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بـــوملـــــان فـــــاس  جـــــهــــــة  واليــــــة   - الـمغـــربـيـــة  اململكــــــــة 

التصميــــــــم         الجـــهـــــوي إلعــــــداد التـــــراب لــــجــــهـــة فــاس بــوملـان

اجــــــريت الدراســة الخاصــة بالتصميــم الجهــوي إلعــــــداد 
التــــــراب بجهــة فـاس-بولمــان علــى عــــّدة مــــراحل :

التشــخيص الترابــي االســتراتيجي  مكــن مــن تحديــد . 1
التــي  الكبــرى  واالخــاالت  الخصوصيــة  اإلشــكاليات 
تعانــي منهــا هــذه الجهــــة. التحليــل األولــي ســّلط الضــوء 
علــى ثــاث مســتويات مــن القــراءة الممكنــة للجهــة : 
صّنفــت بعــض االشــكاليات علــى كونهــا ذات صبغــة 
وطنيــة وأخــرى ذات أهميــة جهويــة وأخيــرا مســائل 

ذات أهميــة محليــة
ثالــث . 2 تــم اعتمــاد  تحديــد مجــاالت المشــاريع ولقــد 

االجتماعيــة  والعدالــة  المــادي  )الولــوج  معاييــر 
مــن  مّكنــت  القرويــة(.  االقتصاديــة  واإلمكانيــات 
تقســيم  المجــال الترابــي الجهــوي إلــى خمــس مناطــق 
تتمتــع بخصوصيــات متجانســة أو متقـاربــة ولهــا مصيــر 
ــاء  مشــترك. مجــاالت المشــاريع الخمــس التــي تــم اإلبقـ
عليهــا هــي : مقدمــة الريــف – الممــر المتروبولــي – 

ــاس األطلــس المتوســط والملــويــــة. حاضــرة فـ
أســس . 3 دراســة  تمــت    : االســتراتيجية  االختيــارات 

اعــداد التــراب الجهــوي حــول السياســات االقتصاديــة 
القطاعيــة المعتمــدة وأثارهــا المجاليــة باالضافــة الــى 
هــذه  إلــى  اســتنادا  للجهــة.  الديمغرافــي  تاطيــر 
المنهجيــة والرهانــات التــي حــّددت ســابقـا تــم تشــخيص 
حســب  التــراب  إلعــداد  االســتراتيجية  التوجهــات  

المذكــورة الثاثــة  المســتويات 
المشــــروع التمهيــدي:   تاخــذ الخيــارات االســتراتيجية . 4

شــكل مشــاريع مهيكلــة تحمــل مشــروع انفتــاح الجهــة 
علــى المبــادالت الوطنيــة  و تظهــر اندمــاج المجــاالت 
المتجانســة التــي تكــون الجهــة ضمــن مجموعــة جهويــة 

متكاملــة و متجانســة 
برنامــج العمــل الجهــوي المندمــج الــذي يعتمــد علــى . 5

علــى االعــداد المقتــرح،  و  الخيــارات االســتراتيجية 
هــذا البرنامــج المشــاريع المقترحــة و ذلــك  يعــرض 
ببرنامــج العمــل  االعمــال المذكــورة  تفعيلهــا.  قصــد 
يضــم  عرضيــة.  و  بيجهويــة  هــي  الجهــوي المندمــج 
تــدارك و تدخــات اعــداد مســتقبل الجهــة. تدخــات 

هــذا التقريــر يلخــص مختلــف المراحــل و يعــرض النظــرة 
ــاس بولمــان االعــداد و المشــاريع المقترحــة لجهــة فـ
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مجــال الجهــة غيــر متجانــس و يفتقــر الــى تماســك العــام. اهــم 
العناصــر تتمثــل فــي مــا يلــي :

ــل مــع وجــود تبايــن . 1 اختــاالت فــي مايخــص الولــوج والتنقـ
بيــن محــور ســايس و بقيــة مجــال الجهــة. ممــر ســايس الــذي 
يقــع بيــن الريــف و االطلــس المتوســط يربــط بســهولة فـــاس 
باقــي المجــال يشــكو مــن تضاريــس  مــع بقيــة المملكــة. 

حــاّدة و شــديدة العزلــة.
هيكلــة حضريــة غيــر متوازنــة. أثــر تاريــخ المغــرب علــى . 2

ــاس عاصمــة  التــوازن الســكاني بالبــاد. ال طالمــا كانــت فـ
ــات التجاريــة ممــا  البــاد لموقعهــا المهــم بملتقــى الطرقـ
ســاهم فــي دعــم الجاذبيــة والنمــو الديمغرافــي. المــدن 
األخــرى بالجهــة ارتقــت حديثــا لتكــون بدائــل إداريــة 
ــاس هامــة جــدا. علــى مجمــوع المجــال الجهــة. لكــن بقيــت فـ

أخيــرا يوجــد اختــال تــوازن هــام فــي مــا يخــص المــوارد . 3
للزراعــة. األراضــي الخصبــة  المائيــة واألراضــي الصالحــة 
عديــدة وتتوفــر علــى المــاء خاصــة بســهل ســايس وشــمال 
ــاف األوديــة الهامــة ، لكــن  األطلــس المتوســط وعلــى ضفـ
تضاريــس األطلــس المتوســط والمنــاخ شــبه جــاف بالمنطقــة 
الجنوبيــة تجعــل مــن األراضــي غيــر مؤهلــة لتنميــة األنشــطة 

الفـاحيــة. 

هتــه االختــاالت لهــا العديــد مــن التأثيــرات علــى المجــال وعلــى 
الســاكنة :

عزلة الجهة بالنسبة للعاقـات الوطنية والدولية.	 
هيكلة حضرية متخصصة.	 
تركيز األنشطة االقتصادية بفـاس وعلى سهل سايس	 
عــدم تــوازن بيــن الوســط الحضــري والقــروي فــي مايخــص 	 

البشــرية  التنميــة   ، األساســية  الخدمــات  إلــى  الولــوج 
والولــوج إلــى الخدمــات ذات مســتوى متوســط وعالــي.

هيكلــة ضعيفــة للوســط القــروي مــع نــدرة القــرى المهيكلــة 	 
وولــوج صعب.

1. التــــــــــــشـــــــــخــــيــــــــــص
إذ ما اعتبرنا جغرافية وهيكلة وموقع الجهة  مجال جهة فـــاس-بولمان يشكو من عدة اختاالت
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2. نـــــــــضــــــــــــرة 2039
خال 25 سنة المقبلة ، جهة فـاي بولمان التي تكتسي صبغة جهة طموحة تعتمد على الموقع 

الجغرافي، التاريخ و المؤهات المجالية لتستعيد جاذبيتها و تنافسيتها.

ــاس بولمــان كمــا وقــع تصورهــا ســنة 2039 مهيمنــة  جهــة فـ
ــاس- بمجالهــا المتروبولــي وتتكــون مــن القطــب الثنائــي فـ

مكنــاس هــذا المتروبــول النشــيط يجمــع بنــى تحتيــة ، أنشــطة 
مؤهــات التنميــة  علــى كل  وتتوفــر  وتمويــل.  تجهيــزات   ،
االقتصاديــة والتجديــد مــع الحــد مــن تخصــص المجــاالت ودعــم 
ــات ممتــازة  بــروز مراكــز ثانويــة بالمجــال المتروبولــي. العاقـ
مــع الســاحل األطلســي والمتوســطي ، مــع باقــي المغــرب العربــي 
ومــع بقيــة الجهــة. المجــال المتروبولــي ســيجر باقــي المجــال 
ليتمتــع بديناميــة التنميــة. تنميــة المــدن الثانيــة مدعمــة أيضــا 
بتموقــع األنشــطة الجديــدة والخدمــات ذات مســتوى عالــي 

باإلضافــة إلــى تحســين الولــوج.

مــن جهــة أخــرى المجــاالت القرويــة هــي موضــوع إعــادة هيكلــة 
تجــاه االشــكاليات التــي تواجههــا المناطــق المنعزلــة  هامــة. 
تجمــع الســاكنة يقــع دعمــه حــول  حيــث الســاكنة المشــتتة ، 
المراكــز القرويــة الصاعــدة باإلضافــة إلــى المراكــز القرويــة 
ذات أهميــة أقـــل. هتــه األقطــاب الجديــدة هــي أســاس تنميــة 
الوســط القــروي حيــث تجمــع التجهيــزات والخدمــات واألنشــطة 
التحتيــة  البنــى  توفــر  أخيــرا  لاقتصــاد القــروي.  المســاندة 
ــل بهتــه المراكــز قــد تتحســن وبالتالــي أصبحــت مراكــز  والنقـ
ديناميــة معيشــية. بالتــوازي مــع المــدن الثانويــة التــي وقــع 
بديــل  تمثــل  هــذه المراكــز القرويــة الصاعــدة   ، ذكرهــا 

ــاس. حقيقــي للحــد مــن الهجــرة نحــو فـ

أخيــرا ، انطلقــت العديــد مــن الديناميــات ببقيــة مجــال الجهــة. 
المناطــق الطبيعيــة محافــظ عليهــا بفضــل اعتمــاد اجــراءات للحد 
مــن التلــوث المتأتــي مــن المراكــز الحضريــة وبالتعــاون بيــن 
لتدبيــر المنظومــات البيئيــة الكبــرى.  المجــاالت المتجــاورة 
المجــال الفـاحــي هــو موضــوع العديــد مــن المشــاريع والبرامــج 
التــي  ســتمكنه مــن تحســين االنتــاج واســتغال أمثــل للمــوارد. 

المــدن والقــرى موجهــة نحــو أنشــطة صناعيــة جديــدة ، أنشــطة 
حرفيــة ، أنشــطة ســياحية ودعــم الفـاحــة التــي تعتبــر مــن عوامــل 

للتنميــة وخلــق مواطــن عمــل.

تحديدهــا  تــم  محــاور اســتراتيجية  هتــه الطموحــات  لتحقيــق 
تجمــع بيــن التوجهــات والمشــاريع الموجهــة لتنميــة جهــة فـــاس-

بولمــان :

ــاس و . 1 ضــرورة متروبوليــة القطــب الثنائــي الــذي يهــم فـ
مــدن المجــال المتروبولــي وتصميــم المجــاالت.

مــع عمليــات . 2 بالتكامــل  إعــادة هيكلــة الوســط القــروي 
تحســين  فــي  سيســاهم  مخطــط المغــرب األخضــر الــذي 
فــي الهجــرة. والتحكــم  بالمناطــق القرويــة  ظــروف العيــش 

إعــادة توزيــع القـاعــدة االقتصاديــة بالجهــة والتــي تمثــل . 3
أســاس انتعاشــة الجهــة وتحديــد الوظائــف االقتصاديــة 

بفـــاس.
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االســتراتيجية  الخيــارات 
المحــددة ضمــن هــدف 

المتروبوليــة تتمثــل 
فــي مــا يلــي

ــاس . 1 تعزيــز ترابــط فـ
مــع التدفقـــات الدوليــة 

والوطنيــة
إنشــاء روابــط مــع ســاحل البحــر 	 

محــور  البــاد:  وبقيــة  المتوســط 
ــاس  ــاس طنجــة و روابــط فـ طرقــي فـ

لحســيمة ا
مجالهــا 	  مــع  المدينــة  اتصــاالت  تعزيــز 

المتروبولــي : شــبكة حديديــة ســريعة مــن جنــوب 
روابــط ســريعة مــع  الحاضــرة الــى صفرو-بهاليــل ، 

)صفرو-بهاليل-إيمــوزر  للمتروبــول  الداعمــة  المــدن 
مــوالي يعقــوب ، المنــزل( كنــدر ، 

ــات 	  طرقـ ــات مــع باقــي مجــاالت الجهــة :  تحســين العاقـ
مؤديــة الــى فـــاس، روابــط بيحضريــة ببنيــات ووســائل نقـــل 

ثقيلــة

متعلقــة . 2 باســتقبال انشــطة  التنميــة اإلقتصاديــة  تدعيــم 
بالمعرفــة و مقــرات شــركات و خدمــات عليــا

تركيــز قطــب أو أقطــاب تكنولوجيــة متخصصــة مــن أجــل 	 
إنجــاز تكامــل بيــن الجامعــة والتكويــن المهنــي واإلنتــاج.

تحســين اإلتصــال الرقمــي للمدينــة: انجــاز شــبكة أليــاف 	 
بصريــة  بــدءا باالحيــاء المخصصــة لاقتصلــد الدولــي )فـــاس 

اوفشــور، المنطقــة الصناعيــة بــراس المــاء...(
ثقـافيــة 	  مشــاريع   : عوامــل الجاذبيــة  وتكثيــف  تطويــر 

تجهيــزات رفيعــة المســتوى ،  ســكن راقــي للتأجيــر ،   ،
مراكــز بحــث ، تكويــن مهنــي ، عقـــارات راقيــة للخدمــات.

مــرور 	  مركــز ثانــوي،  تحســين جــودة الحيــاة الحضريــة : 
ووقــوف الســيارات ، النقـــل العمومــي ، الرياضــة والترفيــه 
، التطهيــر ، الّنفـايــات المنزليــة ، المســاحات الخضــراء ، 

الصحيــة. التجهيــزات 

الــــمــــتــــروبولــــية 
الحــد مــن تمركــز الوظائــف و الســاكنة.... 3

ــاس و تنشــيط التنميــة بالمســاحة المتروبوليــة بفـ
المركزيــة 	  غيــر  الوظائــف  بعــض  تحويــل 

 : الثانويــة  المراكــز  نحــو  ــاس  فـ لمدينــة 
اداريــة  وضائــف  جامعيــة،  مراكــز 

العمومــي. للقطــاع 
تنميــة 	  نشــر  ضمــان 

العاصمــة الجهويــة نحــو مــدن 
المتروبولــي  المجــال 
كنــدر- )إيمــوزر 

ليــل  صفرو-البها
المنــزل   ،
ي  ال مــو و

يعقــوب( 
نطــاق  ملــي فــي  تكا

، )صناعــة ، صناعــة  تقـليديــة 
خدمات ، تكوين(

لخلــق متروبــول . 4 التمتــع بديناميــات المجــاالت المجــاورة 
ناجــع

إنجــاز مــع مدينــة مكنــاس جــدول المشــاريع ذات الصبغــة 	 
المتروبوليــة

مــن خــال 	  ــاس  فـ لمدينــة  متروبوبوليــة  رؤيــة  ادمــاج  
لمكناس-الحاجــب- الترابيــة  المجــاالت  اســتراتيجيات 

تيســة-تحال. و  افــران 
ــاس الــى مصــاف متروبــول جهــوي و محــرك 	  ــاء بفـ االرتقـ

للقطــب الثنائــي
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إعــــــادة هــــيكــــلــــة الــــوســــط القــــروي 
النخــراط الوســط القــروي فــي التنميــة المســتدامة و وقــف 

تتلخــص التوجهــات فــي مــا يلــي هجــرة الســاكنة، 

خلــق و تدعيــم الروابــط بيــن المناطــق القرويــة المدعــوة . 1
الــى ان ترتقــي و المحــاور و االقطــاب الديناميــة مثــل 

محــور ميدلــت- ميســور- اوطــاط الحاج-جرســيف و محــور 	 
مقدمــة الريــف و عاقــة ايمــوزر كنــدر- ازرو-افــران

ــات مــع المناطــق المجــاورة النشــيطة: مقدمــة الريــف 	  عاقـ
مــع قريــة بامحمــد، ميســور و بنــي تاجيغــت، اوطــاط الحــاج و 
بوعرفــة و فتحــات بيــن المناطــق المعزولــة بجنــوب االطلــس 

المتوســط و محــور مكنــاس الراشــدية
ــل الثقيــل ومنظومــة لمرافقــة البنيــة 	  وضــع منظومــة النقـ

ــل  التحتيــة القـائمــة حاليــا فــي وســط وجنــوب المنطقــة : نقـ
ــل حضريــة إضافــة إلــى ســيارات األجــرة. البضائــع وخطــوط نقـ

حمايــة البيئة والتــــراث. 2
ضمــان طريقــة اســتغال تشــاركية لألنظمــة اإليكولوجيــة 	 

ــاء ، أوديــة. الكبــرى : ميــاه، غابــات ، حلفـ
حمايثــة المــوارد القرويــة مــن التلــف )االراضــي الضحاويــة، 	 

ميــاه، أوديــة(
تمثــل حاجــزا أمــام زحــف 	  ــاء التــي  ســهوب الحلفـ حمايــة 

. لتصحــر ا
تهيئــة مواقــع مطــارح مراقبــة ووضــع اســتراتيجية جهويــة 	 

ــل وتحويــل النفـايــات المنزليــة والصناعيــة لجمــع ونقـ
تهيئــة  فعليــة لمحطــات تطهيــر فــي المــدن والمراكــز 	 

الحضريــة والتفكيــر فــي اعــادة اســتعمال الميــاه المطهــرة.
لتثميــن 	  اإلعتمــاد علــى الخصوصيــات الثقـافيــة المحليــة 

التــراث المــادي وغيــر المــادي.
تثميــن المؤهــات الســياحية القرويــة بارســاء اســتراتيجية 	 

مندمجــة

تنظيــم شــبكة مــدن و قــرى لدعــم تنميــة نشــااط اقتصــادي . 3
قروي

اإلهتمــام بالمــدن الواقعــة علــى الســفح باعتبارهــا ركيــزة 	 
لتنميــة المناطــق الجبليــة.

اعــادة توزيــع االنشــطة الحرفيــة للتقـليــص مــن الضغــط علــى 	 
مدينــة فـاس

مشــاركة الجماعــات فــي المشــاريع الســياحية والمشــاريع 	 
ــام بينهــا. المشــتركة التــي تقـ

اعــادة هيكلــة التجمعــات البشــرية بالوســط القــروي لخلــق . 4
مراكــز ديناميــة و الحــد مــن الهجــرة 

تشــجيع ســكان القــرى )خاصــة الشــباب( علــى التجمــع حــول 	 
نــواة قــرى منظمــة ســهلة الولــوج ومجهــزة بمرافــق ذات 

نوعيــة.
علــى 	  للتشــيع  وحوافــز  مصداقيــة  عوامــل ذات  توفيــر 

التجمــع فــي مراكــز قرويــة صاعــدة )شــغل – ســكن – 
تكويــن(. ترفيــه –  قــروض  صغــرى – خدمــات – 
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إعــــادة تــــوزيــــع الـــقـــاعـــدة اإلقــــتــــصــــاديــــة 
التنميــة و االعــداد ترتكــز علــى تــوزع االنشــطة التــي تتائــم 
مــع مؤهــات كل مجــال مــن الجهــة و علــى تنــوع القـاعــدة 
االقتصاديــة. الخيــارات االســتراتجية التــي تنــدرج فــي هــذا 

ــاط التاليــة المحــور تتلخــص فــي النقـ
تشــجيع اإلســتثمارات الجديــدة علــى التــوزع علــى كامــل 	 

مجــاالت الجهــة.
الحاليــة 	  القطاعيــة  االقتصاديــة  االســتراتجيات  مســاندة 

التقـليديــة  و الصناعــة  الســياحة  و  و الصناعــة  الفـاحــة 
المجــال لتجهيــز  مائمــة  بتدخــات 

إعــادة توزيــع األنشــطة الحرفيــة لتخفيــف الضغــط علــى 	 
ــاس. مدينــة فـ

ذات 	  والمواقــع  القــرى  إلــى  الولــوج  إمكانيــة  ضمــان 
األهميــة الســياحية مــن حيــث البنيــة التحتيــة ووســائل النقـــل 

العمومــي

تعزيــز الــدور اإلقتصــادي والثقـافــي واإلداري للمــدن 	 
علــى  الواقعــة فــي الجنــوب )ميســور و أوطــاط الحــاج( 

ميدالت-الناظــور. المحــور 
توزيــع مراكــز البحــث الجامعــي علــى مجــاالت الجهــة و 	 

حســب التخصــص
إعطــاء الفــرص لــكل مــدن الجهــة فــي إطار مظور التســويق 	 

المجالــي وذلــك مــن خــال إتصــاالت جيــدة وحديثــة مــع 
وجــود مناطــق لألنشــطة الصناعيــة.
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3. المشاريع المهيكلة للتصميم
    الجهوي إلعداد التراب

العديد من المشاريع ستمكن من تحقيق التوجهات المحددة في إطار هذه المحاور االستراتيجية 
وموجهة لتفعيل نظرة الجهة الموضحة أعاه.

علــى الصعيــد الجهــوي ، نجــد بنــى تحتيــة هامــة ومهيكلــة مثــل 
ــاس بالطريــق الســيارة  الطريــق الســيارة التــي تربــط حاضــرة فـ
الســكة  وتحويــل   ، مراكــش(  )طنجــة  المبرمجــة  المغاربيــة 
والمحطــة المتعــددة الوســائط  الحديديــة جنــوب الحاضــرة 
المقترحــة بجنــوب فـــاس لربطهــا مــع خــط القطــار الفـائــق الســرعة 
تحســين الولــوج الوطنــي  مــن  لتمكيــن الجهــة   ، المغاربــي 

والدولــي وفــك الضغــط علــى الحاضــرة.

مضلــع  المتروبــول  وجاذبيــة  االقتصاديــة  األنشــطة  لتنميــة 
اللوجســتيك والخدمــات ســيقع انجــازه بجنــوب الحاضــرة حــول 
يقــع الولــوج اليــه  متعــددة الوســائط المذكــورة.  المحطــة 
ــل. كمــا يضــم باإلضافــة إلــى ذلــك العديــد  بشــتى وســائل النقـ
مــن البنــى التحتيــة والخدمــات الموجهــة للشــركات ، كقطــب 
تنافســي ، مينــاء داخلــي ، مركــز ترفيــه ، مدينــة للصحــة ، حقـــل 
خدمــات مــن طــراز عالــي ، منطقــة ســكنية ، منطقــة اســتقبال 

ســياحي ومنطقــة حــرّة صناعيــة.

إضافــة لمســتقبل المنطقــة المتروبوليــة ثنائيــة القطــب تتوجــب 
تشــارك بيــن مختلــف المصالــح المكلفــة بإعــداد و تحقيــق 
يقتــرح  برنامــج العمــل الجهــوي المندمــج   : تنميــة المنطقــة 
هيــاكل متروبوليــة للحكامــة باإلضافــة لوثائــق إعــداد وتهيئــة 

مشــتركة.

تنمية الجهة تستوجب تدخات مبوبة حسب المجاالت التالية 

أوال تدعيــم تنميــة متوازنــة تضــم مجمــوع مجــال الجهــة. 1 
والتمتــع  المشــاركة  مــن  القرويــة  المناطــق  لتمكيــن 
ــات جهويــة  بهتــه التنميــة ودراســة وانجــاز تصميــم طرقـ
تمكــن مــن فــك العزلــة وتأهيــل وتطويــر مراكــز قرويــة تدعــم 
هــذه المراكــز ســتصبح قـاعــدة لألنشــطة  الهيكلــة القرويــة. 
االقتصاديــة القرويــة والخدمــات التــي تحتــاج لهــا. خلــق وحــدة 
مكلفــة ببرمجــة وإعــداد المراكــز القرويــة الصاعــدة ودراســة 
مخطــط تناســق الخدمــات العموميــة ووضــع صنــدوق جهــوي 
للســكن أو صنــدوق جهــوي لاســتثمار القــروي ليدعــم هتــه 

الديناميــة.

مــن جهــة أخــرى تــم اختيــار العديــد مــن المشــاريع 2 
الموجهــة لتدعــم األنشــطة االقتصاديــة وتتمثــل فــي 
دعــم تموقــع الشــركات وخلــق أنشــطة ومواطــن شــغل 
تحفيــز  ووســائل  مائمــة  عقـاريــة جهويــة  بفضــل اســتراتيجية 
لتوزيــع االســتثمارات علــى مجمــوع المجــال ودراســة تصاميــم 
مديريــة قطاعيــة لقطــاع الصناعــة والصناعــة التقـليديــة وتنميــة 
قطــاع دعــم األنشــطة القرويــة بالجبــل. وفــي مــا يخــص تنميــة 
الســياحة، اعــداد جــرد للتــراث المــادي والامــادي ضــروري 
لتحســين التثميــن باإلضافــة إلــى دراســة الســياحة القرويــة. وفــي 
النهايــة يجــب انشــاء شــبكة أليــاف بصريــة ضروريــة بالمجــال 
المتروبولــي مــع تنميــة التواصــل بكامــل الجهــة )مــن ضمنهــا 

المناطــق الجبليــة(.

وتثميــن المــوارد الطبيعيــة 3  علــى البيئــة  المحافظــة 
يعتبــر ضروريــا لتنميــة الجهــة علــى المــدى المتوســط 
والبعيــد. ونظــرا لتلــوث المــدن يجــب اعتمــاد تصميــم 
جهــوي للتطهيــر وتصاميــم محليــة للتطهيــر مــع وضــع محطــات 
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تطهيــر ومطــارح مراقبــة. ومــن جهــة أخــرى للمحافظــة علــى 
المناطــق الطبيعيــة بالقــرب مــن المــدن وتوفيــر إطــار مائــم ، 
ســيقع انشــاء أحزمــة خضــراء حــول المراكــز الحضريــة. ولتكميــل 
يجــب اعــداد وســائل لتدبيــر واســتغال  هــذه التدخــات ، 
المــوارد منهــا المخطــط الجهــوي لحمايــة واســتغال المــوارد 
ــاء. المائيــة ومخطــط بيجهــوي للمحافظــة وتثميــن ســهوب الحلفـ

المجــاورة 4  الجهــات  بيــن  تشــارك  تدخــات  أخيــرا 
)مكنــاس – تافيالــت – تــازة – الحســيمة – تاونــات 
– الشــرق( مقترحــة لتدعيــم التوافــق لتدبيــر بعــض 
االهتمامــات. لبلــوغ هتــه الغايــة يجــب تحســين البنــى التحتيــة 

تربــط مجــاالت :
فـاس – أوالد ميمون – قرية بامحمد	 
إيموزر كندر – إفران – أزرو.	 
ميسور – بين تجيت 	 
أوطاط الحاج – بوعرفة	 
كيكو – تمحضيت.	 
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رهانات االندماج البيجهوي
تسهيل تفعيل مسلسل الجهوية المتقدمة. 1
السهر على تناسق المجاالت بين المناطق البيحهوية. 2
ضمان تكامل و تناسق العمل العمومي بالمجاالت المتجاورة. 3
المساهمة في تكوين محور وطني للتنمية يربط مكناس بوجدة بالتوازي مع ساحل . 4

المتوسط الذي يعتمد على موانئه
ضمان تدبير متناسق و متكامل بين الموارد المائية و االحواض المائية المشتركة. 5
تدعيم بروز مجاالت اقتصاديا متخصصة. 6
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4. برنامج العمل لمـــجــــاالت المـــشاريــــع
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العديد من المشاريع ستمكن من تحقيق التوجهات 
المحددة في إطار هذه المحاور االستراتيجية وموجهة 

لتفعيل نظرة الجهة الموضحة أعاه.
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مــــجــــال الـــمــــشــــروع مــــقـــــدمــــة الــــريــــف
يتمتــع مجــال المشــروع بموقــع متميــز بالقــرب مــن العاصمــة 
ســاكنة  عزلــة حــادة.  مــن  يشــكو  لكنــه  الجهويــة النشــيطة 
مقدمــة الريــف معزولــة وجــد مشــتّتة خاصــة بالغــرب. تشــكو 
الســاكنة مــن الفقــر والمجــال غيــر مهيــكل ويفتقــر إلــى قـاعــدة 
حضريــة ضروريــة لألنشــطة االقتصاديــة خاصــة الفـاحيــة. هــذا 
المجــال موجــه نحــو فـــاس ويتمتــع  بمؤهــات هامــة للتنميــة يجــب 

تثمينهــا.

ــات فــي المنطقــة، تــم اقتــراح  أوال لفــك عزلــة وتنظيــم التدفقـ
العديــد مــن البنــى التحتيــة ذات أهميــة. المــدار الشــمالي 
ــاس يعبــر المجــال المشــروع مــن الشــرق إلــى الغــرب فــي  لفـ
المنطقــة الوســطى ، محــور الجنــوب – الشــمالي الــذي يربــط 
فـــاس بقريــة بامحمــد ســيقع دعمــه. هتــه الشــبكة القرويــة ســيقع 
تكميلهــا بشــبكة لفــك العزلــة. مــن جهــة أخــرى ســيقع تأهيــل 
صاعــدة  قرويــة  مراكــز  لتصبــح  بعــض التجمعــات الســكنية 
وذلــك لتســهيل ولــوج الســاكنة إلــى التجهيــزات والخدمــات 
ولتوفيــر قـاعــدة ألنشــطة اقتصاديــة متنوعــة. أخيــرا دعــم هتــه 
الهيكلــة القرويــة سيســاعد علــى خلــق مدينــة جديــدة بــأوالد 
ــاس –  ميمــون ، تقــع فــي ملتقــى المــدار الشــمالي ومحــور فـ
قريــة بامحمــد وتوفــر فــرص لتموقــع خدمــات ضروريــة للتنميــة 

القرويــة.

علــى المســتوى الفـاحــي ، العديــد مــن المشــاريع ستســاهم فــي 
تحســين الــري واالنتــاج وهيكلــة األنشــطة الفـاحيــة. البرنامــج 
وأنــوان األعلــى سيســانده  ســبو األوســط  لمشــروع  المعتمــد 
العديــد مــن المشــاريع لتنميــة مختلــف القطاعــات الفـاحيــة 

)الحبــوب – الزيتــون – الكبــار – انتــاج الحليــب – واللحــوم 
الحمــراء( بالمناطــق المرويــة علــى طــول أوديــة ســبو وميــكاس 
وفــي باقــي المجــال المشــروع )زراعــة األشــجار وفـاحــة غيــر 
وأنشــطة  وخدمــات  تحتيــة  بنــى  مــن جهــة أخــرى  مرويــة(. 
لتدعيــم األنشــطة الفـاحيــة والغذائيــة فــي المراكــز القرويــة 
الصاعــدة وفــي األنويــة الحضريــة المبرمجــة )وحــدات صناعــات 
غذائيــة لجمــع وتحويــل وتعبئــة المنتوجــات والمذابــح ومراكــز 

تكويــن...(.

فـالمشــاريع  األخــرى  االقتصاديــة  القطاعــات  يخــص  مــا  فــي 
المقترحــة تهــم وضــع سياســات عقـاريــة محفــزة مــع إعــداد 
مناطــق أنشــطة وحــرف بالمدينــة الجديــدة والمراكــز القرويــة 
الصاعــدة. وتضــم أيضــا أعمــال تنميــة األنشــطة المــدرة للدخــل 
ــل البضائــع  بالخدمــات الفـاحيــة الحرفيــة القرويــة ، تســويق ونقـ

الفـاحيــة.

ســيرافقه  ميــكاس  قطــب  تنميــة   ، للســياحة  بالنســبة  أخيــرا 
إعــداد مســلك ســياحي وطريــق الميــاه )شــبكة ســياحية حــول 
الضعيفــة  والهيكلــة  العزلــة  شــّدة  ورغــم  المــاء(.  موضــوع 
،التدخــات المقترحــة يجــب أن تســاهم فــي تحقيــق تنميــة هامــة 
وخلــق العديــد مــن مواطــن الشــغل. تقــدر االســقـاطات زيــادة 
عــدد الســاكنة النشــيطة المشــتغلة بـــ 33588 شــخص ســنة 
2020 إلــى 50219 ســنة 2039 حســب الفرضيــة األولــى 
و 33968 إلــى 58976 شــخص حســب الفرضيــة الثانيــة.
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مــــجــــال المــــشــــروع مــــقــــدمــــة الــــريــــف

ــاس ، المجــال  يضــم مجــال المشــروع ممــر المتروبــول حاضــرة فـ
المتروبولــي وســهل ســايس ويتمتــع بــكل الفــرص التــي تمكنــه 
لجــذب  موجهــة  المقترحــة  المشــاريع  التنميــة.  تحقيــق  مــن 
و  لتحقيــق التنميــة  تحتــاج إليهــا المتروبــول  الهيــاكل التــي 
ــاظ وتثميــن المؤهــات الفـاحيــة الهامــة المتواجــدة بســهل  للحفـ
ســايس وفــك عزلــة المناطــق المعزولــة بالمجــال لبلــوغ مســتوى 
علــى المجــال المتروبولــي أن  يجــب   ، مــن التنميــة  دولــي 
ــل وســط مجالــه مــع تحســين إطــار العيــش والبيئــة  يدعــم التنقـ
ــل الداخلــي و  ودعــم بــروز المشــاريع الموجهــة لتحســين التنقـ
ــاس بمــدن المتروبــول  ــات الطرقيــة التــي تربــط فـ تأهيــل العاقـ
)إيمــوزر كنــدر – المنــزل ومــوالي يعقــوب( وخلــق شــبكة 
ــاس – عيــن  قطــار ســريع جهــوي يضــم خطــي فـاس-صفــرو وفـ
شــقف – عيــن الشــكاك – البهاليــل. الخطيــن يمــران بمضلــع 

اللوجســتيك والخدمــات المذكــورة أعــاه.

مــن جهــة أخــرى لدعــم جاذبيتهــا وجاذبيــة المجــال المتروبولــي 
، مــدن دعــم المتروبــول مدعــوة إلــى أن تضــم مناطــق ســكنية 
فخمــة و زيــادة العــرض مــن التجهيــزات ذات مســتوى عالــي 

وأن تضــم بعــض الوظائــف اإلداريــة المحولــة مــن فـــاس. علــى 
المــدن المتروبــول أن تتوفــر علــى تجهيــزات تمكنهــا مــن 
الحــد مــن التأثيــرات علــى المحيــط والمــوارد الطبيعيــة مثــل 

محطــة التطهيــر والمطــارح المراقبــة.

فــي النهايــة ، النشــاط االقتصــادي بالمجــال المتروبولــي يحفــزه 
العديــد مــن مشــاريع إلعــداد مناطــق أنشــطة )صناعيــة – 
حرفيــة( بمــدن دعــم المتروبــول ، إنشــاء مركــز تجــاري وأســواق 
ضخمــة وســط مضلــع اللوجســتيك والخدمــات باإلضافــة إلــى خلــق 
وإعــادة هيكلــة أقطــاب ســياحية مثــل صفــرو – إيمــوزر كنــدر 

أو ســيدي حــرازم – ســخينات.

في ما يخص قطاع الفـاحة ، التدخات المعتمدة تتعلق بـ :
حماية األراضي ذات المؤهات الهامة.	 
المحافظة على الموارد المائية.	 
زيادة اإلنتاج.	 
توفيــر البنــى التحتيــة الضروريــة لتنميــة األنشــطة الفـاحيــة 	 

والغذائيــة.
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 لهــذا يجــب اعتمــاد نــص قـانونــي وخارطــة للمحافظــة علــى 
األراضــي الفـاحيــة مــع توفيــر هيــاكل ري – مذابــح – هيــاكل 
تخزيــن وخلــق مراكــز تكويــن خاصــة، تعتمــد علــى القطاعــات 
المتوفــرة بالمجــال )حبــوب – زيتــون – كبــار – انتــاج الحليــب 

– لحــوم حمــراء – لحــوم بيضــاء – خضــروات – ورديــات(.

رغــم وجــود بنــى تحتيــة هامــة علــى المســتوى الوطنــي بمجــال 
المشــروع  المجــال  هــذا  مناطــق  بعــض  المتروبــول،  ممــر 
هتــه  فــك عزلــة  تهــم إذا  المرحلــة األخيــرة  تبقــى معزولــة. 
المناطــق باالعتمــاد علــى تطويــر المراكــز القرويــة الصاعــدة. 
ترتكــز  لتنميــة المناطــق المعزولــة  المجهــودات المبذولــة 

علــى هتــه المراكــز الصاعــدة بتحســين الولــوج عبــر وضــع بنــى 
تحتيــة )طرقـــات ومســالك قرويــة( تجهيــزات وخدمــات عموميــة 

مــع تحفيــز الســاكنة علــى التجمــع.
 لتشــجيع خلــق واســتدامة األنشــطة المــدرة للدخــل يجــب أن 
توفــر هتــه المراكــز خدمــات مســاندة للحــث علــى الشــراكة 

والوصــول إلــى التمويــات الصغيــرة.

ــاق 2039 ، يعتبــر المتروبــول  حســب نظــرة الجهــة فــي آفـ
محــرك التنميــة الجهويــة. ومشــروع مجــال ممــر المتروبــول الــذي 
ــاس والمجــال المتروبولــي موجــه لدعــم  يضــم وســطه حاضــرة فـ

مسلســل المتروبــول.

حـــــــــــــــاضـــــــــــــــرة فــــــــــــــــاس
ــاس ضروريــة لتنميــة مســتقبل المتروبــول  تعتبــر حاضــرة فـ  
والعاصمــة الجهويــة : لذلــك يجــب أن تحظــى باهتمــام خــاص. 
عديــدة  ــاس  فـ لتنميــة  الموجهــة  والتدخــات  التوجهــات 

وتتمحــور حــول العديــد مــن المحــاور : 

يجــب الحــد 1   ــل بالحاضــرة ،  فــي مــا يخــص الولــوج والتنقـ
مــن الضغــط علــى مركــز المدينــة والتقـليــص مــن التلــوث 
ــل الحضــري  ويجــب دراســة مخطــط التنقـ ــل.  المتعلــق بالتنقـ
ــل المتروبولــي باإلضافــة إلــى  وإعــداد تصميــم مديــري للنقـ
ــاس لتســهيل انجــاز  ــل ذات مســار خــاص بحاضــرة فـ شــبكة نقـ
لشــبكات  عقـاريــة  مدخــرات  تعبئــة  يجــب  المشــاريع  هتــه 

المبرمجــة. الوســائط  المتعــددة  والمحطــات  المقترحــة 

يمثــل الســكن أيضــا رهانــا أساســي للتنميــة المســتقبلية 2 
للحاضرة. من اآلن يجب االنخراط في دراســة اســتراتيجية 
متروبوليــة للســكن وتحديــد المدخــرات العقـاريــة. التهيئــة 
المقترحــة يجــب أن تتائــم مــع التوجهــات األخــرى خاصــة فــي 
مــا يتعلــق بإطــار العيــش والبيئــة. وبالتالــي اعــداد مناطــق 
ســكنية يجــب أن تأخــذ بعيــن االعتبــار جــودة الحيــاة والبيئــة 
وتعــدد وظائــف المجــاالت. مناطــق ســكنية فخمــة يجــب أن 

تكمــل العــرض مــن الســكن التقـليــدي.

التدخــات الموجهــة لتحســين جــودة الحيــاة بالحاضــرة تهــم 3 
انجــاز مراكــز ثانويــة ، تأهيــل األحيــاء التــي تفتقــر إلــى 
تجهيــزات خاصــة األحيــاء المتواجــدة بشــمال المدينــة ودعــم 

الولــوج إلــى التجهيــزات والخدمــات ذات مســتوى عالــي.
المحافظــة علــى البيئــة هــو موضــوع تدخــات خاصــة ، تأســيس 
ودعــم شــبكة خضــراء حــول العاصمــة الجهويــة ، دراســة التصميــم 
ومعالجــة  لجمــع  المديــري  والتصميــم  للتطهيــر  المديــري 
النفـايــات الصلبــة أو المحافظــة واســتغال األراضــي الضحاويــة 

الخصبــة مــع الحــد مــن اســتعمال المتدخــات الفـاحيــة.

العديــد مــن التدخــات مركــزة بالعاصمــة الجهويــة لتمكنهــا 
دورهــا  علــى  والمحافظــة  متابعــة التنميــة االقتصاديــة  مــن 
كمحــرك القتصــاد المتروبــول والجهــة لزيــادة جاذبيتهــا عنــد 
الطلبــة والباحثيــن ، يجــب تطويــر ظــروف االســتقبال وتنميــة 
ــات بيــن الجامعــة والشــركات وســط  ــات الدوليــة والعاقـ العاقـ

الجهــة.

مــن جهــة يجــب علــى الشــركات تقديــم األنشــطة والمعرفــة 
التكنولوجيــة للمتروبــول و هيــاكل مســاندة أقطــاب التنافــس 
مــن  بالمجــال والعــرض  و المواقــع التكنولوجيــة المتواجــدة 
تنميــة العــرض  عالــي المقترحــة.  مســتوى  ذات  الخدمــات 
مــن التكويــن الــذي يتائــم مــع الحاجيــات الحاليــة والمتوقعــة 

سيســاهم أيضــا فــي جلــب مســتثمرين.

بتموقــع  والتجديــد  تفعيــل الشــراكة  يمكــن  فــي النهايــة، 
حاضنــات شــركات أو تنميــة خدمــات تســاعد علــى الشــراكة 

والولــوج إلــى التمويــل.
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تهــم دعــم جــودة  األعمــال المنتظمــة   ، قطــاع التجــارة  فــي 
العــرض التجــاري لمراكــز المــدن وتنوعهــم فــي المياديــن 
الخاصــة. باإلضافــة، عــرض القــرب يجــب أن يهيــكل حــول شــبكة 

أســواق متائمــة مــع طريقــة العيــش واالســتهاك المحلــي.

 األقطــاب التجاريــة المتواجــدة فــي الضاحيــة يجــب أن تكــون 
ــل العمومــي كمــا يجــب  ســهلة الولــوج عبــر البنــى التحتيــة للنقـ

ان تحمــل موضوعــات ال تنافــس التجــارة بالمراكــز العتيقــة.
والســياح  بثــراء التــراث  قطــاع الســياحة  يتميــز  فــي النهايــة 

ــاس.  المســتقطبين. ويعتبــر هــذا القطــاع هــام فــي اقتصــاد فـ
تثميــن  يجــب  بالمدينــة  المعتمــدة  األعمــال  إلــى  باإلضافــة 
المواقــع الســياحية خــارج المدينــة مــع اقتــراح مســالك تجمــع 
مشــتركة  وضــع اســتراتيجية  هــذا  يســتوجب  بيــن االثنيــن. 
بيــن الفـاعليــن فــي ميــدان الســياحة بالحاضــرة وخارجهــا. خلــق 
مدينــة فنــون وحــرف مــن شــأنها مثلهــا مثــل باقــي الهيــاكل 
الثقـافيــة ان تشــجع علــى قــدوم الســياح، كمــا يمكــن تدعيــم 
التشــارك مــع قطــاع الثقـافــة. لــذا يجــب وضــع قـاعــدة مشــتركة 

ووســائل اتصــال ودعــم مشــترك

مجال المشروع األطلس المتوسط
بتضاريــس صعبــة  مجــال المشــروع األطلــس المتوســط  يتميــز 
مســاحات  علــى أغلــب  الغابــات  وتمتــد  هامــة  وانحــدارات 
ويشــكو هــذا المجــال مــن عزلــة شــديدة وســاكنة  المجــال. 
أرهقهــا الفقــر المتقــع. ولكــن يتمتــع بفــرص هامــة ومؤهــات 
تنميــة متنوعــة ويبقــى هــذا المجــال طــاردا لعــدم تثميــن هتــه 

المؤهــات. 

يطمــح التصميــم الجهــوي العــداد التــراب إلــى جعــل هــذا المجال 
نشــيط ويحافــظ علــى نمــوه الديمغرافــي مــع تمكيــن ســاكنته 
مــن العيــش فــي ظــروف طيبــة. يجــب تســهيل ولــوج الســاكنة 
إلــى األنشــطة والتجهيــزات والخدمــات ذات مســتوى متوســط 
الحديثــة  التقنيــات  إلــى  والولــوج  المجــال  هيكلــة  وعالــي. 
للمعلومــات واالتصــال تســهل تنميــة األنشــطة المــدرة للدخــل 

كمــا تمثــل عوامــل هامــة لفــك العزلــة االجتماعيــة.

نمــو هــذا المجــال المشــروع يمــر بإعــادة هيكلــة جبــل األطلــس 
المتوســط. علــى مســتوى البنــى التحتيــة ، محوريــن لاندمــاج 
الجهــوي شــرق وغــرب يمــران بهــذا المجــال ويســاهمان فــي 
ربــط التجمعــات الســكنية بمــدن الشــمال والجنــوب بالجهــة. 
باإلضافــة يجــب تأهيــل محــاور الطرقـــات العرضيــة لربــط مختلــف 
مناطــق المجــال وفــك عزلــة المجــال المركــزي. وأخيــرا يربــط 
بالســفح الشــمالي  مختلــف المراكــز الحضريــة  مــدار الســفح 
للجبــل وتســاهم فــي تماســك المجــال مــع تقـليــص الضغــط علــى 

ــاس مــن حــركات المــرور العابــرة. فـ

تحديــد وتطويــر بعــض القــرى إلــى مصــاف مراكــز قرويــة 
صاعــدة تســاهم فــي تركيــز المجهــودات فــي تنميــة بعــض 
األقطــاب. الولــوج إلــى المراكــز القرويــة الصاعــدة عبــر البنــى 

باإلضافــة إلــى الولــوج  تحيينــه  يجــب  والتجهيــزات  التحتيــة 
تطويــر المراكــز القرويــة  ــا إلــى  للخدمــات العموميــة. خافـ
الخدمــات  لتناســق  اإلقـليمــي  المخطــط  فدراســة  الصاعــدة 

العموميــة يرتكــز علــى العجــز بالمراكــز الصغيــرة.

مــن جهــة أخــرى قــد وقــع اقتــراح مشــاريع المحافظــة وتثميــن 
بالجبــل  علــى التنــوع  للمحافظــة  فـالبرنامــج المندمــج  البيئــة. 
األعلــى ، تحســين المراعــي خــارج الغابــات و أعمــال المحافظــة 
علــى الميــاه والتربــة تــم المحافظــة عليهــا لديمومــة الثــروات 
هتــه التدابيــر ترافقهــا تدخــات موجهــة  الطبيعيــة للمجــال. 
لمكافحــة التلــوث البشــري بالجبــل خاصــة بفضــل تموقــع محطــات 
علــى الســاكنة النشــيطة  ــاظ  الحفـ تطهيــر ومطــارح مراقبــة. 
بالجبــل تســتوجب تنميــة أنشــطة اقتصاديــة معيشــية. العديــد 
مــن مشــاريع التصميــم الجهــوي العــداد التــراب موجهــة لتحفيــز 

االقتصــاد المحلــي علــى عــدة محــاور.

المراكــز القرويــة الصاعــدة تمثــل قـاعــدة لتأســيس خدمــات 
المســاعدة ومســاندة تنميــة األنشــطة. وبالتالــي ، التأطيــر عــن 
قــرب يجــب دعمــه بالمســاعدة علــى خلــق مؤسســات باإلضافــة 
إلــى دعــم خدمــات التمويــل عــن قــرب بفضــل جمعيــات تمويــل 
صغــرى. ريــادة األعمــال النســائية يقــع تشــجيعها عــن طريــق 
أنشــطة تكوينيــة وتوجيهيــة. باإلضافــة لألنشــطة االقتصاديــة 
المراكــز  فــي  األنشــطة  مناطــق  وتجهيــز  بإعــداد  لتحفيــز 
القرويــة الصاعــدة والمــدن الثانويــة وبوضــع هيــاكل تعتمــد 
علــى الثــروات والمؤهــات المحليــة مثــل وحــدة البحــث بالوســط 
الجبلــي ، الغابــة والمحافظــة علــى المــوارد ، المراكــز الثقـافيــة 

بالجبــل.
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تدخــات خاصــة تســتهدف بعــض القطاعــات ، موجهــة لتحفيــز 
بالنســبة للصناعــات التقـليديــة تتعلــق  األنشــطة االقتصاديــة. 
بكيكــو واألدرج أو إعــداد  قــرى حرفيــة  فــي انشــاء  مثــا 
قطــاع  ببولمــان.  الصوفيــة  األنشــطة  النتــاج  منطقــة حرفيــة 
الصناعــات التقـليديــة يمكــن أن يتطــور فــي بعــض المناطــق 

بفضــل مشــاريع دعــم الســياحة.

فــي مــا يخــص قطــاع الســياحة ، العديــد مــن التدخــات المقترحــة 
يجــب أن تســاهم فــي تطويــر الفـاحــة الســياحية أو الســياحة 
والثــروات  الطبيعيــة  الثــروات  علــى  المحافظــة  و  القرويــة 
الثقـافيــة. تطويــر بعــض المــدن أو المراكــز القرويــة الصاعــدة 
كبدائــل ســياحية مندمجــة لتصبــح قـاعــدات للتنميــة الســياحية 
إيمــوزر   ، أدرج   ، تلزمــت   ، )ربــاط الخيــر  لمجــال المشــروع 
ذات  المواقــع  أســس إدمــاج  ســتمثل  وبولمــان(.  مرموشــة 
أهميــة بيولوجيــة وإيكولوجيــة مثــل بويبــان ، أدرج، بويبــان 
2 وتيشــوكت. باإلضافــة إلــى وضــع شــبكة مــن مراكــز قرويــة 
صاعــدة أخــرى )دار الحمــراء ، ســكور مــداز ، تفجيغــت( هتــه 
البدائــل الســياحية المندمجــة ســتكون مســلك ســياحي حــول 
هتــه المشــاريع ستســاهم فــي جــذب الســياح  موضــوع الجبــل. 
لمختلــف التجمعــات باألطلــس المتوســط لــكل منهــا خاصيتهــا 

وتمكنهــا مــن التمتــع مــن ديناميــة التنميــة. 

فــي  تســاهم  تطويــر وتعصيــر األنشــطة الفـاحيــة يمكــن أن 

تثميــن الفـاحــة و كل  إعــادة تعبئــة اليــد العاملــة المحليــة. 
المــوارد الرعويــة والنباتيــة للمجــال الفـاحــي الطبيعــي تمثــل 
نســبة هامــة مــن مداخيــل الفـاحيــن بالجبــل. لتحقيــق هــذا تــم 
اقتــراح العديــد مــن المشــاريع الموجهــة لتطويــر قطــاع الزيتــون 
 ، انتــاج الحليــب   ، اللحــوم الحمــراء   ، الخضــروات  الــورود،   ،

األعشــاب العطريــة والطبيــة.

تحســين ري المناطــق  بفضــل  هــذا التطــور  تحقيــق  يمكــن 
الفـاحيــة وخلــق مــدارات بأســفـل ســد أزغــار علــى وادي زلــول. 
مــدار كيكــو يكــّون منطقــة ذات مؤهــات هامــة ويمثــل 
موضــوع عــدة مشــاريع تنميــة خاصــة )تكثيــف ، فــك عزلــة ، 
إعــداد(. أخيــرا تثميــن المنتوجــات المحليــة يمكــن أن تســاهم 
فــي تطــور المســتغات الهشــة بفضــل تربيــة النحــل ، الدجــاج 

البلــدي واألعشــاب العطريــة والطبيــة.

كمــا ورد ذكــره ســابقـا ، المشــاريع المقترحــة للمجــال المشــروع 
األطلــس المتوســط موجهــة للحــد مــن الهجــرة القرويــة ودعــم 
المحافظــة علــى الســاكنة بالمنطقــة. ويهــم باألســاس الناشــطين 
وفئــة مــن الســاكنة النشــيطة. حيــث تكمــن أهميــة تطويــر 
أنشــطة مســتدامة وظــروف عيــش طيبــة. حســب االســقـاطات 
مــن  المجــال  هــذا  ســاكنة  عــدد  ســيمر  الديمغرافيــة 
122863 ســاكن ســنة 2012 إلــى 125525 ســاكن 
)الفرضيــة األولــى( أو 129849 ســاكن )الفرضيــة الثانيــة( 

.2039 ســنة 
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مجال المشروع المـــلـــويــــــة
ــاس بولمــان.  مجــال المشــروع الملويــة يمتــد علــى أغلــب جهــة فـ
يعيــش ســاكنة هــذا المجــال باالعتمــاد علــى الفـاحــة ، فمدينتــي 
ميســور وأوطــاط الحــاج والتــي تمثــل بدائــل بســيطة إداريــة رغــم 
وجودهمــا علــى محــور ذا أهميــة وطنيــة يتوفــر الملويــة علــى 
فــرص ومؤهــات تنميــة هامــة لكنــه يشــكو مــن العديــد مــن 
الصعوبــات منهــا المنــاخ ، المســاحة ، العزلــة عــن بقيــة مجــاالت 

الجهــة وتدهــور البيئــة والمــوارد.

النظــرة المعتمــدة لهــذا المجــال ترتكــز علــى تنميــة المحــور 
و أوطــاط الحــاج  ميســور  هــذا المجــال.  لمدينتــي  الطرقــي 
)تربيــة  مجمــوع المجــال  ثــروات  تثميــن  فــي  تســاهم  والتــي 
ــاء(. يجــب فــي البدايــة تحســين البنيــة التحتيــة  الماشــية والحلفـ
للــوادي وعاقتــه وذلــك بتأهيــل المحــور المركــزي )الطريــق 
15( التــي تربــط ميدلــت بمدينــة جرســيف  الوطنيــة رقــم 
لتربــط الملويــة بالســاحل المتوســط. دعــم هــذا المحــور سيســاهم 
فــي تحســين الولــوج ورؤيــة مــدن ميســور وأوطــاط الحــاج التــي 

تمثــل موضــوع مشــاريع تنميــة طموحــة.

ــاء بهــا إلــى مصــاف  الهــدف الــذي يهــم ميســور هــو االرتقـ
أعلــى لتشــع علــى الســفح الجنوبــي لألطلــس المتوســط وكل 
المجــال المتواجــد بالجنــوب يجــب إذا إعــداد منطقــة ســكنية 
فخمــة ، مناطــق أنشــطة وبرمجــة مجمــوع الخدمــات الضروريــة 
ذات مســتوى عالــي )المســرح ، تجهيــزات رياضيــة ، برمجــة 
مهرجانــات...( باإلضافــة لتنميــة األنشــطة االقتصاديــة ، تعتمــد 
متخصصــة  نــواة جامعيــة  إنشــاء  علــى  المدينــة  هتــه  تنميــة 

وأنشــطة بحــث بالوســط الجــاف.

المدينــة الثانيــة لهــذا المجــال المشــروع هــي أوطــاط الحــاج 
، فهــي تتطــور بفضــل تربيــة الماشــية وقطــاع اللحــوم. نقــص 
البنــى التحتيــة تتائــم مــع التحويــل والتثميــن والتعبئــة وتســويق 
المنتوجــات المتأتيــة مــن تربيــة الماشــية )لحــوم وجلود( بالنســبة 
لفـاحــي الجهــة وفـاحــي جهــة الشــرق. بوجــود مركــز مندمــج 
لتربيــة األغنــام والماعــز يمكــن أن تصبــح أوطــاط الحــاج قطــب 
فــي هــذا القطــاع تشــع إلــى مــا وراء حــدود الجهــة. لتكميــل 
تخصصهــا ، وحــدة بحــث فــي تربيــة الماشــية ســيقع اقتراحهــا 
بالمدينــة. باإلضافــة ســتنمو المدينــة بفضــل إعــداد منطقــة 
نمــو األنشــطة  فــي األخيــر  ومناطــق أنشــطة.  فخمــة  ســكنية 
ــات  االقتصاديــة ال يمكــن تكثيفهــا إال إذا مــا طّورنــا العاقـ

مــع باقــي البــاد والجهــة. باإلضافــة إلــى الطريــق الوطنيــة رقــم 
15 التــي ســتدعم ربــط أوطــاط الحــاج مــع جرســيف والســاحل 
المتوســطي ، كمــا يجــب تأهيــل ربــط أوطــاط الحــاج – تنــدرارة 
– بوعرفــة. باإلضافــة لذلــك ففرصــة إنشــاء مهبــط للطائــرات 

ومركــز الميــاه المســتعملة.

المناطــق القرويــة لمجــال المشــروع تتمتــع ببرامــج موجهــة لفــك 
ــات والمســالك  كمــا يجــب تاهيــل الطرقـ عزلتهــم وتنميتهــم. 
ــات بيــن المــدن والتجمعــات القرويــة. مــن جهــة أخــرى  والعاقـ
قرويــة  مراكــز  فــي  تجمــع الســاكنة القرويــة  تحفيــز  يجــب 
لهــم ولــوج الــى التجهيــزات  تســهل  كمــا  صاعــدة جديــدة. 
والخدمــات وفــرص عمــل. لتطويــر األنشــطة االقتصاديــة ودعــم 
وفــك العزلــة االجتماعيــة ، يجــب أن يعمــم الولــوج إلــى هــذه 
المراكــز القرويــة الصاعــدة مثلهــا مثــل مدينتــي هــذا المجــال 

المشــروع. 

لدعــم وتحفيــز األنشــطة االقتصاديــة فــي الوســط القــروي ، يجــب 
وضــع مشــاريع مختلفــة تســتجيب الشــكاليات ورهانــات هــذه 
المناطــق. تتمثــل بدايــة فــي تحســين الولــوج إلــى الخدمــات 
والتجهيــزات بالمراكــز القويــة الصاعــدة خاصــة فــي مايخــص 
المســاندة علــى الشــراكة والولــوج إلــى التمويــل وخدمــات 
الحرفيــة   ، إعــداد مراكــز أنشــطة  دعــم النشــاط الفـاحــي. 
خاصــة، يجــب أن تعمــم. كمــا يمكــن إنشــاء قــرى حرفيــة لنســيج 

الزرابــي بآيــت زغروشــان وإيمــوزر مرموشــة.

المشــاريع المقترحــة لقطــاع الفـاحــة تهــم قطاعــات مختلفــة. 
يجــب أن تســاهم فــي تطويــر االنتــاج والبنــى التحتيــة الفـاحيــة – 
الصناعيــة والمحافظــة علــى المــوارد لقطاعــات اللحــوم الحمــراء ، 

الورديــات ، زراعــة الخضــروات والزيتــون.

تدخــات تحســين الــري تــم اقتراحهــا أيضــا مثــل تأهيــل مــدارات 
الــري بتنديــت باإلضافــة إلــى تأهيــل وإعــداد المراعــي. أخيــرا 
ــاء يجــب  المخطــط البيجهــوي للمحافظــة وتثميــن ســهوب الحلفـ
أن يســاهم فــي تحســين اســتغال هــذه الثــروة دون زيــادة 

مخاطــر التصحــر بالمجــال.

بعــض التدخــات المقترحــة فــي الملويــة تهــدف بالخصوص إلى 
تنميــة قطــاع الســياحة الهــام لتوفــر التــراث والثــروات الطبيعيــة 
فــي المجــال المشــروع. ونجــد مــن بينهــا المواقــع ذات أهميــة 
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بيولوجيــة وإيكولوجيــة أوطــاط الحــاج ، أغبالــو العربــي وجبــل 
تاغيولــط. باإلضافــة إلــى األقطــاب الســياحية الموجهــة إلــى دعــم 
التنميــة ســتعد هيــاكل ضروريــة الســتقبال وتنشــيط الســياح. 
ســتصبح أيضــا قـاعــدة لتثميــن وتســويق المنتوجــات الحرفيــة 
الثــروات الطبيعيــة  علــى  للمحافظــة  فــي النهايــة  والمحليــة 
للجهــة ، مشــاريع مختلفــة موجهــة لقطــاع البيئــة. البعــض منهــا 
موجــه للحــد مــن تدهــور والتلــوث البشــري مثــل تدخــات إنشــاء 
محطــات تطهيــر ومحطــات مراقبــة مــع تأهيــل المراعــي الهشــة. 
أخــرى تهــدف إلــى تثميــن مســتدام للثــروات المتوفــرة بالمجــال 
مثــل ســهوب الحلفـــاء ومراكــز توليــد الطاقــة الشمســية أو وضــع 
وحــدة للطاقـــات المتجــددة. الوســط الحضــري والوســط القــروي 
ــان بتأهيــل المــوارد المتوفــرة. الســاكنة التــي تغويهــا  يتعاقـ
ــاس للعزلــة الشــديدة بالملويــة ســتتمتع بفرصــة  الهجــرة نحــو فـ
 110513 مــن  ســتمر  المجــال  ســاكنة  للتنميــة.  حقيقيــة 
)الفرضيــة األولــى(   182033 2012 إلــى  ســاكنة ســنة 
أو 163226 ســاكنة )فــي الفرضيــة الثانيــة( ســنة 2039 

الفرضيتيــن تضمــان زيــادة للســاكنة القرويــة والحضــر.
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الــــــــخــــــــاتــــــــمـــــــــــة
التصميــم الجهــوي العــداد التــراب ، مشــروع االعــداد الــذي يعتمــد عليــه ومجمــوع التدخــات المنجــرة عنــه يجــب أن تســتجيب 
لاشــكاليات الكبــرى والمطروحــة لتنميــة الجهــة. انفتــاح الجهــة دوليــا والمتروبوليــة يتمتعــان بمكانــة خاصــة فــي المشــروع 
الجهــوي. ضمــن نظــرة االندمــاج والتثميــن العقـانــي للمــوارد الطبيعيــة كل مجــال مشــروع يمثــل موضــوع اجــراءات خاصــة. لكــن 
يجــب الوصــول إلــى تنميــة كامــل مجــال الجهــة وتحســين التماســك االجتماعــي والمجالــي لتصبــح الجهــة جذابــة وتنافســية. يجــب إذا 

انخــراط مجمــوع الفـاعليــن و إعــداد دقيــق واســتدامة األهــداف.
المسلســل الحالــي للجهويــة المتقدمــة ســيجد فــي هــذا التصميــم الجهــوي العــداد التــراب قـاعــدة مندمجــة العــداد متناســق 

للجهــات الجديــدة المقترحــة. 
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