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ف   عرب  ،الت  لة  مج 
ل
ا ها  ب 

هاا هداف 
الات   :ومج 

و الحضري واإلقليمي  مجلة التخطيط العمراني و المجالي ، مجلة فصلية دولية محكمة متخصصة في علوم التخطيط العمراني            
و تخطيط المدن، وكل ما له عالقة بالبعد التخطيطي باالعتماد على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ، كما تهتم المجلة بتطبيق الهندسة 

طيط الحضري مثل النقل والمنشات القاعدية ، تخطيط المرافق وحماية األنسجة العمرانية وموقع التراث ،تخطيط المدنية على جوانب التخ
وتأهيلها ،الهندسة المعمارية والتنمية المحلية ، االعتبارات  المناطق السياحية والمدن الجديدة ، تحسين المناطق الحضرية وإعادة تنميتها

 .لمجالياراضي ، المرافق ، ددارة البنية التحتية ، تشريعات البناء والتعمير ، تخطيط النقل   البيئة والتخطيط الجمالية ، تخطيط استخدام األ

و تهدف هذه المجلة دلى توفير منصة للباحثين العرب والدوليين ، وخاصة أولئك الذين يعملون في العالم العربي ، لنشر البحوث المتعلقة 
اعية ات السريعة التي تؤثر على البيئة المبنية والقضايا المتعلقة ببرامج التخطيط واستدامة هذه التطورات وآثارها االجتمبالمسائل المتعلقة بالتغير 

واالقتصادية والمادية ،كما تهدف أيضا بشكل خاص دلى فهم الدوافع وتوضيح التحديات والعوائق التي تواجهها المجاالت الحضرية ، مما 
لنسبة للدراسة والبحث وجمع البيانات ووضع خطط للتنمية واستدامة هذه المجتمعات وفق مخططات عمرانية ومعمارية يشكل تحديات كبيرة با

 .تراعي خصوصيات المجال وهوية المجتمع

ر ش  روط و ق واعد الن   :ش 

لبيئية، المعلومات الجغرافية و االمجلة متفتحة على جميع البحوث في مجاالت التخطيط العمراني و المجالي، و كذا الهندسة المعمارية ونظم 
 .التركية، األلمانية،اإليطالية و اإلسبانية المؤلفة باللغات العربية ، االنجليزية ، الفرنسية، 

 .دلتزام الموضوعية واحترام حقوق الملكية الفكرية واألمانة العلمية، ونبذ أي سلوك من شأنه اإلساءة دلى البحث العلمي
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 .على درجة علمية، و يرفق مشروع مقاله ببيان سيرته الذاتيةأن يكون الباحث حاصال 

 .يعّبر المقال عن رأي صاحبه الذي يتحمل المسؤولية عنه، و ال يعبر عن رأي المجلة

 .أن يكون مشروع المقال أصيال و جديدا لم ينشر سابقا

بقة في مجلة أخرى مستقبال قبل أن يحصل على موافقة مسأن يكون المقال غير مقدم للنشر في مجلة أخرى، مع التزامه بعدم تقديمه للنشر 
 .من المجلة بذلك

 ضرورة ادراج العنوان و كذلك الكلمات المفتاحية باللغة اإلنجليزية.

ة و اآلخر ييزّود المقال بملخصين أولهما بلغة المقال و الثاني باللغة اإلنجليزية، أما دذا كان المقال باللغة اإلنجليزية ،يدرج ملخص باإلنجليز 
 .بالعربية و ذلك في حدود صفحة واحدة

 باللغة اإلنجليزية في آخر المقال. ( références)ضرورة ددراج المراجع  

 Traditional  نوع الخط بالعربية )  Microsoft Word ترسل مادة النشر في شكل ملف مرفق عبر البريد االلكتروني مكتوب ببرنامج
Arabic  بالنسبة للهوامش، أما اللغة األجنبية فنوع الخط 51متن و بالنسبة لل 51مقاسه Times New Roman  بالنسبة للمتن  51مقاسه

 .(بالنسبة للهوامش 55و 

 .بما فيها المصادر و المراجع  ( A4 )صفحة من النوع العادي 22يراعى في حجم المقال كحد أقصى 

 .5.51التباعد بين األسطر سم بالنسبة لكل الجوانب،  2.22بالنسبة لهوامش الصفحة 

توضع اإلحاالت و المراجع و المصادر ) الهوامش ( في أخر المقال أوتوماتيكيا و ترقم بالتسلسل حسب ظهورها في المتن )دستعمال طريقة 
APA ). 

 .مقالك للسماح بنشر العلى الباحث دجراء كافة التعديالت المطلوبة من الهيئة العلمية أو من هيئة الخبراء أو من فريق التحرير و ذل

 .يلغى المشروع في حال عدم رد الباحث في اآلجال المحددة من تاريخ آخر مراسلة الكترونية له من المجلة

 .الحق في تأجيل نشره دلى عدد الحق عند الضرورة ولفريق التحريرال تنشر المجلة دال المقال الذي تكتمل فيه جميع الشروط 

 .المجلة ال ترد سواء نشرت أم لم تنشرالمقاالت التي ترسل دلى 

و تاريخ  معتمدة من المجلة تفيد قبول بحثه للنشر بالمجلة وكذا شهادةيمنح للباحث الذي تم نشر مقاله في المجلة نسخة دلكترونية من العدد، 
 .النشر و العدد الذي نشر به

 .الفكريةتخلي هيئة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية 

 jutp@democraticac.deيجب أن يرسل البحث عن طريق البريد اإللكتروني التالي –

mailto:jutp@democraticac.de
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The Journal of Urban and Territorial Planning is a quarterly, international peer reviewed journal. 
It publishes high quality and original unpublished research articles that deal with studies and researches 
in the fields of Urban and Territorial Planning.  
The JUTP is issued regularly: quarterly edited by the Democratic Arabic Centre for Strategy, 
Political and Economic Studies of Berlin-Germany, and has a worldwide, actively involved scientific 
committee, that oversees its evolutive edition, given that it encompasses a wide range of international 
academicians coming from many countries. 
The JUTP is based on a code of ethics in relation with its editing conditions, and to an internal 
list of reviews’ arranging, knowing that the selection of the articles that would be published in every 
issue, depends on the formal and objective specifications of the international journals. 
All the research content of JUTP is freely available online, and there is no charge to 
researchers who access online, read, download, print, copy or cite parts of the published articles, as 
long as they mention the references in conformity with the international reference system, and 

BOAI definition of open accessaccordance with the  
chief and Scientific Committee President:-in-Editor 

Dr. Sid Ahmad Soufiane - University of Baji Mokhtar-Annaba-Algeria 
 

Goals and fields of the JUTP: 
The Journal of Urban and Territorial Planning is specialised in Urban, provincial, and territorial 

planning, and every area that deals with the aspects of planning, civil engineering, technologies of 
geographical systems, such as transport and the infrastructure, in addition to the protection of urban and 
heritage sites, touristic areas and new cities, without forgetting the improvement of urban areas and their 
rehabilitation, the architecture and the local development, the aesthetic considerations, the planning of the 
use of lands, the utilities, the infrastructure management, the legislation of the building and the 
reconstruction, the planning of the transport, the environment and the spatial planning. 

The aim of the Journal of Urban and Territorial Planning is to provide a platform for Arab and 
international researchers, especially those working in the Arab world, to disseminate research on issues 
related to rapid changes affecting the built environment. Issues such as those related to the planning 
programs and the sustainability of these developments and their social, economic and physical impacts; 
make the obstacles that the urban areas face, pose great challenges for studies and research. In addition, 
JUTP facilitates every data collection and development plans, aiming to guaranty the sustainability of the 
communities according to the constructive and architectural plans, that take into consideration the 
specificities of the field and the identity of the society. 
Terms and Conditions of Publication: 
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1- The journal is open to all research in the fields of urban planning and space, as well as the information 
systems of architecture,geography and environment, that are written in Arabic, English, French, Turkish, 
German, Italian and Spanish. 

2- Every research candidate should Commit to objectivity in his researchand respect the rights of intellectual 
property and scientific honesty, and most of all renunciate any conduct that would prejudice his scientific 
research. 

3- The researcher must have at least a master's degree or be subscribed on a Philosophy Doctorate or 
having a PhD graduation. 

4- The article expresses the opinion of its own authorwho has the full responsibility about it and does never 
express the opinion of the JUTP. 

5- Every submitted article should be original, unpublished, and not under consideration by another journal, 
neither home nor aboard, before getting a prior agreement from the scientific and editorial team of the 
JUTP. 

6- The submitted article should never be a part of a master’s dissertation or a PhD thesis, or a part of a yet 
published research /article/book… 

7- The articles are printed in black and white 
8- Two abstracts in two languages (one of which should be Arabic, and the other in the language of the 

article) should be attached to the article, length of which should not exceed one page for every abstract 
9- The publication material should be written in Microsoft Word formatwith the Traditional Arabic font, and 

having as size 15 for the body and 13 for the margins,whereas for articles written in Latin characters 
(which language is either French or English or German ...) the font should beTimes New Romanwith a 
size of 13 for the body and 11 for the footnotes and citations). 

10- The whole material of a research should be between 15min and 20max pages of A4 format 
(references and annexes included). 

11- Margins should be 2 cm from the four borders of every page of the article. 
12- Assignments, notes and references should be automatically added at the end of the articles 

(endnotes, references list, annexes), being numbered sequentially as they appear in the text. 
13- Once a reviewing report received, every researcher should agree and apply all the necessary 

modifications that are required by the scientific committee members or the editorial team of the journal 
JUTP. 

14- The research project shall be automatically cancelled if the researcher does not respond within 
one month of the date of the last electronic communication between him and the editorial team. 

15- The JUTP shall publish only the article in which all the conditions are fulfilled, and the editorial 
team has the right to postpone its publication to a later number when necessary. 

16- The sent research projects to the JUTP,are never referred back to the researchers, whether 
published or not. 
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17- The researcher, whose article is published in the JUTP journal, is given an electronic copy of the 
issue, as well as an approved certificate from the editorial team of the journal, stating that his research is 
accepted for publication and mentioning the date of publication and the Volume/Issue of the JUTP. 

18- The editorial board of the JUTP disclaims any infringement of intellectual property rights. 
19- The publication material should be sent as an attached file to the e-mail of the journal: 

jutp@democraticac.de, 
 :األمانة

 د. اسماء قواسمية
 د. باسكال جانين

 هاني بالل-الباحث هاني تورغي  :واإلخراج الفنيالتنفيذ 
Journal indexing 
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The problem of real estate and its implications for the implementation of 

urban development projects in Moroccan small cities. A model city. 
 أزكرار حممد

اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان. املغرب.كلية   
Med.azegrar@gmail.com 

 : امللخص
العقار منذ االستقالل إىل اليوم يف توجيه مسارات التوسع احلضري ملدينة اتهلة، ذلك أن هيمنة  إشكاليةلقد سامهت 

وضعف حجم األمالك اجلماعية أدى إىل إعاقة تنفيذ عدد من املشاريع احلضرية وابلتايل ظهور جمموعة  لألفراد امللكية اخلاصة
اون السلطة هت ينضاف إىل ذلك .من األنوية احلضرية اهلشة والفقرية ، األمر الذي أنتج مشهدا حضراي  مشوها وغري متجانس

بروز أحياء  هاكات اليت طالت قانون التعمري واليت سامهت بشكل كبري يفاحمللية وتراخيها يف التعامل ابلصرامة الالزمة مع االنت
 هامشية معزولة تفتقر لكل التجهيزات واخلدمات األساسية. 

كان له دور كبري يف إعاقة تنفيذ عدد من   يةماعاجلمالك األيتضح جليا أن ضعف  من خالل دراسة هذا املوضوع
تصاميم التقومي جمموعة من ، هذا فضال عن 2132، وتصميم التهيئة لسنة 3891يع التهيئة احلضرية كتصميم النمو لسنة ر مشا

اعلني سواء على عقد مهمة الف اخلصاص املهول يف أمالك اجلماعة الرتابية .التعمريي وبرامج التأهيل احلضري اخلاصة ابملدينة
 ختلفة.   لتنمية احمللية يف أبعادها املخمططات وتصاميم التهيئة وعرقل مسار ا تنزيل املستوى احمللي أو اإلقليمي يف

 . اتهلة  –املدن الصغرى  – التهيئة احلضرية –االنعكاسات  –العقار  إشكاليةكلمات مفاتيح : 
Abstract :  

Since independence, the issue of real estate has contributed to directing the urban 

expansion pathways of Tahla city. More than that, the dominance of private ownership 

of individuals and the weakened size of communal property has hampered executing a 

number of urban projects and thus the emergence of a group of fragile and poor urban 

nuclei, the fact which generated a distorted and inconsistent urban landscape. 

 In addition, the local authority's complacency and laxness in dealing, with the required 

strictness, with the violations that affected the reconstruction law, which greatly 

contributed to the emergence of isolated marginal neighborhoods that lack all basic 

equipment and services. Through examining this subject, it is clear that the weakness 

of communal property had a major role in impeding the execution of a number of urban 

https://context.reverso.net/translation/english-arabic/laxness
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development projects such as the development plan for the year 1983, as well as the 

planning design for the year 2012, in addition to a set of plans of urban evaluation and 

urban rehabilitation programs for the city.  

However, the alarming shortcomings in territorial authority’s property made it difficult 

for the agents, whether at the local or regional level, to drop out scripts and planning 

designs, and obstructed the pathway of local development in its various dimensions. 

 Keywords: the issue of real estate - reflections - urban planning - small cities- Tahla. 

 

: مقدمة  - I 
اتهلة يف النهاية الشمالية الشرقية لألطلس املتوسط اهلضيب، وسط منطقة  ذات مؤهالت كبرية سامهت تقع مدينة  

يف تشكل النواة األوىل ملدينة صغرية تطورت بسرعة. هذا التطور سيتولد عنه توسع حضري غري مراقب فوق عقار وضعيته 
وهيمنة األراضي لرتابية ا جماعةاالحتياطي العقاري التابع لل ف. ضعلألفراد القانونية صعبة و معقدة تطغى عليه امللكية اخلاصة

تنفيذ واثئق التعمري  عرقل مهمةفضال عن غياب مراقبة السلطة ومواكبتها لقطاع التعمري والبناء،  للملك اخلاص لألفراد،التابعة 
حلضري ملدينة ة تشكيل اجملال االتخطيط للكيفية اليت ميكن هبا إعاد التحكم يف التوسع احلضري و وجعل من الصعب جدا

 الزالت تبحث عن هويتها احلضرية ضمن شبكة احلواضر الناشئة. 
 : املوقع اجلغرايف جملال الدراسة. 3خريطة رقم 

https://context.reverso.net/translation/english-arabic/territorial+authorities
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 .2132التقسيم اجلهوي اجلديد للمغرب، املصدر : 
نمو أو تعلق األمر بتصميم الاإلشكالية املطروحة هنا هي أن اتهلة ورغم توفرها على عدد من مشاريع التهيئة سواء 

 ،أو على األقل ،ها من برامج التأهيل احلضري والتقومي التعمريي إال أن كل ذلك مل ينفذ على أرض الواقعبتصميم التهيئة أو غري 
وو احلقوق هبوايت الذي ميتلكه ذ لألفراد التنفيذ يف املستوى املأمول. ويعزى ذلك كله إىل هيمنة العقار اخلاص نسبةكن تمل 

 ع.املشاري تلك احتضانقادر على وغري معروفة يف بعض األحيان وافتقار اجلماعة إىل العقار الكايف و ال مبهمة
 لإلجابة عن هذه اإلشكالية ميكن اقرتاح الفرضيات التالية :

ة احلضرية بتازة ة مشاريع التهيئة اليت وضعتها الوكالالفرضية األوىل : أن اخلصاص الكبري يف حجم العقار اجلماعي ساهم يف إعاق
 واليت كان مستوى تنزيلها على ارض الواقع هزيال جدا.

الفرضية الثانية : أن هيمنة العقار اخلاص ساهم يف انتشار التعمري الذايت وابلتايل ظهور أحياء هامشية، فقرية وانقصة التجهيز 
 قادرة على استيعاب توجيهات تصاميم التقومي التعمريي. مل تستجب ملقتضيات قانون التعمري وغري
 كان هو العامل األساسي واحملدد يف إعاقة مشاريع التهيئة احلضرية، لكن مل  لألفراد الفرضية الثالثة : أن سيادة العقار اخلاص

ون كلها عوامل سامهت يق القانيكن العامل الوحيد، فسوء التدبري الذي عرفته املدينة لعقود من الزمن وتقاعس السلطة يف تطب
 بنسب متفاوتة يف إفشال هذه املشاريع وفتح اجملال أمام انتشار الفوضى والتسيب يف قطاع البناء والتعمري.

لدراسة اإلشكالية املطروحة هنا سنعتمد منهجني : منهج وصفي لوصف خمتلف األوضاع العقارية املوجودة مبدينة اتهلة 
ية ا، مث منهج حتليلي للبحث يف املسببات الرئيسية اليت حالت دون تنفيذ مشاريع التهيئة احلضر وإبراز خصائصها ومميزاهت

 وانعكاسات ذلك على حاضر ومستقبل املدينة.
II-  مميزات القطاع العقاري مبدينة اتهلةخصائص و . 

 .لألفراد مع هيمنة واضحة للعقار اخلاص خمتلفةوجود أوضاع عقارية  – 0
النمو احلضري  ري واضح يف توجيهالدراسة تنوعا واضحا على مستوى البنيات العقارية واليت كان هلا أتثيعرف جمال 

مدينة. هذا التنوع ال يعين أن مدينة اتهلة غنية من حيث املوارد العقارية أو أهنا تتوفر على احتياطات عقارية ضخمة، وإمنا لل
ض األراضي اليت ابإلضافة إىل بعحباس، اململوكة لأل تلك جلماعة أواب خلاصةلألمالك ا يتعلق األمر ببعض اهلكتارات التابعة

، ذلك أن ح واضغري معروفة بشكل  اص لألفرادلك اخلامليف  وجودةامل راضياجلماعات الساللية. وتبقى معظم األمتلكها 
األشخاص و  عطيات املتوفرة حولاجلماعة مل تقم أبي إحصاء دقيق لألراضي احلضرية غري املبنية قصد التحقق من صحة امل

املؤسسات اخلاضعة هلا، وهذا يعترب يف حد ذاته تقصريا صرحيا من طرف اجلماعة يف تنمية مواردها من خالل استخالص الرسوم 
 . 1اجلبائية وتنمية الوعاء الضرييب التابع هلا

                                                             

  1التقرير السنوي للمجلس األعلى للحساابت، 2139، ص 98.  
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 لألفراد خلاصهنائية يتضح أن أراضي امللك امن خالل املعطيات املتوفرة لدى مصاحل اجلماعة واليت تعترب نسبية وغري 
هي املهيمنة على ابقي األوضاع العقارية األخرى وهي منتشرة يف مجيع أحياء املدينة لكن بنسب متفاوتة، وهي يف جمملها أراضي 

 صاحلة للبناء.
 : األوضاع العقارية مبدينة اتهلة 3جدول رقم 

 ((%ة النسبة املئوي املساحة ابهلكتار نوع العقار 
 89.9 971 أراضي اخلواص 

 2.7 22 أمالك خمزنية
 2.2 21 أراضي اجلموع

 1.2 2 أراضي األحباس
 311 821 اجملموع 

 .2137قسم الشؤون التقنية و التعمري ابجلماعة، املصدر :
مقارنة مع ابقي األنظمة العقارية  لألفراد يالحظ من خالل اجلدول أعاله، اهليمنة الواضحة ألراضي امللك اخلاص

  ،األخرى. ما مييز هذا النوع من العقار هو تفتته الكبري بني املالك ألسباب اجتماعية هلا صلة بتقسيم اإلرث وتوزيع الرتكات
كما أن وضعية عدد من املالك تظل غري واضحة لكثرة البيوعات واملعامالت اليت تتعرض هلا بعض العقارات.هذه الوضعية 

يزات ال تساعد على تنظيم املدينة وهتيئتها وإقامة مشاريع التجزيء وتوفري التجه العقار هذا النوع من املعقدة اليت يتسم هبا
غرض بواص وعة من العقارات التابعة للخضعف وآتكل الوعاء العقاري اجلماعي دفع  جبماعة اتهلة إىل اقتناء جمم إناألساسية. 

 وضغط على ميزانية اجلماعة. ارتفاع يف التكاليف ذلك من عنيه، مما يةإقامة بعض اخلدمات الضروري
 ايل :على النحو التبشكل تفصيلي اجلماعة يف بعض العقارات احملدودة اليت ميكن جردها  أمالك ميكن حصر 
o .القطعة األرضية املقام عليها السوق األسبوعي واحملجز البلدي واجملزرة البلدية 
o أقيمت عليه السوق املغطاة والفضاء التجاري اجملاور له حبي احملطة. القطعة األرضية اليت 
o .القطعة األرضية اليت شيد عليها مبىن البلدية بشارع النصر 
o  حمالت سكنية. 19قطعة أرضية بشارع األطلس وتضم 
o  ناية جماورة فارغة.بالقطعة األرضية اليت بنيت على أساسها اخلزانة البلدية ومؤسسة القرض الفالحي، ابإلضافة إىل 
o .قطعة أرضية خمصصة ملوقف السيارات بشارع الرابط وتتضمن بعض احملالت التجارية 
o  .قطعة أرضية فارغة مسماة ب"الكاليب" وأخرى تقع شرق شارع الرابط 
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، صهذه األمالك اجلماعية، ابإلضافة إىل حمدوديتها أصال فقد طالتها مشاكل التصنيف بني ما هو عمومي وما هو خا
، فمجموعة من هذه األراضي توفرت لدى اجلماعة مبوجب اقتناءات  2وهذا ما جيعل توظيفها واستغالها دون املستوى املطلوب 

 دون إتباع املساطر القانونية أو هبات من أشخاص ذاتيني أو معنويني.
ذه األراضي تعهد الوصاية على هة كالقبائل والدواوير وغريها، موع فهي أراضي اجلماعات السالليأما خبصوص أراضي اجل

، وتؤهل مجعية املندوبني لتوزيع 3إىل وزير الداخلية ، وتعترب من الناحية القانونية أبهنا غري قابلة للتقادم وال للتفويت واحلجز
اية. الوص صفة مؤقتة بني أعضاء اجلماعة حسب األعراف وتعليماتب ،4االنتفاع والتصرف فيها ابحلرث أو رعي املواشي أو الكراء

تتوفر مجاعة اتهلة على بعض اهلكتارات من هذه األراضي غري أهنا ال تشكل أمهية كربى عكس األمهية اليت حتظى هبا مثال يف 
 ميد.آيت عسو، آيت بوسالمة وآيت عبد احلكة معروفة  مجاعة مطماطة اجملاورة واليت تعود ملكيتها ابألساس جلماعات ساللي

ها املشرع املغريب على أهنا أمالك يوقف كل مالك مسلم حق التمتع هبا لفائدة مستفيدين أما أراضي األحباس فيعرف
بعينهم، ويكون الوقف إما لصاحل الدولة فيكون وقفا عموميا أو لصاحل زاوية أو عائلة معينة أو خواص فيكون بذلك وقفا 

د عض األراضي املوزعة على ضريح "سيدي حمم. هذا النوع من العقار ضعيف جدا مبدينة اتهلة إذ يقتصر على ب5 خصوصيا
 مبنطقة "الكاليب". صغرية الصويري" وقطع أرضية

 يساعد اجلماعة على التدخل لتنفيذ براجمها أو إقامة جتزائت سكنية للتحكم يفالاخلصاص الفادح يف العقار اجلماعي 
شجعت عددا كبريا من  اليتو  ابألفراد ة العقار اخلاصمثنأالتوسع العشوائي للمدينة، ولعل ما يزيد من تعقيد الوضع هو اخنفاض 

بل  لسلطة، الغياب مراقبة ااألسر الوافدة على شراء األرض وتشييد مساكن هلا بشكل حر دون اإلنضباط لقانون التعمري وىف 
 وتواطئها مع املخالفني للقانون يف كثري من األحيان.

 
 
 
 
 

                                                             

(، املنافسة يف السوق العقارية ابملغرب، أطروحة الدكتوراه يف العلوم القانونية، جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، فاس.ص، 2139عمر مربوك ، ) 2 
319. 

  .9بشأن تنظيم الوصاية اإلدارية على اجلماعات وضبط تدبري شؤون األمالك اجلماعية وتفويته، الفصل  3838أبريل  27ظهري 3 
 39، أراضي اجلماعات الساللية : التدبري واملنازعات، منشورات جملة احلقوق، سلسلة الدراسات واألحباث، ص،  )2139(سعيد زايد، 4 
 .71و  29املتعلق بتعيني العقارات، الفصلني  3832ظهري  5
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 2122و  3892تطور أمثنة العقار حسب األحياء مبدينة اتهلة ما بني : رسم بياين يبني  3رسم بياين رقم    
 

 .2122و حممد ازكرار،  2139، 6املصدر : بشرى الشرع
نتشار السكن الومالئمة االخنفاض الواضح يف أمثنة العقار، خالل عقد الثمانينات والتسعينات، شكل بيئة خصبة 

بناء املنظم، ال تتوفر فيه أدىن شروط الخاصة ذور القروية يف بناء مساكن السري والعشوائي: حيث جنحت معظم األسر ذات اجل
من طرف السلطات، األمر الذي أفضى يف هناية املطاف إىل إنتاج أحياء  ترخيص مسبقألهنا شيدت بدون احلصول على 

 يزات.التجهاملرافق و  شروط العيش وتشكو من اخلصاص املهول يف سكنية سرية وغري قانونية تفتقر إىل أبسط
 .ضعف وثرية التحفيظ العقاري -0

، إال أهنا ن قيمتهالألرض والرفع م على مستوى التحفيظ العقاري ورغم أمهية هذه العملية يف توفري احلماية القانونية
لفالحية جنوب بعض األراضي األخرى ذات الوظيفة ا وتظل حمدودة ابملدينة وتقتصر فقط على بعض العقارات املنتشرة ابملركز 

 املتعلق بتجميع األراضي القروية. 3892يونيو ،  11املدينة واليت كانت قد حفظت يف إطار ظهري 
تتم عملية التحفيظ العقاري بعد إجراء مسطرة التطهري اليت يرتتب عنها أتسيس رسم عقاري وبطالن ما عداه من 

. تعترب مسألة التحفيظ مسألة اختيارية لكن إذا قدم مطلب التحفيظ فإنه 7من مجيع احلقوق املضمنة بهالرسوم ، وتطهري امللك 

                                                             
 .91ة ، ص، فيا، الكلية  املتعددة التخصصات بتاز (، العقار والتوسع احلضري مبدينة اتهلة، حبث لنيل اإلجازة يف اجلغرا2139بشرى الشرع، )6
 .3( املتعلق ابلتحفيظ العقاري، الفصل 3831غشت  31) 3118رمضان  8الظهري الشريف الصادر يف  7 
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ال ميكن سحبه مطلقا، غري أن التحفيظ قد يكون إجباراي يف حاالت معينة منصوص عليها يف القانون ويتم بقرار يتخذه الوزير 
 .8 العقاري واخلرائطية بناء على اقرتاح من مديرها الوصي على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح

 .مبدينة اتهلة ةوغري احملفظ ةاحملفظ ات: التوزيع اجملايل للعقار  2خريطة رقم 

 2121املصدر:حممد ازكرار، ابإلعتماد على معطيات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية بتازة، 
ا يرتبط جبهل كن تفسريها بعوامل خمتلفة منها مة التحفيظ مبدينة اتهلة واليت مياخلريطة ضعف عملييتضح من خالل 

امنا لكل احلقوق ميا وضحميف السجل العقاري ، حمصنا و  املسجلأبمهية التحفيظ العقاري اليت جتعل العقار  بعض األشخاص
 دد منومنها ما يعزى إىل ارتفاع تكاليف التحفيظ وعدم قدرة ع متنحه قيمة قانونية كربى،و  املادية والعينية لصاحب العقار

 هذا فضال عن صعوبة وتعقد مسطرة التحفيظ اليت تتطلب الكثري من البياانت واإلجراءات ،املالك على حتمل تلك التكاليف
 وحتتاج وقتا طويال لتطبيقها.

ألحياء اليت إلداري والتقدم واملسرية من أكثر اختتلف نسبة التحفيظ حسب األحياء ، إذ يعترب حي البساتني واحلي ا
تتوفر على عدد كبري من العقارات احملفظة ابملقارنة مع ابقي األحياء األخرى. ويرجع ذلك إىل أسباب اترخيية حمظة، حيث  

                                                             
  .7و  9نفس الظهري السابق، الفصلني  8
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ي ذلوا بشأن ضم األراضي الفالحية بعضها إىل بعض، 3892موضع تطبيق ظهري حاليا احملفظة  االتاجملهذه  أغلب كانت
 جعل هذه العقارات تستفيد من هذه العملية  نظرا للطابع الفالحي الذي مييزها عن ابقي العقارات األخرى.

 : توزيع نسبة العقارات احملفظة حسب أحياء مدينة اتهلة. 2رسم بياين رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 2137ازة،املصدر : الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية بت
من خالل هذا الرسم البياين يالحظ أن معظم أحياء املدينة تعرف نقصا كبريا يف نسب التحفيظ العقاري رغم أن بعض 
هذه األحياء تقع يف مركز املدينة. ومن خالل بعض املقابالت امليدانية اليت مت إجراؤها مع بعض أرابب األسر من أحياء خمتلفة 

د الورثة وعدم وجود الكثري منهم بعني املكان وغياب املعلومات الدقيقة عن هوية بعضهم ال ، أكد معظم املصرحني أن تعد
به شركاؤهم يف العقار  ي تقدمذلتعرض الابجهوا و بعض ممن تقدموا بطلبات التحفيظ و يساعد على عملية التحفيظ، حىت أن ال

ايب أو شفوي، ى طلبات التحفيظ عن طريق تصريح كتيسمح ابلتعرض عل قانون التحفيظ املغريب أن مع العلمأو يف حدوده. 
 . 9 إما للمحافظ على األمالك العقارية وإما للمهندس املساح الطبوغرايف املنتدب أثناء إجراء التحديد

 .ضعف عملية التجزيء  -3
كثر لتشييد مبان أ يعترب "جتزئة عقارية" تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو اإلجيار أو القسمة إىل بقعتني أو

. 10 للسكىن أو لغرض صناعي أو سياحي أو جتاري أو حريف مهما كانت مساحة البقع اليت يتكون منها العقار املراد جتزئته
سامهت هي  ةاحتدام ظاهرة املضارب كما أن  ،عملية التجزيء القانوين لألراضيعرقل بشكل كبري  لألفراد فهيمنة العقار اخلاص

 البناء.  ا ساهم يف تفشي البناء السري و سيادة العشوائية والفوضى يف جمالاألخرى يف االنتشار الواسع هلذا النوع من التملك، مم

                                                             

 .22، الفصل 3831غشت  13ظهري  9 
  10 القانون رقم 22.81 اخلاص ابلتجزائت العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات، املادة األوىل
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حىت واليت مل تنجح  3882هي جتزئة اآلمل اليت أنشئت حبي األمل منذ قانونية حقيقية  تتوفر املدينة حاليا على جتزئة
ز املدينة هبذه التجزئة، هذا فضال عن موقعها البعيد عن مرك العقار مثنةأل واضحم الزبناء نظرا لالرتفاع اليف جلب اهتمااآلن 
ما أنشئت يف كمقالع احلجر غرب املدينة.  من من املطرح البلدي و اجلغرايف ها للخدمات الضرورية، انهيك عن قرهبا ر تقاواف

غريها. معظم هذه و  ، "هروش"اونيات صغرية كتجزئة "بوكا"، "بونواس"، "إيزم"اآلونة األخرية بعض مشاريع التجزيء يف إطار تع
 أبي إقبال يذكر من طرف الزبناء. ظفارغة ومل حتشبه التجزائت الزالت 

 
 2139: أهم التجزائت السكنية املوجودة مبدينة اتهلة إىل حدود سنة  2جدول رقم 

 احلي يخ التسليماتر  املالك الفعليون املساحة  التجزائت السكنية 
 األمل 3882 شركة العمران هكتار 93 األمل
 املسرية 2119 عياد بوكا 2م 9211 بوكا

 مركز املدينة 2118 حسن بونواس 2م 219 بونواس
 الفتح 2132 امحد إيزم 2م 287 إيزم

 النهضة 2131 حممد وميمونة جصاب 2م  212 جصاب 
 القدس 2139 رشيد اإلدريسي 2م 927 عبري 

 املسرية 2139 تعاونية "إثران" هكتار 3أكثر من  السالم 
 جامع احلمرا 2139 الديوش، عزوزي، أمزاين 2م 3789 اإلخالص 

 القدس 2139 امحد هروش 2م 9198 هروش
 .2138املصدر : قسم التعمري جبماعة اتهلة، 

عة، مما جلماا أمالكضعف  أخرى ، يقابلها من انحيةتفتتها بفعل عمليات تقسيم الرتكاتوفرة أراضي اخلواص و 
عقاري املعقد دفع ابجلماعة . هذا الوضع الواثئق التعمري املتوفرة وتطبيق تنفيذ أشغال التهيئةغرض بيصعب كل حماوالت التدخل 
 هيكلف لتسهيل تنفيذ املضامني اإلجرائية لبعض الربامج، على قلتها، رغم ما اص لألفرادملك اخلالقتناء أراضي جديدة اتبعة لل

 ذلك من موارد مالية مهمة ال تقوى اجلماعة الرتابية لتاهلة على حتملها.
III  - ضريةإعاقة مشاريع التهيئة احل و التوسع العشوائي للمدينة نفاذ األمالك اجلماعية وسوء التدبري كاان وراء. 

 .بروز األحياء الناقصة التجهيزة يف السلط وتقاعسلألفراد لعقار اخلاص ا دور -0
غري قانونية تفتقر  سرية و وهتاون السلطة يف تطبيق القانون يف ميالد أحياء سكنية لألفراد سامهت هيمنة العقار اخلاص

-إىل معظم التجهيزات واخلدمات األساسية سواء على مستوى الطرق أو شبكة التطهري السائل أو غياب اخلدمات السوسيو
 هذه األحياء نذكر :ثقافية والرتفيهية واملساحات اخلضراء. من 
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 : األحياء الناقصة التجهيز املعنية بتصاميم التقومي التعمريي. 1جدول رقم   
 الكلفة ابلدرهم مصدر التمويل عدد األسر احلي 
 339991411 الوكالة احلضرية بتازة 211 3الفتح 
 97321411 الوكالة احلضرية بتازة 329 2الفتح 
 271911411 بتازةالوكالة احلضرية  971 املسرية
 99111411 الوكالة احلضرية بتازة 321 3األمل 
 88111411 الوكالة احلضرية بتازة 921 2األمل 
 191211411 الوكالة احلضرية بتازة 993 القدس
 312111411 الوكالة احلضرية بتازة 321 النهضة

 99111411 الوكالة احلضرية بتازة 111 أمل التقدم
 92211411 الوكالة احلضرية بتازة 181 البساتني

 .2133املصدر :مجاعة اتهلة، تقرير منتدى التشخيص التشاركي، 
ابلرغم من اجملهودات الكربى اليت قامت هبا الوكالة احلضرية بتازة يف إطار اجناز الدراسات التقنية واهلندسية وهتييئ تصاميم 

وإنشاء  منت مجلة من التدخالت مهت ابألساس تقوية البنيات التحتيةالتقومي التعمريي لألحياء الناقصة التجهيز واليت تض
الذي من شأنه  ماعياخلدمات الضرورية. إال أن معظم تلك التصاميم مل تطبق على أرض الواقع لعوامل ترتبط بغياب العقار اجل

حماوالت اجلماعة  ىلض ذوو احلقوق عأن حيتضن تلك املشاريع ابإلضافة إىل اكراهات أخرى ترتبط بضعف املوارد املالية واعرتا
إىل  املرافق احليوية املنصوص عليها يف تلك التصاميم. لتبقى هذه األحياء أقرب ما تكون ت بعض العقارات اخلاصة الجنازتفوي

 دواوير ضخمة تعيش على وقع التهميش والعزلة و تكابد حالة النقص املهول يف التجهيزات واخلدمات يف الوقت الذي تواصل
 يف كل االجتاهات. دون توقف و فيه هذه األحياء توسعها العشوائي

 .مشاريع التهيئةتنفيذ  يف إعاقة لألفراد مسامهة العقار اخلاص -0
لتحكم يف لحماولة  يفتتوفر مدينة اتهلة على عدد من املشاريع والربامج والتصاميم اخلاصة بتهيئة املدينة وأتهيلها حضراي 

ابة للحاجيات مالئما للعيش وابلتايل االستج إطاراالتوسع اجملايل للمدينة وتزويدها ببعض اخلدمات والتجهيزات حىت تكون 
 املتزايدة للساكنة احمللية.

 . 0893تصميم النمو لسنة 0-0
جبماعة اتهلة. وقد  أول وثيقة رمسية تنظم التعمري 3822الصممممممادر مبوجب ظهري  3891يعترب تصممممممميم التهيئة لسممممممنة 

 يهدف (.3891شمممتنرب  7) 3911ذي احلجة  29الصمممادر يف  2-91-991صمممدرت هذه الوثيقة بناء على املرسممموم رقم 
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املتعلق بتنمية الكتل  3891نونرب  22هذا التصمممميم اىل حتديد املناطق الريفية املخصمممصمممة للسمممكن واليت ظلت خاضمممعة لظهري 
  .11الفالحية والتجارية والصناعية ، واقرار ارتفاقات التعمري، وكذا ختطيط الطرق للسري انية القروية، واحداث املنشآتر العم

اخراج تصممممممممميم جديد للتهيئة   خذ  3881بعدما حاولت اجلماعة سممممممممنة  ،2111امتد هذا التصممممممممميم اىل حدود  
وتوسمممع رقعتها الرتابية. غري أن كل  وتزايد سممماكنتها 3882بعني االعتبار ترقية اجلماعة اداراي اىل مسمممتوى مجاعة حضمممرية سمممنة 

 يدانماجملهودات ابءت ابلفشممممممممممل لعدة أسممممممممممباب تتعلق بتعدد املتدخلني وتضممممممممممارب الرؤى فيما بينهم ودخول فاعلني جدد اىل 
على أة القادرة ضعف تكوين املنتخبني وغياب املوارد البشرية الكفو  نفاذ العقار التعمري)الوكاالت احلضرية بتازة(، ابالضافة اىل

 أخذ زمام املبادرة وقيادة عملية إعداد تصميم التهيئة.
 .0100تصميم التهيئة سنة  0-0

، حيث  متكنت مجاعة اتهلة يف 3891لسنة  نموصالحية تصميم ال انتهىت عمليا و قانونيا مدة 2111حبلول سنة 
عرتضت ورغم املشاكل والصعوابت اليت التهيئة. ل جديد تازة العداد تصميمبن عقد شراكة مع الوكالة احلضرية م 2112سنة 
وانتهاء بتعدد املتدخلني وضعف القيادة  2119و 2112ابملشاكل الداخلية للمجلس اجلماعي ما بني  هذا املشروع بدء طريق

من  .2132غشت  13اجلماعية للعملية، فإن مشروع تصميم التهيئة رأى النور أخريا، إذ متت املصادقة عليه بشكل رمسي يف 
 : نذكر ما يلي اليت وردت فيهاهلامة قاط الن

  وسفلي وطابقني 3891لسنة  النموول حسب تصميم أاعتماد التوسع العمراين بزايدة مستوى التعلية من سفلي وطابق
 .ىل سفلي وثالثة طوابق ابملناطق اليت تتوفر  فيها الشروط التقنية الضروريةإيف تصاميم التقومي التعمريي 

 اين بعني االعتبار، عرب تكريس مناطق السكن احلالية، كمنطقة السكن االقتصادي واملناطق الفالحيةخذ الواقع امليدأ، 
 واملناطق احملرم هبا البناء.

 .احداث منطقة االحتياط العقاري االسرتاتيجي 
 .احداث منطقة للفيالت 

 :التنصيص علىخبصوص الشق اخلدمايت فقد مت و 
  الثالثةمنطقة صناعية من الدرجة انشاء. 
  منطقة لالنشطة السياحية والرايضية والرتفيهخلق. 

 فيه، إال واليت تعترب أول مبادرة جادة لتنظيم اجملال احلضممممممممري والتحكم تصممممممممميم التهيئةابلرغم من أمهية النقاط الواردة يف 
سممنوات( واليت سممتنتهي  31هداف يظل ضممعيفا جدا، رغم أن هذا التصممميم اسممتنفذ مدته القانونية )األ همسممتوى تنفيذ هذ أن

                                                             
(، تعقد تدبري املدن الصغرى ابملغرب : حالة مدينة اتهلة، كتاب البحث اجلغرايف ابملغرب وسؤال التنمية، 2121حممد ازكرار وهند مزايين )11

 .112مؤلف مجاعي، الطبعة األوىل، ص 
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اذا مل يتم  2132عداد لتصمممممميم جديد قد يكون مصمممممريه هو مصمممممري تصمممممميم ، ليتم الشمممممروع يف اإل 13/19/2122رمسيا يف 
وري ر ي الض مقدمتها البحث عن الوعاء العقار رض الواقع ويفأعلى  ة توجيهاتهالبحث عن الوسائل واآلليات القادرة على ترمج

 لتنفيذ مقتضيات مشروع تصميم التهيئة اجلديد.
 .2133-2112تصاميم التقومي التعمريي  2-1

 فيحية ونسيجها العمراين،األحياء السرية والص اليت تطمح إىل تغيري تركيبة ،تدخالت الدولة واجلماعات تندرج تصاميم التقومي التعمريي يف إطار

ت الوكالة احلضرية بتازة على عاتقها مهمة اجناز تصاميم التقومي التعمريي ذيف هذا الصدد أخ .12 مستواهم املعيشي وإدماج سكاهنا اقتصاداي واجتماعيا هبدف الرفع من
والكهرابء  املاء دمات الضرورية كالطرق والربط بشبكةلكل األحياء الناقصة التجهيز هبدف حتويلها من أحياء غري منظمة إىل أحياء منظمة عرب تزويدها ابلتجهيزات واخل

القدس، النهضة، األمل، التقدم،  الفتح،حي  وبشبكة التطهري السائل، مع املراقبة الزجرية والتتبع املباشر لضبط عمليات البناء. وكانت األحياء  املعنية هبذه العملية هي )
 الشيشان، املسرية والبساتني(.

قتصر على تبليط جدا وي هزيالصاميم يف حتسني جودة احلياة هبذه األحياء إال أن ما حتقق منها يبقى رغم أمهية هذه الت
أو إحداث بعض قنوات الصرف الصحي، بينما ظلت ابقي املشاريع األخرى معلقة الفتقار  وترصيف بعض الشوارع بعض األزقة

 . جنازهاال اجلماعة للعقار الضروري
 .0103-0118ري برانمج التأهيل احلض 0-4

عرفت مدينة اتهلة عدة برامج لتأهيل املدينة حضراي هبدف حتسني صورة املدينة والرفع من جاذبيتها، وتشمل هذه 
الربامج جمموعة من املشاريع املهيكلة للمدينة سواء على مستوى البنيات التحتية أو إقامة التجهيزات واخلدمات أو اقرتاح مشاريع 

 للتنمية االقتصادية.
وير الطرقي أتهيل عدد من الشوارع بتزفيتها ووضع عالمات التش ،لعل أبرز مشاريع التأهيل احلضري اليت تبنتها اجلماعة

ال عن عدد من هذا فض .منطقة اقتصادية غرب املدينة والقيام أبعمال التشجري وأتهيل اإلانرة العمومية ابإلضافة إىل إنشاء
رئيسي لربط املدينة الشراين المارس ابعتباره  1ابستثناء هتيئة شارع  ساحات اخلضراء.مالعب القرب والساحات العمومية وامل

لتبقى  تنفيذ ابلرغم من أمهيتها يف غياب للموارد واإلمكاانت الكافية،ال موقوفةمبحيطها اخلارجي ظلت ابقي املشاريع األخرى 
 يف مشهدها احلضري.  التها دون أي تغيري أو حتسناملدينة على ح

 .املخطط اجلماعي للتنمية 0-0
(، الذي كان اهلدف منه هو االرتقاء ابجلماعة  2139-2133سبق جلماعة اتهلة أن تبنت املخطط اجلماعي للتنمية )

حىت تكون فاعال تنمواي حقيقيا على املستوى احمللي. وقد واكبت وزارة الداخلية هذا املخطط منذ بدايته حىت النهاية بدء مبرحلة 

                                                             
الصغرى ورهاانت احلكامة الرتابية ، حالة مدينة اتهلة، حبث لنيل شهادة املاسرت يف ، الدينامية احلضرية ابملدن )2139(حممد كميحي ، 12

 .81ص ة املتعددة التخصصات بتازة، اجلغرافيا، جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، كلي
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، وصوال إىل تبين املخطط بصفة رمسية 2131والتحضري مرورا ابلتشخيص الدقيق بناء على أحباث ميدانية أجنزت سنة اإلعداد 
 .2133سنة 

رغم اعتماد املخطط على مقاربة تشاركية وتشاورية فعالة أثناء مرحلة اجنازه واألفكار واملقرتحات البناءة اليت مت اعتمادها  
ية ابملدينة خالل فرتة ست سنوات، إال أن معظم اخلالصات اليت محلها هذا املخطط مل تنفذ كمرجعية أساسية لتخطيط التنم

 على أرض الواقع وذلك ألسباب متعددة كان أبرزها غياب الوعاء العقاري املالئم لتنزيل هذا املخطط.
مؤشرا سلبيا جيعل من  از يعتربابناء عليه فإن الفشل يف تنفيذ هذا املخطط ورغم اجملهودات اليت بذلت أثناء مرحلة االجن

عملية ختطيط التنمية رغم أمهيتها البالغة أمرا صعبا وغري مضمون النتائج يف غياب احتياط عقاري مجاعي ميكن توظيفه يف تنفيذ 
 .املشاريع ويف غياب رؤية مستقبلية، واضحة وواقعية لدى الفاعلني الرتابيني حول حاجيات املدينة ومتطلباهتا التنموية

 .0100املشروع احلضري ملدينة اتهلة  0-0
يف حماولة منها للنهوض أبوضاع املدينة على العديد من املستوايت، قامت الوكالة احلضرية بتازة بوضع مشروع حضري 

 ة، وقد تضمن هذا املشروع تشخيصا استشرافيا للمؤهالت واملوارد االقتصادي 2139واعد ملدينة اتهلة مت اعتماده رمسيا سنة 
 والبشرية من خالل حصر نقاط الضعف والقوة اليت متيز املدينة، كما قدم جمموعة من اخليارات املمكنة لتحقيق التنمية احلضرية.
مت وضع هذا املشروع بناء على حبث ميداين معترب أجنزه فريق من الباحثني حتت إشراف مهندس معماري متخصص ، 

اخلاصة ابملدينة  يةو مت االعتماد عليها يف اقرتاح جمموعة من اخليارات التنم حيث متكن فريق البحث من مجع معطيات مهمة
 وذلك بناء على عدد من السيناريوهات املعقولة واملنطقية ويف إطار إسرتاتيجية واضحة ومضبوطة للتدخل وتنفيذ هذه اخليارات.

اث أفكارا خالقة، مل ينجح يف إحد هذا املشروع احلضري الطموح الذي توفرت فيه كل الشروط العلمية والذي محل
 الواقع البئيس للمدينة اليت الزالت تتخبط يف العديد من املشاكل املعقدة والصعبة.األرض أو على تغيري ملموس على 

 . 0100-0100برانمج عمل اجلماعة  0-0
ينه على تتبعه وحتيعلى إلزام اجلماعات بوضع برانمج عملها وابلعمل  331-39نص القانون التنظيمي للجماعات  

ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ وذلك انسجاما مع توجهات برانمج التنمية اجلهوية ووفق منهج تشاركي قائم  
حديد وقد شكل هذا الربانمج ورشا مهما لت على التنسيق مع عامل العمالة أو اإلقليم يف إعداد خمتلف التوجهات التنموية.

نشطة ذات األولوية وإنتاج تصور واضح ومتوافق عليه من قبل كل الفاعلني والساكنة حول أهم املشاكل اليت تعاين يع واألر املشا
 منها املدينة واحللول الكفيلة حللها وذلك بناء على الوسائل واإلمكاانت املتوفرة لدى اجلماعة.

ية أو اجناز ستوى تطوير البنيات التحتية األساسورغم األولوايت اليت مت تسطريها يف هذه الوثيقة اهلامة سواء على م
بعد دخول  مل يتحقق كما كان متوقعا ن ذلك كلهإاخلدمات االجتماعية والثقافية والرايضية أو النهوض ابالقتصاد احمللي ف

 الربانمج سنته األخرية.
  سوء التدبري وغياب احلكامة احمللية. -3
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د كثريا ، مشاريع حضرية...(، إال أن املدينة مل تستفالتعمري)تصاميم، برامجرغم توفر مدينة اتهلة على عدد من واثئق 
من تلك الواثئق وظلت تعيش على وقع الفوضى والعشوائية إىل اليوم. فتصميم النمو الذي وضع منذ بداية الثمانينات شكل 

  حلضرية األخرى.لتصاميم والربامج اوثيقة مهمة لتنظيم اجملال وهتيئته ونفس الكالم ينطبق على تصميم التهيئة وابقي ا
فباإلضافة إىل إشكالية العقار اليت فعلت فعلها يف إعاقة كل هذه املشاريع احلضرية، ال ميكن إغفال إشكالية أخرى 
 ترتبط بسوء التدبري الذي طبع املدينة لعقود. ذلك أن تعاقب جمموعة من اجملالس املنتخبة على تدبري الشأن احمللي للمدينة مل
يقدم أية إضافة نوعية للمدينة ومل ينعكس بشكل اجيايب على واقعها اجملايل والتنموي بسبب عدم وجود خنبة سياسية مسؤولة، 

صورة وعلى التخطيط اجليد للتنمية احمللية. حيث ظلت مهمة هذه اجملالس حم مؤهلة وقادرة على ابتكار احللول للمشاكل املطروحة
ع جماعة دون أن تكون هلا القدرة والكفاءة على بلورة مشروع حقيقي للتنمية  خذ بعني االعتبار مجييف تدبري الشؤون اليومية لل

 احلاجيات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ملدينة ال تتوقف عن النمو و التوسع.     
IV  -: النتائج والتوصيات 

 النتائج : -0
  وصعب  احلضرية هيئةيع التر ساهم بشكل كبري يف إعاقة تنفيذ مشالألفراد وهيمنة امللكية اخلاصة  األمالك اجلماعيةنفاذ

 أكثر مهمة التخطيط للمدينة.
  ا على األرض احلضرية إال أن مستوى تنفيذهواملشاريع رغم توفر املدينة على العديد من التصاميم واملخططات والربامج

 يبقى ضعيفا للغاية.
 بتفتته الكبري بفعل العقار النوع من ، ويتسم هذالألفراد لعقار اخلاصل منة واضحةتتميز األوضاع العقارية ابلتنوع مع هي 

 تقسيم الرتكات بني الورثة.و  البيوعات املتعددة
  الزالت عملية التحفيظ العقاري ضعيفة ابملدينة، فباستثناء بعض العقارات اليت استفادت من التحفيظ منذ بداية

يف يوجد منها  قليلغري حمفظة والراضي الفالحية، تظل معظم العقارات األخرى الستينات يف إطار قانون جتميع األ
 طور التحفيظ.

  ابلرغم من أمهيتها يف تنظيم اجملال وضبط التوسع احلضري، تظل عملية التجزيء حمتشمة ابملدينة، حبيث يقتصر األمر
فعل ارتفاع أسعار العقار ب من قبل الزبناء آلن إبقبال ملحوظعلى بعض التجزائت السكنية الصغرية واليت  حتظى حىت ا

 داخل هذه التجزائت.
  ال ميكن اعتبار إشكالية العقار العائق الوحيد الذي يعرقل املشاريع احلضرية على األرض بل إن غياب احلكامة وسوء

 تدبري الشأن احمللي يشكل إشكالية أخرى عويصة يف وجه التقدم و التنمية اجملالية للمدينة. 
 التوصيات :-0
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o  جيب على مجاعة اتهلة وكافة الفاعلني اآلخرين سواء تعلق األمر ابلوكالة احلضرية بتازة أو بوزارة الداخلية عرب مصاحلها
 ليت تعانيها املدينة. ا ماعيحلل أزمة اخلصاص العقاري اجل اإلقليمية وخاصة عمالة اتزة التفكري بعمق يف احللول الناجعة

o يام إبجراء إحصاء شامل للعقارات غرب املبنية وسط املدينة هبدف استخالص الرسوم اجلبائية جيب على اجلماعة الق
 .املالية هاغناء مواردالواجبة بشكل يساهم يف إ

o عاون والتنسيق الت جلموع غرب املدينة يف إطارميكن جلماعة اتهلة االستفادة من الوعاء العقاري الذي تشكله أراضي ا
ة مهيكلة يمع السلطات احمللية ومجاعة مطماطة وممثلي ذوي احلقوق لتعبئة تلك املوارد العقارية يف خلق مشاريع اقتصاد

 . كل اجلماعات الرتابيةتعود ابلنفع على  
o ري ابملدينة، ووضع حد معلى السلطات احمللية تطبيق القانون ابلصرامة الالزمة لردع كل املخالفات اليت يعرفها جمال التع

 لكل أشكال البناء السري وغري القانوين الذي عانت منه املدينة لعقود من الزمن.
o  ينبغي تشجيع كل املبادرات اخلاصة إبقامة التجزائت وإنشاء التعاونيات السكنية مع إعادة النظر يف أسعار البيع حىت

 تكون يف متناول اجلميع وتنال ثقة وإقبال كل الزبناء.
o  أبمهية  سيسالتحو التشجيع على عملية التحفيظ العقاري وذلك بتبسيط املساطر واإلجراءات وتيسريها مع التوعية

 هذه العملية يف محاية العقار وحتصينه والرفع من قيمته.
o  ،االنكباب على أشغال التهيئة احلضرية وذلك بوضع تصميم جديد للتهيئة مبين على دراسة ميدانية وتقنية مضبوطة

لعميقة والتحكم اويكون اهلدف منه هو معاجلة االختالالت ال ينسخ التصاميم السابقة، ، لواقعيةابجلرأة وجلدية وايتسم 
 .يف التوسع العشوائي للمجال احلضري 

o  إعطاء اهتمام أكثر لعملية التخطيط احلضري على املدى القريب واملتوسط والبعيد وذلك وفق رؤية مستقبلية واضحة
قائمة على التشاور والتشارك والتنسيق بني كل الفاعلني إلجياد حلول عملية للمشاكل املطروحة واستثمار و  هدافاأل

 للمدينة.  والبيئية اإلمكاانت واملوارد املتاحة للنهوض ابلتنمية االقتصادية واالجتماعية
 

- V  : خامتة 
ملدينة.من جانب اصة اباخل احلضرية مشاريع التهيئةكل   مبدينة اتهلة عائقا كبريا أمام تنفيذ ماعييشكل نفاذ العقار اجل

بشكل واضح على األوضاع العقارية )كأراضي اجلموع واألحباس( واليت  ال حتظى أبمهية  لألفراد آخر يهيمن العقار اخلاص
دائل وحلول ب تذكر. أمام هذه املفارقة الصعبة جتد مجاعة اتهلة نفسها يف وضع صعب ومعقد، فال هي قادرة على البحث عن

 .لتنمية وتطوير مواردها العقارية وال هي قادرة تنفيذ وتنزيل مشاريعها احلضرية املختلفة على أرض الواقع بشكل سليم وفعال
يف إعاقة تنفيذ العديد من املشاريع احلضرية، إال أن ذلك ال ينفصل أبي  اودوره األمالك اجلماعيةرغم كل ما قيل عن نفاذ 

ماعية املنتخبة . ذلك أن تعاقب اجملالس اجلمنذ عقوداملدينة تتخبط فيها  تالعن إشكالية سوء التدبري اليت الز حال من األحوال 
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على إدارة الشأن احمللي مل تفلح يف إخراج املدينة من وضعية األزمة اليت تعيشها بل سامهت يف تعميق هذه األزمة وتعقيدها، 
يات ما علبة أدوات إلجياد احللول واالقرتاحات لإلشكالتصبح يوما  كيمل التغيري لولذلك كانت دائما جزءا من املشكلة على أ

 .املطروحة
 : املراجع

 
o  ،ص. 219، 2139التقرير السنوي للمجلس األعلى للحساابت 
o ( ، املنافسة يف السوق العقارية ابملغرب، أطروحة الدكتوراه يف العلوم القانونية، جامعة سيدي 2139عمر مربوك ،)

 ص. 199حممد بن عبد هللا، فاس. 
o  بشأن تنظيم الوصاية اإلدارية على اجلماعات وضبط تدبري شؤون األمالك اجلماعية وتفويتها. 3838أبريل  27ظهري 
o  ،أراضي اجلماعات الساللية : التدبري واملنازعات، منشورات جملة احلقوق، سلسلة الدراسات (2139)سعيد زايد ،

 ص. 319واألحباث، 
o  املتعلق بتعيني العقارات 3832ظهري 
o ( ،العقار والتوسع احلضري مبدينة اتهلة، حبث لنيل اإلجازة يف اجلغرافيا، الكلية  املتعددة 2139بشرى الشرع ،) 

 ص. 321تازة، ب التخصصات
o  املتعلق ابلتحفيظ العقاري. 3831غشت  31) 3118رمضان  8الظهري الشريف الصادر يف 
o  ابلتجزائت العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات. اخلاص 22.81القانون رقم 
o (، تعقد تدبري املدن الصغرى ابملغرب : حالة مدينة اتهلة، كتاب البحث اجلغرايف 2121)،حممد ازكرار وهند مزايين

 .199-127ابملغرب وسؤال التنمية، مؤلف مجاعي، الطبعة األوىل، ص 
o ، احلضرية ابملدن الصغرى ورهاانت احلكامة الرتابية ، حالة مدينة اتهلة، حبث لنيل ، الدينامية )2139(حممد كميحي

 ص. 392شهادة املاسرت يف اجلغرافيا، جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، كلية املتعددة التخصصات بتازة، 
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 املركز القدمي ملدينة ندرومة: أمنوذج مصغر للمدينة اإلسالمية.

The old center of the city of Nedroma: a miniature model of the 
Islamic city. 
 الدكتور: خطايب حلسن

 اجلزائر ،جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان ،كلية التكنولوجيا  ،قسم اهلندسة املعمارية

 (EOLEيف بيئتها ) املنشئاتخمترب املياه و 

 tlemcen.dz-lahcene.khattabi@univ/  khattabibot@gmail.com الربيد اإللكرتوين: 

 ملخص

ما يهدف أساسا مية، كيهدف هذا املقال اىل تسليط الضوء على احدى أقدم املدن العتيقة ابلغرب اجلزائري: مدينة ندرومة القد
اىل تقدمي املدينة واعادة استكشافها واكتشاف مكوانهتا وهيكلها العمراين ومقارنتها مع املدينة اإلسالمية مما يؤهلها ان تكون 

 .(2139)أمحد سليمان،  أمنوذج مصغر للمدينة اإلسالمية

ع حسب الشواهد وكتاابت املؤرخني العرب اىل ما قبل الفتح اإلسالمي كقرية بربرية تقمدينة ندرومة ميكن ارجاع اتريخ نشأهتا 
حتت سفح جبل فالوسن من اجلهة الشمالية متخذة إايه كحصن محاية طبيعي والوادي املنبسط ابجتاه البحر كمخزن مؤونتها 

 الدائم.

منا هذا كصرح عمراين ومعماري حيمل بني طياته كل مدينة ندرومة حاضرة وعاصمة منطقة جبال ترارة مازالت قائمة اىل يو 
 املقومات احلضارية والثقافية االسالمية لفرتة ما قبل االحتالل الفرنسي.

 هكتارات، كانت تعتمد يف عيشها على التجارة وممارسة احلرف والزراعة.  31مساحة مدينة ندرومة القدمية ال تتعدي 

رخيها الثقايف ني والفرنسيني ملا تتمتع به من أمهية اكتسبتها من امتزاج موقعها االسرتاتيجي واتاهتم ابملدينة كل من املوحدين والزاين
 مما أعطاها شكال من اشكال عبقرية تعامل االنسان مع املكان والزمان.

الذي عرفت كيف و وهي متثل حاليا"... للجزائر مكاانا هاماا للذاكرة. فهي تشهد على وجاهت احلضارة اجلزائرية قبل االستعمار 
تقاومه ... فهي دعامة قوية لبناء األمة اجلزائرية اليت ضلت ولفرتة طويلة تعاين من االستعمار واحتقاره ...فهي حتتاج إىل أن 

mailto:lahcene.khattabi@univ-tlemcen.dz
mailto:khattabibot@gmail.com
mailto:khattabibot@gmail.com
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جتد يف اترخيها عناصر إعادة تقييمها كما ميكنها أن جتد يف االهتمام وإعادة االعتبار لرتاثها: ما قبل اإلسالم واإلسالمي 
 (371، 2117)جراند غيوم، احلق يف الذاكرة  ما يؤكد هويتها: ال غربية وال شرقية لكن جزائرية."واحلديث 

 : مركز املدينة، ا املركز القدمي، املدينة اإلسالمية، ندرومة.الكلمات الدالة

Abstract  :  

This article aims to shed light on one of the oldest antique cities in western 

Algeria: the ancient city of Nedroma. It also aims mainly to present the city, 

rediscover it, discover its components and urban structure, and compare it with 

the Islamic city, which qualifies it to be a microcosm of the Islamic city (Ahmed 

Suleiman, 2018). 

The history of the city of Nedroma can be traced back according to the evidence 

and writings of Arab historians to before the Islamic conquest as a Berber 

village located under the foot of Mount Flaoucene from the northern side, taking 

it as a natural protection fortress and the flat valley towards the sea as its 

permanent store of supplies. 

The city of Nedroma, the metropolis and capital of the Traras Mountains region, 

still exists to this day as an urban and architectural edifice that carries with it all 

the elements of Islamic civilization and culture for the period before the French 

occupation. 

The area of the ancient city of Nedroma did not exceed 10 hectares, and for its 

livelihood it depended on trade, the practice of crafts and agriculture. 

The city was cared for by the Almohads, the Zayanians and the French because 

of the importance it gained from the combination of its strategic location and its 

cultural history, which gave it a form of genius in human dealing with space and 

time. 

It currently represents "... Algeria has an important place for memory. It bears 

witness to the pre-colonial Algerian civilization, which I knew how to resist... It 

is a strong pillar for building the Algerian nation, which has been suffering for a 

long time from colonialism and its contempt... It needs to be found in Its history 

is elements of a re-evaluation as it can find in attention and reconsideration of its 

heritage: pre-Islamic, Islamic and modern, which confirms its identity: neither 

Western nor eastern, but Algerian. (Grand Guillaume, The Right to Memory, 

2007, p. 173) 

Keywords: the city center, the old center, the Islamic city, Nedroma. 

 مقدمة

ل لألرض وملواردها رائدا حيتذي به يف التسيري واالستغالل األمثهبياكلها ومكوانهتا أمنوذجا  تقدم املدن اإلسالمية التارخيية القدمية
 املتنوعة وسالسة التنقل والتحكم فيها...
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ا إنسانياا ومجالياا رائعاا. إهنا شاهدة على  قدمت هذه املدن واملراكز القدمية عامة بيئة معيشية متنوعة لساكنيها، كما مثلت مقياسا
 دينية واالجتماعية للبشرية. فلقد جسدت حضوراا حياا للماضي الذي شكلها.ثراء وتنوع اإلبداعات الثقافية وال

املدينة االسالمية هي بنية حية تعرب عن تطور اجملتمع وهويته الثقافية؛ إنه جزء من سياق تراث طبيعي وإنساين كبري. إنه أكثر 
، فهي مزيج كامل من اظر الطبيعية بروابط قوية ومعززةبكثري من جمرد مشهد اترخيي. يرتبط مفهوم املدينة التارخيية القدمية واملن

 القيم الثقافية واالجتماعية واألنثروبولوجية...

كانت املدينة يف املاضي "... واحدة من أمجل ما انتجت احلضارات العريقة والعظيمة واليت مازالت تشهد عرب التاريخ على ثراء 
  (3878)لكاز، وغين وعبقرية صانعيها. " 

 .يف هذه املقالة، سنناقش أوالا: مفهوم املدينة اإلسالمية وخصائصها إلظهار كيف يتم مطابقتها على مدينة ندرومة القدمية

اثنياا: سنقوم إبعادة اكتشاف مدينة ندرومة القدمية من خالل حماولة وصف جوانب وأبعاد معينة من احلياة احلضرية للمدينة،  
 .صف وحنلل العملية التارخيية االنشائية اليت مسحت بظهورها من خالل منحها هوية حمددةكما سن

وية هلتعد بلدة ندرومة القدمية مركزاا قدمياا، وموقعاا رائعاا هلندستها املعمارية اإلسالمية الفريدة من نوعها، ومكاانا حاضنا للذاكرة وا
 جزائرية اصيلة كانت قبل االستعمار واليت ال تزال.احمللية واإلقليمية، واليت تشهد على حضارة 

 أوال: أمنوذج املدينة اإلسالمية

 مفهومها وأصلها .0

 .املدينة اإلسالمية هي املكان الذي تطورت فيه احلضارة اإلسالمية، وفقاا خلصائص معمارية واجتماعية حمددة

صطلح مية بدالا من مدينة أوروبية حديثة. يستخدم هذا املاملدينة أو املدينة العتيقة كمفهوم يطلق على كل مدينة قدمية اسال
  (2112)الروس،  بشكل رئيسي يف بلدان املغرب العريب وغرب إفريقيا وشرق إفريقيا.

اجللود واخلشب و  غالبية املدن القدمية تعترب ابمتياز مكاانا للنشاط االقتصادي املكثف وابخلصوص للحرف اليدوية )املنسوجات
وما إىل ذلك( اليت كانت تنتج سلعاا وفرية وخمتلفة متد السوق ابلنشاط واحليوية كما حافظت املدينة العتيقة بشكل عام على 

 .العالقات والتبادالت مع املناطق الريفية احمليطة اليت كانت مصدر امدادها

وتدريسها وكان يركز التدريس يف املسجد وملحقاته )املدارس، الزوااي كانت املدن القدمية أيضاا مكاانا لدراسة العلوم الدينية 
).... 
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"كانت املدينة العتيقة، املدينة املندجمة واملتكاملة والوحدة االجتماعية املرجعية للسكن واالستقرار والتالحم االجتماعي فهي متثل 
م من األسوار اليت ألنشطة التجارية اليت تدعمها. فعلى الرغفضاء نفادي للقري والتجمعات الريفية احمليطة هبا واليت تغذيها ول

حتيط هبا وحتميها من خطر الغزاة ينبت داخل جدراهنا نسيج اجتماعي حي ينبض مبشاعر احلب واحلرب والقادر على بناء 
، وكذلك من خالل فينوتكوين على مدار التاريخ عالمات هويته اخلاصة به وترمجة أساليب احلياة من خالل اإلبداع األديب وال

 (3882)اونيسكو،  التعبري املعماري واحلريف."

خضعت اويل التجمعات اإلسالمية اىل نفس القواعد والعوامل )العوامل الطبيعية واالقتصادية والسياسية واألمنية واملناخية والعرقية 
 .والدينية( اليت أدت إىل والدة وتطور مجيع املدن األخرى

)املدينة املنورة(، فكانت أمنوذجاا ومرجعاا للمدن املستقبلية كمدينة بغداد،  يت بنيت يف اإلسالم هي مدينة النيب فاملدينة األوىل ال
واقواله وتقاريره. فكانت هذه املدينة اإلسالمية)يثرب(،   البصرة، الكوفة، تونس...، وهي أمنوذج حي يف إسقاط أفعال النيب

أول  يعتمد أساسا على الزراعة وبعض املبادالت التجارية وبعد اهلجرة النبوية شهدت والدةيف بدايتها جمرد جتمع سكاين بسيط 
مسجد كعنصر رئيسي وأساسي من عناصر املدينة وكمكان للقوة واللقاء ونقطة التقاء مركزية وحمورية يف تشكيل املدينة املنورة 

 (2138)بشارة،  .املستقبلي

ن كل ارض بوار وغري صاحلة للزراعة؛ كانت هذه األراضي خمصصة لإلنشاءات اجلديدة فعرض األنصار على النيب  واملهاجري
األراضي املمنوحة له إىل قطاعات حيث كان املسجد نقطة  ، فقسم النيب (129-127، الصفحات 3872)ابن سالم، 

م الداخلي للقطاع ملراعات لتقسيحمورية تلتقي فيها مجيع هذه القطاعات. فتم ختصيص كل قطاع لقبيلة وُترك هلا التخطيط وا
اخلصوصية االجتماعية واجلانب األمين هلا. وهكذا أقيمت بيوت املهاجريني حول املسجد. فكانت هذه القطاعات مفصولة 

 .(97، صفحة 3899)حممد عبد الستار،  عن بعضها بشكل واضح عن طريق الشرايني وحماور الطرق الرئيسية

ككل مدن العصور الوسطى، كانت املدينة اإلسالمية اجلديدة حباجة إىل سوق حيوي لتطورها وإمدادها فكان السوق جمرد   
مساحة كبرية غري مبنية أين تدب احلركة والنشاط التجاري. فكانت املدينة املنورة تطبيقاا مباشراا جملموعة من األحكام القانونية لم 

 (2138)غامن،  .""الشريعة االسالمية

 :(3887)عزب،  تتميز املدينة اإلسالمية مبجموعة من العناصر اهليكلية والعناصر املبنية

 :(3العناصر اهليكلية للمدينة اإلسالمية نلخصها يف )الشكل 

 دة شوارع وممرات مسدودة. كل منطقة لديها األحياء: هي عبارة عن وحدات حضرية هلا هويتها اخلاصة، وتتكون من ع
 التجهيزات األساسية اخلاصة هبا. 
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  الساحات: تلعب الساحات دوراا أساسياا يف كوهنا مكان لالسرتخاء والراحة بعد يوم شاق من العمل فهي مساحة
 .لالجتماعات والعيش املشرتك ومكان لالحتفاالت الدينية والتجارية املختلفة

 والطرق املسدودة: تؤدي دور االرتباط بني خمتلف مكوانت املنطقة وبقية املدينة الشوارع واألزقة. 

تتكون املدينة اإلسالمية من عناصر مشاهبة ألي مدينة من العصور الوسطى، هلا خصائص خاصة ابإلسالم، مثل املباين العامة 
 (3والقصور واملنازل ... )الشكل 

 
 اإلسالمية.: التنظيم التخطيطي للمدينة 3الشكل 

 (2122)املصدر: املؤلف، 

 :(3من بني العناصر املبنية املكونة للمدينة االسالمية، لدينا )الشكل 

التحصينات أو األسوار: متثل حتديد و تعني مكاين لفضاء املدينة وحيزها وهي تستحضر روح االنطوائية اليت تضمن أمنها،  •
 اور الرئيسة معها و تنتهي بشكل عام أببواب هلا أمساء متيزها. هذه االسوار عادة تكون مثقوبة عند تقاطع احمل

  اجلامع الكبري: هو مكان خمصص للعبادة يقع يف قلب املدينة االسالمية، مغلق ومفتوح على رحابة السماء وبه تقام
 .الصلوات اخلمس مع صالة اجلمعة

 اخلمس فقط. املصلي او املسجد اجلواري: يوجد يف كل حي وهو مكان خمصص للصلوات 
  احلمام: هومن التجهيزات االساسية والنموذجية للمدينة االسالمية، ويقع جبوار اجلامع الكبري وحسب شساعة املدينة

 .ومساحتها يتواجد أيضا يف كل منطقة وحي وهو دليل يعرب على النظافة اجلسدية والروحية للمسلمني
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  يسيةخمصص للسلطة واحلاكم يقع على أحد طريف البواابت الرئالقصر أو القصبة يف بلدان املغرب العريب: هو مكان. 
  السوق: هو عبارة عن جتهيز ذو أمهية ابلغة للمدينة ورفاهيتها وهو ذو طابع جتاري واقتصادي حمض، ويقع يف الشوارع

 .الرئيسية اليت تتجه حنو املسجد الكبري، وهو متخصص بشكل عام
 :هي هياكل مرافقة للسوق خمصصة إلسكان التجار وختزين البضائع وغالباا ما  اخلاانت او الفنادق ابملدن املغاربية

 تكون إما خارج األسوار أو يف هناية أطراف املدينة.
  وأخرياا املنزل: وهو العنصر الرئيسي املكون للمدينة وهي بناايت بنيت الحتواء جمموعة من النشاطات احليوية اليومية

  .لساكنيها

 مدينة ندرومةاثنيا: حتديد موقع 

 أصل تسمية املدينة .0

 .ابدئ ذي بدء، من الضروري إجراء دراسة اشتقاقية ألمسها، وبفضل ذلك ميكننا حتديد موقع املدينة يف الزمان واملكان

وهوما ذكره وذهب اليه حسن الوزان يف كتابه "وصف افريقيا". لكن  ند لروما من أصل الكلمة: "ندرومة"  يت االسم اجلغرايف
وفقاا لعامل االجتماع جيلربت جراند غيوم: "مل تكن هناك ابلتأكيد مدينة رومانية يف موقع ندرومة. ليون األفريقي )حسن الوزان( 

رن منافسة روما". يف الق“"ند روما" أي هو أصل هذه األسطورة، متاماا كما كان هو مصدر هذا التفسري اخلاطئ السم ندرومة: 
املاضي، أراد لويس بيسي هو ايضا أن يرى كاالما الرومانية يف ندرومة لكن مت التخلي عن هذا االفرتاض ومل يتم اكتشاف أي 

ة ، صفح3873)جراند غيوم، مدينة بغرب اجلزائر: ندرومة،  ".وجود مستوطنة رومانية يف ندرومةبقااي أو نقوش تشهد على 
22)  

على الرغم من أن هذه الفرضية، فرضية ان تسميتها تعود ايل أصول احلضارة الرومانية ال أساس هلا من الصحة، إال أن العديد 
 يدعموهنا. 3991من مؤرخي سنوات 

هي  …ساكن،  1111يذكر أن "ندرومة، يقطن هبا  3997فنجد أن كتاب اجلغرافيا املخصص للمدارس االبتدائية لسنة 
، 3997)ف ج،  «ع هبا القدور الفخارية وهي أواين فخارية محراء كبرية تستعمل للطهي يف مجيع أحناء الغرب. نمدينة عربية تص

 (99صفحة 

 ض القالعأن "وسط اآلاثر العربية للعصور الوسطى وحتت أنقا 3992كما ذكرها دو مازت يف كتابه دراسات جزائرية لسنة 
دو ) القدمية واحملاطة بنبااتت رائعة، ال يزال إبمكان املرء أن جيد بىن حتتية تعود للرومان واليت هي بقااي "كالما")أي ندروما(.""

 (223-221، الصفحات 3992مازات، 
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ون املسلمون ربية أنظروا إىل املاء وهي العبارة األويل اليت قاهلا الفاحتهناك فرضية اثنية تفرتض أن اسم ندرومة مشتق من اللغة الع
 ملا رأوا املاء وكثرته يف املنطقة.

تدفعنا فرضية أخرية إىل البحث عن أصل الكلمة اهنا ذات أصول بربرية حبكم ان املستوطنون االوائل للمنطقة هم من الرببر. 
 تنزل‶ففي اللغة األمازيغية، "يبدو أن ندروما هي الشكل املعّرب ملصطلح برري تندرومت أو تندروما. فاجلذر تندرومت يعين 

 (79-71، الصفحات 2133قرنطا، )م " .... "النهر جمرى اجتاه يف

 املوقع اجلغرايف ملدينة ندرومة: .0

يف غرب اجلزائر، تقع مدينة ندرومة على املنحدر الشمايل جلبل فالوسن، وهو األعلى يف أرض ترارة حيث يصل ارتفاعه اىل 
 .واد عمار ووادي القصرين -مرتاا. فهي تتموقع على هضبة تعلو تقاطع كل من النهرين  3319

كلم جنوب الغزوات.   39كلم مشال مغنية و  17كلم مشال غرب تلمسان و  29كلم غرب وهران و  391املدينة على بعد تقع 
 تظهر ندرومة على شكل مثلث راسه ابجتاه اجلبل وقاعدته موازية للبحر.

ادة من املوقع الدفاعي الستفحتتل ندرومة موقعاا وعرا نسبياا فهي مبنية على املنحدر الذي ينحدر من جبل فالوسن مما أاتح هلا ا
والسيطرة على سهل خصب ومروي جيداا، فهو ميثل نوعاا من املواقع الكالسيكية للمدن املغاربية التقليدية. فموقعها يهيمن 

 .على سهل مزاورو اخلصب الذي يقطعه من اجلنوب إىل الشمال واداين: وادي القصرين من الشرق وشعبة زعيفة من الغرب

ا ومن الواضح أن هذه الوفرة يف املمرات املائية مرتبطة حبالة مناخية مميزة فمنطقة  اجلداول اليت تنحدر من جبل فالوسن كثرية جدا
ندرومة وعني كبرية هي املنطقة اليت هتطل هبا كمية معتربة من األمطار بعد منطقة تلمسان وهذا ما زاد من خصوبة وجودة 

 .اراضيها وتنوع حماصيلها

 ي خليط من املكوانت العمرانية املختلفة واملتباينة، مبا يف ذلك املنطقة أو احلي األوروبية اليت ال تزال مركزاا ملوقع كلأما حالياا فه
املرافق اهليكلية الرئيسية للمدينة: السوق املغطاة ومكتب الربيد الكبري والبنوك وسوق اخلضار والفواكه ... ومازال يعرت احلي 

 لزامي بني االمتدادات والتوسعات العمرانية اجلديدة واملركز القدمي للمدينة.األورويب ممر أساسي وإ

(، ألن خريبة هي ممر إلزامي واجباري للوصول إىل ندرومة عن طريق 3مدينة ندرومة ترتبط بروابط وثيقة مع مركز خريبة )خريطة 
مليني حلالتهما ندرومة والغري ع -ندرومة، مغنية  - خريبة كما ترتبط بباقي املدن اجملاورة ابحملورين فالوسن -حمور الغزوات 

 .املتدهورة

 اثلثا: األصول القدمية ملدينة ندرومة



 2222سبتمبر – أيلول عشر الثالث العدد                                            والمجالي مجلة التخطيط العمراني 

32 

 

عرفت مدينة ندرومة مرور العديد من السالالت. كانت ندرومة يف البداية اسم قبيلة تنتمي لعائلة كومية من ساللة بين فتان. 
هم /  279يلة بربرية كما ذكرها اليعقويب يف كتابه "كتاب البلدان" )يف ابدئ االمر كانت مكان لقرية فالوسن تسكنها قب

ة )والية تلمسان( توجد منالطة )983-982 ( أي اللة مغنية حيث كان Numâlata( "فأبعد من مدينة العلويني أي صربر
بن عبد هللا بن  د بن سليمانحممد بن علي بن حممد بن سليمان يتوىل احلكم فيها وأما البلدة األخرية التابعة إلمارة بين حمم

حسن فتسمى ب فلوسن وهي مدينة كبرية يتألف سكاهنا من جمموعة من قبائل بربرية من مطمطة واتجرة وجزولة وصنهاجة 
 .واجنفة واجنيزة". كما نعلم انه ال تزال سلسلة اجلبال اليت تستند اليها املدينة حاليا حتمل اسم فالوسن

 اسم عليها أطلق ندرومة، ملدينة(، عندما قدم وصفاا موجزاا 3199ة من قبل اجلغرايف البكري )وقد ذكر اسم ندرومة ألول مر 
" )أي حاضرة وعامرة( وليس جمرد قرية: " ... ومدينة ندرومة هي يف طرف جبل اتجرا وغربيها ومشاليها بساتني طيبة املدينة"

هو هنر كثري الثمار وله مرسى مأمون وعليه حصان ورابط... ومزارع وبينها وبني البحر عشر أميال وساحلها وادي ماسني و 
 (721، صفحة 3882)البكري،  ومدينة ندرومة مسورة جليلة هلا هنر وبساتني فيها من مجيع الثمار.... "

هم(، أفاد اإلدريسي أن "ندرومة، مدينة كبرية، مأهولة ابلسكان، حماطة  228) 3399ويف القرن الثاين عشر، حوايل عام 
أبسوار، وجمهزة أبسواق، وتقع على ارتفاع يف منتصف الطريق ... حقول مزروعة ويعتمد عليه هنر يسقي، ويف االرتفاع من 

 ".اجلهة الشرقية توجد حدائق وبساتني ومساكن ووفرة املياه
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 : خريطة موقع واحلالة احلالية ملدينة ندرومة واخلريبة.3اخلريطة 

 (2122، معاجلة املؤلف، 2118للتخطيط اإلقليمي، تلمسان، )املصدر: الوكالة الوطنية 

من خالل التحليل الذي سنورده الحقا معتمدين على تعاريف مصطلح املدينة اإلسالمية ومكوانهتا، سنعيد تتبع املسار الزمين 
 .ماريواملكاين لتطور مدينة ندرومة وسوف نقف على أهم اللحظات اليت ميزت تطور فضاءها العمراين واملع

 .تعود أصول مدينة ندرومة إىل عهد املوحدين. فنظراا ملوقعها، فقد مت اعتبارها دائماا عرب التاريخ كعاصمة ملنطقة قبائل ترارة

 م.3391يرتبط اترخيها ارتباطاا وثيقاا بتاريخ عبد املؤمن بن علي عبد املؤمن الذي حصن املدينة أبسوار منيعة عام 

يني والرحالة العرب قد ذكروها قبل ذلك الوقت بكثري، إال أن بعض اآلاثر القائمة اىل يومنا هذا وعلى الرغم من أن اجلغراف
 )املسجد الكبري وأسلوبه ونقش منربه واحلمام( تسمح ابلقول ابن ظهورها يعود للفرتة املرابطية.
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 رابعا: وصف الشكل احلضري احلايل ملدينة ندرومة

نفسها: الظروف الطبيعية، والسياسية، واالقتصادية، واملناخية، واألمنية، اليت ميزت جل خضعت نشأة مدينة ندرومة للظروف 
 .املدن التارخيية يف العصور الوسطى

 هيكل املدينة 4/0

 األحياء -أ

تتشكل مدينة ندرومة أربع قطاعات او مناطق او أحياء، وتتقاطع حدودها يف ساحة الرتبيعة. يشري اسم كل منطقة او حي إىل 
 .(2ز واضح لالنتماء إىل قبيلة معينة متخصصة يف مهنة حمددة )بين عفان، بين زيد، أهل السوق، اخلربة( )خريطةمتيي

"... منطقيت بين زيد وبين عفان مها منطقتان سكنيتان قدميتني يف ندرومة، لكن احلرفيني والتجار ليسا غائبني متاماا، فاألوىل 
ا، تلعب دوراا حملياا للغاية... ")القبيلة( هم يف األساس نساجون ... أم -توملن) ا الثانية )املنطقة( فبها إما متاجر صغرية جدا

  (3899برونو، 

 الشوارع واألزقة والطرق املسدودة -أ

 أبس به من الجنوب. يتوزع على حماوره عدد  -غرب ومشال  –يعرب وسط مدينة ندرومة القدمي حمورين رئيسيني للمرور: شرق 
 املباين العامة مثل املسجد واملصليات.

هذه الطرق دورها هو ضمان سيولة احلركة العامة للمدينة. على هذه احملاور وتقاطعاهتا وأطرافها أماكن موضعية "ساحات" أين 
 جيتمع السكان.

ه، أو اسم ه اسم احلي الذي يتوسطمن هذه احملاور تتفرع العديد من شبكات األزقة اليت تتخللها طرق مسدودة وكل شارع ل
 أحد علماء واولياء املدينة، أو اسم الباب الذي ينته اليه.

(: درب املوحدين )درب السوق سابقا، والذي 1تتكون املدينة العتيقة بشكل أساسي من ستة شوارع "دروب" رئيسية )خريطة 
 ب القصبة.جنده أكثر متثيال(، درب بين زيد، درب اخلربة، درب الفخارين، ودر 
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 : أايء املدينة القدمية ومعاملها االثرية.2خريطة 

 (2122)املصدر: املؤلف، 

والزقاق او املسلك املسدود هو نتاج تقاطع الشوارع الرئيسية مع املمرات الثانوية؛ يؤدي الزقاق املسدود دور سكين حصري، 
 (.1شكل الوحدة األساسية للمدينة العتيقة. )خريطة فهو جيمع على حافتيه عدداا من املنازل واملساكن، وبذلك هو ي

 

 : ساحات وشوارع املدينة القدمية.1خريطة 
 (2122)املصدر: املؤلف، 
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 : الواجهات احمليطة بساحة الرتبيعة2شكل 

 (2118-3882)املصدر: لعباس أمحد، 

 
 احلبوب، )ج( الواجهة السوق املغطي ابب املدينة.: )أ( و )ب( الواجهات احمليطة بساحة النصر سابق ساحة سوق 1شكل 

 (2118-3882)املصدر: املؤلف، 

 

كما تغريت أمساء ووظيفة هذه األماكن حالياا، من مكان لالجتماع والتبادل التجاري إىل مكان لوقوف السيارات أو يف أسوأ 
 احلاالت فهي تقتصر على توفري شرفة ملقهى.
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 لرتاث املدينة القدمية ندرومةالعناصر املبنية املكونة  4/0

 األسوار واألبواب -أ

يعد األمن والتحصني عامالا رئيسياا يف تكوين أي جمتمع حضري مستقر وتطوره االقتصادي والتجاري ولطاملا اعتربت األسوار 
 .أحد املكوانت الرئيسية للمدينة االسالمية

(. يعود 3الذي كان حيمي املدينة واختفى معظمه تقريبا )صورة حالياا، ال يوجد يف مدينة ندرومة سوى جزء صغري من اجلدار 
(، وابب اتزة، وابب 3(، وابب القصبة )صورة 2اتريخ البناء إىل العهد املوحدي. كان لسور أربع بواابت: ابب املدينة )صورة 

 الفراقي، وهذان األخريان مل يعودان موجودين.

 

 
 القصبة.: جزء من سور املدينة وابب 3صورة 

 (2122)املصدر: املؤلف، 

 : ابب املدينة.2صورة 

 (2122)املصدر: املؤلف، 
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 قصر السلطان -ب

 .(. وتعود هذه اآلاثر إىل الفرتة املوحدية9-1مل يتبقى منه سوى أنقاض وجزء صغري من احملراب )الصورة 

 
 

 : حمراب قصر السلطان.1صورة 

 (2122)املصدر: املؤلف، 

 سور قصر السلطان وحمرابه.: جزء من 9صورة 

 (2122)املصدر: املؤلف، 

 

 اجلامع الكبري -ت

يقع اجلامع الكبري عند تقاطع احملاور الرئيسية اليت تشكل املدينة يف الساحة املركزية "الرتبيعة" وهو مكان خمصص إلقامة صالة 
 املدينة.الصلوات وصالة اجلمعة حيث يلتقي مجيع املؤمنني الوافدين من مجيع أحياء 

آنذاك. وال  ( من ساللة املرابطني، كان اجلامع الكبري بال مئذنة3319-3192أصل بنائه يعود إىل زمن يوسف بن اتشفني )
 .(2صورة -3يزال هناك نقش يشري إىل بناء املئذنة واليت يعود اترخيها إىل العصر الزايين )خمطط
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 : خمطط اجملد الكبري ندرومة.3خمطط 

 ((33، صفحة 3899)كرانديت،  )املصدر:

 : صورة للمسجد الكبري واملئذنة.2صورة 

 (2122)املصدر: املؤلف، 

 املصلى او املسجد اجلواري -ث

 ( بدون مئذنة وبه حمراب يظهر ويربز يف السور اخلارجي ابجتاه القبلة.2يوجد يف كل حي مسجد صغري )مصلى( )خريطة 

-6وهذه املساجد او املصليات تقام فيها فقط الصلوات اخلمس ابستثناء صالة اجلمعة اليت تقام ابملسجد الكبري. )الصورة 
31) 

 محام البايل -ج

حيتل محام البايل، وهو عالمة على النظافة اجلسدية واملعنوية، موقعاا مركزايا يف املدينة. وهو ملحق ابملسجد الكبري يف اجلهة 
 .صل ينهما طريقاخللفية ويف

ختطيط محام البايل كالسيكياا، وهو يتكون من غرفة مالبس وغرفة اسرتاحة وغرفة ساخنة مسبوقة بغرفة دافئة، ابإلضافة إىل 
 (32صورة -2"فرنك" وهو فرن لتسخني املياه وتسخني الغرفة الساخنة. )خمطط 

ر اابإلضافة إىل محام البايل، الذي يعود اترخيه إىل فرتة املرابطني، يوجد ابملدينة حالياا مثاين محامات، واليت تعود إىل فرتة االستعم
 وما بعد االستعمار وجلها مازال نشطا اىل يومنا هذا. 
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 : خمطط محام البايل.2خمطط 

 (3881وهران، )املصدر: رفع معماري لطلبة اهلندسة املعمارية 

 : جزء من سور املدينة وابب القصبة.32صورة 

 (2122)املصدر: املؤلف، 

 

 الزوااي واملدارس القرآنية -ح

 خالل القرن اخلامس عشر شهد مشال افريقيا حركة صوفية كبرية حيث انتشرت انتشارا واسعا حىت وطلت إىل مدينة ندرومة.

 .تزال تعمل: العيساوية والزاينية والقادرية والسليمانية والسعيدانية ( ال2يوجد يف مدينة ندرومة ستة زوااي )خريطة 

ا من املدارس القرآنية. تقع هذه املدارس إما داخل الزاواي أو يف غرف معزولة عنها مهيئة  كما أن ابملدينة العتيقة شبكة مهمة جدا
 ومفروشة.

 البيت التقليدي ملدينة ندرومة -خ

األساسية اليت تتكون منها املدينة القدمية وأحيائها. وهي تشكل جمموعة من الكتل املرتاصة للغاية البيت التقليدي هو الوحدة 
 .وتتكون من طابق إىل طابقني مع وجود حرف صغرية ومباين جتارية يف الطابق األرضي واليت متتد على طول احملاور الرئيسية

 .واب املنازل غري متقابلة حفاظاا على خصوصية اجلاروالوصول إىل املنزل يكون عادة عرب زقاق مسدود ومجيع أب

 يتكون املنزل من جمموعة غرف أو "بيت". هذه الغرف منظمة ومفتوحة على العنصر األساسي للمنزل وهو الفناء والذي يسمى
ساكنيه.  وحلركية(. و"وسط الدار" او )الفاء الداخلي( يؤدي وظيفة التوزيع واالجتماع ملكوانت املنزل 1)خمطط  "وسط الدار"
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(. إنه فضاء ذو خصوصية ابمتياز لعزل احلياة األسرية وجمال للنشاط واحلركة 39-31إنه مقر مجيع األنشطة اليومية )الصورة 
 واحلرية االنثوية فهو مكان انثوي مقدس ابمتياز.

  
 : صورة لفناء )وسط الدار( لدار رحال.31صورة 

 (2122)املصدر: املؤلف، 

 أحد أعمدة فناء دار رحال.: 39صورة 

 (2122)املصدر: املؤلف، 

 

ابستخدام درج غالبا ما يكون بدون درابزين والذي يتم وضعه إبحدى زوااي املسكن، ميكن الوصول إىل الطابق العلوي. يتم 
ع مساحة شاسعة مالوصول اىل الغرف العلوية عن طريق ممر ميتد على امتداد أطراف الفناء وغالبا ابلسطح يوجد غرفة واحدة 

 .(9تستعمل كشرفة مكشوفة من األعلى ومسورة اجلوانب. )خمطط 
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 : خمطط ملسكن رحال.1خمطط 

 (2122)املصدر: املؤلف، 

 : خمطط ملسكن رحال.9خمطط 

 (2122)املصدر: املؤلف، 

 

ا 2)خريطة ابإلضافة إىل هذه املكوانت الرئيسية، تشتمل مدينة ندرومة على مطاحن وأفران وفنادق  ( وهي يف حالة متطورة جدا
 .من التدهور وهي مغلقة حالياا

( وهو عبارة 2طط . )خماملسريةكما جند مبدينة ندرومة بناء غريب عليها متاماا لكنه يعطيها خصوصية فريدة من نوعها، يدعى 
 عن اند لتعلم املوسيقى والسمر أو االحتفال ابلزواج وتناول القهوة والشاي.

 
 : خمطط ملسرية ابملدينة القدمية ندرومة.2خمطط 

 (3882)املصدر: لعباس أمحد، 
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 خامتة

ميكن أن يكون للمدينة القدمية أمهية ثقافية ورمزية لسكاهنا وشاغليها، وحىت أمهية اقتصادية ألصحاب األراضي أو اجلهات 
 العامة.

الرض، لها ومكوانهتا املبنية، مثاالا بليغاا إلدارة واستغال اقدمت املدينة القدمية واملدينة التارخيية بشكل عام، من خالل هياك
 وموارد أراضيها، وحركة شاغليها وساكنيها ...

ا إنسانياا ومجاالا رائعاا. إهنا شاهدة على ثراء  لقد قدمت املدينة القدمية وابلتحديد االسالمية بيئة معيشية متنوعة، وقدمت مقياسا
 نية واالجتماعية للبشرية كما وفرت حضوراا حياا للماضي الذي شكلها.وتنوع اإلبداعات الثقافية والدي

ومن خالل ما تقدم من السرد والتحليل وتقدمي املدينة ميكن ان نصف ونقيم ونقدم مدينة ندرومة القدمية كأمنوذج مصغر للمدينة 
ة. ابإلضافة إىل ذلك، ق هوية خاصة ابملنطقاإلسالمية فهي حتتوي على جمموعة من القيم التارخيية والثقافية اليت سامهت يف خل

 فهي مكان للتحضر والتمدن ما قبل االستعمار يف منطقة جبال ترارة املعروفة بتنظيمها القبلي.

لتلمسان يف عدة جماالت: اقتصادية وثقافية ودينية ... لقد شهدت داخل أسوارها والدة عدد    13كانت مدينة ندرومة منافسة
جراند ) كبري من الفقهاء والشيوخ والشعراء واملوسيقيني ... حىت اهنا مسيت بم "حاضنة ملوظفي اخلدمة املدنية جلزائر االستقالل"

 . (373، صفحة 2117غيوم، احلق يف الذاكرة، 

أمهية ندرومة أتيت من حقيقة أهنا كانت قادرة على املقاومة والتكيف مع وجود خمتلف األخطار الطبيعية والتارخيية، وعلى اهليكل 
احلضري الذي حتتويه داخل اسوارها والذي مازال على حالته االصلية حىت اآلن كمثال بليغ على ختطيط املدينة اإلسالمي 

 .يدي الرائعالتقل

ندرومة هي جزء من عائلة كبرية للمدن العتيقة لشمال افريقيا ، مثل تلمسان ، قسنطينة ، يف املغرب: فاس أو مكناس ، يف "
تونس مثل القريوان أو صفاقس أو تونس. بينما جند انه يف املغرب املدن األوروبية اجلديدة أقيمت إىل جانب املدن القدمية 

 اجلزائر، مثل هذا االنشغال مل يكن موجودا ابدا فلقد مت حمو العديد من آاثر هذا املاضي ما قبل للحفاظ عليها، اما يف
االستعمار. مل يكن هذا هو احلال مع ندرومة اليت، بصرف النظر عن أسوارها، احتفظت مبعظم هيكلها العمراين وهي بذلك 

  (2117ذاكرة، )جراند غيوم، احلق يف التشكل اليوم تراث اجلزائر الثمني." 

 

                                                             

 .فقط 055 سوى تلمسان تملك وفي نفس الفترة كانت ندرومةحرفة في  7716 احصاءتم  ،7681في عام 13 
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فـــي اإلخـــالء اآلمــن أثنــاء احلـــوادث فـــي مدينـــة غـــزة استطالع رأي أصحـــاب املبـــاين العاليــــة  

Opinions of Residents of High Buildings about Safe Evacuation Under Emergency 

in Gaza Strip 

 رينممممممممممما زكريمممممممممما كحيمممممممممممل

 ريممممممممممممم عممممممممممممادل عمممممممممممموض

 ليلممممى خالمممد أبمممو هاشمممممم

ر مممود األشقممأ.د نظام حمم  

اجلامعممة اإلسالميمممة -ماجستري إدارة األزممات والكممموارث  

 امللخص

تتسم منطقة قطاع غزة ابلعديد من الظواهر اليت جعلتها من املناطق غري املستقرة وهتدد البيئة العمرانية، هدفت الدراسة لبيان 
املباين العالية يف التخطيط املبكر لعمليات اإلخالء اآلمن يف احلاالت الطارئة بقطاع غزة؛ ولتحقيق األهداف  آراء أصحاب

اتبعت املنهج الوصفي الذي يصف واقع غزة وحيلل املخاطر اليت تستدعي عمليات اإلخالء؛ وذلك ابالعتماد على املقابلة مع 
طيط الدراسة إىل تدين عمليات التدريب املقدم من الدفاع املدين يف جمال التخ أصحاب املباين وممثلي القطاع احلكومي. توصلت

التشاركي لإلخالء املبكر، وال توجد مناورات تدريبية تشرتك فيها إدارة األمن والسالمة مع اجملتمع، وضعف التخطيط املسبق 
طممط سارات النجاة. أوصت الدراسة إبعداد خلإلخالء، واخنفاض مستوى ثقافة السكان أبمهية التدريب على اإلخالء وفتح م

مسممبقة لإلخممالء والطمموارئ للمباين متعددة الطبقات، ووضع سيناريوهات للتعامل مع االستهداف اجلزئي والكلي هلا، وااللتزام 
ث قبل وأثناء وبعد ثالبتعليمات الطواقم العاملة يف امليدان لضمان سالمتهم، وعمل مناورات تدريبية إجرائية ملراحل الكارثة ال

 انتهاء الكارثة بشكل دوري خاصة لشاغلي املباين العالية واألبراج.

 املباين العالية، اإلخالء، قطاع غزة: الكلمات املفتاحية

Abstract 

Gaza Strip is characterized by various phenomena that have made it one of the unstable 

areas and threatened the built area. This study aims at clarifying the opinions of the 

owners of high buildings in early planning for safe evacuation during emergency in Gaza 

Strip. To achieve this goal, the study followed the descriptive approach that describes the 
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situation in Gaza and analyses risks that require evacuation. The study is based on 

interviews with owners of high buildings and representatives of the governmental sector.  

The study shows that the number of trainings on early evacuation provided by the Civil 

Defense is very low; there are no joint drills conducted between the Security and Safety 

Department and the Society; poor pre-evacuation plans, and low level of cultural 

awareness among residents of high buildings about the importance of trainings on 

evacuation. The study recommended preparing pre-evacuation plans and creating various 

scenarios to deal with partial and total attacks against high buildings and conducting 

periodic drills for residents of high buildings to include three phases: pre, during, and 

after disaster 

Key words: high buildings, evacuation, Gaza Strip. 

 

 مقدمة

ا عن املخاطر والكوارث  يسعى اإلنسان وفق الفطرة اليت فطره هللا سبحانه وتعاىل إايها للبحث عن اخلري واألمن واالطمئنان بعيدا
ما ينتج عنها من ذات املصدر الطبيعية أو البشري، و  اليت قد تصيبه نتيجة املخاطر اليت هتدد احلياة البشرية سواء كانت أخطار

خسائر يف أرواحهم وممتلكاهتم. لذا دأب اإلنسان للبحث عن وسائل تعينه على العيش مبا حيقق االطمئنان والسالمة واألمان 
 .حلديثةااجلسدي والنفسي والروحي، واختذ البيت اآلمن بدءاا من بيوت الكهوف واجلبال إىل املباين التكنولوجية 

 يتتشهد غالبية مدن العامل تطوراَ كبرياا يف جمال التوسع العمراين والنمو السكاين؛ مما أوجد البناايت العالية ومتطلباهتا املختلفة ال
، وأصبحت ضرورة من ضرورايت التنمية وأحد روافدها (2015)علي، من أمهها إجراءات األمن والسالمة للحد من املخاطر 

ت شح األراضي، وعمدم األخذ بقواعد السالمة واحلماية مما يعرض املنشآت واملمتلكات للخطر، وقد طورت ملعاجلة مشكال
الدول وسائل وإجراءات السالمة يف املباين لتسهيل تلك املهمة، وتعدى ذلك إىل تثقيف وتدريب السكان للتصرف وقت 

اىل أخرى ومن هنا يظهر لنا سؤاالا مهماا ملاذا هذا الفرق يف  الكوارث واألزمات. كما أن قيمة اخلسائر وعددها ختتلف من دولة
 اخلسائر.

مل تكن مدينة غزة يف معزل عن هذا التقدم، حيث نشأت ظاهرة اجملمعات السكنية العالية يف قطاع غزة نتيجة لإلقبال املتزايد 
؛ ومن أهم األسباب اليت 1994ية أوسلو على متلك الشقق خصوصاا من قبل املواطنني العائدين إىل الوطن عقب توقيع اتفاق

جعلت اجملمعات السكنية العالية تشكل ظاهرة جديدة يف القطاع كما ذكرت يف دراسة حول السكن يف قطاع غزة كما يلي: 
 م(1997 ،)مؤسسة احلق
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 احلاجة املاسة للسكن يف قطاع غزة خصوصاا مع قدوم عدد كبري من الفلسطينيني من اخلارج. -
 األرض بشكل كبري يف قطاع غزة. ارتفاع أسعار -
 عدم قدرة معظم سكان القطاع على شراء األرض -
 .اجملمعات السكنية العالية توفر قدراا كبرياا من الشقق السكنية على مساحة حمدودة من األرض -
 عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على مساحات األرض اليت تصلح لإلسكان والتطور العمراين. -

ت ناء يف املنشآت السكنية والصناعية والسياحية وخمتلف اجملاالت مبا يقوي ركائز قيام الدولة حىت كان للمنشآوتسارعت وترية الب
السكنية النصيب األكرب الواضح يف حركة البناء والتعمري، واليت طغى عليها البناء العايل حىت بلغ عدد املباين العالية يف مدينة 

 ((2017ة، بلدية غز) .طوابق5 ( واليت تساوي أو تزيد عن5842غزة )

 مشكلة الدراسة وتساؤالهتا:

تعترب املباين السكنية العالية ضمن املنشآت اهلامة اليت حتظى ابهتمام ورقابة املسئولني يف كل دول العامل، نظراا ألمهية ضمان أمن 
وسالمة األعداد الكبرية لساكنيها والذين ميثلون فئة كبرية من اجملتمع، ويف قطاع غزة تتعرض املباين العالية إىل العديد من 

ستوجب التخطيط لإلخالء اآلمن ملواجهة خماطر الكوارث واألزمات. من أبرزها االستهداف العسكري املتكرر األخطار، اليت ت
بشكل مكثف خالل العدوان املستمر، متعمداا خالهلا اجليش اإلسرائيلي عدم إمهال السكان إال وقتاا حمدداا حتت غطاء الطريان 

ة يف كافة مناحي احلياة. من هنا جاء االهتمام بعمليات إخالء املباين العالية إلخالء املباين قبل قصفها، ملحقاا أضراراا واسع
وحتديد احلاالت املسببة هلا يف قطاع غزة وطرق ووسائل اإلخالء املتوفرة، وتنفيذ املناورات والتدريبات اخلاصة هبا، وتقييم مدى 

 ة السكانية، مما يتطلب البحث عن حلول، لذا جلأتفاعليتها، إذ تعاين منطقة قطاع غزة  من شح األراضي وزايدة الكثاف
اجلهات احلكومية العتماد التمدد الرأسي كأحد احللول ملعاجلة مشكالت الزحف العمراين على األراضي اليت تعترب خمزون 

لسكان إلنشاء الألجيال القادمة، ويف ضوء ذلك حدث طفرة يف املباين متعددة الطبقات خالل السنوات املاضية ويف املقابل جلأ 
مرت، وعلى الرغم من الكثافة العالية للسكن ساهم االحتالل يف زايدة املخاطر ٨٢مباين متعددة الطبقات يصل ارتفاعها إىل 

عرب استهداف املباين وإجبار سكاهنا على اإلخالء مما يتطلب دراسة رأي السكان يف التخطيط لإلخالء اآلمن ، وعليه توصلت 
 تايل: الدراسة للتساؤل ال

ما هو رأي أصحاب املباين متعددة الطبقات يف التخطيط املبكر لإلخالء، وعملية تنفيذ اخلطط يف حال استهداف 
 االحتالل هلا يف مدينة غزة؟

 لإلجابة على هذا السؤال البد من اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:

 ة غزة؟مة الالزمة يف املباين السكنية العالية يف مدينما مدى ثقافة سكان املباين السكنية ومعرفتهم بوسائل السال -
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 ما مستوى خربة السكان بطرق ووسائل اإلخالء املتوفرة يف قطاع غزة؟ -
 ما حجم العينة اليت تشارك يف تنفيذ املناورات والتدريبات اخلاصة خبطط اإلخالء من سكان املباين العالية؟ -
 اإلخالء اآلمن أوقات الطوارئ؟ما مدى أتثري ثقافة السكان يف فاعلية خطط  -

 أهداف الدراسة:

التعرف على رأي أصحاب املباين العالية حول اإلجراءات املتخذة من قبل اجلهات املعنية مبواجهة خماطر األزمات  -
 والكوارث يف قطاع غزة.

 الكشف عن معرفة أصحاب املباين العالية خبطط اإلخالء اآلمن وطرق ووسائل اإلخالء املوفرة. -
تعرف على رأي أصحاب املباين العالية يف قطاع غزة حول فاعلية خطط اإلخالء اآلمن ومدى قدرهتا يف احلد أو ال -

 التخفيف من املخاطر النامجة عن االعتداءات الصهيونية املتكررة.
 استنباط معوقات فاعلية خطط اإلخالء اآلمن يف املباين العالية يف قطاع غزة يف أوقات الطوارئ. -
 لدراسة:أمهية ا

املسامهة يف إعطاء صورة واضحة حول رأي أصحاب املباين متعددة الطبقات يف التخطيط  :الباحثونعلى مستوى  -
املبكر لإلخالء، وعملية تنفيذ اخلطط يف حال استهداف االحتالل هلا يف قطاع غزة، فضالا عن كوهنا تعترب مؤشراا 

 على التعامل أوقات الطوارئ. قدرهتم ومدىملستوى ثقافة السكان حول خطط اإلخالء اآلمن 
تسليط الضوء على أمهية فاعلية خطط اإلخالء اآلمن يف أوقات الطوارئ ومدى قدرهتا يف  على مستوى السكان: -

 احلد أو التخفيف من املخاطر اليت تتعرض هلا املباين العالية يف قطاع غزة.
ني والدارسني يف وعات هذا الورقة وزايدة امليدان املعريف للباحثإثراء املكتبة العربية مبوض على مستوى الباحثني اآلخرين: -

 هذا اجملال حيث تبني لنا قلة الدراسات اليت تناولت موضوع هذه الورقة.
 تعد هذه الورقة مبثابة تغذية راجعة للجهات املسؤولة عن إدارة عمليات على مستوى املؤسسات احلكومية املتخصصة: -

عيقات أو جتاوزات حتد من فاعلية هذه اخلطط، فضالا عن تبيان ما تبذله اجلهات املتخصصة اإلخالء وما يتخللها من م
 .يف إدارة الكوارث واألزمات من جهود للحد من املخاطر أو التخفيف منها

 منهجية الدراسة:

ناء عملية ثمنهجية توثيق جتربة السكان: واليت تعتمد على تسجيل التجارب اليت عاشها أصحاب املباين العالية أ -
 اإلخالء خالل فقرات التصعيد العسكري.
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املنهج النوعي: وهو الذي يتعلَّق ابألحباث اليت تعتمد على البياانت النوعية، ويظهر ذلك يف شكل ُمشاهدات وآراء  -
لى عمكتوبة أو مسموعة أو تعليقات، وتتطلَّب تلك النوعية من مناهج البحث العلمي أن يتوافر لدى الباحث الُقدرة 

ُسجَّلة أو املصورة اليت 
قابالت امل

ُ
الرَّبط فيما بني مجيع وجهات النظر؛ من أجل اخلروج ابلنتائج، ومن أمثلة ذلك امل

ُتساعد يف احلصول على البياانت النوعية، وذلك األمر يتعلَّق أيضاا ابلتحليالت املكتوبة، والدراسات الوصفية، 
 واملقاالت، والتحليالت.

والذي ُيستخدم لدراسة الظواهر كما هي يف الواقع ويعرب عنها بوصفها وحتديد خصائصها ليتم بعد  املنهج الوصفي: -
ذلك االستعانة آبراء املبحوثني واجتاهاهتم إزاء قضية معينة، وذلك بغية الوصول إىل فهم أدق وأفضل للحالة الدراسية 

 اليت تناولتها هذه الورقة البحثية.

 أدوات الدراسة:

ت مع جمموعة من أصحاب املباين العالية ورؤساء جمالس اإلدارة فيها، هبدف دراسة مدى ثقافتهم و إملامهم خبطط عمل مقابال
اإلخالء اآلمن يف املباين العالية ومدى فاعليتها يف أوقات الطوارئ، وكذلك البحث يف أسباب معوقات اإلخالء اآلمن، وتسجيل 

أشخاص من ذوي العالقة منهم رؤساء  5اعلية يف قطاع غزة. حيث متت مقابلة آرائهم ومقرتحاهتم حول خطط إخالء أكثر ف
جمالس إدارة املباين العالية أو األبراج، وأعضاء جمالس إلدارة وبعض األفراد من املوظفني أو العاملني ابملؤسسات العاملة يف هذه 

 املباين.

 حدود الدراسة وجماهلا:

 غزة. قطاعاحلد املكاين:  -
 .2021، عدوان 2014عدوان احلد الزماين:  -
 احلد البشري: أصحاب املباين العالية ورؤساء جمالس اإلدارة فيها. -
 احلد املوضوعي: رأي أصحاب املباين العالية يف اإلخالء األمن أثناء الطوارئ. -

 اإلطار النظري:

ية لعامل من إجياد حل قاطع له، ونظرَا خلصوصيعد السكن من متطلبات احلياة العصرية، واليت مل تتمكن أي دولة من دول ا
األراضي الفلسطينية وخباصة قطاع غزة ملا مير به من ظروف سياسية واقتصادية ودميوغرافية صعبة، يصبح توفري السكن املالئم 

 من كربى املشاكل اليت يعاين منها ذلك اجملتمع.
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تتعرض  ه املباين والذين ميثلون فئة كبرية من اجملتمع، ويف قطاع غزةونظراا ألمهية ضمان أمن وسالمة األعداد الكبرية لساكين هذ
املباين العالية إىل العديد من األخطار، اليت تستوجب وضع خطط اإلخالء اآلمن ملواجهة خماطر الكوارث واألزمات. من أبرز 

ائيلي تعمداا خالهلا اجليش اإلسر هذه املخاطر االستهداف العسكري املتكرر بشكل مكثف حتديداا خالل العدوان األخري، م
إمهال السكان وقتاا قصرياا جداا إلخالء املباين قبل قصفها ملحقاا أضراراا واسعة يف كافة مناحي احلياة. من هنا جاء االهتمام 

يف قطاع غزة  ةبعمليات إخالء املباين العالية وحتديد احلاالت املسببة لإلخالء يف قطاع غزة وحتديد طرق ووسائل اإلخالء املتوفر 
وتنفيذ املناورات والتدريبات اخلاصة هبا، وتقييم مدى فاعليتها، وتتناول هذه الورقة البحثية رأي أصحاب املباين العالية يف قطاع 
غزة حول فاعلية خطط اإلخالء اآلمن يف أوقات الطوارئ ومدى قدرهتا يف احلد أو التخفيف من املخاطر النامجة عن االعتداءات 

مالئمة  بيئة وتوفري مستقبالا  املشكالت تلك تفادي يف يسهم مبا القرار ألصحاب بتوصيات اخلروج نية املتكررة. مثالصهيو 
 سكنياا.

 التعريفات:

ج الرب  (High-rise Buildingظهرت للمباين العالية العديد من املسميات يف جمال العمارة منها املبىن املرتفع ) املباين العالية:
وكل هذه املسميات وإن كانت  Skyscraperوانطحة السحاب  Tall Buildingاملبىن العايل   High-rise Towerاملرتفع 

ختتلف يف املعايري اليت تصنف على أساسها املباين يف كل نوع منها إال أهنا تشرتك يف مفهوم واحد وهو أهنا من مظاهر الرأسية 
قاا العتبارات وينه املعماري إىل الرأسية يف التصميم واإلنشاء وخيتلف مفهوم املبىن املرتفع طبيف البناء فهو كل مبىن اجته يف تك

عديدة منها مستوايت التحضر يف البالد املتقدمة والنامية والقدرة على صعود املبىن والوصول إىل طوابقه املختلفة وإمكانية 
الد النامية ت املنظمة حلركة العمران داخل املدينة فيما ميكن اعتباره يف الباحلفاظ عليه من الناحية األمنية وكذلك طبقاا للتشريعا

مرت جنده يعد مبىن منخفض مقارنة يف البالد املتقدمة واليت تصل فيها  ٠١١مبىن مرتفع أو انطحة سحاب ال يتعدى ارتفاعها
 (2000 حسن، ،.)مرت ٠١١ارتفاعات انطحات السحاب إىل أكثر من 

 هي كل مبىن يزيد ارتفاعه على مستوى سطح األرض أطول من ستة عشر مرتاا والذي يشتمل على "يف فلسطني": املباين العالية
، الئحة شروط السالمة والوقاية من احلريق وجتهيزات 1 املادةم، 2000 لسنة 20 قرار رقمأكثر من مخسة طوابق فوق سطح األرض. )

 لعالية واملنشآت العامة واخلاصة(اإلنذار واإلطفاء الواجب توافرها يف املباين ا

إبعاد األشخاص أو السكان من املناطق املعرضة ألخطار احلروب والكوارث إىل مناطق آمنة وبعيدة عن مناطق اخلطر،  اإلخالء:
والعمل على رعاية ومساعدة هؤالء األشخاص، وتقدمي الرعاية كاملة سواء كانت إنسانية أو صحية، وتقع مسؤولية عمليات 

 (،2117القرين، خالء على عاتق السلطات املختصة وفق خطة معدة مسبقاا لتلك األحداث الطارئة. )اإل
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هو عملية نقل األشخاص املعرضني للخطر مؤقتاا من األماكن اخلطرة إىل أماكن آمنة، مبا يضمن رعايتهم  تعريف أخر لإلخالء:
 (Lindell, 2013ومساعدهتم وتوفري كافة االحتياجات األساسية هلم.)

املنطقة الواقعة جنوب غرب فلسطني، على شكل شريط ضيق يف املنطقة اجلنوبية من ساحل فلسطني التارخيية على  قطاع غزة:
البحر املتوسط، واكتسب امسه من أكرب مدنه مدينة غزة، وهي اثين أكرب مدينة فلسطينية بعد القدس، وميتد القطاع على مساحة 

كم، وحتده دولة االحتالل اإلسرائيلي مشاالا وشرقاا، والبحر   12و 6 كلم، ويرتاوح عرضه بني  41كم مربع، ويبلغ طوله   365
 األبيض املتوسط غرابا، بينما حتده مصر من اجلنوب الغريب.

سطني م يف فل2019ويعترب القطاع واحداا من أكثر املناطق كثافة سكانية يف العامل، إذ بلغت نسبة الكثافة السكانية املقدرة لعام 
فرداا/كم مربع يف الضفة الغربية، ويف قطاع غزة بلغت الكثافة السكانية املقدرة بنحو  528فرداا/كم مربع، بواقع  826حنو 

 (م2138اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، فرداا/كم مربع. ) (5453)

 الدراسات السابقة

 دور عمليات اإلخالء واإليواء يف محاية اجلبهة الداخلية يف قطاع غزة م( بعنوان:2019دراسة )املغري، وآخرون،

هدفت الدراسة إىل بيان دور عمليات اإلخالء واإليواء على اجلبهة الداخلية يف قطاع غزة، وحاجة املكتبة احمللية للربط بني 
ي االختصاص لي ابستخدام املقابالت مع ذو عمليات اإلخالء واإليواء واجلبهة الداخلية. حيث مت اتباع املنهج الوصفي التحلي

واملالحظة املباشرة، وقد توصل الباحثون إىل جمموعة من النتائج أمهها: أن عمليات اإلخالء واإليواء املبنية على التخطيط تساهم 
الستجابة اإلنسانية ايف فعالية محاية اجلبهة الداخلية يف قطاع غزة، وتعترب مؤسسات اجملتمع املدين املختلفة واليت تعمل على 

الطارئة ابلتنسيق مع املنظمات احلكومية من أهم جلان الطوارئ اليت تعمل يف احملافظات واليت تعمل على محاية اجلبهة الداخلية 
أبنواعها. وأوصت الدراسة بضرورة توفري خطط وسيناريوهات متعددة وفق تقييم املخاطر املسبقة لكل أزمة من احملتمل وقوعها 

اع غزة، وحتديد مسارات حمددة وطرق بديلة يف حال استهداف الطرق الرئيسة للعمل على نقل املصابني واإلخالء يف قط
 املناسب، والعمل على تنظيم عمليات اإلخالء واإليواء حلماية وحتصني اجلبهة الداخلية مبختلف عناصرها.

 ية لبلدية غزة يف عمليات اإليواء واإلخالءدور جلان الطوارئ املركز ( بعنوان: 2019دراسة )األعرج، املغري، 

هدفت الدراسة إىل بيان دور جلان الطوارئ املركزية يف بلدية غزة يف عمليات اإليواء واإلخالء اآلمن، وبناء أهم سيناريوهات 
لبلدايت ا لتنفيذ عمليات اإليواء واإلخالء. واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي لوصف دور جلان الطوارئ يف

وحتليل حمتوى خطط الطوارئ اخلاصة ابلتدخالت ملوسم الشتاء واالعتداءات العسكرية اإلسرائيلية، وحتليل املقابالت اليت نفذت 
مع ذوي االختصاص. هذا وقد أظهرت الدراسة يف نتائجها فعالية دور جلان الطوارئ يف البلدية أثناء االعتداءات العسكرية 
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عض املعوقات اليت تواجههم لتقدمي خدماهتا أثناء حاالت الطوارئ كنقص املعدات وعدم كفاية املوازنة واملنخفضات، ووجود ب
املخصصة للطوارئ، وغياب الربامج التدريبية للكوادر الفنية العاملة يف حاالت الطوارئ. وأوصت الدراسة بضرورة توفري املتطلبات 

 تخطيط والتنظيم الالزمني لتحسني مستوايت االستجابة، والقيام ابلتدريباتالالزمة عند مواجهة املخاطر، وانتهاج أسلوب ال
 وإجراء التمارين االفرتاضية واحملاكاة الالزمة، والعمل على وضع خطط لإلخالء واإليواء ابلتعاون مع اللجان املختصة.

  الية: حالة دراسية مدينة غزةتقييم وسائل األمن والسالمة يف املباين السكنية الع( بعنوان: 2012دراسة )محودة، 

قامت هذه الدراسة بتقييم وضع املباين السكنية العالية يف مدينة غزة من انحية توفر وسائل األمن والسالمة، ومعرفة مدى كفاءة 
تلك الوسائل إن وجدت يف احلفاظ على أرواح وممتلكات السكان، كما أهنا حبثت على املستوى الثقايف وسلوك سكان تلك 

باين جتاه وسائل األمن والسالمة وكذلك الدور الذي تلعبه التشريعات والقوانني من أجل حتقيق هذا اهلدف. وخلصت الدراسة امل
من املباين السكنية العالية يف مدينة غزة ال تتوافر فيها شروط األمن والسالمة، كما أهنا توصلت ألن درجة ثقافة  %90إىل أن 

المة ضعيفة. كما أن الدراسة أوصت بعدة توصيات من أمهها ضرورة إصدار لوائح قانونية السكان حول وسائل األمن والس
 بشأن املباين املخالفة، وتفعيل دور جلان املتابعة اخلاصة ابملباين السكنية العالية.

افظة ة حمتقييم خطة اإلخالء واإليواء أثناء حدوث الكوارث الطبيعية: دراسة حالم( بعنوان: 2014دراسة )طرابيشي، 
 العيص يف غريب اململكة العربية السعودية

هدفت الدراسة إىل تقييم خطة اإلخالء واإليواء اليت نُفذت مبحافظة العيص مبنطقة املدينة املنورة، أابن احلركة الزلزالية اليت ضربت 
 التايل: هل يوجد قصور يف خطةهم. ولتحقيق هذا اهلدف حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيسي 1430احملافظة عام 

اإلخالء واإليواء اليت طبقها الدفاع املدين على إخالء وإيواء املتضررين من كارثة العيص ابهلزة األرضية؟ وبناءا على هدف الدراسة 
عض ب وأسئلتها استخدمت الباحثة املنهج التارخيي، واملنهج الوصفي التحليلي ملالئمتها للدراسة، ابإلضافة إىل استخدام

األساليب احلديثة يف الدراسة "أسلوب السالسل الزمنية، أسلوب التحليل املكاين للظاهرة". وكانت أهم نتائج الدراسة كما 
يلي: إن خطة اإلخالء واإليواء اليت مت تنفيذها من قبل الدفاع املدين واجلهات األخرى ذات العالقة، كما شدد اجلميع على أن 

املخولة للتصدي لألوضاع احلرجة اليت خلفتها الكارثة، وأظهرت الدراسة أن هناك سوء تنسيق فيما بني الدفاع املدين هو اجلهة 
الدفاع املدين واجلهات املشاركة األخرى. كما أكدت الدراسة أن معظم املتضررين قد متكن الدفاع املدين من الوصول إليهم، ومت 

"وهم األشد تضررا" مل يتم الوصول إليهم، لوعورة املنطقة وصعوبة الوصول إخالؤهم وإيواؤهم بطريقة جيدة، ولكن القلة منهم 
  إليهم ابلسيارات.

 التعقيب على الدراسات السابقة والوصول للفجوة البحثية
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تناولت الدراسات السابقة عملية اإلخالء واإليواء أثناء الكوارث، وأمهية وجود خطة مسبقة لضمان فاعلية االستجابة وتوفري 
ة أكرب للمواطنني أثناء اإلخالء واإليواء وتقييم وضع املباين من انحية توافر وسائل األمن والسالمة وحتديد املستوى الثقايف محاي

وسلوك السكان جتاه وسائل األمن والسالمة. لكنها مل تتناول رأي أصحاب البناايت العالية يف عمليات اإلخالء واإليواء وعن 
ايت ابإلخالء اآلمن أثناء الكوارث وخاصة الكوارث النامجة عن قصف القوات اإلسرائيلية لتك مدى إملام سكان تلك البنا

 البناايت، ابستثناء دراسة محودة واليت توصلت ألن درجة ثقافة السكان حول وسائل األمن والسالمة ضعيفة.

 اإلطار املنهجي واإلجراءات

 منهجية الدراسة

 بحثية، سوف ترتكز منهجية الدراسة على حمورين رئيسيني:حىت يتم حتقيق أهداف هذه الورقة ال

وذلك من خالل مجع املعلومات النظرية من املؤسسات احلكومية ذات االختصاص واملراجع والدراسات  احملور األول: .3
 واألحباث املختلفة حىت يتم فهم موضوع الدراسة بشكل كايف.

متت هذه الدراسة يف إطار البحوث الوصفية النوعية اليت ستستخدم فيها منهج املسح م الذي يعترب من  احملور الثاين: .2
أهم املناهج اليت تعتمد عليه البحوث الوصفية ألنه عبارة عن جهد علمي منظم، يساعد يف احلصول على معلومات 

اء الدراسة اسة أشياء موجودة ابلفعل وقت إجر وبياانت عن الظاهرة اليت يقوم الباحث بدراستها واملسح ينصب على در 
ويف مكان معني وزمان معني ويتجه اىل توضيح احلقيقة لألشياء أو املشكالت أو األوضاع االجتماعية وحتليلها 
والوقوف على الظروف احمليطة هبا أو األشياء الدافعة اىل ظهورها. مت عمل مقابالت مع عدد من رؤساء جمالس اإلدارة 

 ملني يف املباين العالية واألبراج يف مدينة غزة الستطالع آرائهم حول اإلخالء اآلمن أثناء احلوادث.أو العا

 جمتمع الدراسة

يتمثل جمتمع الدراسة يف أعضاء جمالس اإلدارة وبعض من املوظفني العاملني يف املباين العالية يف قطاع غزة، وذلك ابختيار عينة 
 مت مقابلتهم كممثلني عن شاغلي املباين العالية يف قطاع غزة. مباين عالية "أبراج" حيث 5من 

 عينة الدراسة

( يف املباين العالية 5اشتملت الدراسة على جمموعة من أعضاء جمالس اإلدارات وبعض من املوظفني العاملني والبالغ عددهم )
 يف قطاع غزة.

 أدوات الدراسة ووصفها
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 املباين العالية يف قطاع غزة. مقابلة مت تصميمها خصيصاا ملمثلي شاغلي

 مصادر بياانت الدراسة

املصادر امليدانية: أجرت الباحثات مقابالت مع عدد من أعضاء جمالس اإلدارة وبعض من املوظفني العاملني يف املباين  -
 العالية يف قطاع غزة وبعض موظفي املؤسسات العاملة يف هذه املباين.

الكتب واملراجع والدراسات السابقة للحصول على معلومات علمية نظرية كما مصادر غري ميدانية: حيث متثلت يف  -
 أفادت يف تكوين فكرة شاملة عند الباحثات عن موضوع الدراسة.

 املقابالت

قامت الباحثات إبجراء عدة مقابالت شخصية منظمة مع عينة من ذوي العالقة، يف قطاع غزة من أجل احلصول على إجاابت 
 لبعض التساؤالت اليت حتتاج لتفسريات، والتوصل إىل نتائج موضوعية ألسئلة الدراسة، حيث بلغ عدد املقابالتواضحة ودقيقة 

((5: 

 يوضح اجلدول التايل عينة من ذوي العالقة الذين وقع عليهم االختيار الستطالع آرائهم:

 اتريخ املقابلة املبىن املسمى

2122فرباير  39 برج اجلوهرة مالك الربج ورئيس جملس إدارة   

2122فرباير 32 برج اجلالء رئيس جملس إدارة   

2122فرباير  39 برج شوا حصري موظف يف الربج  

2122فرباير  39 برج فلسطني موظف ابملؤسسات العاملة يف الربج   

2122فرباير  37 برج الشروق عضو جملس إدارة   

 (1)جدول رقم 

 ولبناء أسئلة املقابالت:

االطالع على األدبيات والدراسات السابقة اليت تتعلق مبوضوع الدراسة وذلك لالستفادة منها يف حتديد حماور  مت .3
 األسئلة وصياغتها.

 استشارة املشرف يف إعداد األسئلة واالستفادة من رأيه. .2
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 حتديد أقسام املقابلة وحماورها الرئيسية. .1
 تصميم أسئلة املقابلة يف صورهتا األولية. .9
 مراجعة وتنقيح األسئلة بعد عرضها على أكادمييني. .2
 اعتماد منوذج أسئلة املقابلة يف صورهتا النهائية. .9

 ما العالقة بني مستوى ثقافة سكان املباين العالية يف قطاع غزة وفاعلية خطط اإلخالء اآلمن؟ولإلجابة على سؤال الدراسة: 

 مت عرضها على األفراد الذين متت املقابلة معهم وميكن إمجاهلا كالتايل:( أسئلة متنوعة و 5مت تقسيم أسئلة املقابالت إىل )

 ما رأي أعضاء جمالس إدارة األبراج يف تصميمات اإلخالء اآلمن؟ .0

، أبن خطط وتصميمات اإلخالء 2021أجاب رئيس جملس إدارة برج اجلوهرة والذي مت استهدافه ابلكامل خالل عدوان مايو 
إرشاد شاغلي الربج من السكان وموظفي املؤسسات على أماكن اهلروب اآلمنة واملتمثلة بسلم النجاة اآلمن تساهم يف تنظيم و 

وخمرجني للربج للخروج واإلخالء أبسرع وقت ممكن وأبقل خسائر ممكنة يف األرواح يف حاالت الطوارئ املختلفة، واليت قد 
يعها اآلمنة. كما أن تزويد الربج بوسائل إطفاء احلريق وتوز  تلحق األذى هبم، ووضع عالمات والفتات ترشد ل مسارات اخلروج

 يف املبىن وفق تصميم حمدد حبيث تكون كل وسيلة يف املكان املناسب هلا.

، أبن الربج يفتقر ألدىن 2021بينما أجاب رئيس جملس إدارة برج اجلالء والذي مت استهدافه ابلكامل خالل عدوان مايو 
ن بناءه قدمي جداا حيث مل تضع البلدية ووحدة األمن والسالمة أية شروط أو معايري خاصة تصميمات اإلخالء اآلمن، أل

ابإلخالء اآلمن وقت إنشاءه، وأضاف أن شاغلي الربج اضطروا خالل حاالت الطوارئ استخدام املصعد إلخالء بعض احلاالت 
 سلم النجاة.اخلاصة ولكثرة الضغط على السلم املؤدي ملخرج واحد للربج وعدم توافر 

، أبن الربج يفتقر 2012كما أجاب أحد العاملني يف برج شوا حصري الذي مت استهدافه عدة مرات وخاصة خالل عدوان 
لتصميمات اإلخالء اآلمن، حيث يوجد سلم جناة معطل ورئيسي واحد ومصعد وخمرج واحد فقط، وكان ملا سبق أضرار 

والتزاحم يف حاالت الطوارئ خاصة خالل التصعيدات العسكرية املتكررة على  ملحوظة أحلقت األذى عدة مرات نتيجة التدافع
قطاع غزة، كما يفتقر الربج لوجود معدات وسائل مكافحة احلريق مثل: بكرات اخلراطيم ومصدر إمداد مياه اإلطفاء وغريها، 

 وما يتوافر فقط هو بعض أجهزة إطفاء احلريق اليدوية.

العاملة يف برج فلسطني، عرب بقوله إن الربج قدمي اإلنشاء متهالك جداا يفتقر ملعايري األمن  أما أحد املوظفني ابملؤسسات
والسالمة غري خاضع يف تصميمه القدمي لشروط ومعايري اإلخالء اآلمن، من حيث معدات ووسائل مكافحة احلريق، نظام 
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ارئ اليت تستوجب خروجهم وإخالء الربج من السكان اإلنذار املبكر وغريها، كما ذكر معاانة شاغلي الربج عند حاالت الطو 
 يف أسرع وقت ممكن، خاصة خالل العدوان األخري على قطاع غزة، يف ظل عدم توافر شروط اإلخالء اآلمن.

كما أجاب أحد أعضاء جملس إدارة برج الشروق والذي مت استهدافه عدة مرات خالل التصعيدات العسكرية على قطاع غزة  
حيث مت تدمريه ابلكامل، أبن تصميمات اإلخالء اآلمن متيزت بسوء استخدامها نتيجة  2021ل عدوان مايو كان آخرها خال

اإلمهال وعدم توافر الصيانة الدورية وعدم وجود مراقبة ومتابعة من قبل ذوي االختصاص، حيث أن سلم النجاة ال يصل للطابق 
ياهتم قبل شاغلي الربج كمخزن ملا تلف من حاج العلوي من الربج، ومغلق حباجة لصيانة منذ عدة سنوات ويتم استخدامه من

أو لتجميع النفاايت!، مما تسبب بعدة مشكالت انمجة عن االزدحام والتدافع الشديد خالل حاالت الطوارئ اليت مت إخالل 
 الربج فيها.

 مدى تفعيل درج النجاة هل موجود؟ هل وجوده ساهم يف عملية اإلخالء؟ .0

، بوجود سلم النجاة وأنه مفّعل 2021هرة والذي مت استهدافه ابلكامل خالل عدوان مايو أجاب رئيس جملس إدارة برج اجلو 
حيث أنه مزود ابللوحات اإلرشادية واألسهم املؤدية إليه، خيلو مساره من أية مواد قابلة لالحرتاق أو تسبب العرقلة؛ سواء على 

يتم إجراء الصيانة وتفُقد سالمة السلم، ومدى صالحيته الباب أو على الدرجات، مثل: قطع األاثث واحلواجز، واملعدات. 
لالستعمال املصمم ألجله بشكل دوري، يتوافر به احلواجز الواقية من السقوط منه، ابإلضافة لتوفر التهوية الطبيعة فيه عند 

انقطاعه. وأكد  يف حالة اخلروج منه واإلانرة االحتياطية املوزعة على طريق املخرج، ومزودة مبصدر يغذي ابلتيار الكهرابئي
استخدامه عدة مرات خالل حاالت الطوارئ أخرها كان يف العدوان األخري، حيث ساهم بشكل كبري يف حفظ حياة شاغلي 
الربج واحلد من األضرار النامجة عن التدافع واالزدحام خالل عملية اإلخالء واخلروج دون أية أضرار يف األرواح البشرية، مؤكداا 

 أمان ومتطلب أساسي غاية يف األمهية يف األبراج واملباين العالية.أنه وسيلة 

، أبن الربج ال يوجد به سلم 2021بينما أجاب رئيس جملس إدارة برج اجلالء والذي مت استهدافه ابلكامل خالل عدوان مايو 
ان أسوأها الطوارئ املختلفة، اليت ك جناة، مما كان له األثر السليب جداا على شاغلي الربج أثناء عمليات اإلخالء خالل حاالت

، حيث متت عملية اإلخالء لشاغلي الربج من السكان والعاملني وأفراد املؤسسات وغريهم أبدىن 2021خالل عدوان مايو 
معايري اإلخالء اآلمن، حيث مت إخالء السكان من سلم الربج الوحيد مقابل عدد كبري من األفراد مقارنة مبساحة وحجم السلم، 

إلضافة الضطرارهم الستخدام املصعد الكهرابئي إلخالء كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة مما شكل خطر مضاعف اب
 على أرواح وسالمة شاغلي الربج.

، أن الربج يفتقر 2012بينما أجاب أحد العاملني يف برج شوا حصري الذي مت استهدافه عدة مرات وخاصة خالل عدوان  
ق للشروط، فما هو متوافر عبارة عن جزء من درج جناة ميتد للطوابق السفلية فقط، وما مت جتربته ومالحظته لوجود سلم جناة مطاب
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خالل حاالت الطوارئ وخاصة عند تعرض الربج لالستهداف املباشر أن الربج حباجة ماسة لوجود أكثر من سلم للنجاة إلمتام 
خاصة وأن السلم اخلاص ابلربج والوحيد املتاح ال يتناسب مع معايري األمن عملية اإلخالء اآلمن دون أضرار وخسائر يف األرواح 

والسالمة ومساحته الصغرية اليت تتناسب عكسياا مع العدد الكبري لشاغلي الربج والزوار خالل النهار. ويضيف كونه كان شاهدا 
ان يزدحم مبولدات الكهرابء مغطاة ابلركام ، أبن درج النجاة يف الربج ك2012على عملية إخالء اجلرحى خالل استهدافه عام 

وفرشات النوم والكراتني، ووجد املسعفون صعوبة يف إخراج اجلرحى من الربج، لذا كان حيمل كل جريح أربعة مسعفني، ومن 
الطبيعي أن حيمل مسعفان اثنان فقط محالة اجلرحى. سلم النجاة اخللفي، املخصص للطوارئ، يستخدم كمخزن لسكانه، 

دس على درجاته الكراتني والفرشات ومولدات الكهرابء الصغرية وجالوانت البنزين. وهو ذاته الدرج الذي عجَز املصابون وتتك
 عن استخدامه أثناء القصف اإلسرائيلي للربج.

لعدد الكبري اكما أضاف أحد املوظفني ابملؤسسات العاملة يف برج فلسطني، أهنم أيضاا ال يتوافر لديهم سلم جناة على الرغم من   
لشاغلي الربج من خمتلف الفئات، وأهنم خاضوا عملية اإلخالء عدة مرات خالل حاالت طوارئ خمتلفة ابستخدام سلم الربج 

 الرئيسي مصحوبة مبعاانة مع بعض األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة.

لتصعيدات العسكرية على قطاع غزة  كما أجاب أحد أعضاء جملس إدارة برج الشروق والذي مت استهدافه عدة مرات خالل ا
حيث مت تدمريه ابلكامل، بتوافر سلم النجاة مع عدم تفعيله خالل حاالت الطوارئ  2021كان آخرها خالل عدوان مايو 

الفتقاره ألهم شروط السالمة يف سلم الطوارئ، من وجود اللوحات االرشادية ووجود العديد من املعيقات واملواد املعرقلة على 
اب ودرجات السلم، وعدم توافر اإلانرة الالزمة، ابإلضافة إلمهال صيانته اليت قد تؤدي إىل سقوط بعض األفراد أو سقوطه األبو 

ابلكامل. ونتيجة لذلك تتم عمليات اإلخالء خالل حاالت الطوارئ بعدد من اإلصاابت وحاالت االختناق نتيجة التدافع 
 وحالة القلق السائدة يف مثل هذه الظروف.

 ما مدى معرفتهم بشروط اإلخالء اآلمن؟ .3

أجاب رئيس جملس إدارة برج اجلوهرة مبعرفة شاغلي الربج من السكان وأفراد املؤسسات والعاملني به بشروط اإلخالء اآلمن 
ة يخالل حاالت الطوارئ، والتزامهم هبا أثناء عمليات اإلخالء اليت متت يف عدة حاالت. وذلك من خالل تلقيهم تدريبات دور 

 ابلتنسيق مع الدفاع املدين وجلنة الطوارئ املركزية.

بينما أجاب كال من رئيس جملس إدارة برج اجلالء وأحد العاملني يف برج شوا وحصري، أحد املوظفني ابملؤسسات العاملة يف 
خلربات، وأهنا وإن ا برج فلسطني، أحد أعضاء جملس إدارة برج الشروق بعدم معرفتهم ومعرفة شاغلي األبراج لديهم مبثل هذه

 وجدت فهي لدي بعض األفراد ومن أماكن مغايرة.
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 هل مت تنفيذ تدريب/ حماكاة؟ .4

أكد رئيس جملس إدارة برج اجلوهرة بتلقيهم تدريبات دورية على عمليات اإلخالء اآلمن حيث تلقى هو ومجيع شاغلي الربج 
ابلربج  دين. تنفيذ مناورة خالل ساعات النهار، وتدريب وحدة األمنمن كافة الفئات تدريبني قبل عام، ابلتنسيق مع الدفاع امل

على وضع خطة إخالء خاصة ابلربج، كما مت تدريبهم على كيفية التعامل يف احلاالت الطارئة مثل احلرائق واالستهداف العسكري 
وان األخري عندما ذلك واضحاا يف العد حيث كان هلذه التدريبات األثر اإلجيايب وقد استفاد شاغلي الربج من هذا التدريب وبدا

اضطر شاغلي الربج إلخالئه بسالم دون أية خسائر حيث مت اإلخالء من مداخل الربج الشمالية واجلنوبية إىل جانب سلم 
 النجاة.

لني يف برج مبينما أجاب رئيس جملس إدارة برج اجلالء بعدم تلقيهم ملثل هذه التدريبات من قبل، مبا يتوافق مع تعليق أحد العا
بشكل متواصل ومل يعهد تنفيذ أية تدريبات عملية أو نظرية أو حىت إرشادات  2011شوا حصري، أبنه يعمل ابلربج منذ عام 

، 2012مكتوبة من خالل املنشورات التوعوية يف حال مت استهداف الربج مرة أخرى حيث تعرض الربج الستهداف يف عدوان 
تدريبهم على عمليات اإلخالء للحد والتخفيف من األضرار الناجتة عن عمليات اإلخالء غري وهنا كان األمر يستوجب أن يتم 

اآلمنة، خاصة وأن الربج يفتقر لتصميمات اإلخالء اآلمن ووجود سلم ومصعد متهالكني. بينما عرب أحد املوظفني ابملؤسسات 
الل ت إخالء من قبل، ومل يتم تدارك هذا األمر خالعاملة يف برج فلسطني، عن أسفه الشديد لعدم تلقيهم أية سيناريوها

التصعيدات السابقة اليت اضطروا فيها مراراا إلخالء الربج دون أي اعتبار ملعايري األمن والسالمة. وأجاب أحد أعضاء جملس 
عمليات اإلخالء  لإدارة برج الشروق عن أهنم أيضا مل يتلقوا تدريبات على عمليات اإلخالء، وخري دليل ما نتج عن أضرار خال

اليت متت يف حاالت الطوارئ اليت مر هبا القطاع خالل التصعيدات العسكرية يف ظل عدم تفعيل تصميمات اإلخالء اآلمن. 
 حيث بدا واضحا نقص خربات شاغلي الربج وعدم معرفتهم بكيفية التعامل والتصرف يف مثل هذه احلاالت.

ُقابلون مجيعاا مل ينفوا تلقي 
ة مل بعض األفراد من شاغلي الربج ملثل هذه التدريبات يف أماكن أخرى، ولكن هذه النسبإال أن امل

 يكن هلا أثر يف املسامهة أو التخفيف من األضرار الواقعة على شاغلي األبراج يف حاالت االستهداف

 مدى قدرهتم على اختاذ قرار اإلخالء/ عمل جتمع على األسطح؟ .0

أجاب رئيس جملس إدارة برج اجلوهرة أنه وفق ما مت تلقيه من تدريبات أصبحت لديهم رؤية وقدرة أكرب على التصرف واختاذ 
صحايف على سطح الربج لتغطية األحداث، عرفنا  40مثل هذا القرار، مضيفاا أنه قبل استهداف الربج كان يتواجد ما يزيد عن 

العاملني مل نستطع عمل جتمع مدين فوق الربج ملنع القصف، الن العدوان بدأت بقصف نبأ إخالء الربج من خالل الصحافيني 
 األبراج السكنية، وكنا خنشى من عمل جتمع ويتم القصف، القرار كان صعبا، الكل يريد النجاة واهلرب.
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ب اختاذه وفق حالة يت تستوجبينما أجاب ابقي املقابلون أبن مثل هذا القرار يتطلب خربات وتدريب على املواقف واألحداث ال
الطوارئ وإن وجدت فهي حاالت فردية لدى بعض شاغلي الربج. كما ارجعوا قرارهم ابإلخالء خالل جتارهبم السابقة إىل 
اجتهاد فردي يف طرق اإلخالء انجم عن شعورهم ابخلطر أثناء حاالت الطوارئ، وأنه خالل التصعيدات السابقة اليت تعرضت 

يكن التجمع هبدف حماولة التصدي ومنع القصف بل للتغطية اإلعالمية فقط، وقد نتج عن ذلك إصاابت يف هلا أبراجهم مل 
 .2012صفوف اإلعالميني خالل قصف برج شوا حصري خالل عدوان 

 تعقيب

 براج:من املالحظات اليت مت رصدها خالل املقابالت من خالل املالحظة املباشرة أو لقاء بعض األفراد من شاغلي بعض األ

توضع وال  نذاراإلشروط السالمة اليت التزمت هبا بعض األبراج غري فعالة، طفاايت احلريق وخراطيم املياه وأجهزة  -
تستخدم، انهيك عن أن جدار غرف املاء والكهرابء غري عازل وال يتمتع أبي من الشروط املطلوبة، وأبواهبا غري 

، ذلَك ما الحظناه خالل املقابالت حيث نفى %100أبراج غزة  مقاومة للحريق، وهذا جيعل نسبة اخلطر يف كافة
 املقابلون وجود أبواب خاصة ابحلريق يف األبراج أو فتحات احلريق واملناور يف معظمها.

سكان العمارات السكنية ابملسؤولية حيث أهنم يفتقرون لثقافة السالمة والوقاية وال  مالحظاتناكما نشرك من خالل  -
 سرون عن جاهزية العمارة لتحمل اخلطر ومن السهل التحايل عليهم من قبل التجار واملستثمرون.يسألون أو يستف

كما الحظنا خالل مقابالتنا أن بعض املستثمرين يف حال اكتشفت جتاوزاته يتحايل على القانون ابستدراك بعض  -
اد فاايت ال تعمل وأبعدالشروط ولكن بدرجات أمان أقل وأضعف كأن يضع سالمل هروب من احلديد، ويضيف ط

 قليلة.

 بناية سكنية عالية على حمافظات غزة كالتايل: 615توزع 

 42برج يف حني استحوذت خانيونس على  16، ويف الوسطى 491برج، ويف حمافظة غزة  56يف حمافظة الشمال  -
 أبراج. 10برج ورفح 

فقط حاصلة على ترخيص هنائي بينما األبراج غري  %6من قبل الدفاع املدين، و %21املباين املرخصة ترخيصا مبدئيا  -
 .%73املرخصة 

ميكن استيفاء شروطها، فيما من الصعب استكمال شروط  %17من أبراج غزة مستوفية لشروط السالمة، و%2.1 -
 من األبراج 81%
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ى ترخيص من بلدية غزة، منها طابق، حاصلة عل 18إىل  6من املباين العالية يف غزة اليت ترتاوح ارتفاعاهتا بني  % 60ما نسبته 
فقط حاصلة على تراخيص هنائية "وهي اليت مُتنح لألبنية العالية املستوفية لشروط السالمة" يف حني مل تستوِف البقية  6%

الرتاخيص أي أهنا مل تلتزم بشروط األمن والسالمة، وذلَك وفَق دراسة أجرهتا أجهزة الدفاع املدين ونوقشت نتائجها يف ورشة 
من األبراج  % 90بناية سكنية وجتارية موزعة يف مدينة غزة، إضافة إىل أن  615وحبثت الدراسة يف  2012نوفمرب  20ل يف عم

 49000، وهي مباين عالية من أصل 2006املخالفة بنيت يف عهد السلطة القدمية، أي قبل انتخاابت اجمللس التشريعي لعام 
 (2012) اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،م، )2012منشأة بنيت يف غزة لعام  

يلجأ املستثمرون إىل التحايل على القانون الفلسطيين ببناء سدة أو اثنتني هلما نفس مساحة األرض املبين عليها دوَن استغالل 
ي يف األصل ه"الطاير"، وأتجريمها أو بيعهما كأهنما طوابق سكنية، وبذلك تصبح العمارة السكنية املكونة من مخس طوابق 

مكونة من تسعة، وبلدية غزة تتغاضى عن األمر حبجة أن املواطن الفلسطيين حباجة إىل التوسع الرأسي، بل ومسحت مؤخرا 
 بزايدة مساحة السدة.

كما يظن "أصحاب األبراج واملستثمرين إذا حصلوا على تصاريح مبدئية أن ابستطاعتهم مواصلة البناء دوَن مراعاة شروط 
فقط من مباين غزة التزمت ابلشروط والباقي جتاهل األمر"، يعتمد الدفاع املدين يف مراقبة  9% والدليل على ذلك أن  السالمة،

األبراج على اجلوالت التفتيشية اليت تتمخض عنها إخطارات وتعهدات يوقعها غري امللتزمني من أصحاب األبراج ومفادها 
 سالمة اليت ميكن اضافتها.إبصالح اخلطأ يف أبراجهم أو إضافة شروط ال

 يف حمافظة غزة: 5يوضح اجلدول التايل إحصائيات املباين اليت عدد طوابقها أكرب من أو يساوي 

 "2017عدد السكان "وفق التعداد السكاين  عدد املباين عدد الطوابق م 

1 5 3034 72926 

2 6 1285 33120 

3 7 582 18241 

4 8 428 17856 

5 9 311 12923 

6 10 57 2129 

7 11 39 2732 

8 12 29 3260 
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9 13 24 2407 

10 14 13 1407 

11 15 14 1428 

12 16 14 1555 

13 17 7 566 

14 18 3 124 

15 20 1 216 

16 21 1 7 

 

 2017) ،بلدية غزة(، جرد بواسطة الباحثني ابالستناد إىل بياانت )2جدول رقم )

طوابق هو األعلى مث يليها عدد املباين اليت تساوي أو تزيد  5أن عدد املباين اليت تساوي أو تزيد عن  (2) يتضح من اجلدول رقم
طوابق، وترجح الباحثات ارتفاع عدد املباين العالية نتيجة التزايد الكبري يف عدد السكان، واحلاجة امللحة يف إجياد املسكن  6عن 

 5ضح من اجلدول أن العدد األكرب من السكان يشغل املباين اليت تزيد أو تساوى واملأوى، واالستغالل األمثل لألرض، كما يت
 طوابق، وترجع الباحثات ذلك العتبارات تالمس احلاجة والغرض املرجو، واليت يغلب عليها الطابع السكين.

افظة غزة، فإن قانون  وبلدية حموفقاا ملا مت مجعه من بياانت من اجلهات احلكومية املختصة واليت متثلت مبديرية الدفاع املدين
طبق يف فلسطني يستوجب "أن يزيد ارتفاع املبىن عن مستوى سطح األرض 

ُ
 16شروط السالمة يف األبنية السكنية العالية امل

مرتا وأن يشتمل على أكثر من مخسة طوابق فوق سطح األرض". كما "ال جيوز مباشرة األعمال اإلنشائية قبل احلصول على 
، الئحة شروط السالمة والوقاية من احلريق وجتهيزات 1م، املادة 2000لسنة  20)قرار رقم دئي من املديرية العامة للدفاع املدين ". تصريح مب

سة طوابق كما متنح بلدية غزة تراخيص ألبنية سكنية من مخاإلنذار واإلطفاء الواجب توافرها يف املباين العالية واملنشآت العامة واخلاصة( 
ظيمية بلدية حمافظة قسم اهلندسة التنوسدة أو اثنتني وسطح دوَن الزامها بشروط السالمة وتصنيفها على أهنا "عمارة سكنية". )وقبو 

 (2017غزة، 

بينما يعكس الواقع حاالا مغايراُ حيث عدد املباين واألبراج املطبقة ملعايري األمن والسالمة وشروط اإلخالء اآلمن يف تصميمها 
( فضالا 2022الدائرة اهلندسية ابلدفاع املدين الفلسطيين، مبين فقط.) (40) 1994زة منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام يف مدينة غ

عما أكده استطالع رأي أصحمماب املبمماين متعمددة الطبقمات يف اإلخممالء اآلمممن أثنمماء احلمموادث فممي قطمماع غممزة أن غالبية 
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مبانيهم غري فاعلة، و يت ذلك نتيجة لغياب دور اجلهات املختصة يف عمليات املراقبة واملتابعة  تصميمات اإلخالء اآلمن يف
 الدورية.

 يوضح اجلدول التايل عدد البناايت العالية واألبراج اليت مت استهدافها خالل السنوات األخرية يف حمافظة غزة:

 اسم املبىن  م
عدد 
 الطوابق 

 التصعيد الشارع احلي البلدية احملافظة

 الرمال غزة غزة 8 بناية وليد سامل العبد حلس 1
خلف  -خالد بن الوليد

 كابيتال مول
2021 

جبوار السوسي-عمر املختار الرمال  غزة غزة  8 بناية عدانن رأفت مشتهى  2  2021 

مقابل عيادة الرمال-الوحدة الرمال غزة غزة 8 بناية فيصل الشوا 3  2021 

4 
فتحي أمحد بناية حممود 

 عجور
مفرتق ابملريا-الوحدة الرمال غزة غزة 8  2021 

ملعب الريموك-الريموك الريموك غزة غزة 8 بناية أنس ابن مالك 5  2021 

3برج الداعور  6 معهد األمل لأليتام-الوحدة الرمال غزة  غزة 9   2021 

ميناء غزة-الرشيد الرمال غزة غزة 16 برج هنادي 7  2021 

مرطبات كاظم-عمر املختار الرمال غزة غزة 16 برج الشروق 8  2021 

خلف برج وطن-اجلالء الرمال غزة غزة 14 برج اجلالء 9  2021 

مفرتق ضبيط-اجلالء الرمال غزة غزة 12 برج اجلوهرة 10  2021 

منتزه برشلونة-شارع الصناعة تل اهلوا غزة غزة 8 بناية أبو قمر 11  2019 

12 
نعمان اتج الدين جارهللا 
 اخلزندار

 الرمال غزة غزة 8
كابيتال -أمحد بن عبد العزيز
 مول

2019 

13 
بناية انجي سليم حسين 

 اليازجي
 2019 مسجد الكنز الرمال غزة غزة 9

 

 (2022)وزارة األشغال العامة واإلسكان،)، جرد بواسطة الباحثون باالستناد إلى بيانات (3)اجلدول رقم 
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( املباين العالية واألبراج اليت مت تدمريها من قبل جيش اهلجوم اإلسرائيلي خالل التصعيدات العسكرية يف 3يوضح اجلدول رقم )
مدينة غزة، واليت حظيت ابلعدد األكرب من املباين املستهدفة يف قطاع غزة، ملا هلا من اعتبارات إدارية ومركزية للقطاع. كما 

طوابق هو العدد األعلى، كما يتضح أن غالبية املباين العالية  8أو تزيد عن  يتضح من اجلدول أن عدد املباين اليت تساوي
املدينة -واألبراج ترتكز يف منطقة الرمال واليت تعد أكثر املناطق حيوية يف مدينة غزة، أي استهداف رمز السيادة يف القطاع 

 وأبراجها ومكاتبها.

. 2019مقارنة بعام  2021كما يالحظ من اجلدول السابق ارتفاع واضح يف عدد املباين واألبراج املستهدفة خالل عدوان 
حيث تعمد طريان جيش اهلجوم اإلسرائيلي قصف األبراج اليت تضم أكرب عدد من مكاتب الصحافة مثل أبراج اجلوهرة واجلالء 

 تب قناة تلفزيون العريب واجلزيرة ووكالة األنباء األمريكية.مؤسسة صحافية بينهم مك 33وشروق اليت تضم 

وفقاا ملا أكدته نتائج املقابالت مع أصحاب أعضاء جمالس إدارة األبراج وبعض العاملني فيها وما مت مجعه من بياانت من 
ل السابق تفتقر الواردة يف اجلدو املؤسسات احلكومية ذات االختصاص، فإن العدد األكرب من املباين العالية واألبراج املستهدفة 

يف تصميماهتا لشروط اإلخالء اآلمن ومعايري األمن والسالمة، حيث أدى ضعف الرقابة على القوانني واألنظمة املعمول هبا 
 سواء يف وزارة اإلسكان أو يف البلدايت أو الدفاع املدين إىل حدوث جتاوزات للقوانني وأنظمة واشرتاطات البناء وجتاوزات يف

 شروط األمن والسالمة وقوانني الدفاع املدين يف هذه املباين.

 مناقشة النتائج

قصور من قبل الدفاع املدين واجلهات املختصة الشريكة يف تدريب شاغلي املباين العالية على سيناريوهات اإلخالء،  -
رورة "القيام واإلخالء حيث أوصت بضوهذا يتوافق مع دراسة دور جلان الطوارئ املركزية لبلدية غزة يف عمليات اإليواء 

ابلتدريبات وإجراء التمارين االفرتاضية واحملاكاة الالزمة، والعمل على وضع خطط لإلخالء واإليواء ابلتعاون مع اللجان 
 (2021 األعرج واملغري،املختصة وهذا يتوافق مع دراسة)

كان، وهذا ما خلصت إليه نتائج دراسة دور يؤثر سلباا على سالمة الس واإليواءعدم وجود خطة مسبقة لإلخالء  -
عمليات اإلخالء واإليواء يف محاية اجلبهة الداخلية يف قطاع غزة "أن عمليات اإلخالء واإليواء املبنية على التخطيط 

ة الداخلية هاملغري، وآخرون، دور عمليات اإلخالء واإليواء يف محاية اجلبتساهم يف فعالية محاية اجلبهة الداخلية يف قطاع غزة")

 م(2019يف قطاع غزة، 
، وهذا ما توصلت له نتائج دراسة تقييم وسائل األمن اإلخالءنقص الوعي لدى السكان البناايت العالية خبطط  -

والسالمة يف املباين السكنية العالية: حالة دراسية مدينة غزة " أن هناك متغريات ذات داللة إحصائية يف ثقافة وسلوك 
ر وساكن املبىن، حيث ينصب اهتمام األول يف إجياد املأوى حىت لو مل وفر فيه تلك الوسائل اليت واهتمام املستأج
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محودة، حسن  )حتميه، وأن املسؤولية تقع على عاتق الساكن وجملس إدارة الربج يف توفري وسائل احلماية الالزمة للمبىن" 

 (152، ص 2012عمر، تقييم وسائل األمن والسالمة يف املباين السكنية العالية: حالة دراسية مدينة غزة،
مستوى ثقافة سكان املباين العالية يف قطاع غزة يتناسب طردايا وفاعلية خطط اإلخالء اآلمن، ويرجع قسم اهلندسة  -

لسكان لعدم كفاية املوازنة املخصصة للطوارئ، ونقص يف يف وحدة األمن والسالمة نقص الوعي وضعف ثقافة ا
الكوادر التدريبية وتعد هذه األسباب من أكرب املعيقات اليت تواجه جلان الطوارئ لتقدمي خدماهتا أثناء حاالت 

 الطوارئ. 
ه نتائج دراسة ليلوسائل األمن والسالمة، وهذا ما خلص إ يفتقرعدد كبري من املباين العالية واألبراج يف مدينة غزة  -

من املباين السكنية العالية  %90تقييم وسائل األمن والسالمة يف املباين السكنية العالية: حالة دراسية مدينة غزة " أن 
محودة، حسن عمر، تقييم  )فيها شروط األمن والسالمة الالزمة لتحقيق أمن وسالمة الساكنني"  تتوافريف مدينة غزة ال 

 (152، ص 2012ة يف املباين السكنية العالية: حالة دراسية مدينة غزة،وسائل األمن والسالم
، وهذا ما أكدته %100تصميمات اإلخالء اآلمن اليت التزمت هبا بعض األبراج غري فعالة، وهذا جيعل نسبة اخلطر  -

دوم تصميمه منذ ق مبىن فقط مطبق ملعايري األمن والسالمة وشروط اإلخالء اآلمن يف 40البياانت اليت مت مجعها أبن 
الطبقات يف اإلخمالء اآلممن  متعددةفضالا عما أكده استطالع رأي أصحاب املباين  1994السلطة الفلسطينية عام 

ور اجلهات د لغيابأثنماء احلموادث أن غالبية تصميمات اإلخالء اآلمن يف مبانيهم غري فاعلة، و يت ذلك نتيجة 
 عة الدوريةاملختصة يف عمليات املراقبة واملتاب

ف كان لديهم القدرة على التعامل أثناء القص  اآلمنسكان البناايت الذين مت تدريبهم وعمل حماكاة هلم حول اإلخالء  -
رة اآلمن، وهذا ما أكده رئيس جملس إدا اإلخالءبشكل أكثر فاعلية من السكان الذين مل يتم تدريبهم على عملية 

برج اجلوهرة حيث مت تدريبهم على كيفية التعامل يف احلاالت الطارئة مثل احلرائق واالستهداف العسكري حيث كان 
هلذه التدريبات األثر اإلجيايب وقد استفاد شاغلي الربج من هذا التدريب وبدا ذلك واضحاا يف العدوان األخري عندما 

لي الربج إلخالئه بسالم دون أية خسائر حيث مت اإلخالء من مداخل الربج الشمالية واجلنوبية إىل جانب اضطر شاغ
 سلم النجاة.    

 االستنتاجات

 .توافر خطط وتصميمات  اإلخالء يف حاالت الطوارئ  تضمن اإلخالء األكثر أماانا وفعالية .3
لسالمة وفقاا للمواصفات الفنية الفلسطينية ومدى توافر شروط  ا براجقصور يف تفعيل درج النجاة لدى العديد من األ .2

 ومدى فاعليتها يف املسامهة يف عمليات اإلخالء.
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 ىيات اإلخالء لدملبشروط اإلخالء اآلمن وكيفية التعامل وااللتزام هبا أثناء عملعرفة والوعي وجود فجوات مبستوى ا .1
 .شاغلي األبراج

من من الضرورايت لتقليل اخلسائر ومحاية األرواح ورفع مستوى الوعي واحلس األمين التدريب على عمليات اإلخالء اآل .9
 لدى شاغلي األبراج، وتطوير إجراءات األمن والسالمة.

افتقار غالبية شاغلي األبراج للقدرة على اختاذ قرار اإلخالء ملا يتطلبه من خربات  وتدريبات على املواقف واألحداث  .2
 اليت تستوجب اختاده.

 التوصيات

ت للبناايت العالية واملنشآت احملتمل استهدافها من قبل القوا الطمموارئعممداد خطممط مسممبقة لإلخممالء و إو  توفري ضمرورة -
 اإلسرائيلية.

أممماكن سممكناهم ومنشممآهتم بضممرورة االخممالء وااللتممزام بتعليمات الطواقم  املستهدفةالعمممل علممى تعزيز وعممي السممكان  -
 العاملة يف امليدان لضمان سالمتهم.

عمل مناورات تدريبية إجرائية ملراحل الكارثة الثالث قبل وأثناء وبعد انتهاء الكارثة بشكل دوري خاصة لشاغلي  -
 املباين العالية واألبراج

 باين العالية.تصميمات اإلخالء اآلمن يف امل فعاليةدورية من قبل الدفاع املدين ملتابعة ومراقبة  ضرورة تنفيذ جوالت -
 

 املراجع
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 م.2015السكين(
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 .2017بلدية حمافظة غزة قسم اهلندسة التنظيمية  (1
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 : حالة مدينة بن جرير المتوسطة؟أي دور للفاعلين في تأهيل المدن 

What role of actors in the rehabilitation of medium-sized cities? The case 
of the city of Ben Guerir 

 حبيبي مينة

 طالبة باحثة في سلك الدكتوراه

 المغرب –، كلية اآلداب والعلوم االنسانية سايس فاسجامعة سيدي محمد بن عبد هللا 

minahabibi843@gmail.com 

 ملخص 

ابلنظر إىل التعقيد الذي تتميز به الدينامية احلضرية للمدن املتوسطة وما تعرفه من إشكاالت، أصبحت يف قلب الرهاانت 
إذ أضحت جماال لتدخل العديد من الفاعلني املعنيني بتدبري شؤون املدينة ألجل توفري املرافق احليوية  اآلن،املطروحة 

ة إىل يتها وجاذبيتها اجملالية. وقد أدت الصعوابت اليت غدت تواجه اجلماعات الرتابيوالتجهيزات األساسية وكذا تعزيز تنافس
هنج مقارابت جديدة للتعامل مع الشؤون الرتابية للمدينة، كالتشارك والتعاقد بغية توحيد اجلهود واإلمكانيات اليت يتوفر عليها  

 كل فاعل على حدة .

  التشارك والتعاقد. –املتوسطة املدن – لنيالفاع-الكلمات املفتاح: اجلماعة الرتابية 

Abstract 

Given the complexity of the urban dynamism of medium-sized cities and the problems 

they face, they have become at the heart of the issues at stake today and a field of 

intervention for many actors involved in the management of the city's affairs in order to 

provide itself with vital facilities and basic equipment, as well as to strengthen its 

competitiveness and spatial attractiveness. The difficulties now faced by local authorities 

have led to new approaches to the handling of the city's territorial affairs, such as 

partnership and contractualization in order to unify the efforts and capacities of each 

actor. 

mailto:minahabibi843@gmail.com
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Key words : local authority - stakeholders - medium-sized towns - participation and 

contracting. 

 مقدمة:

إن التحدايت اليت ابتت تعرفها املدن والسيما املتوسطة منها ، أصبح يفرض إشراكا حقيقيا جلميع الفاعلني على املستوى 
الرتايب، وذلك ألن اجلماعات الرتابية مل تعد قادرة لوحدها على كسب رهان التنمية الرتابية، نظرا حلجم اختصاصاهتا وحمدودية 

صدد، تعترب الشراكة آلية جديدة للتنمية املنسجمة، تنبين على الدفع ابخنراط خمتلف الفاعلني إىل جانب ويف هذا ال. إمكانياهتا
اجلماعات الرتابية يف إجناز مشاريع تنموية مشرتكة، حيث تساهم يف االستغالل اجليد للموارد البشرية واملادية لتقدمي خدمات 

ية، حمالة دور اجلماعات الرتابية يف القيام ابملهام املنوط هبا وفق القوانني التنظيمفهذه اآللية ستعزز ال .اجتماعية ومرافق عمومية
وعلى هذا األساس ، يعد . ويف إجناز مشاريع حتتاج إىل اعتمادات مالية كبرية احلجم ليس يف استطاعة اجلماعة مبفردها توفريها

ة املنسجمة  واجلماعات الرتابية ، يهدف إىل تشجيع التنميبرانمج عمل اجلماعة أحد صور العمل التشاركي بني خمتلف الفاعلني
يف مجيع القطاعات اليت تضمن للساكنة مستوى عيش أفضل، وكذا تعزيز جاذبية املدن املتوسطة ، هذا فضال عن اخنراط أهم 

 الفاعلني يف إجناز برامج ومشاريع حسب كل قطاع.

جرير، وكذا تقييم إجنازاهتم اعتمادا على  فاعلني املعنيني بتأهيل مدينة بنتسعى هذه الورقة إىل الوقوف على خمتلف تدخالت ال 
 املنهج الوصفي التحليلي، ومن خالل ذلك اخلروج ببعض املقرتحات اليت ميكن أن تساهم يف أتهبل املدن املتوسطة .

 الفاعل املؤسسي وغياب نظرة استشرافية -0

 ( من املخطط اىل الربانمج)برانمج عمل اجلماعة0- 0

لقد جعل املشرع من برانمج عمل اجلماعة إحدى أهم اآلليات املتاحة لدى اجلماعات للوصول إىل مبتغاها احلقيقي ملفهوم 
املتعلق ابجلماعات هو إلغاء  331.39التنمية على مستوى تراب اجلماعة، وابلتايل فإن أهم ما أتى به القانون التنظيمي رقم 

، وتعويضه بربانمج عمل اجلماعة 37.19من امليثاق اجلماعي رقم  19ن واردا يف املادة املخطط اجلماعي للتنمية الذي كا
من القانون التنظيمي احلايل، حبيث تنص يف فقرهتا األوىل على أن اجلماعة تضع حتت إشراف  79الذي نصت عليه املادة 

قة مرجعية للمشاريع فإن هذا الربانمج يشكل وثيرئيس جملسها، برانمج عمل اجلماعة وتعمل على تتبعه وحتيينه وتقييمه، ومنه 
 التنموية واألنشطة ذات األولوية اليت تريد اجلماعة القيام هبا يف تراهبا .  

 

 برانمج عمل مدينة بن جرير برؤية جديدة 0-0-0
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املتعلق  19-37يف ظل القانون رقم  2132-2118بعدما خاضت اجلماعة احلضرية للمدينة جتربة املخطط اجلماعي للتنمية 
ابمليثاق اجلماعي ، شرعت يف وضع  برانجما لعمل اجلماعة ابالعتماد على املقاربة التشاركية مع مجيع املتدخلني ابتداء من 

 .يف أربعة مراحل : 2122ليستمر اىل غاية  2139

 اختاذ قرار إعداد مشروع برانمج عمل اجلماعة؛ -3

 اءات مع املستثمرين واجملتمع املدين والساكنة ؛إجناز تشخيص خارجي وذلك من خالل عقد عدة لق -2

 إجناز تشخيص داخلي مت فيه عقد اجتماعات مع رؤساء املصاحل اجلماعية لدراسة نتائج التشخيص اخلارجي ؛ -1

 . 2139عرض مشروع برانمج العمل على اجمللس اجلماعي يف الدورة العادية لشهر أكتوبر  -9

 دينة بن جرير.: شركاء اجلماعة الرتابية مل1جدول رقم

 الشركاء التكرار النسبة
 ال إجابة 3 37,50%

 اجمللس اجلهوي 4 50%
 اجمللس االقليمي 4 50%

 العمالة 3 37,50%
 اجملمع الشريف للفوسفاط 5 62,50%

 املبادرة الوطنية 2 25%
 شركاء دوليني 1 12,55
 اجملموع 8 100%

 2020املصدر : االستمارة امليدانية                                       

فاملالحظ أن الشراكة أصبحت من بني اآلليات الناجعة بني اجلماعات الرتابية وابقي الفاعلني ، للدفع بعجلة التنمية الرتابية ، 
جلماعة احبيث أصبحت اسرتاتيجية أساسية حلل كل املشاكل العالقة ، وهذا ما يتبني من خالل اجلدول حيث عدد شركاء 

الرتابية مهم جدا ، فهناك اجمللس اجلهوي واجملمع الشريف للفوسفاط واجمللس االقليمي والعمالة إضافة إىل شركاء دوليني ، إال 
أن ما يالحظ هو غياب اجملتمع املدين وعدم اعتباره شريكا فعليا يف التنمية ، رغم أن اجلماعة قد اعتمدت على املقاربة التشاركية 

 خمططاهتا التنموية . يف إجناز 

  : السياسة التمويلية املعتمدة يف اجلماعة الرتابية.1مبيان رقم                   
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 . 2020املصدر : االستمارة امليدانية 

 ابلنظر إىل اإلكراهات املالية  اليت حتد من فعالية اجلماعات الرتابية ، واعتمادها بشكل كبري على القروض يف متويل املشاريع
التنموية ، أصبح إبمكاهنا البحث عن شراكات مع مؤسسات وهيئات أخرى لتجاوز مشكل التمويل ، وابلتايل فجماعة بن 
جرير من خالل ما يظهر من املبيان أهنا تعتمد ابلدرجة األوىل على أخذ قروض من صندوق التجهيز اجلماعي ، ولتمويل 

 مؤسسات اخرى.مشاريعها املربجمة بدأت تنهج سياسة تشاركية مع 

 الشراكة والتعاقد يف إجناز املشاريع  0-0-0

، حيث تقدر التكلفة اإلمجالية لتنفيذ هذا  2122إىل  2139مت وفق هذا الربانمج برجمة عدة مشاريع املزمع اجنازها من 
سنتيم ،   مليار 91429مليار سنتيم والشركاء ب 32417مليار سنتيم تقريبا، و تساهم اجلماعة ب 89498الربانمج حبوايل 

 كما يضم الربانمج ست حماور على الشكل التايل : 

 تتمة هيكلة األحياء وتقوية بنياهتا األساسية وحتسني مشهدها العمراين؛ 

 ؛)وحدة املدينة اجملالية أبقطاهبا الثالث )املدينة القدمية، املدينة اخلضراء وقطب االستثمار 

  ؛)يل التنقل بني أقطاهبا الثالثالرفع من جاذبية املدينة ) هتيئة مداخلها، تسه 

 تنمية وتثمني قدرات ومؤهالت الساكنة؛ 

 االهتمام ابجلانب االجتماعي والتنشيط الثقايف، الرايضي والفين؛ 

 .هيكلة اإلدارة احمللية وأتهيلها وتنمية املداخيل 

 0100-0109: أهم املشاريع املربجمة بربانمج عمل اجلماعة 2جدول رقم         

 اسم املشروع التكلفة املالية مبليون درهم ومسامهتهم يف املشروعالشركاء 
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 739,79 م د 9249االسكان وسياسة املدينة 

 التأهيل احلضري ألحياء مدينة بن جرير 
  
  
  
  
  
  
  

املديرية العامة للجماعات احمللية 
  م د 212498

   11. 31وزارة االقتصاد واملالية 
املكتب الوطين للكهرابء واملاء الشروب 

  م د  317
مكتب التكوين املهين وانعاش الشغل 

  م د 22
اجمللس اجلهوي جلهة مراكش اسفي 

  م د  29
 942اجمللس االقليمي إلقليم الرحامنة 

  م د 
اجلماعة احلضرية ملدينة بن جرير 

  م د 31142
م  313421االسكان وسياسة املدينة 

 220.00 د
برانمج معاجلة السكن الغري القانوين 

 والناقصة التجهيز
  
  
  
  

م  32املديرية العامة للجماعات احمللية 
 2018-2012 د

اجمللس اجلهوي جلهة مراكش اسفي 
  م د  142

  م د 338499وزارة االقتصاد واملالية 
  م د 22433مسامهة املستفيدين 

جتديد وتوسيع شبكة التطهري مشروع  65 املكتب الوطين
 السائل ابملدينة

  
  

م  1242 -قطاع املاء-للكهرابء واملاء
   د

   م د 1242مجاعة ابن جرير 
مشروع حتسني ظروف تزويد احياء  16 املكتب الوطين للكهرابء واملاء الشروب 

  اجلماعة احلضرية ملدينة بن جرير  املدينة ابملاء الصاحل للشرب

 200.000 الوطين للكهرابء واملاء الشروب املكتب
 إحداث نقط االنطالق منخفضة القوة
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 –املكتب الوطين واملاء الشروب 
 500.000 اجلماعة

إحداث مولد كهرابئي منخفض ومتوسط 
 القوة

 أتهيل حي النواجي  واتمنريت  46,12 وزارة اعداد الرتاب الوطين 
  
  

 2018-2020 املديرية العامة للجماعات احمللية 
  مؤسسة العمران

 15 املكتب الشريف للفوسفاط
أشغال هتيئة جنبات واد بوشان اببن 

 جرير
 البحرية“ س”تتمة اشغال حديقة  2,6 كتابة الدولة يف البيئة

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: 
 49,8 مليون درهم 98491

 بناء مركب ديين
  
  

 )الوعاءاجملمع الشريف للفوسفاط 
مليون  9قيمته املالية  العقاري للمشروع

  (درهم

 22 مكتب التكوين املهين وانعاش الشغل
  بناء مركز التكوين يف اخلدمات

 اللوجيستية والنقل
 31439 وزارة السياحة والنقل اجلوي 

 أشغال بناء مركب الصناعة التقليدية 

  جهة مراكش اسفي
  اجمللس االقليمي

  البلدياجمللس 
  غرفة الصناعة التقليدية

 املديرية العامة للجماعات احمللية

91 
تتمة أشغال بناء السوق األسبوعي 

 اجلديد البن جرير
 مجاعة بن جرير
 اجمللس االقليمي

   -تركيب شخصي –املصدر: برانمج عمل اجلماعة                                          

لألوان أن نصدر تقييما هلذا الربانمج ، فإننا مع ذلك نسمح ألنفسنا إببداء بعض املالحظات حول إعداده رغم من السابق 
 واملراحل اليت قطعها واملشاريع املضنة به :

  ينص  331.39شرعت اجلماعة يف إعداد برانجمها يف السنة الثالثة من انتداب جملسها، رغم أن القانون التنظيمي
انمج منذ السنة األوىل من انتداب اجمللس ، وهذا يدل على االرتباك الواضح الذي مشل هذه على إعداد هذا الرب 

 املرحلة .
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  ،وانطالقا من هذا القانون التنظيمي الذي يفرض أن يتماشى برانمج عمل اجلماعة مع برانمج عمل العمالة أو اإلقليم
 فاملالحظ غياب هذا الربانمج عند هذا االخري.  

 ة التشخيص تعد عنصرا اساسيا يف إعداد برانمج العمل، على اعتبار أن التشخيص يعترب أرضية مهمة مبا أن مرحل
للوقوف على املشاكل الرئيسة واحلاجيات امللحة للساكنة، وبصفة عامة يرصد مواطن الضعف وجوانب القوة يف 

ال ، فاجلماعة اكتفت بتلخيص واقع حاجملال . إال أن هذه املرحلة جاءت هزيلة جدا ابملقارنة مع برامج عمل اخرى
 املدينة يف جداول خمتصرة جدا .

 الذي جيب على 14أن بلوغ أهداف هذه الربانمج لن يتأتى إال ابعتماد مقاربة للتخطيط االسرتاتيجي التشاركي ،
رتابية، قد لاجلماعة إدراكه ابلشكل اجليد عند وضعها له، وذلك ألن وزارة الداخلية بصفتها الوصية على اجلماعات ا

، أي من املفروض أن تكون 152132رمست هدفا للوصول إىل مجاعة اسرتاتيجية ومنتخب اسرتاتيجي يف افق 
اجلماعات الرتابية يف الوقت احلاضر قد أصبحت ابلفعل مجاعات اسرتاتيجية  فاملالحظ أن الربانمج مل حيدد رؤية 

ل أكثر من أيضا رسالة حتدد غاايهتا على املدى البعيد ، بواضحة ملا جتب أن تكون عليه اجلماعة مستقبال ومل يتض
من ذلك فاجلماعة مل تنجز حتليال توقعيا ملواردها املالية ، وابلتايل فقد جاء برانمج عملها جردا حلزمة من املشاريع 

 مرفوقة بتكلفتها املالية ابإلضافة إىل الشركاء.

اعات الرتابية غري قادرة على ممارسة التخطيط االسرتاتيجي ملاذا تتحمل ويف هذا اإلطار، يثار تساءل لدينا إذا كانت اجلم
 املسؤولية مبفردها ؟ وما هو دور الفاعلني اآلخرين يف ذلك ؟

  2132-2118نسجل أيضا أن معظم املشاريع اليت جاءت يف الربانمج كانت مضمنة يف املخطط اجلماعي للتنمية  ،
 يتم إجنازه يف ذلك املخطط ، كما أن بعض املشاريع مل حيدد هلا سقفا زمنيا إلجنازها .وابلتايل فهو عبارة عن تتمة ملا مل 

  اجمللس االقليمي : دور حمتشم يف املدينة 1-0

                                                             

المتعلق بالتنظيم الجماعي االنطالقة الحقيقية للتخطيط االستراتيجي لدى هذه  5791شتنبر  12لقد شكل ظهير -14 
على أن يضع المجلس الجماعي "مخطط التنمية االقتصادية و االجتماعية  منه 12من الفصل  2األخيرة حيث نص في البند 

الذي نص على اعداد المخطط الجماعي  59.28ت مع القانون رقم للجماعة" ، واستمر البعد االستراتيجي في عمل الجماعا
 للتنمية .

 . 521، ص  book.com -noorعماد امبيرك ، التخطيط االستراتيجي لدى الجماعات الترابية بالمغرب ،  -15
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تشكل العماالت واألقاليم أحد مستوايت التنظيم الرتايب ابملغرب إىل جانب كل من اجلماعات واجلهات، فهي ختضع للقانون 
املتعلق ابلعماالت  112 14.، وبصدور القانون التنظيمي رقم 16املعنوية واالستقالل االداري واملايل العام وتتمتع ابلشخصية

 واالقاليم، أصبح هلذه الوحدات الرتابية جمموعة من االختصاصات اليت متارسها على املستوى الرتايب. 

 االقليمي .: املشاريع املربجمة من طرف اجمللس 3جدول رقم                      

 املشاريع املربجمة  التكلفة املالية 
 اجناز قاعة الندوات  1.761.101.60

 مراكش-اشغال هتيئة املدخل اجلنويب بن جرير م د 33
 هتيئة املدخل الغريب بن جرير بوشان  21.135.372.00
 اشغال بناء مركب الصناعة التقليدية مساهم اىل جانب الشركاء

 مركز املؤمترات  العروض اعداد ملفات طلبات
 برانمج الرحامنة مبادرة م 21

 خزانة البلدية  اعداد ملفات طلبات العروض
 مكتب حفظ الصحة مسامهة اىل جانب الشركاء

 .  2020املصدر : اجمللس االقليمي لعمالة الرحامنة

الذي يفرض على جملس العمالة أو اإلقليم وضع برانمج عمل العمالة أو االقليم   332.39من منطلق القانون التنظيمي رقم 
حتت إشراف رئيس جملسها خالل السنة األوىل من انتداب اجمللس، حيدد فيه األعمال التنموية املقرر برجمتها أو إجنازها برتاب 

وات لتحقيق التنمية املستدامة ووفق منهج تشاركي ، جند أن تدخالت اجمللس اإلقليمي ملدينة العمالة أو اإلقليم، ملدة ست سن
بن جرير ال تتماشى مع النص القانوين، ألنه حلد اآلن مل يستطع وضع هذا الربانمج ، وتبقى كل تدخالته تتصف ابلعشوائية 

عليها  ، واألمر يرجع إىل حمدودية املوارد املالية اليت يتوفرواالرجتالية بدون تشخيص حلاجيات وإمكانيات العمالة أو اإلقليم 
 .17اجمللس االقليمي كونه إقليم جديد وعدم توفرها على موارد بشرية كفؤة تتالءم مع االختصاصات املنوطة به 

 تدخالت املصاحل الالممركزة -0-3

 مندوبية السكىن والتعمري وسياسة املدينة0-3-0

                                                             
 املتعلق ابلعماالت واالقاليم . 332.39من القانون التنظيمي رقم  2املادة  - 16

 . 2120اجمللس االقليمي لعمالة اقليم الرحامنة  مقابلة مع كاتب  -17 
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، اليت تعمل على تفعيل سياسة  18اإلقليمية للسكىن والتعمري وسياسة املدينة بقلعة السراغنة من املصاحل الالمتمركزةتعترب املندوبية 
الدولة على املستوى الرتايب يف النهوض أبوضاع السكن غري الالئق، و إجناز مشاريع إعادة هيكلة الدواوير عن طريق تزويدها 

ملندوبية اإلقليمية لوزارة السكىن والتعمري بقلعة السراغنة عدة اتفاقيات وبرامج، تروم معاجلة وهلذا أبرمت ا  . ابلبنيات األساسية
أوضاع السكن الغري الالئق، وهيكلة األحياء الناقصة التجهيز وتزويدها ابلبنيات التحتية األساسية، واليت تدخل يف إطار الربانمج 

، وقد هم هذا الربانمج  2132اىل  2132مات األساسية والذي ميتد من اجلهوي جلهة مراكش آسفي لتحسني الولوج إىل اخلد
 مليون درهم . 221أسرة بتكلفة قدرت ب  8321يف مدينة بن جرير 

ويف إطار خلق سكن الئق و احلفاظ على سالمة املواطنني، مت التوقيع على اتفاقية متويل و إجناز برانمج معاجلة السكن املهدد 
مليون درهم .إضافة إىل الربانمج التكميلي  37429أسرة بتكلفة امجالية  213لفائدة  2131يوليوز ابالهنيار خالل شهر 

، والذي يدخل  يف إطار السياسة التعاقدية اليت تنهجها 2121-2139املتعلق ابلتأهيل احلضري ألحياء مدينة بن جرير 
و  مندجمة تتكامل فيها األبعاد االجتماعية و االقتصاديةاحلكومة من أجل إعادة أتهيل النسيج العمراين للمدن، عرب مشاريع 

بتكلفة  2132البيئية، إذ مت التوقيع على مشروع اتفاقية شراكة إلجناز مشاريع برانمج أتهيل مدينة بن جرير خالل شهر يوليوز 
برانمج أتهيل   إجناز مشاريعمليون درهم. تتمثل تدخالت الوزارة يف إطار هذه االتفاقية اليت هتدف إىل 718478امجالية بلغت 

 مدينة بن جرير يف احملاور التالية:

 أشغال هتيئة احلدائق، الساحات احلضرية و املمر األخضر؛ 

  أسرة . 32193أشغال اعادة هيكلة األحياء لفائدة حوايل 

 القسم االجتماعي لعمالة اقليم الرحامنة : املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 0-3-0

األهداف اليت سطرهتا املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليت أعطى انطالقتها جاللة امللك حممد السادس نصره هللا يف  انطالقا من
، يسعى القسم االجتماعي لعمالة الرحامنة إىل حماربة الفقر واهلشاشة وكذا اإلقصاء االجتماعي يف إقليم 2112ماي  39

 الرحامنة. 

ية خارطة طريق ومرجعية أساسية لكل املتدخلني حيث جتعل املواطن يف كل عمل تنموي، وهكذا وهلذا تعترب املبادرة الوطن
 : 19مكنت املشاريع اليت قامت هبا املبادرة من

                                                             

 نشري اىل أن مندوبية السكىن والتعمري جتمع جمال قلعة السراغنة والرحامنة إطارا لكل تدخالهتا . -18 

   القسم االجتماعي لعمالة اقليم الرحامنة -19 
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 تدعيم االسرتاتيجيات اليت مت تنفيذها عرب تعميم ولوج خدمات القرب االجتماعية  

 ) النقل املدرسي الرايضي الصحي...( ؛

ال التعليم ، وذلك عرب إحداث سلسلة من املطاعم املدرسية وفضاء متعدد الوسائط ميكن تعزيز اخلدمات يف جم 
 من استقبال التالميذ ومتكينهم من فضاء استقبال خالل فرتة الظهرية ؛

 تعميم ولوج البنيات التحتية األساسية ؛ 

معدل قيمة  نتاج امللكات، ذاتتثمني املنتجات احمللية الصبار، الكمون، النبااتت الطبية والعطرية ، العسل، إ 
 املضافة املرتفع وذلك عرب تشجيع األنشطة املدرة للدخل اخلالقة لفرص الشغل .   

 : منوذج لألنشطة املدرة للدخل1صورة رقم   

 
 : دار الطالب  2صورة رقم    

 
 املصدر : القسم االجتماعي لعمالة اقليم الرحامنة

 الربانمج االفقي  :               

هذا الربانمج موجه لتمويل املشاريع ذات الوقع 
يف االحياء احلضرية املهمشة وغري القوي خاصة 

املستهدفة واملراكز الصغرية ويضم هذا الربانمج 
حمورين : حمور املرافقة وحمور االنشطة املدرة 

 للدخل

 برنامج محاربة الهشاشة

يستهدف عشر طبقات اجتماعية ) نساء يف وضعية 
 واطفال الشوارعهشاشة كبرية شباب بدون مأوى 

سجناء سابقني بدون مورد رزق اطفال متخلى عنهم 
اشخاص مسنني فقراء مرضى عقليني بدون مورد 
رزق متسولون ومتشردون اشخاص معاقني املصابون 

 المكتسبة المدمنون ( بداء فقدان املناعة

 برنامج واستهداف
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، من أجل  2121 – 2138ويف إطار مواصلة أنشطة ومبادرات املبادرة الوطنية للتنمية البشرية مت وضع خمطط للرؤية اجلديدة 
تدارك اخلصاص على مستوى البنيات التحتية و اخلدمات األساسية و مواكبة األشخاص يف وضعية هشاشة و حتسني الدخل 

مية البشرية لألجيال الصاعدة، و من هذا املنطلق صادقت اللجنة االقليمية على و اإلدماج االقتصادي للشباب و الدفع ابلتن
 .20درهم  2341مليون درهم سامهت فيها املبادرة ب 89429مشروعا بتكلفة  11

 دور الوكالة احلضرية يف حتسني املشهد احلضري للمدينة0-3-3

واالستقالل املايل، ويشمل نطاق اختصاصاهتا عمالة أو  مؤسسات عامة تتمتع ابلشخصية املعنوية 21تعترب الوكاالت احلضربة
 وابعتبار األدوار اليت تضطلع هبا يف جمال التخطيط احلضري و التنمية اجملالية، أصبحت فاعال إقليم أو عدة عماالت أو أقاليم.

ية بواثئق م الرحامنة ،  فيما خيص التغطجممل التطورات اجملالية اليت يعرفها إقلي وتواكب حموراي وأساسيا يف عملية االرتقاء ابملدن،
التعمري واجناز مشاريع التأهيل احلضري .ويف السياق نفسه، قامت الوكالة بقلعة السراغنة إبجناز ميثاق معماري ملدينة بن جرير 

 تطورها يفمن أجل حتسني إطار العيش يف هذه املدينة، وحتسني املشهد العمراين وأعطت احلق لنفسها يف اإلشراف والتحكم 
يعد هذا امليثاق جزءا من النهج الذي تتبعه الوكالة احلضرية من أجل تطوير اجملال احلضري هلذه  يف إطار هنج التنمية املستدامة .

املدينة ، وقبل أن تكون وثيقة امليثاق استشارية، فهي أيضا عمل تطوعي ينطلق من رغبة حملية أو جهوية يف العمل والتدخل، 
مجاعي يسمح ملختلف الفاعلني ابملشاركة يف تثمني تراهبم الذي سيشرتكون فيه ابملستقبل .إىل جانب أن هذا وكذا انعكاس 

امليثاق حيدد األهداف والتوجهات واألولوايت ووسائل العمل من أجل حتسني املشهد احلضري، وهلذا يعترب مرجعا لكل الفاعلني 
 كا، يلتزم أخالقيا ابحرتام أهدافه وتوجهاته .املتدخلني ، ويلزم كل موقع  طوعا أبن يكون شري

  22أهداف امليثاق املعماري وحتسني املشهد احلضري: 

  تحسين اإلطار العمراني وتعزيز جودة المشهد العمراني والمجاالت الجماعية لالستخدام الجماعي
 من خالل دعطاء المدينة جانبا جذابا؛

                                                             

 القسم االجتماعي لعمالة اقليم الرحامنة  -20 
 .2119أكتوبر  38الصادر بتاريخ  2-19-399لقلعة السراغنة مبقتضى املرسوم رقم أحدثت الوكالة احلضرية  -21 

واحملدث للوكاالت  3881شتنرب  31الصادر بتاريخ  3-81-23و تتلخص بعض املهام املسندة للوكالة احلضرية  مبقتضى الظهري مبثابة قانون رقم 
برجمة  - .توجيهية املتعلقة ابلتهيئة احلضرية، ومتابعة تنفيذ التوجيهات احملددة فيهاالقيام ابلدراسات الالزمة إلعداد املخططات ال -احلضرية : 

حتضري مشاريع واثئق التعمري املقررة بنصوص تنظيمية خصوصا  - .مشاريع التهيئة املرتبطة بتحقيق األهداف اليت ترمي إليها املخططات التوجيهية
 ية...خرائط التنطيق وخمططات التهيئة وخمططات التنم

22 - La Charte Architecturale, Urbanistique Et Paysagère De La Ville De  Benguerir , 
Agence Urbaine D’EL Kelaa Des Sraghna , Rapport  Provisoire : Avril 2017 . 
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  واأللوان على مستوى اإلنتاج املعماري؛السماح بتجانس األسلوب والشكل واملظهر 

 تشجيع استخدام املواد احمللية يف املنشآت اجلديدة واحلفاظ على اخلصائص املعمارية احمللية من أجل تقوية اهلوية املدينة ؛ 

 وضع عالمات على مداخل املدينة والتوصية ابحرتام التدابري الالزمة لتحسينها ؛ 

  املساحات املبنية واملساحات الفارغة ) األماكن العامة ، املساحات اخلضراء، جوانب الطرق ، ضمان توازن متناغم بني

 أماكن وقوف السيارات ...( ؛

  منح املدينة جانبا جذااب من خالل تعزيز اجلودة املعمارية للمناظر الطبيعية احلضرية واجملاالت املبنية وخاصة األماكن العامة

 ؛

 لتهيئة إبجناز وثيقة مرجعية مشرتكة ؛توحيد معايري البناء وا 

 . ضمان االستخدام األفضل للمرافق واخلدمات هبدف حتقيق االندماج االجتماعي والثقايف واالقتصادي للسكان 

  مراحل إجناز امليثاق املعماري 

 مت إجناز امليثاق املعماري على أربعة مراحل كالتايل :

ية لتحديد تكز عليها امليثاق والعناصر املعمارية واملشاهد الطبيعإجناز تشخيص ترايب لتحليل العناصر اليت سري  .3

 التوجهات االسرتاتيجية وطريقة العمل ؛

 اقرتاح برانمج عمل ؛ .2

 أتكيد اقرتاحات هذا امليثاق الذي يتضمن تعريفا للرتاب وللمشاريع ووضع خطة العمل ؛ .1

 تعميم وثيقة امليثاق وذلك بنشر معلوماته والتحفيز على احرتام توصياته .  .9
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  خريطة: التوجهات املقرتحة ابمليثاق املعماري وحتسني املشهد احلضري ملدينة بن جرير.     

 
 إجناز شخصي  –املصدر : الوكالة احلضرية لقلعة السراغنة 

 

 

 

 

 

 

 يف شأن املخطط اجملايل و الوظيفي 

  المخطط المجالي والوظيفيي شأن 
 حماولة صياغة رابط منطقي للرتابط والتكامل ؛االقرتاب من املدينة من خالل 

 اعتماد هنج حساس فيما يتعلق ابلعناصر القادرة على تكوين أساس تصنيف وجودة املساحة املبنية يف إطار ترقية نشطة

 :تطوير وجدولة مسارات اخلدمات الرئيسية من خالل أ إعادة أتهيل كل مكوانهتا املختلفة ، وهي

 .ظر الطبيعيةتعزيز حماذاة املنا -

 

 

 وضع عالمات على معابر املشاة ؛ -

 وضع حواجز  يف املناطق املعرضة للخطر ؛ -

 إعادة أتهيل البنية التحتية القائمة ؛ -
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 مسامهة ضعيفة وحمدودة جلمعيات اجملتمع املدين -2

لقد عرف العمل اجلمعوي يف العقود األخرية صحوة كبرية يف أغلب دول العامل الثالث، وأصبح ميثل القطاع الثالث داخل 
لسياق ا اجملتمعات ، وذلك ملا يقوم به من أدوار ومهام ختتلف ابختالف مكوانت النسيج اجلمعوي ، ومل خيرج املغرب عن هذا

فقد شهدت احلركة اجلمعوية تطورا ملموسا، متثل يف تكاثر عدد اجلمعيات وازدايد احلاجة إىل التعاون والتفكري اجلماعي من 
ألف  339، مقابل 23 2139مجعية يف سنة  311111أجل حل املشاكل بشكل مجاعي، إذ بلغ عدد اجلمعيات املسجلة 

يدل على انفتاح الدولة على فعاليات اجملتمع املدين واالهتمام به من خالل إشراكه  ، وهذا العدد املتزايد للجمعيات2139سنة 
والواقع ، أن الصعوابت املالية والبشرية اليت تواجه مجعيات اجملتمع املدين تقف حاجزا أمام دورها التنموي؛  يف العملية التنموية .

، وأهنا تعتمد بشكل كبري على دعم الدولة خاصة  % 72إذ أن معظم اجلمعيات اليت استجوبناها تقر هبذه املشاكل بنسبة 

                                                             

( ، 28) سلسلة قضايا حركية:  حرية تكوين الجمعيات في المغرب ، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ، -23 
 . 7ص 

 طالء الرصيف ؛

 .إنشاء مناطق وقوف السيارات -

 .تعزيز اإلانرة العامة -

 الطبيعيةيف شأن املخطط البيئي واملشاهد 

 إنشاء مساحات خضراء: حدائق عامة ، حدائق للتنزه وما إىل ذلك ، من أجل حتسني صورة املناظر الطبيعية للمدينة؛

 .إنشاء وتعزيز مناطق التشجري

 يف شأن خمطط البنية التحتية
 . وطالء الشوارع فيالرص ، الكهرباء: المجهزة غير المناطق وترقية هيكلة إعادة

 
 يف شأن املخطط االقتصادي

إعادة هيكلة األنشطة داخل مركز املدينة يف املناطق الفارغة وفًقا لطبيعة املنتجات املباعة )الفواكه واخلضروات واللحوم 
 واملنتجات الغذائية وما إىل ذلك( ؛

 .تشجيع إقامة املنشآت السياحية ابلقرب من املنطقة الساحلية
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ها فاعال آخرين ، وهلذا تعترب الفاعل األضعف يف املدينة بل ال تعترب نفس اجمللس البلدي واجمللس االقليمي إضافة إىل شركاء
 حموراي ضمن الفاعلني عندما طلب منها تصنيف أهم الفاعلني املتدخلني يف تنمية املدينة .

 : أهم األنشطة املنجزة من طرف اجلمعيات . 4جدول رقم       

 . 0101املصدر: االستمارة امليدانية يناير                                           

على ما يبدو من خالل اجلدول مجعيات اجملتمع املدين ال تتوفر على مشاريع حقيقية قد تساهم يف تنمية املدينة، فاملالحظ 
 اجملال البيئي والثقايف ، ألن هذه األخرية ال تتطلب موارد مالية كبرية احل جم ،كما ال بشكل عام أن تدخالهتا عبارة أنشطة هتم

تستدعي عنصر بشري مؤهل ، وقد سبق أن اشران أبن اجلمعيات تواجهها صعوابت مالية تعترب عائقا حقيقيا أمام تدخالهتا ، 
قيقية ، واالنفتاح كافيتني لرفع حتدايت املدينة واشكاالهتا احلونظن أن اجلمعيات ابإلضافة إىل ما سبق تنقصها التجربة واخلربة ال

على القضااي احلقيقية ، وتكتفي ابستنساخ برامج وأنشطة تتكرر يف كل مدينة ، هذا ال يعين أننا نبخس من عملها وتدخالهتا، 
 . البتكار والتجديدأال أن التحوالت اليت تعرفها اآلن املدن بشكل عام ، تتطلب مقارابت أخرى فيها نوع من ا

 خامتة:

نستطيع القول أنه قبل احلديث عن املقارابت احلديثة يف تدبري وتسيري املدن املتوسطة وابقي املدن األخرى ، كالتشارك والتعاقد 
 كسب يفمن أجل إجناز املشاريع التنموية بني خمتلف الفاعلني املعنيني ابلرتاب ، ال تعفينا من االعرتاف بفشل الفاعل الرتايب 

إن ما يؤسس للتنمية الرتابية أن يكون الفاعل الرتايب قادرا على . رهان التنمية الرتابية ويف االستجابة النتظارات الساكنة احمللية
ا امتالك أدوات التخطيط االسرتاتيجي املتمثلة يف التشخيص الرتايب التشاركي ويف حتديد رؤية اسرتاتيجية ويف رسالة يستشرف هب

 . رابه ، إال أن االنتقال من التنظري إىل واقع احلال يبني عمق األزمةمستقبل ت

 املشاريع املنجزة اسم اجلمعية 
األنشطة الثقافية يف املدرسة دعامة أساسية للتلميذ ) تعزيز االندماج الثقايف والرتفيهي لتالميذ  رمحانية للثقافة والتنميةمجعية املرأة ال

 املدارس االبتدائية (
 احملافظة على املوروث الثقايف للرحامنة مسؤولية اجلميع

 والثقافية والرتفيهية للطفل يف نسختها الثانيةاألايم الرايضية  مجعية الزاوية للرايضة والثقافة والتنمية 
 الورش الربيعي يف نسخته االوىل " االعتناء ابلنظافة والبيئة"

 محلة واسعة للنظافة مع جمموعة من االنشطة املوازية ختص صحة الساكنة واحملافظة على البيئة مجعية اخلري للتنمية والتضامن

 تنظيم موسم سيدي الناجي  مجعية االقالع للتنمية والتعاون 
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 وصفوة القول ميكن اخلروج ببعض االقرتاحات اليت من املمكن أن تساهم يف الرفع من جاذبية هذه املدن :

 اإلجابة ربهنج اسرتاتيجية تنمية املدينة تسمح بتوجيه كل التدخالت يف اجملال احلضري حنو تنمية مستدامة وذلك ع 
 : 24على أسئلة حمددة من قبيل

o أين حنن اليوم ؟ 

o إىل أين نريد أن نصل ابملدينة ؟ 

o ماهي القضااي ذات األولوية لتطوير املدينة ؟ 

o ماهي التدخالت واألنشطة والوسائل اليت تؤدي إىل معاجلة تلك القضااي ذات األولوية ؟ 

سني األولوايت يف جماالت تتعلق ابلبنيات التحتية وإعداد وتدبري اجملال، وحتواجلواب عن هذه االسئلة يتم من خالل حتديد 
 نوعية اخلدمات العمومية وتنمية املوارد املالية وفرص االستثمار والتنمية الرتابية.

 املراجع املعتمدة

 . noor-book.comامبريك عماد ، التخطيط االسرتاتيجي لدى اجلماعات الرتابية ابملغرب ،  -1

 املتعلق ابلعماالت واالقاليم. 332.39من القانون التنظيمي رقم  2املادة  -2

 واحملدث للوكاالت احلضرية. 3881شتنرب  31الصادر بتاريخ  3-81-23الظهري مبثابة قانون رقم  -3

-9 Charte Architecturale, Urbanistique Et Paysagère De La Ville De  Benguerir , Agence 
Urbaine D’EL Kelaa Des Sraghna , Rapport  Provisoire : Avril 2017. 

 ( .29حرية تكوين اجلمعيات يف املغرب ، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ، سلسلة قضااي حركية: ) 5-

هيل احلضري منشورات واجملالية، كتاب التأالدغاي عبد اجمليد و ازهار حممد ، مكانة املدن الصغرى واملتوسطة ابملغرب ودورها يف اهليكلة الرتابية  -6
 .2251مارس  25-22سادسة والعشرون لدورة الامللتقى الثقايف ملدينة صفرو ، ا

 

                                                             

ازهار حممد ، مكانة املدن الصغرى واملتوسطة ابملغرب ودورها يف اهليكلة الرتابية واجملالية ، كتاب التأهيل احلضري  الدغاي عبد اجمليد و -24 
 . 279، ص  2132مارس  23-21منشورات امللتقى الثقايف ملدينة صفرو ، الدورة السادسة والعشرون 
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 دينامية اجملال وانعكاسات التحوالت اجملالية  :)حد السوامل(اجملال الضاحوي للدار البيضاء               
The peri-urban area of Casablanca (had soualime): spatial 

dynamics and the influences of spatial changes 

 كلية األداب والعلوم االنسانية، جامعة حممد األول، وجدة. طالب ابحث بسلك الدكتوراه، إمساعيل بوكلبة.

 هللا، فاس كلية األداب والعلوم االنسانية، جامعة سيدي حممد بن عبد اانس اخلياطي. طالب ابحث بسلك الدكتوراه،

 كلية األداب والعلوم اإلنسانية ابحملمدية طالب ابحث بسلك الدكتوراه، جامعة احلسن الثاين، .عبد الواحد أيت شني

 كلية األداب والعلوم االنسانية، جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، فاس أستاذ التعليم العايل. حممد محجيق.

Aitshin@gmail.com hamjik@yahoo.fr/ Anass.khayati@usmba.ac.ma/ /boug1993ismail@gmail.com 

 امللخص:

موضوعا للبحث نظرا ألمهيته اجلغرافية واالقتصادية ونظرا للديناميكية اليت يعرفها  الكربى يشكل اجملال اللصيق ابملدن       
على مجيع املستوايت خاصة على مستوى كثافة التفاعالت والعالقات اليت يربطها مع اجملاالت احلضرية. ففي هذا اإلطار تندرج 

ري والتأثر بضواحيها اليت هلا ارتباط وثيق وتبادل لعالقات التأثاجملاالت اللصيقة ابلدار البيضاء ابعتبارها كربى املدن املغربية و 
حيت عرفت جماالهتا اللصيقة دينامية مهمة سجل فيها تراجع ملحوظ للقطاع الفالحي وتغيري للنسيج العمراين. ويعترب املركز 

وسع عمراين هد منو دميغرايف مطرد، وتاحلضري حد السوامل امتدادا للضاحية اجلنوبية ملدينة الدار البيضاء، من املراكز الذي ش
مفاجئ مما أدي ايل حتوالت جمالية مهمة سامهت فيها جمموعة من العوامل وحتول معها اجملال من وظيفة فالحية إىل وظيفة 

 صناعية وسكنية وخدماتية.

 .يةاجملال اللصيق ابملدن. حتوالت جمالية. الضاح املركز احلضري حد السوامل. الكلمات املفتاحية:

Abstract  

The peri-urban space is a subject of research because of its geographical and economic importance 

and the dynamism it experiences at all levels, particularly in terms of the intensity of the 

interactions and relations it establishes with the areas urban. In this context, the neighborhoods 

close to Casablanca, which ranks as the largest of Moroccan cities, which have a link and 

exchanges of influence and close relations of influence with its surroundings where its nearby 

neighborhoods have experienced significant dynamism in which a significant decline in 

agricultural production was recorded and a change in the urban fabric. The Had Al-Sawalim urban 

center is an extension of the southern suburbs of Casablanca. Among the centers that have 

experienced steady population growth and sudden urban expansion which has led to significant 

transformations, in which a number of factors have aided in the transformation of space from 

agricultural to industrial employment, residential and service . 

mailto:boug1993ismail@gmail.com
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Keywords: Had Al-Sawalim urban center. The peri-urban space. Space changes. Suburb 

. 

I. قدمة.م 

شهد املغرب منذ بداية القرن العشرين متدينا ومنوا حضراي مهما، انبع ابألساس بظاهرة دميغرافية كما هو الشأن ابلنسبة      
وما ينتج عنها من وضعيات يف أشكال استغالل -منألغلب الدول النامية: فحركية السكان كسلوك إنساين مستمر يف الز 

األرض وتباين يف أمناط التعمري، ختضع لعدة عوامل متداخلة ومتباينة من جمال إىل جمال وأبمناط خمتلفة مهت املدن الكربى. 
لوحدات متثل ا ويشكل ظهور التجمعات السكنية الكربى أهم العناصر اليت تربز التحضر السريع الذي عرفه املغرب، لكون هاته

أقطااب فاعلة يف تنظيم الشبكة احلضرية املغربية، فهي قوية النمو ، فمنها من تطور يف جهته عرب أجيال مكوان قطبا إقليميا، 
ومنها من تطور داخل جمموعة حضرية متماسكة األنشطة و الوظائف، إال أن تعدد اإلشكاالت االقتصادية تضع هاته الوحدات 

َأحياء -هة، مدن أو عواصم جهوية، حتاكي شبيهاهتا يف البلدان األوروبية من حيث اهلندسة املعماريةيف تناقض فهي من ج
مركزية حديثة هبا مساحات و شوارع واسعة تتزاحم فيها واجهات الشركات التجارية و األبناك و التأمني،  ومن جهة أخرى، 

ري قادرة ابلوسائل لتدخالت املختلفة فإن أليات التنظيم و التهيئة غتنتشر فيها أحياء فقرية واسعة غري مهيكلة وصفيحيه ورغم ا
 (  .3882املتاحة على تغري هذا الواقع   )قاسم مجادي )

يف هذا السياق، عرفت اجملاالت الضاحوية للمدن الكربى ابملغرب حتوالت جمالية ودميغرافية سريعة. تشكل هوامش مدينة       
الدار البيضاء الكربى خري مثال، حيث عرفت هاته اهلوامش حتوالت قوية و سريعة، أسفرت عن منو مراكز حضرية عديدة، 

ره خالل العقدين األخرين دينامية دميغرافية وعمرانية كان  هلا أثر واضح سامهت يف هيكلة اجملال الضاحوي الذي عرف بدو 
على توزيع السكان و املرافق، خاصة إعادة توطني األنشطة الصناعية، مما ساعد على ارتقاء بعض املراكز إىل مصاف البلدايت، 

ق واالقتصاد تتمثل يف انتشار السكن غري الالئو من مراكز قروية تتميز إبمكانيات فالحية متميزة إىل جماالت ظهور عدة ظواهر 
غري املهيكل و غريها من الظواهر الذي تطبع املراكز احلضرية املتامخة للمدن الكربى كما هو الشأن ضواحي املرتبول البيضاوي 

اضي ابحلاضر، املوخنص ابلذكر هنا املركز احلضري حد السوامل. وانطالقا من حتليل مظاهر التحوالت اجملالية، من خالل ربط 
سنحاول دراسة هذا املوضوع بدء بتشخيصنا ملظاهر التحوالت اجملالية و مقاربتها من زاوية سوسيو جغرافية ، دون اغفال ما 
هلاته التحوالت اجملالية من تداعيات جتعل اجملال كحلقة معطوبة يف سبيل حتقيق تنمية منشودة و فعالة، مما يستدعي استشراف 

ء رؤية مستقبلية، يف إطار تنمية متكاملة تراعي كل خصوصيات هذا اجملال، و ذلك من أجل خلق أرضية مالئمة األفاق و إعطا
لتعزيز دور هذا املركز كقطب تنموي من مستوى حملي متوفر على جتهيزات وخدمات و مرافق كفيلة لتلبية رغبات الساكنة احمللية 

 و الوافدة.  
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  : توطني جمال الدراسة 1 :     

احملدد الالئحة الدوائر والقيادات واجلماعات  2119أكتوبر  29بتاريخ  2-19-221ظهر مركز حد السوامل مبوجب قرار رقم 
 (. 3919، ص 2119، 221.-19-2احلضرية والقروية للمغرب )املرسوم رقم 

   :التوطني اجلغرايف 

 غراب. 7.21مشاال وخط طول  11.22يقع جمال الدراسة حسب اإلحداثيات اجلغرافية عند تقاطع خط عرض 

 :التوطني اإلداري 

اقليما جديدا سنة  31ينتمي مركز حد السوامل على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، إلقليم برشيد الذي أنشأ بعد إحداث 
  .(3113ص  2118يونيو  -18-2املرسوم رقم )   2118

 سيم اإلداري للمغرب: توطني املركز احلضري حد السوامل ضمن التق0اخلريطة رقم 

 :  .إشكالية البحث 2

أصبح مفهوم الدينامية يكتسي أمهية ابلغة يف أغلب الدراسات والعلوم، وذلك ملا تتميز به معظم الظواهر األخرى من سكون 
: "فإن مفهوم الدينامية يفيد ظاهرة معينة يف حراكيتها ومستقبلها، وحماولة le petite robertوتباث، وحسب معجم 
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ويف هذا الصدد شهدت اجملاالت الريفية  (Paul robert : 1983/ p780)  استجالء أسباهبا واألاثر املرتتبة عنها" 
اللصيقة ابملدن مند حوايل قرن من الزمن اىل االن حتوالت كبرية تضافرت يف حدوثها جمموعة من العوامل و يف الوقت نفسه  

طات احلماية واهلجرة القروية وتدخالت النظام املغريب بعد االستقالل حيت كانت املدن يف طريق التطور نظرا لتدخالت سل
تقوت مكانة املراكز احلضرية وأصبحت هتيمن على العالقات التجارية واخلدماتية والوظيفية وابلتايل على تنظيم اجملال مكانيا 

هد جمموعة ن املراكز احلضرية املغربية الذي شووظيفيا. وميكن االنطالق يف اشكالية البحث من كون مركز حد السوامل يعترب م
من التحوالت اجملالية جعلته حمط اهتمام العديد من املهتمني فهو من املراكز احلضرية الذي انتقل بفعل القرارات "السياسية"، 

مل من امن مركز قروي إىل مستوى بلدية، والذي عرف دينامية دميغرافية مهمة، حيث انتقل عدد سكان مدينة حد السو 
)اإلحصاء العام للسكان  39.17 %نسمة، بنسبة تزايد سنوي وصلت إىل 19792إىل  2119نسمة سنة 31182
 .(2139والسكىن 

هكذا فاإلشكالية الرئيسة اليت يتمحور عليها موضوع البحث تتمثل يف السؤال املركزي التايل: إىل أي حد انعكست التحوالت 
 اجملالية اليت شهدها مركز حد السوامل على التنمية احمللية؟ 

 وتتفرع هاته اإلشكالية إىل عدة تساؤالت ميكن إمجاهلا فيما يلي:

 الية اليت شهدها مركز حد السوامل؟ما هي مراحل التحوالت اجمل 

 وما العوامل اليت سامهت بشكل كبري يف هاته التحوالت وانعكاساهتا؟ 

 :  فرضيات البحث.2

لكي يقوم الباحث مبعاجلة موضوعه، البد أن ينطلق من وضع فرضيات، لتبسيط اإلشكالية اليت وضعها ملوضوع البحث، كون 
هاته الفرضيات أجوبة مؤقتة على األسئلة املشكلة للبحث وميكن أتييدها أو نفيها بعد معاجلة املوضوع وتتمثل هاته الفرضيات 

 يف كون: 

 وقع وكذا الشبكة الطرقية عوامل حامسة يف هيكلة التوسع والتحول الذي شهده املركز.قد يشكل عامل التاريخ وامل 

  كلم، وما عرفه هذا األخري من تطورات نتج عنه ضغط على مستوى   11القرب من املرتوبول الوطين الدار البيضاء بم
 بة له.العقار، وشكل عامال يف إعادة انتشار السكان واألنشطة ابملناطق اجملاورة والقري

 :  أهداف وأمهية البحث. 3

 بناء على اإلشكالية السابقة هتدف الدراسة إىل: 
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 معرفة مظاهر التحوالت اجملالية ومراحل هاته التحوالت اليت شهدها املركز حد السوامل؛ 

 الوصول إىل األسباب والعوامل اليت كانت وراء هاته التحوالت؛ 

  التحوالت على التنمية الرتابية للمجال؛التحقيق من طبيعة التأثري الذي حلق هاته 

  تكمن أمهية هذا البحث الذي سوف نتناوله يف كشف الغموض الذي يراود كل من يقطن يف اجملال املدروس حول
 سر الدينامية السريعة اليت شهدها اجملال يف وقت زمين قصري، وكذا هل هاته التحوالت واكبتها تنمية حملية؟  

 : منهجية البحث 4 :

من أجل إلجابة عن اإلشكالية اليت يثريها البحث بطريقة علمية ودقيقة، وللتوصل لنتائج واضحة البد من االعتماد           
 على منهجية علمية ودقيقة: 

 :مرحلة مجع الواثئق واملعلومات 

عة االطالع على جممو تسمح هذه املرحلة االطالع على األعمال اليت تناولت موضوع الدراسة من حبوث ومقاالت، وكذلك 
من الواثئق، واملطبوعات، واإلحصائيات والتقارير اليت استقيناها من بعض اإلدارات واملؤسسات املعنية: كالوكالة احلضرية 
بسطات، اجلماعة الرتابية حد السوامل، ومقر الباشوية حبد السوامل، الساحل أوالد حريز، السوامل طريفية، ومندوبية السامية 

 ... وعمالة برشيدللتخطيط، 

 :االستمارة امليدانية 

تعترب االستمارة امليدانية من الوسائل العلمية اليت يتم االعتماد عليها بشكل كبري يف معاجلة خمتلف املواضيع، فهي تساعد على 
 املقارنة ما بني خمتلف املعطيات الرمسية اليت تنجزها املؤسسات كاإلحصاءات والتقارير.

  :العمل الكرطوغرايف 

وضع جمموعة من اخلرائط اليت تعرب عن الظاهرة املدروسة وتشمل اخلرائط ذات داللة نوعية وكمية من خالل استعمال جمموعة 
 من الربامج اخلاصة بتحليل املعطيات املكانية مثل اليت تعاجل املرئيات الفضائية.

II. :دينامية سريعة وخلل يف وظيفة اجملال 
عرف مركز حد السوامل حتوالت جمالية خاصة يف العقود الثالثة األخرية، األمر الذي نتج عنه عملية تعمري متصاعدة ومتواصلة  

على مستوى توسعها احلضري وعلى مستوى تدفق أعداد مهمة من الساكنة من األرايف اجملاورة أو من مدينة الدار البيضاء، 
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ولكي نقوم بفهم التحوالت ابجملال احلضري، جيب  .ية االقتصادية واالجتماعية للجماعةاألمر الذي أثر بشكل كبري على البن
أوال وقبل كل شيء دراسة ومعرفة املراحل اليت مر منها ملعرفة مدى تطور اجملال أو ما يسمى" ابلدينامية اجملالية "، لذلك فإن 

" إن نقطة  Aydalot Philippe، كما يقول "الوقوف عند هذه الدينامية يقتضي العودة إىل مراحل نشأة املركز
 (  P. AYDLOT. 1985 p 289)االنطالق األكثر منطقية لفهم وحتديد املدينة تكون اترخيية 

 .. البداية األوىل للنشأة1

عرف مركز حد السوامل عدة حمطات من التحوالت اجملالية، حيث انتقل من جمرد قرية إىل مركز حضري، أصبح يؤثر على      
 اجملاالت احمليطة به اقتصاداي واجتماعيا:

، وكانت تدعى " ابينتمي مركز حد السوامل اترخييا إىل قبيلة الشاوية، اليت متتد من واد أبر رقراق مشاال إىل هنر أم الربيع جنو     
اتمسنا"، اليت تدل على األراضي املنبسطة وسكاهنا هم ذو أصول برابرة " الربغواطيون" وينحدرون من مصمودة ) ركالة .الرفاص 

 (  30ص   2111واخرون  

شبه فارغ أهم العوامل املهيكلة للمجال، إذا كان املركز أنداك جمال  3892شكل السوق األسبوعي والطريق الوطنية قبل    
ابستثناء بعض الوحدات السكنية، مع وجود بعض الوحدات السكنية، واختذ التوسع شكال طوليا على طول حمور الطريق 

 الوطنية.

 

 

 :0الصورة رقم 

املركز التجاري احلاج احلداد  
والسكنية  النواة التجارية

 .األوىل ابملدينة
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 الساحل  . االرتقاء اإلداري وبروز القطب احلضري3

  2118مركز الساحل / السوامل قبل سنة. 

طريفية، اللتان والسوامل الكان مركز حد السوامل مركزا قرواي " الساحل السوامل"، يتكون من مجاعتني قرويتني الساحل أوالد حريز 
 ( التابعان إىل إقليم سطات جهة الشاوية ورديغة.21/19/3872) 2.79.931أتسسا مبوجب قرار ملكي رقم 

كلم مربع وتتكون من مشيختني   72كان يشكل املركز نقطة إلتقاء مجاعتني قرويتني، السوامل الطريفية اليت تبلغ مساحتها حوايل 
كلم مربع وتتكون من مخس مشيخات   299جند مجاعة الساحل أوالد حريز تصل مساحتها ما يقارب ومخس دواوير، يف حني 

وتسعة عشرة دواوير، فيما يتعلق ابلنشاط االقتصادي السائد داخل اجلماعتني أنداك هو النشاط الفالحي وبعض األنشطة 
 التجارية.

 ."االرتقاء اإلداري " من مركز قروي إىل مستوى بلدية 

تدشني املنطقة الصناعية الساحل جبماعة الساحل أوالد حريز يف إطار الربانمج الوطين للمناطق الصناعية " منذ   
PNAZI « ابإلضافة إىل عوامل أخرى واملنطقة تعرف تطورا سريعا ما أسفر عنه ارتقاء مركز الساحل السوامل من مركز ،

احملدد للدوائر  2119أكتوبر  29يف   520-08-2رقم قروي إىل مركز حضري " حد السوامل"، مبوجب مرسوم إداري 

 

: املركز التجاري 0الصورة رقم 
 النواة التجاريةاحلاج محيد 

 .والسكنية الثانية ابملدينة

 

 املصدر: أرشيف بلدية حد السوامل
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. 2119نونرب  21. 2999اجلريدة الرمسية للملكة املغربية رقم )    اجلماعات احلضرية والقروية للمملكة املغربية
املشاريع السكنية وما رافق ذلك من ارتفاع عدد رخص التجزئة خالل ( وبدأ اجملال يتوسع خاصة مع ضهور  .3919ص.
منها قدمت من  38هكتار )  392رخصة مشلت مساحة تقدر ب  19، حبيث وصلت حوايل 2112-3899رتة الف

من  19%من جمموع التجزيئات العقارية )  37.9%طرف مجاعة السوامل الطريفية(، و بلغت مسامهة القطاع العام نسبة 
 .P. AYDLOT)  .92%و   %84  املساحة االمجالية(، بينما شكل القطاع اخلاص على التوايل نسبة

1985 :P289).   

III. عوامل متنوعة سامهت يف التحول اجملايل حبد السوامل. 

 مدينة حد السوامل جمال جاذب للسكان   .1   

إن النمو الدميغرايف مل يعد يرتبط فقط ابلزايدة الطبيعية، بل يساهم فيه كذلك عامل اهلجرة، إذ تعترب مجاعة حد السوامل من     
اجلماعات اليت شهدت منو دميغرافيا سريعا، وهذا النمو سامهت فيه حركات اهلجرة بشكل أساسي، كما كان لعامل املوقع 

ودها أاثر كبريا، يف ارتفاع حركات اهلجرة الريفية واحلضرية يف اجتاه حد السوامل، كما أن وج اجلغرايف وكذا وجود أنشطة اقتصادية
بضاحية جتمع حضري كبري )القرب من الدار البيضاء(، جعلتها تعرف دينامية كبرية خاصة بعدما توفرت وسائل النقل اليت تربط 

ة هجرة تعلق حبركات اهلجرة مت التوصل إىل أن حد السوامل عرفت حركحد السوامل ابلدار البيضاء.  ومن خالل البحث امليداين امل
رب أسرة من جمموع الفئة املستجوبة، أي ما نسبته  12متنوعة احلجم واالجتاه، إذ أصبحت ساكنتها احمللية ال متثل سوى 

 ملدروسة؟ جمموع العينة امن  73%رب أسرة أي ما نسبته  79، وأخرى وافدة على اجملال واليت   تشكل %28

 : األصول اجلغرافية للمهاجرين وسنة اهلجرة01اجلدول رقم
 األصل     

 السنوات
 %النسبة المجموع مدن أخرى الدار البيضاء األرياف البعيدة األرياف القريبة

 26 29 01 02 06 20 3001قبل 

3001-9990 10 02 08 05 25 23 

 22 24 03 10 04 07 9990ما بعد 

 71 78 09 20 12 37 المجموع

  71 8 18 11 34 %النسبة 

 2121املصدر: االستمارة امليدانية 
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ية والساحل أوالد حد السوامل طريفمنها يتنب من خالل املعطيات املتمثلة يف اجلدول، أن األرايف اجملاورة حلد السوامل ونذكر      
حريز. هي اجملاالت اليت استقبلت منها حد السوامل عدد كبري من املهاجرين، وساهم هذا يف توسع وتطور حد السوامل خاصة 
يف فرتة التسعينات من القرن املاضي، وبداية األلفية خاصة بعد انتقال حد السوامل من مجاعة قروية إىل مجاعة حضرية، حبيث 
سامهت يف متدين سريع للمركز وابلتايل إحداث تغريات خمتلفة داخلية على مستوى السكن، الذي أصبح يغلب عليه الطابع 
احلضري، إضافة إىل أمناط عيش السكان اليت أخدت تعرف حتوالت عميقةيف طرق عيشها، ويف جممل األنشطة اليت متارسها، 

من مدينة الدار   39%ن جمموع األسر تنحدر من املناطق القروية اجملاورة و م 19 %وتتضح أمهية هاته اهلجرة يف أن حوايل 
 البيضاء اليت تزايدت خاصة يف السنوات األخرية

 .عامالن للتحوالتالسوق األسبوعي والشبكة الطرقية  . 0
س شكلها املور فلوجي عوامل هيكلية لنشأة مدينة حد السوامل، ومها أسا 3شكل كل من السوق األسبوعي والشبكة الطرقية رقم 
 .هالل" حول السوق. »وتشكل شكل  3أتخذ شكال خطيا حيث خترتق الطريق الوطنية رقم 

 .اإلشعاع اإلقليمي للسوق 

يعترب السوق األسبوعي عامال أساسيا يف تطور املدينة، فتاريخ مدينة حد السوامل له ارتباط وثيق ابلسوق األسبوعي        
يقام يف منطقة )موالي التهامي( جبماعة السوامل على أرض تسمى ضاية لعرتوس، حضي السوق )احلد(، كان هذا األخري 

األسبوعي إبشعاع مهم ليصبح من أهم األسواق على مستوى اإلقليم إذ مل تعد املساحة اليت خصصت له كافية الستيعاب عدد  
ل السوق إىل مكان بعيدا عن السكان وتقدر مساحته قرر اجمللس اجلماعي نق 3898كبري من الزوار وتلبية حاجياهتم. ويف سنة 

 هكتار مببلغ تسع ماليني درهم بتمويل خاص من اجلماعة. 21اجلديدة ب 

 

 

 

 

 

 

 : موضع السوق األسبوعي2اخلريطة رقم 

 إنجاز: الطالب عبد الوحد ايت الشاين
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يعترب إشعاع السوق من أهم مسات اإلجيابية اليت متيز األسواق األسبوعية، وابلتايل يتحكم يف هذا اإلشعاع الرواج التجاري        
الذي يعرفه السوق، وذلك جبلبه عدد مهم من التجار و املتسوقني من أماكن بعيدة، وابلتايل يصبح للسوق دور مهم داخل 

اليت يقام فيها ، لكون األسواق أصبحت مصدرا اقتصاداي تعتمد عليه اجلماعات من أجل تنفيد اجلماعات القروية و احلضرية 
هذا اإلشعاع الذي حيظى به السوق  خمططاهتا التنموية، وهذا ما ينطبق عي سوق حد السوامل نظرا لإلشعاع الذي يتميز به

ري على النشاط نتشار مرض فريوس كوروان أثر بشكل كبيعرف تغري حسب الظروف املناخية وكذا الصحية، ابعتبار هاته السنة اب
التجاري ابلسوق، لكن املالحظ يف امليدان رغم هاته اإلكراهات الصحية إال و السوق يتوافد عليه الزوار من خمتلف األقاليم، 

وق األسبوعي إىل أن السهذا ما يعطي انطباع أبن ابلرغم من التحوالت اجملالية واالقتصادية اليت تشهدها مجاعة حد السوامل 
 الزال يعترب عامال مهيكال للمجال. 

 

 : اإلشعاع اإلقليمي للسوق األسبوعي حد السوامل.  3اخلريطة رقم

  أمهية الشبكة الطرقية يف ربط حد السوامل بني خمتلف األقطاب 

لعبت الشبكة الطرقية دورا هاما يف نشأة وتطور بلدية حد السوامل، فموقع املدينة عند ملتقى شبكة طرقية كثيفة ومتنوعة على 
سيارة  21111اليت تعرف ضغطا كبريا بسبب حركة املرور. وتقدر احلركة اليومية للمرور ب  3رأسها الطريق الوطنية رقم 
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وتعترب النقطة الكيلومرتية الثالثني النواة األوىل للمركز احلضري حد  (Ouzlim Hassan 2008)    خالل الصيف
 .3882السوامل يرتكز هبا النشاط التجاري واخلدمايت. ابتداء من سنة 

 

 

IV.  اجملال  التحوالت اجملالية علىانعكاسات 

 .انتشار واسع لألنشطة الغري املهيكلة ابجملال 1

ابلرغم من وجود جمموعة من األنشطة التجارية واحلرفية، وكذا الوحدات الصناعية املهمة، إال أننا جند نسبة مهمة من الساكنة 
شطة بعدم واألزقة من أجل إعالة اسرهتم، وتتميز هاته األنتتجه إىل ممارسة األنشطة التجارية واخلدماتية املعيشية يف الشوارع 

استقرارها يف الزمان واملكان، فهي إما مومسية أو مؤقتة، كما تتجول عرب أماكن متعددة يف شكل حمالت متنقلة على عرابت أو 
الفوضى وتشويه  على خلق فرشات أرضية، وما مييز هذه األنشطة كوهنا ال تعرف احملاسبة وال ختضع للضرائب، كما أهنا تعمل

 منظر اجملال احلضري.

وانطالقا من البحث امليداين، مت معرفة أمهية هذه األنشطة من حيث العدد والنوع، مت التوصل إىل أن توزيعها اجلغرايف داخل 
 اجملال ال تعرف تركز يف نقطة واحدة، بل تتوزع يف ثالثة مواقع داخل اجملال:

 

 داخل اجملال العام

 أنواع األنشطة نشاط % نسبة كل

 ابئع املالبس 46

 املواد الغذائية 17

 التجهيز املنزيل 12

 احلرف واخلدمات  17

 األنشطة األخرى 8

  

 حد السوامل: توزيع األنشطة غري املهيكلة ابجلماعة احلضرية 2اجلدول رقم 

 2121املصدر: استمارة ميدانية شهر يوليوز 
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من خالل املعطيات الواردة يف اجلدول نالحظ على األنشطة الغري مهيكلة داخل اجلماعة الرتابية تعرف تنوعا  كبريا، إذ        
من جمموع األنشطة، علما أن املدينة تتوفر عدة على حمالت بيع للمالبس يف كل  99 %حتتل جتارة املالبس يف نسبة مهمة ب

، مت بعدها أنشطة 37%ركز  التجاري الساحل، مت تليها األنشطة املرتبطة ابملواد الغذائية حبوايل وكذا امل 11من املركز التجاري 
، وميكن تقسيمها إىل نوعني : بيع األفرشة 32%، يف حني جند التجهيز املنزيل تشكل تقريبا 37%احلرف و اخلدمات بنسبة 

رغبة السكان يف  يف الدينامية الدميغرافية اليت شهدهتا املدينة، وأيضا يف وبيع األواين املنزلية، وتتجلى أمهية هذا النوع من التجارة
أتثيث منازهلم، لكن تبقى "األواين املنزلية" الفرع املهيمن على هذا النوع من التجارة السيما تلك اليت تتوافق مع القدرة الشرائية 

 .9%ا األنشطة األخرى بللساكنة احمللية و املتوافدة عليها من األرايف اجملاورة، مث أخري 

 . انتشار البناء العشوائي واختالل يف مرفولوجية املدينة 0

يشكل البناء العشوائي أو الغري قانوين مشكلة جد معقدة انتجت وحدات سكنية غري منتظمة تفتقد إىل تلك اجلمالية       
 العمرانية اليت من املفروض أن تكون يف جمال حبجم مجاعة حد السوامل.

األمناط من السكن هلا خملفات وأضرار بيئية كبرية ترتبط أساسا بضعف أو غياب الصرف الصحي، مع انتشار بعض  هاته
 العادات والسلوكيات املؤثرة على مجالية املدينة واليت تنعدم فيها أبسط شروط احلفاظ على املنظومة البيئية للمدينة.

 (: السكن العشوائي )دوار الصخر 4و  3الصورة رقم  

  
 2121املصدر: الصورتني بعدسة الباحث غشت 

 : البناء العشوائي حبي املنزه )دوار محان(6و  5الصورة رقم
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 2121املصدر: الصورتني بعدسة الباحث غشت 
تساءل على دور نأمام هذا الواقع املرتبط ابنتشار السكن العشوائي، وأثره السليب على مورفولوجية اجلماعة احلضرية حد السوامل 

 تصميم هتيئة ومدى تطبيق حمتواه على أرض الواقع.

 الرتاجع الفالحي وتصاعد وثرية التعمري والنشاط الصناعي. . 3
  التوسع احلضري علىى األراضي الفالحية 

كانت الفالحة تعد عماد االقتصاد وأهم األنشطة املزاولة من طرف الساكنة على الرتاب احمللي، وتعتمد على عنصرين أساسني: 
وترقية اجلماعة  2118الزراعة وتربية املاشية، لكن مع إنشاء وحدات صناعية يف سنوات التسعينات، وبعد تقسيم اإلداري سنة 

النشاط ينكمش ويرتاجع متأثرا بسيادة الطابع احلضري، حيث تتحول معظم األراضي  إىل مستوى مجاعة حضرية، أخد هذا
 الفالحية ابلتدريج إىل قطع عقارية للبناء والتجهيز وقطع عقارية للوحدات الصناعية. 

 

 

 :07الصورة رقم 

أرض أوالد التهامي 
2139 

 

 

 :08الصورة رقم

أرض أوالد التهامي 
2121 

 .2121و  2016 الباحث خالل الفرتتنياملصدر: عدسة 
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 : التوسع العمراين على حساب اجملاالت الفالحية. 4اخلريطة

من خالل اخلريطة والصورتني، يتضح على أن حركية التصنيع والعمران توسعا على حساب جماالت كانت فالحية ابمتياز 
 بفعل ما يتوفر عليه اجملال من مؤهالت طبيعية تتأتى لقيام أنشطة زراعية مهمة. 

بني النمطني  جملال، بل الزال هناك جتمعإن الرتاجع الذي عرفه القطاع الفالحي حبد السوامل ليس ابلضرورة اختفاء أثره اب   
الريفي واحلضري، األمر الذي جيعل ضواحي اجلماعة حتتفظ ببعض املظاهر القروية، ويتمثل ذلك بشكل كبري يف ممارسة بعض 

 .أرضية عاألنشطة الفالحية، كزراعة البورية والرعي جبانب الطروقات املعبدة أو ابلتجزيئات اليت مل يتم بناؤها بعد أو يف بق

 وحدات صناعية ذات إشعاع مهم. 

إن النشاط الصناعي يشكل قاعدة اقتصادية اساسية ابملدينة، فهو احلجر األساسي الذي أذى إىل انتشار التوسع احلضري، 
وما مييز النشاط الصناعي هو وجود بعض الوحدات اإلنتاجية اليت هلا إشعاع مهم على الصعيد الوطين والدويل، خاصة 

 ت الصناعية الغذائية اليت أصبحت تستقر ابملنطقة تبعا ملا يوفره اجملال من امتيازات مهمة.  الوحدا

انطالقا من العمل امليداين يف شكل مقابلة مع أحد موظفني ابإلدارة داخل هاته الوحدة اإلنتاجية )بيسكوليكس(، مت أتكيد و 
يزداد  الوطين بشكل كبري، خاصة اجلزء الشمايل، كما أن اإلنتاجلنا على أن هاته الوحدة تقوم بتوزيع منتوجاهتا على مستوى 

بشكل كبري خاصة خالل األايم الدراسية ويقل يف الصيف، ما يوضح لنا ذلك هو عدد العمال الذين يتم توقيع مهم عقدة 
 عمل حبيث يتم استقبال عدد مهم يف بداية شتنرب وأكتوبر عكس األشهر األخرى.
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 : خريطة إشعاع بيسكوليكس على املستوى الوطين 5رقم اخلريطة

V. :خامتة 

سامهت جمموعة من العوامل يف التحوالت اجملالية حلد السوامل كان أوهلا النمو الدميغرايف إذ تعترب اجلماعة من اجلماعات اليت      
شهدت منو دميغرافيا سريعا، وهذا النمو سامهت فيه حركات اهلجرة بشكل أساسي كما يشكل السوق األسبوعي النواة األصلية 

والزال له دور مهم يف اجملال ابعتباره له إشعاع إقليمي وجهوي، إذ يليب حاجيات السكان الغذائية يف   للمدينة للنشأة املدينة،
كل املناطق اجملاورة، إضافة إىل مسامهته بنسبة مهمة من جمموع مداخيل اجلماعة احلضرية. وإىل جانب السوق األسبوعي، 

اليت متر من مركز املدينة،  3دد والنوع، إذ جند الطريق الوطنية رقم فاجملال حبكم موقعه الذي ميتاز بشبكة طرقية متنوعة الع
ابإلضافة على طرق تربط املدينة مبحيطها الوطين واجلهوي واإلقليمي، كما خترتقها طريق السيار اليت تربط ما بني الدار البيضاء 

اء(، رب األقطاب احلضرية ابملغرب )الدار البيضومدينة أسفي، والذي من شأنه أن يعزز من دينامية اجملال. كما أن القرب من أك
وما عرف من حتوالت، انعكست على حميطه الضاحوي الذي يشكل جمال حد السوامل جزء منه، ابعتبار هذا اجملال له من 

 خصوصيات عقارية ما جيعل هذا القطب يتوسع على حسابه مبختلف األشكال.

الحي الرتاجع الفت منها ما هو إجيايب وما هو سليب هذه األخرية منها سامهت كل هذه العوامل يف جمموعة من االنعكاسا
يات هذه انتشار البناء العشوائي واختالل يف مرفلوجية املدينة ومن بني إجيابوالزحف العمراين على األراضي الفالحية إضافة اىل 

 م يف التنمية الرتابية للجماعة.صناعية ذات إشعاع مهم من شأهنا أن تساه التحوالت تذكر ال احلصر انشاء وحدات

 

إنجاز:الطالب عبد ميدانية املصدر: مقابلة 
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VI. .قائمة املراجع 
 الئحة املراجع ابللغة العربية 

 .3919. ص.2119نونرب  21. 2999اجلريدة الرمسية للملكة املغربية رقم  -

 .2139اإلحصاء العام للسكان والسكىن  -

الدوائر والقيادات واجلماعات احلضرية أكتوبر( بتحديد قائمة  29) 3928شوال  29املؤرخ يف  221-19-2املرسوم رقم -
، 2119نونرب  21، 2999والريفية يف اململكة وأعضاء اجملالس املنتخبني يف كل مجاعة، اجلريدة الرمسية للمملكة املغربية، عدد 

 .3919ص 

-2رقم (، املعدل واملكمل للمرسوم  2118بونبو 33) 3911مجادى الثانية  37املؤرخ يف  121-18-2املرسوم رقم  -
(، الذي يضع قائمة الدوائر والقيادات واجلماعات احلضرية والريفية ابململكة، وكذلك عدد 3928شوال  29، )19-221

 .3113ص  2118يونيو  39، 2799أعضاء املنتخبة يف كل مجاعة "، اجلريدة الرمسية للمملكة املغربية، العدد 

 .11ملغرب، الطبعة األوىل، ص:(: أطلس ا2111ركالة رشيد، الرفاص حممد واخرون )  -

املدن الكربى املغربية: إثبات الذات وتناقض الوجدان، امللتقى الثاين الوطين اجلغرايف املدن، النظم  :(3882قاسم مجادي )-
 منشورات كلية األدب بنمسيك / الدار البيضاء. 3882يناير  29-27احلضرية وإنتاج اجملال املديين، 

 لفرنسيةالئحة املراجع ابللغة ا 

-Ouzlim Hassan 2008 ; Le centre Soualem/Sahel a la recherche d’une 
municipalité «soutenable» ; Institut Nationale D’aménagement et d’urbanisme ; 
Rabat 2008 

P. AYDLOT. 1985 : Economie régional et urbain Edition ; paris ; p289- 

-  Paul robert ; 1983.le petite robert-dictionnaire alphabétique، et analogique de 
la langue française، «collection les usuels du robert /p78
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 تقييم استحضار البعد البيئي يف برامج عمل اجلماعات الرتابية ابملدن املغربية

 مقارنة حاليت بركان وبين مالل
Evaluation of the invocation of the environnemental dimension in the action programs of territorial 

communities in Moroccan cities 

Comparison of the cases of Berkane and Beni Mellal 

 )أستاذ التعليم العايل( عبد الواحد بوبرية)ابحث بسلك الدكتوراه(،  فوزي بشري

 ، الكلية املتعددة التخصصات اتزةخمترب اجملال التاريخ الدينامية والتنمية املستدامة

Bachri.fouzi@usmba.ac.ma 

 لخص:امل

منوذج تفسريي يرتكز على تقييم مدى استحضار البعد  يتناول هذا املقال إشكال املوازنة بني القطاعات احلضرية، من خالل
 ابية ابملدن املغربية، عرب مقارنة منوذجني حضريني مها مدينيتضمن هندسة برامج عمل اجلماعات الرت  البيئي يف عالقته ابألبعاد األخرى،

بركان وبين مالل، لقياس أمهية البعد البيئي يف التخطيط اجلماعي، ومدى اهتمام الفاعل احمللي به، وكذلك تسليط الضوء على طبيعة 
ئي يف التخطيط، واملنهج كل جتربة يف اعتماد البعد البيوذلك ابعتماد املنهج املقارن إلبراز خصوصية   املشاريع البيئية املسطرة وتكلفتها.

 الوصفي لبيان طبيعة التشخيص البيئي يف كل برانمج، مع إحصاء عدد املشاريع وطبيعتها وكلفتها املالية.

 برامج اجلماعات. –املدن  –التنمية احلضرية  –البعد البيئي  –التقييم   الكلمات املفاتيح:

Abstract: 

This article is about the problematic of urban sectors Balancing from an explanatory view that 

is based on assessing the extent of recalling the environmental dimension in relation with the 

other dimensions; within structuring Programs of the urban communities' work  in Moroccan 

cities. 

 And this is by comparing two urban models that are Berkane and Beni Mellal city; in the 

purpose of measuring the importance of the environmental dimension in the urban planning as 

well as the extent of the local actor interesting; moreover shading light on the nature of the well 

organised environmental projects and it’s financial. 

 The comparative methodology is provided in this article and this is for introducing each 

experience speciality in considering the environmental dimension in planning, and the 

descriptive methodology for revealing environmental nature diagnosis in each programme, and 

mailto:Bachri.fouzi@usmba.ac.ma
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finally the statistical approach for determining the projects number as well as its nature and its 

financial cost. 

Keys words: Assessment - Environmental dimension - Urban development - Cities - 

Community programs. 

 

 

 تقدمي:

استحضار خمتلف األبعاد: االقتصادية،  يرتكز التدبري احلضري املستدام للمدن، على مقومات أساسية ضرورية للتنمية الرتابية، تتجلى يف
زنة ااالجتماعية، اجملالية، والبيئية، حيث تبقى املوازنة بينها مطلبا اسرتاتيجيا لتحقيق االستدامة يف خمططات التنمية احلضرية، ألن املو 

ادي إشكالية تغليب نموية، لتفيف نفس الوقت؛ مطلوبة يف التدبري الرتايب اجليد، خاصة خالل مرحلة وضع املخططات الت وأداة مبدأ 
قطاع على آخر. والبحث يف إشكالية ضعف املوازنة بني القطاعات احلضرية )األبعاد( يف التخطيط احلضري، يعترب جماال خصبا للبحث 

 علني احملليني.االعلمي، بغية املسامهة يف التنبيه إليها كمبدأ منهجي جيب اعتماده خالل هندسة املخططات التنموية احمللية من طرف الف

وألجل ذلك؛ عاجلت هذه الدراسة تقييم استحضار البعد البيئي يف التخطيط اجلماعي، من خالل مقارنة حاليت مدن بركان وبين  
مالل، للتوصل إىل مدى اهتمام الفاعل احمللي ابلبعد البيئي يف تدبريه لقضااي املدينة. وذلك ابعتماد منهجية واضحة، ارتكزت على 

(" أبرزها، وحتديد طبيعة التشخيص البيئي الوارد يف برامج عمل PACدوات التدبري اجلماعي اليت يعترب "برانمج عمل اجلماعة)إيضاح أ
 اجلماعات الرتابية للمدينتني، مع إبراز نوع االختالالت البيئية املرصودة ودرجة أتثريها، مع مقارنتها فيما بينها، إضافة إىل مقارنة

ع املختارة ابلنسبة للمدينتني، وحتليلها من حيث عددها، أنواعها، واستدامتها، زايدة على دراسة التكلفة املالية للمشاري التدخالت البيئية
واخلطاطات،  البيئية املسطرة يف ارتباطها مع مشاريع القطاعات األخرى، ابعتماد خمتلف وسائل التعبري البياين، سواء اجلداول، املبياانت،

 ة واضحة لإلشكالية املطروحة حول مدى حضور البعد البيئي يف ختطيط تنمية املدن.هبدف بناء إجاب

 أوال: التخطيط اجلماعي دعامة أساسية الستدامة املدينة ابملغرب

 متكني اجلماعات الرتابية من أدوات التخطيط اجلماعي .0
(، 2131،.ع.ج.مماملنظومة املؤسساتية لبالدان")"يعترب التخطيط اجلماعي اليوم عنصرا أساسيا يكرس دور اجلماعة الرتابية ضمن 

، مث موارد ابعتباره " مقاربة تشاركية تسعى لدفع الفاعلني احملليني إىل حتديد أهدافهم التنموية اليت يتطلب تنفيذها تعبئة املوارد احمللية أوال
والقرارات والربامج واالسرتاتيجيات املمكن (، انطالقا من ختطيط خمتلف التدخالت 2131)م.ع.ج.م الشركاء من جهة اثنية"

لى مستوى التنمية الرتابية " فاعل أساسي ع واليت يبلورها أبرز اعتمادها، هبدف حتقيق التنمية املنتظرة، وتلبية حاجيات الساكنة احمللية.
(، خاصة مع منح اجلماعات 2139)أوعيسا،أال وهو اجمللس اجلماعي، حيث أصبح هذا األخري املمثل الرئيسي للسكان ومتطلباهتم"
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املتعلق ابجلماعات الرتابية، أصبحت مسؤوليات  331.39الرتابية املزيد من االختصاصات مبوجب القانون التنظيمي اجلديد رقم 
 ياجلماعات جسيمة فيما خيص تدبري شأن مجاعاهتم، من حيث حتسني البنيات التحتية والتجهيزات األساسية، وتنمية االقتصاد احملل

 (.2011)اهليلوش  ، وتوسيع الولوج للخدمات العمومية ومحاية البيئة احملليةوالتشغيل

ف قضااي التنمية املستدامة ملختل والتدبري اجلماعينيولتحقيق ذلك مت متكني اجلماعات الرتابية ابملغرب من عدة أدوات ختص التخطيط 
، الذي خيطط التنظيم العام للتنمية العمرانية خالل مدة ال (SDAU)عمرانيةعلى مستوى املدينة، أبرزها التصميم التوجيهي للتهيئة ال

(. 2118.ع.ج.م )م ة واملؤسسات العامةسنة، كما أنه ينسق أعمال التهيئة اليت تقوم هبا الدولة واجلماعات الرتابي 22ميكن أن تتجاوز 
ميم التهيئة حمللية من اختاذ التدابري التحفظية الالزمة إلعداد تصإضافة إىل تصميم التنطيق الذي" يهدف إىل متكني اإلدارة واجلماعات ا

(، زايدة على تصميم التهيئة الذي يعترب "وثيقة للتعمري التنظيمي اليت 32.81واحلفاظ على توجيهات خمطط التهيئة العمرانية")قانون
ة العمرانية إىل يت ترتجم توجهات خمطط توجيه التهيئحتدد حق استعمال األرض داخل الرقعة اليت يطبق فيها، وهو بذلك يعد األداة ال

(. هذه النماذج من أدوات التخطيط احلضري أعطت دفعة قوية للجماعات 2118)م.ع.ج.م  مقتضيات ملزمة للدولة واخلواص
نقائص اليت اعرتهتا، لالرتابية يف تدبري قضااي جماالهتا املتنوعة، وسامهت بشكل كبري يف دفع مساراهتا التنموية حنو األفضل، رغم ا

بيئية ملنطقة جماليا. فهي واثئق تعرب عن خمتلف املؤهالت االقتصادية واالجتماعية والو جهها قانونيا، تنظيميا، إداراي، والتحدايت اليت توا
 (، يستوجب استثمارها من طرف خمتلف األطراف املعنية ألجل استدامة التدخالت التنموية.2139)املصمودي  حمددة

الرتابية، هي املخطط اجلماعي التنمية الذي جاء به امليثاق اجلماعي لسنة  أن أبرز أداة طورت التخطيط االسرتاتيجي للجماعاتإال 
املتعلق ابجلماعات الرتابية، ابعتباره "وثيقة  339.31، والذي ظهر حتت مسمى "برانمج عمل اجلماعة" يف القانون اجلديد  2118

شاريع واألنشطة ذات األولوية املقرر أو املزمع إجنازها برتاب اجلماعة هبدف تقدمي خدمات القرب للمواطنات مرجعية للجماعة لربجمة امل
(، إنه يشكل أداة فعلية لرتشيد وعقلنة تدبري خمتلف التدخالت التنموية وموازنتها، وفق مبدأ 12.39.113واملواطنني" )املرسوم 

لق تلبية احلاجيات احلضرية لألجيال احلاضرة، وضمان حاجيات أجيال املستقبل، ابعتماد االستدامة لتحقيق حكامة املدينة، من منط
مرتكزات وآليات وقواعد تضمن استدامة املدينة خالل هندسته من البداية إىل التقييم، حىت يشكل دعامة اسرتاتيجية حقيقة لتحقيق 

 استدامة املدينة ابملغرب.

 األسس واملبادئ: الرتابية برانمج عمل اجلماعة .0
املتعلق ابجلماعات الرتابية، ميكن  339.31ميثل برانمج عمل اجلماعة مسلكا جديدا، وأداة حديثة نص عليها القانون التنظيمي 

استثماره يف حتقيق التنمية احلضرية املستدامة، ابعتماد التخطيط االسرتاتيجي الذي ميثل أبرز الوسائل جناعة ألي تقدم تنموي مستدمي، 
(، 2133بقصي والزرهوين ) هو يساعد على قراءة املستقبل والتحضري له، من خالل استقراء وحتليل احلاضر الستشراف املستقبلف

 وفق اعتماد العديد من املقومات واألسس واملرتكزات، مع احلرص على تفادي النواقص والتعثرات املمكنة خالل هندسته.
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 اجلماعة الرتابيةاألسس الضرورية إلعداد برانمج عمل  0-0

حىت يتحقق الفعل التنموي اإلجرائي لربانمج عمل اجلماعة الرتابية، ويتسم ابجلودة واإلتقان واالستشراف، ويتحمل مجيع الفاعلني 
اخلاص إبعداده األسس الكربى اليت جيب اعتمادها خالل هندسته  12.39.113مسؤولية جناعة بنائه، بني املرسوم التنظيمي املرسوم 

 داده، واليت ميكن إمجاهلا يف اآليت:وإع

 حتديد األولوايت التنموية ابجلماعة؛ -

 مع برامج التنمية اجلهوية او اإلقليمية عند وجودها؛ اإللتقائيةحتقيق االنسجام  -

 اعتماد البعد البيئي أمر ضروري لتحقيق التنمية املستدامة؛ -

 للجماعة أو اليت ميكن تعبئتها.األخذ بعني االعتبار اإلمكانيات املادية املتوفرة  -
هذه األسس األربعة تشكل املنطلقات الكربى إلعداد برامج عمل اجلماعات الرتابية من جهة، كما ميكنها أن تشكل جماالت خصبة 

ييم قللبحث األكادميي، من حيث تقييم حضورها واعتمادها واحرتامها من جهة اثنية، وهذا ما تصبو إليه دراستنا هاته، من خالل ت
يف  ةاعتماد البعد البيئي يف برانمج عمل اجلماعات الرتابية، وفق مقارنة حاليت مدينة بركان ومدينة بين مالل، ابعتباره أحد األبعاد اهلام

 ختطيط استدامة املدن، اليت جيب أخذها بعني االعتبار، ومنحها حيزا وافرا من التخطيط والتفكري والتمويل.

 تمادها يف إعداد برانمج عمل اجلماعة الرتابيةاملبادئ املقرتح اع 0-0

ألجل ضمان مسامهة التخطيط اجلماعي يف التنمية املستدامة مبفهومها اإلجرائي، وحتقيق استدامة املدينة، وتناول خمتلف القطاعات 
د من ة لتجاوز العدياحلضرية، ميكن اعتماد أربعة مبادئ اسرتاتيجية خالل مراحل إعداد برانمج عمل اجلماعة، قد تكون كفيل

 االختالالت املنهجية والتخطيطية والتنموية، اليت ميكن أن تعرتي الربانمج، ومن خالهلا تعثر طموح االستدامة يف ختطيط تنمية املدينة؛
 واخلطاطة اآلتية تبني هذه املبادئ األربعة املقرتحة لتحقيق جودة برامج عمل اجلماعات الرتابية:
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 مقرتح من الباحثنياملصدر: تركيب 

جناعة التخطيط  وتوجيهية لتحقيق مبدئيةهذه املبادئ األربعة مرتابطة ومتداخلة فيما بينها، أحدها يكمل اآلخر، وهي تشكل دعامة 
ستدامة . فاالدينةواستدامة املاجلماعي، وجودته وإتقانه، خالل إعداد برانمج عمل اجلماعة الرتابية، الذي حيمل التدخالت الذكية لتنمية 

مبدأ يقوم على تلبية حاجيات التكتالت البشرية احلاضرة، مع شرط التخطيط للحفاظ على حاجيات أجيال املستقبل، من خالل 
تقوية متاسك املدينة ومتكينها من أدوات الصمود يف وجه خمتلف التهديدات والتغريات واملخاطر املتنوعة واملتوقعة، وهلذا" يتعني على 

على إدماج اخلطط املتعلقة ابلطاقة واملناخ وأهداف التنمية املستدامة يف رؤيتها وبراجمها اخلاصة ابلتنمية احمللية وأن املدن أن حترص 
(. حىت يتيح ذلك 2139تنخرط يف دينامية االنتقال الطاقي والبيئي من خالل اعتماد أمناط االستهالك واإلنتاج املسؤولة")م.إ.إ.ب 

جلهات فرصة مثينة لتملك رؤية طويلة املدى وبرانمج تنمية مدمج ومستدام قادر على الصمود" )م.إ.إ.ب، " للمدن وكربايت املدن وا
 ( أمام خمتلف التحدايت البيئية واالقتصادية واالجتماعية.2139

ليها مبدأ االستدامة، ع واالستدامة تستلزم ابلضرورة مبدأ املوازنة بني خمتلف القطاعات احلضرية، وذلك استنادا على الركائز اليت يقوم
الشغل  إحداث فرصو من حيث تقليص الفوارق االقتصادية واالجتماعية والبيئية، واملوازنة بينها من حيث عدد التدخالت املربجمة، 
 (. 2139م.إ.إ.ب ) والثروة، واحملافظة على البيئة، وتعزيز الصمود على املستوى االقتصادي واملناخي، واالستخدام املسؤول للموارد

أما املشاركة والشراكة فهما دعامتان أساسيتان لضمان حتمل املسؤولية التنموية من طرف مجيع الفاعلني، وذلك " ابعتماد أساليب 
احلوار الدميقراطي مع املواطنني، وإشراكهم يف حتديد وإجناز االختيارات، وهذا النهج هو األكثر مالءمة لسياسة إعداد الرتاب على 

وحىت تصبح الشراكة واقعا وثقافة وممارسة، فمن الضروري احلرص على اعتماد إلزامية التنسيق بني املتدخلني مع حتديد أرض الواقع، 

مبادئ 
اإلعداد

االستدامة

اإلجرائية

المشاركة 
والشراكة

الموازنة
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األولوايت وبلورة آليات التحكيم، من خالل العمل على سن قانون إطار لسياسة تعاقدية بني الدولة واجلماعات احمللية ومنظمات 
 ورة تصور توافقي بني الفاعلني وحتديد أدوار كل واحد منهم يف إجناز املشاريع التنموية")و.إ.ت.و.ب.ماجملتمع املدين، كأداة أساسية لبل

2113.) 

وفيما خيص مبدأ اإلجرائية فهو مرتبط بوضع اسرتاتيجيات عملية قابلة للتنفيذ الواقعي من خالل "االرتكاز على تدابري ملموسة  
(، خاصة على املستوى 2139.م.ب جيات واملخططات والربامج اليت هي يف طور التنفيذ")و.موميدانية، وكذا االعتماد على االسرتاتي

 احمللي من خالل تطويرها وتكييفها مع مقومات التنمية املستدامة إجرائيا وماليا.

يزة كفهذه املبادئ األربعة كفيلة بتحقيق التدبري االسرتاتيجي للمدن واستدامتها، إال أن املوازنة بني القطاعات احلضرية األساسية يعترب ر  
 اأساسية يف اسرتاتيجيات االستدامة، خاصة البعد البيئي يف عالقته ابلتغريات املناخية واحملافظة على الطاقة، وتثمني املوارد يبقى أمر 

ملحا، جيب االهتمام به خالل إعداد برانمج العمل اجلماعة من انحية أوىل، ودراسة اهتمام اجلماعات الرتابية به يبقى أمرا ضروراي 
   منهجيا وعلميا، لتثمني حضوره يف التخطيط اجلماعي من انحية اثنية.

 ماللوبين اثنيا: تقييم استحضار البعد البيئي يف برامج عمل اجلماعتني بركان 

 اخلصائص العامة ملدينيت بركان وبين مالل: .0
مدينة بركان هي حاضرة سهل تريفة وجبال بين يزانسن ابلشمال الشرقي للمملكة املغربية، أسس نواهتا احلضرية األوىل املستعمر الفرنسي 

 2139ددها سكاهنا سنة كلم، وصل ع  71كلم، وعن مدينة الناظور ب   21، ال تبعد عن مدينة وجدة إال ب 3819بدءا من سنة 
نسمة، مناخها متوسطي جاف معتدل احلرارة، حميطها القروي يتميز بنشاط فالحي قوي، يشتهر إبنتاج احلوامض  318111إىل 

 وطنيا ودوليا، إضافة إىل املؤهالت السياحية املتنوعة كجبال اتفوغالت وسواحل السعيدية ورأس املاء.

 "بين مالل خنيفرة"، متتد بني األطلس املتوسط وسهل اتدلة، وتقع على احملور الطرقي بني مدينةأما مدينة بين مالل فهي عاصمة جهة 
نسمة،  382221حوايل  2139كلم، وصل عدد سكاهنا سنة   383كلم، وبني مدينة مراكش ب   129فاس اليت تبعد عنها ب 

 .صيفا، وتنخفض عن الصفر شتاء 91ذات مناخ قاري، ترتفع درجة حرارهتا إىل 

عرفت املدينتان مؤخرا إجناز وثيقيت" برانمج عمل اجلماعة" لكل واحدة منهما، هبدف وضع تصورات  تنموية واضحة هلما من خالل 
برجمة العديد من املشاريع اليت مهت خمتلف القطاعات احلضرية، إال أن التقييم األويل هلاتني الوثيقتني، يبقى مرحلة أساسية ألجل 

جية ية املستدامة على مستواها مستقبال، بغية جتاوز خمتلف النقائص اليت ميكن أن تعرتيها، سواء تعلق األمر ابملنهتصحيح مسارات التنم
 داملعتمدة يف إعدادها، أو بعملية التشخيص، أو مبرحلة حتديد األولوايت التنموية، زايدة على مسألة االجتهاد يف حتقيق املوازنة بني عد

 األبعاد االسرتاتيجية للتنمية املستدامة.املشاريع املربجمة حسب 
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هذا ألن التقييم يسائل ابخلصوص أسس السياسة احمللية املسطرة واملتبعة، ابعتباره نشاطا يرمي إلحداث ثقافة جديدة لتدبري الشأن  
تظارات الساكنة واملوارد املشاريع وان العام، هتدف إىل املساعدة وإعادة توجيه السياسة املتبعة، حنو شروط التنظيم واملشاركة واملالءمة بني

(، خاصة قياس درجة حتقيق غاايت التنمية املستدامة الكربى املتمثلة يف 312، ص2131املعبئة وتوجهات االستدامة)م.ع.ج.م 
ك االجتماعي ساجلاذبية، احملافظة على البيئة وحتسينها، القدرة على التكيف والصمود، االستخدام املسؤول للموارد الطبيعية، التما

(، ألهنا مداخل اسرتاتيجية لتوجيه التدبري الرتايب للمدن حنو االستدامة والصمود أمام حتدايت املستقبل 18ص 2139والرفاه)م.إ.إ.ب 
 املناخية واالجتماعية واالقتصادية.

 ملتطلبات التنمية املستدامة ال يرق التشخيص البيئي ابملدينتني: تقليدي .0
أساسية وحساسة خالل وضع خمططات التنمية مبختلف أنواعها، فأي خلل يصيبه، سواء منهجيا، معرفيا،  يعترب التشخيص مرحلة

إحصائيا أو زمنيا، قد يؤدي إىل نتائج وخيمة على مستوى فهم االختالالت واحلاجيات واألولوايت الضرورية الستدامة املدينة، مما 
األجيال  جية اليت توفر حاجيات التجمعات البشرية احلالية، وحتافظ على حاجياتحييد مبسارات التنمية عن سكة التدخالت االسرتاتي

الالحقة. ولضمان جودة التشخيص املطلوب، البد من االنفتاح على التقنيات التكنولوجية احلديثة، واملؤشرات الواضحة، وكذا األطر 
كراهات املالية، خمططاتنا وبراجمنا التنموية، نظرا للكثري من اإل  البشرية املتخصصة ذات الكفاءات العالية، وهذا ما يغيب كثريا عن بعض

 التقنية، الزمنية، وحىت الرغبة الغائبة أحياان عن حتقيق اجلودة يف هاته الربامج.

وكنموذج توضيحي؛ جند التشخيص البيئي اليت تضمنه برانمج عمل مجاعة بركان، قام على منهجية حاول معتمدوها تقدمي تشخيص 
لة، و فعال، بناء على" االستشارات اليت متت مع خمتلف الفاعلني وفعاليات اجملتمع املدين واهليئات املنتخبة واملصاحل اإلدارية التابعة للد

(،  وذلك ابعتماد "منهجية 2139ألجل وضع برانمج عمل يشخص واقع املدينة وحيدد حاجياهتا بشكل مشويل ومندمج")مجاعة بركان
اسرتاتيجي تشاركي من خالل آليات احلوار والتشارك املنصوص عليها قانونيا، وبعد علمي اعتمد منهجية التحليل  ذات بعدين: بعد

(، وألمهية البعد البيئي كذلك؛ فقد خصص يوما كامال للورشة املوضوعاتية اخلاصة ابلبيئة، 2139 كان")مجاعة بر SWOTالرابعي
يص التشخيص، حاول برانمج عمل مجاعة بركان تضمني بعضها لتقدمي رؤية واضحة نسبيا للتشخويف سياق اعتماد املؤشرات واألرقام يف 

 البيئي ابملدينة، كما يبني اجلدول اآليت ذلك:

 احلاجيات واالختالالت القطاع البيئي

 رمي األزابل املنزلية بطريقة عشوائية، وعدم احرتام توقيت عملية مجعها بواسطة الشاحنات، - النفاايت

 كل نقط سوداء عشوائية للنفاايت تسيئ ملشهد ومجالية املدينة.تش -

 من أحواض طمر النفاايت ابملطرح العمومي املراقب. LIXIVIAتسرب سائل  -

 معضلة تدبري النفاايت الطبية. -
 ضعيفة غري قادرة على احتواء مياه الفيضاانت اليت هتدد املدينة. - شبكة التطهري السائل
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 من املدينة. ٪82رغم أهنا تغطي نسبة  -
 )سيدي امحد أبركان( جنوب املدينة بسبب التلوث البيئي. اخنفاض وتناقص عدد طائر اللقالق األبيض مبحمية - التلوث البيئي

 للفرد من املساحات اخلضراء. 2م9هكتار اعتمادا على مؤشر  71هكتارات، واخلصاص هو  31ضعيف جدا ال يتجاوز  - اجملال األخضر

 اخلضراء من طرف املنعشني، وضعف عمليات التشجري، وانعدام الشرطة البيئية للمراقبة.احتالل املناطق  -

 

ويف ذات السياق املرتبط بتحليل التشخيص البيئي املعتمد من لدن اجلماعتني، جند أن مجاعة مدينة بين مالل اعتمدت " منهجية تزاوج 
بني املخطط اجلماعي يف مرحلة التشخيص التشاركي، وبني منهج التدبري املبين على النتائج يف مرحلة الربجمة، ابعتبارها إطارا للتدبري 

األهداف واعتماد املؤشرات اليت تتيح املراجعة املستمرة، واختاذ القرارات والتحكم اجليد فيها، عن طريق التحليل القبلي  املبين على
، والعمل SWOT(، كما مت اعتماد " التشخيص التشاركي عرب اجملموعات البؤرية، وتطبيق منهجية 2137للنتائج")مجاعة بين مالل 

ية املتوفرة لدى اجلماعة واملصاحل اخلارجية، وكذا استثمار اللقاءات املوجهة مع ممثلي املصاحل لتجميع ابملعطيات اإلحصائية واخلرائط
(، 2137الل م اقرتاحاهتم وتوصياهتم، إضافة إىل اللقاءات املتعددة مع ساكنة األحياء ذات اخلصوصيات املتشاهبة واملتقاربة" )مجاعة بين

صات والتوصيات خالل مرحلة التشخيص، مهت خمتلف القطاعات احلضرية، واجلدول اآليت يبني حيث مت التوصل إىل العديد من اخلال
 نتائج التشخيص البيئي الذي حدد بربانمج عمل مجاعة بين مالل:

 التوصيات واملقرتحات اهلدف اخلاص

 إحداث منتزهات ومساحات خضراء، واحملافظة على املوجودة، - املناطق اخلضراء
 ،تنويع أصناف الغرس، وتكثيف التشجري املائية ابملدينة، وإحداث حدائق منوذجية،هتيئة املنابع  -

احلفاظ على 
 املوارد املائية

 إحداث حمطة لتصفية مياه الصرف الصحي إلعادة استعماهلا، -
 استغالل مياه العيون يف سقي املساحات اخلضراء، -

 تدبري املقذوفات
 امللوثة

 ،تكليف شركة خاصة بتدبري النفاايت بني املدينة ومجاعة أخرى،إعداد مطرح مراقب منوذجي مشرتك  -
 تثمني قطاع تدوير النفاايت، وإدماج العاملني يف الفرز داخل منظومة تدبري النفاايت، -

 دعم الشراكة والتعاون بني اجلماعة واجلامعة يف جمال الطاقات املتجددة، -
 ومضاعفة عدد احلاوايت وصيانتها.إجياد حلول لبؤر التلوث والبعوض داخل تراب اجلماعة،  -

 

انطالقا من التشخيص البيئي املبني يف اجلدولني أعاله، يتبني لنا أن برانمج عمل مجاعة بركان تضمن بعض املؤشرات واإلحصاءات رقم 
 قلتها وعدم كفايتها، إلبراز الوضعية البيئية الراهنة ابملدينة، وما تعانيه من اختالالت، من قبل نسبة املساحات اخلضراء، وكذا تناقص

من أحواض طمر النفاايت ابملطرح العمومي املراقب. يف حني جند أن  LIXIVIAاللقالق، واإلشارة أيضا إىل تسرب سائل عدد طائر 

  (8102/8180)المصدر: برنامج عمل جماعة بركان

.، النسخة األولية2102/2120لمصدر: برنامج عمل جماعة بني ماللا  
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برانمج عمل مجاعة بين مالل اعتمد على تقدمي جمموعة من التوصيات واملقرتحات ضمن حمور التشخيص، دون تقدمي أي معطيات 
تطلبات إعداد خلني من معرفة األولوايت البيئية اليت جيب التدخل فيها، وهذا يتناىف منهجيا مع معن احلالة البيئية ابملدينة، لتمكني املتد

ات برامج التنمية اليت تستوجب تقدمي تشخيص ملختلف القطاعات. ومن هذا يتبني أن التشخيص البيئي املعتمد تقليداي ال يرقى للمتطلب
ات حتسينها، حيث سجل انعدام تشخيص القضااي البيئية الكربى، مثل انبعاث غاز املعاصرة من أجل احملافظة على البيئة احلضرية و 

، ةالدفيئة، ومحاية واستعادة وحتسني التنوع البيولوجي، واخلدمات ذات الصلة ابلنظم اإليكولوجية، وتنوع املوارد واحلد من املخاطر الصحي
الطاقي واملائي، عالوة على مؤشرات تلوث اهلواء واملاء، حيث  (، واالستهالك32، ص2139وأيضا التكيف مع تغري املناخ)م.إ.إ.ب

 يبقى تشخيص هاته العناصر مطلبا ضروراي لربجمة تدخالت بيئية تساهم يف استدامة املدينة املغربية.

 التدخالت البيئية املربجمة ابملدينتني: طبيعتها، عددها، تكلفتها املالية .3
 وعددها ابجلماعتنيطبيعة املشاريع البيئية املربجمة  0.3

قا الاجتهد الفاعلون املكلفون إبعداد برامج عمل اجلماعتني موضوع دراستنا، يف اقرتاح وبرجمة العديد من املشاريع البيئية ابملدينتني، انط
 عمن خمرجات "التشخيص البيئي" الذي مت تقدميه، حيث متحورت هذه التدخالت حول أفكار بيئية سطحية متداولة ال تتماشى م

طموح استدامة املدينة املغربية، كان أبرزها: إحداث منتزهات وحدائق، ترميم وصيانة الفضاءات اخلضراء، بناء حمطات لتصفية املياه 
العادمة، استغالل مياه اآلابر والعيون لسقي الفضاءات اخلضراء، ابستثناء بعض املشاريع من قبيل استعمال املصابيح القليلة االستهالك 

( بشوارع مدينة بركان، إضافة إىل التفكري يف االخنراط يف مشاريع الطاقة الشمسية، عالوة على مشروع تدوير LEDلكهرابئية)للطاقة ا
 النفاايت وفرزها على مستوى املنازل مبدينة بين مالل.

لتدخالت البيئية إىل للرقي اب ورغم ذلك؛ تبقى هلذه التدخالت أمهيتها، لكن استدامة البيئة احلضرية يستوجب بذل املزيد من اجلهود
مستوايت االستدامة، ومواجهات املخاطر البيئية اليت هتدد األرض، من خالل التفكري يف إجناز خمططات النجاعة الطاقية، واملخطط 

استهالك املياه  دت ترشيوآليااحلضري للتكيف مع التغريات املناخية، ودراسة أتثري املياه العادمة على الصحة العامة والبيئة احلضرية، 
 املنزلية، والتخفيف من انبعاث غازات الدفيئة، لرتقية التدخالت البيئية إىل مستوى مبدأ االستدامة.

أما فيما خيص عدد املشاريع البيئية املربجمة ابجلماعتني، فتبقى ضعيفة مقارنة مع ابقي مشاريع القطاعات احلضرية األخرى، كما تربز 
 اآلتية: ذلك املبياانت
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مشروعا للتنمية االقتصادية واالجتماعية  27مشروعا، مقابل  32من خالل املبياانت، يتبني لنا أن املشاريع البيئية مبدينة بركان مل تتجاوز
تدخال لتعزيز احلكامة احمللية ابملدينة. يف حني برجمت مجاعة  31مشروعا للتأهيل احلضري والتجهيزات األساسية، و 39والرايضية، و

مشروعا لتنظيم اجملال والتأهيل احلضري برتاب املدينة،  91مشاريع فقط للحفاظ على البيئة والتوازن اإليكولوجي، مقابل  7ل بين مال
مشاريع لتأهيل العنصر البشري وحتسني خدمات النقل  31مشروعا لتحسني مناخ االستثمار والتنمية االقتصادية، إضافة إىل  29و

 احلضري ابجلماعة. 
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 8102/8180عمل جماعة بركان المصدر: تركيب الباحثين اعتمادا على برنامج 

  بني مالل: عدد المشاريع المبرمجة بمدينة 8مبيان

 8107/8180 بني ماللجماعة  عمل المصدر: تركيب الباحثين اعتمادا على برنامج

: عدد المشاريع المبرمجة بمدينة بركان 0مبيان  
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بشكل واضح قلة املشاريع املعتمدة للحفاظ على البيئة واستدامتها ابملدينتني، حيث مت توجيه أغلب التدخالت املربجمة حنو هذا يربز 
التأهيل احلضري والتنمية االقتصادية ابجلماعيتني، وهو ما يفسر ابحلاجيات الراهنة للمدينة املغربية، اليت تعاين من اهلشاشة، الضعف 

، الفقر، وضعف البنيات األساسية، حيث تعمل اجملالس اجلماعية على احلد منها، مقابل جعل القضااي البيئة يف االقتصادي، البطالة
املشاريع الثانوية. ولكن هذا ال مينع من التفكري من جديد يف مشاريع بيئية اسرتاتيجية حقيقية وطموحة، تتالءم مع متطلبات مبدأ 

لتدخالت البيئية التقليدية إىل تدخالت تقوم على التشخيص ابعتماد املؤشرات واإلحصاءات استدامة املدينة، من خالل االرتقاء اب
 توالدراسات البيئية احلضرية احلساسة، ابستثمار الكفاءات املتخصصة، وإشراك اجملتمع املدين املهتم ابلبيئة، وكذا استعمال التكنولوجيا

ني ريا، مقارنة مع جودهتا وفعاليتها، فمشروع بيئي واحد قوي، قد يساهم يف حتساحلديثة املتاحة، حيث أن عدد املشاريع ال يهم كث
 البيئة بدرجة مرتفعة.

 مقارنة التكلفة املالية للمشاريع البيئية املربجمة 0.3

اعات املربجمة، حىت هي أثبتت أن حضور البعد البيئي يف برامج اجلماعتني قليل جدا مقارنة مع مشاريع القطأما التكلفة املالية للمشاريع 
 احلضرية األخرى من حيث التكلفة، كما تربز ذلك املبياانت اآلتية:

 

 

التأهيل الحضري 
والبنيات األساسية

49%
التنمية االقتصادية

واالجتماعية 
والرياضية
32%

ةالمحافظة على البيئ
15%

الحكامة المحلية
4%

بمدينة   بجماعة بركان لمشاريع المبرمجةل التكلفة المالية : نسبة3مبيان  

 ، 2102/2120المصدر: تركيب الباحثين اعتماد على برنامج عمل جماعة بركان 
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حلضرية األخرى، ايتضح من املبيانني أن نسبة التكلفة املالية املرصودة للمشاريع البيئية ابملدينتني قليلة جدا مقارنة مع ابقي القطاعات 
 2.911.111.111من جمموع التكلفة احملددة جلميع املشاريع املربجمة مبدينة بركان اليت حددت يف  32حيث أهنا مل تتجاوز نسبة ٪

، وتكلفة مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية 98درهم، يف حني وصلت نسبة التكلفة املرصودة ملشاريع التأهيل احلضري إىل ٪
من جمموع التكلفة اإلمجالية  8. ونفس الشيء ابلنسبة ملدينة بين مالل، مل تتجاوز تكلفة التدخالت البيئية املرصودة ٪12٪قاربت 

درهم، مقابل ذلك استحوذت تكلفة مشاريع التنمية االقتصادية وتشجيع االستثمار على نسبة  9.893.111.111اليت قاربت 
من اجملموع املايل املرصود جلميع التدخالت. وهذا كله  11ريع التأهيل احلضري وصلت إىل ٪من التكلفة االمجالية، وتكلفة مشا ٪22

يؤكد ضعف استحضار البعد البيئي يف برجمة برامج عمل اجلماعتني، مما يستدعي ابلضرورة بذل املزيد من اجلهود من طرف الباحثني 
امة البيئة احلضرية ي يف خمتلف خمططات التدبري اجلماعي للمدن، لتحقيق استدواألكادمييني واخلرباء واملدبرين؛ لتقوية حضور البعد البيئ

 على املدى القريب واملتوسط، حىت ترقى للمستوايت املطلوبة على مستوى تدبري املدينة املغربية.

 اخلامتة:

ة حاليت بركان املغربية، من خالل مقارنإن معاجلتنا إلشكال استحضار البعد البيئي يف هندسة برامج عمل اجلماعات الرتابية ابملدن 
 وبين مالل، مكننا من التوصل إىل جمموعة من اخلالصات، مت إمجاهلا يف اآليت:

توفر اجلماعات الرتابية على العديد من أدوات التخطيط والتدبري اجلماعيني، اليت ميكن استثمار يف حتقيق التخطيط االسرتاتيجي  -
 مج عمل اجلماعة؛للتنمية املستدامة، أبرزها بران

 بمدينة بني مالل لمشاريع المبرمجةل نسبة التكلفة المالية:  4مبيان

تنظيم المجال والتأهيل
الحضري

33%

الحفاظ على 
البيئة
9%

ية مناخ االستثمار وتنم
االقتصاد

55%

ل النقل الحضري وتأهي
العنصر البشري

3%

 األولية، النسخة 2102/2120 بني مالل الباحثين اعتماد على برنامج عمل جماعةالمصدر: تركيب 
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 ملتطلبات استدامة املدينتني؛ مج عمل اجلماعتني تقليدي ال يرقالتشخيص البيئي املعتمد يف بران -

 طبيعة مشاريع احملافظة على البيئة وحتسينها عادية جدا، يغيب عنها بعد التنمية املستدامة ومواكبة التهديدات احمليطة ابلبيئة حاليا؛ -

ة للقطاعات ربجمة وتكلفتها املالية املرصودة بكلتا اجلماعتني قليلة جدا، مقارنة مع املشاريع والتكلفة املالية احملددعدد املشاريع البيئية امل -
 احلضرية األخرى.

ومقابل ذلك تبني أنه جيب القيام مبجموعة من اإلجراءات، واالنتباه للعديد من املالحظات خالل إعداد برامج عمل اجلماعات الرتابية، 
 ة استحضار البعد البيئي خالل اقرتاح مشاريع التنمية احلضرية، واليت نقرتح منها:لتقوي

 حماولة اعتماد التشخيص البيئي القائم على املؤشرات اإلحصائية واملقارنة؛ 
اسات النفاايت، كالقيام بدراسات حملية معمقة ملختلف القضااي البيئية الكربى، من قبل انبعاث غازات الدفيئة، واستهالك الطاقة، وانع

 وتلوث اهلواء.
  العمل على تقريب املوازنة بني خمتلف القطاعات احلضرية من حيث عدد املشاريع والتكلفة املالية، بغية الرفع من نسبة استحضار

 البعد البيئي يف إعداد برامج عمل اجلماعات الرتابية؛
  ،احلضري للنجاعة  من قبيل املخطط احمللي لتتبع املناخ احلضري، املخططاالجتهاد يف إجناز خمططات حملية ملختلف التحدايت البيئية

 الطاقية...
على أساس أن هذه العناصر املقرتحة حتتاج لبذل الكثري من اجلهود املشرتكة بني خمتلف الفاعلني احملليني ابملدن، وااللتزام ابلتعاون 

ر حنو حتقيق استدامة املدن ابملغرب، لتمكينها من الصمود أمام املخاطاملستمر بينهم، من أجل توجيه برامج عمل اجلماعة الرتابية 
 احملتملة والتكيف مع التغريات املناخية املهددة لألرض.
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Résumé 

La présente étude consiste à évaluer la qualité physico-chimique des eaux superficielles de 

l’estuaire du bas Sebou. Ainsi, des prélèvements des échantillons d’eau ont été effectués au 

niveau de quatre stations à 4 reprises (8h, 11h, 14h et 16h) entre juillet et août 2019. En effet, 

plusieurs paramètres ont fait l'objet d'un suivi spatio-temporel à savoir la température de l’eau, 

le PH, la DBO5, la DCO, les MES et le SO4. 

Les résultats obtenus ont révélé une augmentation importante des indicateurs de pollution 

particulièrement les teneurs de la DBO5, la DCO et les MES qui dépassent largement les 

normes marocaines. De ce fait, la qualité des eaux de l’estuaire du bas Sebou est classée dans 

la catégorie mauvaise à très mauvaise. 

Afin de pallier à cette situation préoccupante et améliorer la qualité du milieu récepteur, une 

station d’épuration permettant de traiter les eaux usées avant d’être rejetées dans l’estuaire du 

bas Sebou a été mise en place. Dans ce sens, près de 40000 m3 des eaux usées collectées sont 

traitées, un volume en deçà de la capacité potentielle de la station qui s’élève à 54.000m3, soit 

l’équivalent des besoins d’une population de 700.000 personnes. 

Mots clés: Estuaire du bas Sebou, la ville de Kénitra, Eaux superficielles, paramètres physico-

chimiques, pollution. 

 

Abstract 

The present study is intended to evaluate the physico-chemical quality of the surface water of 

the estuary of the lower Sebou. Thereby, water samples were taken at four stations on 4 

occasions (8 a.m, 11a.m, 14 a.m and 16 a.m) between July and August 2019. Indeed, several 

parameters were the subject of spatio-temporal monitoring namely the water temperature the 

pH the BOD5 the COD the suspended solids and the SO4. 

The results obtained revealed a significant increase in pollution indicators particularly the 

levels of BOD5 COD and SS which greatly exceed Moroccan standards. As a result, the water 

quality of the lower Sebou estuary is classified in the bad to very bad category. 

In order to remedy this worrying situation and improve the quality of the receiving 

environment, a wastewater treatment plant to treat wastewater before being discharged into 

the lower Sebou estuary has been set up. In this sense, nearly 40000 m3 of collected wastewater 

is treated a volume below the potential capacity of the station which amounts to 54,000 m3 

equivalent to the needs of a population of 700,000 people. 
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Introduction 

L’eau est un élément indispensable à la vie. Elle représente à la fois un enjeu politique, 

économique et stratégique compte tenu de son rôle primordial dans de nombreux domaines à 

savoir la potabilisation, l’agriculture, l’industrie, la production d’électricité et les usages 

domestiques. 

Néanmoins, en dépit de cette importance, l’eau a toujours été une ressource très convoitée et 

gravement menacée par les activités anthropiques. En effet, le rythme de développement du 

pays s’est accéléré et diverses activités anthropogéniques se sont installées dans plusieurs 

régions et grandes villes et aussi en plein milieu rural. Il en résulte une production excessive 

d’eaux usées qui entrainent des déséquilibres sérieux des écosystèmes notamment les milieux 

aquatiques récepteurs (rivières, lacs et zones humides) qui abritent de nombreux espèces et 

génèrent des éléments polluants qui peuvent affecter leur qualité physico- chimique et 

biologique . 

La ville de Kénitra, à l’instar des autres villes du pays, n’épargne pas au fléau de toutes les 

formes de pollution des ressources en eau. En effet, cette ville jouit d’une position 

géographique stratégique au débouché littoral de la plaine du Gharb et du bassin du Sebou, 

riches terrains agricoles. De même, elle dispose d’un patrimoine environnemental 

considérable, qui constitue potentiellement un atout indéniable pour son développement socio-

économique ainsi que de nombreux sites naturels jouant un rôle prépondérant dans la 

conservation de la biodiversité. Ces facteurs conjugués à la mise en place d’importants 

équipements d’infrastructure (routes, autoroute, ports, zones industrielles) ont conduit à des 

mutations très importantes qui ont transformé sa configuration spatiale et ont engendré un 

dynamisme économique et social. 

Ces transformations toujours en cours ont permis, certes, de développer le tissu productif, de 

générer d’importantes opportunités d’emplois pour des centaines de milliers de familles, mais 

au détriment de la qualité de l’environnement. Ainsi, le développement de l’infrastructure, 

surtout l’alimentation en eau potable, la canalisation pour évacuer les eaux usées, le traitement 

de ces eaux et l’évacuation des déchets n’a pas pu aller de pair avec l’accroissement de la 

population et l’extension des zones bâties. Avec 431 282 habitants (HCP, 2014), la ville de 

Kénitra fait face à une situation d’urbanisation spontanée et subit une pression croissante par 
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l’exode rural. En effet, le volume global des eaux usées produites par ladite ville est passé de 

69 000m3/j en 2015 à 82 000 m3/j en 2020. Avec l’accroissement démographique prévisible, 

ce volume attiendrait 109000 m3/j à l’horizon 2030 (RAK, 2020). 

Bien évidement, les eaux usées générées par la ville de Kénitra et qui sont de natures diverses 

(domestiques et surtout industrielles) sont déversées dans le milieu naturel en l’occurrence 

l’estuaire du bas Sebou, considéré comme étant un lieu de refuge et d'alimentation pour 

l'avifaune. Cette pollution est à l’origine des impacts préjudiciables sur la santé humaine et sur 

les écosystèmes. L’évaluation de la qualité des eaux superficielles de ce réseau hydrographique 

s’avère donc nécessaire voire indispensable pour garantir sa durabilité écologique. 

C’est dans cette optique que s’inscrit notre travail qui vise à étudier l’impact des activités 

anthropiques sur la qualité des eaux de l’estuaire du bas Sebou. Une telle étude est basée sur 

le suivi spatio-temporel de rejets urbains et industriels générées par la ville. Pour ce faire, 

l’analyse des paramètres physico-chimiques a été réalisée au niveau des points de rejet entre 

juillet et août 2019. 

1. Présentation du site d’étude 

L'estuaire du bas Sebou, traversant la ville de Kénitra (figure n°1), draine un bassin de 40000 

km2. Ce cours d’eau prend certes sa source dans le Moyen Atlas (Oued Guigou) et se jette 

dans l’Océan, 500 km plus bas vers Kénitra après avoir irrigué l’ensemble de la plaine du 

Gharb. Son débit moyen s'élève à 137 m3/s (SRAT Fès-Boulemane, 2013). En hiver, la 

moyenne la plus élevée est celle du mois de février (350 m³/s), pouvant atteindre 6 000 m³/s 

en période de fortes crues. C’est pourquoi, cet affluent est caractérisé par une certaine 

régularité hydrologique naturelle. 

Figure n°1 : Localisation de la ville de Kénitra 
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De point de vue climatique, la ville de Kénitra jouit d’un climat de type méditerranéen. La 

pluviométrie annuelle est de l’ordre de 584,2 mm caractérisée par une irrégularité 

interannuelle avec des proportions remarquables selon les années. Les températures moyennes 

annuelles sont de l’ordre de 18,2°C. 

Sur le plan humain, la ville de Kénitra a connu une croissance démographique sans précédent 

liée à la concentration des grandes unités industrielles ainsi qu'à l’exode rural. L’ensemble de 

ces paramètres a engendré une dégradation de l’environnement en absence de plans d’action 

de sauvegarde intégrés au développement socio-économique de la région. 

Sur le plan économique, la ville de Kénitra connaît une dynamique très importante dont 

témoigne l’accroissement des différents secteurs productifs. L’industrie bénéficie d’atouts 

importants notamment l’existence d’une infrastructure diversifiée (ports, zones industrielles, 

etc.) renforcée par une desserte ferroviaire et un réseau routier très dense. S’ajoutant à cela, 

une gamme très variée de produits agricoles qui servent de matières premières pour les unités 

de l’agro-industrie. 

2. Matériel et méthodes 

2.1. Campagnes de prélèvement 

Afin d’étudier la qualité physico-chimique de l’estuaire du bas Sebou, une campagne de 

prélèvement des échantillons d’eau a été effectuée. En effet, plusieurs paramètres ont fait 

l'objet d'un suivi spatio-temporel à savoir, la température de l’eau, le PH, la DBO5, la DCO, 

les MES et le SO4. Dans cette optique, quatre stations d’échantillonnages sur le bas Sebou ont 

été visitées à 4 reprises (8h, 11h, 14h et 16h) entre juillet et août 2019. 

2.2. Stations de prélèvement 

Les différentes stations de prélèvement sont présentées dans le tableau n°1 et image n°1). 

 

Station Localisation des sites Latitude Longitude 
Période de 
prélèvement 

Station 1 
Route de la base 
aérienne. 

34,269596 
34°16’10.54416"N " 

-6,645024 
6°38’42.08532"W 

01 août 2019 

Station 2 
Sous le pont de la zone 

industrielle. 

34,275671 
34°16’32.41416"N 

-6,568179 

6°34’5.4426"W 
15 août 2019 

 

Station 3 

A l'extrémité du chenal 

venturis de la station 

d’épuration. 

34,292163 

34°17’31.78752"N 

-6,567193 

6°34’1.89444"W 

29 juillet 

2019 

 

Station 4 

A 17 km de 

l’embouchure, dans la 

localité d'Ouled Berjal. 

34,336098 

34°20’9.9528"N 

-6,554379 

6°33’15.76296"W 

 

06 août 2019 

Tableau n°1 : Localisation des stations et périodes de prélèvement 
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Image n°1: Distribution de stations de prélèvement au niveau de l’estuaire 

du bas Sebou 

 

2.3. Grille d’évaluation de la qualité des eaux de surface 

Afin d’apprécier la qualité des eaux de surface, une grille a été définie par l’Arrêté conjoint du 

Ministre de l'Equipement et du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, de 

l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Environnement n°1275-01 du 17 octobre 2002 (tableau n°2). 

Cette grille est un outil national ayant pour objet de normaliser et d’unifier l’appréciation de 

la qualité des eaux de surface (eaux des rivières). Elle fixe cinq classes de qualité. Chaque 

classe est définie par un ensemble de valeurs seuils que les différents paramètres physico- 

chimiques ne doivent pas dépasser. 

Paramètres Excellente Bonne Moyenne Mauvaise Très mauvaise 

Température <20 20-50 50-100 100-200 >200 

PH 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-9,2 <6,5 ou >9,2 <6,5 ou >9,2 

DB5 <3 3-5 5-10 10-25 >25 

DCO <30 30-35 35-40 40-80 >80 

MES <50 50-200 200-1000 1000-2000 >2000 

SO4 <100 100-200 200-250 250-400 >400 

Source : Arrêté conjoint n°1275-01 du 17 octobre 2002 

Tableau n°2: Grille d’évaluation de la qualité des eaux de surface (eaux des rivières) 
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3. Résultats et discussion 

3.1. Présentation des résultats 

Les résultats des analyses des eaux superficielles de l’estuaire du Sebou (tableau n°1) sont 

comparés par rapport à la grille de qualité des eaux superficielles (tableau n°2) et récapitulés 

dans les graphiques ci-après: 

3.1.1. Température de l’eau 

Elle constitue un facteur écologique qui entraîne d’importantes répercussions écologiques 

(Leynaud, 1968). Elle agit sur la densité, la viscosité, la solubilité des gaz dans l’eau et la 

dissociation des sels dissous. Elle a aussi un effet sur les réactions chimiques et biochimiques, 

sur le développement et la croissance des organismes vivants dans l’eau et particulièrement les 

micro-organismes (W.H.O, 1987). Les valeurs de la température des échantillons d’eau 

mesurés dans les différentes stations sont représentées dans le graphique n°1. Les températures 

enregistrées varient en fonction des périodes de prélèvements, elles oscillent entre 27°C et 28 

°C dans les trois premières stations, et entre 28 et 29 dans la dernière station. Ces valeurs 

mesurées ne dépassent pas les normes marocaines, et par conséquent l’eau de l’estuaire du 

Sebou appartient à la classe bonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°1: Variations spatio-temporelles de la température des eaux suprficielles 

de l’estuaire du bas Sebou 

 

3.1.2. Potentiel Hydrogène (PH) 

 

Le PH indique l’équilibre entre les acides et les bases d’un plan d’eau. Il se mesure sur 

une échelle de 0 à 14, où un pH de 7 indique une eau neutre, et les valeurs inférieures à 7 
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indiquent des conditions acides, tandis que les valeurs supérieures à 7 indiquent des 

conditions alcalines. Les valeurs observées (graphique n°2) révèlent que le pH des eaux de 

l’Oued Sebou est alcalin dans toutes les stations étudiées (PH > 7). La valeur du pH varie entre 

7,43 (station1) et 7,99 (station 4). Ces valeurs respectent de ce fait les normes marocaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°2: Variations spatio-temporelles des valeurs de PH des eaux superficielles de 

l’estuaire du bas Sebou 

 

3.1.3. Demande Biologique en Oxygène (DBO5) 

 

Ce paramètre indique la quantité d’oxygène nécessaire pendant 5 jours pour décomposer 

partiellement ou pour oxyder totalement la matière organique présente dans un échantillon 

d’eau (IBGE, 2005). Dans notre étude, les résultats de prélèvements montrent que les valeurs 

de DBO5 sont comprises entre 10 mg O2/l et 75 mg O2/l (graphique n°3). Ces valeurs sont 

très élevées et nous renseignent sur le degré de la très mauvaise qualité des eaux de l’estuaire 

du Sebou. Les valeurs critiques sont enregistrées à 14h et à 16h, notamment dans la station 2 

située sous le pont de la zone industrielle (75 mg O2/l) et la station 4 au niveau de la localité 

d'Ouled Berjal (65 mg O2/l). Ces valeurs dépassent largement les normes marocaines.
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Graphique n°3: Variations spatio-temporelles des valeurs de la Demande Biologique en 

Oxygène (DBO5) des eaux superficielles de l’estuaire du bas Sebou 

 

 

3.1.4. Demande chimique en oxygène (DCO) 

 

Elle exprime la quantité d’oxygène nécessaire pour la dégradation par voie chimique, 

effectuée à l’aide d’un oxydant puissant, des composés organiques présents dans l’eau (IBGE, 

2005). Elle constitue l’un des paramètres les plus sensibles à la pollution et un excellent 

indicateur de la qualité de l’eau. Sa valeur nous renseigne sur le degré de pollution. Sa présence 

dans les eaux de surface joue un rôle prépondérant dans l’autoépuration et le maintien de la 

vie aquatique. 

Dans notre étude, l’évolution spatio-temporelle des valeurs de la demande chimique en 

Oxygène des eaux superficielles de l’estuaire du Sebou montre des concentrations très élevées. 

En effet, les teneurs enregistrées dans les quatre stations varient entre 19,20 mg O2/l et 17760 

mg O2/l (graphique n°4). Ces valeurs nous renseignent sur le degré de la très mauvaise qualité 

des eaux de l’estuaire du Sebou dans toutes les stations, notamment la station 2 située sous le 

pont de la zone industrielle où la valeur est de l’ordre de 17 760 mg /l (à 14h) dépassant 

largement les normes marocaines. 
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Graphique n°4: Variations spatio-temporelles des valeurs de la demande chimique en 

Oxygène (DCO) des eaux superficielles de l’estuaire du bas Sebou 

 

 

3.1.5. Matières En Suspension (MES) 

 

Elles représentent l’ensemble des particules minérales et organiques contenues dans les 

eaux. Elles sont fonction de la nature des terrains traversés, de la pluviométrie, du régime 

d’écoulement des eaux, de la nature des rejets, etc. (Rodier, 1984). De plus, les MES 

déterminent la turbidité de l'eau, limitent la pénétration de la lumière dans l'eau, diminuent la 

teneur en oxygène dissous et nuisent au développement de la vie aquatique. Les teneurs élevées 

en matières en suspension peuvent être considérées comme une forme de pollution. En outre, 

ces matières peuvent accumuler des quantités élevées de matières toxiques (métaux, 

pesticides, huiles minérales, hydrocarbures aromatiques polycycliques, etc.). 

D’après le graphique n°5, les teneurs en MES dans les eaux de l’Oued Sebou varient entre 

52,80 mg/l et 1012 mg/l. La valeur maximale est enregistrée au niveau de la station 2 

notamment à 14h. Ces valeurs montrent que les eaux superficielles de l’estuaire du Sebou sont 

de mauvaise qualité dans la station 2 au niveau de la zone industrielle, de moyenne qualité 

dans la station 1 et de bonne qualité dans les autres stations. 
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Graphique n°5: Variations spatio-temporelles des valeurs des Matières en Suspension 

(MES) des eaux superficielles de l’estuaire du bas Sebou 

 

 

3.1.6. Sulfates (SO4) 

 

Les valeurs des sulfates dans les eaux étudiées sont très variables, elles oscillent entre 

56,25mg/l et 1537 mg/l (graphique n°6). La teneur la plus élevée est enregistrée dans la station 

1 au niveau de la route de la base près du port de Mehdia (1537 mg/l). Ces valeurs nous 

renseignent sur le degré de la très mauvaise qualité des eaux de l’estuaire du Sebou dans les 

stations 1, 2 et 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°6 : Variations spatio-temporelles des valeurs de sulfates des eaux 

superficielles de l’estuaire du bas Sebou 
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3.2. Discussion des résultats 

L'évaluation du degré de pollution de l’estuaire du bas Sebou montre que l'ensemble des 

paramètres étudiés (en particulier la DBO5, la DCO et les MES) situent les eaux superficielles 

analysées de ce cours d’eau dans la tranche de mauvaise à très mauvaise qualité. 

A cet égard, les eaux superficielles de l’estuaire du Sebou présentent des valeurs physico- 

chimiques majeures de pollution qui dépassent les valeurs limites générales des eaux de 

surfaces, ce qui représente un risque de pollution environnementale pour ce dernier d’où la 

nécessité de mesures pouvant remédier aux divers problèmes de pollution des ressources en 

eau superficielles que connait ce cours d’eau. 

En effet, le secteur industriel contribue à la pollution des ressources en eaux de l’estuaire du 

Sebou à travers le rejet des matières organiques et biophysiques en l’absence de contrôle et de 

sanctions de la part des autorités puisque toutes ces unités industrielles ne respectent pas les 

normes nécessaires pour la protection de l’environnement. Cette situation engendre des 

répercussions irréversibles sur l’environnement et la santé humaine : 

Sur l’environnement : Le déversement des eaux usées directement dans l’environnement 

cause de nombreux dangers pour la survie des organismes vivants et l’équilibre écologique. 

Par exemple la présence de quantités excessives d’azote et de phosphore engendre un 

phénomène appelé eutrophisation, qui favorise la prolifération de végétaux et diminue la 

quantité d’oxygène dissous, ce qui provoque à long terme la mort de nombreux organismes 

vivants au sein du milieu aquatique (poissons, crustacés, etc…). La qualité de l’eau des nappes 

phréatiques peut être également dégradée par l’infiltration des eaux usées à travers le sol, qui 

permet la migration des polluants présents dans ces eaux usées vers les eaux souterraines. 

Sur la santé humaine : L’eau est un élément indispensable à la vie humaine. L’insuffisance 

ou la mauvaise qualité de l’eau est à l’origine de nombreuses maladies. Les maladies hydriques 

peuvent être classées selon six catégories différentes : Maladies transmises par l'eau (parasites, 

bactéries, virus) , infections de la peau et des yeux, dues au manque d'eau, maladies causées 

par un organisme aquatique invertébré, maladies causées par un insecte fourmillant à 

proximité de l’eau. En effet, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que 14 

personnes décèdent chaque jour à la suite d’une maladie diarrhéique due à la mauvaise qualité 

de l’eau et de l’assainissement, ainsi qu’au manque d’hygiène. De ce fait, la santé humaine est 

gravement touchée par les maladies liées à l'eau, de même que par la pollution due à des rejets 

de produits chimiques dans l’eau issus des différentes activités 
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humaines. D’après l’UNICEF, 60% de la mortalité infantile dans le monde est due à des 

maladies infectieuses ou parasitaires, majoritairement liées à la pollution de l’eau Rouamba J, 

Nikiema E, Rouamba S, et al.,2016 et Some YSC, Soro TD, Ouedraogo S.,2014). 

4. La mise en place d’une station d’épuration 

Afin de dépolluer les eaux de l’estuaire du Sebou, une station d’épuration des eaux usées 

(STEP) a été mise en place au Nord-est de la ville de Kénitra sur les terrains agricoles au Nord 

du quartier industriel et accessible à partir de la route nationale 1 allant à Tanger et en 

empruntant des voies d’aménagement existantes jusqu’à la centrale thermique (image n°2). 

D’une superficie de 12 ha, le site de la STEP se trouve à 700 m environ de l’estuaire du Sebou 

(situé à l’ouest du site), qui sert d’exutoire, et est longé à l’Est par un canal d’assainissement 

dont les pentes décroissent en direction des berges de l’estuaire du Sebou. Les pentes 

moyennes varient de 0,1 à 5% environ 

Image n°2 : Localisation de la station d’épuration des eaux usées 

En effet, un système d’interception longeant l’estuaire du Sebou est désormais 

opérationnel assurant le transfert des eaux usées vers la STEP à travers trois stations de 

pompages et plus de 6 km de conduites d’amenée. 
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En effet, cette station d’épuration est conçue pour traiter à l’horizon 2030 une charge en 

DBO5 de l’ordre de 30 830 Kg/j, une charge en DCO de 60900 Kg/j et 18200 Kg/j en MES, 

soit des concentrations moyennes de 468 mg/l pour la DOB5, 924 mg/l pour la DCO et 276 

mg/l pour la MES (tableau n°3) 

Charges polluantes 2025 2030 

Charge en DBO5 28500 kg/j 30830 Kg/j 

Charge en DCO 56200 Kg/j 60900 Kg/j 

Charge en MES 16800 Kg/j 18200 Kg/j 

Source : RAK, 2011 

Tableau n°3: Charges polluantes à traiter au niveau de la STEP 

 

A la sortie de la STEP, les concentrations visent le respect de la norme marocaine relative 

aux rejets directs des eaux usées domestiques dans le milieu récepteur (Arrêté n°1607-06 du 

25 juillet 2006). La comparaison entre les valeurs limites spécifiques des rejets domestiques 

et les concentrations à la sortie de la STEP sont consignées dans le tableau n°4. 

Charges 

polluantes 

Concentrations à la sortie de la 

STEP (mg/l) 

Normes marocaines 

(mg/l) 

DBO5 30 < 120 (mg O2/l) 

MES 35 < 150 (mg/l) 

DCO 125 < 250 (mg O2/l) 

Source : RAK, 2011 

Tableau n°4: Prévisions de diminution des charges polluantes par la STEP 

 

Outre le traitement des eaux usées, la STEP de la ville de Kénitra dispose également d’un 

système de valorisation du biogaz, issu du procédé de stabilisation des boues, pour en 

produire de l’électricité, ce qui donne de la valeur à des matières jusque-là jugées nuisibles 

et dangereuses pour l'environnement. Un tel procédé permet de couvrir 50% des besoins 

énergétiques de la station en utilisant l’énergie propre et renouvelable. Cette autoproduction 

va aussi contribuer à la lutte contre la raréfaction des matières premières et des énergies 

fossiles et par conséquent la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’environ 2500 

tonnes de CO2/an (RAK, 2020).De surcroît, la STEP de Kénitra est dotée d’un système de 
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traitement de l’air pour l’élimination des odeurs nauséabondes et l’atténuation de leur impact 

sur la santé et l’environnement au voisinage de la station d’épuration. 

La mise en place de la station d’épuration sera bénéfique étant donné que la ville de Kénitra 

et ses alentours seront débarrassés des eaux usées brutes, sources récurrentes de pollution, 

de mauvaises odeurs et de prolifération de vecteurs potentiels de maladies. A cet égard, la 

réalisation du projet de la STEP permettra l’amélioration de : 

 La qualité de l’air par l’élimination des nuisances olfactives liées au non traitement 

des eaux usées ; 

 La qualité de l’eau et la protection des ressources en eau grâce au traitement des 

eaux usées avant leur évacuation dans le milieu récepteur. La mise en œuvre du 

projet permettra une forte diminution des risques de contamination des ressources 

en eau: La nappe phréatique, le réseau hydrographique et l’embouchure de l’oued 

Sebou ainsi que la réduction considérable des risques sanitaires ; 

 La qualité de vie des populations à travers l’amélioration du cadre de vie, des 

conditions sanitaires et de salubrité de la ville de Kénitra ; 

 L’état de l’environnement en contribuant ainsi au développement durable de la ville 

de Kénitra. 

Conclusion 

L’étude de la qualité des eaux superficielles de l’estuaire du bas Sebou nous a permis de mettre 

en relief l’impact direct de la pollution globale, générée par le rejet des eaux usées brutes, 

domestiques et industrielles de la ville de Kénitra. A la lumière des résultats obtenus suite à un 

suivi des paramètres physico-chimiques, nous avons constaté une dégradation de la qualité des 

eaux puisque la majorité des analyses ont révélé des teneurs qui dépassent largement les 

normes marocaines particulièrement les teneurs de la DBO5, DCO et MES. 

En définitive, l’estuaire du bas Sebou constitue un exemple concert d’un écosystème aquatique 

très dégradé suite à une pression exercée par l’urbanisation de la ville de Kénitra qui génère 

d’importants volumes d’eaux usées ainsi que par les rejets des unités industriels. 

De ce fait, la préservation des ressources hydriques devient impérative devant la dégradation 

de cet écosystème aquatique. C’est dans ce sens qu’une station d’épuration a été mise en place 

permettant le traitement des eaux usées générées par la ville de Kénitra. 
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