت  أجل تنمية مستدامة لألحياء اليت متر عربها الطريق واليت ولكن منفقط،  وتيسري الولوجياتالتخلص من االكتظاظ 
املتواجدة ابلقرب من طريق احلزام األخضر تستبشر خريا بقرب من األحياء  هتميشا ملدة طويلة، حيث أصبحت جمموعة

ولإلشارة، سرتبط هذه الطريق مدخل مدينة تطوان الشرقي "مدار مرجان" مبدخلها الغريب "مدار ابلوما"  انتهاء األشغال.
 .مما سيتيح للزوار التنقل بني ضواحي املدينة دون االضطرار للعبور وسطها

 تطوان، ملدينة قتصاديواال احلضري اجملال هتيئة إبعادة املتعلقة االتفاقية إطار يف الضخم، شروعامل هذا إجناز ويندرج  
 2099 بني ما املمتدة للفرتة بتطوان، 2092 أبريل 92 بتاريخ هللا نصره السادس حممد امللك اجلاللة صاحب أمام املوقعة

 وغرس التشويرو  العمومية اإلانرة وتثبيت وترفيهية، فنية منشآت إجناز الطريق هتيئة إىل ابإلضافة ويشمل ،2029و
 .99األشجار

 توسيع شوارع املدينة وبناء األنفاق  -3-1-2
نتيجة للتزايد السريع ألعداد وسائل النقل اليت متر يف شوارع ومساحات املدينة أصبح من الضروري توسيع الشوارع 

على  األرضية سواء يف مركز املدينة ويف األحياء املزدمحة أو وإنشاء املزيد من األنفاق واجلسور وعقد حتويل السري واملواقف
 .(9أطراف املدينة من أجل وقوف السيارات القادمة إىل املدينة وعدم دخوهلا إىل مركز املدينة )الصورة رقم 
  

                                                
 .2029فرباير  رتطوان شهمن مندوبية املياه والغاابت مبدينة  معلومات مستقاة  - 99
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 : نفق حتت أرضي حبي الرمانة 1الصورة رقم 

 
 .2029/02/21عدسة الباحثة فدوى الكوين املصدر: 

  .قليم تطوانقطاع النقل جبماعات إ إىل املشاريع املذكورة، نقرتح جمموعة من احللول لتجاوز وتقليص من مشاكلابإلضافة 

 خالصات واستنتاجات:

 من خالل دراستنا قدمنا عدة خالصات أمهها:

احلاجة إىل أن تتميز وسائط النقل مبواصفات فنية مرحية ومقبولة للركاب، مع االهتمام ابلسالمة العامة، والنظافة، إن  -
 ا؛ كرب من األحياء داخل مدينة تطوان ونواحيهأتغطية الشبكة لعدد وهذا يقتضي وسلوك السائقني، ومعاونيهم؛ 

ناسبة ويف متناول اجلميع؛ م وهلذا فإن التنمية تقتضي توفري تكلفة، تكلفة التنقل مبختلف وسائل النقل العامارتفاع  -
ط حتديد مواعيد منتظمة النطالق وسائو  فتح خطوط نقل عام جديدة لربط مناطق العمل وأماكن سكن املواطنني؛و 

 حتسني الوعي املروري لدى سائقي وسائط النقل العام النقل ووصوهلا، وحتسني مستوى اخلدمة؛
االحتكار يف قطاع النقل العمومي، وتسهيل الولوج إىل املناطق النائية بتكاليف منخفضة تراعي مستوى  انتشار ظاهرة -

 يف الرفع من جودة اخلدمات العمومية فسي ميدان النقل. وهلذا جيب حدخل الساكنة خاصة القروية وهذا ال يسم
 ع اخلاص على ذلك، والبدُّ أن تكونالسماح إبنشاء شركات ومؤسسات خاصة ابلنقل داخل املدن وتشجيع القطا 

 .توفري خدمات نقل عام للمناطق اليت يصعب الوصول إليها )النائية، أو قليلة عدد السكان( هلا مواعيد اثبتة؛
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فيف من حدة ختتزايد حاالت االزدحام يف الطرقات الرئيسية خاصة يف مرحلة الذروة الصيفية، وهلذا فمن الضروري  -
املرورية وأتخر األفراد عن الوصول إىل أهدافهم يف الوقت احملدد جبعل دوام العمل بدايته  االزدحام واالختناقات

وهنايته خمتلفا حسب القطاعات فمثال يكون دوام الطلبة خمتلفا عن دوام العمال ودوام هؤالء خمتلفا عن دوام 
 .املوظفني

 خامتة
ض احلضري إبقليم تطوان، مع الرتكيز على بع وحتدايت النقل حاولنا من خالل هذه الدراسة تشخيص إشكاليات

صلنا إىل أن هذه وقد تو  .اجلماعات الرتابية )مجاعة تطوان، مجاعة جبل احلبيب، اجلماعة الرتابية الزيتون ومجاعة احلمراء(
وعلى ضري، قطاع النقل احل ابقي اجملاالت املغربية األخرى إكراهات عدة على مستوى تدبري اجلماعات تعرف مثلها مثل

رأس هذه املشاكل ارتفاع تسعرية التنقل بني الفينة واألخرى مما يثقل كاهل املواطن مبصاريف زائدة خصوصا يف فصل 
  ملدينة.االصيف، تزامنا مع العطلة الصيفية اليت تعرف توافد السياح املغاربة واألجانب على 

احلهم ابملدينة األم مما يعرقل تنقل السكان ويعطل مصغياب خطوط النقل احلضري تربط بعد اجلماعات القروية إن  
وغريها من املشاكل، مما يفرض على السلطات املعنية بدل املزيد من اجلهد للتغلب عليها من خالل حتسني اخلدمات 

 .سهولةبوالبنيات التحتية وتنويع وسائل النقل وتعددها واليت ستساعد املواطن ال حمالة من قضاء مأرهبم وبلوغ مقاصدهم 
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 ابجلزائر اللوجستيةاملتعدد الوسائط واخلدمات  النقل
Multimodal transport and logistics services in Algeria 

تلمسان،  .ابوبكر بلقايد ةجامع الزهرة، يحاج :جه، سيدي حممد بومدين بد: خطي
hadjizahra1@gmail.com 

 لخص:امل

يعترب النقل متعدد الوسائط النمط السائد، والذي سوف يسود يف العامل والذي يعمل على تكامل منظومة النقل احمللي 
النقل متعدد  وعالدراسة موضواإلقليمي والدويل مع منظومة التجارة الدولية يف ظل التطورات االقتصادية العاملية. وقد تناولت هذه 

دراسة وحتليل مقومات النقل املتعدد الوسائط األساسية كخطوط السكك احلديدية وشبكات الطرق ، و اللوجستيةالوسائط واخلدمات 
موانئ احملدود تطور وتوسع مفهوم الظهري اجلغرايف للو  القطاع،على أساس أمهية كل منها يف توفري الوقت وزايدة مستوى مردودية هذا 

 قيود. إىل ظهري حر غري مرتبط حبدود جغرافية أو 
الناحية االقتصادية أصبح النقل متعدد الوسائط جزء ال يتجزأ من العمليات املتكاملة لتوريد املواد اخلام واإلنتاج  فمن

ارة بقصد خفض التكلفة التج لوجستياتوالتخزين والتوزيع اليت تضطلع هبا املشروعات االقتصادية واليت ختضع مجيعها لقواعد 
  .لإلنتاجاإلمجالية 

على النتائج ستقدم الدراسة بعض التوصيات لتفعيل النقل املتعدد الوسائط، وجعل هذا النظام حلقة أساسية ضمن  وبناءا
ومن هنا تربز ضرورة االهتمام هبذا النظام وتطويره وحتسينه ليتناسب مع املعايري واملقاييس .للنقل اإلقليمي والدويل اللوجستيةالسلسلة 
 ره التنموي وحتقيق امليزة النتافسية الدولية.لتمكن من أتدية دو  العاملية،

 .التنمية االقتصادية ،اللوجستيةاخلدمات ، النقل متعدد الوسائط، النقل قطاع :الكلمات املفاتي 

Abstract: 

            Intermodal transport is the prevailing style in the world in the future; it seeks to 

the complementary between local, regional and international transport system on one 

side, and the international trade system on the other side in light of world economic 

developments. This study have tackled the intermodal transport and logistics issue, the 

study and analysis the basic elements of multimodal transport such as railway lines and 

road networks by importance in saving time and increasing the level of profitability of 

this sector, it have also discussed the development and expansion of the concept of 

limited geographical supporter of ports to a free supporter unrelated to any geographic 

borders or restrictions. Economically, the intermodal transport has become an integral 

part of the integrated processes for raw material supply, production, storage and 

distribution carried out by economic projects, In addition, based on the results, this study 

will present some recommendations to activate the intermodal transport, and introduce 

this system as an important link in the logistics chain of regional and international 

transport. Hence, the necessity of considering this system, and working at developing 

and improving it in accordance with world criteria and standards for seeking its 

developmental role and achieve international competitive advantage. 

Key words: transport sector, intermodal transport, logistics services, and economic 

developments. 
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 مقدمة:
ل وخطى حيث أن هناك عالقة وثيقة بني النقيلعب قطاع النقل دورا مهما كمنظومة لتحقيق التنمية االقتصادية، 

يشارك االستثمار يف املعدات والبنية األساسية لقطاع كما  .التقدم االقتصادي املرهون مبدى منو وتطور كفاءة أنظمة النقل
 الدولية.لكفاءات التنافسية للتجارة النقل يف جذب االستثمار األجنيب، والرفع من ا

وتفعيل نظام  لدولية،انظم النقل املتطورة يف دول العامل املتقدم أدت إىل التطورات اهلائلة يف التجارة  ومن املعلوم أن
 يعد خطوة مهمة للنهوض ابالقتصاد الوطين، وأن التطورات اليت تعرفها قطاع وسائط النقل أدت إىل الوسائطالنقل متعدد 

 ملتعددامما قضى إىل انتقال العامل من النقل أحادي الواسطة إىل النقل  ،حاجة حدوث تكامل بني وسائط النقل املختلفة
 ابعتباره نظام مادي متكامل للنقل الدويل.  اللوجستيةالذي أضحى أحد املقومات الضرورية للخدمات  ،الوسائط

نقل متعدد فالاالقتصادية؛ قطاع النقل متعدد الوسائط يؤدي وظيفة جوهرية مهمة بني خمتلف القطاعات إن 
 الوسائط هو وليد التكنولوجيا احلديثة، وهذا ما جعل منه الوسيلة املثالية إلشباع حاجة التجارة الدولية لنظام عايل األداء

كان اقع اإلنتاج إىل أسواق التشغيل أو االستهالك يف الوقت وامللنقل البضائع من مو  التكاليفعايل الكفاءة ومنخفض و 
 احملدد.

منو حجم وحركة التجارة الدولية يتطلب خدمات النقل خاصة النقل البحري، ابعتباره من وجيب اإلشارة إىل أن 
 %10- %19 بار يساهم مبا يق العاملي، حيثأهم روافع االقتصادايت الدولية على مستوى الكون أتثرا بتقدم السوق 

 .100من حجم املبادالت التجارية الدولية
 إشكالية الدراسة: -أ

حتية املينائية األمر يتطلب ضرورة االهتمام ابلبنية الت النقل. فأصبحدعامات صناعة  أبرزتعترب املوانئ البحرية من 
هذا ما أدى ابلدول تتسارع للبحث عن تقنيات نظم النقل الذكية حلماية البيئة، وحتقيق أسلوب مستدام  ،101اللوجستيةو 

 ماهي خصائص"جوهرية تستحق الدراسة تنصب حول  إشكالية على ضوء األفكار السابقة تتجلىالنقل. يف إدارة عمليات 
  اللوجستية؟االسرتاتيجي يف اخلدمات  الوسائط ودورهالنقل متعدد 

 اتلية:وضعنا أسئلة فرعية جوانب اإلشكالية  ولإلملام بكل
 ستية ابجلزائر؟اللوجالنقل متعدد الوسائط واملنظومة ماهي خصائص  -
 العربية؟اللوجيسيت يف الدول  األداءمؤشرات اين تتجلى   -

                                                

 .09ص  متوز،النقل البحري، جملة النقل االلكرتونية، العدد العاشر،  وجستيات، ل2091مالك اخلضري، - 100 
الالزمة لتطبيق نظام النقل متعدد الوسائط )دراسة حالة حمطة حاوايت مرفا الالذقية(،  اللوجستيةلبىن ، ا2091ابسم غدير غدير/ سائر صليبة، - 101 

 .213ص  ،3، العدد 31العلوم االقتصادية والقانونية، سوراي، اجمللد  العلمية، سلسةجملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات 
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 اجلزائر؟واقع قطاع النقل يف  وما ه -
 وأدوات الدراسة: وسائل-ت 

 إلجناز املبياانت واجلداول. Excelاملستعملة يف الدراسة برانمج  تمن أهم األدوا
 فرضيات الدراسة: -ج

 ترتكز الفرضيات على إجاابت تسمح بدحض الفرضيات أو أتكيدها. ومن أهم الفرضيات املطروحة يف الدراسة:
 ؛واضحة للنهوض بقطاع النقل اسرتاتيجية يابغب النقل ابجلزائر يتميز -
  العربية؛اللوجيسيت يف الدول  األداءمؤشرات تتعدد  -
 ة على قطاع النقل واللوجستيك متعدد الوسائط خاصة االمارات العربية املتحدة؛سيطرة الدول العربي -
  ؛ضعف التبادل التجاري والتجارة البينية بني الدول العربية  -
 ؛إلجراءاتاأجنزت اجلزائر عدة مشاريع لتقوية قدراهتا اللوجستية لكنها تتطلب إجراءات لتبسيط  -
 .اللوجستيةنظومة واملالنقل املتعدد الوسائط  .1

 مفهوم النقل املتعدد الوسائط: 1.1
يعد النقل متعدد الوسائط نظام مادي متكامل يبدأ من املورد إىل غاية املستهلك يف سلسلة واحدة متناسقة ومتكاملة 

مـل مبوجبهـا نقل خمتلفة يف ظل وثيقة واحدة يتحعدة وسائط النقل متعدد الوسائط ينطوي على استخدام  أنوجند  احللقات،
مفهوم النقل متعدد ولقد أوضح مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية   .ولية أبكملهؤ متعهد النقل متعدد الوسائط مس
ئع بواسطتني نقل بضا "وعرفته املادة األوىل من االتفاقية يف فقرهتا األوىل على أنه  9110الوسائط، ومت إرساء دعائمه سنة 

عقد نقل متعدد الوسائط من مكان يف بلد ما أيخذ متعهد النقل فيه  أساسخمتلفتني على األقل من وسائط النقل على 
 .102املكان احملدد للتسليم يف بلد آخر" إىلالبضائع يف عهدته 

 :ومن منطلق هذا التعريف يتكون النقل من ثالثة مكوانت
  احلديدية.وسائط النقل: البحر، املمرات املائية، اجلو، الطريق الربي والسكك 
  ،ل.الصندوسائل النقل: السفينة، مراكب املالحة النهرية، الطائرات، القطارات، الشاحنات 
  والطبلية.وحدات التحميل النمطية للبضاعة: احلاوية 

                                                
ة، اجمللد التجارة البيئية العربية، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانوني أثر تفعيل النقل املتعدد الوسائط يف تنمية ،2001حممود زنبوعة  - 102
 .23ص: ، العدد الثاين، 22
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 :103يف النقل متعدد الوسائط جيب توافر الشروط االتية
  لبحرية.اال يشرتط أن يكون بني الواسطتني الواسطة و ورة أن يشتمل عقد النقل على واسطيت نقل على األقل ضر 
  األخرى.أن يكون النقل دوليا أي يتجاوز احلدود السياسية لدولة ما إىل داخل الدولة 
 ولية تنظيم النقل خالل أمناط النقل املختلفة أمام أصحاب البضاعة يف مقابل أجرة ؤ أن يعهد جلهة واحدة مس

 النقل.نقل لكافة مراحل 
  تكون بديل لسند الشحن فيما مت الشحن بطريق البحر أو و أن تصدر وثيقة نقل واحدة لكافة مراحل النقل

 ابجلو.تذكرة نقل يف األحوال اليت يتم فيها النقل 

  لألشخاص.عقد نقل البضائع ال 

 أمهية النقل متعدد الوسائط: 1.2
ظهرت أمهية النقل متعدد الوسائط استجابة للمتغريات العاملية يف جمال االقتصاد، الصناعة والتجارة، وقد برزت 

أمهيته حديثا مع التطورات التكنولوجية احلديثة، من خالل ظهور فكرة النقل الشامل اليت ترتكز النظر إىل عمليات النقل 
ن جارة الدولية، حيث يدرج أنشطة عدة ترتبط ابإلنتاج والتوزيع والتخزيالت لوجستياتالدويل من انحية شاملة يف إطار 

 اقتصادية.بفعالية رفيعة وتكلفة 
فالغاية من النقل متعدد الوسائط ضمان سراين ومرونة حركة البضائع وفقا لسلسلة نقل شاملة وبسعر واحد ويف 

ه تلبية تزايد دوره يف التجارة الدولية، وأتيت أمهيتوقت مضبوط. ومع بزوغ احلاوية ظهرت أمهية النقل متعدد الوسائط و 
 .104قتصاد الدويل والتجارة الدوليةللمتغريات العاملية يف اال

  البضاعة.لنقل اإلمجالية حتقيق وفورات يف التكلفة 
 اختصار الوقت املستغرق يف عمليات تداول ونقل البضاعة. 
  احملدد.إجناز نقل وتوصيل وتسليم البضاعة يف الوقت 
  مجاليةإلضرار للبضاعة أثناء الرحلة األحدوث ا التان واحلماية وتقليل احتمااألمتوفري املزيد من. 
  ضمان أعلى فعالية يف نقل البضاعة سواء عن طريق اختيار أفضل الوسائل أو الطرق حلركة سريها أو أنسب

 وسائل النقل حلملها
                                                

، لتجاريةاجملة البحوث والدراسات  البينية،مسامهة النقل متعدد الوسائط يف تطوير التجارة العربية  ،2091، عبد الكرمي كاكي وعبد احلفيظ حيياوي103
  .92: ص

لية االقتصاد، ك  دكتوراهرسالة  الفعالية االقتصادية لنظام النقل متعدد الوسائط ومتطلبات تطبيقه يف صوراي، ،2091حممد حسني خضرة،  - 104 
 .23ص:  دمشق، سوراي،



 من إصدارات املركز الدميوقراطي العريب

 

 سياسات النقل وأثرها على التنمية االقتصادية يف الوطن العريب        91

  

 

 

  لى املستويني ع وزايدة فعالية النقل وخفض تكاليفهابتكار طرق وأساليب جديدة لتنسيق عمليات النقل لرفع
 .105اإلقليمي والدويل

  فة وتعقد إدارة أنشطة النقل والتكلملي العا املستوىتكامل وسائط النقل على  حتقيق االجتاه حنوتعاظم
 .106اللوجستية

يل للبضائع، وأصبح الدو يعترب النقل املتعدد الوسائط نظام قانوين جديد للنقل يهدف إىل تطوير وتفعيل النقل و 
ستهلك بسرعة من املنتج إىل امل بضاعةة اللوجستية العاملية اليت تقوم يف جوهرها على إيصال اللجزء أساسي من السلس

وضحه يوهذا  العامل.خالل جمموعة من العمليات واخلدمات اللوجستية ذات الكفاءة العالية يف خمتلف دول  وأمان، من
 اجلدول التايل:

 : النقل متعدد الوسائط وأحادي الواسطة(01)اجلدول رقم 

 النقل أحادي الواسطة النقل متعدد الوسائط
 تعدد مرات الشحن وتعقدها خدمة مباشرة ومسرية للشاحن

 صعوبة ضبط التوقيت خدمات التزامن احملكم
 مجود يف اختيار وسيلة النقل الرتشيد يف اختيار وسيلة نقل وخط سري الرحلة

 تعدد عمليات النقل مع زايدة التكاليف التكاليف أبقلتكامل عمليات النقل 
 التعامل مع انقلني متعددين التعامل مع متعهد واحد للنقل

 تتعدد املسؤولية بتعدد وسائل النقل مسؤولية واحدة يف مواجهة الشاحن
 تتعدد واثئق النقل وثيقة نقل واحدة

ختفيض حجم املخزون والوصول إىل املخزون الصفري لليقني من 
 خدمات النقل 

سيطرة ال وأحكامزايدة حجم املخزون لعدم اليقني من اخلدمات املختلفة 
 عليها

 كثرة ما تتعرض له البضائع من التلف واخلسارة والضياع تقليل تلف وضياع البضائع
 لة البضائع حىت تصل إىل يد املستهلكطول زمن رح حتقيق مبدأ سرعة تسليم البضائع

 تلالحتادا املؤمتر املوسع الثاين تطوير النقل الدويل متعدد الوسائط يف الدول العربية ودور النقل البحري، ،2001بدوي، علي الدين  عصام ر:املصد
 .1ص ،القاهرة ،النوعية املتخصصة حول دور النقل متعدد الوسائط يف تنمية التجارة العربية البيئية العربية

                                                
سوراي، صاد، دمشق، قتلية االالنقل املتعدد الوسائط يف الوطن وأثره يف التجارة العربية البيئية، رسالة دكتوراه ك، 2009خالد بسام مصطفى،  - 105
  91ص:

، لوجيستيك النقل الدويل للبضائع يف اجلزائر ودوره يف التنمية االقتصادية، رسالة دكتوراه يف العلوم التجارية، جامعة بن 2091امال،  فلبازه - 106 
 .12اجلزائر، ص  مستغامن،ابديس 
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 نظام النقل متعدد الوسائط: طبيقمتطلبات ت 1.3
إن تفعيل نظام النقل متعدد الوسائط أصبح شرطا على كل الدول اليت ترغب يف استقطاب شركات النقل العاملية 
وجعل أراضيها ممرا للسلع الدولية، ولتطبيقه البد من حتقيق عدة متطلبات تشكل أهم الركائز األساسية للنقل متعدد 

 الوسائط، أمهها: 
 البنية التحتية اخلاصة ابلنقل: -1

قارنة بباقي وسائل متعد املوانئ البحرية النقطة األهم يف سلسلة النقل الدولية بسبب اخنفاض تكاليفه النقل البحري:  (أ
يصبح املرفأ املكان  ئمةاملالمن اقتصادايت احلجم الكبري للنقل، فبعد هتيئة البنية التحتية  االستفادةالنقل مع إمكانية 

 احلاوايت موانئية وهي املرافئ احملور كما برزت . النقلآخر من نوع إىل  واالنتقاللتخزين املناسب للقيام بعمليات التفريغ وا
طوير إجراءاهتا تاملوانئ تسهيل و على سلطات  ولذلك جيبكافة اخلدمات اللوجستية،  توفرالعمالقة و السفن تستقبل 
لنقل من الكفاءة خاصة ا الالزمة للرفع املوانئ من الساحات، االرصفة واملعدات، وتعزيز بنية واإلدارية التنظيمية

 . 107ابحلاوايت
تربط  ذات جودة عالية رقالطمن شبكة  توافريقتضي ولتفعيل النقل الربي يف منظومة النقل متعدد الوسائط النقل الربي:  (ب

اليت عاملية خصوصاً  وذات مواصفات عالية الكفاءةنقل برية أساطيل  ريتوفوكذا البد من املوانئ الرئيسية ابملدن املختلفة، 
 .108السري األمن عند نقل البضاعة وكذلك توفرالتفريغ، الشحن و عمليات سرعة لتحقيق احلاوايت وذلك  تنقل

ط ينافس النقل البحري، اذ تعترب ركيزة أساسية من ركائز النقل متعدد الوسائ احلديدية فهوابلنسبة للنقل ابلسكك  أما
لى شبكة وحىت يتم تطبيقه يف هذا النظام حيب أن يتوافر ع عة من حيث احلجم والسعة والتكلفة،بسبب امليزات املتنو 

متطورة وجيدة لربط املوانئ ابحملطات املتخصصة لتداول البضائع واملوانئ اجلافة، وهذا بوضع دراسة شاملة لشبكة السكك 
 .109بني الدول املتجاورة ما احلديدية، وحتديث التشريعات اخلاصة هبذا النمط من النقل وخصوصا

يعترب النقل اجلوي جزء من منظومة النقل متعدد الوسائط ولكي يتم تفعيله جيب أن تتوافر على أسطول النقل اجلوي:  (ت
من الطائرات احلديثة، كما جيب آن تكون املطارات قريبة من املوانئ الرئيسية ومراكز الصناعة جمهزة مبحطات جتميع 

  .. ويستخدم يف حالة نقل البضائع غالية الثمن وسريعة التلفوشحن وتوزيع البضاعة

                                                

النقل متعدد الوسائط ومتطلبات تطبيقه يف مرفأ الالذقية، جملة جامعة تشرين ، 2092نورالدين هرمز، عماد الدين عبد احلي وسامر أمحد،  -107 
 .11ص:  ،3، العدد 13العلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد  العلمية، سلسلةللبحوث والدراسات 

القانونية، اجمللد ة دمشق للعلوم االقتصادية و ثر تفعيل النقل املتعدد الوسائط يف تنمية التجارة البيئية العربية، جملة جامع، أ2001حممود زنبوعة،108 
 .11ص: ، 02، العدد 22

، 31الالزمة لتطبيق نظام متعدد الوسائط، جملة جامعة تشرين للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد  اللوجستيةلبىن ، ا2091قعري ابسم صليبة، - 109 
 .11ص: ، 03العدد 
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 اإلطار القانوين والتشريعي:  (1
يتطلب النقل الدويل عبور البضائع ألكثر من دولة، ولكل دولة نظم مجركية خمتلفة لذلك إن إقامة بنية حتتية للنقل 

ية تتضمن واضحة وموحدة، من خالل إبرام اتفاقيات دولاملتعدد الوسائط ال تكفي بل البد من وضع بنية تنظيمية وقانونية 
مم املتحدة اخلاصة ألاتفاقية ا جند الدولية يف هذا اجملال االتفاقياتومن أهم  .قواعد موحدة تلتزم هبا مجيع الدول األعضاء

، وقواعد غرفة التجارة 9111واتفاقية األمم املتحدة املسماة قواعد هامبورغ لعام  9110ابلنقل الدويل متعدد الوسائط لعام 
 .9119110 لعام ICCالدولية 

 نظام تبادل البياانت واملعلومات االلكرتونية:  (2
لى التأخريات من خالل القضاء ع واللوجستياتتلعب تكنولوجيا املعلومات والربجميات دورا مهما يف أنشطة النقل 
ن نظام النقل ابإلضافة إىل أن اهلدف األساسي م املبالغة يف األعمال الورقية، كما تزيد من فعالية استخدام تسهيالت النقل.

م املعلومايت تصميم بوابة النظايقتضي و  متعدد الوسائط حتقيق ختفيضات يف التكاليف والنفقات عرب مراحل عملية النقل.
لية وحمطات الشحن ومجارك وسلطات حم العالقة بني وكالءذات الفاعلة  لوماتية خلدمات النقل تساهم فيها مجيع األطرافمع

 .111يقوم النظام على قاعدة بياانت تتضمن كافة املعلومات املطلوبة عن اخلدمات اللوجستيةوالبد أن لوجستية، 
 املضافةلقيمة آتزر اخالل بدوره على أكمل وجه من  القيامالنقل متعدد الوسائط لن يستطيع جيب اإلشارة إىل أن و 

 عددمتالنقل حيتاج أخرى  ومن جهة، جهة، هذا من للعمالء اإلمداداللوجستيات وإدارة سلسلة  خدمات يف املتمثلة
 :112ل الذكية مايليلنظم النقاايت الرئيسية تشمل الغ. و وقواعد البياانت املعلوماتفيض غزير من تكنولوجيا  ىلالوسائط إ
  النقل.زايدة الكفاءة التشغيلية والسعة لنظام 
  للمنتقلني.حتسني مستوايت احلركة والراحة 
  املرورية.حتسني مستوى السالمة 
  االقتصادية.حتسني اإلنتاجية 
  البيئية.ختفيض استهالك الطاقة واحلد من اآلاثر 

                                                

" األوجه القانونية والتجارية"، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجية والنقل البحري،  ،9111، فاروق ملش، النقل املتعدد الوسائط - 110 
 .213االسكندرية، ص

نورالدين هرمز، عماد الدين عبد احلي وسامر أمحد، النقل متعدد الوسائط ومتطلبات تطبيقه يف مرفأ الالذقية، جملة جامعة تشرين للبحوث  -111
 .2092، 3، العدد 13العلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد  العلمية، سلسلةوالدراسات 

 . 990ص  ظم النقل الذكية أهم مواضيعها وفرص تطبيقها، اململكة العربية السعودية،ن، 2009سعد بن عبد الرمحن القاضي، - 112
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 : اللوجستيةاملنظومة و النقل متعدد الوسائط  1.4
مليات النقل على ع تستندالنقل متعدد الوسائط اليت أمهية جاءت بروز فكرة نظام النقل الدويل املتكامل إن مع 

رونة حركة نظام النقل متعدد الوسائط يهدف إىل ضمان انسيابية وم، وابلتايل فإن الدويل يف إطار لوجستيات التجارة الدولية
نسبيا، وعلم ميزج ثا جماال حدي اللوجستيكإدارة  تعرفولذا   .نقل متكاملة ابلسعر والوقت املناسبالسلع خالل سلسلة 

إىل "عملية  لوجستيةالبني علوم اإلدارة واجملاالت األخرى مثل اإلنتاج والتسويق واإلدارة املالية، يشري مصطلح إدارة السلسلة 
ورد وتنتهي عند املستهلك النهائي من خالل تقدمي مزيج من السلع حتقق التكامل بني جمموعة من األنشطة تبدأ من امل

 .113واخلدمات واملعلومات مبا حيقق قيمة مضافة من وجهة نظر عمالء املؤسسة "

ويف جمال النقل تعرف لوجستيات النقل أهنا "جمموع األنشطة واخلدمات اليت تضمن حركة انجعة للبضائع واملعلومات 
املنظومة اللوجستية الدعامة الرئيسية  وهنا تعد .114ومراكز التصنيع والتخزين وأماكن العبور واالستهالك"بني وحدات اإلنتاج 

 .لنظام النقل متعدد الوسائط
أساسية لتطوير ولتفعيل النقل متعدد الوسائط من خالل حتقيق األهداف التالية: ختفيض تكاليف النقل كما تعترب  

 لسلعاتخزين والنقل لغاية وصوهلا إىل املستهلك، دمج أمناط النقل ببعضها وضمان تنقل إىل أدىن مستوى، تقليص آجال ال
العمل املرونة يف اختيار أفضل وسائل النقل و  أتمني، للسلعمن وسيلة ألخرى دون آجال إضافية، تقدمي خدمات إضافية 

 .115ستوىواحلصول عليها إىل أدىن م السلعةوتقليص املدة الزمنية اليت تفصل بني طلب  السلعمن نقل أعلى سالمة و 
وال  ولوجستيات النقلالنقل متعدد الوسائط  هناك ارتباطا وثيقا بني فنجد وحسب جتارب الدول يف جمال النقل 

ستية املقومات األساسية ملفهوم اإلدارة اللوج أهموابلتايل يعد النقل متعدد الوسائط أحد ، ميكن تطوير أحدمها دون اآلخر
فالنقل ميتص نسبة ا؛ هبسواق اليت يتعامل اخلدمي وبني األ احلديثة ابعتباره النشاط الذي يربط بني املشروع اإلنتاجي أو

، اخلام دمن إمجايل تكلفة األنشطة اللوجستية واليت تزيد عن تكلفة أي نشاط أخر ابستثناء تكلفة املوا% 90تصل حوايل 
من إمجايل قيمة املبيعات ابلدول املتقدمة، بينما يف الدول النامية ما زالت يف % 1لقد وصلت التكلفة اللوجستية إىل و 

  .116"%30د حدو 

                                                
 .11ص:  اجلديدة للنشر، االسكندرية،امعة دارة اللوجيستيات، دار اجل، إ2003هنال فريد مصطفى، وجالل العبد، - 113
جامعة الدول العربية، قطاع الشؤون ، 2099دراسة متطلبات إدخال نظام النقل متعدد الوسائط يف الدول العربية )أمثلة خمتارة لبعض الدول(،  - 114

 .1االقتصادية إدارة النقل والسياحة، القاهرة، ص
دراسة مقارنة بني ميناء روتردام وميناء وهران، رسالة دكتوراه يف العلوم -املوانئ البحرية دور اللوجيستيات يف تطوير ،2091حياة رصاع،  -115

 .923االقتصادية، جامعة حممد بن أمحد وهران، ص 
 .991االسكندرية، ص  اجلامعي،، إدارة اللوجيستيات، دار الفكر 2091أمين النحراوي،  -116
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أمهية النقل متعدد الوسائط يف مسامهته يف تطور التجارة الدولية من خالل نظام ونستخلص من خالل هذا اجلزء أن 
يصال املنتج من الباب إىل الباب، وضمان وصول البضاعة ساملة دون أن يتخلى مؤمن البضائع عن اللوجستيات ودوره يف إ

 . وظيفة النقل تعد حلقة وصل بني املؤسسة واألسواق املسؤولية
يعترب اختيار وسائل النقل من املستلزمات األساسية إلدارة عملية التوزيع بدقة بسبب أتثريها على كفاءة العمل، كما 

الذي يسمح للمؤسسة ابلتكيف مع التوقعات احلالية واملستقبلية للعمالء وحتقيق جودة عالية وتقليل التكاليف اإلمجالية 
، وقد وسائط العمود الفقري لعمليات تدفق السلع من املنتج إىل املستهلك، ومنه أصبح النقل متعدد الاللوجستيكألنشطة 

اقيات أدى ابملؤسسات إىل تقدمي مشروعات التف األخرية مماتطورت وسائل النقل متعدد الوسائط بدرجة هائلة يف اآلونة 
 تنفيذه.نظام متعدد الوسائط تبني سياسته وآليات 

 عربية:الاللوجيسيت يف الدول  األداءمؤشرات  -2
مات العاملية من خالل جمموعة من املؤشرات الصادرة عن منظ اللوجستيةلتعرف على أداء العامل العريب يف السلسلة 

 األمم املتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد( اليت تتضمن تصنيف كفاءة قطاع النقل واخلدمات دولية مثل البنك الدويل ومؤمتر
ملعظم دول العامل، وتظهر هذه املؤشرات مدى قوة وضعف وتطور أية دولة يف جمال أمناط النقل املختلفة واخلدمات  اللوجستية

 املكملة له.
أهم هذه املؤشرات هو مؤشر األداء اللوجيسيت العاملي الذي يصدر عن البنك الدويل،  وجيب اإلشارة إىل أن من

 ل مراحل سلسلة التوريد، ويقوم التقرير على مبدأ أن التجارة الدولية تتم منويغطي هذا املؤشر يف تقييمه إىل حد ما كام
ة الدولية ، وإن مسامهة أية دولة يف تسهيل التجار اللوجستيةخالل شبكة مرتابطة من الناقلني والوسطاء ومتعهدي اخلدمات 

ية االسترياد والتصدير واإلجراءات اجلمركتكون من خالل جمموعة من اإلجراءات والعوامل الداخلية يف الدولة مثل إجراءات 
  .والتسهيالت اجلمركية وبنية النقل واالتصاالت
 العربية اللوجيسيت للدول: مؤشرات األداء (02)اجلدول رقم 

2018 2016 2014 2012   
 اإلمارات العربية املتحدة 3.78 3.539098 3.941767 3.96
 قطر 3.32 3.516657 3.599232 3.47
 عمان 2.89 2.995026 3.234308 3.2

 اململكة العربية السعودية 3.18 3.148437 3.156376 3.01
 البحرين 3.05 3.083116 3.314021 2.93
 الكويت 2.83 3.0113 3.151619 2.86
 مجهورية مصر العربية 2.98 2.965911 3.184964 2.82
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 لبنان 2.58 2.725805 2.717255 2.72
 األردن 2.56 2.873924 2.956611 2.69
 تونس 3.17 2.550996 2.496688 2.57
 املغرب 3.03  2.665994 2.54
 اجلزائر 2.41 2.649451 2.769683 2.45
 السودان 2.1 2.160954 2.530408 2.43
 موريتانيا 2.4 2.228909 1.866001 2.33
 اجلمهورية العربية السورية 2.6 2.090922 1.598322 2.3

 الصومال  1.773126 1.747098 2.21
 العراق 2.16 2.29784 2.149902 2.18
 ليبيا 2.28 2.496979 2.264495 2.11

 .الصادرة عن البنك الدويل 2091-2091-2092-2092تقارير مؤشر األداء اللوجيسيت سنوات ل اإلعالمية اإلحصائية : املنشوراتاملصدر
https://data.albankaldawli.org/indicator/LP.LPI.OVRL.XQ 

ر عن الصاد اللوجستيةتصدر اإلمارات الدول العربية يف مؤشر أداء اخلدمات من خالل اجلدول أعاله يتضح 
ذلك، حلت سلطنة عمان يف  ، إىل2091وحدة التجارة العاملية والتكامل اإلقليمي التابعة جملموعة البنك الدويل للعام 

، وأحرزت السلطنة تقدماً الفتاً يف مؤشر األداء اللوجسيت لعام 2091يف مؤشر األداء اللوجسيت لعام  عربياللمركز الثالث 
 يف اللوجستيةعاملًيا يف مؤشر أداء اخلدمات  92والـ عربًيا  9الـ دويل؛ واحتلت البحرين املرتبة ، الصادر عن البنك ال2091

على املؤشر  10الـ أظهر التقرير تصنيف مصر ابملرتبة كما  .دولة 911بقائمة تضم  2091حىت العام  2092الفرتة من 
عربيا بعد كل من اإلمارات وقطر وعمان  1الـ ملرتبة ، لتأيت يف ا2091حىت  2092نفسه، ولكن خالل الفرتة اجملمعة من 

  .117والسعودية والبحرين والكويت

 اجلزائر.النقل يف  واقع قطاع -3
تطوير قطاع  ةاسرتاتيجيمن خالل  بداية القرن احلايل اهتماما كبريا بقطاع النقل اجلزائرية منذأولت السلطات قد 
فق منشورات الوكالة اسرتاتيجية النقل املتبعة و  الغاية منالقطاعات األخرى، وإن  اليت جترابعتباره القاطرة  اجلزائر،النقل يف 

 :118الوطنية لتطوير االستثمار يف اجلزائر هو العمل على حتقيق زايدة يف عروض وسائل النقل ابلقدر الذي يضمن ما يلي
 واملسافة.تطوير نوعية اخلدمة لتقليل الزمن -
 اللوجستية للمتعاملني االقتصاديني.االستجابة لالحتياجات  -

                                                

2021-11-: 20 Consulté le. https://thenewkhalij.news/article/116158/ 117   
 .19ص: ، 09 ، العدد09دور قطاع النقل يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائر، جملة البشائر االقتصادية، جملد ، 2091وفاء سالمة،  -118

https://data.albankaldawli.org/indicator/LP.LPI.OVRL.XQ
https://thenewkhalij.news/article/116158/
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 ضمان التنمية املستدامة مع إعطاء األولوية للتنوع والربط بين خمتلف وسائل النقل. -
يعد الطريق أهم حلقة وصل يف اجلزائر مقارنة ابلنقل اجلوي والنقل البحري، وكذا السكك احلديدية  النقل الطرقي3-1

، جعل منها شبكة 2كم2.319.112ب سواء نقل املسافرين أو نقل البضائع، نظرا لكرب مساحة اجلزائر واليت تقدر 
  91.919-الوالايتكم ما بني   23.119 -كم طرق وطنية.   21.932-كم تنقسم إىل: 999.000طرق تقدر حبوايل 

 کم ما بني البلدايت.
كم، ميتد من اجلدود 9291يبلغ طوله  غرب(-الطريق السيار )شرق مشروع األعمال الطرقية احلديثة  أبرزمن و 

تلمسان إىل الطارف( منها: الطارف، عنابة،  )منوالية  22اجلزائرية التونسية إىل احلدود اجلزائرية املغربية غراب، يغطي حوايل 
 .119مليار دينار 109قسنطينة، سطيف، اجلزائر العاصمة، الشلف، وهران وتلمسان. تقدر تكلفة اجنازه 

  النقل ابلسكك احلديدية 3-2
ا يوفره السكك احلديدية مكملة وداعمة لشبكة النقل الطرقي مب تربالركائز األساسية لالقتصاد الوطين، وتع أحدميثل 

أن هذه  الإ، ومتتاز شبكة النقل ابلسكك احلديدية يف كثري من البلدان أبمهية ابلغة اللوجستيةيف املنصة  البضائع من نقل
لنقل يقدر الطول اإلمجايل للشبكة املستعملة من طرف الشركة الوطنية لو  األمهية مل تصل إىل املستوى امللموس يف اجلزائر.

 30 ةنسب إنشبكة سكك حديد يف املغرب العريب، رغم ذلك ف أطوللك اجلزائر ، كما متكم2200ابلسكك احلديدية 
يف كل من املغرب وموريطانيا، ويف تونس  % 900استغالل الشبكة  تقدر نسبةقارنة مع الدول املغاربية وم غري مستغل، %

من خالل اجلدول لنقل يف اجلزائر وضعية ا وسنحاول توضيح .120% 10أما يف اجلزائر وصلت إىل  % 12وصلت إىل 
 االيت:

 : حالة النقل يف اجلزائر(03)دول رقم اجل

 النقل الربي للبضائع جملمع السوقيات والنقل
 2091 2091 2091 الوحدة  التعيني 

 99.993 20.931 92.112 ط 901 احلمولة املشحونة
 احلمولة ابلطن الكيلومرتي 

 والنقل  الشركة الوطنية للسوقيات
 2121 ط كم 901

211 
3290 
909 

2112 
292 

 النقل البحري
 21.2 21.0 92.0 ط 190 بضائع مفرغة

                                                
 32: ص واحللول، جملة التنمية واالقتصاد التطبيقي، جامعة املسيلة، املعوقات اجلزائرقطاع النقل الربي يف  واقع، 2020، حواضبلاجلياليل  -119
، ختصص التسيريودورها يف خلق القيمة، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم  اللوجستية، اداء وجودة اخلدمات 2090عبد العزيز بن قرياط،  - 120

 .991اجلزائرص: قاملة،،  9129ماي  1اقتصاد تطبيقي وتسيري املنظمات، جامعة 
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 19.3 12.9 11.0 ط 190 بضائع مشحونة
 11.2 11.9 10.1 ط 190 احملروقات

 119 912 299.9 ط 390 بضائع عامة
 1.9 1.1 1.9 3م 190 غاز طبيعي مميع
 9.1 9.1 1.2 ط مرتي 190 منتجات أخرى

 النقل اجلوي
 املسافرون

 ألف طن
93101 92219 92211 

 22130 21113 23319 الشحن
 لإلحصائياتاملركز الوطين اجلزائرية،  : اجلمهوريةاملصدر

"خبصوص النقل الربي أنه مت إنشاء 121، 2020ويف هذا السياق مت حوصلة عن إجنازات قطاع النقل خالل السنة 
اجلزائر"، وذلك ابملوازاة مع مواصلة اجناز مشروع  RATP"    العاصمة لتحل حمل شركةشركة فرعية ملؤسسة مرتو اجلزائر 

توسعة شبكة ميرتو اجلزائر العاصمة يف شطره الرابط بني عني النعجة، براقي واحلراش واملطار، إىل جانب مواصلة اجناز اخلط 
عد اهلوائي يف تيزي صاألول للرتامواي يف والية مستغامن وكذا متابعة أشغال التوسعة يف قسنطينة مع االستمرار يف اجناز امل

. كما مت استالم حمطتني بريتني للمسافرين يف كل من غرداية وإليزي، وهذا مبقابل تواصل عملية اجناز حمطات أخرى يف وزو
 والايت قاملة مغنية، سكيكدة، جانت، أدرار واجلزائر )بئر مراد رايس(.

ال اجلوي جناز كل من مشروع تطوير تسيري اجملوفيما يتعلق ابلنقل يف اجملالني اجلوي والبحري، هناك مواصلة ا
واحملطة اجلديدة ملطار وهران، إضافة إىل انشاء عدة أبراج مراقبة، إىل جانب تطوير وحتديث النقل البحري بتعزيز أسطول 

 مركبة. 100مسافرا و 9100" واليت تسع 3الشركة الوطنية لنقل املسافرين بباخرة "ابجي خمتار 
والبضائع  مت منح عقدي امتياز للنقل البحري للمسافرينحيث  املرور ابلعاصمة عرف بطء غري متوقع مشروع تنظيم حركة-

شهادة للناقالت، 911شهادة كفاءة للبحارة و 290اعتمادات ملمارسة نشاط مساعدة للنقل البحري و  01وكذا إصدار 
نقل واليت سيما بعد أن مت تدشني حاضنة قطاع الوتعترب هذه احلصيلة مؤشرا على التحول الرقمي الذي يشهده القطاع، ال

 تك". -تستوعب عشر شركات انشئة "نقل
واليت تشكل هاجسا للمواطن، حيث أنه مت طرح ورقة  بناء طرق سريعة موازية أو ذات طوابق لتجاوز مشكلة االزدحام-

سباين، وأن ملشروع لطرفني جزائري واطريق تضم عدة خطط من بينها اجناز نظام للتحكم يف حركة املرور، حيث أسند هذا ا

                                                
121 http://www.apn.dz/AR/plus-ar/actualite-ar/6396-2021-01-25-14-44-53. Consulté le : 12-12-2021  
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رفض اعطاء تصاريح الستخدام كامريات املراقبة واأللياف البصرية تسبب يف توقفه، إضافة إىل انسحاب الشريك االسباين 
  .91 -بعد تفشي كوفيد

مفرتق طرق، حيث كان  900حبسب هذا اخلطة، كان يفرتض أن يتضمن مشروع تسيري حركة املرور ابلعاصمة انشاء و -
فقط. وابملقابل،  22مفرتق طريق كمرحلة أوىل، إال العملية عرفت بطًء غري متوقع فلم يتم اجناز سوى  200سينجز منها 

ي يف العاصمة هو إنشاء طرق سريعة موازية أو ذات طوابق، أوضحت احلكومة أن احلل األجنح ملشكلة االزدحام املرور 
ألف  220رور ، مثال يشهد مزرالدة-بود واووذلك بسبب ضعف طاقة استيعاب الطرق السريعة احلالية، فالطريق السريع 

  "سيارة يوميا.
 خالصات واستنتاجات:

 توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
  كلفة النقل بتطبيق النقل متعدد الوسائط والذي خيفض ت رهني اللوجستية تسهيل النقل وختفيض التكاليفإن

 واالتصال 
   ها.وغري ختفيض زمن االنتقال وسهولة وبساطة اإلجراءات اإلدارية والتجارية واجلمركية وعبور احلدود 
 للوجستيةاات تعاظم وتواكب دور نظام النقل متعدد الوسائط يف خدمة التجارة الدولية الذي يندرج ضمن اخلدم 

 واملستوردة.اليت تسهل تدفقات البضائع املصدرة 
  ختلفة ومن أهم تلك املو موعة من األسباب املتنوعة جملضعف التبادل التجاري والتجارة البينية بني الدول العربية

  .دولوعبور احلدود واجلمارك بني هذه ال ،والتبادل التجاري ٕ وإجراءاتهاألسباب صعوبة وتعقد حركة النقل 
  يف هذا القطاعة أمهيعلى  االقتصاد، وتؤكد مؤشرات االقتصاديةإحداث التنمية ا يف يلعب قطاع النقل دورا كبري 

 .ينالوط لالقتصاديدعم العملية التنموية ا خلق فرص العمل ممو  االقتصادي،دة النمو ايخلق الثروة وز 
  حمدودة. ينالوط ابالقتصادالنهوض  مهته يفواضحة للنهوض بقطاع النقل ومن هنا تبقى مسا اسرتاتيجيةغياب 
  لنقل  كالنقل الربي ابستخدام الشاحنات املخصصة  وسائط عدةللنقل بتدخل  لوجستيةتتطلب توفري شبكة

 البحري ابحلاوايت لتتالئم مع مستجدات النقل الدويل متعدد الوسائط. احلديدية، والنقلاحلاوايت أو النقل ابلسكك 
  يساهم تطوير القطاع اللوجستيكي يف تسهيل العمليات التجارية الدولية إال بتجهيز املوانئ بكافة املعدات

 املعلومات.واألجهزة املتطورة، وتكنولوجيا 
 ليص التكاليف قيت تسهل عمليات الشحن والتفريغ وتتطوير البىن التحتية اخلاصة بوسائط النقل املتنوعة وال

 .للنقل اللوجستية
 :ويف ضوء النتائج املتوصل إليها توصي الدراسة مبايلي



 من إصدارات املركز الدميوقراطي العريب

 

 سياسات النقل وأثرها على التنمية االقتصادية يف الوطن العريب        99

  

 

 

  تسهيل إجراءات النقل الدويل واللوجيستيات ابتداء من نقطة املنشأ إىل نقطة االستهالك مبا حيقق كفاءة وسرعة
 حركة النقل أبقل تكلفة.

 حميطها. نظام النقل يف املؤسسة متاشيا مع تطور تطوير أساليب تسيري 
  ضرورة وضع إسرتاتيجية واضحة وعقالنية لتحسني قطاع النقل، وتشرف عليها سلطة ضبط لتسهيل التسيري

 للقطاع.احلسن 
 القواعد  تفاقيات الدولية هبدف توحيدالتشريع قانوين خاص بنظام النقل املتعدد الوسائط ينسجم مع ا إنشاء

 .املتبعة يف كافة الدول واإلجراءات
  ت النقل متعدد الوسائط بسن تشريعات مجركية ملنح تسهيالسد الفراغ التشريعي الذي يغفل تنظيم منظومة

 املتعاملني.للمستثمرين 
  احملطات و وانئ تقوم إبدارة امل أنإقامة شركات متخصصة إبدارة النقل املتعدد الوسائط وميكن هلذه الشركات

 فيها.تية اللوجس
  الوسائط.تطوير اهلياكل التنظيمية واإلصالح اإلداري لكافة اجلهات املتعاملة مع النقل متعدد 
  عالية.إنشاء شركات شحن دولية مع معدات موحدة وموظفني ذوي خربة 

 امتة: خ
السلع واملنتجات  املتزايدة لتبادلالنقـل متعـدد الوسـائط السـمة األساسـية للنقـل الـدويل احلـديث، نظرا لألمهية أصبح  -

لنقـل حيـث هـو نظـام مـادي متكامـل ل ،املنافسة املؤسسة علىعامال حامسا لقدرة  بني خمتلف املناطق أصبح نشاط النقل
 .الدويل احلديث، حيكمه نظام قانوين جديد يهدف إىل تيسـري حركـة التجـارة الدوليـة

النشـاط  ، ابعتبـارهاملتكاملةاإلدارة اللوجسـتية احلديثـة  نصةمات األساسـية واهلامـة ملو احـد املقـ النقل يف اجلزائر ديع  -
الـذي يـربط بـني املشـروع اإلنتـاجي وبـني األسـواق التـي يتعامـل معهـا، فهـو عنصـر أساسـي مـع املعلومـات واالتصـاالت 

  .ونوعالتحقيـق الزيـادة اإلنتاجيـة كمـا 
، يربز القتصادياضافة والنمو ملخلق القيمة ايف القطاع  مسامهة هذا، وتتبع يف اجلزائرع قطاع النقل واقإن دراسة  -

مع  ااالقتصادية، كما أن اجلزائر مازالت البىن التحية حتت املستوى املطلوب خصوصالتنمية  مقاييسأهم  يعدالقطاع أن 
 تزايد حركة التجارة الدولية.
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Morocco High speed train model 
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  امللخص:

سري من املصطلحات احلديثة، مل يتم تداوله إال يف جمال حمدود يتجلى ذلك يف القانون األيعترب مصطلح املناصفة البيئية 
فاملناصفة البيئية بني اجلهات اململكة  والقانون الدستوري، مما جعلنا البحث يف هذا اجملال ملا له من أمهية ابلغة يف اجملال الذي اخرتانه،

ما هو نظري وتطبيقي وهذا  بني متزجحة العلمية اليت تطلبت منا دراسة ااخلصبة يف السقطار فائق السرعة منوذجا تعترب من املواضيع 
ال شك الكل يعرف األمهية االقتصادية اليت حتتلها اجلهة يف مجيع التشريعات حيت . ان نبينه من خالل هذه الدراسة حاولناما 

ملعهودة  مجيع براجمها حىت ميكن حتقيق املناصفة اأصبح للجهة صالحيات اقتصادية واسعة جعلت من التنمية حمور أساسي يف
فمالحظ أن جل الركائز األساسية اليت تتمحور عليها التنمية هي التنمية االقتصادية اجلهوية البيئية التنقلية وخصوصا قطار فائق 

ن هنا نطرح هذه ين احلديث ومالسرعة الذي أصبح من األساسيات األساسية يف برامج التنمية البشرية يف إطار التحديث االلكرتو 
 .اإلشكالية اليت سنعاجل فيها الدور األساسي الذي ستحققه هذه املناصفة على مستوى اجلهات

 ق السرعةقطار فائ-لبيئة، املناصفة البيئيةاالقتصاد، ا الكلمات االفتتاحية:

Abstract: 

The term “environmental equity” is considered one of the modern terms, and it was only 

used in a limited field, which is reflected in family law and constitutional law, which made us 

research in this field because of its great importance in the field we have chosen, The 

environmental parity between the Kingdom’s regions is a high-speed train as a model that is 

considered one of the fertile and tumultuous topics in the scientific arena Which required us to 

study a mixture between what is theoretical and practical, and this is what we turned to show 

through this study 

When the authority has broad economic powers It has made development an essential 

focus in all its programs so that the usual fairness can be achieved It is noted that most of the 

main pillars on which the development revolves are the economic, regional, environmental, and 

mobility development, especially the high-speed train, which has become one of the basics The 

basic role in human development programs within the framework of modern electronic 

modernization, and from here we pose this problem in which we will address the basic role that 

this equalization will achieve at the level of the authorities. 

Keywords: economics, environment, ecological equivalence - high-speed train 
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 :مقدمة

، "9112 نةسحتتل البيئة موقعا متقدما يف جدول األعمال الدولية، حيث حتققت اجنازات هامة منذ مؤمتر استكهومل 
امل يعترب وأاثر االنتباه أن التقدم التكنولوجي والصناعي الذي أصبح يعرفه الع ،الذي عرض فيه أهم املشاكل البيئية البشرية

مما جعل العديد من الباحثني البحث عن احللول، وذلك عرب تكتل مجيع الدول ، 122سببا حقيقيا ملشاكل بيئية حادة"
سان، ويتفاعل مفهوم البيئة هي كل ما حييط ابإلنيف حني  .اليت تعاين منها مجيع الدولالعاملية لتخفيف من هذه الظاهرة 

 .123"اإلنسانوم به مع عناصره، ومن هنا فإن موضوع البيئة ال يهم فقط اجلوانب الطبيعية، بل كل ما يق
 احلايل،صران ع األساسي يفالدولية والوطنية واجلهوية فإهنا تظل اهلدف  سواء منهاومهما تعددت أنواع املناصفة 
وتعرف اجلهة يف االصطالح القانوين أهنا مفهوم حديث، ترتبط ظهورها يف الدول  .لكن ما يهمنا هو موضوعها اجلهوي

واحد من روافد األساسية لالمركزية، لذلك يشار إليها يف الدساتري العصرية على أهنا مجاعة الليربالية ابلعمل الدميقراطي، و 
فأعطى  2099أما التعريف الدستوري لسنة  .124" االستقالليني اإلداري واملايلترابية المركزية تتمتع ابلشخصية املعنوية و 

 .125واجلماعات والعماالت واألقاليمبل اعترب اجلماعات الرتابية للمملكة أبهنا اجلهات  خمالفا،تعريفا 
 إذ تسري شؤوهنا بكيفية دمقراطية، وتنتخب جمالس العام،معنوية خاضعة للقانون  الرتابية أشخاصواجلماعات 

براز إأهم  رننا احلايلبيئة، فاملناصفة يف قاجلهات واجلماعات ابالقرتاح العام املباشر"، ومن بني اختصاصاهتا احملافظة على ال
التحدايت األساسية الراهنة اليت تراهن عليها جل الدول، والسيما الدول املتقدمة حيث أصبحت ضمن مجيع براجمها 

الذي  قعها اجلغرايفمو وقع كل جهة، وكذا صعب االلتزام هبذا النظام نظرا ملحتقيق عدة أهداف، لكن أحياان ي التشريعية قصد
 يتطلب نسق وفق متطلباهتا.

ورها يف حتقيق تسليط الضوء على د النقل حملاولةوأثرها على  البيئية اجلهويةوتكمن أمهية دراسة موضوع املناصفة 
ملحوظا  اهتماما عرف موضوع البيئة والسيما أنالتنمية ومواجهة كل املشاكل اليت نتجت وتنتج عن عدم احرتام البيئة، 

ر العديد من املفاهيم مث ظهو  االقتصادية،يف ظل حتديث هياكل الدولة واجلماعات الرتابية، وكذا بروز املنافسة  دوليا ووطنيا
  احلديثة للتنمية املستدامة. 
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 :  إشكالية الدراسة -أ
ال شك أن الكل يعرف األمهية  االقتصادية اليت حتتها اجلهة يف مجيع التشريعات حيت أصبح للجهة صالحيات 
اقتصادية  واسعة جعلت من التنمية حمور أساسي يف مجيع براجمها حىت ميكن حتقيق املناصفة املعهودة  فمالحظ أن جل 
 الركائز األساسية اليت تتمحور عليها  التنمية هي التنمية االقتصادية اجلهوية البيئية التنقلية وخصوصا قطار فائق السرعة الذي

 برامج التنمية البشرية يف إطار التحديث االلكرتوين احلديث  ومن هنا نطرح هذه أصبح من األساسيات  األساسية  يف
ستجلي سؤاال . من هنا ناإلشكالية اليت سنعاجل فيها  الدور األساسي الذي ستحققه هذه املناصفة  على مستوى اجلهات

 االقتصادي؟ستثمار البيئية اجلهوية خللق اال ما مدى استعمال اجلهات املغربية إمكانياهتا املختلفة لتحقيق املناصفة حموراي:
 :يلي فيما تتمثل الفرعية التساؤالت من جمموعة اإلشكالية هذه عن ويتفرع

 البيئية؟ـ مىت ظهر مفهوم املناصفة 
 البيئية؟للمناصفة  تعريفا حمددا ءميكن إعطاهل ـ 

  البيئية؟ والقانوين للمناصفةـ ما هو التـأطري الدستوري 
  املغربية؟ـ ما األثر االقتصادي للمناصفة البيئية على مستوى اجلهات 
  منوذجا.قطار فائق السرعة  النقل ابملغربـ ما مدى أمهية املناصفة البيئية اجلهوية على مستوى وسائل 

  دراسةنهج الم -ب
تقوم على أسس  حمكمةتعترب املناهج من الوسائل األساسية ألي دراسة مهما كانت، قصد احلصول على معطيات 

 لعل موضوعو جتمع بني ما هو موجود يف حياة البشرية وما تعيشه من اختالفات ختتلف ابختالف الظواهر.   شاملة،
تقراء القوانني الوضعية اس سيساعدان يفمنهجني املنهج االستقرائي الذي  يقتضي االعتماد على، املناصفة البيئية اجلهوية

 مر منها املغرب يف ب التارخيية اليتهج التارخيي الذي سيبني لنا احلقمث املن والقانون البيئي، ابلقانون الدستورياخلاصة 
 اجملاالت.تطورها بتطور اجملتمع يف كلتا  البشرية ومدىاستعمال الوسائل التنقلية يف حياة 

 فرضيات الدراسة: -ت
 أساسية يف عصران احلايل؛ ظاهرة املناصفة البيئية اجلهوية تشكل -
 ؛املناصفة البيئية اجلهوية التنقلية نوع من أنواع العدالة البيئية بني اجلهات تشكل -
 القتصادية؛ا يقتضي األخذ بعني االعتبار حتقيق املناصفة املطلوبةو التغلب على الفوارق اجلهوية التنقلية  إن -
  ؛من حلول العدالة اجلهوية يف الوطن العريب ميكن اعتبار املناصفة حال -
 سة أهداف الدرا -ث

إال أن أهدفها جيب أن حتدد يف إطار ما هو عائد على اجملتمع  أهداف،أي دراسة مبختلف أصنافها تقوم على إن 
ومبا أن موضوعنا هذا جيمع بني العديد من املكوانت اليت ال ميكن حتديدها، الهنا متماسكة  العام.واملؤسسات ابلنفع 
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كارات اجلهوية ابالبت اصطناعي بشري يعىنما هو  األهداف، يتجلىإال أننا   سنركز على هدف من  بينها،ومتداخلة فيما 
الفوارق اجلهوية نية ببثر املع سيمكن اجلهاتاذ  الدراسة،اليت تعترب من األهداف األساسية هلذه  البيئية،لوسائل النقل احلديثة 

 .لواثت الناجتة عن خمتلف األنشطةيف امل والتحكم
 : ائل وأدوات الدراسةوس -ج

نا املفاتح اليت تسهل القيام ابلدراسة املدروس فيها وهلذا اعتمدان يف دراست تعترب وسائل وأدوات الدراسة مفتح من
الوسائل واألدوات أمهها كالدراسة النظرية للنصوص البيئية اليت ميكن استنباط من خالل نصوصها هل على جمموعة من 

املشرع املغريب إضافة أدوات االستنباط االستقرائي اليت مهدت لنا املعرفة الدقيقة ابملوضوع قصد املناصفة حاضرة لدى 
 وما هو حديث يف الوطن العريب. االطالع واإلملام الكامل هبذا الدراسة اليت جتمع بني ما هو نظري

 هلا:والقانوين الدستوري  التـأطريو  املناصفة البيئية مفهومـ  1
اتح يوليوز حتديدا عندما صادق املغرب على الوثيقة الدستورية ف املغربية،ظهرت املناصفة البيئية بني جهات اململكة 

على مستوى  من فوارق شاسعة اجلهات،بل جاءت ما كانت تعاين منه بعض  فراغ،ومل أتيت املناصفة البيئية من  ،2099
ة الوطنية اليت تراعي جمموعة من املعايري احملددة يف سلم التنمية البشري ة،العموميالبنيات التحتية ووسائل النقل احلديثة 

وميكن اجلزم أن املناصفة البيئية ليس هلا تعريف دقيق، بل تبقى جل التعارف حمددة حسب ما قدمه أي ابحث  والدولية.
 .نراهابيئية وفق املعاير اليت يف هذا اجملال، لكن سنحاول إعطاء تعريف املناصفة ال

استفادة ويقصد به  يستيكاللوجالتعريف فتتعدد التعاريف اليت حتاول إعطاء تعريف حمدد ملفهوم املناصفة البيئية و
مجيع اجلهات اململكة املغربية على قدر التساوي من مجيع وسائل النقل احلديثة البيئية ذات جودة، وتكون اقل تلواث انطالقا 

 . 126متتاز به من خصوصياهتا وموقعها اجلغرايف الذي
يد من خدمات تستف اجلهوية،من الفئات االجتماعية  يعرفها كمجموعةالذي  االجتماعيالتعريف مقابل ذلك جند 

 هلا،شريطة انتماءها  مع،اجملتاجتماعية متنوعة تقدمها الدولة واملؤسسات العمومية ومجعيات اجملتمع املدين للفئات اهلشة يف 
وتكون هذه األخرية أكثر عرضة للتشرد واالحنراف بسبب عدم وجود سكن   الئق هبا مما تتدخل املؤسسات املعنية لضمان 

 .العيش الكرمي للفئات اهلشة يف جمتمعاتنا املعاصرة والوقاية من امللواثت البيئية الناجتة عن احلياة البشرية

                                                
   92"  9222ربيع األول  90صادر يف  9.03.19املتعلق مبكافحة تلوث اهلواء ظهري شريف رقم  93ـ 03قانون من  93 يف املادةجاء - 126

در   املسؤول مص إىل الشخصكل ما يضر ابجلوار واألمن والبيئة يعترب نوع من أنواع املخاطر " إذ تصدر اإلدارة   فيها أنحيت جاء  2003ماي 
 جهيزات الضرورية والتقنياتالتامللوثة وتفادي املخاطر املذكورة وتلزمه   بوضع  انبعااثتات الضرورية للحد من التلوث التعليمات الالزمة إلدخال التغيري 

  املتوفرة لقياس درجة تركيز املواد وكميتها وكل املعدات الكافية لعدم جتاوز املعايري املسموح هبا "  
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هدفها  الية،ممتويالت  سات االقتصادية الوطنية والدولية تقدمثلة من املؤسفيحددها كالتعريف االقتصادي أما  
ثال ال احلصر مؤسسة حممد على سبيل امل الطبيعية،قصد االستثمار يف املوارد  اجلهات،على البيئة اجلهوية بني مجيع  احملافظة

 .  البيئة وصندوق النقد الدويلالسادس للمحافظة على 
، اليت متييز كل جهة على  بويةاكل ما من شأنه الرفع ابملوارد الغإىل املناصفة فييشري  التعريف الطبيعي يف حني جند

حدى ، رغم وجود مميزات طبيعية ختتلف من جهة ألخرى ، وذلك منه ما هو طبيعي ال دخل لإلنسان فيه ، ومنه ما 
بعة أابنت أن املناصفة البيئية التعارف األر ف ,تعاريف السابقة اليت أعطيناهاأنتجته البشرية ، وهنا نرى تقاطع كبري بني ابقي ال

ة والطبيعية  ، أما ما هو طبيعي  يظل يندرج ضمن املميزات اجلغرافي اجلهوية بني اجلهات اململكة املغربية ميكن حتقيقها فقط
 .القانون الدستوري والقانون التنظيمي قوانني لتأطريها لعل أمهها :اليت تتدخل عدة 

ديث عن لكن سنقتصر فقط ابحل السيادة، للدول الكاملة جند املعاهدات واملواثيق الدولية أما على مستوى الدويل
التأطري الدستور كان  مما ال شك فيه أنولقوانني الوطنية ملعرفة أثر القانون الدستوري والتنظيمي يف حتقيق هذه املناصفة. ا

الوثيقة البشرية القابلة  ،2099إىل دستور  9112ويظل منذ العصور األوىل إلصداره بدءا أبول دستور للمملكة املغربية 
كون ل العالقات اليت تومميزاهتا أهنا تبني جمم خمتلفة،للتغري مىت أرادت السلطات احلاكمة والشعبية وفق متطلبات جمتمعية 

 نا.تمن حقوق اجتاه أي فاعل يف جمتمعاالوطنية والدولية ما عليها من واجبات وما هلا  مجيع املؤسساتبني 
 922يف الباب التاسع يف الفصل  2099املناصفة البيئية بني جهات اململكة املغربية جاء دستور ميكن القول إن 

 .127بينها" تالتفاواتاليت استعملها " التقليص من  العبارة اآلتيةاملباشرة من خالل  بصياغته
ال التنمية صندوق التأهيل االجتماعي يف جم جندمن البنيات التحية األساسية والتوزيع العادل للموارد ومن املعلوم أن 

                                                                   العاملية.                         املواثيق والتشريعاتالبشرية " اليت أصبحت من ضمن األولوايت يف مجيع 
أن املناصفة البيئية ال ميكن أن تكون دائمة، بل تبقى حمددة  922لكن ما يالحظ على مضامني الفصل الدستوري 

دى توفر املوارد املالية هلذا ينة مبأبجل تربجمه اجلهات املعنية، مما يقودان إىل اإلقرار أن املناصفة البيئية بني اجلهات تبقى ره
وهذا يقودان إىل البحث عن اإلمكانيات األخرى الغري الدستورية لتحليلها والبحث فيها عن مدى قدرة القانون  الغرض.

  املسؤولة.التنظيمي للتلوث يف استحضار املناصفة البيئية بني اجلهات ومحايتها من طرف اجلهات 

                                                
لتحتية ا: حيدث لفرتة معينة ولفائدة اجلهات صندوق لتأهيل االجتماعي يهدف إىل سد العجز يف جماالت التنمية البشرية والبنيات 922الفصل  - 127

 ينها.بحيدث أيضا صندوق للتضامن بني اجلهات هبدف التوزيع العادل للموارد قصد التقليص من التفاواتت  والتجهيزات، األساسية
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األساسي  ولعل املبتغى التشريعية،ن ال أييت إال أبهداف مسطرة تربجمها السلطات إن اهلدف من إصدار أي قانو 
مبكافحة تلوث اهلواء يهدف إىل الوقاية العامة واخلاصة من مجيع االنبعااثت وامللواثت  املتعلق 93ـ03الذي جاء به قانون 

 أشكاهلا.اجلوية اليت تسبب أضرارا خمتلفة على احلياة العامة جبميع 
لتلوث هو ضرر جوي انتج عن ممارسة أنشطة خمتلفة تلحق أضرار ال ميكن التحكم فيها إال وجيب اإلشارة أن ا 

وختتلف من جهة إىل أخرى وحسب نوع األنشطة اليت متارس من طرف  املعنية،مبراقبة هذه األنشطة من طرف السلطات 
بعقوابت  جاء 93ـ03قانون املمارسات. ومما الحظنا أن لواثت الناجتة عن هذه وللحد نسبيا من جممل هذه امل املمارس،

حث يف "تسعني يوما يقدم فيه طلب للجهة املختصة للب لواجب تقدمي الشكاية واحملددة يفا القانونيةاآلجال زجرية وكذا 
  . 128لب املعين داخل اجل ستني يوما "األمر شريطة إرفاق طلبه خبربة طبية وتبلغ نتائج البحث للط

سعي حنو جهات اململكة وال اهلواء بنيتلوث  والتنظيمية ملكافحةالقانونية  أن اإلمكانياتإن ما ميكن اإلقرار به 
تورية والقانونية يف هنا مرتبط مبدى تفعيل املقتضيات الدس يبقى األمر التشريعات، فقطاملناصفة البيئية حاضرة يف مجيع 

 مؤسسات.كنا أفرادا أو   حياتنا سواء
 االقتصادي للمناصفة البيئية على مستوى اجلهات املغربية األثر -2

إن احلاجة امللحة لالقتصاد كان والزال أمرا أساسيا يف مجيع األنظمة ، خللق االستثمار الوطين الذي يعترب املنبع 
وضوع التدبري  ميف نص الرسالة امللكية السامية املوجهة إىل رئيس احلكومة يف ءما جااألساسي للحياة االقتصادية، وهذا 

الالمتمركز لالستثمار" فانك تعلم مدى عزمنا الوثيق وعملنا الدؤوب على إنعاش االستثمار والنهوض به ابعتباره وسيلة 
فعالة للتنمية االقتصادية واالجتماعية مؤكدين يف عدة مناسبات على دوره احليوي كمحفز أساسي للنمو، والسيما يف دعم 

 .  129ى واملتوسطة يف الصناعة وجماالت الصناعات املرتبطة ابإلنتاج الفالحي واملعادنمشاريع املقاوالت الصغر 
ع " االستثمار البيئي بني اجلهات أداة اقتصادية انجعة ختلق نو وجيب اإلشارة إىل أن االستثمار أنواع عديدة فمنها

يؤسس مبوجب نصوص » 91املادة  مضمونحيث جاء يف  ،وهذا منصوص عليه يف األنظمة املالية املايل،من التحفيز 

                                                
القانون املتعلق  لتنفيذ 2003ماي  92ـ  9222 ربيع األول 90يف  صادر 9ـ 03ـ19شريف رقم  ظهري 93ـ03من قانون  92املادة  - 128

اجلو ت يف بسبب انبعاث أو إطالق أو رمي ملواث اتهنوي تعرض لضرر يف صحته أو ممتلك" حيق لكل شخص طبيعي أو مع اهلواء.مبكافحة    تلوث 
ينة الضرر أن يطلب من السلطة املختصة إجراء حبث شريطة إرفاق طلبه خبربة طبية أو تبلغ نتائج البحث إىل الطالب يوما بعد معا اجل تسعني خالل
  يوما.يف اجل ستني  اإلجراءات املتخذةوكذا 

 القانونية والسياسيةالنظمة املغربية ل موضوع التدبري الالمتمركز لالستثمار املنشورة يف اجمللة احلكومة يفالرسالة امللكية السامية املوجهة إىل رئيس  - 129
  29 ص ،2002األوىل العدد األول السنة 
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مبثابة ميثاق لالستثمار نظام للتحفيزات املالية واجلبائية ألجل    91ـ 19رقم هذا القانون والقانون اإلطار  تطبيقية ملقتضيات
 .    130ة إىل محاية البيئة واستصالحها "تشجيع االستثمار ومتويل املشاريع اهلادف

وما  لبيئة،االعقود األخرية شكل ضغطا كبريا على  خالل»املغرب الذي عرفه فيه أن النمو االقتصادي  كال شمما 
طبيعي اذ تسبب يف تدهور الوسط ال الطبيعية،زاد من حدة هذا الضغط ظاهرات التغريات املناخية وندرة وهشاشة املوارد 

 وتعدد مظاهر التلوث املهددة لصحة السكان.
تكلفة األضرار النامجة عن التدهور  2001ملسؤولة عن قطاع البيئة وانطالقا من هذه املعطيات قدرت اجلهات ا 

 1،9 بيف املئة من الناتج الداخلي اخلام من حني تقدر تكلفة محاية البيئة  1،3أي مليار درهم سنواي  93البيئي مبا بزيد 
 يف املئة ".  0، 1تتعدى املئة من هذا الناتج بينما النفقات العمومية لصاحل البيئة ال  يف

لية مستدامة لتبادل غياب آ يف" املناخية واملتمثلةوالتغريات  ةنشطختلفها بعض األ السلبية اليت رلكن رغم االاث
فة املناص االجيايب هلذه األثر االقتصاديال ميكن أن جنهل . لكن 131املعلومات واخلربات والتجارب يف جمال البيئية وتغرياهتا"

ات املختلفة إضافة بثر الفوارق االقتصادية بني اجلهات الستفادة من الثرو  بينها،جهات متكاملة فيما  تتمثل يف خلقواليت 
  اجلهوي االقتصادي.أي ما يسمى ابلتجانس 

األساسي  يعد اهلدفالشغل تتناسب مع كل جهة وهذا  أنواع فرصمن  أمام نوعأما من جانب أخر سنكون  
 خمططاهتا. للسياسات العمومية احلالية يف جل

 املناصفة البيئية اجلهوية وأثرها على النقل قطار فائق السرعة منوججا    -3
 البيئية،فيقال املناصفة  فة،املختليعترب مصطلح املناصفة البيئية من املفاهيم احلديثة، اذ يرتبط ابلعديد من اجملاالت 

 واملناصفة الصحية وخيتلف هذا املفهوم من دولة إىل أخرى ومن جهة إىل أخرى االقتصادية،املناصفة االجتماعية واملناصفة 
  هبا.وذلك راجع إىل العديد من اإلمكانيات واملكوانت األساسية للدولة واجلهة اليت متتاز 

النقل  ائللعريب، فوساإذا كانت املطالبة ابملناصفة البيئية اجلهوية أمر أساسي لتحقيق التنمية االقتصادية يف الوطن 
تياجاته غري انه مع مرور العصور وتطور اح كان،عنها مهما   ميكن االستغناءوال  البشرية،من الضرورايت األساسية يف حياة 

حدث بشكل ابرز بل أصبحنا اليوم نت عليه. أصبح لوسائل النقل مفهوم أخر غري املفهوم التقليدي الكالسيكي املتعارف
ية ذات جودة اليت تراعي خصوصيات حمددة يف استعماهلا حىت تتماشى مع مقومات العصر عن وسائل النقل احلديثة البيئ

 قرنينا احلايل.احلداثي لوسائل النقل املطلوبة يف 
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فاملغرب كباقي الدول العربية مر ابلعديد من املراحل للمطالبة هبذا النوع اجلديد من وسائل النقل لتحقيق التنمية 
ي وراء هدفه االقتصادي البيئي الذي أصبح من أهم االلتزامات الدولية يف مجيع السياسات ، االقتصادية الشاملة والسع

وبدون شك أن املغرب التزم اباللتزامات الدولية البيئية " من أجل اقتصاد اقل تلويثا وصديقة للبيئة  إذ يعبئ يوما بعد يوم 
حىت حيقق التنمية وهكذا 132" %92الوطين إىل  لطاقياالوسائل اليت تكفل له رفع حصة الطاقات املتجددة يف العرض 

عرب جيل ، وليست اية تنمية بل تنمية بيئية جهوية مناصفة بني مجيع اجلهات يف وسائل النقل  لجلياملستدامة والدائمة 
 على مجيع املستوايت .                                                                              تراث احلديثة اليت هلا 

اجلهوي  ، فاالختالفجودهتاو فإذا كانت وسائل النقل تتطور بتطور اجملتمع، فالبيئة تتغري بتغيري هذه الوسائل حبداثتها 
   ا.أمههعلى اجلهات لعل  أتثري خمتلفملا هلا من  فة،املناصاجلغرايف حيتم مراعاة اجلهوية لتحقيق هذه 

 االبتكار اجلهوي وفق معطيات اجلهة  -
  الدميغرايف للسكان.حتديث وسائل النقل اجلهوية حسب املعيار   -
نصر البيئي قبل الرفع مقدمتها العحتث يف  اجلهوية اليتدراسة التغريات املناخية الناجتة عن األنشطة االقتصادية  -

 .ابالستثمار االقتصادي
 ي لوسائل النقل.دون الوقوع يف التناسخ اجلهو  معطياهتا،التنقلية حسب  االبتكارات اجلهوية البيئيةـ تشجيع  -

 خالصات واستنتاجات:
 عدة خالصات أمهها:  نستخلص من خالل دراستنا حول املناصفة البيئية

  صنافها،أترسيخ املناصفة البيئية املعنية هبذا اجملال تتطلب العديد من االلتزامات اجلهوية لكل جهة مبختلف  إن
كتجسيد العنصر البشري ضمنها والدراسة السكانية للسكان وكذلك املقومات الثقافية للجهة وعدد املراكز اإلدارية للجهة 

  .133"" هبدف حتسني اللوجستيك اجلهوي
ة اليت أصبحت حىت نتمكن من تفعيل هذه املناصف بني اجلهاتهل لنا إمكانيات حتقيق املناصفة البيئية كل هذا يس

،" كل جهةلوجستيكية وفق املعايري احملددة لاليوم من األساسيات األساسية ألي جمتمع يؤمن ابلعدالة اجلهوية البيئية ال
ختلف دوليا بفضل ما سنقوم به من حترك مجيع الفاعلني مبا لتحقيق تنمية مستدامة شاملة ومزدهرة وبذلك تنال اعرتاف

 .134أصنافهم"
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وانطالقا من مبدأ التعاون اجلماعي البيئي أخذ املغرب معركة كبرية مع شركائه االقتصاديني على املستوى الوطين 
وقت سابق مل تكن  135" ففي .يئةاالقتصاد والب والدويل لتوفري هذا النوع اجلديد من وسائل النقل ملا هلا من أمهية كبرية على

 . الفنادق؟هناك من يتساءل هل املغرب حباجة ملثل هذه  ضخمة وكانالطرق معبدة أمام إقامة مركبة سياحية 
أابنت التطورات أن املغرب عرب املخطط االزراق الذي يهدف إىل النهوض ابلقطاع عرب إعادة أتهيله وتنويع لقد 

تقدم و منتوجه إىل املزيد من املركبات واملرافق املوزعة بني مستوايت عالية ومتوسطة الن تطوير املواصالت هو مصدر هنضة 
 اجملتمعات

غري معامل ي شيءفال  جديد،قطار فائق السرعة الذي مكنه من دخول عصر األخرية عرب  ونةاملغرب يف األ لقد ركز
ن هذا املنطلق يشكل م العمران أكثر من هنضة املواصالت اليت تستفيد من أخري مبتكرات التكنولوجيا العصرية البيئية.

ربط بني املدينتني  يب حيث" رحلة تشبه احللم ابلنسبة لألجيال السابقة عند مقارنتها ابلسفر على أول قطار خشاملشروع
قبل مئة عام عندما كانت الرحلة طويلة وشاقة تستغرق يوما وليلة كما دونتها أفالم بداية القرن العشرين الصامتة مئة عام 

من  ببطءسبانية خيرج حتت احلماية الفرنسية واال زحغرب ابلكامل من جمتمع تقليدي ير بني التارخيني والقطارين تغري فيه امل
ختلف وذيول القرون الوسطى إىل دولة دميقراطية عصرية حداثية متلك أسرع قطار من نوعه يف العامل العريب وافريقيا يسري 

 .136"العقد الثاين من األلفية الثالثةكلم يف الساعة وله مواصفات زمن   300بسرعة 
إن تنفيذ االستثمار البيئي عرب هذه الوسيلة عادت على اجلهة ابستثمارات اقتصادية بيئية مل يعرفها التاريخ العريب 

                ملغربية.اواإلفريقي مما جيعله ينفتح على البيئة العاملية جللب املستثمرين من خمتلف أحناء العامل عرب جهات اململكة 
معدالت الزلت الفوارق بني اجلهات من حيث مستوايت التنمية و  اجملالية،ة اليت مهت التنمية لكن رغم اجلهود املبذول

 .137يف املئة من الناتج الوطين اإلمجايل 10النمو كبرية جدا حيث تساهم فقط أربع جهات من أصل اثنيت عشر جهة حبوايل 
ار اجلارية خالل ابألسع اخلام،لناتج الداخلي ويتعلق األمر جبهة الدار البيضاء سطات اليت حققت أهم مسامهة يف ا 

يف املئة ومراكش  99يف املئة كمتوسط سنوي متبوعة جبهات الرابط سال القنيطرة  21.1حبصة  2091ـ  2009الفرتة 
 ديف املئة وعلى ضوء هذا الواقع يتبني أن الدينامية اجملالية ابملغرب مل تصل بع 90.9يف املئة مث فاس مكناس  99.1اسفي 

  ."جملاليةاإىل املستوى املطلوب نظرا لكثرة من التحدايت التنظيمية والبنيوية املرتبطة مبسلسل اجلهوية والتنمية 
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مليون مسافر  93من أصل  2039الدخول يف االقتصاد البيئي التنقلي سيمكنه يف " أفق عام جرأة املغرب إن 
حاليا إىل مضاعفة البنية السككية احلالية يف املغرب اليت تتكون من شبكة متتد حنو آلف كلم من وجدة إىل مراكش تعود 

ات الزبناء ت السريعة املختلفة حسب حاجيشبكة حديدية عصرية تستعمل القطارا وحتويلها إىلإىل ما قبل االستقالل 
  .138"واجتاهات رحالهتم

إن اجناز هذه الشبكات العصرية البيئية والبنيات التحية األساسية سرتفع من القدرة االقتصادية لواجهة خالصة القول 
رة والسياحة الدولية على الالقتصاد املغريب وتؤهله يف جماالت التج اللوجستيكيةستساعد يف القدرة التنافسية  كما  ،املغرب

تطبيقا  النقل الربي امللوثة يف السيارات والعرابتالذي قلص من استعمال  الوسيلة احلداثيةاعتبار أن القطار السريع يعترب 
  ."احلراريامة لتخفيض االنبعاث لربانمج محاية البيئة والتنمية املستد

 خامتة: 
تطوير الشبكة و  للتحوالت االقتصادية اليت يعرفها املغرب يف الفرتة األخرية،يعترب قطار فائق السرعة صورة واضحة  -

اللوجستية الوطنية؛ اليت تتكامل بني كل خمتلف وسائل النقل اجلوية والربية والبحرية من أجل تسويق اإلنتاج الوطين داخل 
 ة لالقتصاد الوطين.للتجارة اخلارجية، وخلق قيم مضاف ةاملغرب وخارجه، وتقوية القدرات التنافسي

ساهم مشروع قطار فائق السرعة يف حتسني موقع املغرب يف شبكة الطرق الربية يف القارة االفريقية ويف الضفة  -
 ضاف إىل املشاريع االسرتاتيجية الكربى األخرى كاملركب املينائي طنجة املتوسطي ياجلنوبية من مضيق جبل طارق. والذ

رية نائي الوطين، والرفع من القدرات التنافسية لالقتصاد الوطين، وتقوية مكانة املغرب البحتطوير العرض امليالذي ساهم يف 
 . 139يف حوض البحر األبيض املتوسط

لقد ساهم قطار فائق السرعة يف تسهيل تنقل السكان من املدن الكربى، وتلبية حاجياهتم اإلدارية والطبية والتجارية  -
 ي يف املغرب، والرفع من قدراته التنافسية.يف مدة قصرية، وتقوية العرض السكك

جمتمعاتنا  التنظيمية واملالية يفو حتقيق املناصفة البيئية بني اجلهات اململكة املغربية انطالقا من إمكانياهتا الدستورية  إن -
اجتماعية و ميكن حتقيقها ملا تتضافر مجيع اجلهود اجلهوية البيئية ووعي اجملتمع أبمهية البيئة وما هلا من منافع اقتصادية  املغربية،

 البشرية. وصحية على
 الوعي االجتماعي ابألمهية الكربى اليت حتتلها املناصفة البيئية حينها ينعدم احلديث عن هذه املناصفة.        غياب -
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جية كربى جتعل من مجيع اجملتمعات تعيش تطورات جتعله يعيش ويتعايش مع املعطيات التكنولو   أمهية للمناصفة إن  -
مع كل املكوانت  يتماشى العاملية، لكياليت تؤمن له الرفاه االجتماعي، الذي يعد اهلدف األساسي يف مجيع التشريعات 

 ة.االجتماعيابجملال االلكرتوين احلداثي للحياة  احلديثة اخلاصة
األمر يقتصر على  دفلم يع ابلنقل،سيما اليت تعىن السرعة أصبح اليوم أمر ضروري يف مجيع الوسائل وال إن عصر  -

 .اداي هلدر الوقتيف كل األمور تف البديلة السريعة لنا احلياةما كان عليه سابقا، بل أصبحنا نتسارع مع الوقت الذي يوفر 

ده املغرب من الوسائل اليت تلوث وهذا ما اعتم الكربون بدل أكسيد من اثين بتقليص تسمح البيئة النظيفة إن  -
العمل تدرجييا نقل عمومية و  كأول وسيلة اعتماد القطاريف مجيع توصياته أمام املؤمترات اليت شارك فيها حيث أكد على 

                                                                          .وشهوراليت كانت يف زمن سابق تستغرق أايم  على تقليص استعمال السيارات والعرابت امللوثة يف النقل واختزال املسافات
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 املراجع املعتمدة:
  الرابط.مطبعة املعارف اجلديدة  ،حنو مستقبل حضري أفضل الطبعة األوىل املدن ،ـ2093محيد القستلي حكامة  -
 مرااي.منشورات  ،ليل الرتاث الثقايف والطبيعي ابملغرب الطبعة األوىل، د2099،عبد الواحد مهداوي  -
ـ 92 لبيضاء العدداالدار ، اجلديدة مطبعة النجاحمركز الدراسات واألحباث يف العلوم االجتماعية التقرير االسرتاتيجي املغريب  -

        .2029ـ  2091
 ميداي.نشورات اوال م ،2093الطبعة األوىل غشت  2093ـ  9111مملكة الشعب  -
اسرت يف القانون رسالة لنيل دبلوم امل منوذجا، طنجة الكربىوفق املشاريع امللكية الكربى ابملغرب مشروع  بروحو، البيئةنوال  -

 2091ـ  2099 اجلامعية: سنةواالجتماعية، ال كلية العلوم القانونية واالقتصادية ،العام
 سلسلة مؤلفات ،ـ منشورات اجمللة املغربية لإلدارة الرتابية والتنميةركزية ابملغرب التنظيم اجلماعي عبد هللا املتوكل ـ اإلدارة الالمـ -

 البيضاء.مطبعة دار النشر املغربية الدار  9111ـ 92وأعمال جامعية العدد 
 .لألنباء مارس الوكالة املغرببة ـ جملةـ ابريس تسلم املشعل ملراكش  29قمة املناخ كوب  ـ2091مأمون رشيد  -
(، املركب املينائي طنجة املتوسط والتحوالت اجملالية ابجلماعات الرتابية احمليطة )القصر الصغري 2029)بدرالدين، الرواص   -

. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. جامعة عبد املالك السعدي. 2029-2020وقصر اجملاز واجوامعة وملوسة، السنة اجلامعية 
 .921. ص: تطوان

مطبعة  2091هـ نونرب 9231 صفر 220ـ جملة دعوة احلق العدد  ـ البيئة والتنمية املستدامة ابملغرب2091حلسن جنان  -
                           الرابط.املعارف اجلديدة ـ 

 .   يوليوز 21بتاريخ  9.99.19صادر بتنفيذ الظهري الشريف رقم  2099الدستور املغريب  -
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التنقالت السكانية بني الدار البيضاء واجلديدة ودورها يف حتريك السياحة الشاطئية 
  املستدامة وحتقيق التنمية

Population movements between Casablanca and El Jadida and 

their role in moving beach tourism and achieving sustainable 

development 
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 لخص:امل
اطئ ممتدة. ابإلضافة األطلنتية وما توفره من شو أمهها: الواجهة البحرية  تتوفر مدينة اجلديدة على مؤهالت سياحية تتميز ابلتنوع

إىل املوقع االسرتاتيجي املتمثل يف القرب من مدن كربى كالدار البيضاء ومراكش، الشيء الذي يعدد من اختيارات السياح يف التنقل 
 .وفر عليهالة اليت تتضارية واملآثر التارخيية العريقة واألصياحلإليها عرب خمتلف وسائل النقل. دون أن ننسى املؤهالت 

زايدة على ذلك، تتوفر املدينة على مقومات جتهيزية متمثلة يف جمموعة من الفنادق املصنفة واملركبات سياحية، إضافة إىل شبكة 
 طرقية ووسائل نقل خمتلفة تسهل التنقل من وإىل مدينة اجلديدة.

يف اجلديدة دينة ممدينة الدار البيضاء العاصمة االقتصادية و  التنقالت السكانية بنيالنقل و هتدف هذه املقالة إىل دراسة دور 
ة ، وتعرف خصوصيات البنية السياحة مبدينة اجلديدة، واخلصائص االجتماعيوحتقيق تنمية مستدامة السياحة الشاطئيةحتريك 

  واالقتصادية للسياح البيضاويني، واألسباب اليت تدفع السياح إىل القدوم إليها.
 ، خصائص السياح البيضاويون.تنميةسياحة شاطئية،  ، نقل،تنقالت سكانيةاتي : الكلمات املف

Abstract  

EL JADIDA City has a variety of tourist qualifications - an Atlantic facade, a strategic 

location- and a number of hotels, a road network and various transport which make easy to 

travel to and from EL JADIDA. 

In addition, the city has equipment facilities represented in a group of classified hotels 

and tourist vehicles, in addition to a road network and various means of transportation that 

facilitate transportation to and from the city of Al Jadida. 

This article aims to study the Population movements between Casablanca and El Jadida 

and their role in stimulating coastal tourism and achieving development in El Jadida, and 

determines the particularities of the tourism structure in EL JADIDA City, the social and 

economic characteristics of the tourists, and the reasons why tourists come. We have worked 

on field research based on the geographical approach to description, analysis and interpretation. 

Key words: population movements, transport, Beach tourism, development, properties 

of Casablanca tourists. 
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 :مقدمة
ميكن و  من مظاهر األنشطة السياحية اليت يقوم هبا االنسان لتجاوز األمناط الروتينية للحياة اليومية. الرتفيهيشكل  

إذ ، Outdoor-Récréationخارجها يف الطبيعة ويسمى  أو Indoor-Récréationمزاولته داخل األبنية فيسمى
 .اك ابلتجربةاذبة لالشرت اجل من العوامل اجلذب السياحيعامل ؛ فعامل الراحة واملتعة والرتفيهعلى  "السياحة"كلمة تعرب  

  الوجهة السياحية. حالسياحية. هذه املقومات هي جمموعة عناصر أو عوامل هلا قوة التأثري على اختاذ القرار يف اختيار السائ
، عالوة على  140"واالجتماعي لكل دولة قطاع النقل من بني أهم القطاعات اليت تدعم اهليكل االقتصاديويعترب 

ومن املعلوم أن   .141زمنية حمدودة" مدة يف آخر إىل جمال من والبضائع والسلع األفراد لنقل املتاحة الوسائل جمموعكونه "
تعترب حاجة يث كانت أو اترخيية، ح  الساحلية طليعيةالقطاع السياحي يرتكز على وسائل النقل قصد التنقل إىل اجملاالت 

 .االنسان إىل التنقل حاجة أساسية
 أكثر إحلاحا مع التطور االجتماعي والنمو االقتصادي والتقدمإىل التنقل أصبحت احلاجة  وجيب اإلشارة إىل أن

العلمي، حيث ازدادت وثرية التنقل عرب العصور، فبعدما كان االنسان يتنقل مرة يف الشهر أو السنة، أصبح يتنقل يوميا من 
مكان سكنه إىل مكان العمل أو الدراسة أو غريها من األمكنة اليت أصبح يسافر إليها املرء مرارا من أجل أغراض السياحة 

 خاصة.
ؤهالت سياحية هامة، فهي تتوفر على عدد من الشواطئ اليت هلا القدرة على استقبال عدد مباجلديدة  مدينةوتتميز 

مهم من السياح، ابإلضافة إىل جمموعة من املآثر التارخيية اليت يعود اتريخ بنائها إىل القرنني اخلامس عشر والسادس عشر. 
 مادي وال مادي مهم يساهم يف جعلها منطقة جذبفمدينة اجلديدة وعلى غرار ابقي املدن املغربية، تتوفر على تراث 

رية احلديثة، وتُعترب مدينة اجلديدة منوذجا إلعادة التنمية احلض للسياح من خمتلف املدن املغربية، وخاصة من املنطقة الوسطى. 
عشر إىل القرن الثامن  سزاة الربتغاليني مكثوا هبا من القرن السادفهي تضم مؤشرات أكثر تذكر مباضيها الربتغايل، إذ أن الغُ 

   .142عشر وتركوا هبا عدة منشآت. ولكن املدينة طورت مع ذلك بعض األنشطة اليت تتعلق ابمليناء والسياحة يف عهد احلماية
 إشكالية الدراسة:  -أ

 السياحة نشاط إنساين يزاوله أشخاص ينتقلون إىل مكان آخر يقع خارج حميطهم البيئي )مقر إقامتهم املعتاد(يعترب 
الحظ أن وامل لفرتة حمدودة )ليلة على األقل وأقل من ستة أشهر( وال يكون سبب هذا االنتقال هو مزاولة نشاط مأجور.

                                                

(، دور قطاع النقل يف حتقيق التنمية املستدامة، )االحتاد األورويب كنموذج(، امللتقى الدويل حول اسرتاتيجيات وآفاق تطوير 2003هشام مكي) - 140 
 .3ص  املسلية-الوطنيةقطاع النقل يف اجلزائر يف إطار التنمية 

141 THOREZ P, EMANGARD P.H, 2009, « les échelles et leur articulation », Transport et territoires Enjeux et 

débats, sous la direction de Madeleine Brocard, édition Ellipses, p 33. 

 19طارق للنشر، ص  اجلهوية، دارمقاربة جديدة يف اجلغرافية  ب(، املغر 2001جون فرانسوا تروان وآخرون، ) -142 
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حيث أهنا جتعل منها  143عكس بعض املدن الساحلية املعروفة بنشاطها السياحي، تعتمد مدينة اجلديدة على سياحة شعبية
يلعب و منتجعا صيفيا للعديد من املدن كمراكش والدار البيضاء وخريبكة، وذلك بفعل سيادة ظاهرة كراء املنازل للعائالت. 

ية نسكة حديدية، طريق سيار، طريق وطنية...( دورا مهما يف حتفيز التنقالت السكا)النقل وما يرتبط به من بنية حتتية 
م يف خلق وهل ساه النشاط السياحي مبدينة اجلديدة؟ ماهي خصائص نتساءل:"من هنا غرض السياحة. ملدينة اجلديدة ب

 تنمية مستدامة يف إقليم اجلديدة للرفع من قدراهتا التنافسية؟"
 وتتفرع اإلشكالية إىل عدة أسئلة:

  النشاط السياحي مبدينة اجلديدة؟ ماهي مميزات -
  التنمية السياحية؟ كيف يلعب النقل دورا مهما يف حتقيق -
 ما هي املدن أو اجملاالت اليت تنجذب أكثر للقدوم ملدينة اجلديدة من أجل السياحة؟  -
 إىل القدوم إليها؟ هم ما هي األسباب اليت تدفع -
 اقتصادية؟ -ما هي مميزاهتم السوسيو -

 منهج الدراسة:  -ب
ملؤهالت اراز صه. مث املنهج االستنباطي إلباملنهج التحليلي لإلحاطة مبوضوع السياحة مفهوما وخصائ اعتمدان على

ت اليت ببحث ميداين اعتمد ابألساس على املعلوما العمل امليداين، حيث قمنا . مث اعتمدان علىالسياحية ملدينة اجلديدة
استمارة على عينة عشوائية، وذلك خالل  211أدىل هبا املصطافون، وذلك ابالعتماد على االستمارة كأداة، حيث مت توزيع 

 وزيداملركز، وسيدي ب اجلديدة،، مع األخذ بعني االعتبار توزيعها مبختلف شواطئ مدينة 2091غشت و  ي يوليوزشهر 
ا مت توزيع جمموعة من كم  .بعا ملدينة اجلديدة يف الواقعالذي رغم انتمائه إداراي جلماعة موالي عبد هللا، إال أنه يعترب حيا ات

 االستمارات ببعض الفنادق املصنفة وغري املصنفة، وكذا بعض املقاهي املتواجدة على طول شاطئ اجلديدة.

 فرضيات الدراسة: -ت
 ؛عددا من الشواطئ ذات األمهية على املستوى اإلقليمي والوطينيضم ساحل إقليم اجلديدة  -
 ؛للسياح تساهم عدة عوامل طبيعية واقتصادية وبشرية يف استقطاب مدينة اجلديدة -
 ؛يلعب النقل دورا يف حتريك النشاط السياحي وحتقيق التنمية مبدينة اجلديدة -
  الكراء؛حنو  االجتماعي وتوجيههسامهت التنقالت السكانية يف انتشار ظاهرة اقتناء السكن  -

                                                

 13املرجع السابق ص  - 143 
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 وسائل وأدوات الدراسة: -ث
   وبرانمج SIGابالعتماد على عدة لرامج منها برانمج للعمل الكرطوغرايف  من أجل اإلجابة عن هذه األسئلة قمنا

EXCEL   جناز مبياانت وجداول.إل 
 املؤهالت السياحية ملدينة اجلديدة: -1

ملدينة اجلديدة، ال بد من اإلشارة إىل أهم األسباب اليت تدفع السياح إىل قبل اخلوض يف املؤهالت السياحية    
بقى أبرزها ما توفره املدينة من شواطئ متنوعة ابعتبارها مدينة ساحلية، ابإلضافة إىل مناخها املتميز، واليت ي القدوم إليها.
بريا كوهنا مدينة ساحلية، رغم أن عددا ك  من السياح املستجوبني أن سبب اختيارهم ملدينة اجلديدة هو % 33حيث أفاد 

 .منهم قادم من مدن ساحلية أخرى كالدار البيضاء
 التنقل إىل الشاطئ هبا حيتاج لوسيلة تنقل ووقت كبري، بينما ابلنسبة ملدينة اجلديدة فإن التنقل للشاطئ واملعلوم أن

 اء القريبة منه، مع وجود إمكانية كراء مسكن بثمنميكن أن يتم مشيا على األقدام خاصة إذا كان االستقرار ببعض األحي
 يبقى مناسبا يف كل األحوال، وهو األمر الذي يصعب إجياده يف مدينة الدار البيضاء.

، حيث أن سهولة املواصالت للقدوم ملدينة اجلديدة % 21أييت عامل النقل واملواصالت يف املرتبة الثانية بنسبة     
 السياح إىل القدوم إليها، ابإلضافة بطبيعة احلال لكوهنا مدينة ساحلية، فهي ترتبط بوسائل نقلهي من دفع عددا كبريا من 

 متنوعة تساعد على ربطها مبختلف مناطق املغرب.

يُعترب القرب من حمل السكن ووجود روابط عائلية مع مدينة اجلديدة من األسباب املهمة اليت تدفع السياح للقدوم 
من السياح قادمون من مدينة الدار البيضاء، اليت تبعد مبسافة ساعة من الزمن كمعدل  % 29أن  ملدينة اجلديدة، حيث

من السياح قادمون من مدينة مراكش، واليت ال تبعد هي األخرى إال حبوايل  % 91ابستعمال خمتلف وسائل النقل، بينما 
م مستقرون عند أحد أفراد العائلة مبدينة من السياح صرحوا أبهن % 99ساعتني ونصف عن مدينة اجلديدة. كما أن 

 144منهم تربطه عالقات عائلية هبا.  % 92اجلديدة، كما أن 

 املناخية والطبيعية العوامل-1-2
تتوفر مدينة اجلديدة على جمموعة من املؤهالت السياحية اهلامة اليت جتعل منها مدينة سياحية، قد تنافس بعض 

خاصة ما يتعلق ابلسياحة الداخلية. فمدينة اجلديدة هلا مؤهالت مناخية مساعدة على املدن األخرى كمراكش والصويرة 
قيام نشاط سياحي صيفي، إذ أهنا تقع ضمن جمال املناخ الشبه جاف، لكن بفعل امتدادها يف البحر على شكل شبه جزيرة 

 فإهنا تتأثر ابلتيارات احمليطية الرطبة.

                                                

 2091شخص، يوليوز وغشت  211البحث بعينة اتئج استمارة  - 144 
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يف فصل  1.2°يف فصل الصيف وال تقل عن  °27.6موم حيث تصل إىل ابلنسبة للحرارة فهي متوسطة على الع
الشتاء، وعموما يتميز مناخ مدينة اجلديدة بوجود فصلني، فصل الشتاء األكثر رطوبة، والذي تنعدم فيه التساقطات تقريبا. 

 وابلتايل فعامل املناخ ميثل أحد أسباب توافد السياح على مدينة اجلديدة خاصة يف فصل الصيف.

 (1252/1220بني ) مبحطة اجلديدة: متوسط احلرارة 1جدول 

 الشهور

 احلرارة
 د ن ا ش غ ي ي م ا م ف ي

 11.3 20.4 24.1 25.4 25.2 24.4 22.1 20.1 12.5 11.4 15.4 12.1 العليا

 14.1 12 14.2 11.2 11.2 11.5 12.1 13.2 11.2 10.2 2.4 1 الدنيا

 16.2 16.2 19.8 21.8 22 21.5 19.8 17.3 15.5 14.3 13.4 12.4 املعدل

 املصدر: حمطة األرصاد اجلوية ابجلديدة 

درجة خالل شهر شتنرب  29.2يعرف التوزيع احلراري الشهري انتظاما، حيث يرتاوح متوسط احلرارة العليا ما بني 
يف شهر  91.1يناير ودرجةدرجات خالل شهر  1درجة خالل شهر يناير، يف حني أن احلرارة الدنيا ترتاوح بني  91.1و

دينة على العموم تبقى درجات احلرارة مب ينة اجلديدة خالل فرتة الصيف.غشت. وهذا ما يفسر توافد السياح على مد
 اجلديدة تتميز ابالعتدال على طول أشهر السنة، وذلك نظرا لعامل املؤثرات احمليطية اليت تعمل على ترطيب املناخ ابجملال.

ت الطبيعية، تتميز مدينة اجلديدة مبجموعة من الشواطئ املمتدة على طول الشريط الساحلي، غري فيما خيص املؤهال
لرملية يف وينحصر وجود الشواطئ ا ،أهنا ال تتوفر كلها على الشروط الالزمة، حيث تتواجد جمموعة من الشواطئ الصخرية

من املدخل الشمايل الشرقي للمدينة )شاطئ  اخلليج البحري املتسع، الذي يشكل مكان ارساب للرمال، والذي ميتد
الدوفيل( إىل غاية امليناء. وتتكون رمال الشاطئ من مواد متنوعة، فنجد الرمال اخلشنة والغنية ابألصداف يف شاطئ دوفيل، 

مة. هذا عوذلك بفعل الدينامية املهمة املتمثلة يف قوة األمواج، يف حني يتميز شاطئ مركز اجلديدة حببات صغرية القد وان
 مبنح إمكانية االختيار بني الشواطئ. االختالف يشكل عامال يف توافد املصطافني، وذلك 

آخر للمصطافني القادمني إىل مدينة اجلديدة، حيث أنه يرتبط هبا عن طريق اختيارا  ويشكل شاطئ سيدي بوزيد
 .قوس صغري ورمال خشنة وأمواج قويةخطوط النقل احلضري، وكذا سيارات األجرة الكبرية. ويتميز هو اآلخر بشكل 
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 الشواطئ بساحل اجلديدة واحلوزية تنوع-2-2

يضم ساحل إقليم اجلديدة عددا من الشواطئ ذات األمهية على املستوى اإلقليمي والوطين، جعلت منها منطقة جذب 
 145للسياحة الشاطئية من خمتلف املدن املغربية. ومن بني هذه الشواطئ جند

وهو الشاطئ احلضري للمدينة، يتميز برماله الدقيقة وأمواجه اهلادئة، وبتداخل الرتاث الثقايف  املدينة:شاطئ مركز  
ابلسياحة الشاطئية من خالل القلعة الربتغالية املطلة عليه وعلى امليناء. وهو يشكل قبلة للسياح خالل خمتلف فصول السنة 

 وخاصة خالل فصل الصيف. 

دخل الشمايل الشرقي للمدينة، وقد أُطلق عليه هذا االسم من طرف اجلنرال ليوطي، وهو يوجد ابمل شاطئ الدوفيل:
ميتد ألكثر من ثالثة كيلومرتات، ميتاز برماله اخلشنة وأمواجه القوية. وهو ما جيعل منه قبلة للسياح الذين يعشقون هذا النوع 

 من الشواطئ.

حر، جلديدة، عرف استيطان احملطة السياحية مزكان املطلة على البميتد من مصب ام الربيع اىل مدينة ا شاطئ احلوزية:
وهو ما قسم الشاطئ جلزأين، يعترب منطقة جذب للسياح القادمني ملدينة اجلديدة، خصوصا املتوفرين منهم على وسائل نقل 

 خاصة وذلك لعدم ارتباطه خبط نقل عمومي. يتميز برماله اخلشنة 

 ماعة موالي عبد هللا جنوب مدينة اجلديدة، على بعد ثالث كلومرتات، وهو ميتديقع برتاب جب شاطئ سيدي بوزيد:
كلومرتات جمهزة، تضم جمموعة من البنكلوات اخلاصة ببعض املؤسسات كاملكتب الوطين للماء والكهرابء،   3على طول 

 وجمموعة من الفيالت اخلاصة، وهو يعرف اقباال كبري خالل فصل الصيف.

نات من القرن املاضي، ظهر يف السبعي اصغري  اصيفي امنتجع ابعتبارهديدة من مركز سيدي بوزيد، تستفيد مدينة اجلو 
 ركاتشبناؤه من امليسورين وهتيئته جنحت جناحا كبريا، فهو يضم فيالت ومراكز اصطياف يستفيد منها مستخدمو الزُ 

واإلدارات الوطنية. وقد حتول سيدي بوزيد من حمطة اصطياف خالل العطل إىل مركز لإلقامة الدائمة يربطه خط حضري 
    146للحافالت ابجلديدة اليت أصبح جمرد ملحقة اتبعة هلا.
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 فرد21: نتائج استمارة البحث بعينة ملصدرا

يالحظ أن نسبة كبرية من السياح تفضل االصطياف بشاطئ مركز اجلديدة وكذا بشاطئ سيدي بوزيد، حيث تبلغ 
، بينما تبقى ابقي الشواطئ غري ذات أمهية كربى كمنتوج سياحي ملدينة اجلديدة، وذلك ألسباب خمتلفة % 11نسبتهم 

 يلعب فيها النقل وبعد املسافة دورا أساسيا.

 الرتاث املادي والالمادي ملدينة اجلديدة : 2-3

ارخيية دينة اجلديدة، فإهنا تتوفر على تراث مادي وال مادي مهم يتمثل يف املآثر التملابإلضافة إىل املؤهالت الطبيعية 
ادس عشر. ساهلامة اليت تزخر هبا، واليت تعود ابخلصوص لفرتة االستعمار الربتغايل خالل القرن اخلامس عشر وبداية القرن ال

املسقاة الربتغالية وما تضمه من مآثر متميزة كالكنائس و  الربتغالية،حيث ترك الربتغاليون عدة مآثر اترخيية من أبرزها القلعة 
نطقة ملواليت استخدمت كمخزن لألسلحة مث خمزن للمياه فيما بعد. إضافة إىل بناء الطازوطا والذي يعد حتفة معمارية مميزة 

دكالة ككل، وهو عبارة عن بناء من األحجار الكلسية، حيث كان يستعمل يف ختزين احلبوب، ويعود أصل البناء إىل قبائل 
 147مصمودة اليت استوطنت اجملال سابقا. 

 " إىل جانب ذلك، هناك جمموعة من املآثر اليت تعود للفرتة املوحدية واملرابطية ابملنطقة، ويتعلق األمر برابط "تيط
واملعروف بقصبة موالي عبد هللا، واليت يقام فيها موسم سنوي جتتمع فيه قبائل دكالة واملعروف مبوسم "موالي عبد هللا 
أمغار" والذي يتم عقده خالل فصل الصيف. يشكل هذا الرتاث احلضاري العريق أحد مقومات السياحة الداخلية مبدينة 

 صة يف فصل الصيف.اجلديدة، واليت جتعل منها قبلة للسياح خا
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من بني أهم املشاريع السياحية املتواجدة ابجملال، جند منتجع مازكان، والذي رغم تواجده ابجملال الرتايب جلماعة احلوزية، 
كيلومرتات، لكن أتثريه على النشاط السياحي الداخلي   90إال أن امسه يرتبط مبدينة اجلديدة، واليت ال يبعد عنها إال حبوايل 

من السياح املستجوبني صرحوا أبهنم زاروا منتجع مازكان، وذلك لكونه موجها للسياحة  148% 99فا، إذ أن فقط يبقى ضعي
 الدولية أكثر من السياحة الداخلية. 

 بنيات االستقبال: 2-4
حبكم نشاطها السياحي، تتوفر مدينة اجلديدة على بنية حتتية لالستقبال، تتكون من جمموعة من الفنادق املصنفة 
ودور الضيافة من خمتلف التصنيفات، الشيء الذي يساعد على استقبال عدد مهم من السياح بفضل طاقتها االستيعابية، 
لكن النسبة الكبرية من هؤالء السياح من األجانب، حيث يفضل معظمهم اإلقامة ابلفنادق املصنفة ودور الضيافة ملا توفره 

 دمات املقدمة.من مزااي مرتبطة ابألمن والنظافة وجودة اخل

 2012: بنيات االستقبال السياحي مبدينة اجلديدة سنة 2 جدول رقم
 عدد النجمات/الصنف الطاقة اإليوائية عدد األسرة

27 15 1 
64 28 1 
38 18 1 
47 21 1 
87 37 1 
42 20 1 
194 121 2 
20 16 2 
76 38 3 
206 106 3 
219 110 3 
54 31 3 
81 48 3 
45 31 4 
 الصنف األول 13 12
 الصنف الثاين 5 10
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 الصنف الثاين 7 8
 الصنف الثاين 6 6
 الصنف الثاين 6 6

 املصدر: املديرية اإلقليمية للسياحة ابجلديدة

  اإليواء:صنفني من بنيات بيتبني أن العرض السياحي مبدينة اجلديدة يتميز 
الفنادق املصنفة من جنمة إىل أربع جنمات، مع تسجيل غياب مخس جنوم، وذلك رغم األمهية السياحية للمدينة  -

خاصة على املستوى الوطين، حيث يتواجد فندقان مصنفان من مخس جنوم ابإلقليم ككل جبماعة احلوزية، ومها فندق مازكان 
سريرا ابلنسبة  10فتبقى متوسطة على العموم، حيث أهنا ال تتجاوز  وفندق بوملان مازكان. وفيما خيص طاقتها االستيعابية

 سرير. 200جلل الفنادق، ابستثناء ثالث فنادق تقارب أو تتجاوز بقليل طاقتها االستيعابية 

فقط ابجملال احلضري، كما أن طاقتها االستيعابية تبقى ضعيفة  9من الفئة الثانية، واليت يبلغ عددها  ةدور الضياف -
سريرا يف أحسن األحوال. هذا وتسجل مدينة اجلديدة غياب ابقي أصناف املؤسسات املصنفة من  91ا إذ ال تتجاوز جد

 قبيل الفنادق العائلية واملوتيالت والنزول واإلقامات الفندقية.

 مبدينة اجلديدة وحتقيق التنمية دور النقل يف حتريك النشاط السياحي: 2-5

والطريق  9 مهمة تربطها بباقي اجملاالت املغربية، تتمثل يف الطريق الوطنية رقمطرقية نية تتوفر مدينة اجلديدة على ب
، ابإلضافة إىل الطرق اجلهوية واإلقليمية، والطريق السيار وخط السكة احلديدية. فوجود هذه الشبكة املهمة 1الوطنية رقم 

وافد السياح عليها خاصة ت واليت تلعب دورا مهما يفاملغربية، من الطرق يفسر عملية التفاعل بني مدينة اجلديدة وابقي املدن 
 يف فصل الصيف. 

ويلعب النقل دورا أساسيا يف تشجيع التنقالت السكانية حنو مدينة اجلديدة، حيث تتعدد األسباب اليت تدفع السكان 
ديدة ات السكانية بني مدينة اجلإىل التنقل إليها، ومن أبرزها السياحة واالستجمام. يظهر ذلك من خالل دراسة التدفق

ددها عوابقي املدن املغربية عرب وسائل النقل اجلماعي واملتمثل يف: احلافلة والقطار مث سيارات األجرة الكبرية. حيث يعرف 
مدينة رها ، وذلك نظرا جلاذبية مدينة اجلديدة خالل هذه الفرتة ابعتبا()يوليوز وغشتالصيفية  ارتفاعا ملحوظا خالل الفرتة
  ساحلية ذات صيت وطين.
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 املصدر: إدارة احملطة الطرقية ابجلديدة

تعرف التنقالت السكانية بني مدينة اجلديدة وابقي املدن املغربية ارتفاعا ملموسا خالل فرتة الصيف، خصوصا    
 الدار احلافالت املتجهة إىلعدد . واملالحظ أن شهر غشت، على اعتبار أن مدينة اجلديدة تعترب وجهة سياحية وطنية

 %91حوايل 2091خالل شهر غشت  املتوجهني إىل الدار البيضاء بلغت نسبة املسافرين حيث البيضاء يعترب األكرب،
 خالل ابقي أشهر نفس السنة. %32من جمموع املسافرين املغادرين ملدينة اجلديدة، مقابل 

اه الدار يت تتوفر على رخصة خط سري من بعض املدن املغربية ابجتابإلضافة إىل ما تلعبه احلافالت العابرة والهذا  
بعض  وكذا احلافالت العابرة من مدينة اجلديدة ومدينة الدار البيضاء ابجتاه ،البيضاء واملارة عرب اجلديدة يف نقل املسافرين

 املدن األخرى.

 

 ة احملطة الطرقية مبدينة اجلديدةاملصدر: إدار                                                    
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أعاله أن عدد احلافالت املتجهة إىل مدينة الدار البيضاء تعرف ارتفاعا يف شهر يوليوز بينما  يظهر من خالل املبيان
، ويرجع ذلك إىل تزامن هذه الفرتة من الصيف مع 2099تنخفض بشكل كبري خالل شهر غشت، وذلك خالل سنة 

 لبيضاء.شهر رمضان، والذي أدى إىل عزوف السياح إىل القدوم إليها خاصة من مدينة الدار ا

 

 املصدر: إدارة احملطة الطرقية أوالد زاين مبدينة الدار البيضاء                                                   

تبني معطيات املبيان أعاله، أن مدينة اجلديدة تعرف ارتفاعا يف تنقالت املسافرين خالل الفرتة يوليوز غشت،     
  هر السنة، الشيء الذي يؤكد أن النشاط السياحي هو احملرك األساسي هلذه التنقالت.بينما تبقى متذبذبة يف ابقي أش

 

 املصدر: إدارة املكتب الوطين للسكك احلديدية                                                           

ضاء، حيث انطالقا من الدار البينفس الشيء ابلنسبة حلركة املسافرين عرب القطارات املتوجهة إىل مدينة اجلديدة 
  تعرف ارتفاعا ملحوظا يف عدد املسافرين خالل فرتة الصيف.
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 2011: التنقالت السكانية عرب احلافالت انطالقا من اجلديدة إىل ابقي املدن املغربية خالل شهر غشت 1خريطة 

 

 على معطيات احملطة الطرقية ابجلديدةاملصدر: عمل شخصي على أساس خرائطي بناء                               

من املالحظ أن مدينة اجلديدة تعد قبلة للسياحة الداخلية، خاصة من منطقة الوسط، إذ تقل هذه التنقالت كلما   
انتقلنا حنو مدن الشمال أو اجلنوب. عكس ذلك فإن مدينة الدار البيضاء تعرف تنقالت سكانية مهمة خالل هذه الفرتة، 

 تنقالت بني مدينة اجلديدة والدار البيضاء.  ما يفسر كون السياحة الشاطئية تعد حمركا أساسيا لل

 خصوصيات السياحة مبدينة اجلديدة-3

 : سياحة داخلية تتوجه لكراء املنازل ابألحياء القدمية3-1

الدخل  من ذويخاصة  ،من السكان حمددةتتميز السياحة مبدينة اجلديدة كوهنا سياحة داخلية مقصورة على عينة 
 دموا إىل مدينة اجلديدةن السياح قمفقط  % 9أن ، من املوظفني والعاملني ابلقطاع اخلاص، وكذا الطلبة. حيث املتوسط

ال يلجؤون إىل الفنادق بشكل كبري خالل مدة إقامتهم، بل إىل كراء  القادمني إليها كما أن السياح،  149من خارج املغرب
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كة السياحية ستفيد املؤسسات الفندقية سواء منها املصنفة وغري املصنفة من احلر ، وابلتايل ال تاملأهولةاملنازل والغرف ابملنازل 
 مبدينة اجلديدة بشكل كبري.

                                                                                                                                                                       

 2091فرد، يوليوز وغشت  211املصدر: نتائج االستمارة، عينة 

من السياح القادمني للجديدة يستقرون مبساكن مكرتاة، تكون يف بعض األحيان عبارة  %90من املالحظ أن قرابة 
 990شاطئ املركز كاملالح والقلعة وبوشريط، ويرتاوح مثن الليلة الواحدة ما بني عن غرف، خاصة ببعض األحياء القريبة من 

درهم، وذلك حسب احلي الذي يتواجد به السكن، فرتتفع هذه السومة الكرائية بسيدي بوزيد وبعض  9000درمها و
من  %22ة سوى غري مصنفاألحياء مبدينة اجلديدة خاصة اليت تضم سكن الفيالت. بينما ال تشكل الفنادق املصنفة وال

  غري املصنفة.منها أماكن استقرار السياح ابملدينة. ويفسر ذلك بضعف الطاقة اإليوائية للفنادق، خاصة 

 

 فرد 211املصدر: نتائج استمارة البحث بعينة                                              
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يث يساهم ح ،ملتواجدة جماليا على مسافة قريبة من شاطئ اجلديدةالسياح هي األحياء ااستقبال  أحياءيالحظ أن 
القلعة والصفا وسيدي األمر أبحياء بوشريط واملالح و  النقل والنشاط السياحي يف حتقيق تنمية اقتصادية هبذه األحياء، ويتعلق

يدي كذلك ابلنسبة حلي س  الضاوي، وهي أحياء قريبة من شاطئ مركز املدينة وميكن الوصول إليها مشيا على األقدام.
موسى والذي يعد قريبا من شاطئ الدوفيل، حيث يفضل العديد من املصطافني االستقرار به لقربه من هذا الشاطئ ووجود 

  إمكانية التنقل إليه مشيا على األقدام.

 : سياحة عائلية هتيمن فيها فئة الشباب3-2

 

 2091فرد، يوليوز، غشت  211ئج استمارة، عينة املصدر: نتا                                   

، وهي نسبة مهمة تؤكد على أن املدينة متثل % 12موا ملدينة اجلديدة رفقة عائالهتم دتشكل نسبة السياح الذين ق
اض التكلفة مقارنة نظرا الخنف جماال للسياحة العائلية ابمتياز. وهو ما يفسر تفضيل عدد كبري منهم اإلقامة مبساكن مكرتاة

لتايل اخنفاض وجود املطبخ، وابالتقليص من املصاريف املتعلقة ابألكل بفعل مع اإلقامة يف الفندق، مع توفر إمكانية 
 مصاريف اإلقامة السياحية ككل.

سكن االقتصادي لزادت هذه الظاهرة انتشارا نوعا ما يف السنوات األخرية، وذلك بفعل اقتحام الشركات املختصة يف ا
مليدان العقار ابملدينة )حي املطار على سبيل املثال(، حيث أصبح العديد من السياح الذين يقصدون املدينة كل سنة 

ة خاصة مع التحفيزات املقدمة من طرف األبناك يف جمال القروض املخصص ،يفضلون اقتناء شقة من فئة السكن االقتصادي
معدة للسياحة  يتم كرائها كشققكما ميكن أن ،  من أجل السياحة للسكن يف فرتة الصيف للعقار. يتم استغالل هذه الشقق

    150لليلة الواحدة خاصة خالل هناية األسبوع، وذلك عن طريق تكليف مساسرة متخصصني يف هذا النوع من الكراء.
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 2091فرد، يوليوز وغشت  211املصدر: نتائج استمارة البحث بعينة                                    

 31و 20من املالحظ أيضا أن الفئة العمرية األكثر قدوما ملدينة اجلديدة من أجل السياحة ترتاوح أعمارها ما بني 
 % 32احلاجيات، ف  تتطلب توفري جمموعة منوهي فئة شابة ، 151من السياح املستجوبني % 92وذلك بنسبة  سنة،

احية مبدينة من أهم املشاكل اليت تعرتضهم خالل إقامتهم السي انمن السياح أفادوا أبن قلة وسائل الرتفيه والتنشيط تعترب 
 اجلديدة.

 : التنقالت السكانية لغرض السياحة دافع القتناء سكن ابجلديدة3-3

ن من مدن بدرجة كبرية السكان القادمو الذي استفاد منه ديثة مبدينة اجلديدة ألحياء احلمنوذجا لحي املطار يعترب  
أخرى كالدار البيضاء ومراكش، وذلك هبدف استغالله يف اإلقامة السياحية خالل العطل وهناية األسبوع، حيث متثل 

إلقامات السكنية وهو حي لمن جمموع املساكن مبدينة اجلديدة.  % 31.3املساكن الفارغة أو املومسية والثانوية حوايل 
 .ج االقتصاديذات املنتو 

منها يظل فارغا طوال  % 13ما يؤكد ذلك هو حالة املساكن اخلاصة اليت ميتلكها السياح مبدينة اجلديدة، حيث أن 
من السياح الذين ميلكون سكنا خاصا مبدينة اجلديدة، أفادوا أبن سبب  % 12السنة إىل حني العطلة الصيفية، ذلك أن 

                                                

 .2091شخص، يوليوز وغشت  211نتائج استمارة البحث بعينة  -151 



 من إصدارات املركز الدميوقراطي العريب

 

 سياسات النقل وأثرها على التنمية االقتصادية يف الوطن العريب        029

  

 

 

منهم صرحوا أبن سبب اقتنائهم  % 91بينما فقط ، 152ألوىل الستغالله يف فرتة الصيفاقتنائهم هلذا السكن يعود ابلدرجة ا
 .153لسكن خاص ابجلديدة هو استثمار يف جمال العقار ابلدرجة األوىل

 

 فرد 211املصدر: نتائج استمارة البحث بعينة                                                         

 92إىل العشر سنوات السابقة بنسبة  2091مسكن خاص للسياح الذين مت استجواهبم خالل صيف  اقتناءيعود اتريخ 
، وهي الفرتة اليت عرفت إنشاء عدد من اإلقامات اليت تعرض شققا اقتصادية، خاصة حبي املطار واألحياء اجملاورة %

ال الشيء الذي ساهم يف متدد اجملقارية، العللمركز التجاري "مرجان"، واليت عرفت استقطااب مهما لعدد من الشركات 
 احلضري ملدينة اجلديدة.

 : التنقالت السكانية بغرض السياحة دليل على أقدمية العالقات بني املدينتني 3-4

تدل أقدمية الزايرات املتكررة على مدينة اجلديدة من طرف املصطافني البيضاويني على أقدمية العالقات بني 
مدينة اجلديدة تعد منذ زمن وجهة سياحية شاطئية لدى البيضاويني، وذلك نظرا لعدة أسباب ولتوفر املدينتني. حيث أن 

 املدينة على مؤهالت طبيعية مساعدة.
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 فرد 211املصدر: نتائج استمارة البحث بعينة                                          

أفاد حوايل نصف السياح املستجوبني أبهنم يزورون مدينة اجلديدة بغرض السياحة منذ أكثر من مخس سنوات، وقد    
منهم يزوروهنا ألول مرة. وابلتايل فهي جتذب عددا جديدا من السياح كل سنة، والذين أيتون إليها ألول مرة،  % 23بينما 

 ياحة.قدمه املدينة من أجل الرفع من احتمال عودهتم إليها بغرض السوابلتايل وجب العناية أكثر ابملنتوج السياحي الذي ت

ولعل من أهم املؤشرات اليت يتم اعتمادها يف تقييم أمهية اجملاالت السياحية هي نسبة العودة، حيث تؤكد عودة    
ستجوبني أهنا من السياح امل % 11حيث صرح  ،السياح ملدينة اجلديدة على أهنا منطقة سياحية ذات استقطاب كبري

 154ليست املرة األوىل اليت يقصدون فيها مدينة اجلديدة من أجل السياحة، لكن سبق هلم زايرهتا على األقل مرة واحدة،
وهي نسبة مهمة تدل على مدى رضى السياح ابملنتوج السياحي الذي تقدمه مدينة اجلديدة.  كما أن هلم أقدمية معتربة يف 

 القدوم إليها، أي أهنا تشكل جماال سياحيا ذو جاذبية منذ القدم ابلنسبة إليهم.

 السياحية التقليدية: وجهة سياحية منافسة للمدناجلديدة : 3-5

جلديدة من الوجهات السياحية املنافسة لوجهات سياحية ذات صيت وطين ودويل، حيث أن نسبة كبرية تعترب مدينة ا
من السياح تراتدها إىل جانب مدن ساحلية أخرى ذات أمهية سياحية أكرب كطنجة وتطوان وأكادير، أو مدن سياحية 

ض وصية على القطاع تقوية العر داخلية ذات صيت وطين ودويل كمراكش وشفشاون، الشيء يفرض على السلطات ال
تملني وتقوية السياحي ابملدينة يف ظل املنافسة القوية اليت تعرفها مدينة اجلديدة، وذلك من أجل الرفع من عدد السياح احمل

  .فرص قدومهم إليها
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 على مدينة اجلديدة للمدن السياحية األخرى واالذين تردد زايرة السياحنسبة : 2خريطة 

 

 فرد 211املصدر: نتائج استمارة البحث بعينة                              

يتضح إذا أن مدينة اجلديدة هلا من املؤهالت ما جيعل العديد من السياح خيتاروهنا كوجهة سياحية لقضاء عطلة 
ن مدن ستوى اثالصيف، وذلك إىل جانب وجهات سياحية أخرى أتيت يف مقدمتها مدينتا أكادير ومراكش، مث يف م

 تطوان وشفشاون وطنجة، بينما تتوزع النسب الباقية على بعض املدن املغربية السياحية األخرى.
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 : تخالصات واستنتاجا
 أبرزها ماو  ،أهم األسباب اليت تدفع السياح إىل القدوم إليها مدينة اجلديدة من الوجهات السياحية، ومنتعترب  -

 .توفره املدينة من شواطئ متنوعة
 .سهولة املواصالت للقدوم ملدينة اجلديدة هي من دفع عددا كبريا من السياح إىل القدوم إليهإن  -
ة واليت تتوفر احلافالت العابر خاصة  يلعب النقل دورا أساسيا يف تشجيع التنقالت السكانية حنو مدينة اجلديدة -

حلافالت واملارة عرب اجلديدة يف نقل املسافرين، وكذا اعلى رخصة خط سري من بعض املدن املغربية ابجتاه الدار البيضاء 
 العابرة من مدينة اجلديدة ومدينة الدار البيضاء ابجتاه بعض املدن األخرى.

ذوي  منخاصة  ،من السكان حمددةتتميز السياحة مبدينة اجلديدة كوهنا سياحة داخلية مقصورة على عينة  -
 الدخل املتوسط

وابلتايل ال  ،املأهولةإىل كراء املنازل والغرف ابملنازل  غالبا ادمني للجديدة يلجؤونمن السياح الق %90قرابة  إن -
 تستفيد املؤسسات الفندقية سواء منها املصنفة وغري املصنفة من احلركة السياحية مبدينة اجلديدة بشكل كبري.

مصنفة سوى  املصنفة والغريال تشكل الفنادق املصنفة، حيث غري منها ضعف الطاقة اإليوائية للفنادق، خاصة  -
 من أماكن استقرار السياح ابملدينة. 22%

له يف وذلك هبدف استغالسامهت التنقالت السكانية لغرض السياحة دافعا ضروراي القتناء سكن ابجلديدة،  -
 .اإلقامة السياحية خالل العطل وهناية األسبوع

 خامتة:

يلعب النقل دورا هاما يف حتفيز توافد عدد كبري من السياح الداخليني على مدينة اجلديدة، خاصة يف الفرتة     
الصيفية، إذ أن البنيات التحتية للنقل تساهم يف تقوية التنقالت السكانية من خمتلف املدن املغربية وخاصة من مدينة الدار 

 سوقا سياحيا مهما ملدينة الدار البيضاء، إذ أن شواطئ مدينة اجلديدة تلعب البيضاء بغرض السياحة. حيث تشكل املدينة
 دورا مهما يف تقوية التنقالت السكانية معها، واحلفاظ على العالقات القدمية معها. 

هذه التنقالت السكانية تعمل على حتريك اقتصاد مدينة اجلديدة، وذلك ابنتعاش نشاط الكراء املومسي للمنازل   
زايدة مداخيل وسائل النقل واحملالت املتخصصة يف األكالت اجلاهزة. كما ميكن القول أبن هذا النشاط السياحي  وكذا

لعب دورا يف توسع اجملال احلضري من خالل اقتناء عدد كبري من السياح لشقق حبي املطار، يدل على ذلك العدد الكبري 
 للشقق اليت تصنف مومسية هبذا احلي.
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 املسافنة يف حوض البحر جتارة طنجة املتوسط ميناء ضخم لتطوير املركب املينائي 
 األبيض املتوسط

The Tangier-Med port complex a mega port for the evolution of 

transshipment activities in the Mediterranean basin 
 د. الرواص بدر الدين. جامعة عبد املالك السعدي. تطوان

badrerouass@gmail.com 
  امللخص:

 معايري اجلودة ظهور املوانئ احلديثة اليت تليبو بفضل اإلصالحات اهليكلية املغربية  اتطور قطاع املوانئ يف املغرب عرف 
ريقيا وأورواب بصفته مستوردًا ومصدرًا بني إف املغرب،أين  كومما ال ش اجلنسيات.العاملية واالحتياجات املتزايدة للشركات متعددة 

يواصل من خالل ذلك و اليت متثل حتداًي اقتصاداًي وسياسة.  املعوملة،مل يكن ليبقى معزوالً عن هذه الديناميكية الدولية  وأمريكا،وآسيا 
املغرب كسب الرهاانت اإلفريقية واألوروبية ابحتالله مراكز متقدمة يف السوق األوروبية املشرتكة. تقارب اخلطط االستثمارية القائمة 

 كما. 2091 عام يف طن مليون 90 إىل 2091 عام يف طن مليون 39 من امليناءانتقل  وقد .املوانئعلى التموضع العاملي يف 
 2093 عام يف حاوية مليون 2.9 من ارتفعت واليت. العامل يف 23 املركز إىل مث 2001 عام يف 33 املركز إىل 12 املركز من انتقل

 .2091 عام يف حاوية مليون 3.392.201 إىل
حلاوايت يف نشاط ا إبراز تطور نفسه،التجارة البحرية ومدى عوملة وضعها االسرتاتيجي. ويف الوقت هتدف الدراسة إىل إبراز 

كجزء من اسرتاتيجية التجارة البحرية املغربية ودورها يف استعادة مكانة املغرب االقتصادية واإلشعاعية من أجل   ميناء طنجة املتوسط
 .زايدة تنافسية هذا القطاع

 طنجة ميناء-إصالح املوانئ الوطنية  اسرتاتيجية-جتارة احلاوايت  :اتي فاملكلمات ال
Abstract: 

The port sector in Morocco has developed thanks to Moroccan structural reforms, the 

emergence of modern ports that meet international quality standards and the growing needs of 

multinational companies. There is no doubt that Morocco, as an importer and exporter between 

Africa, Europe, Asia and America, would not have remained isolated from this globalized 

international dynamic, which represents an economic and political challenge. Through this, 

Morocco continues to win African and European stakes by occupying advanced positions in the 

European Common Market. Convergence of investment plans based on global positioning in 

ports. 

The Tangier-Mediterranean port is an international offer that embodies Morocco's ambition 

through logistical competitiveness that has contributed to revitalizing the global hubs of 

maritime trade crossing the Strait of Gibraltar, as the port moved from 31 million tons in 2016 

to 50 million tons in 2017. It also moved from 82nd place to 33rd place in 2008 and then to 

23rd place in the world. Which increased from 2.5 million containers in 2013 to 3,312.409 

million containers in 2017.  

Med port as part of the Moroccan maritime trade strategy and its role in restoring Morocco's 

economic and radiological position in order to increase the competitiveness of this sector. 

Keywords: container trade - national port reform strategy - Tangiers port  
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 مقدمة:
لى اليت ترتكز على احلرص ع سافنة،من أهم الوسائل املستحدثة يف جتارة امل conteneurisationشكلت التحوية 

شحن البضائع داخل احلاوايت، وتنميط البضائع وتوحيد مقاييسها وأوزاهنا وتعبئتها يف صناديق صغرية يف تسهيل عملية 
نقل البضائع وشحنها وتفريغها وتنميطها داخل صناديق حديدية صغرية مما يسهل عمليات مناولة البضائع أثناء الشحن 

سمح ابحملافظة على واليت ي االستهالك،صارت منوذجا مثاليا لنشاط النقل من مناطق اإلنتاج إىل مناطق والتفريغ، وابلتايل 
، ومن املعلوم أن تطور النقل البحري خاصة مسافنة احلاوايت النقل.البضائع دون حدوث أي عوارض أو تشويهات هلا أثناء 

 . 155حن والتفريغايري وحجم السفن ومقاسات احلاوايت يف الشاالستقبال والتجهيزات التحتية وفق مع حتديث بنياتيتطلب 
خاصة احلاوايت،  ملسافنةاجتارة تنشيط  من املوانئ الضخمة اليت ختصصت يف ترب القطب املينائي طنجة املتوسطويع

وطين، وتطوير ائي الالرفع منم العرض املين على املغرب من خالله اليت راهنيف افريقيا ويف حوض البحر األبيض املتوسط، و 
يف مضيق جبل طارق  ديدج حتقيق متوقع قطاع النقل البحري، وتقوية القدرات التنافسية للتجارة الدولية املغربية، عالوة على

  حوض البحر األبيض املتوسط.احتكار جزء من أروجة احلاوايت يف
 :دراسةإشكالية ال -أ

لى إجناز موانئ الوطنية إلصالح املوانئ، اليت راهنت ع عرف النقل البحري ابملغرب تطورا بفضل تفعيل االسرتاتيجية
فعالة وضخمة ومتخصصة أمهها القطب املينائي طنجة املتوسط لتنشيط التجارة اخلارجية، واالستفادة من املوقع االسرتاتيجي 

هل ساءل: "تمن أجل احتكار جزء من نشاط املسافنة يف مضيق جبل طارق، وتطوير جتارة احلاوايت ابملغرب. من هنا ن
متكن القطب املينائي طنجة املتوسط من احتكار جزء من جتارة احلاوايت مبضيق جبل طارق، وتنشيط نشاط املسافنة 

 يف حوض البحر األبيض املتوسط"؟ 
 وتتفرع اإلشكالية إىل عدة أسئلة:

 ماهي العوامل املسامهة يف تطور املسافنة يف املغرب؟ -
 احلاوايت يف املغرب؟ماهي إرهاصات تطور جتارة  -
 هل متكن القطب املينائي طنجة املتوسط من تطوير نشاط املسافنة على املستوى الوطين؟  -
  هل جنح امليناء يف منافسة املوانئ اإلسبانية اجملاورة خاصة ميناء اجلزيرة اخلضراء؟ -

                                                
ة خمتار . ترمجاقتصادايت النقل البحري: دراسة حتليلية عن العالقة بني النقل البحري التجارة اخلارجية"، "9111( أولوين )كارلني  - 155

 331السويفي. الدار املصرية اللبنانية. القاهرة. ص: 
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 :دراسةفروض ال -ب
 لبحث:اليت اقرتحناها لإلجابة عليها يف اارتبطت الفروض بتفنيد أو أتكيد األسئلة املطروحة. ومن الفروض 

 سامهت عدة عوامل يف تطور جتارة احلاوايت يف العامل؛ -
 ساهم القطب املينائي طنجة املتوسط يف تطور نشاط مسافنة احلاوايت يف املغرب؛ -
 يف خلق تكامل مع ميناء طنجة املتوسطي؛ املتوسط طنجة جنح امليناء -
 يف منافسة ميناء اجلزيرة اخلضراء على مستوى املسافنة؛جنح القطب املينائي طنجة املتوسط  -
 ساهم القطب املينائي طنجة املتوسط يف تطوير جتارة احلاوايت على املستوى االفريقي. -
 :دراسةمنهجية ال -ت

اعتمدان يف هذه الدراسة على عدة مناهج أمهها املنهج االستنباطي، حيث انطلقنا من العام )تطوراملسافنة وجتارة 
ايت يف العامل( إىل اخلاص )تطور جتارة احلاوايت يف املغرب(، واملنهج التحليلي عرب حتليل معطيات إحصائية رمسية. كما احلاو 

مت االعتماد على معطيات سوسيو اقتصادية وجمالية لقياس مدى مسامهة القطب املينائي طنجة املتوسط يف تطوير نشاط 
 املسافنة يف املغرب ويف افريقيا. 

  لدراسة:أدوات اوسائل و  -ث
 لقد اعتمدان على أدوات عديدة لتحقيق دراسة علمية مستفيضة ونتائج مقبولة، ومن هذه األدوات:

البحث البيبلوغرايف: يتجلى يف املراجع اليت تطرقت إىل مفهوم العوملة، وجتارة احلاوايت، واالسرتاتيجية الوطنية  -
 إلصالح املوانئ، ومضيق جبل طارق.

 Arcنظم املعلومات اجلغرافية والربامج اإلحصائية: تتجلى يف االعتماد على برانمج نظم املعلومات اجلغرافية  -
GIS  لرسم اخلرائط، وبرانمجExcel ملعاجلة األرقام وإجناز الرسومات البيانية واجلداول. 

 :جة املتوسط وأهدافه االسرتاتيجيةموقع القطب املينائي طن احملور األول:
 مالم  تطور النقل البحري العاملي وظهور نشاط احلاوايت ابلعامل: -1

 املسافنة ودور العوملة يف رسم مالم  التطور التقين يف للنقل البحري 1-1
املسافنة أو املناقلة نشاط جتاري حبري، يعتمد على نقل وشحن البضائع وإعادة شحنها ملسافات بعيدة بواسطة خطوط 

 transbordement de relaisحبرية قصرية متصلة فينما بينها. ويتكون نشاط املناقلة من نوعان: مناقلة ابلتتابع 
كبرية إىل سفن أخرى من نفس احلجم، ومناقلة إبعادة الشحن   وهي إفراغ احلاوايت من سفن ضخمة ذات قدرة استيعابية
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transbordement d' éclatement  وهي نقل احلاوايت من سفينة ضخمة إىل سفن صغرية قادرة على الرسو يف
 . 156املوانئ الصغرى

 اجتاهني ذتخأتغريات جذرية جتلت يف ظهور ثورة تكنولوجية  عرف عدةالنقل البحري يف العامل ومن املعلوم  أن 
: اجتاه يدعو إىل استحداث نظام احلاوايت من الباب إل الباب، واجتاه يدعو إىل استخدام التكنولوجيا املتقدمة أساسيني

يف التفريغ والشحن، وتقليل مدة بقاء السفينة يف امليناء ومدة إحبارها اليت سامهت يف التمهيد لتحول عظيم يف بداية 
اإلنتاج،  تطور آليات اإلنتاج )البحث عن الطرق اجلديدة خلفض يفعوملة األسواق اليت  جتلت التسعينات مع انتشار ظاهرة 

  .157والرغبة يف توسيع الرقعة اإلنتاجية على مساحة جغرافية كبرية( والتسويق، واملنافسة الضارية بني اإلنتاج واخلدمات
ث حي، بنقل صناديق حديدية ،البحريفرع خاص من النقل ك la conteneurisationجتارة احلاوايت  تمهتو 

 .manutention la158 املناولةتسمح األجزاء اجلانبية بتسهيل عملية 
. وقد شكل ظهورها منعطفا حامسا يف سياق تطور تمت وضع خطوط نقل حبرية لنقل احلاواي 9111ويف سنة 

واندماج  ،م السفنيف زايدة حجالتغريات تتمثل  على اليات النقل البحري تغريات النقل البحري الدويل، فقد طرأت عدة
سي للموانئ وبروز الدور الرئياملوانئ، مستقلة الستغالل  أو البحري،النقل  عمالقة متخصصة يف نشاط من أنشطة شركات

 . 159اللوجستيةداخل السلسلة 
 البضائع تعد مل إذ .البضائع ومناولة لنقل التقليدية املمارسات تثوير يف احلاوايت طفرة سامهتإىل جانب ذلك 

 الشحن، انقطاع ملشاكل حدا ووضعت ،"جافة موانئ" يف أو "لوجستيكية حمطات" يف وإمنا ،املوانئ أرصفة على توضع
 .160فيه املستعملة النقل أمناط متسقة خدماته، ومتكاملة الباب( إىل الباب من (عملياته موحدة نقل قواعد وأرست

ألنشطة  املوانئ ومؤسسات تاحتكار إدارامنطق ومن املعلوم ان ظهور العوملة كظاهرة اقتصادية، ساهم يف استبدال 
، وتراجعت املؤسسات العمومية لصاحل شركات متخصصة مستقلة ضخمة كالشركة الدمناركية النقل لصاحل أرابب النقل

                                                
156 - L'articulation entre le pole portuaire de Tanger et son contexte territoriale. p : 10 

http://www.tlte.paris-sorbonne.fr/wp-content/uploads/2012/07.consulté le 22-12-2017 
 912، املوانئ البحرية العربية. دار الفكر اجلامعي. اإلسكندرية. مصر. ص. 2001النحراوي )أمين(  - 157
يعترب التطور يف سفن احلاوايت مظهرا من مظاهر التطور التكنولوجي يف النقل البحري مع األمريكي "مالكوم ماكلني" صاحب شركة نقل  - 158

MacLean trucking Co  م لتدبري سفن احلاوايتقام مالكوم بشحن عددا 9199الذي أنشأ ألول مرة شركة مالحية تعمل بنظام احلاوايت سنة
لكن  حاوية. 221مت إعادة هتيئها وإصالحها، وقد متكنت من استيعاب  gateway cityتدعى على ظهر إحدى انقالت البرتول من احلاوايت 

 sea land corporationأطلق عليها اسم  9110مالكوم سرعان ما أسس شركة خمتصة لنقل احلاوايت سنة 
 حاوية. 99000اليت تبلغ سعتها   Emma Maerskسفينةظهرت  2001ظهرت أوىل سفن اجليل السادس سنة  9111يف سنة  - 159

، حبث لنيل "الرتسانة القانونية املنظمة للنقل البحري بني واقع القطاع ورهاانت االسرتاتيجية الللوجيستكية الوطنية(،" 2091الزكري )نعيمة(، ) - 160
 .09 د املالك السعدي. تطوان. ص:شهادة الدكتوراه يف القانون العام، كلية العلوم القانونية، طنجة، جامعة عب

http://www.tlte.paris-sorbonne.fr/wp-content/uploads/2012/07.consulté
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إعداد خطوط حبرية عادية اليت تلعب ، وعملت على ييف إعادة مأسسة النقل البحر  تسامهاليت    Maerskمايرسك
   .دورا مركزاي يف شبكات النقل البحري

ظرايت اجلغرافية انتقلت النإىل الرتكيز على نشاط احلاوايت، وهلذا  ئمقابل ذلك انتقلت العوملة من االهتمام ابملوان
وآليات  منهج جديد يركز على دراسة العناصر الفاعلة التقليدية من دراسة املوانئ ومواقعها وحتليل العوامل اجلغرافية إىل

اشتغاهلا ومدى قدرهتا على التحكم يف النقل البحري دون إغفال املنهج التقليدي. وهذا هبدف توحيد تقنيات وأرابب النقل 
  .161والعناصر الفاعلة وطرق اشتغاهلا يف منظومة النقل البحري

 اتضغوطل على حساب املوانئ، اليت تعرضت العمود الفقري للعوملة احلاوايت يشكل مسافنة طوهكذا أصبح نشا
، فكان  خدمات فعالةوتوفري االستيعابيةلتكييف طاقتها  االقتصاد، وضغطضغط املنافسة القوية النامجة عن عوملة كقوية  

 .لزاما تدخل الدولة إلعادة هيكلة قطاعها البحري وإعادة جتهيز املوانئ
 واالستفادة من املوقع االسرتاتيجي: لتطوير النقل البحريلية آ املينائياإلصالح  1-2

 إجناز يف مبسامهته وذلك العاملية، التنافسية يف اندماجه أعمدة وأحد املغرب القتصاد حيواي قطاعا البحري النقل يعد
ن القطاع الذي أعده صندوق النقد الدويل ع التقرير على إثر عرف املغرب إصالحا مينائيامن التجارة اخلارجية. وقد  11%

وجودة اخلدمات  ئي،واخنفاض مستوايت األداء املينا ،عن ضعف تقين وإداريالذي أابن  2001البحري املغريب سنة 
 . 162اللوجستيةوضعف اخلدمات  ،وارتفاع تكاليف الشحن وبطئها ،املينائية

إشكالية حتديث املوانئ وإدخال إصالحات على اإلدارة لإلجابة عن ويف هذا السياق شكل اإلصالح ضرورة حتمية 
لعوملة. االوصية على القطاع لتأهيل مؤسساهتا قصد بلوغ املعايري الدولية والرفع من قدراهتا التنافسية يف ظل هيمنة وضغط 

 بغرض تفعيلالكربى  االسرتاتيجية السياساتم يف إجناز جمموعة من 29املغرب يف بداية القرن  ويف هذا اإلطار شرع
 .163للموانئالوطنية  االسرتاتيجية أمههاسياسات وطنية قطاعية جديدة، 

مع بداية الثمانينات عمدت الشركة الدمناركية العمالقة املتخصصة يف نشاط احلاوايت إىل جيدر اإلشارة إىل أن و 
لتغريات املفاجئة، يتموقع يف قلب اتغيري وجهتها حنو ميناء اجلزيرة اخلضراء. هذا التمركز املفاجئ جعل مضيق جبل طارق 

احلاوايت؛ لكن  ةسافندولية مل ةومركزا للعوملة التجارة البحرية مع تطور اخلدمات املينائية مبيناء اجلزيرة اخلضراء، وصار منص

                                                
161 - Frémont (A) 2005 : Conteneurisation et Mondialisation .les logiques des armements de lignes régulières 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne UFR de Géographie .p:  30  
162 - Royaume du Maroc, Ministère de l’Equipement et du Transport et Logistique, DMM, « Etude sur la 

Stratégie du Secteur du Transport Maritime Marocain et le Développement du Pavillon National au Maroc - 

Mission 1- », Juin 2013, p. 5. 
 02، مرجع سابق. ص: (2091الزكري )نعيمة(، ) - 163
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 وسنحاول .164ظهور القطب املينائي طنجة املتوسط ساهم يف إعادة توطني هذه اخلدمات من ميناء اجلزيرة اخلضراء إليه
 من خالل اجلدول التايل إبراز احلركية التجارية اليت يعرفها مضيق جبل طارق، مع تبيان نوع السفن العابرة.

 2012و 2015توزيع نسبة السفن العابرة ملضيق جبل طارق حسب الصنف ما بني سنيت  : 1 رقم اجلدول

 نوع السفن
 %السفن العابرة بـ 

2015 2016 

 3213 3014 سفن العبور اخلاصة ابملسافرين

 0818 0914 احلاوايت

 219 310 انقالت برتول

 810 719 انقالت الكيماوايت

 311 311 انقالت الغاز

 0117 00 نقل البضائع غري املعبأة

 0213 0412 سفن نقل بضائع متنوعة

 614 416 أصناف أخرى

 011 011 اجملموع

 الرتابية البحرية مبدينة طنجةاملصدر: وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء. مركز املراقبة 
 (2091و2099)إحصائيات سنة 

 39,2من خالل اجلدول يتبني أن مضيق جبل طارق، عرف عبور عدة سفن خاصة سفن العبور، اليت ارتفعت من 
. ويعود 2091و 2099ما بني سنة  %91,1إىل  % 91,2، وسفن احلاوايت اليت اخنفضت من % 32,3إىل  %

ذلك إىل تزايد عدد السفن واخلطوط البحرية، اليت تسهر على تنشيط عملية العبور، بني الضفتني اإلسبانية واملغربية، خاصة 
، ةبعد عقد عدة اتفاقيات حبرية بني ميناء طنجة املتوسطي، واملوانئ اإلسبانية مثل موانئ اجلزيرة اخلضراء، وموتريل وبرشلون

 وقادس، وموانئ إيطالية مثل ميناء جنوة. 
 ضفتيه مضيق جبل طارق، لتأمني العبور بني مبواينتزايدت أمهية سفن العبور واحلاوايت، وهي سفن ارتبطت و  

الشمالية واجلنوبية، وتنشيط املسافنة بني الشرق والغرب. وهلذا عمدت االسرتاتيجية الوطنية على إجناز ضخم على املضيق، 

                                                
164 - Marie (Nora) 2012 : Le détroit de Gibraltar, porte du monde, frontière de l’Europe : analyse et perspective 

de territorialité d’un espace de transit Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Docteur en 
géographie de l’Université de Nantes.p 99 
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ص يف املسافنة، هبدف إعادة التموقع يف املضيق، واحتكار جزء من أروجة احلاوايت يف حوض البحر األبيض متخص
 املتوسط، وهذا لن يتأتى إال ابستقطاب أكرب الشركات املتخصصة يف نقل احلاوايت.

عب من خالل موقعه يل قطبا جتاراي بني أورواب وآسيا وافريقيا، إذ يعدّ ميناء طنجة املتوسطي وجيب اإلشارة إىل أن 
االسرتاتيجي املتميز على مضيق جبل طارق على إنعاش املواصالت الدولية بني القارات، وقيمة مضافة لتطوير الطرق البحرية 

مة يف خاصة احلاوايت ضمن شبكة املوانئ الضخريكا الشمالية، ومركزا للمسافنة الدولية بني أورواب وافريقيا والشرق وأم
 وهذا ما تشري إليه اخلريطة التالية.يض املتوسط. البحر األبحوض 

 حوض البحر األبيض املتوسططنجة املتوسط يف  مليناء االسرتاتيجياملوقع  :01الصورة رقم

 

 GOOGLE HEARTEصور فضائية من موقع كوكل عمل شخصي اعتمادا على  المصدر:

ودة اخلدمات يف افريقية متعددة اخلدمات اليت تقرتن ج يعترب القطب املينائي طنجة املتوسط أول منصة لوجيستيكية
. كما يستفيد من vracالصناعة املينائية خلدمة الشركات البحرية الرائدة يف أروجة احلاوايت، والعرابت والبضائع املتنوعة 

 يني. ذات البعد واألمهية الدول اللوجستيةخطوط االتصال البحري من أجل التنسيق بني األرصفة األربعة واملناطق 
ارتكز القطب املينائي على عدة مقومات لتحقيق األهداف االسرتاتيجية وهي تنشيط مسافنة احلاوايت على  وقد

املستوى الدويل الذي ظل حمتكرا من طرف ميناء اجلزيرة اخلضراء منذ الثمانينات، وخلق جسر بيقاري للنقل الدويل الربي 
ن زيرة اخلضراء وطنجة وسبتة، واالستفادة من التدفق العابر للمسافرين خاصة اجلالية املغربية يف اخلارج ميربط بني موانئ اجل

 الشمال حنو اجلنوب.
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 دراسة نشاط احلاوايت يف القطب املينائي طنجة املتوسط: -2
نائي جزءا من مكوانت املركب املينائي املتوسط الذي يتكون من القطب املي يعترب القطب املينائي طنجة املتوسطي

اوايت ميناءا متخصصا يف مسافنة احلاوايت، ومنصة افريقية ألروجة احل والصناعي واالجتماعي واملايل. وابلتايل فإنه يشكل
 APM165تستغل من طرف شركة مليون حاوية،  9.9وتستوعب  2001أطلقت سنة  احملطة األوىل بني افريقيا وأورواب.

 2002مرت من سنة  100اليت متكنت من احلصول على عقد الستغالل احملطة األوىل من رصيف احلاوايت والذي ميثل 
مليار درهم لتجهيزه  01.9ما يقارب  2091اليت قامت بتنفيذ استثمار خاص بلغ سنة 2032سنة حىت سنة  30ملدة 

 آبليات من اجليل اجلديد. 
العقد  ، اليت منحتEUROGATE-CONTSHIPSكون تشيب  فتسريها شركة أوروغايتس الثانيةاحملطة  -

 مليون حاوية. 9.9واليت تستوعب  2001سنة. انطلقت احملطة سنة  30ملدة  2001فب رايريف 
 عبارة عن رصيف سككي خاص بنقل احلاوايت عرب اخلطوط السككية الوطنية. ويتكون من أربع خطوط احملطة الثالثة -

ألف حاوية، ويسري من طرف  200هكتار. وتبلغ قدرته االستيعابية  1.9تبلغ مساحته  مرت، بينما 220سككية بطول 
 السلطة املينائية طنجة املتوسط اليت منحت رخصة استغالله إىل شركة "انفيالند كاركو".

 : مكوانت القطب املينائي طنجة املتوسط1التصميم رقم 

 
 اعتمادا على معطيات الوكالة اخلاصة طنجة املتوسطاملصدر: عمل شخصي 

                                                
من رأمسال اجملموعة. وتعترب اجملموعة أكرب   % 90  فرع من جمموعة مايرسك الشركة األم ومتلك APMOLLER TERMINALتعترب شركة  - 165

  مليون حاوية. 92سفينة وطاقة شحن البالغة حوايل  290شركة نقل حبري متلك اسطوال يفوق 
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 2و 9م : الرصيفني رقللحاوايتاملينائي يتكون من أربع أرصفة خاصة  يالحظ من خالل التصميم أن القطب
 حلاوايتاب وجيب اإلشارة أن هذه األرصفة اخلاصةاملينائي.  ابلشطر الثاين من القطب 2و 3رقم  ابلشطر األول، والرصيفني

ية دولية للمسافنة اتيجمن أكرب األرصفة ابلبحر األبيض املتوسط وإبفريقيا، ومنصة اسرت  من أربع حمطات ضخمة ةوناملك
، متكنت من منافسة ميناء اجلزيرة اخلضراء الذي كان حبتكر مسافنة احلاوايت يف مضيق جبل طارق ويف حوض احلاوايت

 .املتوسطالبحر األبيض 
 2011توزيع عدد العاملني يف أرصفة املسافنة ابلقطب املينائي طنجة املتوسطي سنة   : 2 رقم اجلدول

 رقم االستثمارات مبليون أورو عدد العمال أرصفة املسافنة الشركة املتخصصة
 758 0007 للحاوايت 9احملطة رقم Apollo Maerskأبولو مايرسك 

 051 451 للحاوايت 2احملطة رقم EuroGats أوروغايتس

NaviLand 05 41 الرصيف السككي 

STVIA 10 051 رصيف السيارات 

 924 0757 اجملموع 

Source : www. Tempa. Ma /Rapport-d ‘activités-TMPA Consulté le : 14-06-2019 

لية استثمرت ما بواسطة أربع شركات دو يتبني من خالل اجلدول أن نشاط املسافنة يف القطب املينائي يتم تدبريه 
مليون أورو لتدبري أرصفة املسافنة األربعة، واليت ختتص بشحن وإعادة شحن احلاوايت والسيارات الصناعية.  122يقارب 

عامال يف أربعة أرصفة. وجتسد هذه اإلمكانيات املالية واللوجستية وقيمة الشركات  9191ويتم ذلك عرب تشغيل ما يقارب 
ملية وحجم استثماراهتا إىل أمهية نشاط املسافنة يف القطب املينائي كأهم نشاط حبري يف امليناء. عالوة على نوع األنشطة العا

 واألهداف اليت يراهن عليها املغرب من وراء إجناز القطب املينائي طنجة املتوسطي على مضيق جبل طارق.
 : املنطقة اللوجيستيكة احلرة اخلاصة ابحلاوايت3الصورة رقم  آليات ضخمة خمتصة بشحن وإفراغ احلاوايت :2الصورة رقم

  

توضح الصورة عدد من الرافعات اليت حتمل احلاوايت من السفن حنو 
 2091-2-22ال دينالصورة بعدسة الرواص بدر  الرصيف اخلاص هبا

ورة اللوجيستيكية احلرة اخلاصة ابحلاوايت الصتوضح الصورة جزء من املنطقة 
 23-92-2091بعدسة الرواص بدر الدين 

http://www.tmpa.ma/
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 طنجة املتوسط:ابلقطب املينائي دراسة نشاط احلاوايت  2-1
يعترب القطب املينائي طنجة املتوسطي أول مينائي وطين وافريقي متخصص يف املسافنة خاصة احلاوايت. وقد 

 حجم الرواج اإلمجايل ابمليناء، وهذا ما يوضحه اجلدول. ساهم هذا النشاط يف الرفع من
 مبليار درهم والطن 2011و2014: تطور الرواج التجاري مبيناء طنجة املتوسط ما بني سنة 1املبيان رقم

 

 (2107-2106-2105-2104األنشطة السنوية للموانئ المغربية ) المصدر: الوكالة الوطنية للموانئ. تقرير

اجلدول يتبني أن القطب املينائي طنجة املتوسطي عرف منوا مضطردا، إذ ارتفع حجم الرواج التجاري من خالل 
. ويعود ذلك إىل تطور نشاط املسافنة، 2091مليون طن سنة  92إىل أكثر من  2092مليون طن سنة  20اإلمجايل من 

مليار درهم إىل  919ذلك تضاعفت قيمة الرواج التجاري من  ل. مقابوارتفاع حجم البضائع املنتجة املوجهة حنو التصدير
على أمهية القطب املينائي يف النظام املينائي املغريب، وجناحه يف استقطاب كربايت  مليار درهم. وهي أرقام تدل 391

  الشركات العاملية يف النقل البحري.
 2015و 2014 تطور نشاط املسافنة مبيناء طنجة املتوسطي مبليون طن مابني : 3 رقم اجلدول

 2107 2106 2105 املسافنة

 31.682.500 31.815.403 28.861.509 احلجم مبليون طن

 50.328.08 44.605.849 40.144.048 الرواج اإلمجايل

 ANPاملصدر: الوكالة الوطنية للموانئ 

 31.682.500إىل  2092طن سنة  30.923.212من خالل اجلدول يالحظ أن نشاط املسافنة ارتفع من 
. وميكن تفسري ذلك بتطور نشاط احلاوايت مع ارتفاع عدد احلاوايت املشحونة واملفرغة يف امليناء طنجة 2099سنة 

املتوسطي، وتزايد عدد السفن الراسية يف امليناء الراغبة من االستفادة من اخنفاض تكاليف اخلدمات املينائية، ومدة الرسو 
 يف امليناء.
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حاوية سنة  3.392.201إىل  2090مليون حاوية سنة  2,058فت تطورا من أما جتارة احلاوايت، فقد عر 
 2.119إىل  2099مليون حاوية سنة  2.999. مقابل ذلك ارتفع عدد احلاوايت مبيناء اجلزيرة اخلضراء من 2091

الستيعابية ا . لكن مع افتتاح الشطر الثاين من القطب املينائي طنجة املتوسطي، سرتتفع القدرة2091مليون حاوية سنة 
للقطب إىل تسع ماليني حاوية، وابلتايل أصبح القطب املينائي قادرا على منافسة ميناء اجلزيرة اخلضراء على مستوى مسافنة 

 .احلاوايت

 2015و 2015عدد توقفات السفن برصيف احلاوايت حسب األرصفة ابمليناء طنجة املتوسطي مابني  : 4 رقم اجلدول
 2107 2106 2105 األرصفة/ عدد التوقفات

 APM 811 834 854رصيف أمب

 EUROGATS 0311 0356 0378 رصيف أوروغايتس

 2232 2190 2100 اجملموع

 TMSAاملصدر: الوكالة اخلاصة طنجة املتوسطي 

يتبني من خالل اجلدول أن القطب املينائي استقطب عددا مهما من السفن خاصة سفن احلاوايت، إذ 
. وهذا يدل على جناح القطب 2091سفينة سنة  2232إىل  2099سفينة سنة  2900ارتفع عددها من 

املينائي يف استقطاب أكرب الشركات املتخصصة يف نقل احلاوايت، من خالل توفري خدمات مينائية جيدة وأبمثان 
  و.منخفضة، واخنفاض مدة الرس

 على نشاط احلاوايت على املستوى الوطين: املتوسط طنجة امليناء أثر 2-2
ملينائي طنجة املتوسطي لتنشيط جتارة املسافنة خاصة احلاوايت والسيارات الصناعية. وقد راهنت أجنز القطب ا

 االسرتاتيجية الوطنية على خلق تكامل بني املوانئ الضخمة املتخصصة خاصة ميناء الدار البيضاء.
 2015و 2015احلاوايت يف مينائي طنجة املتوسطي والدار البيضاء بني سنة  تطور نشاط مسافنة : 5 رقم اجلدول
 2105 2106 2107 

 الدار البيضاء طنجة المتوسط الدار البيضاء طنجة المتوسط الدار البيضاء طنجة المتوسط نشاط المسافنة

الحاويات  عدد

(EVP) 

2.838.883 720.000 2.832.308 490.000 3.302.111 502.200 

مسافنة 

 الحاويات بالطن

29.007.837 7.972.958 30.244.494 8.822.197 31.682.500 9.920.000 

 املصدر: الوكالة الوطنية للموانئ: تقرير سنوي لألنشطة املينائية.

إىل  2092طن سنة  30.923.262عرف نشاط املسافنة تطورا يف امليناء طنجة املتوسطي، إذ ارتفع من 
 2092طن سنة  6.176.624، كما ارتفع حجم النشاط يف ميناء الدار البيضاء من 2091طن سنة  39.112.900
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. ويعود ذلك إىل تطور نشاط احلاوايت، إذ ارتفع عدد احلاوايت مبيناء طنجة 2091طن سنة  9.920.000إىل 
، يف حني تراجع نشاط احلاوايت 2091حاوية سنة  3.392.000إىل  2099حاوية سنة  2.111.912املتوسطي من 

. وهذا ما يفسر أمهية 2091حاوية سنة  902.000إىل  2092حاوية سنة  110.000مبيناء الدار البيضاء من 
 القطب املينائي طنجة املتوسطي يف تنشيط املسافنة وفق مقتضيات السياسة املينائية.

رؤية تكامل لألنشطة املينائية مليناء الدار البيضاء، وتفعيل للنستخلص أن ميناء طنجة املتوسط ساهم يف خلق 
. ويعود ذلك إىل كون ميناء طنجة املتوسطي أجنز 2030االسرتاتيجية اليت تبنتها االسرتاتيجية الوطنية للموانئ يف أفق سنة 

 مضيق جبل وقع جديد يفخصوصا لتنشيط نشاط املسافنة خاصة جتارة احلاوايت مع مشال أورواب وامريكا، والبحث عن مت
ومنصة لوجيستكية  جهة،واملواد املعدنية من  vracطارق، مقابل ذلك أجنز ميناء الدار البيضاء لتنشيط البضائع الصلبة 

 .166لتنشيط املسافنة مع افريقيا والرفع من حجم البضائع املسافنة املوجهة حنو افريقيا
ل مهام الوكالة إذ يتضح من خال املينائني،ظيم املنافسة بني ميالد ميناء طنجة املتوسطي سيلعب دورا يف تن إن

اخلاصة طنجة املتوسط اليت تسعى من خالل دعم وتطوير قدرات امليناء على ربط ظهريه اخللفي ابلسوق الداخلية عرب شبكة 
ايت يبني ابمللموس و من طرق املواصالت وتوفري بنية حتتية تربط امليناء بباقي جهات املغرب، ولعل تطور حجم وعدد احلا

دى رغبته يف على م الوسائط،استخدام طرق النقل متعدد  وقدرته علىتطور نشاط املسافنة يف ميناء طنجة املتوسطي 
 الوطين.التحكم يف نشاط احلاوايت على املستوى 

ناء طنجة يكما جيب اإلشارة إىل أن حضور شركة مرصى املغرب كفاعل مينائي قوي يف ميناء الدار البيضاء ويف م
 . 167سطي على مستوى التنافسية الوطنيةسيساهم يف تقوية حضور ميناء طنجة املتو  الثاين،املتوسطي 
 القطب املينائي يف نشاط احلاوايت يف مضيق جبل طارق أثر 2-3

يناء مب إن إجناز القطب املينائي طنجة املتوسطي على مضيق جبل طارق، ساهم يف إرابك األنشطة البحرية واملينائية
اجلزيرة اخلضراء، الذي يعد أهم ميناء إسباين يف نشاط املسافنة على البحر األبيض املتوسط. ومن املعلوم هذا امليناء ظل 

 حيتكر هذا النشاط يف مضيق جبل طارق منذ بداية الثمانيات مع غياب أي منافس يف الضفة اجلنوبية من املضيق. 
وميكن القول إن تطور األنشطة البحرية ابلقطب املينائي طنجة املتوسط، خاصة مسافنة احلاوايت والسيارات 
الصناعية ونشاط العبور واستقطاب الشركات الكربى لنقل احلاوايت مثل مايرسك، واخنفاض تكلفة ومدة الرسو، وارتفاع 

                                                
166 - Baladi (Omar) 2018 : Transbordement : Le port de Casablanca se positionne sur l’Afrique. Les éco.ma. 

Revue électronique .n : 2871. Année : 2018-08-20  
167 - El khayat(M) : La compétitive du port du Casablanca au question.in villes portuaires au Maghreb. Acteurs 

de développement. Coord de Daniel labarone. MNes. Paris Tech .p : 11 
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، شجع القطب املينائي على رفع التحدي واملنافسة مع 2091ماليني حاوية سنة  01القدرات االستيعابية للقطب إىل 
 ميناء اجلزيرة اخلضراء، وهذا ما سنحاول إبرازه يف احملور التايل.

 مبليون طن 2011و 2014: تطور حجم الرواج التجاري يف مينائي طنجة املتوسطي واجلزيرة اخلضراء مابني سنة 2املبيان رقم 

 

Source : http://www. Apba. es/fr/estatistique. Consulté le :23  - 07 - 2019 

www. Tempa. ma /Rapport-d’activités .Consulté le : 10-07-2019 

 

مليون  11,9اجلزيرة اخلضراء عرف تطورا، إذ ارتفع حجم الرواج التجاري من  ميناءأن يالحظ من خالل اجلدول 
. وهور قم بني أمهية النشاط البحري مبيناء اجلزيرة اخلضراء الذي ميثل 2091مليون طن سنة  990إىل  2092طن سنة 

ظرف سبع سنوات  ائي طنجة املتوسطي يفأول ميناء إسباين يف املسافنة منذ بداية الثمانينات. مقابل ذلك متكن القطب املين
 .2091سنة  مليون طن 92لريتفع العدد إىل أكثر من  2092مليون طن سنة  32من تسجيل أكثر من 

مليون حاوية  4,515أما على مستوى احلاوايت، فقد ارتفع عدد احلاوايت املشحونة مبيناء اجلزيرة اخلضراء من   
حاوية يف ميناء طنجة  3.392.000، بينما مل يبلغ عدد احلاوايت 2091 مليون حاوية سنة 2.119إىل  2099سنة 

املتوسطي. نستنتج من مقارنة نشاط احلاوايت بني ميناء طنجة املتوسطي واجلزيرة اخلضراء، جند فارقا شاسعا بني امليناءين، 
يئة، ام والنداءات املتكررة حلماة البفميناء اجلزيرة اخلضراء الذي عرف ازدهارا منذ الثمانينات، وصار يواجه مشكل االزدح

سيسمح للقطب املينائي من منافسته، خاصة بعدما متكن من الرفع من قدراته االستيعابية إىل تسع ماليني حاوية سنة 
2091 . 

واليت تعترب رائدة يف ميدان  APMوميكن تفسري ذلك إىل أمهية الشركات املسرية لرصيف احلاوايت خاصة شركة 
ت، وبفضل اسطوهلا الضخم وارتفاع عدد السفن الراسية واملتوقفة يف ميناء طنجة املتوسطي، واتساع نفوذها يف نقل احلاواي
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األسواق الدولية الذي مكن من ربط امليناء أبكرب املوانئ العاملية املتخصصة يف نشاط احلاوايت، إضافة إىل جودة اخلدمات 
 .املينائية واخنفاض تكلفة الشحن

 2011و 2014ليت رست مبيناء اجلزيرة اخلضراء وطنجة املتوسطي ما بني سنة عدد السفن ا : 2 رقم اجلدول
 2108 2017 2016 2015 2014 امليناء

 2481 2451 2428 2271 2199 اجلزيرة اخلضراء

 05093 04381 03991 02311 00911 طنجة املتوسطي

23-12-2017 :leonsulté chttp://www. apba. es/fr/estatistique. p : : Source  

2019-07-: 10 consulté le-TMPA-dactivités-/Rapport . tmpa. maWww 

سفينة سنة  2210إىل  2092سفينة سنة  2011الرسو مبيناء اجلزيرة اخلضراء قد ارتفع من يتبني أن نشاط 
 2092سفينة سنة  99100.  مقابل ذلك عرف ميناء طنجة املتوسطي منوا، إذ تزايد عدد السفن الراسية من 2091

 موانئ السفن األكثر رسوا يف. ويعود ذلك إىل تراجع عدد سفن احلاوايت، اليت تعترب من 2091سفينة سنة  99913إىل 
؛ لالستفادة من اخنفاض تكلفة 2001مضيق جبل طارق، واليت صارت ترغب يف الرسو يف ميناء طنجة املتوسطي منذ سنة 

 ومدة الشحن.
 2011و 2014تطور عدد السيارات الصناعية املشحونة مبينائي طنجة املتوسطي واجلزيرة اخلضراء ما بني  : 5 رقم اجلدول

 اجملموع 2091 2091 2091 2099 2014 املوانئ

 9230000 102 211 000 371 000 320 000 260 000 250 طنجة املتوسط

 219212 92199 313 56 058 57 098 23 000 270 اجلزيرة اخلضراء

Source : http://www. Tempa. ma/connexions-maritimes/ Consulté le : 14-06-2019 

http://www. apba. es/fr/estatistique. Consulté le: 25-6-2019 

 

يتبني لنا من خالل اجلدول أن ميناء اجلزيرة اخلضراء قد عرف تراجعا على مستوى شحن السيارات الصناعية حنو 
. مقابل 2091سيارة سنة  219212إىل  2092سيارة سنة  000 270مينائي طنجة املتوسطي وسبتة، إذ اخنفض من 

 211102إىل  2092سنة  000 250اعا من ذلك، عرفت مسافنة السيارات الصناعية مبيناء طنجة املتوسطي ارتف
 . ويعود ذلك االرتفاع إىل تزايد عدد السيارات الصناعية املعاجلة يف امليناء املتوسطي، من مصنع رونو2091سيارة سنة 

 .2091نيسان طنجة، الذي احتفل إبنتاجه ملليون سيارة سنة 
بني ميناء طنجة املتوسطي  2091ط حبري سنة كما عاجل امليناء السيارات الصناعية العابرة خاصة بعد فتح خ

وميناء فيغو يف أقصى الشمال الشرقي اإلسباين، والذي سيعمل على أتمني سالسل التموين من السيارات الصناعية املوجهة 

http://www.apba.es/fr/estatistique.p%20:%20%20%20consulté%20le
http://www.tmpa.ma/
http://www.tmpa.ma/connexions-maritimes/
http://www.apba.es/fr/estatistique.consulté%20le
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 لتأمني نشاط ؛وأوروابابخلط البحري الرابط بني اهلند  2091حنو أورواب الغربية. كما مت ربط امليناء طنجة املتوسطي سنة 
 مسافنة السيارات الصناعية بني الشرق والغرب

توزيع عدد البلدان واملوانئ املرتبطة مبيناء طنجة املتوسط على مستوى نشاط مسافنة احلاوايت حسب القارات  : 1 رقم اجلدول
 2012سنة

 القارات
 احلاوايت

 املوانئ البلدان
 36 22 افريقيا

 52 07 أورواب

 28 04 آسيا

 34 06 اسرتاليا

 051 69 اجملموع

2019 -06-: 22 Consulté le. maritimes/-http://www. Tempa. ma/connexions:  Source 

 

أن القطب املينائي طنجة املتوسطي جنح يف ربط خطوط حبرية مهمة خاصة فيما خيص  يتبني من خالل املبيان
بلدا  11خطوط نقل احلاوايت. من اليت تعترب من أهم اخلطوط مبيناء طنجة املتوسطي، حيث ترتبط هذا النشاط ب 

دمات املينائية، ات، وجودة اخلميناءا. وميكن تفسري بنمو مسعة القطب املينائي على الصعيد الدويل، وأمهية الشراك 990و
 واخنفاض تكلفة ومدة الرسو.
 خالصات واستنتاجات:

 من خالل ما درسنا رصدان عدة خالصات أمهها:
بحر األبيض ويف حوض ال قجنح القطب املينائي طنجة املتوسطي يف إعادة متوقع املغرب يف مضيق جبل طار  -

يف احلاوايت والسيارات الصناعية يف حوض البحر األبيض املتوسط و  حىت صار أول منصة لوجستية ملسافنة املتوسط،
 افريقيا.
ساهم املركب املينائي طنجة املتوسط يف تطوير قطاع النقل البحري ابملغرب، وإعادة هيكلة نشاط احلاوايت يف  -

متوقعه االسرتاتيجي  ا، من خاللسياملوانئ املغربيةـ ابعتباره ميناء متخصصا يف تدبري جتارة املسافنة بني افريقيا وأورواب وأ
 واملتميز يف مضيق جبل طارق كثاين أهم حمور حبري للمسافنة يف العامل.

جنح القطب يف خلق تكامل اقتصادي ومينائي مع قطيب الدار البيضاء، والداخلة لتنشيط جتارة احلاوايت بني  -
 أورواب وافريقيا.

http://www.tmpa.ma/connexions-maritimes/
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السيارات الصناعية، وذلك من خالل استقبال سفن ضخمة متخصصة  جنح امليناء املتوسطي يف تنشيط مسافنة -
االمريكية حنو املوانئ اخلليجية  GMCيف لنقل السيارات الصناعية ومنها: سيارات من نوع هيونداي الكورية ومن نوع 

 خاصة ميناء الدمام السعودي وابوظيب االمارايت وميناء الكويت.
بلدا  11 بة ابحلاوايت مبيناء طنجة املتوسطي، الذي ارتبط هذا النشاط تطور أمهية خطوط الربط البحري اخلاص -

 ميناءا. 990و
جنح القطب املينائي يف توطيد موقع املغرب مع شبكة النقل البحري الدولية على مستوى نشاط احلاوايت. فحسب  -

خطا  12إىل  2002خطا سنة  12أن مؤشر خطوط النقل واالتصال البحري ابملغرب عرف تطورا من  168األونكتاد
 وذلك بفضل اخلطوط اجلديدة اليت افتتحت بني امليناء املتوسطي واملوانئ العاملية. 2090سنة 
بلدا  911متكن امليناء من إجناز خطوط ربط حبرية عادية مع العديد من البلدان واملوانئ، حيث عرفت تطورا من  -

. ومع تطور مؤشر التواصل والنقل البحري بني امليناء 2091ميناءا وبلدا سنة  211وارتفعت إىل  2093وميناءا سنة 
 والعامل، وتعدد اخلطوط البحرية العادية. 

 21.2جنح الرواج اإلمجايل للقطب املينائي طنجة املتوسطي يف تطور الرواج اإلمجايل الوطين، الذي ارتفع من  -
 .2091مليون طن سنة  19.1إىل  2093مليون طن سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                

ومراقبة مدى احرتام الدول لقانون الشحن يف  وكالة دولية اتبعة لألمم املتحدة تسهر على تدبري خطوط الشحن البحري UNCTADاألونكتاد  168 
قدرة السفن ابحلاوايت -كز املؤشر على عدة معايري: عدد السفناحملاور البحرية، وتصنيف الدول املينائية وفق مؤشر الربط خلطوط الشحن البحري. ويرت

 عدد اخلطوط البحري. –عدد اخلدمات  –احلجم االقصى للسفينة  –
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 املعتمدة:املراجع 
: اقتصادايت النقل البحري: دراسة حتليلية عن العالقة بني النقل البحري التجارة اخلارجية. ترمجة خمتار 9111أولوين )كأرلني(   -

 السويفي. الدار املصرية اللبنانية. القاهرة
البحري. أطروحة حماولة لفهم املغرب مبجاله  9112-9199: املغرب ومضيق جبل طارق 2002الدحاين )عبد اإلاله(  -

 لنيل الدكتوراه يف التاريخ. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. جامعة حممد اخلامس.
(، املركب املينائي طنجة املتوسط والتحوالت اجملالية ابجلماعات الرتابية احمليطة )القصر الصغري 2029)بدرالدين، الرواص  -

. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. جامعة عبد املالك 2029-2020وقصر اجملاز واجوامعة وملوسة، السنة اجلامعية 
 السعدي. تطوان

املركب املينائي طنجة املتوسط، السياقات وحتدايت النجاح، الطبعة األوىل، دار بصمة،  (،2022)بدرالدين، الرواص  -
 املغرب.

 وجستيةللاالقطاع ورهاانت االسرتاتيجية الرتسانة القانونية املنظمة للنقل البحري بني واقع (،" 2091يمة(، )الزكري )نع -
 حبث لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام، كلية العلوم القانونية، طنجة، جامعة عبد املالك السعدي. تطوان. "، الوطنية

  .واللوجستيك. تقرير مركز املراقبة الرتابية البحرية مبدينة طنجة اململكة املغربية: وزارة التجهيز والنقل -
 2030واللوجستيك: االسرتاتيجية الوطنية للموانئ يف أفق سنة  اململكة املغربية: وزارة التجهيز والنقل -
 سكندرية. مصر: املوانئ البحرية العربية. دار الفكر اجلامعي. اإل2001النحراوي )أمين(  -
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 البعد اجلغرايف املغاريب وصناعة القرار ابجلزائر: بني غرب-شرق  الطريق السيار
The East-West Highway in Algeria: Between the Maghreb 

geographical dimension and decision-making 

 ر. اجلزائبسكرةجامعة  .صاحل صيد- اجلزائر .عنابةجامعة  .صيد امحد سفياند.
universid.dz@gmail.com 

 امللخص:
 مربجمة أعمال اعتماد اخلارجية الداخلية والتحدايت احلاجيات االعتبار بعني األخذ تنموية اسرتاتيجية أي تنفيذ يتطلب

 حتقيق إىل هتدف الرتاب إعداد جمال يف مثلى سياسة مراعاة متطلبات مع األساسية التحتية البىن يف االستثمار جمال يف ومستدامة
  .الطبيعي اجملال ومحاية البشرية-االجتماعية النشاطات بني توازن

وتعد اجلزائر من الدول السباقة يف اجناز هذا املشروع ويتجلى ذلك من خالل األمهية اليت أولتها إلجناز شطرها واملتمثل يف 
 .ظرفية الطفرة النفطية احلاليةتوافقت مع ، دوالرمليار  10 ابعتماد ميزانية قدرت بـ 2001بدا من سنة-شرق غرب-الطريق السيار

ي ميثل وفق منظور جغرايف التطرق والذ ابجلزائر -شرق غرب-الطريق السيارمشروع  البحث إىل تشخيص  يستهدف
الكامل على  ارهاملغرب العريب، وتشتمل هذه الطريق يف مسدول ا ربط بني لل اجنازهااملزمع  الطريق السريعة املغاربيةالشطر األكرب من 

  طرابلس - الرابط حملور املتوسطيا اليت متثل نقطة التقاطع مع احملور اآلخر وهوو  "الرابط - وطشكنوا  "حمورين، حمور أطلسي
 املغرب العريب األبعاد اجلغرافية صناعة القرار تكامل مغاريب تنمية مستدامة.الطريق السيار ابجلزائر املفاتي : الكلمات 

 Abstract 
The implementation of any development strategy, taking into account internal needs and 

external challenges, requires the adoption of programmed and sustainable actions in the field 

of investment in basic infrastructure, taking into account the requirements of an optimal policy 

in the field of soil preparation aimed at achieving a balance between social-human activities 

and protection of the natural space. 

Algeria is one of the first countries to implement this project, and this is evidenced by the 

importance it attached to the completion of its section of the East-West Highway since 2006, 

with the adoption of a budget estimated at $60 billion, in line with the current oil boom and the 

desire not to miss this opportunity. 

The research aims at diagnosing the highway project - east-west - in Algeria according to a 

geographical perspective, which represents the largest part of the Maghreb highway to be 

completed to link the countries of the Arab Maghreb. The point of intersection with the other 

axis, which is the Mediterranean axis, Rabat - Tripoli. 

Keywords: Highway in Algeria, Maghreb, geographical dimensions, decision-making, 

Maghreb integration, sustainable development. 
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3


 من إصدارات املركز الدميوقراطي العريب

 

 سياسات النقل وأثرها على التنمية االقتصادية يف الوطن العريب        053

  

 

 

 مقدمة
يف عصر السرعة  ايرتبط مستوى التقدم االقتصادي والتنمية بشكل مباشر بكفاءة وجودة شبكة املواصالت، السيم

ني خمتلف حاجيات السكان املتزايدة ولتحقيق التكامل والرتابط ب ةوالتقدم املسجل يف وسائل النقل بشىت أنواعها، لتلبي
األقاليم وفك العزلة عن املناطق املهمشة وعلى هذا األساس تسعى جل الدول إىل إدراج قطاع النقل واملواصالت ضمن 

 .يبالغ كبرية لالرتقاء هبذا القطاع االسرتاتيجرصد مو أولوايهتا األساسية، 
السريع لوترية منو  د، والتزاي2كلم2.2تبلغ  لشساعة املساحة اليت اقطاع املواصالت ابجلزائر، نظر  ةوتزداد أمهي

 تالسكان هذا من جهة ومن جهة أخرى تعدد املراكز احلضرية وتنوع األنشطة االقتصادية املرتبطة أساسا ابستغالل الثروا
اصالت سعت منذ االستقالل إىل وضع سياسات تنموية تتضمن أساسا تطوير وحتديث شبكة املو  دالطبيعية اليت تزخر هبا. فق

فريقية وعلى املوروثة من العهد االستعماري، وأقلمتها مع املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي الذي مييزها على مستوى القارة اإل
 االورومتوسطي.املستوى املغاريب و 

 :إشكالية الدراسة -أ
ألمهيتها  ابجلزائر من املشاريع االسرتاتيجية اليت عرفتها اجلزائر منذ االستقالل، نظرا بشرق، غر -يعترب الطريق السيار

كاساته االقتصادية الدويل، وبعده االسرتاتيجي وانعاملغاريب و يف تثمني اجملال لتحقيق تنمية شاملة على املستوى احمللي و 
رارات هادفة يتماشى والرهاانت املستقبلية، اليت تستوجب صناعة ق منظور جغرايف ىوالبيئية، اليت ترتكز علاالجتماعية 

 تساهم يف جتسيد مفهوم االحتاد املغاريب ووصوال إىل حتقيق تكامل بني املشرق واملغرب العريب. 
نية التحتية ديثة املعتمدة يف بناء البومن اجل حتقيق األهداف واالبعاد املتوخاة، وعصرنة الوسائل و التقنيات احل

التعمري والسيما االستشعار عن بعد ونظام املعلومات اجلغرافية وكذا املقاييــس اخلاصة ابجلودة، حيث متت االستعانة ابخلربة و 
الذي يتميز و كلم والعمل على جتهيزه أبحدث املرافق، ممتدا يف اإلقليم الشمايل للجزائر 9291الجناز ةالصينية و الياابني

إىل أي حد جن  مشروع الطريق هنا نستجلي سؤال حموراي:"  نم.من إمجايل السكان % 10برتكز سكاين كبري يفوق 
السيار شرق غرب اجلزائر يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية، وخلق تنمية شاملة تساهم يف خلق قيم مضافة، ووضع 

 ؟"واجلهوية والدوليةأسس تنمية مستدامة، تستحضر االبعاد الوطنية 
 وتتفرع اإلشكالية إىل عدة أسئلة فرعية:

 ؟الطريق السريعة املغاربيةمشروع  واقع ورهاانت وما ه -
 ؟ابجلزائر –شرق غرب –ماهي جتليات األبعاد اجلغرافية للطريق السيار   -
 ؟دور الطريق السيار ابجلزائر يف تنمية املوارد الطبيعية والبشرية وما ه -
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 ؟األهداف والنتائج املرجوة على املستوى احمللي، اإلقليمي والدويل ماهي -
  :منهجية الدراسة -ب

لوصفي ملنهج الإلجابة على اإلشكالية، اعتمدان على منهجني أساسيني منسجمني، حيث استهلنا البحث اب
من خالل التطرق إىل الطريق السيار كمفهوم، مرورا ابملنهج االستنباطي، إذ انطلقنا من النقل الطرقي يف املغرب  التحليلي

السيار  وأعين ابلذكر دراسة حالة الطريق احلالة ومنهج دراسة العريب كمقدمة عامة، إىل قطاع النقل ابجلزائر كمقدمة خاصة،
 شرق غرب اجلزائر.

 فرضيات الدراسة: -ت
 ترتبط الدراسة لعدة فرضيات سنحاول أتكيدها أو تفنيدها خالل حماور الدراسة:

 عرفت اجلزائر تطورا على مستوى الشبكة الطرقية الربية -
 يعترب الطريق السيار شرق غرب اجلزائر من أهم املشاريع الطرقية يف اجلزائر  -
 جيسد الطريق السيار شرق غرب اجلزائر عمق املشروع املغاريب. -
 :لدراسةأمهية ا -ث

لعصب ا مشروع العصر على مستوى منطقة املغرب العريب لكونه سيـشكلترجع أمهية موضوع البحث يف أنه يتناول 
بشكل فعال يف خلق  واملسامهة ،الكبريةنظرا جلدواها االقتصادية  واجلزائر ابألخص، غرب العريبــامل الرئيسي القتصاد منطقة

 .د الطبيعة والبشرية على حد سواءديناميكية جغرافية هتدف إىل محاية وتنمية املوار 
 وسائل وأدوات الدراسة:  -ج

 إلجناز اجلداول البيانية واملبياانت.  Excelمت االعتماد على عدة وسائل منها برانمج 
 نشأة مفهوم الطريق السيار-1

 السريعة )سيارات، احملركات ذات السيارات خمصص حلركة مرور طريق أبنه الطريق السيارة أويعرف الطريق السيار   
اجز متعاكسني ويفصل بينهما ح مسلكني ابجتاهني،ويتكون من  أقصى درجات األمان مع توفر (شاحنات ،درجات انرية

،تقدم خدمات ،...(مطاعم ،خدمة ،مبرافق وجتهيزات للراحة)حمطات للحماية وجيهزوبدون تقاطع مع تواجد حواجز جانبية 
 اكز الدفع عند دخول الطريق السيار و اليت حتدد حسب املسافة املقطوعة.مقابل القيمة املدفوعة يف مر 

يهدف إىل ربط مدينة ميالنو إبقليم البحريات على  9122سنةومن املعلوم أن أول طريق سيار يف العامل أجنز يف إيطاليا     
فقد أطلق عل الطريق السيار الناشئ لفظة األوتوسرتاد  9121وحسب ميثاق ميالنو سنة  .كلم11مسافة تقدر بـ 

(autostrada مبعىن ) ذو مواصفات  طريق مزدوج السريع وهوالطريق احلر أو طريق املرور السريع ويسمى أيًضا ابلطريق

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9
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رجات ط يسمح ابلسري يف أقصى دمتعارف عليها دوليا، خمصص حلركة مرور السيارات ذات احملركات السريعة، ويف خ
 .األمان

وجيب اإلشارة إىل أن األنظمة املعتمدة يف بعض الدول الغربية تشرتط خلو الطريق السيار من تدخالت السري 
 املتعارضة وتصميم خمارج تسمح ابملغادرة دون أن يسجل تداخل يف حركية السري. وتتمحور التقنيات احلديثة واملعتمدة يف

 .169السيار على توفري األمن، السرعة، وتقليص الزمن الطريق إنشاء
جيلبار سان لورون جند الباحث الكندي  ومن املالحظ أن الدراسات اليت تطرقت ملوضوع الطرق السيارة

(Gilbert Saint-Laurent  تعرض يف دراسته إىل الدور الذي يلعبه الطريق السيار يف التنمية االقتصادية وأتثريه الذي
التوصيات و تعرض إىل نقد التشريعات اخلاصة حبماية البيئة واختتم حبثه جبملة من االقرتاحات  بكندا، كماعلى اجلانب البيئي 

فرانسوا بالسارد الباحث اجلغرايف الفرنسي مقابل ذلك جند دراسة أخرى من إعداد  .170دور الطريق السيار لتفعيل
(Plassard François)  فلسفة نشأة الطريق السيار ودورها على املستوى اإلقليمي من خالل مناذج الذي حتدث عن

 .171األقاليم ما بنيمن األقاليم الفرنسية واقرتاح حلول لتصحيح االختالل اجملالية املسجلة 
دراسة أعدها البنك اإلفريقي للتنمية وبعنوان وغلى جانب ذلك جند دراسات مؤسساتية حملية وجهوية منها 

هذا التقرير املسامهة الفعالة للبنك االفريقي  ل، اشتم9111 ةسن» غرب ابإلقليم القسنطيين-قالسيار شر  ق"اجلزائر: الطري
لى متد ضمن اقليم والية قسنطينة مربزا االنعكاسات املسجلة السيما عللتنمية يف اجناز هذا املقطع من الطريق السيار وامل

 مستوى البيئة والنامجة بفعل إشغال االجناز واختتم التقرير ابقرتاحات عملية من دورها االرتقاء ابجملال وتثمني موارده الطبيعية.
"خطة عمل وبرامج قطاع األشغال  ن، بعنوا2001ابإلضافة إىل ذلك جند تقرير أعدته وزارة األشغال العمومية ابجلزائر سنة

م، وأبرز األمهية املراد حتقيقها من خالل تطوير 2092و 2009العمومية" ويتضمن حوصلة للمشاريع املربجمة مابني
 التجهيزات القاعدية وتطوير شبكة املواصالت وتدعيم الدراسة إبحصائيات حول نسبة تقدم األشغال.

 :الطريق السريعة املغاربيةمشروع  واقع ورهاانت-2
 ومن الغربتوسط من الشمال البحر األبيض امل اإلفريقية حيدهيقع املغرب العريب يف اجلزء الشمايل الغريب من القارة 

  والسودان.والتشاد  ومايل والنيجر السنيغال واجلنوب الشرقي ومن اجلنوباحمليط األطلسي ومن الشرق مصر 

                                                
 .923، ص:9110األول، ، اجلزءGrand Larousse وسوعةم - 169

170 - Gilbert Saint-Laurent, 1983, L'impact de l'autoroute sur le terrain, étude bibliographique et propositions de 

recherche au Québec « Canada »Cahier de géographie du Québec, n : 30, p : 63-78. 
171 - Plassard François, 1977, Autoroutes et Aménagement du Territoire » et une publication aux Presses 
Universitaires de Lyon, éditions universitaires, Lyon, p : 145. 
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 اجلغرايف للمغرب العريب : املوقع1اخلريطة رقم 

 
 31ص9111املصدر: أطلس اجلزائر والعامل، دار اهلدى ،

العريب  بفاملغر  متميزة:ية حيو  واقتصاديةوسياسية  اسرتاتيجيةتضفي على املغرب العريب أمهية  اجلغرافيةاملميزات إن 
يطل على ، كما أنه اإفريقييعترب بوابة و  والشرق والغرب، الشمال واجلنوب وصل بني وميثل حلقةيتوسط القارات الثالث 

يف  املالحة البحريةو املصدر األساسي للثروة السمكية  واحمليط األطلسيواجهتني حبريتني هامتني البحر األبيض املتوسط 
ت قبل حيث فتحواعدة يف احلاضر واملست وهنضة اقتصاديةاملغرب العريب وهلذه السواحل قصة مع أحداث التاريخ يف املاضي 

  .والعامل اجلديدجبنوب وغرب أوراب  لالتصالله آفاقا واسعة 
سفن الطبيعي الوحيد الذي تدخل منه ال طارق وهو البابحيتوي على مضيق هام هو مضيق جبل عالوة على ذلك 

ى اتساع مساحته الواسع للمغرب العريب يربز مد االمتدادإضافة إىل  املتوسط. والبحر األبيضالتجارية بني احمليط األطلسي 
 واالسرتاتيجية تصاديةاالقكانت هذه اخلصائص املتعلقة ابألمهية   دونطاقاته الزراعية. وقالساعية  وتعدد حزمه وتنوع أقاليمه

 .العريباملتنافسة على فرض هيمنتها على املغرب  االستعماريةهي السبب يف جلب أنظار وأطماع الدول 
 السريعة طريقال اجل تثمني وأتكيد مبدا التكامل و الرتبط فقد مت االتفاق على انشاء طريق سيار مغاريبومن 

 تشتمل و كلم1000العريب وابمتداد يقدر ب للمغرب اخلمس الدول بني تربط أن املزمع من سريعة طريق هي املغاربية
 الساحل ليعرب طو نواكش العاصمة من ينطلق الرابط - طو نواكش اطلسي حمور حمورين، على الكامل مسارها يف الطريق هذه

 الثاين احملور مع التقاطع نقطة متثل اليت الرابط العاصمة إىل وصوال البيضاء الدار و مراكش و اغاديرمث  املوريتاين الشمايل
 و املغربية، اململكة يف وجدة و فاس و مكناس ليعرب الرابط من طرابلس والذي ميتد – الرابط املتوسطي احملور هو أال و
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 و احلمامات و العاصمة تونس  و طربقة و اجلزائرية، اجلمهورية يف عنابة و قسنطينة و العاصمة اجلزائر و وهران و تلمسان
  .التونسي لينتهي يف طرابلس ابجلماهرية الليبية اجلمهورية يف مدنني و قابس و صفاقس و سوسة

شبكة الطرق  فان ،2001 لسنةالسيارة من خالل حتليل املعطيات الواردة يف تقرير الشركة الوطنية للطرق املغرب: 
نسبة  وتقدر .مستقبالمربجمة  مكل212اإلجناز وكلم قيد 212كلم طريق سيار منجز و9011لابملغرب، تشمالسيار 

املسامهة الفعالة  وابلنظر إىل متثل استثمار القطاع اخلاص. والنسبة املتبقية يف أشغال االجناز،%11 املسامهة املالية للدولة ب
ما اختاذ مجلة من القرارات تتضمن  2001مت سنة فقد ،السياحيللطرق السيارة ابملغرب يف تنمية االقتصاد وتطوير القطاع 

 :ييل
  دة اخلدمات و جاجل الصيانة وحتسني  ، من%90اىل  1زايدة قيمة الدفع ملستخدمي الطريق السيار بنسبة تقدر

 املقدمة.
 كلم(.90)1تدشني مقطع الطريق السيار الرابط مراكش ابلطريق الوطين رقم 
  توسعت الطريق السيار الربط الرابط ابلدار البيضاء. ألشغالاالنطالقة الفعلية 
 2001حتصل الشركة املغربية للطرق السيار على شهادة اجلودة سنة(Iso 9001.) 

 السيارة ابملغرباخلريطة رقم: شبكة الطرق 

 
2001املصدر: الشركة الوطنية للطرق السيارة للمغرب،   

 
 يف جمال الطرق السيارة جزء من املشاريع املهيكلة لقطاع النقل يف التجربة املغربية اخلريطة نالحظ أن من خالل

املشروع الطريق  تربويع غراب.غاريب أبهنا قد سجلت تقدما يف اجناز شطرها والذي يعد امتداد للطريق السيار امل املغرب. كما
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الوطين للطرق الربية الذي عرف تطورا مع إجناز قطار فائق السرعة، عالوة إىل أن الطريق  جالسيار املغريب جزء من الربانم
 بية اجلنوبية خاصة مشروع الطريق السيار اكادير الداخلة.السيار سيعرف توسعا يف اجتاه املدن املغر 

إىل األمهية اليت يلعبها  ركلم، وابلنظ110 يقدر امتداد الطريق السيار املغاريب ضمن الرتاب التونسي بتونس: 
)دراسة هليئة تونس 2001كلم سنة310خالل اجناز والتجهيز منالطريق السيار بتونس، فقد سجلت تقدم يف االجناز 

تعكس التجربة التونسية االهتمام و  كلم.90ب9111يف حني قدرت سنة. (Tunisie Autoroutesللطرق السيارة 
الكبري للدولة يف تنمية هذا القطاع ملا له من عالقة وطيدة ابلتنمية السياحية واعتماد سياسة اجلودة يف املرافق واخلدمات 

ري ابإلضافة إىل االهتمام ابجلانب البيئي من خالل توف عتماد على االستثمار األجنيب ملؤسسات ذات جودة عاملية.ابال
مساحات خضراء على مستوى الطريق السيار لتحسني احمليط الطبيعي والتقليل من االنعكاسات السلبية للطريق السيار 

 إشغال اجنازا املقاطع التالية: 2001تنمية فقد انطلقت بداية من وجتسيدا ملخططات ال  واملتمثلة يف التلوث اهلوائي.
  م.كل  33 ابمتدادالليبية، وقابس ابحلدود التونسية  صفاقساملقطع األول يربط 
  التونسية اجلزائرية.  ابحلدودملوبوسااملقطع الثاين يربط واد الزرقاء 

 (A1اخلضراء ابلطريق السيار التونسي )مرانق  ( املساحات01) رقمصورة ال

 
 2001"تونس الطرقات السريعة"، ةاملصدر: هيئ

 

 .ابجلزائر –شرق غرب –األبعاد اجلغرافية للطريق السيار  -3
أن  ، إال9110اعتمد منذ سنة وقد .املغاريبيعد الطريق السيار شرق غرب ابجلزائر جزاء من املشروع الكبري للطرق 

يف ظل  2009اخنفاض سعر البرتول حينها أعاق الشروع يف جتسيده وأعيد االعتبار هلذا املشروع الضخم، بداية من 
ب در سعر البرتول والذي مسح بتوفري املوارد املالية الكافية وختصيص غالف مايل مق ارتفاعو السوق، االنفتاح على اقتصاد 
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إدراجه ضمن السياسة اجلديدة اليت تبنتها اجلزائر يف ظل  دوالر ليتميار مل 93مليار دينار وميكن أن يصل إىل  109
-2009) كلةهيتنموية هتدف إىل بناء شبكة  العمومية واعتماداإلصالحات الكربى السيما على مستوى قطاع األشغال 

 :( لتحقيق ما يلي2090
 .غرب-اجناز الطريق السيار شرق -
 .السيار الثاين للجزائر العاصمة االجتنايبإعداد الطريق  -
 .اجناز الطريق العابر للصحراء -
 تصميم، دراسة وإجناز()الدولية االنطالق يف تكييف املنشآت األساسية مع املقاييس  -
 .إمتام إجناز و تطوير املنشآت القاعدية األساسية -
 االنطالق يف العمليات األساسية لتحقيق التكامل ما بني وسائل النقل -

 :كما يلي  موزعة ،كلم 910.031إن عمليات تطوير شبكة الطرقات مسحت لبالدان امتالك شبكة طرقات تقارب 
 .كلم29107: (RN) الطرق الوطنية -
 .كلم23888: (CW) الطرق الوالئية -
   كلم59044: (CC) البلديةالطرق  -
يف حني أن هذه النسبة بكل منطقة مشال  19إىل %  2001نسبة األسفلت فيما خيص شبكة الطرقات وصلت يف سنة -

 .يف جمموع القارة اإلفريقية 30و ب %  90إفريقيا مقدرة ب % 
 90 % إفريقيا ويف مشال  30مرت، يف حني أن هذه النسبة ال تتعدى %  1من شبكة الطرقات عرضها يفوق - 80 %

  .مبجموع القارة اإلفريقية
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اجلغرايف للطريق السيار شرق غرب ابجلزائر : املوقع3اخلريطة رقم   

 
  الطريق السيار شرق غرب مراكز عمرانية

 مراكز حضرية

 
 املصدر: عمل شخصي اعتمادا على معطيات وزارة االشغال العمومية اجلزائرية

 ابجلزائر غرب-شرقمقاطع الطريق السيار    : 2 رقم اجلدول
 االجناز االمتداد املسافة )كلم( املقطع

احلدود التونسية-بوعريريج برج 311 شرق  الشركة الياابنية 

الشلف-عريريجبرج بو  911 وسط  الشركة الصينية 

احلدود املغربية-الشلف  391 غرب  الشركة الصينية 

األشغال العمومية ابجلزائر ةاملصدر: وزار                                                                            
يف  %10ب أبنه قد حقق نسبة تقدم مقدرة غرب، يتبنيمن خالل تتبع وترية تقدم األشغال يف الطريق السيار شرق    

وذلك  ،انتظار استكمال شطر من املقطع الشرقي ، يف2090واألوسط سنةمت فتح املقطع الغريب  وقد .الثالثةاجناز املقاطع 
 إطار يف وهذا للمعايري الدولية وفقا جتهيزات برانمج اقرتاحجتدر اإلشارة إىل  كما  ،واحلدود التونسيةمدينة قسنطينة  ما بني
 .أخرى جهة من الوطنية القدرات وتعزيز ،جهة من الوقت ربح وبغية 2010 املالية قانون
 والبشريةدور الطريق السيار ابجلزائر يف تنمية املوارد الطبيعية -4

لخيص جممل األبعاد سنحاول ت فإننا ،سواء االقتصادي وتثمني املوارد البشرية على حدالتحقيق تنمية شاملة على املستوى 
 :واالنعكاسات للطريق السيار كما يلي
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 االنعكاسات االجيابية: 4-1
سات اليت بينت بعض الدرا وقد ،املتزايدةالتخفيف من حدة االزدحام والتنقل والتأقلم مع متطلبات عدد السيارات  -

 عوالية، م22رساعة، وعبو 22مركبة خالل 90000اىل20000خصت الطريق السيار أبنه ميكن أن يضمن تنقل مابني
 من التبادالت التجارية تتم برا. %19اإلشارة ابن  وجتدر ،عراقيلسهولة يف التنقل بدون 

اليد العاملة  قدرت مسامهة حيث ،الطريقة اجناز منصب شغل خالل فرت 900000التقليل من البطالة من خالل خلق -
 من إمجايل اليد العاملة. %19ب ابملشروع 

يا لإلطارات اجلزائرية من كسب معارف وتكنولوج للشروع، مسحتاكتساب خربة من خالل التعامل مع الشركات املنجزة  -
 القاعدية ابلبالد. املنشآتحديثة ميكن استخدامها مستقبال لتطوير 

 وان اجلزائر أصبحت تتصدر دول العامل العريب من حيث عدد احلوادث الطرقات خاصةقليل من احلوادث املسجلة على الت -
الطريف السيار  وسط منواألحصيلة أولية قد تبني ابن عدد احلوادث قد تقلص بعد فتح املقطع الغريب  سنواي ويفاملسجلة 

 .2090خالل الثالثي األول من سنة
نة من خالل تقليص الوقت املستهلك للوصول من وهران اىل قسنطي املرورية ويربزوفري الراحة والسالمة ربح الوقت وت -
 سابقا. ةساع92ب كانت تقدر   ادقيقة، بعدم30ساعات و1كلم( ب 100)

 تثمني املوارد الطبيعية.و  وحمفزات لالستثمارأصبحت توفر جماالت جذب  السيار لكوهناتنمية األقاليم اليت جيتازها الطريق  -
العيون ز احلدود خالل استبيان على مستوى مرك السياحي،حركية املواطنني بغية التنقل  السياحي، وتسهيلتنمية القطاع  -

تزايد بشكل   دوالوسطى ق( تبني ابن حجم تنقل األشخاص من املناطق الغربية -والية الطارف-)احلدود الشرقية التونسية
 لتتوجه إىل تونس. 2090كبري خالل سنة

ل األشخاص غياب وسائل النقل وغياب الطرقات الالزمة لتنق سابقا نتيجةتثمني املوارد احمللية واليت كانت معطلة ومهمشة  -
 .والبضائع

زائر وان اجل ملغاربية خاصةااألقاليم على املستوى الوطين وحتقيق ترابط وثيق مع الدول اجملاورة  ما بنيحتقيق توازن جهوي  -
لها بوابة للقارة مبوقع وسطي ومفتوح على البحر املتوسط ما جيع حتضي العريب، لكوهنامتثل خلقة الربط مابني دول املغرب 

 اإلفريقية مشاال.
 االنعكاسات السلبية: 4-2

سبب بدوره تلوث هوائي مما ي تشكيلو السيار من اآلاثر السلبية اليت ميكن تسجيلها أثناء اجناز مشروع الطريق 
ة عمليات تشجري متت برجم املركبات فقدمن حجم التلوث املسجل بفعل حركية  وللتقليل .كالربوإحداث أمراض تنفسية  
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إىل خلق مساحات خضراء وفق أنواع تتأقلم وطبيعة األقاليم وحتافظ على البيئة وسالمة  السيار ابإلضافةمبحاذاة الطريق 
 سواء.األفراد على حد 

 األثر السليب املباشر والذي نتج بفعل مد مسار الطريق السيار يف املقطع الشرقي -
أن األشغال املنجزة  وجي إالبيولتتواجد احملمية الطبيعية للقالة واليت متتاز بتنوع  الطارف، أينتسبب على مستوى والية -

يئة على بري من الغاابت احملمية وأدى إىل إحداث تغريات بلتمديد الطريق ابجتاه احلدود التونسية قد أدى إىل تدمري جزء ك
 مستوى احملمية.

 .والدويلعلى املستوى احمللي، اإلقليمي  والنتائج املرجوة األهداف-5
 يف: تتلخص جممل األهداف املرجوة من الطريق السيار

 على املستوى احمللي: 9-9
 .املواطنني لتطلعات االستجابة و للبالد املستدامة ابلتنمية التكفل • 

 و األمن لالستقرار، اجلالبة ،اقتصادية مستقبلية-اجتماعية و عادلة ،متوازنة ،عقالنية بصفة اإلقليم هتيئة يف املسامهة •  
 .االزدهار

 .الطرقات أمن حتسني والعزلة  فك • 
 .للجزائر اسرتاتيجية اجليو املكانةدعم  •

 .للبالد الوطنية و احمللية الطبيعية الثرواتتثمني  • 
 .النمو االقتصادي مستوى دفع يف اإلسهام و التجارية النشاطات تطوير • 
 متوقع منصب 00 90 الشغل من خالل مناصب خلق يف املسامهة •
 والدويل:على املستوى اإلقليمي  9-2 

مع االنفتاح الذي  على التعاملالقدرة  العامل اليوم اجتاهات عديدة لتبين خلق تكتالت اقتصادية وذلك هبدف رفع يشهد    
 السريعة الطريق هذه ستشكل، من هنا األركان األساسية هلذه التكتالت االقتصادي أحد ويعترب التكامل يشهده العامل.

 والسالمة الراحة ظروف توفري من ستمكن إذ الكبرية االقتصادية جلدواها نظرا العريب املغرب منطقة القتصاد الرئيسي العصب
 و التداوي و السياحة و للتسوق املسافرين نقل كلفة و البضائع نقل كلفة يف التخفيض ومن الوقت واختصار املرورية

 كما ، مدن الدول املغاربية بني أو الدولة نفس داخل أخرى إىل مدينة من سواء املنطقة هذه داخل االستثمار و الدراسة
 فان أخرى انحية ومن .اجملاالت كل يف املغاريب التبادل تكثيف من و العواصم عن البعيدة املناطق تنمية من ستمكنها
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 هلذه سيعطي حاليا الدراسة بصدد هو والذي ،واسبانيا املغرب بني طارق جبل مبضيق البحر مياه يف طارق جبل نفق إجناز
 التالية: االسرتاتيجيةمبدأ التكامل االقتصادي وفق القطاعات  سولتأسي. إضافية أمهية الطريق

 .قطاع الصناعة 
 .قطاع السياحـة 
 .قطاع التجارة واملناطق احلرة 

إن هذه القطاعات تتسم بتشابكها فيما بينها لتتماشي واإلمكانيات املتوفرة يف أقطار املغرب العريب، فالقطاع 
العريب  لعملية التنمية االقتصادية مبا خيلقه من قيم مضافة للناتج ، وابلنسبة ألقطار املغرب األساسيالصناعي يعترب احملرك 

فان توافر النفط والغاز والفوسفات واحلديد سيكون عامال مهما يف خلق صناعات عديدة يف جمال الكيميائيات والبرت 
أسواق االستهالك،   عريب تتميز بتوفر املواد اخلام والقرب منوكيميائيات واليت يتزايد عليها الطلب العاملي ، ومنطقة املغرب ال

 كذلك ميكن دراسة الصناعات الغذائية واليت توجه أساسا لتلبية احتياجات االستهالك احمللى كبديل لالسترياد.
لداخلية اأما قطاع السياحة فان امليزة النسبية للمعطيات الطبيعية للمنطقة جيعلها مركز جذب فريد لتنشيط السياحة 

يؤدى حتما هلذا القطاع اهلام والذي س اسرتاتيجيةوحيتاج ذلك إىل دراسات وأحباث كقاعدة ملخططات  واإلقليمية والدولية
 إىل تنشيط قطاعات أخرى كاملواصالت واالتصاالت والتجارة والصناعات التقليدية وغريها.

األفريقي و ركز املايل األمثل ملنطقة حوض املتوسطي إن منطقة املغرب العريب ميكن ترشيحها لتكون املخالصة القول 
يم، وهناك واآلليات املالية القطرية وبناء آليات فعالة على مستوى اإلقل تطوير األجهزةاخلدمات املالية ويستدعى ذلك  لتقدمي

لدرجة األوىل ومن ة ابالعديد من التجارب يف العامل اليت من املمكن االستفادة منها وسينعكس ذلك على اقتصادايت املنطق
 البديهي أن هذا القطاع يعتمد على إجياد تسهيالت عديدة يف التشريعات والقوانني املطبقة حاليا.

إن املوقع اجلغرايف املتميز ملنطقة املغرب العريب وامتداد سواحله وعمق أراضيه وارتباطه ابملناطق اإلنتاجية املتقدمة 
شاط ناطق احلرة أمرا يف اإلمكان حتقيقه، على أنه جيب إن تراعى التميز واخلصوصية هلذا النوبتوفر املواد اخلام جتعل إقامة امل

لق التطور خل ستكون األساسن القطاعات السابقة كما أ  حبيث ميكن إقامة الصناعات املالئمة ابإلضافة للخدمات التجارية.
و ريها وإذا كان إيرادها كقطاعات رائدة فإن اهلدف النهائي هوالنمو لقطاعات الزراعة والبنية األساسية والتجارة الداخلية وغ

 لية واخلارجية.دايت الداخخلق اقتصادايت متوازنة تساهم يف رفع املستوى املعيشي لكافة أقطار املنطقة ومواجهة التح
  :يف االسرتاتيجيةوتتجسم أهداف هذه 

 .بني األقطار اخلمسة تكثيف املبادالت *
 .إطار سوق مفتوحة اقتصادي يفإحداث تكامل  *
 .على أساس ضمان املنافسة، السليمة بني املنتجني يف االحتاد مجركية مبنيةإنشاء وحدة  *
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 .بني دول االحتاد سوق مشرتكةإحداث  *
 خالصات واستنتاجات:

 استنادا إىل التحليل السابق أمكن التوصل إىل جمموعة من النتائج املتمثلة يف:
، لسيار املغاريباتربز اإلرادة احلسنة يف جتسيد التكامل املغاريب من خالل الوعي املتضمن حتقيق مشروع الطريق  -

بوادره  الذي تعدو انتظار حتقيق الرتابط النهائي  واملغرب يف اجلزائر تونسبداء يتجلى على ارض الواقع يف كل من  يوالذ
 قريبة املنال.

 االطبيعة( دور الثروات  نوع يفوالبشرية والتالطبيعية  اجلغرايف اخلصائصاملوقع )املتنوعة ه يلعب اجلانب اجلغرايف إببعاد -
مكانة جديدة  التقدم وخلق العريب لضمانتكتل املغرب  وتعاون ضمنداعما يف تنمية دول املغرب العريب وخلق تكامل 

 إطار مسار العوملة. ويف ،والدوليةضمن التحوالت اإلقليمية 
 األقاليم والسيما نيما بيساهم الطريق السيار بشكل فعال وابرز يف دفع عجلة التنمية ابجلزائر وحتقيق التوازن  -

 فان ،الساحليمن إمجايل السكان وتوطن جل األنشطة االقتصادية السيما ابجلزء %10برتكز والذي يتسماإلقليم الشمايل 
ايل إلقليم الشمايل قد ساهم يف زايدة الرتابط وسهل عمليات التنقل وابلتامتداد الطريق السيار من الشرق إىل الغرب ضمن ا

 حتقيق توازن وخفف من وطأة الضغط املسجل بفعل الرتكز الكبري للسكان واألنشطة.
إىل التقارب يف  ةالعريب، ابإلضافدول املغرب  والتقاليد ما بنيإن التشابه الكبري يف األبعاد اجلغرافية والعادات  -

 ضل الدعم املايل يف املغاريب، السيمامشرتكة تساهم يف سهولة جتسيد التحالف  لاملنتهجة، عوامات االقتصادية السياس
واملساعدات املقدمة من طرف البنك اإلفريقي للتنمية من اجل اجناز مشروع  املقدم من طرف احتاد بلدان االورومتوسطي

ا مالطريق أملغاريب ووصوال إىل حتقيق تربط بري ابلقارة األوروبية عرب مضيق جبل طارق لتسهيل عمليات التبادل التجاري 
 املتوسطي. دول املغرب العريب ودول حوض  بني

 .شاملةإطار تنمية  واالجتماعي يف االقتصادي، الثقايفكامل إطار شراكة وتعاون مبين على الت يفو 
ط مبين دول العامل العريب وفق تراب ما بنيضرورة توفري إرادة من اجل صناعة قرارات جوهرية هتدف إىل خلق تكامل    -

ليت حتقيق طريق ابو  ،والبضائعيف ذلك إحداث ترابط وفق شبكة للمواصالت لتسهيل حركية املسافرين  متينة مباعلى أسس 
وملة ندرجه ضمن ابرز التوصيات الواجب اعتمادها يف ضل موجة الع العريب والذيسيار ميتد من املغرب العريب إىل املشرق 

و التكتالت االقتصادية اليت أصبحت تفرض مبدأ التكتل من اجل محاية االقتصاد من التبعية ويضمن االستغالل العقالين 
  االكتفاء الذايت من خالل سياسات مستدامة.للموارد الطبيعة وحتقيق 
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 -الرشيدية اقليم  – شبكة النقل ودورها يف تثمني وتسويق املوارد الطبيعية ابجملاالت الواحية
The transport network and its role in the valorization and 

marketing of natural resources in the oasis areas   

   - Errachidia province - 
 

 املغرب. أكادير .زهرجامعة ابن  بدر بن كريان،ج. 
badr.benkirane@edu.uiz.ac.ma 

 : امللخص
ها النقل ابهتمام كبري من قبل الدول لدورها احليوي يف حتقيق مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية اليت تبتغي شبكةحتظى 

         السيارات وسكك احلديد املرتبة األوىل كوسائط لنقل األشخاص والبضائع ,كما تعد الطرق الوسيلة املهمة شبكة إذ حتتل  الدول
من  %21وحده  حيث يشغل على الزراعة إقليم الرشيديةيعتمد و اليت تسهم يف توفري اخلدمات االجتماعية الضرورية للسكان .

، ويضمن إنتاج التمور وسائل العيش جلزء  من اإلنتاج املغريب للتمور  %21و  ، األراضي املخصصة لنخيل على الصعيد الوطين
              .خيلق مناخا حمليا مناسبا لتطور زراعات أخرى كالزيتون و احلبوب و العلف يف الواحات نظرا ألن خنيل كبري من الساكنة

 

عرض الواقع  ناتســــتلزم ملذا فان دراســــة  , إبقليم الرشــــيدية ابجملاالت الواحيةالنقل شــــبكة أمهية دور إىل إبراز  هتدف الدراســــة
نقل الشـــــبكة  أثر ختتلف و ، يالواح لتنقل الســـــاكنة ابجملادراســـــة من خالل وحجم التباين  اوكثافته االنقل وأمناطه لشـــــبكةاحلايل 

 اعياضــافة اىل توزيع املســاحات املزروعة وكمية االنتاج الزر  للزراعةاملســاحة العامة واملســاحة الصــاحلة  حســبعلى املنتجات الزراعية 
حيث اينما تزداد كثافة  .وســـــــــــبل تثمينها وتســـــــــــويقها الطبيعيةاملوارد  املقارنة بينها من اجل معرفة العالقة بني النقل وهلذا وجب , 

  . الزراعي واإلنتاجالطرق تزداد املساحة 
 .إقليم الرشيدية , ات, الواح تسويق, املوارد الطبيعية, شبكة النقل:  الكلمات املفتاحية

Abstract: 
          The transport network is of great interest to states for their vital role in achieving the 

economic and social development projects that states want, with the automotive and railway 

network ranked first as means of transporting people and goods. Roads are also the important 

means that contribute to the provision of necessary social services to the population. Errachidia 

province depends on agriculture, where it alone occupies 29% of the land allocated to Palms 

nationwide, and 27% of Moroccan production of dates, Dates production ensures the livelihood 

of a large part of the population in oases as Nakheel creates a local climate suitable for the 

development of other crops such as olives, grains, feed and vegetables. 
 

          The study aims to highlight the importance of the role of the transport network in the 

oasis areas of Errachidia province, so a study requires us to present the current reality of the 

transport network, its patterns, density and the size of the variance by studying the mobility of 

the population in the oasis area, and the impact of the transport network on agricultural products 

varies according to the general area and the arable area in addition to To the distribution of 

cultivated areas and the amount of agricultural production, therefore, it is necessary to compare 

them in order to know the relationship between transport and natural resources and ways of 

valuing and marketing them. Wherever the density of roads increases, the area and agricultural 

production increase. 

Key Words: Marketing, natural resources, transportation network, oases, Errachidia province 
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 مقدمة
ن فالنقل عامل م .يعد النقل أحد أهم السمات الرئيسه حلضارة هذا العصر ومن اهم عوامل استثمارها وتقدمها       

العوامل الضرورية واملساعدة على منو األنشطة االقتصادية واالجتماعية ، فالتنمية يف اجملاالت الصناعية والزراعية والسياحية 
 شبكةوميكن قياس أمهية  ،تعتمد اعتمادا كبريا على عنصر النقل ،ابعتباره العنصر املتمم لكافة العمليات اإلنتاجية  وغريها
لنقل مجيع يف الناتج احمللي اإلمجايل وتتضمن ُمسامهة قطاع ا ااملواصالت يف االقتصاد عن طريق تقدير مدى مسامهتهالنقل و 

األنشطة املتعلقة بنقل الركاب والبضائع عرب الطرق الربية والسكك احلديدية والنقل اجلوي وعن طريق املوانئ ، وتسعى 
 .افياً قل واملواصالت وذلك رغبة منها يف تطوير بلداهنا اقتصادايً واجتماعياً وثقاحلكومات يف معظم دول العامل لدعم قطاع الن

وتتجلى مسامهة قطاع النقل يف التنمية االقتصادية يف أنه يساعد بشكل فعال يف ربط مناطق اإلنتاج مبناطق االستهالك       
داً يف استغالل ، كما أنه يعترب عامالً مساع االستثمار وإليهاويف أتمني انتقال األفراد ونقل املواد اخلام والبضائع من مناطق 

وال ميكن أبي     ، ، اليت غالباً ما يرتكز وجودها يف مناطق انئية وقليلة الكثافة ابلسكان املوارد الطبيعية وخصوصاً املعادن
ة من السكان سواء  العمل لشرحية كبري حال من األحوال التقليل من أمهية قطاع النقل يف تشغيل األيدي العاملة وتوفري فرص 

؛ وابلتايل جيب االعرتاف مبسامهة هذا القطاع  كان ذلك يف جمال النقل ذاته أو يف جماالت أخرى ترتبط به أو تتأثر بتطوره
ن ما ينجم عنها مو     يف استيعاب األعداد املتزايدة من السكان الداخلني يف قوة العمل وابلتايل يف حل مشكلة البطالة 

، هذا ابإلضافة إىل أن تقدم وسائل النقل أبنواعها املختلفة ُيساهم مسامهة كبرية يف تزايد التبادل  آفات اجتماعية عديدة
 .الثقايف بني الشعوب ويدعم ابلتايل تطور الفكر البشري وازدهار العلوم وانتشار مكتسباهتا لتعم مجيع بلدان العامل

 إشكالية الدراسة  -أ
االهـــــتمام يف جمال قطاع النقل عند استقالل وسيطرة االنسان على املوارد الطبيعية واخذ كفايته منها ، وان مزاد بـــداء     

ان حاجة ، وهلذا ف 172عن كفايته ينقله اىل مكان الطلب عليه يف مراكز جتمع السكان وما حيتاجون اليه من سلع وخدمات
 جعلته ينـــــــــــــــــــــتقل سرياً على االقــــــــــــدام مستــــــــــــــخدم املسالك والطرقات حبثاً عما يسد رمقه ولكنه ،االنسان املتزايدة للغذاء

، والتفكري يف استخدام وسيلة  استقر عندما امتهن حرفة الزراعه وهذا ما دفعه اىل التبادل بني املستوطنات البشرية املتباعدة
البضائع واألثقال من مناطق وفرهتا اىل مناطق ندرهتا وكان الستخدام احليواانت النصيب االكرب يف نقل  نقل حتمل تلك

 تلك البضائع حيث اخذت احليواانت تسلك وتشق الطرق وأصبحت ااثرها على االرض البداية االوىل لنشوء الطرق الربية
 جلى دور شبكة النقل يف تثمني وتسويق املوارد الطبيعية ابجملاالتاين يت :السؤال اإلشكايل التايلومن هذا املنطلق ميكن طرح 

 ؟ إبقليم الرشيدية الواحية
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 ، واليت نعتمدها كمنطلقات للدراسة: هذه اإلشكالية جتعلنا نطرح جمموعة من األسئلة الفرعية
 ؟  إبقليم الرشيدية كيف هو واقع شبكة النقل -
  ؟حتديد اجتاهات طرق النقل ويف كثافة احلركة عليهالعوامل الطبيعية والبشرية يف كيف سامهت ا -

 

 ؟ما هو دور شبكة النقل يف تلبية حاجيات اإلنسان الواحي -
 ؟ ابجملاالت الواحيةهل سامهت شبكة النقل يف تسويق املوارد الطبيعية  -
 الدراسةفرضية  - ب

 جاءت الفرضية الرئيسية على النحو التايل:
 إبقليم الرشيدية. لشبكة النقل دور هام يف تطوير وتسويق املوارد الطبيعية ابجملاالت الواحية -
 للعوامل اجلغرافية الطبيعية والبشرية دور هام يف حتديد اجتاهات شبكة النقل ويف كثافة احلركة عليها.  -
 دية.الت الواحية إبقليم الرشيإن المتداد شبكة النقل أثراً اجيابياً يف تطوير التنمية الزراعية يف اجملا -

 إبقليم الرشيدية.  وتسعى هذه الدراسة للتأكد من صحة هذه الفرضية يف اجملاالت الواحية
     منهجية الدراسة -ت 

 :ومنها لتحقيق أهداف الدراسة، ؛اجلغرافيةمت االستعانة مبجموعة من املناهج 
عرب   النقل  منو شبكات، حيث انطلقنا من العام ) املنهج االستنباطياعتمدان يف هذه الدراسة على عدة مناهج أمهها      

(، ديةإبقليم الرشيالعوامل اليت أدت إيل نشأهتا وإىل تطورها ( إىل اخلاص )وكيف تطورت الطرق، كيف نشأت الزمان،
، والتكنولوجيا  واالجتماعية والتوزيع املكاين لألنشطة االقتصادية ؛ واملنهج التحليلي عرب حتليل معطيات إحصائية رمسية

 املنهج املقارنعتماد على . كما مت االاملتاحة ، وأخرياً آاثره مستقبلية على خمرجات التنمية مبجال الدراسة واملتمثلة يف نتائجها
 .وغريها السكان،وحجم  ،واملساحة ،الطرق من:اجملاالت الواحية وغريها ىف إبراز الفروق بني 

 الدراسةوسائل وأدوات  - ث
على املزاوجة بني األسلوبني النظري والتطبيقي والتكامل فيما بينهما، وابالعتماد على  هذه الدراسةيف إجناز  اعتمدان    

 رائطبرانمج نظم املعلومات اجلغرافية لرسم اخلقمنا بتوظيف  على أدوات عديدة لتحقيق دراسة علمية ، ومن هذه األدوات
 وملزيد من اإلشارة قمنا ابستخدام اجلداول واألشكال والصور كوسائل إيضاح ملموسة ، املعطياتومعاجلة البياانت وحتليل 

     . لدراسةمبجال املرتبطة البحث البيبلوغرايف يتجلى يف املراجع مت  ،
  أهداف الدراسة - ج

ينصب هدف الدراسة يف الكشف عن الدور شبكة النقل يف تثمني وتسويق املوارد الطبيعية ابجملاالت الواحية إبقليم      
 : ميكن ان نوجزها ما يلي ،الرشيدية 
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للوقوف على نقاط القوة وتنمية واستغالهلا  عليها احلركة ودراسة وتوزيعها، النقل،شبكة  وضعيةالتعرف على  -
 .وكذلك نقاط الضعف وتنميتها

 .املوارد الطبيعية ابجملاالت الواحيةتقييم واقع اٌلية تسويق  -
 .املوارد الطبيعيةالتعرف على أثر اخلصائص اجلغرافية يف عملية التسويق  -
 الت.الوطنية للتنمية من خالل حتسني جودة اخلدمات مثل النقل واملواص وضع تنمية الواحات يف إطار اإلسرتاتيجية -
 .هبا التثمني املستدام للموارد الطبيعية من حيث تطوير نظم اإلنتاج املوجودة ابلواحات كالنخيل واحملاصيل املرتبطة -
مية قد تؤثر يف التن ملا قد ينتج عن النقل من مشكالت، حماولة وضع حلول جغرافية مستقبلية، -

 .ابجملاالت الواحية والبشرية االقتصادية
  لدراسةل املؤطرةفاهيم امل -ح 
يعرف النقل أبنه نظام حركة الناس والسلع واملرافق والوسائل الالزمة للقيام بذلك ، وقد تكون حركة الناس  :مفهوم النقل- 

هي األهم خاصة داخل املدن من خالل ربط العالقة بني السكان واستعماالت األراضي ، إال ان نقل السلع والبضائع من 
 . جمال التطور والنمو االقتصادي مصادرها إىل أماكن تسويقها واستخدامها ال يقل أمهية يف

رة يف املكان مل تكن متواف املعيار االقتصادي فإن السلعة تعد عدمية النفع وليس هلا قيمة اقتصادية ماوحسب 
النقل أما اجتماعيا.و وابلتايل فإن حركة الناس والبضائع معا مها العاملني الرئيسيني يف منو اجملتمع اقتصاداي  املطلوبني،والزمان 

له  اصطالحا  حنييف واجلو.وله عدة وسائل يف الرب والبحر  واألشخاصهو العملية اليت يتم فيها تغيري مكان السلع  لغة:
للنقل ابنه  (Bechet)تعاريف خمتلفة ختتلف حبسب اختالف نظرة الكتاب والباحثني للجوانب املتشعبة ومنها تعريف 

  .173خرآحركة االفراد والسلع من مكان اىل 
 املختلفة كانتقال السلع والسكان من مكان اىل اخر بفعل أبنواعهايشري هذا املفهوم اىل حركة النقل  :مفهوم حركة النقل-

عوامل طاردة وجاذبة معاً ، وهناك انواع متعددة من احلركة اليت ترتبط بني مناطق االنتاج واالستهالك منها حركة راس املال 
لة النهائية النامجة لنقل احملصوحركة العمالة وحركة السلع وحركة املسافرين وحركة االفكار واخلربات والتجارب ، ومتثل حركة ا

عن العالقات املتبادلة بني الفعاليات االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وهناك وسائل كمية عديدة لتحليل حركة النقل مثل 
 .174اسلوب املصفوفات ومنوذج اجلاذبية الذي يستخدم يف التنبؤ بقوة التفاعل بني االقاليم خالل مدة زمنية معينة 

                                                

 . 99 – 92، القاهرة، ص: و املصريةالنقل، مكتبة االجنل اسس جغرافية، 9112سعيد عبده   - 173
 21ص مرجع سابق،  ،9112 عبدة،سعيد  - 174



 من إصدارات املركز الدميوقراطي العريب

 

 سياسات النقل وأثرها على التنمية االقتصادية يف الوطن العريب        071

  

 

 

. كما يعرف النقل ابنه 175ه أخر أبنه الطرق والوسائل اليت هبا جيري نقل االنسان ومنتجاته من مكان اىل اخرويعرف  
النشاط االقتصادي الذي يتعلق حبركة االفراد والسلع من مكان اىل اخر متجاوزاً املسافة املكانية والبعد الزماين هبدف خلق 

( انه Hanzodlerوالتعمري لشؤون النقل ) لإلنشاء. وعرف من قبل خبري البنك الدويل 176تطويرها املنافع او زايدهتا أو
 . 177او مع مراكز االستهالك يبعضهاعبارة عن خدمة وجدت إليصال مراكز اإلنتاج واملناطق املأهولة 

لى إن أهم ع ( Elfrad Marshal )أبن النقل هو احلضارة ويذكر الربيطاين الفرد مارشال(  ( Klisltng ويذكر 
يعد أحد العوامل اليت تؤدي اىل زايدة االرتباط كما . 178ثورة تقنية يف العصر احلديث هي الثورة التقنية يف قطاع النقل

 .179والتفاعل بني االماكن على سطح األرض
I- جمال الدراسة   

كلم جنوب شرق  350 على بعد 93الطريق الوطنية رقم  على يف منطقة قارية املغرب قع جنوب شرقي إقليم الرشيدية     
أتسس عام   وزاكورة إقليم تنغري ، ومن الغرب إقليم ميدلت حيده من الشمال ، كلم مشال مدينة أرفود  75و مدينة مكناس

يف  مجاعة الرشيدية تقعو  .،وأكرب مدهنا  جهة درعة اتفياللت عاصمة إقليم الرشيديةيعترب  )قصر السوق سابقا(. 9191
ومتتد على  .مجاعة قروية، وتعترب مركزا لإلقليم 22مجاعات حضرية و 7 منهامجاعة،  29 الذي يضم إقليم الرشيدية وسط

 3655.2 بكثافة قدرها نسمة 12.312 تعدادهما  2092سكاهنا حسب إحصاء  عدد ويبلغ ،كلم مربع 30 مساحة
من الساكنة احلضرية، مقسمة إىل    %21من جمموع ساكنة اإلقليم و  %91,2حتتضن مجاعة الرشيدية  و ،2ن /كلم

 وقصور.عدة أحياء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                

 . 12 – 13ص ص  ،جغرافية الصناعة ،9119 ،السيد نعمان دهش ،امحد حبيب رسول ،ابراهيم شريف  - 175
 . 11 – 10العدد الثالث, , ص ، ، قطاع النقل واملواصالت )ماهيته، أمهيته، ومؤشرات تطوره(، جملة النفط والتنمية9111علي الراوي -  176
   .ص ،تقييم كفاءة شبكة النقل, رسالة ماجستري,، 2009هدى عبد القادر اخلالدي   - 177
 . 31ص  ،أطروحة دكتوراه دور شبكات الطرق يف تفعيل العالقات الرتابط املكاين للمستقرات البشرية ،2001مهيب كامل فليح الراوي  -  178
 . 921 – 11ص  ،92حركة النقل داخل املدن، جملة اجلمعية اجلغرافية العراقية، اجمللد  ،9119صاحل فليح حسن  - 179
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 موقع اجملال املدروس :1اخلريطة رقم 

 
 2015لسنة  اجلهويشخصي اعتمادا على التقسيم  لاملصدر: عم

 

 قليم الرشيديةإب اخلصائص اجلغرافية1-
بوابة ملنطقة كو  فياللت،اتعدة مؤهالت طبيعية ترتبط أساسا ابملوقع اجلغرايف كمركز جلهة درعة بالرشيدية  اقليمتمتع ي    

حيث  منبسطة هوهضاب شبالرشيدية ابلتنوع والتدرج بني سطوح متوسطة االرتفاع  اقليم تضاريس وتتميز اجلنوب الشرقي،
ق سطح البحر، مبعدل احندار ضئيل ال يفوق مرت فو  9.021مرت و 9.000توجد مدينة الرشيدية على علو يرتاوح بني 

عدم وضعف التساقطات املطرية و  شبه الصحراوي احلار يتميز بشتاء منخفض احلرارة ، . اما املناخ فهو مناخ% 0,9
مرتفع احلرارة إذ يصل املدى احلراري فهو صيف وأما ملم يف السنة ،  300ال تتعدى يف أحسن األحوال  حيث  انتظامها ،
  .درجة مئوية 20إىل أكثر من السنوي 
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 قليم الرشيديةإبالدميوغرافية .املميزات 2-1
 

 

قليم اتميز ي،  اخل او خارجهدالكبرية  اهلجرة حلركةقليم الرشيدية منوا دميوغرافيا كبريا كنتيجة للتزايد الطبيعي وكذا اعرف      
 .مما جيعلها موردا أساسيا لتحقيق التنمية املنشودة  السكاين ،سنة على اهلرم  10و 91الشابة ما بني   العمرية بغلبة الفئة 

 
 

 2092سنة  قليم الرشيديةإبتوزيع سكان : 1جدول رقم 
 

 

 اجملموع الوسط القروي الوسط احلضري اقليم
 

 291299 222311 912012 الرشيدية
 

Source : Haut-commissariat au Plan Direction Régionale de Draa-Tafilalet (2106) : Annuaire Statistique  

Régional Draa-Tafilalet, pp, 8-10. 
 

  اجلماعات الرتابية املكونة للمجال املدروس: 2جدول رقم 
 

 اجلماعات الباشوية الدائرة

 ابشوية مدينة الرشيدية دائرة الرشيدية

 اخلنك
 مدغرة
 اوفوس
 الرتب

 

 2015املصدر: دائرة الرشيدية لسنة 
 قليم الرشيديةإبشبكة الطرق أنواع  -2

املرونة  وذلك من خاللمهمة يزداد االعتماد عليها من سنة إىل أخرى  وسيلةعن طريق املركبات أتيت أمهية النقل      
ات اخلاصة عن طريق املركبإن تطور النقل ف وابلتايل البضائع. واألفراد أ نقل واالستجابة العالية اليت تتصف هبا لتلبية حاجات

أو  متمثلة أبعداد املسافرين العملية اإلنتاجية واالجتماعية مبا يتوافق مع جيب أن يواكبه ختطيط وتطوير الطرق أو العامة
 األقاليمو اىل اخر ضمن حدود االقليم البضائع واالحتياجات االقتصادية على اختالف امناطها وتباين احجامها من مكان 

 نقسم الطريق إىل نوعني  مها :ت,  ركبات سواء كانت السيارات اخلاصة أو مركبات النقل العامامل اليت حتققها االخرى ,
 

 

فهي  , هي الطرق اليت ينجزها الفكر احلضـــــــاري لتلبية احتياجاته االقتصـــــــادية واالجتماعية والبشـــــــرية : الطرق الصــــــناعية
تشـــــــتمل على الطرق الربية والســـــــكك احلديدية وتشـــــــتمل على ما يصـــــــنعه اإلنســـــــان من أنفاق وقنوات وجســـــــور , والطرق 

 .السريعة اليت تعد من مظاهر احلضارة احلديثة ويدخل ضمن هذا أانبيب الغاز واملاء على اختالف أحجامها
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بذلك دون تدخل اإلنسان يف إنشائها أو تكوينها , و يقصد ابلطرق الطبيعية تلك اليت أنشأهتا الطبيعة : الطرق الطبيعية
يكون الطريق الطبيعي أرخص من بقية الطرق األخرى ألنه ال يكلف اقتصاداي ويكون مهيئاً بواسطة توافر القوى الطبيعية , 

 ومثال ذلك الطريق اجلوي والطريق املائي الذي يضم الطريق البحري والنهري . 
 

 

 قليم الرشيديةإبالتصنيف العام ألنواع النقل : 2جدول رقم 
 

التصنيف وفقا 
 جملال التشغيل

التصنيف 
وفقا 
 للمسار

 التصنيف حسب 
 القوة احملركة

التصنيف حسب 
 نوعية اخلدمة

التصنيف 
حسب مستوى 

 اخلدمة

التصنيف 
حسب طبيعة 
 وسيلة النقل

 

النقل 

 الداخلي

النقل 

 اخلارجي

النقل 

 احلضري

 

 النقل الربي

 اجلوي النقل

 

 عضلي أو حيواين

قوى طبيعية : كالرايح 
 والتيارات املائية

 

الطاقة ) وقود ، كهرابء 

) 

 

 

متخصصة : لنقل 
الركاب فقط او 

 البضائع فقط
 

مشرتكة : لنقل 
 الركاب والبضائع معا

 

 

السرعة ) عادي 
 و سريع (

 
انتظام اخلدمة           

) دائمة ، 
 موقت(

 

 النقل العام

 اخلاصالنقل 

 2029 واللوجيستيك املصدر: عمل شخصي اعتمادا على معطيات وزارة النقل
 

هذه النتيجة اإلجيابية هي نتيجة  مغطى ٪13.1كم ،منها   119.3شبكة طرق مهمة تصل إىل  إقليم الرشيديةتلك مي 
هذه  .PNRR2و  PNRR1جهد طموح للحفاظ على شبكة الطرق احلالية وإنشاء طرق جديدة يف إطار برانجمي 

  الطريق موزعة على النحو التايل: الشبكة
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 قليم الرشيديةإبشبكة الطرق أنواع : 3جدول رقم 
 

م قليإبشبكة الطرق أنواع 
 الرشيدية

عبدة املطرق ال
 (كيلومرتا)

طرق غري معبدة ال
 (كيلومرتا)

 يف حالة مسلك
 (كيلومرتا)

 اجملموع
 (كيلومرتا)

 RN 421,576 0 0 421,576 وطنيةالطرق ال

 R 116,197 27,846 16,200 160,243 هويةاجلطرق ال
 RP 208,792 31,048 113,000 352,840قليميةاالطرق ال

 934,659 129,200 58,894 746,565 (كيلومرتااجملموع )
 2021التجهيز واملاء معطيات وزارة  علىاساس خرائطي بناء املصدر: عمل شخصي على 

 بإقليم الرشيدية يةقالطرالمنجزات .1-2 

عرفت مدينة الرشــيدية يف الســنوات األخرية عدة أشــغال لتهيئة وأتهيل جمموعة من الشــوارع ابملدينة هبدف خلق متنفســات 
جديدة وتعزيز إنســـــــــيابية حركة النقل ابملدينة، كما مت أيضـــــــــاً أتهيل وســـــــــط املدينة من خالل هتيئة األرصـــــــــفة وجتديد اإلانرة 

  ، الصرف الصحي وتوسيع جمموعة من األزقة والشوارع. أما احملطة الطرقية اجلديدة ملدينة الرشيدية العمومية وأتهيل قنوات
،  ، وتشــــــــــــتمل على مجيع املرافق الضــــــــــــرورية من متاجر ومقاهي ومطاعم هكتار 9وهي متتد على مســــــــــــاحة إمجالية تناهز 

 .األرضية للمحطة القدميةغالل املساحة وستمكن هذه احملطة اجلديدة من تعزيز إنسيابية حركة احلافالت وإست
 

 إبقليم الرشيدية  2015ـ  2012خريطة املشاريع الطرقية املنجزة ما بني  :2اخلريطة رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021شخصيتركيب  الرشيدية 2099 واللوجيستيك واملاء وزارة التجهيز والنقلل املديرية اجلهويةاملصدر: معطيات 
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ات للنقل احلضري ترتكز ابالظافة إىل تواجد سيار  على مستوى خدمات النقل تنشط ابجملال احلضري، شبكة اما       
ل عملية وفق دفرت للتحمالت من اجل تسهي و حافالت النقل احلضري يسريه فاعلون خواص  الكبرية االجرة الصغرية و

 الوطنيتني اغلبيه احملاور خاصة وان الطريقني  يف املقابل يعاين قطاع النقل احلضري من االزدحام الذي تعرفه.التنقل احلضري
خترتقان اجلماعة من اجلنوب يف اجتاه الشمال مرور احلافالت والشاحنات الكبرية بشكل دائم هباته احملاور، زد على ذلك 

 .ةاجلماعة مما يتسبب يف بعض االختناقات املرورية خاصة وقت الذرو قله حمطات التوقف هباته احملاور وخمتلف مناطق 

 إبقليم الرشيدية خريطة املشاريع الطرقية يف طور اإلجناز: 3اخلريطة رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021شخصيتركيب  الرشيدية 2099 واللوجيستيك واملاء وزارة التجهيز والنقلل املديرية اجلهويةاملصدر: معطيات 
 

القارات والبلدان فقط وإمنا أصبح أيضًا بني املدن يف البلد  احلاضر واسطة النقل بني وقتناالنقل اجلوي يف  مل يعد      
لي يدية موالي عمطار الرشيعترب  . ابلطائرة ال تقف عند نقل األفراد فقط بل نقل البضائع أيضاً  ن أمهية النقلأ كماالواحد،  
ُمسافر يف السنة، ويتوفر على رحالت جوية داخلية إىل الدار  300 000، تبلغ طاقتة اإلستعابية  هو مطار دويل الشريف

https://areq.net/m/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81.html
https://areq.net/m/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81.html
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الدول جند  إال يف بعض البيضاء، وفاس. أما الرحالت الدولية يف هذا املطار فهي عبارة عن رحالت خاصة، وغري منتظمة،
حجم  وقع أن يفوق، حيث من املتجم البضائع املنقولة بواسطة الطائرة لنسبة حلالنقل اجلوي حيقق مستوايت عالية ابأبن 

 ن له، األمر الذي سيكو البضائع املنقولة بواسطة البواخر والسكك احلديد من جهة اثنية  املسافرين من جهة ويفوق حجم
 . انعكاسات إجيابية على جممل احلركة االقتصادية يف العامل

 
 
 

 قليم الرشيديةاملوارد الطبيعية إب النقلدراسة  -3
 هلا ملا لزراعيةا األرض استعماالت ومنها، احلياة جماالت ملختلف الكبرية االمهية ذات البشرية العوامل أحد النقل عدي

 قبل من تثمرةمس تكن مل جديدة ارض استثمار خالل من الزراعية األرض استعماالت وتوسع زايدة يف ومباشر كبري اثر من
 واألمسدة وروالبذ واملكائن املعدات إيصال يتم النقل طرق خالل فمن. السائدة الزراعية األرض استعماالت منط وتغيري
املستهلك  إىل نتجةامل الزراعية املواد إيصال فضال عن ذلك،  الزراعية العمليات خمتلف إلدارة الالزمة واإلدارية الفنية واخلربة

 إىل املنتجات نقل لفةك وبني( النقل تكاليف ) جمتمعة االنتاج تكاليف بني العالقة على تعتمد املنتجات هذه اسعار وان، 
 كلما ختتلف لفالحا إبنتاجها يقوم اليت منتوج فنوع. ما منطقة يف السائد األرض استثمار منط سيتحدد وابلتايل، السوق 
 يسعى فالفالح، لنقلا تكاليف الرتفاع حتمية نتيجة هو االختالف هذا وان السوق عن أرضه فيها تقع اليت املساحة بعدت

  .180جمتمعة اإلنتاج تكاليف من أكثر اقتصادي ربح حتقيق إىل

 يلعب يزال ال الذي احليواانت بواسطة النقل وهو النقل من آخر نوع واسع نطاق على الدراسة منطقة يف ينتشر كما
 عمليات يف ةخاص بصورة دوره ويظهر القدمية، النقل وسائل من يعد انه من الرغم على الزراعية العمليات بعض يف دوراً 

 إىل املزرعة نم األخضر العلف إيصال يف النقل من الوسيلة هذه وتستخدم القرية، إىل بستان أو من بستان داخل النقل
 . اليومية رحلته خالل نفسه الفالح فضال عن تنقل احليواانت، حضائر

 ابلسيارات النقل ركةح به متتاز ملا ،الدراسة منطقة يف النقل وسائل أبرز من يعد ابلسيارات النقل ان يتضح سبق ومما
 من املنقولة ادةامل على حتافظ فضال عن أهنا سهولة،ب حقل أو قرية أي إىل الوصول إمكانية أي النقل، يف عالية مرونة من

 ذلك كل. ألخرىا النقل بوسائل مقارنة التلف السريعة وخاصة الزراعية املنتجات نقل يف املفضلة وأهنا، والتلف الضرر
  . التسويق مراكز إىل الزراعي إنتاجه تسويق يف املزارع يواجهها صعوابت إىل ابلنهاية أدى جمتمعاً 

                                                

 )180( W.C. Found , A theoretical Approach to Rural Land Use , Toronto , Macmillan of Canada , 
1971 , P. 57-60  
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ى أجود األنواع، وهي حتتضــــــــــــــــن أكرب واحات النخيل علعترب اقليم الرشــــــــــــــــيدية من املناطق األكثر إنتاجاً للتمور من ي
حيث وصـــــــــــل انتاج ســـــــــــنة  ,واحة الزيز األكثر انتاجا للتمور ابملغرب ,او منطقة اتفياللت "واحة زيز" املســـــــــــتوى الوطين

، تتكون املنتجات الرئيســــية للمنطقة من احلبوب وحماصــــيل اخلضــــر والبقوليات ،طن   400 من هذه الثمار إىل 2001
  فيجري، التمور  صـولحم خيص وفيما اء والربسـيم وخنيل التمر والزيتون والتفاح والعديد من األنواع الشـجرية األخرى.واحلن

 ، املدن إىل ذلك دبع وتســويقه ،املزارعني من التمور بشــراء وذلك الدراســة وحدوده منطقة عموم يف حملياً ووطنيا تســويقه
فإن عدد املشـــــــــاريع اليت ســـــــــيتم إجنازها إبقليم الرشـــــــــيدية يف إطار برانمج  ،التســـــــــويقوتلعب التعاونيات دور كبريا يف هذا 

مشــــــــــــــــروعا رصــــــــــــــــد هلا غالف  932( يبلغ 2023-2091التقليص من الفوارق اجملالية واالجتماعية يف العامل القروي )
 1زود ابملاء، و مشــــــــــــــــروعا يف قطاع الت 20وتتوزع هذه املشــــــــــــــــاريع على .ألف درهم 910مليون و  110إمجايل يناهز 

مشــــروعا يف  11مشــــاريع يف قطاع الرتبية والتعليم، و 1مشــــروعا يف قطاع الصــــحة، و  23مشــــاريع يف قطاع الكهرابء، و
 .قطاع الطرق

 : جدول التغريات يف املساحة )ابهلكتار( واإلنتاج )آبالف القنطار( من احلبوب4جدول رقم 
 

2015-2014 2014-2013 2013-2012  
 اقليم

 املساحة االنتاج املساحة االنتاج املساحة االنتاج 

 الرشيدية 19.5 485.2 14.3 404.1 17.3 632.4
 2091شخصي اعتمادا على النشرة االحصائية السنوية لسنة  لاملصدر: عم

 

 أو اً مباشر  أتثرياً  اإلنتاج يف اإلنسان أتثري يكون وقد،  اإلنتاج يف تؤثر اليت املختلفة البشرية املظاهر أحد السوق تعد
 مناطق يف انتاجها ضرورة وتعين،  السلع هلذه طلبه تعين املختلفة االستهالكية السلع إىل اإلنسان فحاجة مباشر، غري

 الزراعية املنتجات يلبتوص املرتبطة والعمليات اخلدمات مجيع،  املوارد الطبيعية ابلتسويق ويقصد،  منها قريباً  أو،  االستهالك
 والعوامل لتسويقيةا العمليات وظائف الزراعي التسويق ضمن ويدخل. املستهلك إىل املنتج من ملكيتها نقل أو واحليوانية

، السكان عدد،  منها كثرية عوامل واتساعها السوق أمهية وحتدد.سنوايً  املنتجة الكميات على والطلب العرض يف تؤثر اليت
 اإلنتاج أماكن نم الزراعي اإلنتاج نقل البعض يظن كما يعين ال التسويق فأن لذا.معيشتهم ومستوى االجتماعي ونظامهم

 من السلسلة لكبت ومروراً  احملصول جين من بدءاً ،  الذكر كافة السالفة العمليات يتضمن بل، فقط االستهالك اماكن إىل
  .التسوق مراكز يف احملصول ببيع تنتهي حىت العمليات
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 -2019- إقليم الرشيديةعدد التعاونيات : 5جدول رقم 
 عدد االعضاء عدد التعاونيات اقليم

 إقليم الرشيدية
 

533 15 782 
 2019شخصي اعتمادا على احصاء مكتب التعاون لسنة  لاملصدر: عم

 
 

 برمتها ما منطقة صختص يف الزراعية األرض استعماالت يف املنتجات احمللية ابقليم الرشيدية التسويق اثر ويظهر  
 ووسائط طرق بقلة لةمتمث النقل يف تواجه صعوابت املنطقة كانت فأذا، غريها دون الزراعية احملاصيل من معينة أنواع بزراعة
 ملسافات والنقل التخزين مليةع تتحمل واليت للتلف القابلة غري احملاصيل أنواع على فيها الزراعة تقتصر فسوف، مثالً  النقل
(، كاخلضراوات) سريع نقل عملية إىل حتتاج واليت التلف السريعة األخرى احملاصيل زراعة وتقل(، والتمور كاحلبوب) طويلة
 وسيمارس، األوىل  نطقةامل عن سيختلف الزراعي االستغالل شكل فأن، متطورة نقل ووسائط بطرق تتمتع اليت املنطقة بينما
 من تبني قدو . احلقلية احملاصيل زراعة جانب إىل اخلضراوات اعةوزر  النخيل أشجار جانب إىل الفاكهة أشجار زراعة فيها

 خارجها األخرو  الدراسة منطقة حدود داخل أحدمها، الزراعية  املنتجات تسويق يف اجتاهني هناك ان امليداين البحث خالل
 . ذلك يف النقل تكاليف واثر اإلنتاج مناطق من وقرهبا التسويق مراكز توفر حسب ذلك وجيري

 عدد املواشي ابألقاليم: 6جدول رقم 
 

 األغنام الماعز

 

 االبقار

 

 ، بآالف الرؤوس 2102عام 

 

414,3 689,3 55,9 
 

 ورزازات وزاكورة
 

320,0 453,6 38,2 
 

 الرشيدية وتنغير
 

734,3 1 143,0 94,1 
 

 منطقة درعة تافياللت )ميدلت ، غير مشمولة(
 

 2015املصدر: وزارة الزراعة والصيد البحري 
 
 

لطرق النقل أثر كبري يف تطوير الثروة احليوانية من خالل ما تقدمه طرق النقل من تســــــــــهيالت يف نقل األعالف اليت  
 حتتاجها احليواانت واإلســــــــــــراع يف إيصــــــــــــال الفرق الطبية لتقدمي املعاجلات البيطرية للحيواانت لتقليل نســــــــــــب اهلالكات بني
احليواانت , ونقل منتجات احليواانت وخاصـــــــة احلليب ابعتباره مادة ســـــــريعة التلف وحتتاج اىل طرق ســـــــهلة للنقل , لذلك 
نالحظ أن مراكز مجع وتوريـد احلليـب ترتكز ابلقرب من الطرق , إضـــــــــــــــــافـة اىل نقـل احليواانت احليـة من منـاطق تربيتهـا اىل 

ثرة ساللة تتميز أبدائها التناسلي االستثنائي ، وال سيما ك وهي ، غنام دماناملنطقة هي مهد ساللة األمناطق استهالكها . 
نائية سـاللة متنح هذه العروض اإلجنابية االسـتث ، اإلنتاج العالية ، ومدى قدرهتا على احلمل املزدوج وسـرعة النضـوج اجلنسـي
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دمان دورًا مهًما للغاية يف تطوير مناطق الواحات وقد حددهتا مســـــبًقا للمســـــامهة بفعالية يف تطوير إنتاج حلوم الضـــــأن على 
ا مهد النحل األصــــــــفر الصــــــــحراوي ) ،الوطيناملســــــــتوى  ( املشــــــــهور Apis mellificasaharensisتعد املنطقة أيضــــــــً

 .6)جدول ( بصالبته وإنتاجيته العالية ونعومته
 قليم الرشيديةإب املوارد الطبيعية تسويقمشاكل . .32

 

ة نقل املنتجات حيث أن كلف،بعض املناطق يف منطقة الدراسة جعل عملية التسويق صعبة للغاية  معبدةإن قلة الطرق      
لفالحني وابلتايل حصـول الفالح على نسـبة أقل من الربح كما أن بعض ا ،الزراعية على الطرق الرتابية تكون مرتفعة نسـبياً 

ال ميتلكون ســيارات خاصــة لنقل منتجاهتم وخاصــة احملاصــيل الســريعة التلف مثل اخلضــروات إليصــاهلا إىل األســواق ومراكز 
ن الواحد فرتتفع  ة للطاالستهالك بشكل سريع وهذا يتيح الفرصة أمام مالك وسائط النقل بفرض السعر اّلذي يريده كأجر 

 كلفة اإلنتاج وبذلك يقل ربح الفالح وتزداد أسعار املنتجات الزراعية يف األسواق. 
 دراسة ميدانية قام الباحث أبجراء ومقابالت شخصية مع الفالحني , تبني من خالهلا ما أييت: من خالل 

د إنشاء الطرق ت احلديثة يف العمليات الزراعية, بعأن الكثري من الفالحني استبدلوا اآلالت الزراعية التقليدية ابآلال .1
 احلديثة وذلك لسهولة وصول هذه اآلالت عرب الطرق يف منطقة الدراسة . 

يالحظ ان اغلب املزارعني الذين يقطنون ابلقرب من الطرق , أهنم يبيعون كل ما ينتجونه من احلبوب واخلضروات  .2
تسويقها  أكرب سوق استهالكي هلذه املنتجات , إضافة إىل الرشيديةينة ويسوقوهنا إىل األسواق احمللية حيث متثل مد

 اجملاورة.  املناطقإىل 
تبني من خالل الدراسة أن املزارعني على جوانب الطرق الرئيسة ميلكون مساحات صغرية من األرض الرتفاع أسعارها  .3

ابلقرب من الطرق بسبب زايدة الطلب عليها الستغالهلا يف خمتلف األنشطة االقتصادية ومنها النشاط الزراعي , يف 
لب عن الطرق , لذا فاملساحات الصغرية تستدعي وتتط البعيدة مناطقحني تنخفض أسعار األراضي الزراعية يف 

 .وتقود إىل كثافة اإلنتاج الزراعي للتعويض عن ارتفاع السعر وارتفاع 
ميلكون ال   ,, أن نسبة كبرية من الفالحني وجود عالقة وثيقة بني عملية التسويق ومدى امتالك املزارع لوسيلة النقل .4

 . الوسطاء يقومون ببيع منتجاهتم إىل حيثإىل األسواق سيارة خاصة لنقل املنتجات الزراعية 
تنتشر على جوانب الطرق الرئيسة يف أطراف املدن اخلضروات والفواكه , لسهولة تسويق املنتجات الزراعية طازجة  .5

  بيها للمسافرين.
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فري مدخالت العملية و وبذلك فان تطور شبكة طرق النقل يساهم بشكل كبري زايدة الناتج الزراعي , فالنقل يعمل على ت
الزراعية من أمسدة وبذور واآلالت زراعية وغريها وأيضاً تسويق احملاصيل الزراعية , كما يساهم النقل يف إعادة تنظيم العالقات 

   الزراعية وزايدة املوارد الزراعية املستخدمة يف الريف بشكل يساعد على زايدة اإلنتاج وتقليل كلفته .
 قليم الرشيديةإب األنشطة االقتصاديةأتثري النقل على  -4
 النشاط الزراعي - 1

حيتل النشـاط الزراعي مكانة متقدمة بني األنشـطة االقتصـادية اليت ميارسـها السـكان , فهو يسـاهم يف تشـغيل عدد كبري     
ة من الطرق ووسـائل كمن األيدي العاملة وتغطية نسـبة كبرية من متطلبات السـوق احمللية من املنتجات الزراعية أن توفر شـب

 .181وتسويقها النقل احلديثة تعد العامل الرئيسي الذي يؤدي إىل التوسع يف الزراعة وزايدة املنتجات الزراعية 
 

اق أشـــجار من أقدم املناطق اليت عرفت النخيل. ويعد نط منطقة اتفياللتموطناً ألشـــجار النخيل وتعد  الرشـــيديةيعترب 
ع يف الكثري من احلاالت الفصـــــــــــــل بني مواق ن, وال ميك اقليمالنخيل هو نفســـــــــــــه موقع زراعة أشـــــــــــــجار الفاكهة األخرى يف 

بوط هأشجار النخيل عن مواقع أشجار الفاكهة األخرى , خاصة تلك اليت حتتاج حلماية من الظروف اجلوية القاسية مثل 
 .درجات احلرارة يف الشتاء وارتفاعها كثرياً يف فصل الصيف مثل الفواكه احلمضية 

تلعب طرق النقل واملواصــــالت دوراً كبرياً يف تســــهيل عملية تســــويق التمور الطازجة وإيصــــاهلا إىل األســــواق كما تســــهل 
الطرق عمليات مكافحة األمراض واآلفات الزراعية اليت تصــــــيب أشــــــجار النخيل والفاكهة حيث تســــــهل الطرق عمل فرق 

 املكافحة للقضاء على احلشرات واألمراض بسهولة . 
 النشاط الصناعي  - 2

ل خدمات على وثيقاً حيث تقدم شـــبكات النق ارتباطاتعد الصـــناعة من األنشـــطة االقتصـــادية املرتبطة ابلنقل وتكاليفه     
غاية األمهية للصــــــــــناعة ولعمليات التوطن الصــــــــــناعي , فالنقل يعترب صــــــــــلة الوصــــــــــل بني عوامل اإلنتاج املختلفة يف أنواعها 

ه الصـــــــــلة لن يكون ألحد هذه العوامل أمهية يف العملية اإلنتاجية فاملوارد الطبيعية واالقتصـــــــــادية ومواقعها وبدون أحكام هذ
والبشـــــــرية تتوزع جغرافياً بشـــــــكل غري متســـــــاوي بني املواقع واألقاليم وأييت دور النقل حامساً يف إعادة توزيع وتوفري متطلبات 

طن يه فوجود الطريق والواســــــــــــــــطة قد ال يكون حامساً يف عملية التو الصــــــــــــــــناعة يف املواقع واإلقليم اليت ال يتكامل وجودها ف
  . تكن كلفة النقل مناسبة للصناعةالصناعي ما مل

                                                
 . 313ص  ،دار الكتب للطباعة والنشر، جغرافية الزراعة , الطبعة الثانية  ،، ابراهيم عبد اجلبار املشهداين 2000 ،نوري خليل الربازي  - 181



 من إصدارات املركز الدميوقراطي العريب

 

 سياسات النقل وأثرها على التنمية االقتصادية يف الوطن العريب        080

  

 

 

 الناحية االجتماعية  - 3
ــكان من خالل ربط الريف ابملدينة بطرق حديثة ســــــــــاهم النقل إىل حد   كبري يف أحداث التغري االجتماعي ما بني الســــــــ

تســـــهل عملية االتصـــــال االجتماعي  فيما بينها فكلما توســـــعت شـــــبكات وخطوط النقل داخل البلد الواحد وربطت البلد 
خلفة هي ماعي ابعتبار إن اجملتمعات املتابلبلدان اجملاورة األخرى , كلما ســــــــاهم ذلك بشــــــــكل فعال يف زايدة التطور االجت

اليت تتخلف على ذاهتا بســــبب صــــعوبة االتصــــال بينها وبني اجملتمعات األخرى إذ إن النقل يعمل على القضــــاء على العزلة 
لتبادل من أشـــــكال ا والتباين احلضـــــاري بني أجزاء الدولة, كما يعد النقل مؤشـــــر لقياس درجة االرتباط االجتماعي وشـــــكل

  182جملتمعاتبني ا
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2091والية جهة درعة اتفياللت عمالة اقليم الرشيدية املصدر: 

  اجلانب السياسي - 4
إن أمهية النقل من الناحية السياسية تكمن يف إن الدولة اليت متتلك وسائط نقل متطورة تكون قادرة على بسط نفوذها 

. كما إن هلذا القطاع األثر البالغ يف 183االعتداءات اخلارجية والداخليةالســــــياســــــي على مجيع أراضــــــيها ومن مث محايتها من 
ــكل أفقي أوســــع وابســــط كما يســــاهم يف حتقيق  نشــــر األمن واالســــتقرار والســــيطرة على مناطق اإلقليم ونشــــر اخلدمات بشــ

ثر يف تثبيت لنقل له االدفاع الناجح عن السيادة الوطنية ومكتسبات الشعب يف دولة ضد األطماع اخلارجية , كذلك فأن ا
الوحدة الســياســية فغياب الطرق يســاعد على العصــيان والتمرد إذا كانت الدولة تتكون من جمموعة من التكوينات وعناصـر 

 . 184متجانسة  بشرية غري

                                                
 . 99ص، دار احلكمة للطباعة والنشر، عبد خليل فضيل , جغرافية النقل والتجارة الدولية  ،9110 ،أمحد حسون السامرائي   - 182

 .29ص  ،مقدمة إىل كلية اآلداب ،رسالة ماجستري ،لنقللاملكاين  لالتحلي ،2001قصي فاضل عبد احلسيين،  -  183 
 .11 – 10ص  ،علي الراوي، مصدر سابق - 184

 2015 -2017عدد املواشي حصيلة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية علي صعيد اقليم الرشيدية لفرتة : 6جدول رقم 
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 خامتة
ن م يعد النقل أحد أهم الســـــمات الرئيســـــه حلضـــــارة هذا العصـــــر ومن اهم عوامل اســـــتثمارها وتقدمها ، فالنقل عامل       

العوامل الضرورية واملساعدة على منو األنشطة االقتصادية واالجتماعية ، فالتنمية يف اجملاالت الصناعية والزراعية والسياحية 
 وغريها تعتمد اعتمادا كبريا على عنصر النقل ، ابعتباره العنصر املتمم لكافة العمليات اإلنتاجية .

ومن هذا املنطلق جاء اهتمام اجلغرافيني ابلنقل بكافة أمناطه وانفرد حقل جغرافية النقل الذي انصــــــــــــــب على دراســــــــــــــة      
العوامل اجلغرافية املؤثرة يف النقل ، وإبراز دور النقل على كافة كما اهتم خبصــــــــــــــــائص كل منط  وعملية التكامل بني أمناطه 

يعد من اهم امناط النقل يف كافة دول العامل ، ملا له من أتثري مباشــــــــــــــــر وغري  فالنقل الربي )طريق ، ســــــــــــــــكك حديد( الذي
مباشـر على ابقي القطاعات االقتصـادية أما النقل البحري يعترب صـناعة اسـرتاتيجية هامة تؤثر يف اقتصـادايت البلدان املطلة 

 تباط يف دعم التجارة العاملية .على البحار ، لذلك يوليها اجلغرافيون أمهية و عناية فائقة ، ملا هلا من ار 
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Transport urbain et effets sur le développement économique 

Cas du métro léger de Tunis 
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Résumé 

 Le transport est souvent le moteur du développement économique et social des villes. 

En fait le développement des agglomérations est fortement lié au transport et à ses différents 

modes. 

Les réseaux de transport urbain desservent les lieux de vie et constituent l’appareil 

circulatoire des villes. « Les déplacements obéissent avant tout à la logique de la vie ». D’où 

ces réseaux contribuent à définir et à justifier les échanges physiques des biens et des personnes 

à différentes échelles de territoires de vie (quartier, périphérie, banlieue, centre…). 

Il est à signaler qu’outre la réponse à une demande croissante de déplacement urbain, le 

système de transport collectif urbain assure la relation entre les différents espaces et lieux dans 

une agglomération et la complémentarité fonctionnelle de ses territoires.  

 Au sein de cet espace dynamique, il semble intéressant d’examiner l’impact du réseau 

de transport en l’occurrence le réseau du métro léger de Tunis et ses effets socio-  économiques 

liés aux valeurs foncières et aux prix de l'immobilier d’une part et à la dynamique des activités 

économiques (notamment les commerce et les services) au niveau de ses différents types des    

stations (principales, intermédiaires ou finales) d’autre part.  Cet axe ce transport constitue 

l’armature principale des quartiers sud desservis. Ses effets sont d’abord perçus au niveau des 

stations, ensuite il affecte la composition urbaine du quartier. 

Mots clés : Métro léger de Tunis/ / Axe de transport / Quartiers sud / Effets socio-  

économiques / Valeurs foncières   / L’immobilier / Activités économiques. 

Abstract  

Transport is often the engine of the economic and social development of cities. In fact, 

the development of agglomerations is strongly linked to transport and its different modes. 

Urban transport networks serve places of life and constitute the circulatory system of 

cities. "The movements obey above all the logic of life". Hence these networks help to define 

and justify the physical exchanges of goods and people at different scales of living areas 

(neighborhood, periphery, suburb, center, etc.). 

Within this dynamic space, it seems interesting to examine the impact of the transport 

network, in this case the Tunisian tramway network and its socio-economic effects linked to 

land values and real estate prices on the first, and to the dynamics of economic activities (in 

particular trade and services) of its different types of stations (main, intermediate or final) on 

the second. This transport axis constitutes the main backbone of the southern districts served. 

Its effects are first perceived at the station level, then it affects the urban composition of the 

neighborhood. 

Keywords: Tunisian tramway / Transport axis / Southern districts / Socio-economic effects / 

Land values / Real estate / Economic activities 

mailto:mennanamansour@gmail.com
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Introduction  

Villes et transport sont indissociables. En effet, les transports et l’espace urbain 

s’influencent mutuellement. La prise en compte et la compréhension de l’interaction transport-

urbanisme est donc nécessaire et essentielle. Belhareth.(T)  considère que « les modes de 

transport, en tant qu’infrastructures de transport participent à la structuration de l’espace 

national en général, et urbain en particulier »  (Belhareth.T, 2004). Il souligne aussi que « le 

transport a un impact direct ou indirect mais en tous les cas évident, sur l’ensemble des activités 

économiques et sur l’organisation sociale. »(Belhareth.T, 2004). 

C’est ce que nous proposons de réaliser dans ce travail. Nous cherchons à comprendre les 

interactions entre le « métro léger » de Tunis comme étant une infrastructure de transport et le 

fonctionnement de l’agglomération tunisoise. Nous examinerons essentiellement, les impacts 

socio-économiques de ce mode de transport se rapportant aux valeurs foncières, et à 

l’évolution de l’implantation des activités économiques 

1- Contexte de mise en place du métro léger de Tunis 

L’introduction du métro léger185 dans l’agglomération tunisoise par la mise en service de 

la ligne 1 ou de la ligne Sud de Ben Arous en 1985, première ligne du réseau, constitue un 

évènement assez important et suffisamment ancien  pour que nous puissions l’étudier de près 

et voir l’évolution et la transformation d’un ensemble de paramètre susceptible de se modifier 

par cette occasion.  

 D’abord il faudrait signaler que la construction de la ligne 1 du métro de Ben Arous, a été, vite, 

suivie de la mise en place d’autres lignes du réseau. En effet, en 1992, unis dispose déjà d’un 

réseau de tramway de 35 km, avec une réelle continuité et trois objectifs affirmés : « donner 

accès au centre-ville aux populations modestes des quartiers périphériques, jusque-là 

tributaires d’un réseau de bus surchargés, lents et inconfortables ; limiter la congestion 

automobile devenue insupportable au centre-ville ; structurer la ville dans son développement 

spatial. C’est du moins ce qu’avancent les promoteurs dans leurs écrits » (INRETS, 1985). Les 

principaux objectifs de la mise en place du métro léger, consistaient à permettre un accès au 

centre-ville aux populations captives des quartiers périphériques et limiter l’insertion de 

l’automobile dans le centre-ville.  

 Aujourd’hui, le réseau tunisois est un réseau relativement maillé sur environ 50 kms et 

disposant de 66 stations (Figure :1). C’est le réseau le plus étendu et le plus ancien au Maghreb. 

Tunis constitue, donc, un laboratoire précieux pour l’étude des effets ou des impacts du 

tramway ou du « métro léger » sur la ville, vu l’ancienneté de son réseau avec ces trente ans 

d’existence.  

 

 

                                                
185 Le terme « métro léger » a été retenu pour l’agglomération de Tunis, alors qu’il s’agit d’un tramway par son 

mode d'insertion dans la voirie générale.  Le « métro léger » de Tunis est  un système mixte de transport en site 

propre, qui conjugue des éléments tantôt en rapport  au métro185  tantôt à l’autobus, et que nous avons eu l’habitude 

et la tradition, jusqu'à nos jours, de l’appeler « métro léger ». 
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Figure 1 . Carte du réseau du métro léger de Tunis et de ses phases de réalisation  

 

 

Source : TRANSTU 2015 

2- Problématique  

L’objectif principal de notre étude est d’analyser le métro léger en tant que système de 

transport, et examiner les effets de ce mode sur le tissu urbain environnant, du point de vue 

concentration des activités économiques et valorisation de l’espace urbain par la création 

d’une plus-value foncière, …). 

D’autre part, et vu   que l’examen d’effets du transport collectif se fait dans le temps, notre 

étude concerne la première ligne du métro léger ou du tramway de Tunis c'est-à-dire la ligne la 

plus ancienne du réseau et son extension à savoir :  

- La ligne 1 : Tunis- Kabbaria- Ben Arous 

- La ligne 6 d’El Mourouj ou ce qu’on appelle l’extension de la ligne 1. 

Notre analyse concerne le corridor du métro léger186 sur les deux lignes et notamment les 

stations, considérées comme point de convergence des flux piétonniers. Notre attention sera 

focalisée encore plus sur les stations initiales et terminales, vu l’impact plus évident, plus ancien 

et plus développé que le reste des stations.  

                                                

500 m environ de part et d'autre du site propre, -Le corridor (deux droites parallèles), à 400 -186

matérialisant l'espace d'accessibilité à pied de la ligne du métro léger. Cet espace est aussi 

construit selon la localisation des stations qui sont distantes d'habitude de 500 m environ.  
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La problématique qui guide notre travail porte sur les interactions entre le transport et la 

ville. Il s’agit d’analyser les effets d’un système de transport en site propre, en l’occurrence le 

métro léger dans un tissu structuré par ce mode et d’examiner les effets spatiaux du métro léger 

sur l’espace urbain du point de vue socio-économique, foncier et immobilier. 

Ainsi, on se demande quels sont les effets que peut avoir ce mode de transport sur l’espace 

urbain tunisoise et en particulier sur le foncier urbain et sur l’implantation et le développement 

des activités économiques essentiellement de commerces et de services tertiaires ?  

3- Méthodologie et outils d’investigation : 

Dans un premier temps, une consultation et une lecture bibliographique 

multidisciplinaire (documents graphiques et écrits) sur les transports et leurs relations avec le 

tissu urbain en particulier le métro léger, sont d’une importance capitale pour pouvoir tirer des 

conclusions significatives.  

Par la suite, nous avons utilisé des fonds cartographiques à de différentes échelles 

(1/30000, 1/25 000, 1/10 000,…), la photographie aérienne 187 sous formes de plusieurs 

couvertures, afin de permettre une lecture diachronique sur la morphologie et l’évolution de 

l’étendue  du tissu urbain limitrophe à la ligne du métro léger et  l’évolution des activités 

économiques  au fil du temps.   

En plus de ce cadre théorique, le travail sur terrain mené sous forme d’enquêtes188, 

d’inventaires et d’entretiens a pour objet d’évaluer les différents impacts spatiaux et 

économiques du métro léger dans le secteur sud. A cet effet, trois enquêtes ont été réalisées par 

nos propres moyens. Les deux premières sont des enquêtes socio-économiques effectuées sur 

420 enquêtés parmi les prestataires des activités de commerce et de services implantés à 

proximité des lignes et des stations du métro léger. La troisième est une enquête sur le foncier 

effectué auprès d’une trentaine d’agents immobiliers.  

Ainsi, et dans un premier temps, nous avons procédé à l’élaboration de la première 

enquête socio- économique qui s’adresse aux commerçants installés dans les établissements des 

quartiers sud. Il s’agit d’une enquête sous forme d’un recensement de différents établissements 

installés le long de la ligne du métro léger et surtout au niveau des principales stations pour 

faire ressortir, à la fin, une certaine structuration du contenu économique des îlots des quartiers 

selon la nature des activités à proximité des stations. L’objectif de ce recensement est de cerner 

les principales activités économiques existantes dans ces quartiers et d’analyser l’importance et 

la répartition spatiale de différents établissements de commerces et de services surtout au niveau 

de principales stations du métro léger. La deuxième enquête socio-économique vise à analyser 

les activités (de commerces et de services) implantés avant ou après le métro léger.  

Pour étudier les impacts sur le foncier, une enquête sur le foncier ou une enquête socio-

économique a été effectuée auprès d’une quarantaine d’agents immobiliers sous formes 

d’entretiens avec les responsables des sociétés immobilières ainsi qu’auprès des responsables 

                                                
187 Sources : Office de la Topographie et de la Cartographie (OTC) à Tunis et l’Agence 

Urbaine du Grand Tunis(AUGT).  
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d’autres petites promotions immobilières réparties dans le corridor de la ligne 1 et de la ligne 6 

du métro léger. Les entretiens ont concerné l’évolution des loyers des biens immobiliers, 

l’évolution des prix du m2 de terrains, les prix de logements et leur typologie notamment à El 

Mourouj, avant et après l’introduction du métro léger. 

Toutes les informations et les résultats recueillis seront regroupés dans une base de 

données et exploités pour la production de différentes cartes, figures et tableaux utilisant les 

logiciels : ARC VIEW, SIG, AUTOCAD, ADOBE PHOTOSHOP, EXCEL et STATISTICA. 

C’est à travers une lecture et une analyse de ces informations, des cartes et des tableaux, 

donc de divers résultats que nous tenterons de mettre en valeur les effets ou impacts du métro 

léger sur les activités économiques dans les quartiers qu’il dessert. 

4- Cadre spatial de l’étude et délimitation du champ d’analyse : 

Les quartiers sud concernés par le passage du métro sont répartis sur le deux gouvernorats 

Tunis et Ben Arous. Ces quartiers présentent un tissu urbain ancien d’habitat planifié ou 

clandestin. A part les deux communes de Ben Arous et à El Mourouj où se concentrent les 

classes moyennes, ces quartiers sont des zones à dominante populaires. Ils se constituent 

d’espaces hétérogènes reflétant une ségrégation sociale, culturelle et économique.  

Ainsi pour notre cas d’étude  et d’après (CERTU, 2004)189, le périmètre correspond 

d’abord au corridor du métro léger qui représente la zone d’influence directe du métro léger en 

matière de suivi des activités économiques. Il représente un couloir de 400 m à 500 m de part 

et d’autre du tracé de la ligne c’est le niveau linéaire des effets. Les stations du métro léger et 

leur périmètre d'influence variant de 100 à 250 m autour de la station, soit toute la rue adjacente 

au tracé du métro léger c’est ce qu’on peut appeler le niveau ponctuel.  C’est à partir de ces 

chiffres que les relevés ont été élaborés. Ces chiffres varient parfois suivant le contexte urbain 

(voir figure n° : 2).   

I-Impacts du métro léger sur le foncier urbain  

 L’aspect foncier est étroitement lié aux caractéristiques des projets de transport. Il 

constitue l’un des plus importants impacts du transport. Il s’agit d’un impact immédiat 

observé, parfois même avant la mise en place de l’infrastructure de transport collectif urbain. 

En effet, l’espace urbain est une étendue naturelle, sociale, culturelle, mais aussi économique, 

puisqu’il est régi, dans une économie de marché, par la loi de l’offre et de la demande. En 

conséquence, l’attribution d’une valeur monétaire à chaque fraction de l’espace constitue l’un 

des facteurs fondamentaux qui déterminent l’organisation du système spatial (Bessaidi.T, 

2000). 

Nous avons essayé d’examiner les impacts du métro léger sur les valeurs foncières, les 

loyers et les prix de vente du terrain et des constructions (immeubles, logements de résidence, 

                                                
189Afin de délimiter la zone d’étude ou d’influence du métro léger, nous nous sommes référés à certains documents 

de la CERTU afin de cerner l’espace qui peut subir les effets d’une infrastructure de transport en site propre 

(TCSP).  
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et établissements des activités urbaines…) situés de part et d’autre du tracé de la ligne du métro 

léger et à proximité de ses principales stations. 

Figure 2. Délimitation du champ d’analyse et affectation des espaces dans le tissu urbain concerné. 
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1- Cas de la ligne 1 de Ben Arous 

1.1- Impacts du métro léger sur les valeurs locatives : 

 

D’après notre enquête (avant et après), les loyers ont augmenté d’une façon considérable 

après l’introduction du métro léger. Cependant il semble difficile d’isoler l’impact de transport 

seul sur les loyers des logements sans l’intervention des mouvements du marché, et d’autres 

facteurs d’ordre économique, social, démographique et spatial.  

Figure 3. Montant des loyers avant  l’installation de la ligne 1 du métro léger 

 

Source : Elaboration   personnelle à partir des données de l’enquête personnelle sur le foncier 2014-2015 

Figure 4. Montant des loyers après  l’installation de la ligne 1 du métro léger 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Elaboration personnelle à partir des données de l’enquête personnelle sur le foncier 2014-2015. 

Ainsi nous avons pensé à une enquête (loin et près) où nous avons découpé les zones de 

400, limitrophes au métro léger, en deux zones de 0 à150 mètres et de 150 à 400 mètres. D’après 

des entretiens auprès des habitants et des agents immobiliers nous déduisons que 

l’augmentation des loyers est plus grande dans la zone de 0 à150m que dans la zone de 200 à 

400 m. Ainsi il ressort que plus qu’on s’éloigne de la station du métro léger plus les loyers 

diminuent et plus qu’on est près de la station du métro léger plus les loyers augmentent (Figure 

n°5). 
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1.2- Impacts du métro léger sur les prix des terrains : 

D’une manière générale, l'arrivée d'une infrastructure de transport favorise et accélère les 

opérations d'urbanisme valorisant, ainsi le foncier. Les quartiers desservis par la ligne 1 du 

métro léger sont des quartiers populaires et relativement anciens. Ils ont été construits même 

avant la mise en place du cette infrastructure de transport. Ainsi le tissu urbain de ces quartiers 

se caractérise par de faibles potentialités foncières et une faible requalification urbaine qui 

apparait de toute manière ambigüe. En fait, « les quartiers en difficulté ne semblant redynamisés 

que s'il y a des investissements publics encore plus  importants et des conditions favorables à 

la restructuration » (Cormier.O, 1996). 

Ainsi, le secteur desservi par la ligne 1 du métro léger est peu recherché. Il  connaît un 

niveau de marché relativement faible.  

Il est donc à signaler que « les effets des transports ne sont pas automatiques, qu'ils 

nécessitent d'élaborer et de coordonner les mesures d'accompagnement pour valoriser 

l’arrivée du T.C.S.P. comme outil de réaménagement urbain et que la part « propre » à la 

réalisation du T.C.S.P. n'est pas isolable. Le rôle des acteurs publics (collectivités, 

administrations,...) est à ce titre, fondamental dans le processus de la valorisation du T.C .S.P: 

ils doivent accompagner son arrivée de manière à faciliter son insertion dans le tissu urbain et 

l'aider à se restructurer »(Cormier.O, 1996). 

 

Figure 5. Analyse du loin et près : découpage du corridor du  métro léger de Ben Arous 

 Les quartiers desservis par la 

ligne 1 de Ben Arous sont en majorité 

des quartiers dévalorisés ou les acteurs 

publics n’ont pas joué de grand rôle pour 

accompagner l’arrivée du métro léger de 

manière à faciliter son insertion dans le 

tissu urbain en permettant la 

structuration de ce dernier en 

encourageant l’implantation des 

équipements publics, la rénovation des 

bâtiments publics, et en incitant les 

particuliers à la réhabilitation de leur 

logement. Concernant les acteurs privés, 

à part quelques opérations timides, ces 

derniers n’ont pas pu agir et restent en 

position d’attente tant qu’il n’y a pas 

d’interventions publiques. 

Source : Conception et élaboration personnelle à partir des données de l’enquête personnelle sur le foncier 2014-

2015 
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1- Cas de la ligne 6 de d’El Mourouj : 

2.1- Effets du métro léger sur les valeurs locatives 

 
En nous renseignant auprès des promoteurs, il s’avère l’existence de nombreuses sociétés 

d’investissement190.A travers l’enquête des agents immobiliers dans le corridor de la ligne 6 

d’El Mourouj et surtout au niveau des principales stations, nous avons constaté que l’insertion 

de ce mode de transport a favorisé l’augmentation des prix des loyers pour la majorité des 

activités urbaines situées à proximité des stations de métro léger. 

Les deux figures ci-dessus montrent l’évolution des montants des loyers dans la zone d’El 

Mourouj avant et après la mise en place de la ligne 6 du métro léger. 

Figure 6.  Montant des loyers avant l’installation du métro léger 

 
Source : Elaboration personnelle à partir des données de l’enquête personnelle sur le foncier 2014-2015 

 

                                                

Une quinzaine de promoteurs et d’agents immobiliers ont fait l’objet de la présente enquête.190 

Au début de la création de la zone d’El Mourouj, la majeure partie du marché immobilier à El Mourouj est gérée 

par les deux sociétés immobilières publiques crées par l’état, la SPROLOS et la SNIT. Ces deux sociétés ont 

pour mission de fournir des logements à une catégorie sociale de très bas ou moyens revenus. Elles sont 

spécialisées dans l’offre de logements socio- économiques.  

Les principales sociétés immobilières privées présentes dans la commune d’El Mourouj sont : Essoukna, société 

BONNA, SODAPRIM (Société Daoud de Promotion Immobilière) et El Fourat en plus d’autres sociétés 

immobilières. 
.   
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Figure 7.  Montant des loyers après   l’installation du métro léger

 

Source : Elaboration personnelle à partir des données de l’enquête personnelle sur le foncier 2014-2015. 

La comparaison simple des résultats de l’enquête relative aux montants des loyers avant 

et après la mise en place du métro léger, attribue à ce dernier des effets de valorisation de ces 

montants. En effet, malgré qu’il semble difficile parfois d’isoler l’impact de transport seul sur 

les loyers des logements, il est certain que le métro léger est un atout indéniable pour un 

logement, une entreprise ou un commerce.  

Figure 8.  Découpage des zones limitrophes au métro l’El 

Mourouj (loin / près) 
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diminuent et inversement. Source : Conception et élaboration personnelle à partir des données de l’enquête 

personnelle sur le foncier 2014-2015 

2.2- Effets de la ligne 6 sur les prix des terrains 

Dans les quartiers d’El Mourouj, le tissu urbain est caractérisé par de fortes potentialités 

foncières et une certaine requalification urbaine qui apparait dans toute la zone notamment 

après la mise en place du métro léger. Ainsi, il convient de souligner que cette zone est 

fortement recherchée sur le plan foncier et immobilier.  

En effet, les quartiers desservis par la ligne 6 d’El Mourouj sont, des nouveaux quartiers 

présentant des réserves foncières importantes où les acteurs publics ont tendance à jouer un rôle 

important pour accompagner l’arrivée du métro léger en facilitant son insertion dans ces 

quartiers.  

 

Cela amène ainsi, un auteur comme J.M.OFFNER à parler de nouvelles offres de 

transport urbain comme « révélateur, accélérateur et amplificateur de tendances d'évolution 

préexistantes» (Cormier.O, 1996).  

II-Effets du métro léger sur les activités économiques191 : cas da ligne 6 d’El 

Mourouj 
Afin de cerner les différents établissements dans le corridor de la ligne 6 d’El Mourouj, 

notre choix est porté sur les principales stations de la ligne 6 du point de vue trafic des 

voyageurs. Ces stations sont celles d’El Mourouj 1, 2 ,3 et 4. En plus de ces stations le 

recensement a touché aussi les locaux situés de part et d’autre de l’emprise réservée au projet 

du prolongement de la ligne 6 à El Mourouj 5 et 6(non encore desservis par le métro léger). 

De nombreuses tournées effectuées dans la zone d’El Mourouj desservie par la ligne 6 du 

métro léger (quartiers et rues situés autour des stations du métro léger), nous ont permis de 

recenser les différents établissements au nombre de 320 relatifs à chaque activité et dans chaque 

station selon un tableau montrant la répartition des établissements en fonction des activités. 

Cependant nous avons tenu à récapituler les résultats dans le tableau ci -dessous montrant le 

nombre d’établissements relatifs à chaque activité et le pourcentage des établissements par 

activité dans les stations de la ligne 6.  

                                                
191Selon la grille des activités (tableau ou grille fournie par le professeur Belhareth. T) : 

-Les commerces banals ou l’activité commerciale A1. Ce sont les commerces du quartier comme les épiceries, les 

boulangeries, les poissonneries, …etc. 

-Les commerces semi- rares (ou occasionnels) ou l’activité commerciale A2. Ce sont les commerces de prêt à 

porter, des chaussures, des pièces de rechange …etc. 

 -Les commerces rares ou l’activité commerciale A3 : comme les bijouteries, les commerces de meubles…etc. 

Les services commerciaux ou l’activité commerciale A4 : comme les cafés, les bars, les restaurants, les banques  

-Les autres activités ou l’activité commerciale / A5 : comme les administrations, les sièges de sociétés …etc. 
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Tableau 1.  Répartition des établissements selon la nature des activités cas de la ligne d’El Mourouj 

Activité Nombre des établissements % âge par activité 

A1 : Commerces banals 65 20% 

A2 : Commerces  semi-rares 96 30% 

A3 : Commerces rares 20 6% 

A4 : Services commerciaux 129 41% 

A5 : Autres 10 3% 

Total 320 100% 

 

Elaboration : MANSOUR Mennana / Source : Enquête MANSOUR Mennana, 2015 

Figure 9. Répartition des établissements selon la nature des activités cas de la ligne d’El Mourouj 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elaboration : MANSOUR Mennana    /  Source : Enquête MANSOUR Mennana, 2015. 

Figure10.  Les activités dominantes autour des stations de la ligne 6 d’El Mourouj 

 

Elaboration : MANSOUR Mennana 

Source : Enquête MANSOUR Mennana, 2015. 
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L’analyse de la répartition des établissements selon la nature des activités à El Mourouj 

montre une bonne mixité des activités autour des stations de la ligne 6 du métro léger et une 

importante concentration des services et des commerces. Les commerces de type banals (A1) 

représentent 20%, les commerces semi-rares sont de l’ordre de 30% et sont essentiellement des 

magasins de prêt à porter, des boutiques de chaussures, des magasins de vente de matériel 

informatique, des quincailleries. Quant aux services, ils représentent l’activité dominante avec 

un pourcentage de 41%, dont la majorité sont des établissements réservés à des cafétérias, des 

restaurants, des sièges de banques, … l’activité (A5) relative aux équipements administratifs, 

scolaires…etc., est faible de l’ordre de 3%. 

 Photo 11.  Station El Mourouj 4 : Mise en valeur et traitements des façades des locaux commerciaux 

existants 

Cette abondance des commerces semi 

rares et des services est remarquable au niveau 

du tissu urbain situé à proximité de la station 

d’El Mourouj 4 qui constitue le terminus du 

métro léger. Cette station est une station de 

rabattement avec d’autres modes de transport. 

Elle semble constituer un pôle multimodal de 

déplacement et un nœud fort de mouvement.   

Les flux piétonniers emmenés 

constituent les principaux utilisateurs de ces 

commerces et de ces services commerciaux 

aux abords de la station. Leur variété et leur 

importance sont à la base de la multiplicité des 

activités et de la dynamique du quartier.  

Source : cliché MANSOUR Mennana 2015 

Photos 12.  Station El Mourouj 4 : Mise en valeur et traitements des façades des locaux commerciaux existants 

 

Source : cliché MANSOUR Mennana 2015 

        Il est, donc, incontestable que l’introduction du métro léger dans le secteur sud, a 

déclenché une nouvelle dynamique dans les quartiers qu’il dessert. L’accessibilité s’étant 
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améliorée, la fréquentation des commerces et des services a augmenté, suscitant des effets 

différents selon le type de commerces. 

Pour les commerces d’articles légers, le tramway de Tunis ou le métro léger en tant 

qu’infrastructure de transport en site propre, a un effet positif sur la fréquentation de ces 

établissements. Par contre, en ce qui concerne les commerces d’articles lourds, il nous semble 

que ces derniers n’ont pas pu profiter des avantages du métro léger et de ses effets sur la 

valorisation des activités commerciales, vu les problèmes d’accès et de livraison que 

rencontrent ces établissements avec la mise en place du métro léger et surtout l’ajout de la voie 

ferré sur la voirie urbaine du quartier. 

Photos 13.  Ligne 6 du métro léger : Station El Mourouj 4 : le rétrécissement de la voirie urbaine du quartier / 

Station El Mourouj 1 : le tunnel du métro léger une coupure dans le quartier 

 

 

 

 

 

 

 

Source : cliché MANSOUR Mennana 2015 

CONCLUSION  

Pour conclure on peut affirmer que les impacts sur le foncier urbain relatives à l’évolution 

des valeurs locatives, l’évolution les prix des constructions, et la valorisation des terrains, sont 

repérables dans le corridor du métro léger et à proximité des stations. Cependant chaque quartier 

a ses particularités ainsi que ses facteurs propres de valorisation. 

         Les quartiers traversés par la ligne 1 du métro léger, sont en majorité des quartiers 

dévalorisés où les acteurs publics n’ont pas joué un grand rôle pour accompagner l’arrivée du 

métro léger de manière à faciliter son insertion dans le tissu urbain et permettre la structuration 

de ce dernier. Ils ont subi, seulement, une légère hausse des prix de logements et de terrains 

suite à l’introduction du métro léger. Ce sont des quartiers anciens et parfois vétustes et peu 

recherchés pour de nouvelles occupations ou pour la reconstruction.  

 

Contrairement à Ben Arous où le tissu urbain manque d’emprises foncières libres, la 

disponibilité des terrains à El Mourouj est devenue un argument important pour l’extension de 

cette commune notamment après la mise en exploitation du métro léger, où il reste encore des 

possibilités de construction sur des terrains peu occupés et présentant une qualité du sol 
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convenable pour bâtir. En effet, les promoteurs profitent de cette nouvelle offre de transport 

dans les quartiers El Mourouj 5 et 6, même avant la mise en service du métro léger, pour vendre 

leurs terrains ou leurs logements à des prix très élevés. 

 

          Par ailleurs, nous notons que dans ces mêmes quartiers, une évolution de la typologie des 

logements passant de logements sociaux aux COS et CUF contraignants aux logements de 

standing et de haut standing. 

Cependant, il apparaît difficile d’isoler l’effet du métro léger sur le foncier notamment à 

El Mourouj, où ce dernier n’est pas automatique vu qu’il nécessite de les articuler avec des 

mesures d’accompagnement pour valoriser l’arrivée de cette infrastructure de transport dans le 

tissu urbain et jouer pleinement son rôle comme un outil d’aménagement urbain, un catalyseur 

ou déclencheur de nouveaux faits urbains. 

En ce que concerne l’évolution et l’implantation des activités économiques dans le 

corridor de la ligne 6 du métro léger, nous constatons que ce dernier accumule un nombre élevé 

d’activités économiques particulièrement les services et les commerces. On note ainsi la 

domination des établissements relatifs aux services commerciaux avec un pourcentage de 41 

%, essentiellement, des établissements réservés à des cafétérias plus ou moins luxueuses, des 

restaurants, des banques, … En plus des locaux relatifs aux commerces semi-rares 

représentant 30 % et qui sont dans la plupart de cas des magasins de prêt à porter, des boutiques 

de chaussures, des magasins de vente de matériel informatique, …  

La majorité de ces établissements sont caractérisés par leurs aspects modernes et 

attrayants et situés au rez de chaussée des immeubles de haut standing récemment construits et 

longeant la ligne 6 du métro léger. Ce sont des quartiers nouveaux valorisées par rapport à celle 

de Ben Arous par le type de commerce qui existe et la qualité d’espace qu’il offre. Ces résultats 

confirment l’idée que le métro léger intervient dans la logique de l’implantation et de la 

valorisation des activités économiques avec un effet différentiel selon le type d’activités. Ces 

lieux semblent devenir des lieux forts de dynamique urbaine et socio-économique importante. 

D’où la nécessité de changer de vocabulaire quant aux effets à observer, puisqu'il apparaît 

ambigu de raisonner en terme d'effets structurants.  « Plusieurs propositions de dénomination 

de ces effets existent : effet permissif, effet d'accompagnement, effet catalyseur . . . mais le terme 

qui semble le plus adéquat est sans doute celui d'effets de valorisation d'opportunités » 

(Cormier.O, 1996).  
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Annexe : Grille des établissements de commerce et des services (Source : Mr Belhareth. T) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Commerce banal : 

A1 

Nombre Commerce 

semi-rare 

(occasionnel) 

:A2 

Nbre Services 

commerciaux : A4 

Nbre Commerce 

rare : A3 

Nbre Autres : 

A5 

Nbre 

Fruits et légumes 

Aliment. Générale 

Boucherie 

Poissonnerie 

Boulangerie 

Œufs/poulets 

Pâtisserie 

Laits et dérivés 

Supérette 

Débit tabac 

Charbon/pétrole 

Autres 1 

Autres 2 

Autres 3 

 Autres 4 

Autres 5 

Autres 6 

 

 

 

 

 

 

 Prêt à. porter 
Chaussures 
Epices 

Friperie 
Mercerie 
Librairie 
Quincaillerie 
Mat.const. 
Mat.électrique 
Pneumatique 
Pièces 
détachés 

Station service 
Autres 1 
Autres 2 
Autres 3 
 Autres 4 
Autres 5 
 
 

 Réparat.voit 
Réparat.vélo 
Autres réparat. 

Coiffeur H 
Coiffeur D 
Couturier 
Couturière 
Restaurant 
Rôtisserie 
Grill 
Photo- 
Café 

Bar 
Bain maure 
Vidéo club 
Salle de jeux 
Sale de sport 
Auto-école 
Taxiphone 
Publinet 

Hôtel 
Musée 
Autre service 1 
Autre service 2 

 
 
 

Bijouterie 
Meubles 
Electro-

ménager 
Autres 1 
Autres 2 
Autres 3 
 Autres 4 
Autres 5 
Autres 6 
 
 

 

   

TOTAL          


