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 د           ــــيـــــــهــــمــــــت

 

التراب لجهة فاس بولمان كانت عداد إلالدراسة الخاصة بالتصميم الجهوي 

، بين 12/51/1055، الموقعة بتاريخ 1005/ب ر/51موضوع صفقة رقم 

وقد شكل (. URAM)والي جهة فاس بولمان ومكتب الدراسات الدولي 

شراكة وتمويل مشترك بين مجلس  الدراسة موضوع اتفاقيةهذه إنجاز 

 .التعمير وإعـــداد التـــرابالجهة، وزارة الداخلية ووزارة 

وتمفصل المجاالت إدماج على التراب عداد إلالتصميم الجهوي يحرص 

المحلية مع االستراتيجيات الخاصة ومع التوجهات الوطنية من أجل خلق 

ل مختلف المتدخلين إطار مرجعي وخلق تناسق ترابي متوافق عليه من قب

 : ةـــــــالدراسة لتحقيق المهام التاليتسعى ، في هذا اإلطار. بالجهة

 ،ة األولية التقرير األوليـــالمرحل -

 ،التشخيص الترابي:  ة األولىـــالمرحل -

استراتيجية ومنظور التنمية الجهوية ثم تحديد :  ة الثانيةـــالمرحل -

 ،مجاالت المشاريع

التراب وأشكال عداد إلمشروع التصميم الجهوي :  ة الثالثةـــالمرحل -

 .تفعيله

 

هي األخرى المرحلة األولى من الدراسة تهم التشخيص الترابي وتتضمن 

 : مرحلتين

  القطاعية الخاصة  التقارير بإعدادالمرحلة األولى انتهت وتتعلق

 ،بعدد من المواضيع

 قريرا المرحلة الموالية، موضوع هذا التقرير، تقدم تشخيصا وت

 .األولى تحليليا الستكمال المرحلة

 

ويتمحور حول . هذا التقرير يهم خالصة التشخيص الترابي االستراتيجي

قدم يتذكيرا بأهم خاصيات ومميزات الجهة، الثاني هم ي األول :ثالث أجزاء

ستعرض يأهم اإلشكاالت الكبرى بالجهة، الثالث وتشخيصا استراتيجيا عاما 

 .ترابيا من خالل مجاالت متجانسة صغرىتشخيصا استراتيجيا 
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 ةـــــدمـــــقـــــم

لمرحلة األولى من الدراسة الخاصة ملخصا ل هذا التقرير يعتبر

ويندرج في إطار . التراب لجهة فاس بولمانعداد إلبالتصميم الجهوي 

على اإلشراك قوم ت التيمقاربة المعمول بها منذ التقرير األولي ال

الجهوي،  التصميموالتقويم المتوافق عليه كمبدأ أساسي في إعداد 

. شترك ومتوافق عليهضمن إطار متندرج وذلك من أجل إنجاز وثيقة 

( التشخيص االستراتيجي)عالقة بالموضوع وخالل المرحلة األولى 

 : يـــــــتقارير قطاعية وهي كاآلت 2تم إعداد 

 ،الوسط الطبيعي، الموارد والبيئة -5

 ،النمو الديمغرافي والتفاوتات المجالية -1

 ،الفالحة والتنمية القروية -1

 ،األنشطة غير الفالحية -1

 ،جاذبية وتنافسية المدن:  الجهاز الحضري -1

 .عوامل االندماج الجهوي -2

لقد استوجب انجاز التشخيص الترابي االستراتيجي القيام بعدد كبير 

:من االعمال والتحقيقات والتي نورد منها   

  (1051)مسح شامل لكل الجماعات، 

  زيارات ومقابالت مع المسؤولين بكل الجماعات الحضرية 

 وية،بعدد هام من الجماعات القر و

  مقابالت مع المصالح الفنية الجهوية واإلقليمية لتحديد الوضع

 تحديد المشاريع المستقبلية و الحالي

  جمع واستخدام كل الوثائق، االحصائيات، التصاميم والبرامج

 سارية المفعول،

  جمع واستخدام االعمال الجامعية ذات صبغة قطاعية

 وإقليمية والتي تخص الجهة،

 التصميم الوطني (وثائق تدبير المجال  االطالع واستخدام

إلعداد التراب، التصاميم الجهوية للجهات المجاورة، دراسة 

 ) مكناس، دراسة االطلس المتوسط -القطب الثنائي فاس

 استخدام االراضي  استخدام مشاهد االقمار الصناعية لدراسة

 والتجمعات البشرية والبنيات التحتية،

 زيارات ميدانية لمجال الجهة. 

 

ل مناسبة أو أرضية تم من خاللها تقديم الوضعية ككل تقرير ش

وتحليل توجهات النمو واالستراتيجيات القطاعية في طور اإلنجاز من 

هذا التشخيص كشف عن مؤهالت . أجل إعداد تشخيص أولي

وإكراهات كل قطاع في عالقته مع الخصوصيات المجالية لكل منطقة 

 .بالجهة

 

بين العرضي ومن خالل التمفصل  ،الدراساتعلى ضوء نتائج هاته 

هذا التقرير يستعرض  ،مختلف التأويالت القطاعية لإلشكاليات

التحليلي أهم اإلشكاليات الترابية التي ينبغي تجاوزها من خالل 

التراب لجهة فاس بولمان والذي يقترح عداد إلالتصميم الجهوي 

التقرير على بني ينمن أجل ذلك، . توجهات أولية لإلعداد والتهيئة

 :أجزاءثالث 

ويتعلق األمر بأهم خالصات . خصوصيات جهة فاس بولمان -5

 ،التشخيص القطاعي

ويتعلق األمر بالكشف عن رهانات التنمية :  ات الجهةيإشكال -1

 ،بالجهة بشكل عام

: التشخيص الترابي الخاص بالمجاالت الترابية المتجانسة -1

تهيئة على مستوى وال ويتعلق األمر بتحديد رهانات التنمية

  .تقطيع متجانس باالعتماد على الجهةمجاالت 
 

 

 التقطيع اإلداري -1    خـــارطة
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 ةـــهــجــات الــــوصيــصــخ -1

 الطبيعة وغنى تنوع -1.1

المغرب وعند مقدمة جبال الريف،  وسطتقع جهة فاس بولمان شمال 

وقد  .سهل سايس وسلسلة جبال األطلس المتوسط وتضم جزءا من

الجهة على مساحة تمتد و. 5991لسنة التقسيم الجهوي أنشئت عقب 

وتتشكل من مرتفعات مقدمة الريف المتراوحة ما بين  ²كلم 10152

م  1192م، جبال األطلس المتوسط بقمة تقارب  100م و 100

ثم سهول سايس ( م5100م و100)ميسور العليا ل التالل، "بتشكوت"

 (.م100م إلى 100من )

. عدد واختالف المناخاتينضاف لتنوع أشكال التضاريس بالجهة ت

 : عموما تتميز الجهة بمناخ

، (شتاء بارد وجاف وصيف حار)قاري في الجزء الشمالي  -

 ،ملم 110معدل التساقطات يقدر ب

رطب وبارد بالمناطق الجبلية الوسطى حيث معدل التساقطات   -

 ،ملم 110يتجاوز 

شبه جاف بالهضاب العليا إلقليم بولمان في الجنوب حيث معدل  -

 .ملم 110ساقطات ال تتجاوز الت

الجهة عدد من المجاري المائية، يعتبر واد سبو وروافده من خترق ي

مم 990المياه السطحية ب حجم قدر وي. أهمها
1

وتهم . سنويا 

فيما يخص المياه أما . لنهر سبو وكذا نهر ملوية المائيين الحوضين

ددا من عكذلك تحتضن الجهة و. فرشات مائية 2تتشكل من فالجوفية، 

الموارد المائية المعدنية الخاصة بمنابع سيدي حرازم، موالي يعقوب 

 . وعين هللا

وتتشكل من . من مجموع تراب الجهة %11 أكثر منالغابات تغطي 

كما تزخر الجهة . الخشبية وسهوب الحلفاء عدد من األصناف

بمنظومات غابوية، مناطق الحلفاء أو المناطق الرطبة بالجهة التي تم 

عتبارها مناطق ذات منفعة بيولوجية وإيكولوجية نظرا لقيمتها ا

وتمتد على  منطقة 51 إلىهاته األخيرة يصل عددها . اإليكولوجية

 .هكتار 12000قارب مساحة ت

 

وحدات جغرافية تتنوع من حيث خصائصها  1بوجود  تتميز الجهة

 (:التضاريس، نوع التربة، المناخ)الطبيعية 

يهم الجزء  ،الوسط المتميز بالمرتفعاتهذا :  مقدمة الريف -5

ويتكون من منظومة تالل متوسطة . الشمالي لجهة فاس بولمان

 .االرتفاع 

يقع بين مقدمة مرتفعات جبال الريف وجبال :  سايس -سسهل فا -1

الجزء األوسط والشرقي لحوض  ويحتلاألطلس المتوسط، 

 .سايس

 يطل على سهل سايس وهضاب ملوية،:  األطلس المتوسط -1

 : تشكل مجموعتين تضاريسمن ويتكون 

، التي يفصلها المنصةهاته : الهضبياألطلس المتوسط  - أ

األطلس " كوس"تشكل من هضاب ت منحدرعن السهل

هاته الهضاب . متر 5200إلى  5100 عند ارتفاع  المتوسط

تمتد من صفرو شماال إلى جنوب عين اللوح عبر إفران 

 .هاته الكثلةوهي الجزء الذي يجسد خاصيات . وأزرو

 رافيا الجهـــةغهــيدرو - 2 ــارطةخـ
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شجـــرة اآلرز فـــي المنطقة ذات المنفعة البيولوجية واإليكولوجية 

 بتشوكت في األطلس المتـــوسط

 الملتويهضاب األطلس المتوسط : الملتوياألطلس المتوسط  - ب

 بحدتهاوتمتاز . تتواجد غربا وتتخللها مجموعة من التموجات

 1000ن وانتظامها في الجنوب بارتفاعات تتراوح بي

حيث ، متر، وبالنسبة للمنطقة الغربية الشمالية 1100و

 . متر 1000 فاالرتفاعات تتجاوز ،التضاريس أشد وعورة

تمتد غربا وفي الجنوب الغربي لألطلس المتوسط :  هضاب ملوية -1

وهي عبارة عن منخفضات . حيث تتركز هضاب ملوية الوسطى

اته الهضاب ه. ممتدة من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي

م  5100تتدرج على مستويات عدة من االرتفاعات تتراوح بين 

م تقريبا بالجزء األوسط بين ميسور  900بعالية ملوية ثم حوالي 

 .م بحوض تاوريرت كرسيف 100و 100وأوطاط الحاج، وتصل 

 مستمر تطور في فالحة -1.1

لنشاط القطاع الفالحي بجهة فاس بولمان يشكل أحد القطاعات الهامة ل

بجميع فروعه،  ،اإلنتاجعرف في السنوات األخيرة، . االقتصادي

تحسنا وخاصة ما يتعلق باألشجار المثمرة، حيث تضاعف عدد 

وعلى . الرعي المكثف العصري تحسناعرف المدارات السقوية و

ضوء هاته التطورات الملحوظة هناك عامل محدد يكمن في تدخل 

 .ةمتنوعبطرق الدولة 

 

وتسمى وحدات . قاسم تراب الجهة أربع نطاقات كبرىمجاليا، تت

مخطط المغرب األخضر، هاته المناطق تناسب  حسبترابية فالحية 

الوحدات الطبيعية الكبرى التي وردت في األعلى والتي تتوفر كل 

كل وحدة ترابية تحظى و. واحدة منها على مؤهالت تنموية خاصة

 : ق التنميةفالحية بعدد من المؤهالت المتنوعة لتحقي

بالنسبة لمرتفعات مقدمة الريف، تتميز بمنحدرات متوسطة  -5

أقل خصوبة وتمتاز بمنتوجات  طينية  تربةاالرتفاع وذات 

 .الحبوب، البقليات، الكبار، الزيتون وتربية األبقار

والحمري   vertisolsلنسبة لسايس، سهول تتشكل من أتربةبا -1

  تقطيع الوحــدات الترابية الفالحية – 3  خـــارطة
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ن، الحليب، اللحوم وتنتج الحبوب، الخضر، البقليات، الزيتو

 .والدواجن

من التضاريس مجموعة المكون من بالنسبة لألطلس المتوسط،  -1

ورود وكذا ونتج لحوما حمراء ودواجن في ،حمراء وخصبة بتربة

 (.عسل، زعفران وخزامى) محليةمنتوجات 

تمتاز بمنتوجات :  بالنسبة لهضاب ملوية المتميزة بأتربة معدنية -1

 .ن واللحوم الحمراءالورود، البقليات، الزيتو

بصفة عامة، القطاع الفالحي بالجهة يرتكز على مؤهالت متميزة  

 : لتحقيق النمو من خالل

إمكانيات تخطيط وتدبير محكم للموارد المائية التي ستمكن من  -

 ،اقتصاد مياه السقي

وجود أنشطة خاصة بالصناعات الغذائية المترسخة بالجهة  -

وكذلك ( ت خاصة بالكبارمعاصر الزيتون، المطاحن، وحدا)

 ،(الحليب، الحبوب) أهمية البنيات التحتية الخاصة 

ضم األراضي، تحفيظ، )تسمح بتهيئة عقارية مهمة أراضي بور  -

 ،(الحجارة من األرض، فك العزلة إزالة

إمكانيات مهمة من حيث تثمين المنتوجات وتطوير اإلنتاجية  -

، الحليب، الزيتون) خاصة على مستوى القطاعات األساسية 

 ،(الحبوب، اللحوم الحمراء، الدواجن والمنتوج المحلي

 ،توفر معرفة وخبرة فيما يخص المنتوج الفالحي -

موارد بشرية، تنظيمات مهنية )توفر بنيات تأطير مالئمة  -

 ...( .للفالحين كما هو الشأن بالنسبة للجمعيات والتعاونيات

 : يــــا يلمهذا الصدد ولتحقيق النمو يجب مواجهة  في

  سيادة الملكيات )بنية فالحية أقل مالئمة للنمو ولتكثيف الفالحة

 ،(الصغيرة وتجزيء االستغالليات الفالحية

  ضعف التحفيظ العقاري بالنسبة لألراضي الفالحية التي تحول

 ،دون الحصول على قروض

 استعمال أقل عقالنية لمياه السقي، 

 تدبير الواردات  ضعف نجاعة بعض التنظيمات المهنية فيما يخص

  ،وتسويق المنتوج

 ضعف التأطير المحلي بمراكز األشغال. 

قطاع الفالحة بالجهة أن يستغل الفرص  على يجبمن أجل ذلك، 

كذلك أن يواجه و ،المتاحة له من خالل مخطط المغرب األخضر

 :من بينهابعض المخاطر 

عدم انتظام التساقطات المطرية، الجفاف الممتد على عدد من  -

 ،سنوات، األعاصير والثلوجال

 ،تراجع مستوى الفرشة المائية ونضوب بعض الموارد -

زحف المدارات الحضرية على : تزايد الضغط على الموارد -

 ،أجود األراضي الفالحية، تراجع الغابات، الرعي الجائر

أمام  الهشةالصعوبات تزداد عمقا بالنسبة لالستغالليات الفالحية  -

 .السوق الخارجية على انفتاح االقتصاد الوطني

 

 ضعيفة تنافسية:  الفالحي غير االقتصاد -1.1

القطاع الصناعي بجهة فاس بولمان يظل في مجمله أقل تطورا 

ومساهمته على المستوى الوطني ال تعكس مؤهالت وغنى الجهة من 

وضعية جهاز اإلنتاج بالجهة . حيث المادة األولية والرأسمال البشري

منافسة الوطنية والدولية، وال باإلعداد الصحيح ال تسمح بمواجهة ال

من جهة، منذ عقد من   .لمستقبل االستثمارات األساسية إلنتاج الغد

التي شكلت قاعدة لتنافسية المراكز ، تكلفة األجراءأصبحت الزمن 

لذلك من الضروري تمكين . تتجه نحو االرتفاع ،الحضرية بالجهة

لتموقع بقوة وبشكل مستدام من الجهة بالوسائل التي ستمكنها من ا

  .الصناعي لإلقالعحيث التنافسية التي أطلقها الميثاق الوطني 

 

فيما يخص التجارة، إضافة إلى الصعوبات المصاحبة لحدود تواجد 

مدارات عصرية وتقليدية للتوزيع، تنضاف لذلك، مشاكل تقنين 

توزيعها التجهيز التجاري وإعادة توظيف األنشطة التجارية الكبيرة و

يعاني من جهة ثانية، . بالنسبة ألهم المجاالت األكثر تمدنا بالجهة

بالنسبة لتجارة التقسيط . تناقضاتالورتجالية اال منمجال الحكامة 

. بالجهة فتعرف انتعاشا ملحوظا استجابة الرتفاع الطلب الداخلي

فعروض األسواق التجارية الكبرى والمتوسطة فرضت نفسها، غير 

. عد األساسية للتعمير الخاص بالتجارة قد تأخر العمل بهاأن القوا

النهوض بقطاع التجارة بالجهة يقتضي تنويع ومعانقة أنسجة تجارية 

لتثمين البنية التجارية وإنعاش مختلف مكونات القطاع داخل المنطقة 

 .االقتصادية لفاس ومحيط إشعاعها

 
 الجهةباألول والوحيد  مـركز تجاري عصري :  برج فــاس

فيما يخص السياحة، باعتبار فاس مدينة امبريالية، لها جاذبية سياحية 

يرتكز على الهندسة الحضرية، حيث التاريخ "مؤهلها السياحي . دولية

المناطق الجبلية تقدم .  "والثقافة يسيران ببطء لكنهما مستمران

مؤهالت مهمة يجب تثمينها لتتطابق مع المضامين االجتماعية، 

االستراتيجية تقتضي النهوض بكل مجاالت . ية واإليكولوجيةالجغراف

الجهة، لهاته الغاية ينبغي عصرنة المنتوجات من خالل تداخل 

الخاصيات الثقافية مع الصحة، الترفيه، االستجمام، الراحة ثم التركيز 

على مدينة فاس كمنتوج تقليدي سياحي مغربي وتحسين حجم النشاط 

 .تأهيل المحطات المعدنية والسياحة الجبلية السياحي بالجهة من خالل

 

إشكالية الصناعة التقليدية تكمن من جهة في التحوالت التي تعيشها 

والتي ال محالة ستؤثر على قطاع الحرف التقليدية، من حيث الحفاظ 

مخططات النهوض وتصحيح . عليها وإدماجها ضمن حقل المقاولة

قود األخيرة تشكل دعوات حقيقية الصناعة التقليدية التي تتجدد منذ الع

. للحفاظ عليها، وبالنسبة لبعض الحرف يظل دعمها ضروريا

حسب الخبراء مكسب بطبيعة وتمثل الصناعة التقليدية الزالت تقاوم 

 .الحال
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 الخصائص المعمارية لمدينة فاس هي أهم عوامل جذب السياح

 

ر وهيمنة تصاد، تعاني الجهة من احتكاقبالنسبة لخدمات دعم اال

التجمع الحضري لفاس وتبعية باقي مدن الجهة لها من حيث الخدمات 

هاته التبعية تعتبر مجحفة كما هو الشأن بالنسبة للبنيات . التي تقدمها

التحتية ووسائل النقل التي ال تيسر التنقالت بين المدن الثانوية، التي 

 .ةهغالبا ما تبعد عن عاصمة الج

 ازنغير متو حضري جهاز -1.1

 غير متوازنجهازا حضريا يمتاز بمظهر  جهة فاس بولمان تقدم 

تحتل ضمنه مدينة فاس وضعية مهيمنة، حيث تعتبر فاس ثالث مدينة 

–في المغرب اعتبارا لوزنها الديمغرافي بعد الدارالبيضاء والرباط 

تتركز . مدينة فاس يتجاوز عدد سكانها عتبة المليون نسمة .سال

من الساكنة  % 21من مجموع ساكنة الجهة و % 20بعاصمة الجهة  

وباستثناء مدينة فاس، ينحصر الجهاز الحضري . الحضرية للجهة

مراكز حضرية متفاوتة األهمية وتعتبر مدينة صفرو في بالجهة 

المراكز . نسمة 500 000المركز الوحيد الذي يتجاوز عدد سكانه 

وب هي محدودة األخرى كبولمان، ميسور، أوطاط الحاج وموالي يعق

 .الحجم

 

من  %92: مدينة فاس تتركز بها كذلك أهم األنشطة الصناعية بالجهة

 % 91من الوحدات الصناعية،  % 91مجموع المستخدمين بالجهة، 

كذلك . من القيمة المضافة % 91من قيمة المعامالت المحصل عليه و

هي  11 111فرصة عمل بالقطاع الصناعي منها  12 221يوفر 

 .المدينةهي فرص دائمة، كما أن القطاع الصناعي يحتل مكانة مهمة ب 11 111فرصة عمل بالقطاع الصناعي منها  12 221كذلك يوفر . من القيمة المضافة % 91و المعامالت رقممن  % 91من الوحدات الصناعية،  % 91موع المستخدمين بالجهة،  .ئمة، كما أن القطاع الصناعي يحتل مكانة مهمة بالمدينةفرص دا

 

أهمية مدينة فاس على المستويين الديمغرافي واالقتصادي يعمق 

االختالالت بين ميتروبول الجهة وباقي مستويات الجهاز الحضري، 

كما يعمل على تفاقم الضغط  على المدينة من حيث الولوج إلى العمل، 

معدل التمدن بالجهة قد يبدو . السكن، التجهيزات والخدمات األساسية

 ،من مجموع الساكنة % 11بنسبة  1002وقدر سنة  ا،ا مرتفعنسبي

 بولمــان –مــدن جـهـة فــاس  – 0  خـــارطة



 ةـــهــجــات الــــوصيــصــخ -1

 5 4102 - التشخيص المجــــــالـــــي اإلستــراتيجــــــــــي -تراب لجهة فاس بولمان التصميم الجهوي إلعداد ال
 

في الحقيقة، هذا المعدل يعزى . على المستوى الوطني % 12مقابل 

من الساكنة الحضرية  %21أساسا إلى والية فاس التي يتركز بها  

من مجموع  % 92بالجهة والتي قد تصل مستويات قصوى تقارب 

رتفع بالنسبة لباقي أقاليم الجهة، ولكن معدل التمدين قد ا. ساكنة الوالية

ليس بالشكل الذي سيقدم صورة جديدة لالستقطاب المجالي رغم النمو 

 .، والذي يظل دون المتوسط الوطني5921الهام منذ 

 

الحالي يبرز تواجد ساكنة حضرية مهمة تتركز االستقطاب  مخطط 

من  والباقي يتوزع على عدد(  %1)و صفرو ( % 21)بمدينة فاس 

 10 000)المراكز الصغيرة التي ال تتجاوز مصاف المدن الصغيرة 

يتم الحصول عليه ارتكازا على  ر االستقطابمؤش(. نسمة

ويبرز ( 1051ثم توقعات  5921/5991/1001)اإلحصاءات السالفة 

ومن  52 ىإل 50من جهة، استفحاله بشدة حيث المؤشر تطور من 

هذا األخير ويطرح إشكالية اختالل  جهة ثانية، االتجاه ينحو نحو تقوية

 .الوظيفة الداخلية للجهة التي تكشف عن التباينات المهمة بين األقاليم

عاصمة الجهة التي تتركز بها في آن واحد الساكنة، األنشطة 

والتجهيزات تستقطب النمو من خالل نسج عالقات هيمنة على المدن 

ونميز في هاته ". كمدن منامات"الكوكبية والتي انحصرت وظيفتها 

ريبا من فاس وتعتبر توسعا وامتدادا طبيعيا قالمدن بين تلك المتواجدة 

المستهلكة "للتمدن بالمجموعة الحضرية، ثم هناك المدن اإلدارية 

 .وتهم المدن األكثر بعدا" للخدمات

 

 تحول في ومجتمع ساكنة  -1.1

مجتمع  تاريخ استقرار السكان بجهة فاس يكشف من جهة المرور من

وخاص بالرحل إلى مجتمع مستقر، ومن جهة ثانية،  أمازيغيقبلي 

مدينة . يضم مكونات عربية ذات تقاليد حضرية عريقة وتجارة محلية

قرنا في قلب سهل سايس، وتحتل  51فاس تم تأسيسها منذ ما يزيد عن 

، 59وإلى حين القرن . مكانة متميزة على المحاور التجارية الكبرى

الفترة . نة فاس العاصمة اإلدارية واالقتصادية للمغرباعتبرت مدي

ثم خلق  األمازيغيةاالستعمارية تميزت بتحضر واستقرارالقبائل 

مجموعة من المدن ذات صبغة إدارية، هذه الشبكة تعززت بتضخم 

 . وتوسع هاته القرى تحت تأثير عامل الهجرة

 

وفرض ة بالوسط القروي، رغم تفتت البنيات االجتماعية القديم

بعض . تقسيمات إدارية جديدة، فإن العقلية القبلية ال تزال سائدة

مميزات الحياة القبلية الزالت تطبع سلوكات األفراد والجماعات وكذا 

تعقد بنيات الملكية العقارية وتعدد المشاكل التي . العالقات مع المجال

ة قبلية تطرحها بالنسبة لتطور وتنظيم المجال ما هي إال انعكاس لعقلي

تاريخ تعمير المنطقة يبرز التنوع القبلي والثقافي لتراب . مترسخة

االستقرار بالمنطقة تميز ف ،الجهة وأهمية عوامل تحول المجتمع

بأهمية تنوع الموروث القبلي والثقافي وكذا تحول اجتماعي بطيء 

 .بالوسط القروي

 

 يةالحضر وعدم توازن البنية القروية الساكنة انتشار -1.1.1

من مساحة التراب الوطني  % 1.21جهة فاس بولمان تغطي 

من  % 1.12التي تمثل  1001نسمة سنة  5 111 110وتحتضن 

على  ²كلم/نسمة 19ـ ساكنة المملكة، حيث الكثافة السكنية تقدر ب

حسب التوقعات (. على المستوى الوطني 11)المستوى الجهوي 

، 1051لديمغرافية لسنة المنجزة من قبل مركز الدراسات واألبحاث ا

نسمة، وزنها الديمغرافي  5111 000 ـساكنة جهة فاس بولمان تقدر ب

، تحت تأثير نمو سنوي متوسط للساكنة % 1.12ارتفع ببطء ليصل 

بالنسبة  %5.02، مقابل متوسط معدل %  5.10الجهوية يقدر ب 

، وضعية ²كلم/نسمة 21فكثافة الساكنة مرت إلى . لساكنة المملكة

 تشتت السكان القــرويين بجماعة عين بــوعلي
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 .جهة ضمن الترتيب حسب كثافة الساكنة تظل دون تغييرال

 

تعتبر فاس بولمان من بين الجهات األكثر تمدنا بالمغرب، معدل 

 % 19.19بالجهة مقابل  1051خالل  % 11.51ـ التمدين يقدر ب

على المستوى الوطني، الشيء الذي يعكس تطورا مختلفا للساكنة 

ل غير متكافئ على مختلف ساكنة الجهة تتوزع بشك. داخل الوسطين

الوزن  ،من الساكنة % 21.51والية فاس يتركز بها . األقاليم

الديمغرافي لألقاليم الثالث األخرى يعتبر ضعيفا، يعني على التوالي 

بالنسبة إلقليم بولمان و  % 55.1بالنسبة إلقليم صفرو،  % 52.10

فية بالجهة الدينامية الديمغرا. بالنسبة إلقليم موالي يعقوب % 9.21

 .تتميز بأهمية إقليم فاس الذي سجل معدالت نمو جد مهمة

 

والية فاس . توزيع الساكنة الحضرية بالجهة يكشف تباينات مهمة

من النمو  % 21.1من الساكنة الحضرية ويحتضن  % 21.1تضم 

 تسجلأقاليم صفرو وبولمان . 1001و 5991الحضري المسجل بين 

من  % 1.1و  % 50.1 ـلتوالي بقدر على اي حضري متواضع ثقل

بالنسبة إلقليم موالي . 1001مجموع الساكنة الحضرية بالجهة سنة 

 .من الساكنة الحضرية % 0.1يعقوب يكتسي طابعا قرويا بمعدل 

 

توقعات مركز الدراسات واألبحاث الديمغرافية تؤيد التوجه نحو 

ب معدل التمدن يقار)التمدن بالجهة مع وزن مهم لمدينة فاس 

، وكذا ارتفاع قوي للتمدن بإقليم صفرو حيث المعدل انتقل (500%

مع نمو أقل أهمية بالنسبة إلقليم بولمان الذي يظل  % 10إلى  50من 

 .ضعيفا على مستوى التمدن

 

 

  القروية المجاالت تهميش -1.1.1 

عظم الساكنة القروية بالجهة تتوزع على األقاليم الثالث ذات الصبغة م

وبولمان (  % 19.5)، صفرو (% 11.1)موالي يعقوب، : القروية

تزايد الساكنة القروية بالنسبة لكل إقليم تبرز تباينات (. % 12.9)

من  % 22احتضن  الذي ،من جهةإقليم موالي يعقوب  مهمة بين

نسمة إضافية مقارنة مع  11 159الساكنة القروية اإلضافية، بنسبة 

تزايدا  تسجلالتي جهة ثانية من أقاليم بولمان وصفرو و، 5991

نسمة بالنسبة إلقليم صفرو  1101ـ محتشما يقدر على التوالي ب

تزايد الساكنة بالنسبة للجماعات . نسمة بالنسبة إلقليم بولمان 2119و

القروية يؤكد التوجه نحو شبه إفراغ من الساكنة بالنسبة لمعظم 

  .المجاالت القروية والتجمع بالقرى والمراكز الحضرية

والكثافة  ةالدينامية الديموغرافي -5   خـــارطة

  2112القروية لسنة 
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داخل  ²في الكلم نسمة 1.02كثافة الساكنة القروية تتراوح بين 

الواقعة غرب إقليم بولمان، وتصل إلى " تيساف"ـ الجماعة القروية ل

بالنسبة الجماعة القروية أوالد الطيب الواقعة على  ²كلم/نسمة 111

عموما، تتزايد الكثافة كلما اتجهنا من الغرب في . هوامش مدينة فاس

الجماعات األكثر كثافة تقع بمحاذاة فاس، كما هو الشأن . لشرقاتجاه ا

( ²كلم/ن112) الشقف، عين (²كلم/ن 111)بالنسبة ألوالد الطيب 

 .²كلم/ن 510وعين الشكاك التي تتجاوز 

 

 

تتجلى في الرهانات المرتبطة بتطور السكان بالجهة يمكن أن 

ودعم  تنمية التوجه إلى تجميع الساكنة القروية من خالل مصاحبة

المدن الصغيرة والمراكز القروية الصاعدة بتوفير التجهيزات وبنيات 

االقتصاد األساسية، وتقليص الهجرة القروية من خالل تحسين 

الولوج إلى الخدمات العمومية وخلق أنشطة مدرة للدخل وتقليص 

المدن التي تعتبر معبرا إلى األقاليم  بتنميةاختالالت الشبكة الحضرية 

   .ت طابع قرويذا

 

 

 

 

 الجهوي ولالقتصاد للتاريخ للجغرافيا، انعكاس الفقر، -1.1.1

الفقر الحضري ظاهرة تطال الجهة وخاصة مدينة فاس، كما أن الفقر 

بالنظر لكثافة استغالل . بالوسط القروي يهم مجموع تراب الجهة

 االجتماعية، االقتصادية تأثيراتهاالمجال وتمركز األنشطة بمختلف 

والبيئية، فإن مدينة فاس تخضع باستمرار للضغط الديمغرافي الذي 

يترجمه نمو الساكنة المرتبط بالهجرة القروية وبانتشار األحياء 

. العشوائية، تطور معدالت الفقر وتفاقم مؤشرات النمو البشري

نوع آخر من الفقر يعزى إلى العزلة  يبرزبالنسبة لباقي تراب الجهة، 

تصادية، الظروف الجغرافية القاسية وإلى التشتت واالق الطبيعية

 تثبيتالجماعات القروية ال تنجح في . الديمغرافي بالوسط القروي

هذا األخير الذي يهاجر نحو المدن ،  الشباب النشيط خاصةساكنتها 

 .حياة أفضل وعن عروض عمل متنوعة ظروفالكبرى بحثا عن 

 2112و سنة  2110الفقر لسنة  معّدل – 8  خـــارطة 



 ةـــهــجــات الــــوصيــصــخ -1

 8 4102 - التشخيص المجــــــالـــــي اإلستــراتيجــــــــــي -تراب لجهة فاس بولمان التصميم الجهوي إلعداد ال
 

    الوطني التراب داخل ذات أهمية جهة -1.1

وظائف تراب جهة فاس بولمان تتحدد أساسا من خالل خصوصيات 

الذي طبع تاريخها، ساكنتها وأنشطتها االقتصادية  الطبيعيالوسط 

كذلك تعتبر نتاجا لتدخل . وخاصة تلك المرتبطة بالموارد الطبيعية

اإلنسان من خالل تدخالت إرادية لخلق بنيات تحتية وتجهيزات ومن 

باإلضافة . بطة بالحكامة الترابية والقطاعيةخالل اختيارات مرت

لخاصيات النمو الداخلي التي طبعتها، حيث يخضع المجال لعوامل 

خارجية ترتبط باندماجها في المحيط الجهوي، الوطني والدولي وكذا 

 .تمفصلها مع محاور المبادالت والتواصل الكبرى

 

دولي، تمفصل حول شبكة النقل الوطني واليالميتروبول الجهوي  -5

الغرب والشرق : تواجد في ملتقى المحاور الوطنية المهيكلةيكما 

ثم الشمال والجنوب الشيء الذي يمكنه من الولوج ألقطاب النمو 

في . الكبرى بالبالد والتي تتم معه مجمل المعامالت بالجهة

 ،وخاصة الجزء الجنوبي ،فالجهةالمقابل، رغم هذا التمفصل، 

 .ت المبادالت الديمغرافية والتجاريةتظل معزولة عن أهم تيارا

 

األطلس المتوسط، مجال برهانات إيكولوجية وطنية من الدرجة  -1

كذلك  وتتقاسمهالجهة من الغرب نحو الشرق خترق ياألولى، 

هذا المجال . جهات تازة الحسيمة تاونات وجهة مكناس تافياللت

ل تدخال من أجعتبر خزانا مائيا بالمغرب، يستوجب الذي يالهش 

الحفاظ عليه وتثمينه من خالل تدخالت متوافق بخصوصها في 

  .أعلى من الجهة مجاالت التهيئة والتدبير على مستوى

 

 

 

 

الجهة تقتسم مع باقي الجهات المجاورة الفرشات الباطنية والمجاري  -1

المائية التي تعتبر، حمايتها واستغاللها ألغراض التزود بالماء الشروب 

وهاته . بغي االستشارة والتحكيم حوله من خارج الجهةوالسقي، أمرا ين

الحالة تخص الفرشة المائية لفاس مكناس التي تزود ميتروبولي الجهة 

والمنطقة الفالحية لسايس وكذا تلك التي تسقى من نهري سبو وملوية التي 

 .يشكل األطلس المتوسط منبعا لهما واللذان يمتدان خارج الجهة

 

ج محلية، تظل الجهة عموما مرتبطة وطنيا في غياب بنيات إنتا -1

بمنظومة اإلنتاج وبتوزيع الطاقة من أجل دينامية تطورها التي 

مؤهالت كبرى . تظل رهينة تذبذبات حالة األثمنة والعرض

موجودة وخاصة بالنسبة للطاقة الريحية والشمسية بإقليم 

 .بولمان

ومؤسساتية  الجهة يجب أن تمهد لتنميتها من خالل تدابير قانونية -1

بعض جوانب . خطوطها العريضة على المستوى الوطنيتوضع 

هاته التدابير تعتبر فرصة النطالق دينامية تنموية جهوية والبعض 

ويعتبر ضعف . اآلخر يشكل عرقلة أمام المبادرات المحلية

 الترابيةالبشرية والعقارية للجماعات والوسائل المالية، التقنية 

 .أهم حاجز أمام التنمية المحلية( تجماعات، أقاليم، جها)

 

يتعلق بالنقطة األخيرة، ولمواجهة اإلكراهات التي تواجهها  فيما -2

نذرة ونظرا لالجماعات الترابية من أجل توفير احتياطي عقاري 

فالعقار ونظام الملكية يعتبران من أراضي الملك الخاص للدولة، 

على الجهة أن  لمواجهة ذلك،. بين أهم معيقات التهيئة المجالية

تستفيد من التدابير التشريعية إلصالح قطاع العقار على المستوى 

يقتضي تطوير الميكنزمات الجهوية الخاصة  مماالوطني، 

 المـــوقع الجـهـــوي – 2  خـــارطة
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وضع إستراتيجية فإن لذلك، . والمتجددة لتجاوز هاته اإلشكالية

 .وطنية لتوفير احتياطي عقاري تعتبر من األولويات

 

 

التراب يجب أن يتالءم مع داد عإلأخيرا، التصميم الجهوي  -1

التوجهات الوطنية التي انبثقت عن التصميم الوطني إلعداد التراب 

كما يجب أن ينسجم مع التوجهات المجالية للجهات المجاورة  التي 

المحاذية "  مجاالت المشاريع" تصورات حول وبلورتسبق لها 

ة، التي تشكل مع مجاالت جهة فاس بولمان استمرارية إيكولوجي

 سيمكنبعين االعتبار المشاريع  هاتهفأخذ . اقتصادية واجتماعية

وأسواق جديدة ثم منافذ من المناطق األكثر عزلة واألقل حظوظا 

 .بين الجهات اوانسجام اخلق توافقي
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 امــــــي عــــرابـــخيص تــشـــت -2

 : اتالتشخيص الترابي يحيلنا على نوعين من المستوي

شروط اندماجها داخل التراب  سنحللمستوى يهم الجهة عموما حيث  -

 ،ات الكبرى التي تميزهايالوطني وكذا اإلشكال

مستوى خاص بالمجاالت الصغرى التي تتميز بالتجانس من حيث  -

 .الوسط الطبيعي، البشري واالقتصادي

 

 الوطني التراب ضمن الجهة -1.1

جب تجاوز اإلكراهات والعراقيل االندماج وطنيا يعتبر مسلسال يستو

التي تحول دون تنسيق  االجتماعية، االقتصادية والطبيعيةاإلدارية، 

وتعاون جهة فاس بولمان والجهات المجاورة من أجل تدبير مواردهم 

ويتعلق األمر كذلك، . رفع هاته التحدياتلومصالحهم المشتركة 

المتاحة من خالل  بالنسبة للجهة، بأهمية استغالل الفرص واإلمكانيات

. مشاريع التهيئة الكبرى بهدف التموقع اقتصاديا وتحسين تنافسيتها

وهذا الفصل من الدراسة يتطرق لموقع الجهة ضمن التراب الوطني 

 : وذلك من خالل نوعين من المستويات

ما مكانة الجهة ضمن التراب الوطني وماهي : المستوى الوطني -5

الل البرامج الوطنية لتهيئة الفرص التي يمكن استغاللها من خ

 المجال؟

التوافقات التي يمكن  يماه:  على المستوى الماكرو جهوي -1

تطويرها بين جهة فاس بولمان والجهات المجاورة؟ وما هي 

التحديات المشتركة التي تستدعي تظافر الجهود ثم ما هي 

التصورات التي يمكن تطويرها من خالل هاته الجهات في 

رة والتي يمكنها التأثير على مستقبل بعض المناطق المجاو

 المجاالت بالجهة؟

 بالمملكة المغربية دائم فاس إشـعـاعـهــا الثقــافي والعلمـــي و االقتصــادي
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هاته االزدواجية في القراءة ستفضي إلى خالصة بالنسبة للعوامل 

المرتبطة بالنمو وإمكانيات تطورها والتي قد تشكل مواطن  الخارجية

 .قوة أو ضعف بالنسبة لتطور الجهة

 

  الوطني االندماج -1.1.1

 الوطنية األسواق إلى سهل نسبيا وجوول أساسية عبور نقطة 

 والدولية

 

الجبلية بالمغرب الموجهة من الشمال الغربي نحو  السالسلتوالي 

الجنوب الشرقي جعل مورفولوجية المغرب تفرض على التراب 

فاالستقرار البشري عموما والتمدن بشكل خاص . الوطني تنظيما خاصا

لسية، حيث المجال مالئم تطورا غرب البالد على السهول الساحلية األط

أهم محاور المبادالت الوطنية تتركز على طول . لألنشطة وللمبادالت

الساحل مع وجود منافذ نحو الداخل حيث التضاريس تسمح، على سبيل 

ممر )بين الريف واألطلس المتوسط  الفج الواقعالمثال نذكر على طول 

الواقع بين وكذا المجال ( تازة تازة المتكون من وادي سبو وممر

 (.وادي ملوية)األطلس المتوسط والكبير 

 

مدينة فاس، عاصمة الجهة، تقع على المنفذ الشمالي، وهي األهم 

المتوسط للبحر األبيض الشرقي  يأليسر مرورا نحو الساحل الشمالاو

تاريخيا، هذا الممر (. وجدة)ونحو الحدود الجزائرية بالشرق ( الناظور)

. ذي يربط المغرب بباقي المجاالت المغاربيةشكل الشريان الوحيد ال

العبور في العالية من خالل الخانق  امدينة فاس كانت تتحكم في هذ

كل من بالمتشكل من مضيق تازة، مستفيدة من غنى المنتوج الفالحي 

حيث أصبحت أرضية أساسية للمبادالت  ،سهل سايسو وادي سبو

  .ضمن محاور المبادالت الوطنية والدولية

 العالقـــات حول فــاسنظام  -9   خـــارطة
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مدن ميسور وأوطاط الحاج، جنوب الجهة، تتواجد كذلك على المنفذ 

هذا المحور أكثر بعدا وأصعب . الجنوبي وتتكون من وادي ملوية

ولوجا من المنفذ الشمالي المتميز بتوالي تجمعات بشرية تنتظم على 

المبادالت تعتبر، نسبيا، أقل تطورا خاصة بسبب . طول ملوية

ترتبط بالعبور بين األطلس الكبير  الصعوبات والعراقيل التي

 .والمتوسط على الجانب األيمن من مدينة ميدلت

 

ال تتوفر على منفذ بحري وجهة فاس بولمان في وسط البالد، تتواجد 

غير أنها تمتد على تراب . أو حدود برية مع جهات خارج المغرب

يشمل  امن األطلس المتوسط وجزء ايغطي جزءا من الريف، جزء

األولى لألطلس الكبير،الجهة تخترقها ثالث محاور تاريخية  الواجهة

 :للتواصل والنمو

الذي يمتد نحو ( وجدة-فاس-مكناس-الرباط)المحور الغربي الشرقي  -

يتم من خالل الطريق ( تونس-الجزائر)المدن والعواصم المغاربية 

 .A2، السكة الحديدية والطريق السيار 2الوطنية رقم 

جنوب يمتد من فاس نحو مراكش ويصل -لالمحور الداخلي شما -

طنجة شماال ونحو المحيط جنوبا من خالل -الساحل عبر فاس

أكادير، حيث تمتد من الشمال  نحو الجنوب واجهة الريف -مراكش

 (.2الطريق الوطنية رقم )ثم األطلس المتوسط والكبير 

كرسيف الذي يمتد نحو الناظور على الساحل -محور ميدلت -

هذا المحور يلعب . تجاه وجدة على الحدود الجزائريةالمتوسطي في ا

األطلس بدورا أساسيا في فك العزلة عن داخل الجهة مرورا 

الطريق الوطنية )المتوسط، الكبير والهضاب الصحراوية بالشرق 

 (.51رقم 

 

بغض النظر عن االمتيازات التي تقدمها الجهة كممر عبور ال غنى 

تستفيد جهة فاس شرق، -وغربجنوب -عنه في المبادالت شمال

بولمان من تجهيزات مهمة تخترقها من أجل بلوغ السوق الوطنية  

ويتعلق األمر أساسا . وخاصة مجاالت النمو الديمغرافي واالقتصادي

بأكبر التجمعات السكنية داخل البالد كمراكش، مكناس وكذا التجمعات 

كما . دير وطنجةالدارالبيضاء، الرباط، أكا: الساحلية الكبرى األربع

تستفيد الجهة، كذلك، من هاته البنيات لولوج السوق الدولية وذلك عبر 

منظومة الموانئ المغربية وذلك انطالقا من أربع بوابات أساسية التي 

بالوسط  المينائي المركب:  من خالل اأساسي ادور تلعب

ء المينا)، طنجة ثم الناظور (الجرف األصفر -المحمدية-الدارالبيضاء)

كما أن الطريق السيار وخط (. القديم والميناء المتوسطي المستقبلي

السكة الحديدية المتوقف حاليا من شأنهما أيضا ربط العالقات البرية 

 .مع أقطاب البلدان المغاربية

 

 

هاته العالقات محدودة عند مدينة من جهة أخرى، يمكن القول أن 

هاته الشبكة من  ، بينما باقي تراب الجهة يوجد بمعزل عنفاس

وتعتبر مدينة فاس حاليا من بين . المبادالت الدولية، الوطنية والجهوية

أهم المدن التي يرتكز عليها نمو المغرب، غير أن ضعف الروابط، 

والعالقات بين مجاالت الجهة ال تساير دينامية النمو، كما أن المجال 

التصميم  ومن بين انشغاالت. الخلفي يبقى خارج هاته الدينامية

الجهوي التقليص من حدة الفوارق بمجاالت الجهة و تعميم التوجهات 

الهدف يتجلى كذلك في إشراك شرق، -الجهوية لنظام العالقات غرب

 .كل أطراف الجهة في الدينامية االقتصادية للميتروبول فاس

 

 الكبرى مدينة من أبرز المدن القارية

فحجم وكثافة . للسكان بيراك تمركزا للمغرب الساحلية الواجهة تعرف

السكان تقل كلما ابتعدنا عن الساحل وتدرجنا نحو المجاالت الداخلية 

مع انخفاض في محيط الحدود الطبيعية سواء تعلق األمر باألطلس 

الكثافة  – 11  خـــارطة

نية حسب الجهة من السكا
 2112إلى سنة  1330سنة 
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ذلك، نجد عددا قليال من المدن ذات ل. المتوسط، الكبير أو الصغير

لمدن الواقعة الحجم الكبير تتطور شرق البالد واالستثناءات تهم ا

فالخاصية االستثنائية لفاس، . أساسا بالواجهة الغربية لجبال األطلس

ثالث مدينة بالمملكة اعتبارا لوزنها الديمغرافي بعد كل من 

. عتبة المليون نسمةالساكنة تجاوز تسال حيث -الدارالبيضاء والرباط

، تصنف مدينة فاس، اعتبارا 1001سنة  نسمة 912 000 فبحوالي

 ا، في مصاف المدن الكبرى القارية والقليلة العدد بالمغربلحجمه

اعتبارا (. نسمة 211 000 ومراكشنسمة  112 000 مكناس)

تعليم، صحة، )لوظائف التأطير ولخدماتها على المستوى الوطني 

، تحتل مدينة فاس المرتبة الثالثة على المستوى الوطني (قانون وإدارة

والمراكز بشكل سلس وفي محيط من حيث اإلشعاع ومراقبة المدن 

إشعاع المدينة تجاريا يمتد . يمتد حتى ملوية العليا وإلى حدود تازة

مدينة فاس المشعل حيث تنظم حولها  ذوشرق تازة تأخ. حتى الحسيمة

نحو الجنوب يمكن لمدينة ميدلت أن تلعب . شبكة من المراكز الكوكبية

 .نفس الدور بالنسبة لملوية العليا

 ي ذو منفعة وطنية ـــزان مائــخابة وـــغ

األطلس المتوسط يشكل بالنسبة للمغرب خزانا حقيقيا للمياه حيث تنبع 

حسب التصميم الوطني إلعداد  .أودية سبو، أم الربيع وجزء من ملوية

يجب أن تحظى بعناية " المنطقة منبعا للموارد" التراب باعتبار 

لتقى عدد من األحواض خاصة، السيما وأنها خزان للمياه وتقع في م

وتعتبر ذات أهمية وطنية حيث . التي تتجاوز الحدود اإلدارية للجهات

إشكالية الماء بجهة فاس بولمان يجب أن تتم معالجتها في إطار الحفاظ 

عليها وتثمينها مع األخذ بعين االعتبار الحاجيات واإلكراهات 

خاصة جهات المرتبطة بالماء بالنسبة للجهات عند سافلة األحواض و

من السدود الكبرى التي  512فمن بين . تازة الحسيمة والجهة الشرقية

 1سدا تقع على حوض سبو و 10يتم العمل بها حاليا في المغرب، نجد 

فجهة فاس بولمان تحتضن أربع سدود . سدود تقع بحوض ملوية

سد إدريس األول، سد سيدي شاهد وسد عالل الفاسي على : وهي

هاته السدود الكبرى تدعمها . إنجل على وادي ملويةوادي سبو ثم سد 

وهي موجهة ( العكبة، موالي عرفة وأكاي)ثالث سدود صغرى 

بحيرات تلية  1ثم هناك . أساسا لحماية المدن من خطر الفيضانات

تستعمل مياهها في التزود بالماء الصالح للشرب، تروية الماشية أو 

 .السقي

تحتضن جزءا مهما من غابات من جهة ثانية، جهة فاس بولمان 

األطلس المتوسط التي تلعب دورا طالئعيا على مستوى التوازنات 

وتعتبر . المناخية، كما تساهم في تغذية الفرشات المائية بمياه األمطار

الجهوي إلعداد  التصميمحماية هاته الغابات رهانا وطنيا ينبغي على 

تجانس والتكامل مع التراب أن يأخذه بعين االعتبار في إطار من ال

التدابير التي تم اتخاذها من قبل الجهات المجاورة التي تمتد فوقها هاته 

الغابات، وخاصة جهة تازة الحسيمة وجهة مكناس تافياللت التي تضم 

بالموازاة مع هاته التدابير الوطنية . الغابوية بالبالدالت ثالتكأحد أكبر 

اس بولمان أن تواجه ينبغي على جهة فمن أجل حماية الموارد، 

الطلب على الماء من أجل السقي، من أجل الماء الصالح للشرب أو 

فتزايد الطلب يرتبط باستنزاف . الموجه للصناعة والمرتبط بتطورها

. هاته الموارد واستغاللها المفرط الذي فاق حدود وإمكانيات تجددها

لمغرب ورغم كون الجهة من بين أهم الجهات ذات الوفرة المائية با

فإنها قد تكون مهددة على مستوى مياهها ارتباطا بعوامل طبيعية 

تتعلق بالتقلبات المناخية، عدم انتظام التساقطات، التبخر، ضياع المياه 

ينضاف لهاته المخاطر ضغط حقيقي . الخارجية وتوحل السدود

ومكثف يرتبط بالعوامل البشرية وتتجلى في تزايد ضخ المياه، 

اه دون معالجتها ورميها داخل األوساط الطبيعية التخلص من المي

 .وخاصة بضواحي المدن

 

 مساهمة متواضعة في االقتصاد الوطني

ألهمية المجال الترابي للمملكة، جهة فاس بولمان ليست شاسعة،  انظر

من مجموع  % 1.2، أي ما يعادل ²كلم 10152حيث ال تغطي سوى 

ابعة من حيث المساحات حتل بذلك المرتبة الستالمساحة بالمغرب ل

تحتل نسمة،  5 111 000على مستوى الساكنة، فبمجموع . الجهوية

 ةكثافة متوسطبمن الساكنة الوطنية  % 1.9وتأوي  51الجهة الرتبة 

كما تعتبر الجهة  .الجهات لباقيمقارنة مع المعدالت القصوى والدنيا 

 من مجموع ساكنة % 11حوالي ف ،قوي االستقطاب احضري مجاال

كما أن تواضع مساحة الجهة يسجل . الجهة تستقر بجماعات حضرية

. في الوقت ذاته تنوعا ملحوظا من حيث التضاريس والمشاهد

فالمؤهالت من حيث الموارد الطبيعية تقوي وتعزز نسيج اإلنتاج 

بهاته الجهة، تنضاف لذلك الحمولة التاريخية للمنطقة ومكانتها ضمن 

كما أن جهة فاس بولمان تقدم نسيجا متنوعا  .تاريخ االقتصاد بالمملكة

 .يرتكز على قطاعات الفالحة، الصناعة، الصناعة التقليدية والسياحة

فإن الجهة ال في المقابل، ورغم التنوع والدور التاريخي لمدينة فاس، 

وال تحتل  من الناتج الداخلي الخام الوطني % 1..1تساهم سوى ب 

وطني من حيث الناتج الداخلي الخام في الترتيب ال 51سوى المرتبة 

للجهات، بعيدا بذلك عن الدار البيضاء الكبرى المصنفة أولى وطنيا 

زمور زعير ذات -سال-وبعيدا كذلك عن جهة الرباط % 59.19بنسبة 

 .% 55.92الرتبة الثانية بنسبة 
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بعد التطرق لعالقة الساكنة بالمساحة داخل الجهة، يالحظ كذلك 

 9االقتصادية للجهة التي تحتل على التوالي المرتبة  ضعف الدينامية

على المستوى الوطني بعيدا دائما عن الدارالبيضاء ذات المرتبة  2و

األولى بناتج داخلي خام للفرد يعتبر مرتين أكبر وكذا ناتج داخلي خام 

سنوات ورغم نسبة نمو  1وعلى مدى . مرة أكبر 21يقدر ب  ²للكلم

لصالح  رتبتينم، فقدت الجهة 1055و 1001بين   %1.11ـ تقدر ب

وجهات ( نسبة نمو %2.25)جهات الغرب شراردة بني حسن 

  (.نسبة نمو %51.01)الجنوب 

غنى الجهة خاصة على مستوى إنتاج األنشطة الخدماتية  التي تساهم 

من الناتج الداخلي الخام بالجهة، متبوعا بأنشطة ثانوية  % 20بنسبة 

 (.% 51)القطاع األول  وأخيرا أنشطة( % 12)

 

لم تساهم الجهة خاللها في  1001-5992ونشير أن الفترة الممتدة من 

، خاصة القيمة المضافة للقطاع % 1.1خلق قيمة مضافة سوى ب

فنادق ومطاعم، خدمات التجارة وغير ) % 1.1الثالث والتي تقدر ب

الماء، الكهرباء، ) % 1.2وكذا قيمة القطاع الثانوي بنسبة ( التجارة

مع تهميش للقطاع ( البناء واألشغال العمومية والصناعة التحويلية

 (.الفالحة) % 0.2األول الذي ال يتجاوز نسبة 

 

  

النـانج المحلي اإلجمالي للساكن الواحد  – 11  خـــارطة

  2111وحسب المساحة لسنة 

 2111 و 2112 عامي بين الوطني اإلجمالي المحلي الناتج في الجهــوية المشاركة تطور
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 رهانات االندماج الوطني

 ،نمو حصة الجهة من حيث إنتاج الثروة الوطنية -5

 ،مجال خلفي لمجاالت السواحل المتوسطية -1

جاال مستقبال تقليص النزوح الديمغرافي لتصبح الجهة م -1

 ،ومستقطبا

  ،تحسين العالقات بين شمال وجنوب البالد -1

تكوين، إلى جانب مكناس، جهة حضرية كبرى قادرة على  -1

  ،منافسة التجمعات الساحلية الكبرى

التركيز على الموروث الوطني المبني أساسا على موارد المياه  -2

 ،والغابات

 .هبروز منتوج سياحي وطني يرتكز على الجبل ومؤهالت -1

 الماكروجهوي االندماج -1.1.1

جهة فاس بولمان محاطة من الغرب بجهة مكناس صفرو، من 

الجنوب الشرقي بالجهة الشرقية ومن الشمال الشرقي بجهة تازة 

تتقاسم مع هذه الجهات مجاالت قروية ذات رهانات . الحسيمة تاونات

 : اقتصادية وإيكولوجية ذات أولوية كبرى

 ،سهل سايس -5

 ،لمتوسطاألطلس ا -1

 ،حوض سبو -1

 .حوض ملوية -1

فهاته الجهات تتقاسم إشكاالت مشتركة يظل نموها  ،بصيغة أخرى

 .و بآخر من هاته المستويات المجاليةأرهينا ومرتبطا بمستوى 

 جهة مكناس تافياللت  

جهة مكناس تافياللت تشكل مع جهة فاس بولمان استمرارية ترابية 

اقتصادية بالنسبة لكال الجهتين تتخللهما مجاالت مشتركة ذات أهمية 

بالنسبة لسهل . المتداخلتين كما يعتبران في مواجهة هشاشة إيكولوجية

سايس واألطلس المتوسط، كال الجهتين يجب أن تتجاوز العراقيل 

وعليهما تطوير استراتيجيات متناسقة ومتكاملة من أجل تثمين هاته 

كذلك، تقع . ةالمجاالت من جهة والحفاظ عليها لألجيال القادم

. فقط كلم 20عاصمتي الجهة على ممر وطني غربا وشرقا على بعد 

ينبغي  اووحيد اواحد اميتروبولي اويشكالن من الناحية الوظيفية محيط

دعمه من خالل تطوير إستراتيجية مشتركة نظرا ألهمية الروابط 

 .والعالقات التي تجمع كال الجهتين

 

كلم من الحدود 260 المشتركة وفي المقابل ورغم أهمية الرهانات 

فالعالقات . المشتركة، هاته الجهات تنسج فيما بينها عالقات ضعيفة

يمكن اعتبارها محصورة فقط مع الممر الوطني غربا وشرقا 

والخط  A2، الطريق السيار 2المتمحور حول الطريق الوطني رقم 

 من المحاور يمكنفقط اثنين أن في الجنوب يمكن القول . السككي

الرابطة بين فاس إفران  2الطريق الوطنية رقم  هماو ينقوياعتبارها 

التي تربط ميسور  51عبر إيموزار كندر والطريق الوطنية رقم 

التي تربط عين الشكاك  151الطريق الجهوية : باقي المحاور. بميدلت

التي تربط كيكو بتمحضيت ثم  1111بالحاجب، الطريق اإلقليمية 

تعتبر  51التي تربط بولمان بالطريق الوطنية  101الطريق الجهوية 

 .محاور مواصالت محلية

 

التراب عداد إلالجهوي  للتصميملرؤية المجالية التي يقترحها اترتكز 

 :بجهة مكناس تافياللت على أربع محاور

 

 

 

 مدينة مكنــاس قريبة من مدينة فـــــاس في جميع المستوايات

 

، حيث يرتبط سي لسهل سايستقوية وتطوير قطب النمو األسا -5

مصير منطقة األنشطة بشكل كبير بمستقبل سياسة الميتروبول 

 .المتفق بشأنها في إطار الثنائية القطبية فاس مكناس
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تطوير أقطاب خاصة باألنشطة على طول محور الطريق  -1

المناطق الجبلية جنوبا بمجاالت تنشيط من أجل  11الوطنية 

-أزرو-لمحور الذي يربط الحاجبهذا ا. الشمال األكثر تصنيعا

ميدلت والراشيدية يجب أن يشكل قاعدة لتثمين وتقويم -إفران

. المؤهالت المحلية وكذا المدن الثانوية النشيطة قدر المستطاع

نمو هذا المحور سيشكل مناسبة لفك العزلة عن هاته المجاالت 

بجهة فاس بولمان الممتدة على طول الحدود مع جهة مكناس 

 .لتتافيال

باعتباره منظومة تثمين مؤهالت األطلس المتوسط الهضبي  -1

إيكولوجية وحيدة بالمغرب، بتوفره على محطة إفران 

. لالستجمام، هذا المجال يتهيأ ليكون وجهة للسياحة الترفيهية

فالمحطة جد قريبة من فاس ومرتبطة بمحاور طرقية وببنيات 

والتنوع  يمكن اعتبارها أحد عناصر الغنىو. تحتية مهمة

 .السياحي لوجهة فاس

يعتبر هذا التوجه مفتاحا لفك العزلة  : تنمية وتطوير قطب ميدلت -1

وأساسا لتجهيز جهة مهمشة، تعتبر ميدلت مدينة مرتفعات 

ملوية، قريبة من ميسور، وتقع في مجال واسع ومهمش بين 

وتستفيد من موقعها . الجهتين حيث ظروف العيش جد قاسية

-والطريق نحو كرسيف 51الطريق الوطنية  كنقطة عند ملتقى

هاته الطريق تعتبر ممر عبور للعديد من السياح . ميدلت-ميسور

القادمين إلى المغرب عبر الناضور ومليلية والذين تستفيد مدن 

تعتبر مدينة ميدلت كذلك . ميسور وأوطاط الحاج من عبورهم

 .بولمانمركزا للمبادالت مع الساكنة والفالحين بجماعات إقليم 

  

 التـــموقع الجهــوي – 12  خـــارطة
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مجاالت ترابية تشكل مجاالت المشاريع المجاورة مع جهة فاس  1

 : يـــــبولمان وهي كاآلت

 ،مجال مشروع مكناس سايس -5

  ،سوالك مجال مشروع  -1

 ،مجال مشروع حوض أم الربيع -1

 ،الراشيدية إقليممجال مشروع  -1

 .مجال مشروع األطلس الكبير الشرقي -1

 اتـــاونـــازة الحسيمة تــــجهة ت

كلم من الحدود المشتركة مع جهة فاس بولمان،  100 تتقاسم حوالي

يخترق الجهة محور مبادالت وطني من الغرب نحو الشرق والذي 

كذلك تقتسم جزءا كبيرا من . يمر عبر مدينة فاس ليصل مدينة وجدة

 .األطلس المتوسط من خالل جزئها الشرقي

ة الولوج نظرا مجال يتكون من قطاعات مجزأة غالبا ما تكون صعب

شبكة من البنيات غير "للظروف الجغرافية والطبيعية التي تفضي إلى 

مكتملة وأقل تطورا، كما أن محاور التواصل واالتصال بالجهة بالكاد 

. "وصلة وصل مع المجاالت الخارجيةلنمو ل ايمكنها أن تشكل محور

اس الجهة تظل محدودة مع جهة ففإن عالقة هذه  ،ممر تازة باستثناء

بغض النظر عن المنفذ الجنوبي على طول منخفض ملوية ف ،بولمان

 تتواجد الذي يصل ميدلت بكرسيف عبر ميسور وأوطاط الحاج،

تخترق إقليمية  اجنوب هذا الممر باعتبارها طرقبعض المسالك 

 . األطلس المتوسط لتكون صلة وصل بين كال المجالين

ة المجالية المنبثقة عن ، فإن الرؤيهاته وضعية العزلة بالنظر إلى

تمحور تالتراب لجهة تازة الحسيمة تاونات  إلعدادالتصميم الجهوي 

حول محاور أساسية تهم الجهة الكبرى لوسط المغرب التي سترسم 

 .ةــــمعالم جديدة للولوجية بالجه

 

 تــازة نقطة عبـــور إلزامية بين الشرق والغرب نظرا لموقعها الهام

-الحسيمة-تطوان-ويهم طنجة:  لمتوسطيالطريق المداري ا -

تازة الحسيمة  الناظور وقد فتح آفاقا لتنمية الساحل انفتاح جهة

 .عزلةالمحور لفك إنه : جهة فاس بولمانوكذا تاونات نفسها 

أحدث هذا المحور تغييرا مهما : الطريق السيار فاس تازة وجدة -

نمية على مستوى البعد التاريخي للمحور كأداة للتواصل والت

التمفصل بين األقطاب عزز يس، كذلك (1الطريق الوطنية )

وبين باقي ( فاس ومكناس)الحضرية الكبرى بالجهة الوسطى 

 .البيضاء والقطب الحدودي وجدةلدار اأقطاب البالد كالرباط، 

إلى حد ، كذلك من المخاطر تتقاسمها نوعين ستواجه المقترحةالرؤية 

 : ، جهة فاس بولمانما

جهوي يعتبر ممر عبور أكثر منه مجال مجهز  خطر مجال -5

 ،بالبنيات الالزمة

 .خطر اجتذاب النمو وتركزه بدل تعميمه -1

فإن التصميم الجهوي إلعداد التراب لتازة  ،لكل هاته االعتبارات

الحسيمة تاونات يركز على أهمية وضع سياسات للمصاحبة 

من تقديم ( يةالبنيات التحت)واالستثمار لتمكين االستثمارات المنجزة 

الولوجيات  بتحسينويتعلق األمر . كل شروط التنمية الترابية

 : للمجاالت الجهوية من خالل تقوية

 ،قدراتها الداخلية للتنمية -

 ،تعميم النمو -

تيسير الولوجية إلى الموارد وإلى الخدمات داخل وخارج  -

 ،الجهة

 .تكاملها مع أقطاب الجهات األخرى -

مجاالت تعتبر مجاالت مشاريع مجاورة  ويمكن القول بأن هناك أربع

 : وهي كالتالي. لجهة فاس بولمان

 ،مقدمة الريف لتاونات -

 ،ممر تازة بالشمال الشرقي -

 ،األطلس المتوسط في الوسط -

 .سهل ملوية في الجنوب الغربي -
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 رق ـــــــــة الشــــهـــج

على الحدود الشرقية للبالد، وهي جهة جد شاسعة  جهة الشرقتقع 

وتمتد من الناظور الواقعة على (. تبة الثانية من حيث المساحةالمر)

الساحل المتوسطي بمنطقة الريف الشرقي إلى فكيك الواقعة بالهضاب 

منفذا الجهة في جزءها الشمالي تشكل . العليا المطلة على الصحراء

شرق الذي يخترق وسط البالد عبر -المحور الوطني غرب إلى

الحدود الجزائرية بة لربط وجدة فاس وتازوكذا إلى مكناس، 

حور يتركز أكبر جزء من مفي هذا ال. الواجهة البحريةبوالناضور 

 .األنشطة والساكنة بالجهة

ولوضعية العزلة القاسية التي الجهة الجغرافي مع شمال  لتباينهنظرا 

مع جهة فاس بولمان يعتبر  جنوب الجهة الشرقية اتصال فإنيعرفها، 

الغطاء النباتي باستثناء حيث السكان وكذا من ضعيفا من حيث عدد 

الروابط بين الجهتين تكاد  .بعض سهوب الحلفاء وبعض الواحات

بعض الطرق الجهوية واإلقليمية تضمن التواصل واالتصال . تنعدم

بإقليم بولمان وجنوب المنطقة الشرقية غير أن معظمها عبارة عن 

 .مسالك غير معبدة

 

 بولمان-قاحل بجنوب جهة فاس-مجال شاسع شبه: الشرق 

 

الرؤية المنبثقة عن الجهة الشرقية تنبني على محورين يهمان 

األوراش الكبرى للتهيئة المجالية والتنمية السوسيو اقتصادية وكذا 

كل محور من . عصرنة منظومة اإلنتاج بالجهة وخلق ثروات جديدة

 : هاته المحاور يتفرع إلى توجهات استراتيجية

 ،قائص ذات صبغة طبيعيةتصحيح الن -

 ،تقوية البنيات التحتية والمبادالت -

 ،تعزيز مكانة المدن -

 ،عصرنة العالم القروي -

 ،التنمية الثقافية -

 ،عصرنة منظومة اإلنتاج بالجهة وخلق ثروات جديدة -

 ،تثمين المؤهالت اإلنتاجية لألرض والبحر -

 ،دينامية تربية المواشي -

 ،تطوير قطاع الصيد -

 ،امية القطاع الصناعيإعادة تأهيل ودين -

 ،تقنين وضبط قطاع التجارة -

 .تأهيل موارد السياحة -

الرؤية حول خلق ميتروبول جهوي يمكنه أن يشكل تتمحور مجاليا، 

مركزا مغاربيا بوجدة إلبراز دور وأهمية المدينة كحلقة للمبادالت 

 هذا. البرية من خالل السكة الحديدية أو عبر الطريق السيار

عمه الميناء الجهوي بالناظور وأقطاب جهوية ببركان الميتروبول يد

هذه المجموعة الحضرية تتحكم في المجال الشمالي . وتاوريرت

. للجهة الشرقية وذو الصبغة الفالحية، الغابوية والسياحية" النافع"

لمواشي ، شبه ترحال والترحال ل ةالمكثفتربية ال المعتمد علىالجنوب 

مؤطرا من قبل مدن بوعرفة وبني  سيكون( حسب قدرة كل منطقة)

التراب يقترح تطوير العالقات مع عداد إلالتصميم الجهوي . تجيغت

 .جهة فاس بولمان من أجل فك العزلة

 ويــــرهانات االندماج الماكرو جه

ضمان استمرارية وتجانس التدخل العمومي بالمجاالت  -5

 ،المجاورة

مكناس نحو اإلسهام في تشكيل محور وطني للتنمية يمتد من  -1

 ،وجدة، بشكل موازي للساحل المتوسطي والمرتكز على موانئه

ضمان تدبير متجانس ومتوازن للموارد الكبرى من الماء  -1

 ،واألحواض المائية المشتركة

 .العمل على بروز مجاالت متخصصة اقتصاديا -1

 ةـــهــالج اتـــاليــكــإش -1.1

 

لدينامية جهة فاس بعد تحليل االختصاصات الوطنية والماكروجهوية 

التشخيص الترابي للجهة على تحديد وتقديم اإلشكاليات يرتكز بولمان، 

 : يـــــــالكبرى الداخلية للتنمية الجهوية والتي تتضح من خالل مايل

 ،تيارات الهجرة الغير متحكم فيها -

 ،واالجتماعية لجزء كبير من تراب الجهة الطبيعيةالعزلة  -

 ،مدى التماسك المجالي -

 ،شة التمدين بالمجاالت خارج محيط ميتروبول فاسهشا -

 ،مكناس نحو التشكل-الميتروبول ثنائي القطب فاس -

 .العقار كعامل معرقل -

 ضبط تيارات الهجرة -1.1.1

اس بولمان تكشف عن ثالث ـــتحليل تيارات الهجرة التي تهم جهة ف

 : واعـــأن
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مجاورة جهة فاس بولمان تعتبر قطبا للجهات ال:  هجرة بيجهوية -1

برصيد هجري سالب عندما يتعلق األمر بجهات مكناس تافياللت 

نسمة بين سنوات  -1000و  -11000)أو تازة الحسيمة تاونات 

 ـ، بينما جهة فاس بولمان تسجل رصيدا يقدر ب(1001و 5991

 .نسمة في نفس الفترة+ 55 000

حيث تعتبر مدينة فاس الوجهة األساسية ب  : هجرة داخل الجهة -1

فرد من الذين غيروا إقليم سكناهم  21 121فرد وافد من  11 221

 .1001إلى  5991في الفترة الممتدة من 

رغم المجهودات المبذولة على مستوى  : هجرة داخل األوساط -1

البنيات والنمو، فالمجاالت القروية تظل مطبوعة بالفقر، العزلة، 

صعوبة الولوج إلى الخدمات األساسية وضعف قاعدتها 

النمو بالعالم القروي يؤكد الميل إلى تراجع عدد . تصاديةاالق

فالجماعات القروية ال تنجح في . السكان بمعظم المجاالت القروية

هاته الفئة تهاجر  ،ساكنتها وخاصة الشباب النشيط وجذب تثبيت

نحو المدن بحثا عن شروط حياة أفضل في ظل غياب عروض 

 مزاياتم البحث عن محلية تهم األنشطة والخدمات أو ربما ي

 .عصرية خاصة

فإسهام . في المقابل، الدينامية الديمغرافية بالجهة ال تتم بالشكل المالئم

الهجرة القروية في التطور الديمغرافي الحضري يمكن اعتباره بادئ 

يترجم تراجع وزن الهجرة  ا، مما، ثم ضعيفااألمر متوسطا، ثم مرتفع

ورغم النجاعة المتوسطة، . كنتهاالقروية في نمو المدن وارتفاع سا

فمجهودات لتنمية العالم القروي من حيث الكهرباء، التزود بالماء 

مدرسة، مركز )الصالح للشرب، إنجاز مرافق اجتماعية  أساسية 

من االحتفاظ، نسبيا، بالساكنة القروية داخل  توفك العزلة، مكن( صحي

 520)لقها ودعمها البوادي وخاصة بالنسبة لعدد من القرى التي تم خ

بإقليم موالي يعقوب ثم  21بإقليم صفرو و 512قرية بإقليم بولمان، 

تطور وسائل االتصال والنقل وانتشار . (عشرات القرى بوالية فاس

المعلومة، من خالل اإلعالم والهاتف النقال، لعب دورا في شد وتثبيت 

 . القروية

جعلت  الهجرات عموما والهجرة القروية على وجه الخصوص

الميتروبول الجهوي يعيش ضغطا ويتطور في الهوامش على حساب 

في نفس الوقت، ترى المدينة مجاالتها التاريخية . األراضي الفالحية

المركزية تتحول إلى مناطق استقبال لوافدين جدد وتعاني كثافة شديدة 

 .إلى جانب انعكاسات اجتماعية، اقتصادية وبيئية جد مستفحلة

فاس بولمان، يعتبر ضبط تيارات الهجرة رهانا ذو نوعين  بالنسبة لجهة

 : من األهداف

من جهة، تقليص الضغط على الميتروبول الجهوي الذي لم يعد  -1

قادرا على استقبال نزوح مكثف اعتبارا لمحدودية مؤهالت 

 ،التنمية اقتصاديا ومجاليا

الساكنة القروية وخاصة فئة الشباب  تثبيتمن جهة ثانية، يعتبر  -2

من الشروط األساسية لتطوير أنشطة الرعي والزراعة وضخ 

 .دينامية اقتصادية جديدة بالجهة

الساكنة القروية ال يمكن أن ينجح، والتجاريب الدولية في  تثبيت

 .الميدان تؤكد ذلك، إال من خالل برنامج حقيقي مندمج

 

 واالجتماعية الطبيعية العزلة -1.1.1

 5 000/كلم 1)داخل الجهة االجتماعي مستويات الربط  تسجلعموما ، 

المعدل في حدود نسبا  وهي (نسمة 500/ كلم 51)مجالي الو( نسمة

فإذا . في المقابل، هاته المؤشرات تخفي اختالالت مجالية كبيرة. الوطني

تناولنا عزلة الساكنة وخاصة القروية من حيث صعوبة الولوج إلى 

نجد اختالفات كبيرة على  الخدمات العمومية أو األسواق االقتصادية

فالجغرافيا بجهة فاس بولمان وتوزيع الساكنة بها تجعل . مستوى الجهة

تراب الجهة يتشكل حول اثنين من ممرات المواصالت والتبادل وهما 

 .  سهل سايس ووادي ملوية ويفصلهما حاجز طبيعي األطلس المتوسط

توزيع الساكنة،  ، البنيات،المزج بين العوامل المرتبطة بالطبوغرافيا

توزيع المدن والقرى وتوفر وسائل المواصالت يكشف عن ثالث 

 :  عزلتهامن حيث درجة تختلف مجاالت 

في الشمال، المنتمي إلى الممر الشرقي الغربي، المحيط  -5

الميتروبولي لفاس يتوفر على وسائل مواصالت نظرا الحتضانه 

ع األقطاب عددا من الطرق المصنفة ونظرا لروابطه المتينة م

. الدينامية كمكناس وتازة اللتان تعرفان طلبا قويا من حيث التنقالت

معظم وسائل المواصالت بالجهة،  تحتضنفي المقابل، إذا كانت 

 الهجــرة -13  خـــارطة
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فإن مدينة فاس تعمل ضمن منظومة هشة ال تسمح لها بتطوير 

عالقات وطيدة مع باقي أطراف الجهة ويعزى ذلك لوجود شبكة 

وتعيقها ( باستثناء الطريق السيار)محدودة  طرقية أصبحت قدراتها

الظروف الجغرافية التي تحول دون وجود روابط سلسة مع مجالها 

 وبغض النظر عن بعض ،رغم هاته اإلكراهات. الخلفي

ساكنة المحيط الميتروبولي، الذي يمتد فوق فإن االستثناءات، 

موالي يعقوب  بيناألطلس المتوسط  سفحومجموع سهل سايس 

إلى الخدمات الرفيعة التي نسبيا سلس ولوج من  تستفيدو، صفرو

التي تختص بها المدن الخدمات المتوسطة ومن  الميتروبولقدمها ي

هاته الساكنة لها ولوج كذلك نحو بنيات . مدينة فاس القريبة من

ووسائل المواصالت ذات مستوى وطني تصلها بأهم األقطاب 

 .االقتصادية بالمغرب

 

سطى وتعتبر منطقة جبلية، فرغم توفر شبكة طرقية  المنطقة الو -1

وساكنة تتركز على طول محاور المواصالت، فإن ذلك ال ينفي صعوبة 

فالحالة المتدهورة التي تميز جزءا مهما من الشبكة . الولوج للمنطقة

، ثم الخاصيات (حالة تعزى بشكل كبير إلى االنحدارات واألمطار)

ضاريس تشكل وسطا طبيعيا صعب الفيزيائية للطرق وطبيعة الت

فنظرا لضعف جودة المواصالت بهاته المنطقة أو . االختراق أو الولوج

انعدامها في بعض الحاالت، فإن الولوج للمنطقة الوسطى يظل أمرا 

جزء كبير من تراب األطلس المتوسط يقع على بعد أكثر من . غير سهل

من  ث ساعات ساعة طريق للوصول ألي مدينة ويبعد بأكثر من ثال

الطريق عن المدن الكبرى، باعتبارها أقطابا للتنمية على المستوى 

هاته الوضعية من االنعزال تعوق بشدة التطور االقتصادي، . الوطني

البشري واالجتماعي للساكنة المحلية المضطرة للهجرة وخاصة فئة 

المستثمرين  تشجعهاته الخاصيات ال . الشباب أو االنغالق على نفسها

وأرضية  الرأسمالاعتبارا لضعف اليد العاملة، على االستثمار األجانب 

دينامية النمو التي تعرفها الجهة  يعيقبذلك  كاديالجبل ف. حضرية قريبة

  .والمغرب بصفة عامة

الولوجيا االجتماعية  -10  خـــارطة

 2112والترابية في الوسط القروي لسنة 
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ويشكل الممر  51وادي ملوية تهيكله الطريق الوطنية رقم  -1

توزع رغم ضعف الخدمات بهذا المجال التي ت. الجنوبي بالجهة

ساكنته على عدد من التجمعات على طول ملوية فإنه ال يعيش 

في المقابل، مجموعة من . الولوج إلى الخدمات يعتبر سهال. العزلة

المجاالت الصغرى تعرف صعوبات من أجل الولوج للخدمات 

الرفيعة وخدمات التأطير المتواجدة بفاس وباألقطاب الكبرى للنمو 

 .على المستوى الوطني

عامة، المجال يعمل من خالل أنظمة مصغرة نسبيا مستقلة بصفة 

فاس ميتروبول الجهة توجد اليوم في معزل عن . بعضها عن اآلخر

. مجالها الترابي لتعمل مع الجهات المجاورة وباقي المجال المغربي

عوامل خلق يبالكاد فإنه  ،ورغم مؤهالته االقتصادية ،باقي تراب الجهة

عالقة التكامل يجب . مع األقطاب الدينامية هبطنظرا لضعف رواالتنمية 

 تمكن من أن تتخلل هذا التراب من خالل منظومة متجانسة للنقل الثقيل

بناء مجال حقيقي متماسك ومصاحبة  على قادرعرض كبير ومهيكل 

 .البنيات المتواجدة المتمركزة أساسا بوسط وجنوب الجهة

مجموعة الحضرية هاته المجموعة يجب أن تكون منظومة تسمح لل

لفاس بتصدير جزء من نموها نحو الجماعات المجاورة وباقي تراب 

 .الجهة ثم توجيه المبادالت نحو المجاالت البيجهوية

  

 ساكن 11111دينة ذات الوقت الذي يسمح بالولوج إلى م – 11  خـــارطة
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.  

 الترابي والتماسك االندماج -1.1.1

مجموع تراب على غرار و ،فيما يخص الخدمات العمومية األساسية

 خالل العشر سنوات اهمم اتقدمجهة فاس بولمان حققت المملكة، 

اعتبارا لمجهودات التجهيز المتخذة في إطار برامج وطنية  األخيرة

كالبرنامج الوطني للطرق القروية، برنامج الكهربة القروية العام، 

البرنامج الوطني للتطهير، البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية ثم 

كما هو الشأن  ألفقيةابرامج البرنامج الولوج العام لالتصاالت، ثم 

بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو البرامج القطاعية 

هاته التدابير ترجمت . االستعجالية بالنسبة لقطاعات التعليم والصحة

على صعيد الجهة من خالل تغطية عامة، نسبيا، بالبنيات التحتية 

للشرب  نسبة الولوج للماء الصالح) %500األساسية مع نسب تقارب 

(  % 92، نسبة الكهربة القروية تفوق  % 91بالعالم القروي تقدر ب

كما أن الخدمات العمومية للقرب كالصحة والتعليم األساسي يتواجدان 

 .معظم التجمعات البشرية بالجهة( أو بالقرب من)داخل 

هاته التغطية التي تم تعميمها من حيث الخدمات األساسية ال تعني 

مدرسة ابتدائية  112فبالنسبة لمجموع . الخدمةبالضرورة جودة 

نجد  اصحي امركز 20ومن بين  .فلكية مدارستعتبر  %15بالجهة، 

المدارس الفلكية في غالب تقتصر . منها تعتبر مستوصفات قروية 10%

. متناثرة وبعيدةوشروط راحة  تنعدم فيهاأقسام متعددة  علىاألحيان 

والفشل المدرسي وكذا غياب  هاته الظروف تؤدي غالبا إلى الهدر

ال تتوفر من جهة ثانية، . التالميذ ومغادرة المدرسين لمقرات عملهم

، المستوصفات القروية في غالب األحيان على الوسائل البشرية والتقنية

توفر ورغم . كما ال توفر أبسط الخدمات لضمان شروط الجودة

مة، فإن كال معمشبه ، بصفة المتعلقة بالتعليم والصحة التجهيزات

 .الخدمتين تظالن على رأس قائمة متطلبات الساكنة

مراكز صحية مع : فيما يخص الخدمات العمومية المتوسطة ونعني بها

وجود دار للوالدة ومستشفى محلي للصحة، ثانويات وإعداديات للتعليم، 

كلما ابتعدنا عن الوسط الحضري، كلما ف. الوضعية تعتبر أكثر تباينافإن 

هذا الغياب من حيث الخدمات أضحى مالزما . د الخدماتتقلص عد

لمعايير البرمجة التي ترتبط بحجم الساكنة ومكانتها داخل السلم اإلداري 

للمجاالت الترابية، الشيء الذي يجعل من جهة فاس بولمان استثناءا 

وضعية العزلة والطبوغرافيا  وكذافغياب الخدمات  ،بالمقابل. وطنيا

ة إمكانيات األسر إضافة إلى غياب وسائل النقل، كل القاسية ومحدودي

ذلك ساهم في خلق مجاالت مهمشة وخاصة في أعالي األطلس المتوسط 

أقصى شمال بهضبة ملوية جنوبا ومقدمة جبال الريف وفي الوسط، 

فالمعاناة من الفقر وضعف المؤهالت االقتصادية بهاته . الجهة

الولوج إلى مؤسسات صحية  – 18  خـــارطة

 األساسية في الوسط القروي



 امــــــي عــــرابـــخيص تــشـــت -2

 23 4102 - التشخيص المجــــــالـــــي اإلستــراتيجــــــــــي -التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان 
 

تعتبر دالئل إضافية لتعليل المجاالت، ثم غياب الخدمات المتوسطة 

 .منطق هجرة األسر 

.....( المركز االستشفائي الجامعي، الجامعة، المحكمة)الخدمات الرفيعة 

تعتبر امتيازا للمتروبول الجهوي، وبالتالي يكون صعبا ولوج هاته 

ل الساكنة المتواجدة على مشارف شمال األطلس بالخدمات من ق

 . المتوسط

( تطهير وتدبير النفايات المنزلية)لخدمات البيئية أخيرا، فيما يخص ا

عام لمطارح  شبهفوضعية جهة  فاس بولمان تظل جد متأخرة مع غياب 

ما يترتب عن ذلك من آثار سلبية  معلتطهير امحطات لعمومية مراقبة 

 .على البيئة عموما وعلى الموارد المائية بشكل خاص

إشكاليات  في صلبجال تبدو الم وهيكلةالعالقة بين الخدمة العمومية 

سنرى الحقا، الولوج إلى الخدمات العمومية يخضع كما ف. التهيئة بالجهة

من الصعب دائما، كيفما كانت الوسائل  إذ. للتنظيم المجالي للساكنة

المتاحة، توفير خدمات عمومية ذات جودة وضمان استمراريتها داخل 

 .مجاالت حيث ارتفاع معدالت تشتت الساكنة

تفكير من أجل تهيئة جهة فاس بولمان يجب أن يأخذ بعين االعتبار ال 

عددا من المعطيات المتداخلة كالعزلة، النقل والتجهيز وكذلك يجب أن 

على المدى البعيد مع إعطاء األولوية واالمتياز  ةالرؤيتتبلور هاته 

لهيكلة المجال وبروز مراكز قروية أو حضرية جديدة مستقطبة وجاذبة 

 . ستشكل أرضية لبرامج تنمويةوالتي 

هاته المراكز يجب أن تزاوج، في إطار رؤية مندمجة، بين تجهيزات 

من مستوى رفيع، عروض سكنية مستقطبة، عقار من أجل أنشطة 

. ونجاح هاته األنشطة ديمومةاقتصادية وخدمات المصاحبة لضمان 

دون هاته المراكز ستصبح إذا أقطاب مهيكلة تجتذب جزءا من الهجرة 

إفقار العالم القروي من ساكنته وذلك من خالل إشعاعها وفك العزلة عن 

 .مجاالت ترابية مهمة

في إطار التماسك الترابي، ينبغي إيجاد وسيلة لجعل المجال الترابي 

المتواجد باألطلس المتوسط يستفيد من الخدمات الرفيعة التي تقدمها 

حال على عتبر يري فتحسين جودة النقل البيحض. أساسا مدينة فاس

المدى القصير يمكن تطويره على المدى البعيد من خالل نقل بعض 

الخدمات إلى ميسور والتي سيمكنها بعد ذلك االنخراط في عدد من 

األحداث االقتصادية والثقافية بمتروبول الجهة في أفق تعميم  ذلك على 

 .باقي أنحاء جنوب الجهة

 

 

ولــوج مؤسسات العناية   - 12  خـــارطة

 2111الصحية 
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 بالجهة الهش التمدين -1.1.1

 1002سنة  % 11ويقدر بنسبة  ،دل التمدن بالجهة قد يبدو مرتفعامع

في الحقيقة . على المستوى الوطني %12مقابل  ،من مجموع الساكنة

فجهة فاس . هذا المعدل يرجع أساسا إلى المعدل الخاص بمدينة فاس

حيث مدينة فاس  غير متوازن،بولمان تمثل جهازا حضريا بمظهر 

اعتبارها ثالث مدينة مغربية نظرا لوزنها ب. تحتل المركز المهيمن

سال، تجاوزت مدينة فاس -كل من الدارالبيضاء والرباطعد بالديمغرافي 

من مجموع  % 20فاس عاصمة الجهة تحتضن . عتبة المليون نسمة

مدينة فاس تحتضن كذلك . من الساكنة الحضرية % 21ساكنة الجهة و

من مجموع المستخدمين،  % 92معظم األنشطة الصناعية بالجهة تأوي 

من  % 91ورقم المعامالت من  % 91من الوحدات الصناعية،  % 91

 .المضافةمة يالق

خارج مدينة فاس، الجهاز الحضري بالجهة يمكن اختزاله في عدد من 

المراكز الحضرية المتفاوتة األهمية،  وعلى رأسها نجد مدينة صفرو 

اقي المراكز كبولمان، ب. نسمة 500 000التي تتجاوز ساكنتها عتبة 

 .ميسور، أوطاط الحاج وموالي يعقوب تظل محدودة الحجم

مخطط االستقطاب الحالي يبرز بأنه باستثناء فاس وصفرو فإن الساكنة 

الحضرية تتوزع على عدد من المراكز الصغيرة التي ال تتجاوز 

الذي يتم  االستقطابفمؤشر (. نسمة 10 000)مصاف المدن الصغيرة 

وإسقاطات  01/ 91/ 21)على أساس اإلحصاءات السابقة  احتسابه

 ،52و 50من جهة، ثقل الهيمنة بمؤشر  يتطور بين وضح ي( 1051

ومن جهة أخرى االتجاه نحو تقوية هاته األخيرة وطرح إشكالية 

االختالالت الوظيفية الداخلية بالجهة التي تفضي بذلك إلى تباينات مهمة 

 .على مستوى األقاليم

 

 

 

 : المدن إلى ثالث فئاتتتوزع ، جاليام

كلم في محيط  10تمتد على شعاع  ي،الميتروبولفاس ومجالها   -5

ويتعلق األمر بمجال يشمل مدينة فاس والمدن . وداخل ممر تازة

 لحضريةمجال تأثير الجماعات ا – 16  خـــارطة
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الدائرة في فلكها وهي موالي يعقوب، البهاليل، صفرو والتي قد 

األطلس تمتد حتى إيموزار كندر، المنزل ورباط الخير بمرتفعات 

 ، المتوسط

بولمان وإيموزار مرموشة، تعتبران المدينتين الوحيدتين باألطلس  -1

 ، المتوسط

 .ميسور وأوطاط الحاج على طول وادي ملوية -1

متوازن بجهة فاس بولمان يجعلنا نقول بتواجد الهذا التوزيع غير  

ويتعلق . مجاالت آهلة بالسكان خارج محيط التأثير المباشر للمدينة

 بمقدمة الريف شمال غرب مدينة فاسالواقعة الجماعات القروية األمر ب

بعض الجيوب اآلهلة بالسكان شمال ببمرتفعات األطلس المتوسط وو

ضعف التمدن بهاته المجاالت تفاقم نتيجة ارتفاع . وجنوب وادي ملوية

هاته . نسب تشتت الساكنة القروية وتضاعف عدد التجمعات الصغيرة

عف الهيكلة بالمجال القروي تترجم بمشاكل الوضعية المتميزة بض

العزلة، الخصاص من حيث الخدمات العمومية وضعف تأطير 

 .القطاعات االقتصادية

 : يـــــــوضعية ضعف التمدن بالجهة تفضي لعدد من المالحظات كاآلت

 52ساكنة مدينة فاس تقدر ب: بمدينة فاس تمركز كبير للساكنة -5

من  % 21وتمثل  ،الثانية صفرو مرة أكثر من نظيرتها المدينة

 .الساكنة الحضرية بالجهة

للجزء الشمالي من الجهة مقارنة مع باقي تراب  الواضحة الهيمنة -1

 غالبية السكان وأهم مدن الجهة تتمركز :الجهة الشبه صحراوي

 .كلم حول العاصمة الجهوية 10على شعاع 

أقل ) المراكز الحضرية صغيرة الحجم:  سيل من المدن الصغيرة  -1

من المراكز، غير  %10تشكل ( أسرة 100نسمة أو  50.000من 

 .من الساكنة الحضرية بالجهة %1أنها ال تأوي سوى 

شبكة من المراكز تتشكل تدريجيا حول تجمعات شبه قروية  -1

، (السنة/% 1.1)وديناميكية وذلك من خالل أسواقها كميسور 

، (لسنةا/%1.2)أوطاط الحاج  ،(السنة/% 1.9)رباط الخير 

، (السنة/% 1.9)، كيكو(السنة/% 1.9)إيموزار مرموشة 

هذا (. السنة/% 1.5)، عين شكاك (السنة/% 1.5)إيموزار كندر 

عاصمة الجهة مما سيدعم  ه منالمركز األخير يستفيد من قرب

 .نموه

المراكز المتواجدة بوادي ملوية تفصلها مسافات عن عاصمة  -1

 ضعف :نفس االنتماء اإلداريال إالجهة وبالتالي ال تتقاسم معها 

من مدينة  القادمةخاصة الستثمارات االتجارية أو المبادالت ال

 .فاس

الجهاز الحضري بالجهة ال يتيح إمكانية اعتماد نمو ترابي  -2

لعاصمة الجهة باإلضافة إلى غياب  فاألهمية الكبيرة. متوازن

. وازنلإلستقرار والتوظائف ناذرة بالمدن الثانوية يفسح المجال 

وجود توجه في الضاحية الكبرى لفاس يمتمثل في تأخر المدن 

خاصة بصفرو ، البهاليل ، موالي يعقوب لتحرمهم من الوظائف 

 .الجاذبية وتجعلهم في خطر وفقدان خصائصهم التاريخية

توجه آخر يترجم بعدم انخراط مدن ممر ملوية ضمن  -7

يتم على فكل ما . الجاذبية التي تمارسها العاصمة الجهوية

مستوى الحياة اليومية للساكنة يوحي كما لو أن هاته المدن 

بنفس الصيغة، انتماء هاته المدن إلقليم . ال تنتمي للجهة

وصعوبة اإلقليم شساعة مساحة ب يجعلها تتأثربولمان 

ويتعلق األمر هنا بحالة تقطع . وإكراهات الروابط والعالقات

ل محدودية انتشار شبكة المدن بالجهة التي تتجلى من خال

 فقد أوصى وعلى سبيل المثال. إشعاع العاصمة فاس

المجال الجنوبي بإمكان  أنهإلعداد التراب  الوطنيالتصميم 

للجهة أن يصبح منطقة تهيئة مجالية منفردة ومتمركزة حول 

 .مدينة خنيفرة مع االحتفاظ بخصوصية وظيفتها وإشكالياتها

النمو دون سند أو "الء في التوجه األخير المالحظ يكمن بج -8

 .لمدينة فاس" قاعدة

النمو المتزايد الذي تمت اإلشارة إليه سابقا يعتبر أساسا ذو صبغة 

سكنية وال يعكس من حيث العدد أو النوعية الحاجيات األساسية 

. للساكنة، في حين أن االقتصاد الحضري يميل نحو الركود

سا الوظيفة السكنية فالوضعية قد تسير في اتجاه تمدن يعتمد أسا

في غياب نمو اقتصادي مناسب وحيث الحاجيات اليومية فيما 

يخص التدبير الحضري، خلق وصيانة الخدمات العمومية ال 

يمكنها أن تتوازن مع تحسين المالية المحلية ومردودية الضرائب 

كما أن امتداد المسافات وضعف بنية المراكز الثانوية . المحلية

لمركز الحالي الذي يعرف بالتالي نوعا من زادت من تفاقم ا

الكثافة ارتباطا بتوالي عمليات الترميم دون تأهيل للبنيات التحتية 

 ...(حركة السير، مواقف)

فيما يخص توزيع الفقر، تعمل الجهة من خالل نوعين من  -9

فجودة . وبمستويات غنى غير متكافئة التوزيع المترابطةاألنظمة 

لترابي تعتبر اليوم انشغاال يستهدف التقليص من وفعالية التشابك اا

الميتروبول فاس يجب أن تصدر . الفوارق واالختالالت المجالية

 :والمعادلة تتم من خالل ما يلي. جزءا من نموه نحو باقي المجال

سواء إمكانية وصول الميتروبول إلى تعميم أكبر لفرص  - أ

يل خلق ثروات على مجموع الجهة من خالل اقتسام، تحو

 وضمان أجود الروابط،

سواء فائض الساكنة القروية التي لم تعد تستطع العيش من  - ب

جد نفسها داخل أحياء صفيحية بضواحي ستعائدات الفالحة 

تفاقم وضعية الذين سبقوا  إلى سيؤديعاصمة الجهة مما 
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لالستقرار بهاته األحياء، الشيء الذي سيفقد المدينة 

 جاذبيتها؛

لتهيئة المجالية التي تعمل على خلق سواء أخيرا، برامج ا - ت

مراكز ناشئة، بالعالم القروي، قادرة على استقطاب فئة 

الشباب من خالل تكوينهم ومساعدتهم على خلق فرص 

 .عمل خاصة بهم

 

التدخل العمومي، الالتمركز والتهيئة المجالية  مجالية -01

تشكل، في إطار النصوص الجديدة حول الجهوية المتقدمة، 

بجهة فاس . ات أولية للنمو االقتصادي واالجتماعيمكتسب

بولمان، المقاربات المجالية أخذت بعين االعتبار عددا من 

المناطق البعيدة عن مركز الجهة كما هو الشأن بالنسبة 

أن  إالإلقليم بولمان الشاسع وبعض المناطق القريبة نسبيا، 

 تضاريس األطلس المتوسط أو)الولوج إليها يعتبر صعبا 

غير أن التأثير (. تلك التي تخص شمال موالي يعقوب

اإليجابي للمدن المهمة وللعاصمة خاصة ال يمكن لمسها إذا 

بشكل يالئم " الطرق ووسائل النقل"لم تتحقق المزاوجة بين 

وهذا يعني بأن إعداد . ويحقق المبادالت السريعة والمكثفة

التراب يجب أن يفترض اعتماد روابط متماسكة بين 

ختلف مكونات مجال الجهة وكذا خلق بنيات تواصل م

 .للتقليص من حدة التنقالت وتقوية مسلسل الالتمركز

 

 

  ةــــطبيــالق ائيةــثنـال -1.1.1

تحليل تموقع مدينة فاس ضمن تراب الجهة أو التراب الوطني يحيلنا 

 : ةـــــــعلى المالحظات التالي

يجعلها رهينة عدم تراب الجهة المتمحور حول مدينة فاس  .5

قدرة انفتاحها على المحيط الخارجي وخاصة بالنسبة للجزء 

فاس كعاصمة (. حوالي نصف المساحة اإلجمالية)الجنوبي 

جهة صغيرة ومحدودة الموارد يجعلها بالكاد تصل مرتبة 

 .الميتروبول

:  غياب قطاعات متطورة وأنشطة متجددة يتضح من خالل .1

دة اإلشعاع و سياحة عدم تخصص الجهة، صناعة محدو

 .قدرتها االندماجية ضعيفة

غياب وظائف موجهة وذات إشعاع وطني أو دولي، فاألهمية  .1

الوطنية أو الدولية تبدو محدودة  نظرا لتفوق اثنين من 

 .الدارالبيضاء والرباط وإغالق الحدود الغربية ،الميتروبول

:  وأنشطة ترحيل الخدماتضعف الخدمات الرفيعة المحلية  .1

الهندسية، االستشارة في النظم المعلوماتية، أنشطة   خدماتال

المحاسبة، االستشارة في األعمال والتدبير، األنشطة القانونية، 

تطوير البحث حول العلوم اإلنسانية واالجتماعية، دراسات 

السوق واالستطالعات، تحليل، تجاريب واستكشافات تقنية، 

 .فير المستخدمينوكاالت، استشارات إشهارية، انتقاء وتو

 .مكانة مالية متميزة ومحلية  مع غياب بورصات قيم جهوية .1

ظهور مدن منافسة كوجدة ومكناس حيث تحتد المنافسة بينها  .2

 .وبين هاته المدن ذات نفس المؤهالت األساسية

الجودة الحضرية تتموقع بين تراجع دور المدينة العتيقة  .1

، البنية الحضرية وعمليات رد االعتبار أو اإلنقاذ المحتشمة

المحتضنة لمركز استحدثه المعمر والذي أصبح يعرف  حاليا 

كذلك نشير إلى . نوعا من الكثافة دون توافق مع بنياته التحتية

التوسع بمحيط المدينة وانتشاره دون إحداث مركز ثانوي 

فالمدينة ال . خاص به وانتشار مشاهد حضرية غير متخصصة

 .ضرية لعاصمة جهةتتوفر بعد على المالمح الح

المطار، الطريق )جودة عالية  ذاتبنيات المبادالت واالنفتاح  .2

غير أن بعض ( السيار، السكة الحديدية، المحطة الطرقية

الهفوات الزالت قائمة على مستوى العالقات الجهوية نحو 

بني مالل )ونحو الجنوب ( طنجة والناظور)الشمال 

 (.ومراكش

ن مدينة فاس، التي تعرف توسعا كل هاته المالحظات تؤكد بأ

في المقابل، رغم المعيقات فإن . عشوائيا، تعتبر ميتروبوال غير مكتمل

نمو مدينة فاس ينبني على  عالقات التكامل واالنفتاح نحو مجاالت 



 امــــــي عــــرابـــخيص تــشـــت -2

 23 4102 - التشخيص المجــــــالـــــي اإلستــراتيجــــــــــي -التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان 
 

ترابية أخرى من خارج الجهة، كمكناس ومجالها الجهوي وكذا طنجة 

س ومكناس، اين فتعزيز العالقات والروابط ب. والقطب المتوسطي

كال . شكل موضوع دراسة خاصة أنجزتها مديرية إعداد التراب

المدينتين تواجه إشكاليات نمو متشابهة، لكنها في المقابل تقدم بعض 

كلم،  20االمتيازات اعتبارا للمسافة التي تفصل بينهما والتي تقدر ب

هما ثم اعتبارا للمجاالت التي تهيكلها والبنيات التحتية التي تربط

، كل ذلك يمنح فرصة لبروز (السكة الحديدية والطريق السيار)

 .وانتعاش ميتروبول ثنائي القطب وتنافسي على المستوى الوطني

هذا التجمع الذي يستقطب مجالين حيث وزنهما الديمغرافي يتجاوز 

على مجال شاسع يمكن أن يكتمل بقطبين متد يمليون نسمة  1.1

 : زز النمو الحضريجديدين وبأدوار مختلفة ستع

 صفرو كقطب جامعي مرتبط بالطريق السيار نحو فاس، 

  عين تاوجطات كقطب للتنمية الفالحية يتواجد على خط السكة

كلم من فاس رغم كونه ينتمي إداريا إلى  10الحديدية على بعد 

 .إقليم الحاجب

المدينة يجب ربطها بقطب التنمية المتوسطي الجديد من خالل خط 

 .االستفادة من ظروف الولوجية سريع قصد 

أخيرا وبالنسبة لمستوى آخر، رهان التنمية الحضرية بفاس يطرح من 

حيث إمكانية ضبط المجاالت المحاذية لها والخاضعة لضغط المجال 

. القروي، حيث المراكز تلعب دورا فعاال في تثبيت تيارات الهجرة

حيث النمو  هاته الوضعية تفضي إلى تعزيز وهيكلة هاته المراكز

يصطدم بالمعيقات العقارية وضعف البنيات والتجهيزات بما فيها 

 .الروابط السريعة مع فاس

بعض المراكز كأوالد الطيب وعين الشقف تطورت من خالل دينامية 

دعم . السكن غير القانوني غير أنها تظل تفتقر لضعف التجهيزات

األنشطة داخل  هاته المراكز الهامشية يرتبط من حيث الشغل بمناطق

المدينة وسيمكن من تلبية حاجيات النمو الحضري للمجموعة 

الحضرية حيث العتبة الديمغرافية، األساس االقتصادي وصعوبات 

 .  التدبير ال تسمح لها بتحمل التوسع العشوائي نحو الهوامش

. المتروبولمناطق التأثير ألهم مدن الجهة تبدو في تطور وخاصة

ع محيط تأثيرها على صفرو من خالل إنجاز فاس عملت على توسي

صفرو ومن خالل التمدن المتسارع -الطريق السريع الرابط بين فاس

لمجالها الضاحوي الجنوب غربي القريب كما هو الشأن بالنسبة لعين 

هاته التوسعات . وأوالد الطيب( موالي يعقوب)الشكاك، عين الشقف 

احوي، يمتد خاصة تشكل بوادر شبه طوق أو مدار ض المتسارعة

الغرب ونحو طريق مكناس المحاذي لمحور الثنائي و نحو الجنوب

 .مكناس كقاعدة لعالقات وتيارات ذات أهمية وبعد وطني-فاس

من أجل االرتقاء إلى مصاف ميتروبول، تعميم النمو الذاتي وإشراك 

معظم الجهة ضمن هاته الحركية، المجموعة الحضرية لفاس بإمكانها 

توزيع النمو االقتصادي، االجتماعي والثقافي على األقل التأثير و

بالنسبة لمحيط تأثيرها أو ربما أكثر ارتباطا بالصعوبات التي 

 .تصادفها باقي مدن الجهة

يقتضي األمر كذلك، تقوية البعد التواصلي وكذا المرتبط بجودة الحياة 

 .الحضري التكثلالحضرية التي الزالت تعوق 

علق بإحداث واحد أو عدد من األقطاب التقنية التي البعد التواصلي يت

ستضفي صبغة من الحداثة والعصرنة على المدينة وستشكل عنصر 

جذب بالنسبة لفئة اجتماعية لها حاجيات مهمة من الخدمات الرفيعة 

كما هو الشأن بالنسبة للسكن الراقي، خدمات ترفيه غنية ومتنوعة 

 .على العالم وأنشطة ثقافية بقيمة دولية ومنفتحة

البعد اآلخر له ارتباط وطيد باألول باعتبار أن جودة الحياة والترفيه 

يمكنها أن تشكل عوامل استقرار مقاوالت بتقنيات عالية تبرر أهمية 

ويتعلق األمر بتجمعات : االستثمار المتعلق بتهيئة األقطاب التقنية

يمكن أن  رةالمجاو التحتية تكنولوجية حيث عددها، إشعاعها وبنياتها

حضري كفاس إلى مصاف ميتروبول تكنولوجي مؤهل  تجمعترقى 

 .  للدينامية الميتروبوليتانية

 

 اســـف مدينة هــعلي نـيمـته ريـضـح ادـصـتـاق -6.2.2

 الصناعة التقليدية، قطاع يسعى إلى التجدد

المدينة العتيقة لفاس تعتبر، على مر التاريخ، مهد الصناعة التقليدية 

من المؤكد أن هذا  .الت تحافظ على هذا النشاط التقليديوالز

االحتضان يتعزز حاليا وبصفة أكبر لكون الحرف التقليدية تعتبر 

كذلك . مصدرا لفرص الشغل وموردا ماليا من خالل المدار السياحي

من فرص الشغل بالوسط  % 9الحرف التقليدية بالجهة تمثل 

ت الخاص بالصناعة من إجمالي رقم المعامال % 55الحضري و

 .التقليدية في المغرب

، 1صناع من مجموع  1قطاع الصناعة التقليدية بمدينة فاس يشغل 

بالمدينة  % 11من حرفيي الجهة ومن بينهم حوالي  % 21بمعدل 

 10نفس الشيء بالنسبة للمجال الحضري لفاس الذي يحتضن  . العتيقة

 % 11ما يقارب من الوحدات الحرفية بجهة فاس بولمان، حيث  %

هذا القطاع االقتصادي تعيش منه بشكل مباشر . تتواجد بالمدينة العتيقة

من ساكنة المدينة  % 11من الساكنة وأكثر من  % 11أو غير مباشر 

من  % 11الحرف التقليدية بالمعنى الواسع تضمن الشغل ل . العتيقة

 .ال يتطلب رأسمال كبير االزال قطاع ألنهساكنة الجهة 

البعض وم صفرو يعتبر خزانا مهما من حيث األنشطة التقليدية، إقلي

(. خاصة صناعة العقد من الحرير بالمنازل)منها فقط يستغل حاليا 

هاته المؤهالت يمكن دعمها وتقييمها من خالل االحتفاظ بالصناع 

بعين المكان واستقبال، في وقت الحق، أنشطة جديدة في إطار 



 امــــــي عــــرابـــخيص تــشـــت -2

 28 4102 - التشخيص المجــــــالـــــي اإلستــراتيجــــــــــي -التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان 
 

المدينة العتيقة وتطوير السياحة الجبلية إستراتيجية مندمجة إلنقاذ 

 .وإنعاش الصناعة التقليدية

وفي هم تثبيت الحرفيين تته المؤهالت يجب أن تثمن بأهداف اه

ترمي األنشطة في إطار استراتيجية مندمجة  ترحيل المستقبل

 .لمحافظة على المدينة، تنمية سياحة الجبل وانعاش الصناعة التقليديةا

يدية بجهة فاس بولمان تتركز بها عدد من المؤهالت الصناعة التقل

الثقافية التي لم يتم بعد الكشف عنها، والتي تتواجد بالمجاالت 

الحضرية كما هو الشأن بالنسبة للمجاالت القروية التي تمتاز بتنوع 

 : كبير وبقابليتها للتجدد

  المعرفة التقليدية التي حافظت على المواد، تقنيات وأشكال

 ،ج العتيقةاإلنتا

  اإلسهام القوي في اإلنتاج االقتصادي على مستوى قطاع التجارة

 .وبالنسبة إلنعاش السياحة

في المقابل، التحليل الموضوعي للدينامية  التي تهم أنواع الصناعة 

التقليدية بالجهة تبرز كونها تعمل في إطار بنيات موروثة ودخلت 

كود عدد كبير من هاته الوضعية تفسر وضعية ر. مرحلة الركود

أصناف الحرف التي تعزى إلى الحث على ميكنزمات التعاون 

والمأسسة  الموجهة نحو تطوير قدرات التجديد واالبتكار وكذا التكيف 

 .مع اإلكراهات البيئية الجديدة

أهم العراقيل التي تحول دون تطور القطاع الصناعي يمكن تلخيصها 

 : ةـــــــمن خالل النقط التالي

 ب االنسجام بين البنيات التنظيمية التقليدية والعصرية، سواء غيا

 ،على المستوى اإلداري أو التقديمي

  فشل التعاونيات في تأطير الحرفيين وغياب شروط العمل

 ،والتنافسية

  التدهور المستمر لجودة منتوج الصناعة التقليدية  يالزمه ضعف

 ،الطلب المحلي

 كملها بالمدينة العتيقة يؤدي إلى التمركز القوي لألنشطة بأحياء بأ

 ،انتشار متزايد للتلوث وكذا تدهور متسارع لإلطار المبني

 وقلة استغالل  يةمهنالموجهة لألنشطة الاألحياء المجهزة  نذرة

عدد من المجاالت المتواجدة داخل النسيج العتيق كما هو الشأن 

 ،بالنسبة للفنادق ودور الضيافة

 التقليدية خاصة من حيث مواجهة  ضعف تأهيل مقاولة الصناعة

االنفتاح على السوق الخارجية، باإلضافة إلى عدم قدرة 

 .انضباطها مع عدد من التدابير المالية والتغطية االجتماعية

منتــوجــات الصناعات التقليدية  – 13  خـــارطة

 القـــروية
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 وسائل"دعم نمو وارتقاء الصناعة التقليدية يفترض منح الحرفيين 

توفير عروض تجارية تنافس وتحفظ  حقوق السوق كما  تمكنهم من

 ".فر إمكانية مواجهة التنافسيةتو

كتوجه، يقتضي األمر إعادة التهيئة وتوفير ظروف الحفاظ واالرتقاء  

فاستمرارية أو خلود القطاع والحفاظ عليه . بحرف الصناعة التقليدية

ويتعلق األمر بالرفع . أساسا بخصوصيات العنصر البشري مرتبط

االنفتاح . لدفع بالقطاعواإلشادة بالجيل الجديد من الحرفيين من أجل ا

والتجديد يظل حساسا بالنسبة إلكراهات ومتغيرات السوق، هذا الجيل 

يعتبر مؤهال  أساسيا يرتبط به المستقبل المباشر لألنشطة الحرفية كما 

القطاع باعتباره مجموعة من . هو الشأن بالنسبة لمستقبل القطاع ككل

تحفظ االقتصاد من  الحرف الصغيرة التي أبانت عن كونها تشكل قوة

كذلك يقتضي األمر تشجيع بعض أصناف الحرف القادرة . األزمات

على تأهيل وتثمين الموارد الطبيعية األقل استغالال، ويتعلق األمر 

ببلورة عالقة بين الفنون والرسومات العصرية بالنسبة لإلبداعات 

آن الجديدة المتجذرة في العراقة والمواكبة ألذواق المستهلكين في 

 .واحد

للمدينة توزيع الصناعة التقليدية  كذلك، ينبغي أن نستحضر توجه

 . العتيقة فاس كشرط أساسي للحفاظ على جاذبيتها وحيويتها

 ةــــالي بعاصمة الجهــــركز مجــت:  الصناعة

بالمقارنة مع جهات أخرى، ومن حيث حجم وأهمية القطاع الصناعي 

 1050و  1000سنوات  ما بينفحيث  .فوضع الجهة في تراجع

تراجعت مساهمة الجهة بالنسبة للمنتوج الصناعي بالمغرب بنسبة 

مما جعلها تحتل المرتبة الثامنة من حيث الترتيب الصناعي   0.11%

كما تراجعت حصتها من حيث عدد العاملين . اإلجمالي للجهات

نفس المالحظات الخاصة بتراجع . % 1.2و %2.2الدائمين من 

عدد المؤسسات الصناعية وكذا بالنسبة لحجم الصادرات القطاع تهم 

     . %5.1حيث قدرت الحصة بنسبة 

 : يـــــالخاصيات األساسية للصناعة بالجهة يمكن تلخيصها كما يل

  وكثافة العملالوحدات الصناعية بهذا القطاع، 

  تمتاز الوحدات بسيادة المقاوالت الصغيرة والمتوسطة ذات

 ،من مجموع المقاوالت %91صبغة عائلية وتمثل 

  من مجموع الوحدات  % 12هيمنة وحدات النسيج والجلد بنسبة

 ،الصناعية بالجهة

  من قيمة صادرات الجهة،  % 10صناعة النسيج والجلد تمثل

سنة  %  91.10تنضاف إليها الصناعات الغذائية لتصبح النسبة 

1050، 
مستوى الصناعة في األقاليم  – 21  خـــارطة

 2111والوالية سنة 
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 محاذاة المجال الصناعات الغذائية تعتبر أقرب إلى االستقرار ب

 ،الفالحي

  91تركز الوحدات بوالية فاس بنسبة %، 

 92.20 %  من قيمة الصادرات بالجهة تهم الوحدات المتمركزة

 .بوالية فاس

المالحظة األولى التي تفرض نفسها هنا تتعلق بمظاهر التوزيع 

فوالية فاس . الجغرافي للوحدات الصناعية بالنسبة للمجال الترابي للجهة

 % 2مقابل  1050سنة  % 91: ها معظم األنشطة الصناعيةتتركز ب

 1.1فقط بالنسبة لباقي تراب الجهة، في حين والية فاس ال تمثل سوى 

دون العودة إلى محددات التقسيم . من مجموع مساحة الجهة %

نشير بأن مدينة فاس لها تقاليد، منذ قرون، من حيث جاذبية ، الجهوي

هاته الخاصية المتجذرة تاريخيا لعاصمة  .واحتضان األنشطة التحويلية

الجهة تظل راسخة بقوة ولم تنخرط في مسلسل االنتشار المجالي بتعميم 

 .هذا اإلرث تدريجيا على باقي تراب الجهة

قضية هذا الترسخ على إعادة قراءة التموقع تحيلنا منذ سنوات، 

لوجيا لوسائل النقل ولشبكة التكنو الكبير بالتطورارتباطا  الصناعي

رغم ذلك، الصناعة ال تنال حظها من . الجديدة واالتصال واإلعالم

. االهتمام داخل المدن الثانوية بالجهة وخاصة المتمركزة بممر تازة

المقاوالت الصناعية بالجهة ال زالت مرتبطة بتصميم محكم يخص 

وعندما يتعلق األمر بترحيل . التموقع في قلب المجال الحضري لفاس

طة فإن العملية تتم بصيغة محتشمة كما هو الشأن بالنسبة بعض األنش

 . لتوطين بعض وحدات الخياطة بمدينة صفرو على سبيل المثال

 ، في أفق البحث عن التنوع  احةـــالسي

جهة فاس بولمان إمكانيات الغوص في تقدم على الصعيد السياحي، 

يث خبايا تاريخ عريق من خالل اكتشافات ومعالم ذات غنى من ح

المآثر وعجائب المعمار العربي األندلسي وجمالية وتنوع المشاهد 

الجهة، إذا، تزخر بالمؤهالت . باإلضافة لمنافع المحطات المعدنية

واإلمكانات السياحية البارزة والتي من شأنها أن تلعب دورا اقتصاديا 

فرص شغل مباشرة وغير مباشرة والتي من  رواجتماعيا من خالل توفي

  .لق دينامية محلية وتثمين مقوماتهاشأنها خ

ويمكن القول بأن . كذلك، السياحة بالجهة لم تحظى بالمكانة المطلوبة

ولم " الثقافي"ذلك يعزى لكون المدينة ظلت متجهة أساسا نحو البعد 

وقد . ترتقي بصفة أكبر للتفرد بموروثها التاريخي والمعماري العالمي

ض السياحي ال تزدهر إال عرفية للأظهرت التجارب بأن الخاصية الثقا

 .بتوفر شروط خاصة وارتباطا بحمالت تشجيعية مدعمة ومخطط لها

التوزيع الجهوي  – 21  خـــارطة

 2113السياحة سنة  للوافدين حسب نوع
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جهة فاس بولمان تتوفر على موروث ثقافي استثنائي يتمحور حول 

مدينة فاس  ويحتضن عددا من الموارد الطبيعية، وخاصة المرتبطة  

عروض الخاصة بالترفيه ال. وبالغابة (المنابع المعدنية، الشالالت)بالماء 

على مستوى الجهة، تتركز بمدينة فاس أساسا وال تتوافق مع المؤهالت 

السياحية للجهة رغم تواجد مؤهالت مهمة، نسبيا، من حيث الصناعة 

فإنها تظل محدودة من حيث عدد المطاعم،  محليةالتقليدية والمنتوجات ال

ضية، التجهيزات فيه األلعاب الريا بماالمالهي الليلية، الترفيه 

التضاريس والمشاهد بالجهة تتكون أساسا من . والتظاهرات الثقافية

األودية، المرتفعات، الجبال والهضاب وبإمكانها احتضان أنشطة في 

الهواء الطلق حيث المناخ يتميز بفصول حارة صيفا وباردة شتاءا 

ة مختلف الينابيع من المياه بالجه. وتتخللهما فصول معتدلة وجذابة

 .تبوؤها مكانة مرموقة من حيث الهيدرولوجيا

نظرا لجودة هاته الموارد، تحتل الجهة المراتب األولى على المستوى 

بالمقابل هاه المؤهالت لم تستثمر بالشكل الكافي، حيث بعض . الوطني

 .العراقيل تحول دون ذلك رغم الفرص المتاحة للقطاع 

 لما اإلشارة تراتيجيا،اس الضروري، من األولية، لتوجهاتل كمثال

 :يلي

 استراتيجية التخفيف من حدة الكثافة وإنعاش مدينة فاس، -5

 تبني ميثاق الجودة المعمارية التي تحترم الخصوصيات المحلية، -1

االنخراط  الوسائطي لكافة مؤهالت الجهة تحت نفس العالمة  -1

 اإلستشهارية لفاس،

: ية من خاللالعمل على دمج القرى الجبلية في المنظومة السياح  -1

 تيسير الولوج، االنفتاح، التنشيط، التسويق واإلشهار،

إعادة توظيف أنشطة الصناعة التقليدية داخل عدد من المواقع   -1

 التي تحتضن مؤهالت يمكن استغاللها،

السياحة الوطنية أكثر انفتاحا وانجذابا إلى خصوصيات المؤهالت  -2

لمعدنية التقليدية، امات امالطبيعية بالجهة كالجبال، الغابة، الح

 التقاليد والحرف الصغيرة،

 تقويم وتثمين السياحة بالمدن العتيقة لكل من صفرو والبهاليل، -1

تقويم وتثمين السياحة بالمناطق ذات المنفعة البيولوجية  -2

 .واإليكولوجية

 كبيرانفتاح على المبادالت الثقيلة وقطاع غير مهيكل :  التجارة

بولمان تجسد ترسخا تاريخيا متميزا،  بنية قطاع التجارة بجهة فاس

 :وتعتبر مدينة فاس مع جهتها

 من حيث المبادالت والحرف، خموطن ثقافة مترس 

  ملتقى تيارت التجارة من الغرب نحو الشرق ومن الشمال نحو

 .الجنوب

حاليا، الرمزية التاريخية لفاس كمركز تجاري وكملتقى لتنظيم 

 . وعلى مصداقيته المبادالت، الزال يحافظ على شرعيته

 

 

وقد أظهر بأن  1005/1001أول إحصاء اقتصادي بالمملكة تم خالل 

على المستوى  151 121)مؤسسة تجارية  11 511الجهة تحتضن 

 10 211من مجموع المؤسسات التي تشغل  % 1.1، بمعدل (الوطني

فقطاع . تطابق الوزن الديمغرافي بهاته الجهة( % 1)نفس النسبة . نشيط

داخل التجمع الحضري  % 22ارة هو قطاع شبه حضري بنسبة التج

كمركز لتجميع وتوزيع  -المدينة المليونية -استمرار دور فاس. لفاس

المنتوج المرتبط، منذ عشرات السنوات، بالوظيفة اإلنتاجية للجهة التي 
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ففي المدينة العتيقة تتركز معظم األسواق المتخصصة . ال تزال مستمرة

ور التنظيم المجالي الخاص بالتجارة والحرف داخل الناتجة عن تط

 .النسيج العتيق

 

على مستوى النوع، سير عمل وانعكاسات القطاع الغير مهيكل بالنسبة 

لقطاع التجارة ككل داخل المدينة هو نفسه بالنسبة لباقي المجاالت 

بالنسبة للقطاع . المجاورة، حيث تشكل مصفوفة لقراءة االقتصاد المحلي

فيمتاز بتنوع مهم ويتكيف مع تطور أنماط  ،المستقر بفاس مهيكل غيرال

من الساكنة التي تمارس أنشطة غير  امهم اهذا القطاع يهم عدد. الحياة

من مجموع عدد المشتغلين بالجهة خالل  % 15.1مهيكلة بنسبة 

 5999بين سنوات  % 1.0ـ بمعدل تزايد سنوي يقدر ب 1005-1001

نشطة التجارة غير المهيكلة أساسا بالمدينة وقد تطورت أ. 1001و

هذا القطاع غير . العتيقة، حيث تتجه نحو التطور بالمنازل وبدون مقر

 .متجانس يتركز بشكل كبير بمدينة فاسال

 15 000 ـمن جهة ثانية، التجار المنظمين بالجهة يقدرون بما يقارب

وجود  من التجار على المستوى الوطني، مع %  1.1بنسبة أقل من 

. تباينات واضحة بين التجمع الحضري لفاس وباقي المراكز الحضرية

الخاصيات واألهمية االقتصادية واالجتماعية لهذا القطاع بالجهة 

تضفي عليه طابعا خاصا نظرا لنذرة فرص الشغل وبالتالي يتم اختيار 

 .األنشطة التجارية الصغيرة والتجارة المتجولة

ويتطور خاصة مع تواجد األسواق  ، العرض يتنوعأخرىمن جهة 

الرتبة حتل يالحضري لفاس  التكثل. التجارية المتوسطة والكبرى

الخامسة من حيث استقرار األسواق التجارية المتوسطة والكبرى 

هذا النمو البطيء والمتواضع . 1051من هاته األسواق سنة  2بحصة 

االنفجار  فتحت ضغط. له صلة بترسخ النسيج االقتصادي بهذا التجمع

الحضري يمكن الحديث عن تسريع وثيرة استقرار األسواق التجارية 

الرغبة في االقتراب من المناطق، حيث القدرة الشرائية . الممتازة

متواضعة، تعتبر توجها رئيسيا في هاته المرحلة من توطين األسواق 

وتعتبر مدينة صفرو إلى جانب مجالها الخلفي . التجارية بالمغرب

 .جذب وقاعدة ملموسة لخلق سوق تجاري متوسطمنطقة 

بعيدا عن تجارة التقسيط، مدينة فاس تعمل كنواة لتنظيم وتقويم تجارة 

هاته التجارة تمتاز بأهمية المواد الغذائية . الجملة لمجال جهوي شاسع

ونشير إلى تواجد سوق . التي تساهم بنسبة مهمة في رقم المعامالت

 .لجهةواحد للجملة بمجموع تراب ا

 األسبــوعية األسواقإشعــاع  – 22  خـــارطة
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وتجدر اإلشارة إلى المكانة والدور اللذين ال زالت تحتلهما األسواق 

األسبوعية والتأثير الذي تمارسه أماكن هاته التجمعات من حيث 

كما أنها تشغل . تيارات المبادالت على األنشطة االقتصادية المحلية

وظيفة أساسية على مستوى التوازن االقتصادي بالجهة بتوفير 

جهة فاس بولمان تحتضن قرابة ثالثين سوقا . عالم القرويحاجيات ال

. موزعة بشكل غير متكافئ على األقاليم، الدوائر والجماعات بالجهة

سوقا أسبوعيا قرويا تنعقد كل أسبوع بفاس  10في المجموع، أكثر من 

ونميز بين نوعين . سوق على المستوى الوطني 900بولمان مقابل 

األسواق حيث القدرة أو المؤهالت محدودة : من األسواق داخل الجهة

داخل شعاع معين ثم هناك األسواق األكثر أهمية على المستوى 

المجالي، حيث النسيج الحضري مهم غير أنه ال يفرض تغييرا على 

 .مستوى سلوكات أو تبضع الساكنة القروية، الحضرية والبيحضرية

تبر رهانا إعداد التراب، التجارة تع وحسب وجهة نظركخالصة، 

 :أساسيا

 ،من خالل مساهمتها في تيسير الحياة اليومية للساكنة 

  بفضل التجارة، تتقوى جاذبية المجال وتنعكس من خالل نسيج

 .اإلنتاج المحلي، الفالحي والحرفي

كما هو الشأن بالنسبة لمجموع التراب المغربي، فنمو قطاع التجارة 

اليد أكثر من توصيات بمدينة فاس يظل محكوما بتوجهات وثقل التق

بالنسبة . التي ال يمكن أن تحدث تغييرا بين يوم وليلة" مخطط رواج"

لكل استراتجية دعم وتقوية امتيازات مجال معين بالجهة، فارتقاء 

العروض التجارية بشكل توافقي تظل مطلبا ملحا ونتيجة إلعداد 

 .التراب

اهات التي ترتبط هذا األخير مدعو لألخذ بعين االعتبار طبيعة اإلكر

بالحدود الحالية لقطاع التجارة بالجهة، وكذا اآلفاق الجديدة التي تنفتح 

بالنسبة للجهات المجاورة خصوصا والتصورات التي ترسمها من خالل 

 .   تحسين اللوجستيك العام للنشاط التجاري بالبالد
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 ات الرفيعةــــدمــالخ بأنشطةد ــوعـــال

ل تاريخا غنيا وثقافة صناعية تخول لها االنتقال جهة فاس بولمان تمث

بيسر من محطة تهم الصناعات التحويلية المواكبة لأللفية إلى مصاف 

جعل جهة  به الطموح الجديد الذي يراد". تكنوفالي" أو" فاس أوفشور"

مؤهالت . فاس بولمان وجهة استقطاب ألنشطة الخدمات الرفيعة

 : يما يليالتنافسية تعتبر متعددة وتكمن ف

  مؤسسة  55تواجد قطب للتكوين العالي والبحث واالبتكار يضم

من الطلبة  % 51مؤسسة خاصة تحتضن  52عمومية و 

 بالمغرب،

 مؤسسة  91مؤسسة عمومية و  15تواجد قطب للتكوين المهني ب

 من المتمرنين بالمغرب، % 1خاصة يستقطب 

 اعية، تجربة توظيف أرضية اقتصادية تضم مطارا، تجمعات صن

 جاذبية ترابية، بنيات التواصل،

 ،وضعية جغرافية وثقافية إستراتيجية 

  من الساكنة ال تتجاوز  %10)جودة وتوفر الموارد البشرية

 ،(سنة 10أعمارها 

 نواة صلبة من المقاوالت المتنافسة ذات معرفة متميزة. 

 

ستفيد بالمقابل هاته اإلمكانات المقارنة تعتبر أساسا متمركزة بفاس وال ت

 .منها باقي أنحاء الجهة

  ددـــهـم رويــق ادــتصــاق -2.1.1

. االقتصاد القروي بجهة فاس بولمان يرتكز أساسا على القطاع الفالحي

العصرية، المتمركزة  فالفالحة .غير أن هذا القطاع يعتبر حاليا مهددا

. بضواحي عاصمة الجهة فاس، تعتبر مهددة أساسا بالتوسع الحضري

و الشأن بالنسبة لجميع أنواع الفالحة المتمركزة بالضواحي، كما ه

المخاطر تكون عديدة بدءا من تغيير الصبغة الفالحية للمجال، سرقة 

 .اإلنتاج، تكاليف اليد العاملة، تلوث وتوحل الموارد المائية

 

  

 مشــروع فــاس للخــــدمات الرفيعة



 امــــــي عــــرابـــخيص تــشـــت -2

 35 4102 - التشخيص المجــــــالـــــي اإلستــراتيجــــــــــي -التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان 
 

 

التطور المتوقع ألنماط استهالك األسر بمدينة فاس يشكل فرصة سانحة 

نتاج الخضر والفواكه وكذا بعض المنتوج المرتبط بتربية لدعم وتقوية إ

األمر يقتضي توفير الظروف . المواشي كاللحوم ومشتقات الحليب

وإحداث بنيات لتحويل المنتوج، لكل ذلك ينبغي توفير مجاالت خاصة 

 .بالمناطق الصناعية المرتقبة بالمجاالت المحيطة بالوسط الحضري

ليدية، المصاحبة للمجاالت الجبلية أو من جهة ثانية، الفالحة التق

شيخوخة الساكنة، نظرا لعامل الهجرة الذي مهددة بسبب المنعزل، 

. يستهدف أساسا فئة الشباب النشيطة التي غالبا ما تكون محدودة التعليم

 10بينما اليد العاملة المتبقية تتكون من المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 

هاته الشيخوخة ينضاف . ي مستوى تعليميسنة أما النساء فليس لهن أ

إليها تشتت الساكنة، األمية، البنية العقارية والعزلة تجعلنا نتنبأ بتحوالت 

مباشر مع كل ما يصاحبه من النحو أنماط من االستثمار الزراعي غير 

الخصاص على . إكراهات قد تصل إلى مغادرة االستغالليات الزراعية

دو جليا على مستوى بعض المجاالت من مستوى التهيئة المجالية يب

حيث تشتتها، نذرة وعدم التكيف مع الخدمات العمومية األساسية، 

 .صعوبة الولوج، قلة أو ابتعاد الخدمات عن الفالحة

بالجهة  اواعد اتظل نشاط األغنامأخيرا، تربية المواشي، وخاصة 

تربية كما أن . اعتبارا لشساعة المراعي وقدم هذا النشاط بالمنطقة

بتنظيم والمواشي يحظى بمساعدات عديدة من قبل السلطات العمومية، 

كما يستفيد القطاع من توفر بنيات عصرية كالمجازر، . وترويج منتجاته

بالنسبة لمربي المواشي وعائالتهم، فإن العيش . آليات التخزين والتبريد

كن داخل قرى يشكل مؤهال حقيقيا بالنظر لجودة ظروف العيش التي يم

 .أن يوفرها

تطور الفالحة تواجهه كذلك إكراهات تقنية، إكراهات مرتبطة بتسويق 

المنتوجات الفالحية وكذا إكراهات مرتبطة بالبيئة بصفة عامة وهي 

 : كاآلتي

  استعمال محدود للمواد الدخيلة وخاصة المبيدات المنتقاة الخاصة

 بالحبوب الخريفية بشمال الجهة،

 ة األعشاب الطفيلية واستعمال ضعف مستوى أنشطة إباد

 المخصبات الكيماوية في إنتاج الحبوب،

 ،نظام السقي يعتمد في غالبيته نظام الري المحوري 

  تقادم خزان المعدات واللجوء غالبا إلى اآلليات من أجل أعمال

 سطحية،

 ،لجوء ضعيف إلى التلقيح االصطناعي في اإلنتاج الحيواني 

  ،الشيء الذي يحول دون ضعف األراضي المخصصة للكأل

 .إنتاجية جيدة فيما يخص إنتاج الحليب واللحوم

المرتبطة بالسوق تعزى إلى الوسطاء كراهات اإلفيما يخص التسويق، 

الذين يصادرون دورة المنتوج بما فيها جني المنتوج الفالحي، الشيء 

الذي يقلص هامش ربح المنتجين على مستوى الحبوب، البقليات، 

األثمنة عند إنتاج األصناف غير . للحوم الحمراء والحليبالمغروسات، ا

المهيكلة لها تعتبر غير قارة وخاضعة لعدد من االحتماالت ثم 

الصناعات الغذائية ال تثمن بالشكل الكافي المنتوجات الفالحية المحلية 

وحدات التجهيز وتنشيف منتوجات األغراس، عصر الزيتون الذي )

 ...(ة التقليديةغالبا ما يتم على الطريق

 : تنضاف إكراهات أخرى نوردها كما يلي

 ،الخاصيات المناخية تمتاز بطول فترات الجفاف 

 ،استنزاف الموارد المائية الباطنية بسهل سايس 

 صغر الحجم ثم التجزئ إلى : البنية الفالحية لالستغالليات

 استغالليات صغيرة،

  وخاصة  ضعف اللجوء إلى التمويل الخاص بالقطاع الفالحي

 .بالنسبة للمناطق البورية

 : تطور االقتصاد القروي يحيلنا على ثالث أنواع من التدخالت

وتثمين األراضي الفالحية والمجاورة للمدارات  حمايةعمليات  -5

 الحضرية،

تدخالت من أجل التنمية البشرية وتثبيت الساكنة القروية وخاصة  -1

 فئة الشباب،

االقتصادية واللوجستية من  تدخالت من أجل المصاحبة التقنية، -1

أجل إطالق أشكال جديدة منتجة ومدرة للدخل تخص االقتصاد 

 .القروي العصري
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 امة      ـــــوجهات عــــانات وتـــره -1.1

 إعداد خالل هاته المرحلة من الدراسة، يمكن الكشف عن رهانات

رهانات على المستوى  :ارتباطا بنوعين من المستويات التراب

األولى تعبر عن . الجهوي طني ورهانات على المستوىالو

طموحات وتطلعات الجهة وعاصمتها لتحقيق التنافسية والنجاعة 

الرهانات . على المستوى الوطني الترابية وكذا لعب أدوار طالئعية

الثانية تهم عمل الوظائف الداخلية للجهة في إطار رؤية من التجانس 

ر أنه في بعض الحاالت تساهم في غي ،والعدالة والتكامل الترابي

 .النجاعة الترابية التي تم رصدها من مستويات عليا

التوجهات المنبثقة عن ذلك يمكن أن تكون خاصة كما يمكن أن 

 .تكون عامة من أجل تفعيل عدد من الرهانات

 الوطني المستوى على وتوجهات رهانات -1.1.1

لف االستنتاجات رهانات التنمية والتهيئة بالجهة تنتج عن مخت

نتائج هاته التحليالت  يمكن تلخيصها . التي أفرزها التشخيص العام

المؤهالت من خالل المصفوفة التالية، المنبثقة من منهجية تحليل 

 . ، الفرص والمخاطركراهاتاإل

 

 عوامل داخلية بالجهة - أ

 راهاتـــــإك ؤهالتـــم

عاصمة عند تقاطع اثنين من  .5

رق المحاور األساسية الش

والشمال ( ممر تازة)الغربي 

 (.مراكش-طنجة)الجنوبي 

جهة تستفيد من بنيات تحتية  .1

ذات مستوى وطني وعالمي 

تجمع السكة الحديدية، 

 .الطريق السيار والمطار

ثالث أكبر مدينة في المغرب  .1

من حيث الحجم والمدينة 

الكبرى الداخلية الوحيدة على 

 .مستوى جهات الشمال

لجهة محيط تأثير عاصمة ا .1

 .يتجاوز حدود الجهة

مجاالت ترابية ذات منفعة  .1

وطنية تخترق الجهة وتمتد 

: نحو الجهات المجاورة

األحواض المائية، الكثل 

الجبلية، موارد مائية، سهوب 

الحلفاء، غابات، سهول 

 .سايس

جهة معزولة بدون منفذ على  .5

 .البحر وال حدود برية دولية

وفي " غير مكتمل"ميتروبول .1

من االختصاصات حاجة لعدد 

 .التي تعزز مكانته كميتروبول

محاور مواصالت ذات بعد  .1

وطني تظل محصورة داخل 

 .محيط الميتروبول

ميدلت الذي -محور كرسيف .1

يخترق الجهة من الجنوب ال 

 .يصلها بأقطاب التنمية الساحلية

ضعف مساهمة الجهة في خلق  .1

قيمة مضافة على المستوى 

 .الوطني

مع  ضعف العالقات الوظيفية .2

 .الجهات المجاورة

المياه )موارد طبيعية مهددة   .1

 (.والغابات

 

 

 عوامل خارجة عن الجهة - ب

 المخاطر الفرص

الجهات المجاورة تطور  .5

 .استراتيجيات طموحة للنمو

نقطة عبور الخط السككي  .1

السريع المرتقب مروره 

 .بالجهة

اتحاد المغرب العربي في طور  .1

 .التشكل

تطوير بنيات جديدة خاصة  .1

الموانئ على الواجهة ب

 .المتوسطية القريبة من الجهة

وسائل التخطيط والتهيئة  .1

الخاصة بالجهات تغطي 

 . المجاالت ذات أهمية وطنية

تأخر بناء وحدة المغرب  .5

 .العربي

المنافسة مع وجدة  .1

 .ومكناس

 .زحف التصحر .1

 

  



 امــــــي عــــرابـــخيص تــشـــت -2

 33 4102 - التشخيص المجــــــالـــــي اإلستــراتيجــــــــــي -التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان 
 

يتضح من خالل هذا التقديم بأن الرهانات ذات أهمية وطنية بالنسبة 

 : هي كاآلتي للجهة

انطالق مسلسل حقيقي للميتروبول باالستفادة من موقعها،  -1

  .حجمها وإشعاعها كعاصمة الجهة

العاصمة الجهوية تتوفر على كل المقومات إلعطاء انطالقة حقيقية 

لمسلسل خلق ميتروبول وجعل مدينة فاس تحتل مكانة قطب نمو 

قتضي األمر ما ولتحقيق هاته الغاية ي. حقيقي على المستوى الدولي

 :  يلي

توسيع خريطة المبادالت بين الجهات لالستفادة من  .5

حيث عدد من الخيارات . الروابط الدولية بنجاعة

ستمكن فاس من اختراق الموانئ األطلنطية التي غالبا 

ما تعتبر بعيدة عن الشبكة المكتظة حيث الموانئ 

 .لمدينة فاس ةالمتوسطية تظل المنافذ الطبيعي

تصال الرقمي للمدينة والرفع به نحو تحسين اال .1

 .مستويات قياسية دولية

خلق واحد أو عدد من األقطاب التقنية التي ستضفي  .1

 .صورة عصرية على المدينة

المطار )توسيع خط السكة الحديدية نحو الجنوب  .1

 (.ومدينة صفرو

 يطابع ميتروبولتحديد مجموعة مشاريع ذات  .1

 .بالتشارك مع مكناس

لجذب بالنسبة لفئة اجتماعية ذات مضاعفة وسائل ا .2

حاجيات ال يستهان بها من حيث الخدمات العمومية 

كالسكن الراقي، أنشطة الترفيه المتنوعة واألنشطة 

 .الثقافية ذات مستوى دولي والمنفتحة على العالم

تحسين جودة الحياة الحضرية وتوفير أنشطة الترفيه  .1

لوجيا يعتبران عوامل استقرار المقاوالت ذات تكنو

 .عالية

 

تعزيز دور الجهة بالنسبة لالقتصاد الوطني من خالل  -1

االستفادة من الموقع االستراتيجي لعاصمتها ومن خالل تثمين 

 .الموارد الترابية

حصة الجهة ضمن االقتصاد الوطني تعتبر محدودة وتقتصر أساسا 

هاته الحصة يمكنها أن ترتفع إذا ما عملت فاس . على مدينة فاس

غير أن ذلك غير كاف حيث يجب . الق مسلسلها كميتروبولعلى إط

هم مجموع تراب الجهة في هاته العملية ألن جزء مهم من اأن يس

في هذا اإلطار يجب دعم . ثروات الجهة تعود لألقاليم المجاورة

 :التماسك الترابي من خالل

مدينة ل أساسية بالنسبةترحيل بعض الوظائف الغير  .5

نوية لتحقيق توازن الجهاز فاس نحو المراكز الثا

 .الحضري

ميدلت، ميسور، أوطاط )بين مدن الجنوب  الربطتقوية  .1

لفك العزلة عن الجزء الجنوبي من ( الحاج وكرسيف

 .ممر تازة مع ارتباطها ودعمالجهة 

وضع نظام متجانس للنقل الثقيل وعروض قوية  .1

ومهيكلة لمصاحبة البنيات الموجودة أساسا بوسط 

 .وجنوب الجهة

 

 

تقوية الروابط مع الجهات المجاورة لالستفادة من الديناميات  -1

 الجهات  التي انخرطت بها

المجاورة لجهة فاس بولمان تعمل على تطوير عدد من الجهات 

المشاريع التي يمكنها أن تشكل فرصة لفك العزلة أو إعطاء دينامية 

هات كما أن دراسة تصورات التنمية بالج. لتطوير بعض مجاالت الجهة

 :المجاورة ستمكن من الكشف عن التوجهات العامة كما يلي

دعم العالقة بين فاس والحسيمة من خالل االستفادة من  .5

تقوية الروابط بين تاونات والحسيمة كما هو منصوص 

عليه من قبل التصميم الجهوي لتازة الحسيمة تاونات 

 .لالنفتاح على المنطقة المتوسطية

طقة القروية لمقدمة الريف ومدينة تقوية العالقات بين المن .1

 .قرية بامحمد التي ستشكل قطبا للنمو وفك العزلة

خلق ودعم العالقات بين ميسور وبني تجغت وكذا مع  .1

أوطاط الحاج وبوعرفة، كال المدينتين بجهة فاس بولمان 

تعتبران األهم واألكثر قربا بالنسبة لمجاالت شاسعة 

 .ومعزولة عن تطور النشاط الرعوي

لق أو دعم منافذ بين المجاالت المعزولة المتواجدة خ .1

بالواجهة الجنوبية لألطلس المتوسط ومحور التنمية الذي 

 .الراشدية بجهة مكناس تافياللت/يهم مكناس

دمج، ضمن رؤية دعم فاس كمتروبول، استراتيجيات  .1

مجاالت مكناس، الحاجب، إفران بجهة مكناس ل التنمية

 .ة تازة الحسيمةتاهلة بجه -تافياللت وتسة



 امــــــي عــــرابـــخيص تــشـــت -2

 38 4102 - التشخيص المجــــــالـــــي اإلستــراتيجــــــــــي -التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان 
 

 

الحفاظ على الموارد الطبيعية الوطنية بإدماجها ضمن رؤية  -1

 للتنمية المستدامة بالجهة

الموارد من حيث المياه والغابات بجهة فاس بولمان لها أهمية 

عتبارات البيئية وطنية، والحفاظ عليها يعتبر رهانا يتجاوز إطار اال

أجل الحفاظ على هاته  ومن. واإليكولوجية ليطال االقتصاد الوطني

 :الموارد يجب

دمج  تهيئة جبال األطلس المتوسط في إطار رؤية حقيقية  .5

للتنمية المستدامة وذلك بدعم األنشطة التي تحترم البيئة 

 ...(.فالحة محلية، صناعة تقليدية البيئية،السياحة  )

تهيئة مطارح مراقبة ووضع استراتيجية جهوية للتجميع،  .1

 .للنفايات المنزلية والصناعية النقل ومطرح مخصص

بصفة  تهيئة محطات التصفية بالمدن والمراكز الحضرية .1

 .نظامية وشاملة

أمام زحف الرمال  احماية سهوب الحلفاء باعتبارها حاجز .1

 .والتصحر

اإليكولوجية للغابات المتدهورة عبر استعادة المنظومة  .1

برامج إعادة التشجير والتي ستدعم مستقبل الساكنة 

 .اورةالمج

تعميم عمليات المحافظة على المياه والتربة عبر برامج  .2

 .المكافحة البيولوجية الميكانيكية ضد التصحر

 الجهوي المستوى على وتوجهات رهانات -1.1.1

التشخيص الترابي لجهة فاس بولمان يمكن أن نلخصه من خالل 

 :المصفوفة التالية

 

 عوامل داخلية          - أ

 إكراهات مؤهالت

 .صاد راسخ تاريخيا وبقوةاقت .5

عاصمة جهوية تنخرط في  .1

 .مسلسل القطب الميتروبولي

تعميم تغطية الوسط القروي  .1

بالخدمات والتجهيزات 

 .األساسية

اقتصاد حضري في طور  .1

 .العصرنة

 .تنوع مجالي قوي .1

نسيج اقتصادي ذو بنية  .5

 .تقليدية

تمظهر حضري ذو طابع  .1

 .غير متوازن

وسط قروي بدأ يفقد عددا  .1

 .ساكنتهمن 

أنسجة حضرية نحو  .1

 .التفقير

 .مجال ترابي جد مقسم .1

اقتصاد حضري تهيمن  .2

 .عليه مدينة فاس

 .اقتصاد قروي جد مهدد .1

 خـــارجيةعوامل  - ب

 المخــاطر الفرص

برامج وطنية الستدراك  .5

الخصاص وتجهيز المجاالت 

 .القروية

االنخراط في الجهوية  .1

 .والالتمركز

أدوات التخطيط  .1

باطا االستراتيجي ارت

بالمستويات الترابية بين 

 .الجهات

 .آليات ضبط العقار .1

 .حوادث إيكولوجية كبرى .5

 .بطء وثيرة تدخالت الدولة .1

 فاس بين التعاون توقف .1

 تجمع لتكوين ومكناس

 .ميتروبولي

المؤهالت، االكراهات، )الرهانات الجهوية التي نستقيها من هذا التحليل 

 : ييمكن صياغتها كاآلت (الفرص والمخاطر

أنظر الرهانات )مكناس /تسريع مسلسل الميتروبول للقطبين فاس -1

 ،(الوطنية

االستفادة من مكانة فاس من أجل عصرنة وبث دينامية في  -1

 .مجموع االقتصاد الحضري الجهوي

. عاصمة الجهة تحتضن عددا كبيرا من الساكنة، األنشطة والخدمات

ركز بمدينة فاس نظرا لموقعها، حجمها، تاريخها ووضعها اإلداري تت

من  اكل المؤهالت المقارنة الستيطان المقاوالت، تاركة وراءها عدد

المدن، التي ينبغي أن تقتفي أثرها، والتي تعيش حالة من الركود 

ال تلعب غير دور التأطير اإلداري للمجاالت والديمغرافي واالقتصادي 

االت، ينبغي من أجل خلق دينامية بهاته المدن والمج. القروية المتقهقرة

 : السعي إلى تعميم نمو فاس من خالل

  تقوية الروابط البيحضرية خاصة من خالل البنيات ووسائل التنقل

 الثقيلة،

  تعميم نمو العاصمة نحو مدن تتواجد بالمحيط الميتروبولي

في إطار التكامل، وخاصة ما ( البهاليل، صفرو وموالي يعقوب)

 ، السكن، الترفيه والخدمات،يتعلق بالصناعة التقليدية، السياحة

  تقوية الدور االقتصادي، الثقافي وتأطير مدن جنوب الجهة

من أجل دعم دينامية مجموع المجاالت ( ميسور وأوطاط الحاج)

التكوين، الخدمات المتوسطة : المعزولة جنوب األطلس المتوسط

 .والرفيعة والعقار
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لدعم االقتصاد االستفادة من تنوع المجاالت والتجذر التاريخي  -1

 .القروي التقليدي

العالم القروي بالجهة يعانق مجموعة من المؤهالت نظرا لتنوع مجاالته 

في المقابل، ونظرا للعزلة الطبيعية والثقافية، . وعراقة أنشطة األسالف

. األنشطة القروية التقليدية حبيسة ممارسات قديمة وأقل مردوديةظلت 

لحيلولة دون تراجعه، يقتضي األمر ما فمن أجل النهوض بهذا المجال وا

 :يلي

 الساكنة القروية وخاصة فئة الشباب النشيط وذلك بتوفير  تثبيت

هذا األمر يتم من خالل بناء . الشغل وخدمات سهلة الولوج وفعالة

، ولكن كذلك من خالل تحسين (أنظر أسفل)المجاالت القروية 

 النقل والتواصل،

 اوالت عصرية متعايشة من ضمان مصاحبة الشباب في خلق مق

. خالل منحهم تكوينا، عقارا وبنيات تتوافق مع األنشطة القروية

 هذا األمر يتم كذلك من خالل بناء وهيكلة المجال،

 وهاته حالة األراضي . حماية الموارد القروية من التدهور

المحاذية للمجاالت الحضرية التي تكون في مواجهة توسع المدن 

ث األراضي الخصبة تصبح عرضة للتجزيء حاالت التلوث، وحي

 .واالحتالل المكثف شمال وجنوب الجهة

 

 

 هيكلة الوسط القروي من أجل وقف هجرة الساكنة -1

مجموع اإلشكاليات بالعالم القروي بالجهة تعتبر العزلة أهم مسبباتها 

تعزى إلى غياب أو  الطبيعيةالعزلة  .سوء بشكل مباشر أو غير مباشر

خاصة بالتنقل، كما ترجع كذلك إلى البعد عن المدن سوء البنيات ال

الصغيرة التي تقدم الخدمات والبعد عن المدن الكبرى باعتبارها مجاال 

تترجم  الطبيعيةهاته العزلة . للدينامية االجتماعية، االقتصادية والثقافية

وتدخل العالم القروي في دوامة من الممارسات ( ثقافية)بعزلة اجتماعية 

عزلة العالم القروي ينظر إليها من . ماالت المغلوطة تاريخياواالستع

. خالل تعميم الولوج إلى الطرق وإلى الخدمات العمومية األساسية

البرامج الوطنية مكنت في هذا اإلطار من تعميم ولوج الساكنة القروية 

غير أن هاته . إلى المدارس االبتدائية، إلى المستوصفات والطرقات

عن محدودية نجاعتها  بالنسبة للمناطق األكثر بعدا عن  البرامج أبانت

فك العزلة وتوفير الخدمات . للساكنة اكبير االمدن أو التي تعاني تشتت

للساكنة تعتبر شرطا ضروريا لوقف نزوح ساكنة العالم القروي من 

 : خالل

  الولوج ومجهزة بخدمات  سهلة، مهيكلةتجميع الساكنة حول قرى

 ذات جودة،

 اكنة وخاصة الشباب على التجمع داخل مراكز من خالل حث الس

تهيئة العقار، خلق مناطق لألنشطة، التكوين المهني، القروض 

 ،...الصغرى، التأطير المقاوالتي

  تثمين المؤهالت السياحية القروية من خالل وضع استراتيجية

 .مندمجة

 

دعم التماسك الترابي من أجل فك العزلة وانتعاش المجاالت  -1

 عزولةالم

لقد تبين أن عددا من أنحاء مجال الجهة غير مرتبطة ومتصلة ببعضها 

فقط الرابط اإلداري هو . على مستوى الدينامية االقتصادية واالجتماعية

فغياب التماسك الترابي يعتبر أمرا مجحفا بالنسبة . الذي يظل راسخا

فضبط الحدود . لعدد من المستويات االقتصادية المماثلة وغيرها

إلدارية للبلد تعتبر معطى أساسيا للتهيئة المجالية، وفي انتظار وضع ا

تصحيح بعض تقسيم ترابي جديد لمصاحبة الجهوية الموسعة يمكن 

 :من خالل  االختالالت الملحوظة

  يةشمالالتقوية العالقات بين فاس وممر ملوية ومع الجماعات 

 موالي يعقوب،ل

 ت المحاذية للجهات وضع برامج مشتركة للتنمية مع الجماعا

 المجاورة،

 تدبير مشترك بين المنظومات البيئية الكبرى.  

 

 دعم جاذبية المدن الصغيرة والمتوسطة  -1

تتميز مدن الجهة بجاذبية طفيفة  ، دون اعتبار العاصمة الجهوية

ة بالنسبة للمدن القريبة وقاعدة متنحصر في دورها كمدن نائ

تدعيم ضروري لهذا الصنف من ال. اقتصادية بالنسبة للمدن البعيدة

ي ديناميكية فعلى العاصمة وسيصبح حاسما لتخفيف الضغط  المدن

 . المناطق الداخلية القروية

 .أو حرفية يةخلق مناطق صناعية أو خدمات -

 .عرض المساكنتوسع نطاق  -

 .زهات الحضريةتوضع برنامج للمن -

 .عرض عقاري مالئم للخدمات -

 .مية المراكز الثانويةودة وتنجتحديث مراكز المدن المو -

عرض الخدمات العمومية التي تتالئم مع الساكنة  -

 . القروية
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التشخيص الترابي من خالل  -3

 الجهات الصغرى المتجانسة
 

 الصغرى الجهات تحديد -1.1

 إلعداد الترابكبرى النشغاالت النتائج التشخيص في إطار ا تجميعتم 

حسب مؤهالته ولكل مجال كل مجال "بالمغرب والتي تتلخص في مبدأ 

 : هاته االنشغاالت نوردها كما يلي". حسب حاجياته

، وهو مؤشر عن ضعف تترجم بمستوى العزلة الماديةالولوجية  -5

النمو المحلي الذي ال يعتبر مسألة طرقات أو مسالك ولكن يعود 

األمر لوسائل المبادالت التي ال تخلو من تأثير على سلوكات 

 صرنة واالنفتاح،األسر في مواجهة الع

بدونها ال يمكن تحقيق تنمية مستدامة  حيثالعدالة االجتماعية،  -1

 ألنها تعتبر شرطا أساسيا للتماسك االجتماعي،

أساس التدخل العمومي والخاص  وتشكلتنمية المؤهالت القروية،  -1

 .في االقتصاد المحلي

ي الجماعات القروية بالجهة تم ترتيبها حسب هاته المواضيع للتمكن ف

آخر التحليل من اقتراح تعريف للجهات الصغرى، وهي المجاالت التي 

الجهوي إلعداد  للتصميمستشكل مستقبال مجاالت المشاريع بالنسبة 

 .التراب

 المادية ولوجية ـــال

تعتبر العزلة عامال كابحا للتطور االقتصادي واالجتماعي للمجاالت 

األخذ بعين االعتبار  ومن أجل قياس حدة هاته العزلة، تم. الترابية

مستوى توفر الخدمة االجتماعية من حيث نسبة عدد الكلمترات الخاصة 

نسمة في موازنة مع المسافة بالنسبة  50000بالطرق المصنفة لكل 

 10000للطريق الفاصلة بين أقرب مدينة ذات ساكنة تحتضن أكثر من 

 (.من المجال تبعد بأكثر من ساعتين %)نسمة 

 

 العـزلــة: نتائج تركيبية  – 23  خـــارطة

 : لذلك، نميز بين اثنين من المستويات من حيث توفير خدمة الطرقات

، وتخترقها بنيات المجاالت المتوفرة نسبيا على شبكة طرقات .5

ويتعلق األمر بالجماعات . طرقية مهمة وقريبة من المدن الكبرى

مدينة فاس، وتلك التي تقع على طول  المتواجدة بسهل سايس حول

التي  2ونذكر هنا الطريق الوطنية رقم : الطرقات المهمة بالجهة

، 2تخترق الجهة من الغرب نحو الشرق، الطريق الوطنية رقم 

التي تشكل نقطة اتصال بين الشمال  101الطريق الجهوية رقم 

عزلة التي تفك ال 101والجنوب داخل الجهة، الطريق الجهوية رقم 

 عن جزء كبير من األطلس المتوسط الشرقي،

بشكل أقل أو التي تنعدم بها الطرقات المصنفة المجاالت المعزولة  .1

وكذا البعيدة عن المدن الكبرى وخاصة الجماعات المتواجدة 

بمقدمة الريف بالمجال الخلفي لفاس، جماعات أيت سبع لجروف، 

ن، طازوطة، كندر سيدي خيار، يوسف بن أحمد، أهل سيدي لحس

لزمت باألطلس المتوسط اسكورة مداز، دار الحمرا، تفجغت وت

 .القريبة من منخفض ملويةرجان العووكذلك تساف 

 ة ـــاعيـــدالة االجتمــــالع

العدالة تقترن بمدى توفر الساكنة على الخدمات العمومية وإدماجها 

ة في أساسا ضمن التوزيع المجالي لخدمات التربية والصحة األساسي

 .موازنة مع الولوجية ومستوى الفقر

 

 مستوى التجهيزات: نتائج تركيبية  - 20  خـــارطة

 :أما على مستوى الجهة فنميز ما يلي 

المجاالت المتأخرة حيث عمليات التدارك والتجهيز تعتبر أمرا  .5

، عين دينالواويتعلق األمر أساسا بجماعات لعجاجرة، . مستعجال
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سبع لجروف، مكس، سبت لوداية، سيدي داود، أوالد  أيتشقف، 

، كندر سيدي خيار وبن أحمد بالمجال الخلفي كاكشميمون، عين 

، رجانالعولزمت بأعالي جبال األطلس المتوسط الفاس، تفجيغت وت

 .فريطسة وتيساف بمنخفض ملوية

تأخرا  مجاالت نسبيا مزودة بتجهيزات، غير أنها ال زالت تعرف .1

في بعض القطاعات أو في بعض األجزاء من المجاالت التي 

ويتعلق األمر . تستدعي عمليات وبرامج الدعم وإعادة التوزيع

بجماعات سبع رواضي، عين بوعلي، عين قنصرة، عين بيضا 

وأوالد الطيب بمحاذاة مدينة فاس ثم جماعات كيكو، لعنوصر، 

حسن، ألميس ، أهل سيدي لازوطاتالمرس، سكورة مداز، 

 .زة باألطلسامرموشة وأيت ب

باقي مجال الجهة يعتبر، نسبيا، مجاال يتوفر على الخدمات  .1

العمومية حيث الرهان اليوم يهم تحسين الجودة والرفع من مستوى 

 .الخدمة

 

 روية ــــادية القـــــؤهالت االقتصــــالم

ى المؤهالت االقتصادية بالوسط القروي ترتبط بقدرة المجال عل

وتتعلق بالمؤهالت البشرية في إطار . خلق ثروات بالنسبة لألسر

عالقتها بالمؤهالت الطبيعية، واالثنين في موازنة مع الولوجية 

 : على المستوى الجهوي نميز بين ما يلي. والتكوين

 

 

 التنميةهالت ؤالم: نتائج تركيبية  - 21  خـــارطة

المؤهالت االقتصادية القروية حيث االستثمار  مناطق ضعيفة .5

ويتعلق األمر خاصة . العمومي أساسي النطالق دينامية النمو

لي بمقدمة علوداية، أوالد ميمون وعين بوابجماعات مكس، سبت 

وكندر سيدي خيار  فالريف شمال مدينة فاس، أيت سبع لجرو

لدار ، اازوطةتباألطلس المتوسط الشمالي، جماعات مطرناغة، 

وأوالد يوسف باألطلس  ةزابت، أيت ملمزاغت، تيالحمرا، تفج

 .وتيساف بمنخفض ملويةرجان العالمتوسط الشرقي ثم جماعات 

مناطق ذات مؤهالت اقتصادية، نسبيا متوسطة، والتي تحتاج  .1

تدخل وانخراط الدولة بهدف المصاحبة االقتصادية لألفراد 

سعيا إلى تحسين  والمقاوالت من أجل عقلنة  جهاز اإلنتاج

ويتعلق األمر بجماعات العجاجرة والوادين . اإلنتاجية والمردودية

طم، سيدي حرازم، أوالد الطيب  بمقدمة الريف، جماعات بئر طم

 يوسف وعين شكاك بسهل سايس، ثم جماعات لعنوصر، سيدي

ابن أحمد، أهل سيدي لحسن، أوالد مكودو، إغزران، سكورة مداز 

وكذا جماعات الرميلة وألميس . متوسطوالمرس باألطلس ال

 .بمنخفض ملوية مرموشة

باقي المجال يقدم مؤهالت اقتصادية نسبيا مهمة ويقتضي بذلك  .1

برامج من أجل إدماج أنشطة ذات قيمة مضافة مهمة وخاصة على 

 .مستوى التخزين، التحويل والتسويق

 

  المصغرة اتــــالجه ديدـــتح اتـــــراحـتـاق -1.1

للتحليل المتعدد األبعاد والذي ركز على الجماعات القروية  كخالصة

استخالص مجاالت تمتاز بنوع  تمبالجهة انطالقا من عوامل النمو، 

هذا . من التجانس على مستوى التنمية وعلى مستوى اإلشكاليات

التجانس أساسي من أجل التدابير والعمليات الترابية المستقبلية ألنها 

ر والعمليات على مجاالت فعالة وليست بالضرورة تجسد نجاعة التدابي

مجاالت المشاريع تحدد في إطار . محددة من قبل التقسيم اإلداري

والبرامج والتدابير التي  المخططاتجهات صغرى  كمجال احتضان 

يمكن تحديد  ،في هذا اإلطار. الوطني إلعداد التراب التصميماقترحها 

عي للجهة وتتطابق عموما مع جهات مصغرة تالئم التقسيم الطبي 1

تقسيم الوحدات الترابية الفالحية التي حددها مخطط المغرب 

 :األخضر

الضفة على شمال مدينة فاس، حيث تمتد :  مقدمة الريف -5

الجنوبية لوادي سبو، تسجل نسبا أقل ارتفاعا من حيث مؤهالت 

رغم مؤهالت المجال السقوي وتواجد اثنين . التنمية االقتصادية

، يمتاز هذا (سدي إدريس األول وسيدي شاهد)لسدود من ا

هذا المجال . المجال بالفقر وضعف مؤشرات التنمية البشرية

طارد على المستوى الديمغرافي حيث يعاني من صعوبات 

كما أن السكن جد . الولوج ونقص الخدمات العمومية المتوسطة

 .متشتت في الغرب ومتجمع داخل عدد من القرى بالشرق
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على مستوى سهل سايس، نسجل مستويات :  ر الميتروبولمم -1

المجال المحيط . مهمة على مستوى مؤهالت النمو االقتصادي

غرب الذي -بمدينة فاس يشكل مجاال يخترقه الممر الوطني شرق

الطريق السيار، الطريق الوطنية، : يتميز بمحاور طرقية مهمة

توسع فاس هذا المجال يعتبر كذلك، مجال . السكة الحديدية

كما يمتاز بولوجية مهمة وبتوفر . الكبرى لقوة روابطه الوظيفية

شروط أفضل لعيش السكان، إنه مجال حيوي وجاذب حيث 

الممر الميتروبولي يشمل . الساكنة تعاني الفقر بدرجات أقل

الولوج  سهلإنه مجال : كذلك، السفح الشمالي لألطلس المتوسط 

رق الوطنية والجهوية، والتي مع مستوى أفضل من التجهيز بالط

تقدم مؤهالت تنموية مترسخة إضافة إلى المجاالت الغابوية 

. بأقصى الغرب وأقصى الشرق ومؤهالت السقي بالوسط

الساكنة تعتبر نسبيا متشتتة وتتموقع أساسا حول المدن الكوكبية 

 .إيموزار كندر، صفرو، البهاليل وموالي يعقوب: لفاس

 

بر مجاال ذو مؤهالت نمو ضعيفة يعت: األطلس المتوسط -1

مطبوعة بطبغرافيا وعرة وتعاني مشاكل كبرى من حيث العزلة 

تتخلل المنطقة عدد من الغابات ومن . وخاصة في جزئها الشرقي

بينها الغابات الواقعة على المنحدرات، حيث تحتضن مؤهالت 

عموما، هاته الظروف تجعل هذا . سقوية حول كيكو بالشرق

ساكنة فقيرة، فرغم توفر إمكانية الولوج إلى المجال يأوي 

  .الخدمات العمومية األساسية فإن المجال يظل طاردا

 

تعتبر مجاال نسبيا منعزال ومحكوم عليه بضعف االندماج : ملوية -1

الجهوي، فرغم وجود مؤهالت فالحية حول وادي ملوية يسجل 

المجال مستويات أدنى من حيث ظروف عيش الساكنة التي 

من العزلة ومن بعد وغياب الخدمات العمومية ذات  تعاني

إنه مجال مطبوع بامتداد سهوب الحلفاء حيث . مستوى عالي

الساكنة تمتد أساسا على طول ملوية وعلى طول الطريق 

المجاالت الخصبة حيث القرى تسجل  حول 51الوطنية رقم 

 .دينامية ديمغرافية بطيئة

 

تميز توجهها  من خالل الخصوصيات التي: فاس حاضرة -1

كعاصمة جهوية ومن خالل موقعها كقطب نمو وطني، فاس 

 .تستدعي مقاربة خاصة اعتبارا ألهمية وتفرد رهانات النمو
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 فــــريــال ةــدمــقــم -1.1

 المصغرة للجهة عام تقديم -1.1.1

الجهة المصغرة الخاصة بمقدمة الريف، بالد المرتفعات، تناسب 

: جماعات قروية 1وتتشكل من . بولمان الجزء الشمالي لجهة فاس

د، مكس وولوادين، لعجاجرة، سيدي داا، أوالد ميمون، بوعليعين 

تحتل الجزء األكبر من إقليم موالي  المصغرةالجهة . وسبت لوداية

الساكنة . من الساكنة % 22وتحتضن ( من المجال %20)يعقوب 

. ة قرويةنسمة ومعظمها ساكن 11 909تقدر ب  1051المتوقعة سنة 

 1051و  1001ما بين  %-0.11ويقدر معدل التزايد السنوي ب 

 .حيث تعتبر طاردة

الجماعة 

 القروية

معدل التزايد  الساكنة

 السنوي

1991 1..1 1.11 
91-

1..1 
1..1-
1.11 

- 0.20- 0.11 1911 2111 1101 ميكس

- 0.91- 0.01 2111 9191 9111 أوالد ميمون

- 0.21 0.15 55192 51111 55919 لودايةاسبت 

- 0.11 0.12 51122 51195 51111 سيدي داود

- 0.19 0.19 51192 51192 51122 لعجاجرةا

- 0.09 0.99 55121 55121 50119 لوادينا

- 0.11 0.52 51101 51101 51019 عين بوعلي

مجموع 

مقدمة 

 الريف

12211 11909 11909 0.12 0.11 -

 كنى وتوقعات مركز الدراسات واألبحاث الديمغرافيةاإلحصاء العام للسكن والس: المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 

 يةــاســـاألس االتـــكــاإلش -1.1.1

تعتبر العزلة أهم اإلشكاالت التي تميز هذا المجال الترابي، 

ينضاف لذلك قلة التجمعات البشرية، الفقر ومحدودية المؤهالت 

 .االقتصادية

  ةــــــزلــــــــــالع

لساكنة، مستوى التجهيز بالمرافق المتوسطة  تحليل توزيع ا

والولوجية إلى الطرقات  مكن من تحديد مستويات من حيث 

 :هذا التحليل أفرز التصور التالي. عزلة الساكنة القروية

  مجال ذو مستوى متوسط من العزلة يمثله محور الطريق

لي ومنطقة أوالد عويوجد بتراب عين بو 105هوية رقم الج

القرب من العاصمة الجهوية والتوفر على  ورغم. ميمون

تجهيز مهم من حيث الشبكة الطرقية، فإن الساكنة تعترضها 

 مقدمة الريف – القروية مستوى عزلة الساكنة:  - 22  خـــارطة
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صعوبات من أجل الولوج إل الخدمات الصحية والتعليمية 

 .نظرا لتشتتها في المجال

  مجال ترابي منعزل، ويتعلق األمر بمجال حيث الساكنة

مجهز من هذا المجال . بدأت تتجمع داخل ضيعات صغيرة

حيث الشبكة الطرقية، غير أن تدهور هاته األخيرة يفرض 

وهذا التدهور يعزى إلى عامل . عليه نوعا من العزلة

 .االنحدار وإلى الترسبات الطينية

  مجال ترابي شديد العزلة، ويتعلق األمر هنا بالمناطق

الضاحوية بالغرب، الشمال والشرق حيث تتواجد على 

ر أقل تجهيزا من حيث التجهيزات هامش تراب الجهة وتعتب

كما أن المجال في فصل الشتاء معرض لمخاطر . المتوسطة

 . الفيضانات وأساسا خالل فترات العواصف

 

 االت األرضـــــوع استعمــــتن 

الجهة المصغرة لمقدمة الريف تقدم من حيث تشتت الساكنة 

 :خاصيتين مزدوجتين ومتناقضتين

حدة كثافة هذا المجال، الساكنة رغم :  مقدمة الريف الغربي ‒

لوادين حيث اال تعرف تجمعات مهمة باستثناء منطقة 

الساكنة تتجمع داخل قرى من أجل حاجيات اإلنتاج 

وأوالد ميمون تعتبر نماذج  بوعليفجماعات عين . الفالحي

بارزة لهذا التشتت الكبير الذي يعرقل تلبية حاجيات الساكنة 

الفالحة هنا ترتكز . التجهيزاتمن حيث الخدمات العمومية و

على المغروسات الشجرية، الشيء الذي يفسر بشكل كبير 

 .هذا التوجه

 

 

على عكس المنطقة السابقة، الساكنة :  مقدمة الريف الشرقي ‒

فحجم . هنا أكثر تماسكا داخل قرى بأحجام متوسطة وكبيرة

االستغالليات الفالحية، المضاربات العقارية وخصوبة 

اصة على جنبات أودية ميكس وسبو تفسر هذا األراضي خ

 .التوجه التاريخي للتجمع

 

 

بصفة عامة، توزيع الساكنة على المجال يتوافق مع مجاالت 

اإلنتاج وتعكسه كثرة أعداد القرى باستثناء منطقة المغروسات 

 .الشجرية
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 ريةــــــر والتنمية البشــــالفق

 بأن يبرز 1051-5991 سنوات بين الديمغرافي النمو تحليل

 : التباينات بعض مع طاردا يعتبر الريف مقدمة مجال

 مركز توقعات وحسب .بامتياز طاردة تعتبر ميكس جماعة 

 مرحلة فإن الجماعة دخلت الديمغرافية، واألبحاث الدراسات

 ، القروي للمجال المكثف اإلخالء

 1 وداية،الا سبت ميمون، أوالد) طاردة تعتبر جماعات 

 االحتفاظ تستطيع ال المجاالت هاته(: لعجاجرةاو دداو سيدي

 أصبحت التي النمو معدالت خالل من الديمغرافي بنموها

 ،سالبة

 العاصمة من القريبة) بوعلي وعين لوادينا جماعات 

 .ضعفه رغم قارا نموا تعرف( الجهوية

 االجتماعية والتنمية البشرية التنمية الفقر، ومعطيات أرقام تحليل

 الفقر بأن تبرز الجهة جماعات مستوى على البحث ئجنتا وكذلك

. المدن عن والبعيدة المنعزلة المناطق أساسا تطال ظاهرة يعتبر

 :التالي التصور إلى النتائج أفضت وقد

 من تتشكل:  مرتفعة فقر بمستويات الشرقي الريف مقدمة 

 من مرتفعة بمستويات وتمتاز لواديناو بوعلي عين مجاالت

 قوة تعكسه االجتماعية التنمية مستوى عفض حيث الفقر،

 الولوج صعوبة ذلك عن تنتج وبالتالي الساكنة تشتت

 بعض. الطرقية الشبكة ثم للشرب الصالح والماء للكهربة

 :يلي كما ندرجها الجماعتين بين التفاوتات

 ،على للكبار إنتاجا األكثر المجاالت من تعتبر الوادين 

 لمستويات مهم تدني نسجل حيث الوطني، المستوى

 أن غير ،(1001و 1001 بين نقطة – 1.1) الفقر

 التي والعزلة. ضعيفة تظل البشرية التنمية مستويات

 هاته من جزءا تفسر الجماعات عموما، تعرفها،

 ،الخاصية

 التنمية ومؤشر مرتفعة الفقر مستويات: بوعلي بعين 

 مؤشر بينما بالجهة، ضعفا األكثر عتبري االجتماعية

 .مهما يعتبر البشرية تنميةال

 هذا يشمل: الفقر معدالت ضعف حيث األوسط الريف مقدمة 

 مستويات ويسجل داود، وسيدي العجاجرة جماعات المجال

 العيش، فمستوى. بالجهة ضعفا األكثر تعتبر الفقر من

 والكهرباء للشرب الصالح الماء إلى والولوج التربية

.  الضعيفة الجتماعيةوا البشرية التنمية مؤشرات تترجمها

 سجلت التي الجماعات بين من كانت الجماعات هاته أن كما

  الريف لمقدمة بالنسبة فقط ليس الفقر من مرتفعة مستويات

 نيتحس مجهودات فبفضل. ككل الجهة صعيد على ولكن

 للتنمية الوطنية المبادرة استثمارات وبفضل العيش مستوى

 مستويات في لحوظام تراجعا المجال هذا عرف البشرية،

 .الفقر

 – الفقر والتنمية البشرية :  - 23  خـــارطة

 مقدمة الريف
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 وسبت مكس جماعات من وتتشكل ،الغربي الريف مقدمة 

 حيث كبيرة، قرى إطار في ينتظم المجال هذا لوداية،ا

 بالنسبة وقارة مكس لجماعة بالنسبة تدني في الفقر مستويات

 واالجتماعية البشرية التنمية معدالت أن كما لوداية،ا لسبت

 .الريف بمقدمة ارتفاعا األكثر تظل

 هامش على الريف مقدمة تقع فاس، العاصمة من القرب رغم

 برامج واستثمارات المبذولة المجهوذات خالل فمن. التنمية

 رأسها، على البشرية للتنمية الوطنية المبادرة تأتي التي التنمية،

 ومستوى مهمة الزالت أنها غير انخفاض في الفقر معدالت تعتبر

 يتشكل االرتباط من نوعا هناك أن اكم. ضعيفا يظل بها العيش

. الفقر ومستويات المجال على الساكنة تشتت العزلة، درجة بين

 يخص فيما المجال لهذا كبرى توجهات بلورة من سيمكن ذلككل 

 .التجمع في القرى وعمليات الطرق بناء

 ةــــالحـــــــالف ىــــــعل يـــتنبن االقتصادية ؤهالتــــــالم

 %1 سوى يمثل وال. متنوعا فالحيا حوضا الريف مقدمة تشكل

 المساحة مجموع من %12من تراب الجهة، كما يحتضن 

أهم المنتوجات بهاته المنطقة  تتمحور حول . المستغلة الفالحية

وتشكل هاته األصناف قاعدة . الكبار، الزيتون، الخضر والبقليات

. رة اآلبارفالحية متنوعة تعزى إلى تدفق المياه السطحية وإلى وف

 : ارتباطا بهذا المؤهل نستخلص ثالث مجاالت بإشكاليات مختلفة

 منطقة عين بوعلي وأوالد ميمون

ويتميز . يشكل هذا المجال منطقة إنتاج مهم للزيوت والرعي

بطبوغرافيا وعرة وبفرشة محدودة، هاته المنطقة تعاني من 

هاته  كما أن. انزالقات التربة التي تطال األراضي الفالحية

ورغم . المنطقة المصغرة تمتاز بهجرة قوية نحو مدينة فاس

اختراق هذا المجال من قبل طريق إقليمية، فإنه يظل معزوال 

  .ويحتضن ساكنة جد مشتتة بفعل عامل التضاريس

هاته المنطقة تعتبر من أكثر المناطق فقرا بالجهة، الفالحة 

أجل اقتناء  الزالت تقليدية والفالح الصغير يجد صعوبات من

األسمدة والبذور نظرا لضعف اإلمكانيات المادية وانعدام 

عملية الحرث تتم كل سنة، الشيء الذي أدى إلى تراجع . التأطير

المنطقة تفتقر لمدارات تجارية ولتجهيزات . الغطاء النباتي

 .الصناعة الفالحية التي ستمكن من إعطاء قيمة مضافة للمنتوج

 لوادينامنطقة 

لمنطقة األكثر إنتاجا للكبار بالجهة وتشكل قاعدة فالحية تعتبر ا

 مقدمة الريف –عــوائق تنمية المؤهــالت الفالحية  – 31  خـــارطة
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وهي منطقة ...(. الحبوب، الخضر، مزروعات البقلية)متنوعة 

فالحية خصبة تتعزز مكانتها بقربها من المياه السطحية خاصة 

 (.بئر 11)وادي سبو ووادي إيناون ثم وفرة اآلبار العميقة 

 مقدمة انتاج من % 51)تربية المواشي وخاصة األبقار الحلوب 

 في محصورة تظل أنها غير المنطقة، بهاته مهمة تعتبر ،(الريف

 بالعناية ىضيح ال البيضاء اللحوم إنتاج بينما. الذاتي االستهالك

 .المطلوبة

الوسط الطبيعي المناسب مكن هذا المجال من االستفادة من 

مشروع السقي المتوسط انطالقا من سبو وإيناون بهدف ضمان 

من الغذائي وتحسين المردودية الفالحية إلى جانب تطوير األ

غير أن هذا المؤهل يوجد في مواجهة عدد . إنتاج األبقار الحلوب

 :من الصعوبات

   ،العزلة المرتبطة بالشبكة الطرقية األقل كثافة أو المنعدمة

 ،والمرتبطة بالشبكة الهيدرولوجية التي تحيط بالمنطقة

  9ـمتوسط االستغاللية يقدر ب)ضعف حجم االستغالليات 

 ،(هكتارات

 تلوث وادي سبو، 

  مستوى بدون بالجماعة المستغلين من % 25)انتشار األمية 

 (.تعليمي

 لمقدمة الريف الغربيةالمنطقة 

 الزراعية المساحة من % 25)يتعلق األمر بمنطقة إنتاج الحبوب 

( المستغلة الزراعية المساحة من % 51) والخضر( المستغلة

 الساكنة من % 11 تشغل الفالحة. لودايةا وسبت مكس ماعاتبج

 في االستغالليات داخل تتم الماشية وتربية. بالمنطقة النشيطة

 على كذلك المنطقة تتوفر. المراعي من شاسعة مساحات غياب

 .شاهد سيدي سد خالل من السقي إمكانيات

 :كاآلتي نوردها التنمية معيقات أهم

 ل الشتاءخالل فص اتنوعية الطرق، 

 الحاجيات من مياه الري، 

 ملوحة المياه، 

 التلوث المرتبط بفيضان وادي سبو، 

 صعوبة االنخراط في المدارات التجارية. 

 رفية حقيقيةـــــاحية وحــــؤهالت سيـــــم

طق المصغرة لمقدمة الريف لها ابعيدا عن النشاط الفالحي، المن

حة التي لم يتم تثمينها إمكانيات من حيث الصناعة التقليدية والسيا

 : بعد

 مؤهالت القطاع السياحي الجماعة

 (إطاللة على مدينة فاس)جبل زالغ  عين بو علي

 مواقع طبيعية بجنبات وادي سبو وإيناون لوادينا

 ...صيد، مشاهد، تقاليد ،سد سيدي شاهد مكس

 مشاهد على طول وادي سبو أوالد ميمون

 موسم سيدي مالك لودايةاسبت 

 

 أولية وتوجهات خالصة - 1.1.1

تشخيص منطقة مقدمة الريف يمكن تحليله من خالل الجدول 

 :التالي

 الضعف المؤهالت

 القرب من العاصمة فاس -5

مؤهالت حرفية وسياحية لم  -1

يتم تثمينها بالشكل الكافي 

وتقع على طول األودية 

 وبجانب سد سيدي شاهد

أراضي على طول أودية  -1

 .سبو، مكس وإيناون

 ة منطقة اإلنتاج للوادينعزل -5

غياب ظروف التحويل أو  -1

تجهيز المنتوجات المحلية وقلة 

 التواصل مع األسواق

شدة تشتت الساكنة وندرة  -1

البنيات الخاصة بالقرى غرب 

 الجهة الصغرى

 قوة معدالت األمية  -1

 المخاطر الفرص

 تلوث وادي سبو ووادي ميكس -5 دينامية العاصمة الجهوية -5

 

  الجهوي إلعداد التراب تصميمللتوجهات أولية 

 

 تحسين عام للطرقات والمسالك، 

 معالجة المياه الملوثة بعالية وادي سبو ووادي مكس، 

  لوادينافك العزلة عن جماعة، 

  لوداية انطالقا من سد اتطوير السقي بمنطقة مكس وسبت

 ،سيدي شاهد

  لواديناتطوير إنتاج اللحوم البيضاء بمنطقة، 

 لودايةاة بسبت تحسين المراعي وخاص، 

  تطوير وحدات التخزين والتجهيز بالقرب مناطق إنتاج

 ،الكبار وزيت الزيتون

  إحداث مراكز للتكوين المهني بمناطق التنمية الفالحية، تهم

حرف تربية المواشي، إنتاج الحليب بطريقة عصرية ثم 

 ،السقي

 تحسين البنيات الطرقية، 

 أشغال الحفاظ على المياه واألتربة. 

نسبة للجهة المصغرة لمقدمة الريف، التحليل المجالي يكشف بال

عن ثالث مجاالت المشاريع التي ستشكل أرضية لبرمجة 

 : المشاريع

  تتشكل من جماعات أوالد ميمون،  الشرقيمقدمة الريف

 بوعلي،لوادين وعين ا

  مقدمة الريف األوسط تشمل جماعات لعجاجرة وسيدي

 ،داود

  لوداية ان من جماعات سبت وتتكو الغربيمقدمة الريف

 .ومكس

الجدول الموالي يلخص أهم المؤهالت والمعيقات ويقدم 

التوجهات األولية التي ينبغي تعميق النظر فيها وأخذها بعين 

 .االعتبار خالل المراحل المقبلة
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 التوجهات اإلكراهات المؤهالت التقطيع

مقدمة الريف 

 الشرقي

منطقة فالحية خصبة  -

 ينللواد

 توفر الكبار -

 مشروع تنمية السقي -

القرب من الطريق الوطنية  -

 لوادينابمنطقة  2

 القرب من العاصمة فاس -

 

 ساكنة جد متفرقة -

 لواديناعزلة منطقة  -

 شبكة طرقية ضعيفة -

 معدالت فقر مرتفعة -

 طبغرافيا وعرة -

 فرشة مائية محدودة -

ضعف مستويات التنمية  -

 البشرية

تنمية المراكز القروية داخل  -

 بوعليعات عين جما

 لواديناو

خلق وحدة للصناعة الغذائية   -

من أجل تثمين منتوج الكبار 

 والزيتون

 إحداث قنطرة على وادي سبو -

 لوادينافك العزلة عن جماعة  -

مقدمة الريف 

 األوسط

تجمع الساكنة على هوامش  -

 مناطق اإلنتاج

 مناطق سقوية مهمة  -

 

 تلوث وادي سبو -

 معدالت الفقر جد مرتفعة -

 كبير من العزلة مستوى  -

 

إصالح المسلك الذي يربط  -

 جماعة العجاجرة بسيدي داود

مشروع مركز قروي مندمج  -

 بجماعة سيدي داود

مقدمة الريف 

 الغربي

 تمركز الساكنة بالقرى -

مؤهالت سياحية ارتباطا  -

 بسد سيدي شاهد

 منطقة إنتاج الحبوب -

 انخفاض نسب الفقر -

 ملوحة المياه -

 تلوث وادي سبو -

ة من حيث حاجيات كبير -

 مياه السقي

تدارك التأخر على مستوى  -

 خدمات الصحة والتعليم

جلب مياه السقي انطالقا من  -

 سد سيدي شاهد

 مقدمة الريف –مجــاالت المشاريع  – 31  خـــارطة



 المتجانسة ةصغرمالتشخيص الترابي من خالل الجهات ال -3

 44 4102 - خيص المجــــــالـــــي اإلستــراتيجــــــــــيالتش -التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان 
 

 

  ممر الميتروبول  - 1.1

 المصغرة الجهة تقديم -1.1.1

هاته الجهة المصغرة تحتل مكانة استراتيجية داخل الجهة وتحتضن 

باعتبارها تتموقع " الميتروبول ممر"تأتي هاته التسمية . أهم مدينة

على المحور المهيكل للنقل الوطني المتميز بتواجد مدن ذات أهمية 

كبرى وبنيات نقل طرقي وسككي، كما يتميز بأهمية الكثافة السكانية 

 .واألنشطة االقتصادية المتنوعة

، الجهة المصغرة تتكون من أربع مجموعات الطبيعيةمن الناحية 

 : والوظيفي الطبيعيعلى المستوى  جغرافية جد واضحة

الشمالي لألطلس المتوسط وتتميز  السفح: بالجنوب 5المنطقة  -

بتواجد جبال األطلس المتوسط والتي تمتد على جماعة أيت سبع 

 مرورا بمدينة صفرو، بالشرقي ناإلى عين تمك بالغربلجروف 

الوسط والوسط الغربي المكون لسهل سايس ويمتاز : 1المنطقة  -

 ،(م 100و 100االرتفاع يتراوح بين )غرافية السهل وبطب

تالل مقدمة الريف بالشمال الشرقي لممر تازة :  1المنطقة  -

والمتميزة بعدم تجانس أشكال التضاريس واالنحدارات المهمة 

 .هاته المنطقة يخترقها وادي سبو. لمنزلاإلى  تبودةس ارمن 

تمتاز التجمع الحضري لفاس، عاصمة الجهة و: 1المنطقة  -

 .غرافية السهل وتتموقع وسط الجهة المصغرةوبطب

تنوع أشكال التضاريس توافق التدرجات  البيومناخية التي تنتقل من 

 .الشبه الجاف بأعلى السهل وبالهضاب إلى الشبه رطب بالجبل

من الناحية اإلدارية، تغطي مجاالت والية فاس، عشر جماعات قروية 

كما . ية تنتمي إلقليم موالي يعقوببإقليم صفرو وأربع جماعات قرو

تحتضن ثاني أكبر مدينة بالجهة بعد فاس وهي مدينة صفرو، إضافة 

موالي يعقوب، إيموزار كندر، البهاليل : إلى أربع مدن أخرى

 .والمنزل

 المجــالية االشكــاليات أهــم -1.1.1

 طاعات ــــض القــــزلة بعــــــع 

الوقوف على االنقطاعات المجالية تحديد المناطق المعزولة يقتضي 

التي تعوق إنجاز المشاريع والرغبة في االنفتاح، وخاصة من خالل 

القرب من خدمات الصحة األساسية، الولوج إلى : معايير العزلة التالية

واستنادا إلى . مؤسسات التعليم األساسية ووجود بنيات طرقية فعالة

 : ص ما يليتحليل مستوى عزلة الساكنة القروية نستخل

وتتكون من الجماعات القروية لوالية فاس،  ضاحية مدينة فاس -

جماعة عين شقف والقرى المجاورة لفاس وجماعة سبع 

، ساكنة هذا المجال تستفيد من سهولة الولوج إلى يضروا

مستوى عزلة الساكنة  – 32  خـــارطة

 ممر المتروبول –القروية 
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الخدمات األساسية للقرب وكذا الخدمات العليا من خالل شبكة 

رهان األساسي لهاته ال. حضرية نسبيا متطورة حول الميتروبول

المنطقة هو ظبط العقار ومراقبة توسع التمدن على شكل أنوية 

سكنية تتطلب حاجيات جديدة من الخدمات وعلى محاور 

 .المواصالت

شقف إلى حدود إيموزار العين  وتشملمنطقة الجنوب الغربي  -

هاته الوحدة الجغرافية تقدم مستوى متوسط من العزلة : كندر

إذ تت للساكنة األكثر ارتفاعا بالجهة المصغرة، وتمتاز بمعدل تش

تعرف تشتتا وذلك اعتبارا معظم الجماعات من مساكن  %20 أن

إشعاع مدينة . لعوامل تاريخية وارتباطا بطبيعة التضاريس

وعلى الطريق الوطنية  بسفح األطلس المتوسطإيموزار كندر 

لقرى التي تربط فاس بإفران له تأثيرات إيجابية على ا 2رقم 

رهان هاته . والدواوير المجاورة بتقليص مستويات عزلتها

المنطقة يقتضي وضع سياسة إنشاء قرى حول المحور الطرقي 

 .األساسي من أجل تقليص عزلة جزء مهم من الساكنة

وتمتد من جماعة عين  الجنوبيتالل مقدمة الريف بالشمال  -

شدة وتمتاز مناطق التالل ب:  طم قنصرة وحتى حدود بئر طم

الساكنة تعاني . العزلة وبحرمانها من قاعدة حضرية متطورة

الفقر، ضعف عروض الخدمات األساسية وصعوبة الولوج إلى 

س ارفباستثناء مراكز جماعات عين قنصرة، . الخدمات الرفيعة

وبئر طم طم التي تعاني ضعف الولوج إلى الخدمات من  ةتبود

القطاع يستفيد من ولوج ...(. الثانوية، اإلعدادية)مستوى متوسط 

الرهان بهاته المنطقة . مباشر لطريق وطنية في حالة جيدة

يقتضي، كذلك، تقوية عالقات التكامل بين القرى وتلبية حاجيات 

 .الساكنة من حيث الخدمات المتوسطة

تتميز بمستوى ضعيف من : منطقة تأثير مدن صفرو والبهاليل -

 .لحضريةالعزلة نظرا لتواجد اثنين من الوحدات ا

حيث مؤشر : مدن صفرو والبهاليل المنطقة الواقعة جنوب  -

تعتبر هاته . التشتت قوي وحيث تتواجد أعلى مستويات العزلة

المنطقة معزولة عن الشبكة الطرقية وتمتاز بنذرة الخدمات 

التوجهات الكبرى لهاته المنطقة تدعو إلى . الممنوحة للساكنة

من حيث البنيات التحتية التجمع وإلى توفير خدمات مالئمة 

 .والتنقل

 وتتكون من مدن المنزل وقرى أغبالومنطقة الجنوب الشرقي  -

، عزابة، سيدي يوسف بن أحمد، عين تمكناي، مطرناغة ورارقأ

والقرى المجاورة، هاته المنطقة تتميز بمستوى متوسط من 

وتتميز المنطقة بمعدل تشتت مرتفع للساكنة، بتمركز . العزلة

اإلقليمية وبولوج نسبيا سهل إلى الخدمات  حول الطرق

 .المتوسطة

هاته المنطقة تسجل : الجزء الغربي لجماعة سبع رواضي -

. مستوى متوسط من العزلة رغم قربها من مدينة موالي يعقوب

وتتوفر على شبكة طرقية أولية، وتمتاز بالخصاص من حيث 

ر سلبا خدمات العناية الطبية وخدمات التعليم اإلعدادي مما يؤث

فإعادة هيكلة وبرمجة خدمات ذات مستوى . على مستوى عزلتها

 .متوسط تظل رهانا أساسيا بهاته المنطقة

إشكالية عامل العزلة تجد تفسيرا لها من خالل ابتعاد بعض أجزاء 

التي لم تستطع اللحاق بركب الدينامية  المصغرةالمجال بالجهة 

فالطريق . الجهة والمدن االقتصادية، االجتماعية والثقافية لعاصمة

بمفردها ال تستطيع تكسير هاته العزلة بل يجب التفكير في تنويع 

المرافق المتوفرة على إقامات داخلية وعلى تجمعات لتجاوز تشتت 

وهذا األمر . الساكنة وتقريبها من التجهيزات المتوسطة والرفيعة

بئر  ،ةيتعلق بحالة جماعات إيموزار كندر، عين قنصرة، رأس تبود

 .طم طم، جنوب صفرو وسبع رواضي

 

 الماء، عامل يحدد التوازن بالوسط القروي

المياه الجوفية بممر الميتروبول تلعب دورا محددا بالنسبة للتنمية 

هاته الموارد هي في استغالل متواصل من . السوسيواقتصادية للجهة

س أجل حاجيات الماء الصالح للشرب، وخاصة بالنسبة للميتروبول فا

والمراكز المحاذية، كما يعتبرحافزا ووسيطا لتنمية األنشطة الفالحية، 

في المقابل، تعتبر في تراجع مستمر بفعل . الصناعية والسياحية

 .الضغط المتزايد لالستغالل وتراجع معدل التساقطات

 
 

فيما يتعلق بالمياه السطحية، ممر الميتروبول يستفيد من مرور وادي 

بالنسبة للشبكة الوطنية الذي يستقطب أكثر من نصف سبو النهر األهم 

. مياهه من الريف األوسط ويضمن استمراريته باألطلس المتوسط

مدينة فاس تساهم بقوة في تلوث هذا النهر من خالل النفايات السائلة 

 .المنزلية والصناعية

 :المصغرة ونشير كذلك إلى تواجد اثنين من السدود الكبرى بالجهة 

الفاسي الذي يتواجد على بضع كلمترات من قرية بئر سد عالل  -

 طم طم،

سد إدريس األول المتواجد على حدود إقليم تاونات وبالقرب من  -

 .قرية عين قنصرة
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فتعدد مشاريع . الزراعات المسقية تستفيد بقوة من مياه هاته السدود

ن وضعية الساكنة وساهمت في يالتنمية القروية عملت على تحس

مال الماء الموجه للفالحة التي تظل المستهلك األساسي ترشيد استع

 .للمورد

 اس ـــادالت متمركزة بالتجمع الحضري فـــبنيات المب

تعتبر فاس عاصمة جهوية ذات طابع اقتصادي تستفيد من إرث ثقافي 

وتعتبر اليوم في مركز نظام وطني جد . ومن مؤهالت طبيعية مهمة

ق والشمال الشرقي للبالد وبين مهم، بتشكيل حلقة مرور بين الشر

فبفضل شبكة طرقية مدعمة، تتركز عدد . الجنوب والجنوب الغربي

نظام العالقات الوطنية ترتكز أساسا على اثنين . من الروابط المهمة

من األعمدة الوطنية، فهناك العمود الساحلي وآخر بيمغاربي ذو 

الشمالي  الجزء)حمولة تاريخية واقتصادية ومن ضمنه مدينة فاس 

الذي يربط طنجة بفاس ويتعلق األمر بأقدم محور تاريخي بالمغرب 

 (.مراكش المعروف بالطريق السلطانية–الكبير ومحور فاس 

ذو قدرة " فاس سايس"وتجدر اإلشارة كذلك إلى وجود مطار دولي 

سنويا، ووجود سكة حديدية /وافد  511 100ـ استيعابية تقدر ب

 .فاسبالشرقي الغربي مرورا  كهربائية تمتد على الممر

 :اإلشكاالت المطروحة ارتباطا بهاته الوضعية تهم ما يلي

توالي بالشبكة الطرقية تتجه نحو المركز غير أنها غير مهيكلة  -

 الطرق المدارية،

 غياب الروابط المباشرة بين الطريق السيار ومطار سايس، -

 انعدام الربط بين المطار والشبكة الطرقية، -

صل األفقي بين مختلف المدن وكبريات القرى جنوب ضعف التوا

 .الطريق السيار

 

 ممر المتروبول –رسم المبادالة  – 33  خـــارطة

 

 ريةـــر والتنمية البشــــقـالف

الساكنة بهاته الجهة الصغرى، بغض النظر عن المجموعة الحضرية 

من مجموع ساكنة  % 52ا يعادل نسمة أي م 155 000ـ فاس، تقدر ب

الدينامية الديمغرافية تتسم بهيمنة المجموعة الحضرية فاس . الجهة

ونسجل كذلك تطورا مختلفا . التي سجلت معدل تزايد األكثر ارتفاعا

بالنسبة للساكنة باألوساط الحضرية والقروية، بمستويات أكثر أهمية 

. جماعات القرويةلدى الساكنة الحضرية ومستوى منخفض للنمو بال

يبرز تباطئا عاما  5921، فالتطور منذ سنة المصغرةبالنسبة للجهة 

 .للنمو الديمغرافي وتطور معدالت التمدن

 

 :تحليل تطور الساكنة القروية بين ممر الميتروبول تبرز

حيث عرفت مطرناغة مسلسل قوي من : جماعة جد طاردة -

 اإلفراغ السكاني،

 ،ةطم ورأس تبود بئر طم: اردةاثنين من الجماعات تعتبر ط -

 2110 و 1362  بالجهة المصغرة بين سنتي الجماعة  نمو معدل تطور
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التي ورار قأشقف وأغبالو الجماعات ذات نمو قار بكل من عين  -

 تستطيع الحفاظ على ساكنتها،

 .باقي الجماعات تعتبر جماعات ديناميكية وجاذبة -

أكبر معدالت النمو تسجل بالجماعات المتواجدة بهوامش مدينة  -

 .فاس

فق عموما مع مستويات يتوا المصغرةتوزيع الفقر على تراب الجهة 

 :  العزلة ومع الدينامية الديمغرافية حيث نستخلص ما يلي

مستوى مرتفع من من يعاني هذا المجال : مقدمة الريف الشرقي -

وتعتبر منطقة ذات كثافة سكانية قوية تمتاز بالعزلة وقوة . الفقر

تشتت الساكنة، غير أن الوضعية تحسنت بفضل استثمارات 

ة للتنمية البشرية ومساهمتها في فتح مسالك المبادرة الوطني

كما تعاني الساكنة من صعوبة الولوج . وإعادة هيكلة الطرقات

إلى الخدمات األساسية وإلى الخدمات الرفيعة المتمركزة بمدينة 

 .فاس

نسبة أقل من )تعتبر منطقة تعاني نسبيا من الفقر : سايس -

لساكنة كما تعتبر مجاال ذو صبغة حضرية وحيث ا(: 50%

 .تصل بسهولة إلى مجموع مستويات الخدمات

ساكنة هذا المجال تعاني بعض الفقر : األطلس المتوسط الغربي -

إلى الخدمات الرفيعة التي ووتلج بسهولة إلى خدمات القرب 

البهاليل، صفرو، إيموزار )يوفرها جهازها الحضري المتطور 

 (.كندر والمنزل

 دن مهم ــــرة ذات تمــــجهة مصغ

مدن والخمس الممر الميتروبولي مهيكل من قبل الميتروبول فاس 

موالي يعقوب، صفرو، البهاليل، إيموزار كندر : الفلكية التالية

سخينات، زاوية : ويتضمن كذلك، أربع مراكز دينامية. والمنزل

وتشكل المنطقة األكثر إعمارا . بوكرين، عين شكاك وأوالد الطيب

وإذا . (1051من مجموع الساكنة سنة  % 20بالجهة حيث تتركز بها 

 % 11استثنينا فاس، الجهة المصغرة تسجل معدل تمدين يصل 

وتحتضن ثاني مدينة بالجهة من حيث حجم الساكنة وهي مدينة 

منطق توزيع الساكنة على المجال يرتبط باثنين من العوامل . صفرو

اسة در. القرب من مدينة فاس وتضاريس األطلس المتوسط: األساسية

التشتت تبرز بأن المجال يعمل انطالقا من تمركز اثنين من التيارات 

 .التي تهيكل المجال الذي يفصله محور الطريق السيار

تستقر بها أساسا عدد ( المحيط األول)المنطقة الضاحوية لمدينة فاس 

من القرى المتجمعة ذات أحجام كبيرة ومتوسطة التي تستفيد من 

 .اسالطرقات التي تظهر بف

الفقـــر والتنمية  – 30  خـــارطة

 ممر المتروبول – البشـــريـة
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كلما ابتعدنا عن المتروبول كلما ازداد تشتت الساكنة وخاصة إذا 

هذا التشتت يؤدي إلى عراقيل قوية من . األطلس المتوسط سفحاقتربنا 

أجل الوصول إلى الخدمات، وعراقيل مرتبطة بمردودية خدمات 

 .التجارة ونذرة المرافق والخدمات العمومية

 :نة ألخرىالمجال يقدم إشكاليات تختلف من مدي

 1كلم من مدينة فاس وعلى بعد  12تقع على بعد :  مدينة البهاليل -

-وتتموقع على الطريق الرابطة بين فاس .كلم من مدينة صفرو

إفران وتعتبر كمدينة طاردة حيث -صفرو والطريق الوطنية فاس

 ،% 5.1 يقل عنمعدل التزايد الطبيعي السنوي 

 

 أحــمدقـرية سيدي يوسف بن : ساكنة مشتتة 

 تصنيف المدينة العتيقة كتراث طبيعي وثقافي : المؤهالت

وطني، احتضان كفاءات حرفية، مواقع ومعالم سياحية 

 ومقالع،

 غير )حضري على أراضي عارية  تقطيع ترابي:  اإلكراهات

 .، التلوث المرتبط بالمقالع(مبنية

 

 51وعلى بعد  101تقع على الطريق الجهوية :  مدينة المنزل -

هاته المدينة لم تستطع الحفاظ على . من مدينة رباط الخيركلم 

ساكنتها، قرب هاتين المدينتين من بعضهما كانت له آثار سلبية 

من حيث تراجع جاذبية مدينة البهاليل وفي المقابل أتاحت دينامية 

 .مدينة رباط الخير

 توفر وعاء عقاري،:  المؤهالت 

 حضري متدهورضعف البنيات الطرقية ونسيج : اإلكراهات. 

 

 

 ممر المتروبول –المدن والقــرى  – 31  خـــارطة



 المتجانسة ةصغرمالتشخيص الترابي من خالل الجهات ال -3

 54 4102 - خيص المجــــــالـــــي اإلستــراتيجــــــــــيالتش -التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان 
 

 

 قرية السخيرات ودوار مسعـود: ساكنة متجمعة 

وعلى  2تقع على الطريق الوطنية رقم : مدينة إيموزار كندر -

 .الجبل بسفحكلم من مدينة فاس، وتتموقع  11بعد 

 موروث طبيعي، أنشطة سياحية، وعاء عقاري:  المؤهالت. 

 ات مخاطر طبيعية، غياب مناطق األنشطة، بني: اإلكراهات

 .طرقية ضعيفة

تمتاز بنسيج حضري جد كثيف اعتبارا : مدينة موالي يعقوب -

. لموقعها الجغرافي، وتتكون من ثالث وحدات مورفولوجية

نظرا ( على المستوى الديمغرافي)وتعتبر كمدينة طاردة 

 .لتوالي الهجرات نحو مدينة فاس

 القرب من فاس، موروث معماري مهم، محطة :  المؤهالت

 ،استشفائية

 من المباني ترجع  %11)تدهور اإلطار المبني :  اإلكراهات

 .، صعوبة التوسع(5911لسنة 

ثاني مدينة بجهة فاس بولمان، وتمتاز :  مدينة صفرو -

للنسيج الحضري على طول المحاور  شعاعيتوسع ب

 .الطرقية المهمة

 مدينة عتيقة، موروث طبيعي، منطقة صناعية :  المؤهالت

 معبئ،مرتقبة، وعاء عقاري 

 الطبوغرافيا، تدهور المدينة العتيقة، تفشي :  اإلكراهات

 .السكن العشوائي، بنيات طرقية ضعيفة

 الحية مهمةــــؤهالت فـــــم

التوزيع المجالي للمزروعات يؤكد قوة المؤهالت الفالحية 

 :بالسهول وخاصة بالنسبة للجماعات المحاذية لمدينة فاس

لسبع رواضي تعتبر  من أراضي الجماعة القروية % 91 -

 سقوية،

منطقة مخصصة للحبوب : الجماعة القروية عين الشقف -

 وإنتاج الكأل،

منطقة مخصصة للحبوب وإنتاج الكأل : الجماعة القروية عين القنصرة

 .والورود

 

 أنشطة فــالحيـــة هــــــــــامـــة

دراسة الممارسات الزراعية تقود إلى التمييز بين ثالث نطاقات 

 :صغرى

 وتتكون من الجماعات  تالل مقدمة الريف: النطاق األول

بئر طم طم، رأس تبود، عين قنصرة، سيدي حرازم، : القروية

ويمتاز بشساعة األراضي الفالحية وبخصوبة التربة . عين بيضا

غير أنها تعاني غياب شبكة ري رغم قربها من وادي سبو الذي 

ة تمثل نسبة أراضي األحباس بهاته المنطق. يخترق المنطقة

ويتعلق األمر بتطوير أنشطة . مائوية مرتفعة من أراضي الجهة

، معالجة الحليب والزيتون ثم خلق شبكة ري مستقبال التعليب

 .انطالقا من وادي سبو ومداز

 هاته المنطقة تمتاز بقربها من سهل سايس: النطاق الثاني ،

ائية، ميتروبول الجهة، بمناخ مالئم، استغالل مكثف للفرشة الم

توسع التمدين على حساب األراضي الفالحية الخصبة 

التدابير المستقبلية  .واالستعمال المتواصل للبذور والمبيدات

الحبوب، الخضروات، : تتمحور حول تطوير األصناف التالية

البقليات، الزيتون، الحليب، كما تتوخى الحفاظ على األراضي 

 .الفالحية الخصبة في مواجهة زحف التمدين

 هاته المنطقة  :الشمالي لألطلس المتوسط السفح: النطاق الثالث

تمتاز بانتظام التساقطات المطرية التي تتيح تنمية مالئمة للفالحة 

في المقابل، بعض الظروف والمعيقات . وتربية المواشي

تعترض ذلك كما هو الشأن بالنسبة للتضاريس، تعرية التربة، 

عزلة الساكنة خالل الفصل ) مسالك في حالة رذيئة، الفيضانات

، عزلة المناطق الجبلية، تراجع حجم االستغالليات (المطير

بهذا النطاق، يتوقع . الفالحية وضعف التأطير والمساعدات

فواكه، معلبات، تربية )تطوير األنشطة ذات قيمة مضافة عالية 

، تحسين ظروف التنقل بالجبل، (حليب ولحوم، بقليات: األبقار

 .ت األحواضأشغال تثبي
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 دـــــطاع واعــــ، ق احةــــــالسي

بعيدا عن مدينة فاس، الممر الميتروبولي يحتضن موروثا تاريخيا 

ويعتبر هذا المجال عاصمة . متفردا وفنونا حرفية ومعمارية مهمة

موالي يعقوب ، سيدي حرازم، )لمناطق االستغالالت المعدنية 

كانة جغرافية متميزة من هذا النطاق يحتل م(. صفرو، وعين هللا 

خالل قربه من مدينة فاس على الحوض الشمالي لألطلس 

 يجبويعتبر المجال غنيا بالمواقع الطبيعية التي . المتوسط

والجدول الموالي يقدم أهم . تطويرها إلى محطات سياحية مهمة

 .المؤهالت السياحية بالجهة المصغرة

 

 

 مؤهالت قطاع السياحة الجماعة

 قفعين الش

مركب سياحي، / ، مخيم(سرير 21)فندق ثالث نجوم 

 ، (هكتار 21)منتزه غابوي 

 ، مغارة(رأس الماء)منبع مائي ساخن 

 (عنق الجمل)غابة صغيرة  عين قنصرة

 موالي يعقوب

 سرير سكني 110و (سرير 512)نجوم  1فندق 

 (سرير 15+04)نجوم  1فنادق  1

/ لكراءسكن ل 112(/سرير 111)فنادق غير مصنفة 1

 منبع استشفائي

 سبع رواضي
منبع استشفائي ومركز سياحي، جبل )حمام عين هللا 

 تغات، عين طيور

 تمكنايعين 
مركز زاوية سيدي محمد بوكرين،ىمشاهد، عين 

 تمكاني

 منطقة محمية لقنص الطيور -(هكتار 100)غابة  أغبالو أكورار

 طم طمبئر 
 سد عالل الفاسي، غابات، جبال، مغارات

 .اثنين من المآوي

 إيموزار كندر
 11غابة، بحيرات، منتزه عين سلطان، مسبح جماعي، 

 (سرير 111)فنادق  1مركز اصطياف، مخيم، 

 موسم سيدي علي عزابة

سيدي يوسف 

 بن أحمد
 جبال، منابع، أودية، مناطق مزداغة،شالالت

 موروث مبني، تقاليد، كهوف ومباني عتيقة بلدية البهاليل

يدي كندر س

 خيار
 ، جبال، سد حناجن، قنص(هكتار1000)غابة 

 أيت سبع

القرب من  -من فاس نحو مراكش 2طريق وطنية 

 مدينة فاس، مكناس، إفران وصفرو

 غابات، منابع

 مطرناغة
محمية القنص  -انكسارات -(وادي سبو)مشاهد 

 (كركوتة)

 

  

عوائق تنمية  – 38  خـــارطة

 ممر المتروبول –المؤهــالت الفالحية 
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 ارة وحرفـــاعة، تجــــصن

يث حجم االستثمارات المنجزة القطاع الصناعي تطورا من حسجل 

. وتعتبر أنشطة النسيج األكثر أهمية. وعدد فرص الشغل التي تم خلقها

 فمؤهالت تنمية القطاع الصناعي يمكن تلخيصها من خالل تواجد

بصفرو والثانية في طور اإلنجاز  ىاألولاثنين من المناطق الصناعية 

صة في النسيج يد عاملة مخت وفرةشكاك، البالجماعة القروية عين 

 .والقرب من فاس

فيما يتعلق بقطاع التجارة، يظل أقل نموا بهاته المنطقة حيث تسود 

التجارة الغير مهيكلة وخاصة قطاع التغدية العامة، الفواكه والخضر 

والمالبس وكذا تعدد بعض الخدمات كالمقاهي، المحلبات، األفرنة 

 .الخ...التقليدية

ر الميتروبولي  تنوعا في األنشطة وتتوزع الصناعة التقليدية تقدم للمم

الجلد، النسيج، اإلنتاج من مادة :  على ست أصناف من األنشطة

إكراهات القطاع تتلخص . المعدن والخشب، الطين والحجارة نباتية،

في غياب يد عاملة مؤهلة واالعتماد على وسائل تقليدية تحد من 

ج إلى القروض تنافسية القطاع، صعوبة التسويق وصعوبة الولو

الصناعة التقليدية بالجهة المصغرة يمكنها أن تقدم خيارا . البنكية

مشروع لالستقرار بفاس ومدينتها العتيقة، الشيء الذي يقتضي، 

باإلضافة إلى ظروف االستقبال الجديدة، إعادة تنظيم مدارت تسويق 

 .المنتوجات

 

 خالصة وتوجهات أولية -1.1.1

 

 المعيقات المؤهالت

طقة يشملها محيط تاثير من -5

 مدينة فاس

 اراضي خصبة بسهل سايس -1

مناخ مالئم لتطوير األنشطة  -1

 الفالحية

 مؤهالت هيدرولوجية مهمة -1

 مؤهالت بشرية مهمة -1

بنيات طرقية األكثر أهمية  -2

خط سكة -طرق وطنية)

 (طريق سيار-مطار-حديدة

توسع التمدن على حساب  -5

 راضي الفالحيةاأل

استغالل مفرط للفرشة  -1

 طنيةالبا

شبكة طرقية ذات إشعاع  -1

 مركزي غير مهيكلة

غياب االلتقاء واالتصال بين  -1

 السكة والطريق

غياب الروابط األفقية بين  -1

مختلف المدن وكبريات 

المراكز جنوب الطريق 

 السيار

 بسفحاستقرار بشري متشتت  -2

 األطلس المتوسط

 المخاطر الفرص

القرب من مكناس ومشروع  -5

 الميتروبول بقطبين

خط متصل على  وضعية -1

 الصعيد الوطني

 التربةتعرية  -5

تراجع المياه الجوفية وتوحل  -1

 بعض المنابع

الفرشة الباطنية  تلوثخطر  -1

نتيجة االستغالل المفرط 

 لألسمدة والمبيدات

التراب بالنسبة للجهة المصغرة عداد إلتوجهات التصميم الجهوي 

 :من خالل النقط التالية صتتلخ

والعمل على استعمال المياه  تقليديةترشيد استعمال المياه ال -

 (.المطهرة)المعالجة 

 .وضع تدابير لتطهير المياه المستعملة من أصل حضري -

 .التقليص من استعمال األسمدة والمبيدات -

طرق، سكة حديدية ووسائل )إعادة هيكلة خريطة المبادالت  -

 (التواصل

 .إحداث أرضية لوجستية بالقرب من المطار والطريق السيار -

ويل وظائف الميتروبول وتشجيع استقرار األنشطة الصناعية تح -

 (.خارج مدينة فاس)والحرفية بمدن الجهة المصغرة 

ضمان الروابط الطرقية األفقية بالجهة المصغرة للحيلولة دون  -

اختناق العاصمة بتيارات المواصالت والرقي إلى مستوى نسج 

 .عالقات التكامل بين المدن والقرى

الجهة المصغرة لممر الميتروبول إلى تحديد المجالي التحليل أفضى 

 :ثالث مجاالت مشاريع بإشكاليات متجانسة

 ويتكون من الجماعات المجاورة للميتروبول فاس  سهل سايس

شكاك، السيدي حرازم، عين بيضا، أوالد الطيب، عين : وهي

 .سبع رواضي والجماعة الحضرية موالي يعقوب

 ويشمل الجماعات القروية : سطالشمالي لألطلس المتو السفح

أليت سبع لجروف، كندر سيدي خيار، أغبالو أكورار، سيدي 

يوسف بن أحمد، عزابة، مطرناغة وعين تمكناي وكذا 

 .الجماعات الحضرية إليموزار كندر، البهاليل، صفرو والمنزل

 وتتشكل من الجماعات القروية : مقدمة الريف الشمالي الشرقي

 .طم وبئر طم ةلعين قنصرة، رأس تبود

والجدول الموالي يلخص أهم المؤهالت واإلكراهات، كما يقدم 

 .توجهات أولية يمكن أخذها بعين االعتبار خالل المرحلة المقبلة

 

  



 المتجانسة ةصغرمالتشخيص الترابي من خالل الجهات ال -3

 53 4102 - خيص المجــــــالـــــي اإلستــراتيجــــــــــيالتش -التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 توجهات أولية اإلكراهات المؤهالت مجال المشروع

 سهل سايس
 محيط تاثير مدينة فاس -

 أراضي خصبة -

 محطات استشفائية -

 فيةتوفر مياه جو -

 مطار دولي -

 مؤهالت فالحية هامة -

 

 توسع التمدين على حساب األراضي الفالحية -

 استغالل مفرط للفرشة الباطنية -

 شبكة طرقية متمركزة وغير مهيكلة -

 سكة حديدية غير متصلة بالمطار -

غياب روابط بين الطريق السيار ومطار فاس  -

 سايس

 االستعمال المفرط لألسمدة والمبيدات -

طرق، سكة حديدة )طة المبادالت إعادة هيكلة خري -

 (ومواصالت السلكية

لوجستية بالقرب من المطار بجماعة رضية أخلق  -

 اوالد الطيب

مشروع تنمية فالحية مندمج بجماعات عين بيضا  -

 وسبع رواضي

 برنامج التنمية السياحية المندمج بموالي يعقوب -

مشروع منطقة لألنشطة الصناعية بجماعة عين  -

 (المنطقة الصناعيةنجاز إمن  االستفادة)شكاك ال

الجبل الشمالي لألطلس  سفح

 المتوسط

 انتظام التساقطات -

 تواجد أربع مدن -

 أراضي خصبة -

 مؤهالت هيدرولوجية مهمة -

 القرب من مدينة فاس -

 موروث ثقافي سياحي مهم -

 

 

 تضاريس صعبة -

 التربةتعرية  -

 مسالك في حالة متدهورة -

صل عزلة الساكنة خالل الف)مخاطر الفيضانات  -

 (المطير

 عزلة المناطق الجبلية -

 تراجع مساحة االستغالليات الفالحية -

 ضعف التأطير والمساعدات في مجال الفالحة -

جبل األطلس  سفحروابط أفقية بين المدن وقرى  -

 المتوسط

مشاريع المراكز القروية المندمجة بالجماعات  -

، كندر سيدي خيار وسبع ورارقأأغبالو : القروية

 .لجروف

طقة ألنشطة الصناعات الغذائية بجماعة مشروع من -

 .ورارقأأغبالو 

 الشرقيمقدمة الريف الشمالي 
 وادي سبو -

 اثنين من الطرقات الوطنية -

معرفة خاصة في الطرز، األحذية التقليدية  -

 بعين قنصرة

 (سد عالل الفاسي وإدريس األول)موارد مائية  -

 خطر الفيضانات والعواصف -

 أراضي مهددة باالنجراف -

 ضعف المؤشرات االجتماعيةعزلة و -

 (ملوحة، تلوث)تدهور جودة المياه  -

 مستوى فقر نسبيا مرتفع -

 سوء حالة الشبكة الطرقية -

 تحسين مجموع الشبكة الطرقية -

توفير الخدمات الطرقية وتطويرها بجماعات عين  -

 (كما هو الشأن بالنسبة لقرية بني أور)قنصرة 

ة عين مشاريع مراكز قروية مندمجة بالجماعة القروي -

 قنصرة

 .من حيث الخدمات الصحية والتعليميةخر أالتتدارك  -
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 فاس حاضرة -1.1

 للحاضرة الترابية اإلشكاليات -1.1.1

 ى مستوى المركزيةـــاص علــخص:  اس وضاحيتهاــــف

فاس تنظيما مجاليا ينبني على نواة واحدة على  حاضرةتشكل 

سياسات التنمية والتخطيط . افة تمتد إلى حدود الضاحيةحساب كث

الحضري المعمول بها منذ السبعينات ساهمت في تحويل شكل 

التي ومن أجل اإلحاطة بالنمو الحضري لفاس . العاصمة الجهوية

 بتجمعات مقارنةاالقتصادي يميل إلى التذبذب  هاوزن أصبح

إعادة كن يمحضرية أخرى كمكناس، الرباط والدارالبيضاء، 

 :بعض المالمح المميزةمن خالل رسم التوجهات الحالية لتمدنها 

  تراجع السكن بالمركز التقليدي وكثافته من حيث األنشطة

أدى إلى تهميشه وظيفيا وبنيويا الشيء الذي  مماالحرفية، 

 ،سيعمل على تسريع تدهوره وبالتالي التخلي عنه

 الضاحية  انتقال المركز المحوري للتمدن السكني نحو

 ،(عين الشقف وأوالد الطيب)الجنوبية 

  المجموعة الحضرية في  شرقتمركز السكن غير الالئق

 ،اتجاه سخينات

  أهمية العمليات العقارية الجديدة وأهمية الجهود المبذولة من

أجل تحسين البنيات الطرقية داخل الجهة من أجل تخفيف 

 .دينة فاسحركة المرور نحو المركز وتسيير التنقل داخل م

هذا المحتوى يترجم كذلك من خالل تدهور المركز التقليدي 

وعدم قدرته على تلبية حاجيات الساكنة من حيث الخدمات 

هاته الوضعية أفضت إلى بروز مراكز سكنية، . األولية األساسية

صناعية وخدماتية تتصل مباشرة بالمركز القديم كما هو الشأن 

يين، التي من خالل مالحظات بالنسبة ألكدال، سايس والمرين

، لم تستطع بعد تحقيق التماسك (SOS) الهيكلةمخطط التوجيه و

أهم المراكز التي تطورت بالجنوب ليست لها إمكانية . االجتماعي

من أجل تخفيف الضغط  تعدد الوظائف وتعدد البنيات االجتماعية

من االفتقاد إلى مركزية ثانوية يترجم . على مركز المدينة الجديد

خالل اختناق وفقدان جاذبية المركز األساسي، التي تعتبر أساس 

 .   انعدام تنافسية المدينة ككل

 ر مكتملـــول غيــــروبـــميت

منطق الميتروبول والمجموعة الحضرية لفاس  يكشف عن 

ضعف التوجه نحو خلق أنوية متعددة وهو األمر الذي يغيب 

كما أنه ال يظهر . لهوامشسواء بالنسبة للمجال المركزي أو في ا

من خالل تموقع المقاوالت التي تطبع منظومات اقتصادية رفيعة 

سواء من حيث اتخاذ القرار، شبكة السكة الحديدية بالجهة، 

مرافق  مهيكلة ذات بعد دولي تمكن من خلق روابط سريعة 

وتتيح استقطاب التيارات، من جهة،  بين فاس ومحيط تأثيرها 

ين فاس والمجال الدولي المغاربي، المتوسطي ومن جهة ثانية ب

 .وكذا العالمي

( منطقة محددة إداريا بالوالية)مجاليا، المجموعة الحضرية فاس 

وجهتها ال تشكل محيط ميتروبول حقيقي يتوفر على 

اختصاصات مهيكلة التي تتيح انخراطه في التحوالت االقتصادية 

بول واسع يجسد عدم ويتعلق األمر بمترو. والتكنولوجية الدولية

االستمرارية في التطور الذي يتخذ شكل بقعة زيت فيما يتعلق 

بالعمليات العقارية المترسخة حول محاور االتصال الكبرى كما 

اثنين من العناصر على األقل . هو الشأن بالنسبة للمنطقة الجنوبية

فحجم المدينة الزال صغيرا كي تتطلع إلى : تواجه هاته اإلشكالية

م ميتروبول بمستوى دولي، كما أن ضعف مستوى الخدمات مقا

الرفيعة والراقية له قوة استقطاب وجذب بالنسبة لالقتصاد 

على سبيل المثال، الجدول الموالي المتضمن لمعطيات . والتمدن

، تلخص وضعية (1051طبعة )دليل األوراق الصفراء للمغرب 

خص المهن فاس مقارنة مع ثماني مدن كبرى بالمملكة فيما ي

 .الحرة

 جـــدول المهن الحـــّرة

مهنيون   المهنة

ممارسون في إطار 

 ..1 ...ـ حر ل

 نسمة

متوسط المدن 

الثمانية 

 *الكبرى

 رتبة فاس

 الرتبة الثامنة 55.1 20.1 مهندس معماري

 الرتبة الثامنة 9.2 1.5 مكتب الدراسات

مختلف )أطباء

 (التخصصات

 الرتبة الثامنة 20.2 10.2

الرتبة  2.9 2.5 ير محاسبخب

 السادسة

 .الدارالبيضاء، الرباط، سال، فاس، مراكش، طنجة، أكادير، مكناس ووجدة*

من أجل االرتقاء إلى مرتبة ميتروبول، يجب أن تصبح فاس مركزا 

مراكز اجتماعية ومؤسسات دولية  ذات  احتضانوالتخاذ القرارات 

يخيا مدينة فاس من خالل الدور الذي لعبته تار. خبرات هندسية عالية

عدد من الخدمات يعتبر في تحول تدريجي ليعانق أهم المنافذ التي 

ترحيل الخدمات، الخدمات  :تطور القطاع الثالثتطبع مسلسل 

 .المتجددة ذات قيمة مضافة كبرى والخدمات الرفيعة
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 ولوجية محكومة ببنية أحادية النواة

ذات  متقاربةبكات طرقية المنظومة الطرقية بوالية فاس تتكون من ش

الذي يشكل جزءا الدائري الطريق السيار عتبر وي .مستويات مختلفة

ومن . أحدث هاته الطرقالطريق السيار الرابط بين الرباط ووجدة  من

عمل ووظيفة المداخل  هناكأبرز رهانات التنظيم اإلقليمي للنقل 

انطالقا  مركزالالمؤدية لمدينة فاس التي تضمن تنقالت موجهة نحو 

حاليا، هاته . أقطاب حضرية هامشية وخاصة مدينة صفرو من

خارج محاور صفرو وإيموزار )المداخيل أصبحت قدراتها محدودة 

وتتجه كلها نحو مركز المدينة مما يزيد من اختناقها طيلة ( كندر

وهنا نصادف بعض األنظمة ناذرة التمركز واألحادية . ساعات اليوم

الحلول تستلزم االستعانة بعدد من . فاس ضرةحاالنواة التي تميز 

 .وبرمجة أنوية جديدة خارج المركز يةالمدارالطرق 

الولوجية المتاحة من خالل بنية الشبكة الطرقية تتيح إمكانية تمدن 

مجاالت بعيدة عن المركز، غير أن هذا التمدن سيفضي إلى ارتفاع 

ترض ضرورة توسيع هذا التوجه يفف ، وبالتاليحجم المبادالت والتنقل

 . البنيات واللجوء إلى النقل العمومي

 

 

 

 الطرقية الوطنية والجهوية اندماج مدينة فاس في الشبكة

 مكناس-مؤهالت هامه لتطوير الثنائية القطبية فاس

من خالل  الجهةتنمية فاس ول عن النظرة االستشرافيةيمكن البحث 

وخاصة مع مكناس  روابط التكامل مع مجاالت ترابية خارج الجهة،

تقوية الروابط بين فاس ومكناس، . وجهتها، طنجة والقطب المتوسطي

موضوع دراسة خاصة تشرف عليها مديرية إعداد التراب، 

باعتبارهما اثنين من المدن في مواجهة نفس إشكاليات التنمية 

 20)الحضرية، غير أنها تقدم مؤهالت ترتبط بالمسافة التي تفصلهما 

بأهمية المجاالت الترابية الخاضعة لنفوذها وبالبنيات  ، وترتبط(كلم

، تتيح فرصة (السكة الحديدية والطريق السيار)التحتية التي تفصلهما 

 .النبثاق ميتروبول تنافسي بقطبين على المستوى الوطني

 1.1المجموعة التي تستقطب مجالين وزنهما الديمغرافي يتجاوز  هاته

اسع يمكن أن يكتمل بإضافة أقطاب مليون نسمة وتمتد على مجال ش

 :نمو حضري جديدة وبأدوار مختلفة

 ،صفرو تتوفر على قطب جامعي مرتبط بالطريق السيار 

  قطبا للتنمية الفالحية على مقربة من الخط عتبر تات طتاوجعين

كلم من مدينة فاس رغم أنها  10بعد  ىالسككي الحديدي وعل

 تنتمي إداريا إلقليم الحاجب،

يجب أن ترتبط كذلك بطريق سريع لالستفادة من انعكاسات المدينة 

مشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط الرباط فاس وجدة . جاذبيتها

وطريق مروره يجب أن يحدد في إطار . 1011مبرمج في أفق 

التصميم المديري للتهيئة الحضرية وتصميم التهيئة لضبط انعكاسات 

ة ستهم المخرج الشرقي للمدينة من فالطرق المرتقب. التقطيع المحتمل

خالل ثالث سيناريوهات، بينما في الغرب القطار فائق السرعة سيتخذ 

 . الخط المتواجد تحت الممر  معبرا له والذي ستتم تثنيته

من ، سيكون غرب-شرقوبمناسبة برمجة القطار فائق السرعة 

لمجموع إعادة هيكلة الهندسة المعمارية في من اآلن  األنسب التفكير

 : شبكة السكة الحديدية بالمدار الحضري لفاس والذي يجب أن يشمل

  غرب،-شرقعبور القطار فائق السرعة الخط 

 ،خط السكة الحديدية الخاص بأهم المحاور 

  بناء شبكة طرقية سريعة، انطالقا من فاس، ستكون في خدمة كل

 من التجمعات الحضرية لمكناس وصفرو،

  مدينة فاس وتربط مجموع  حضري تهم" ترومواي"شبكة

 أحيائها،

 المطار، : الربط بين البنيات الكبرى المتواجدة والمرتقب إنجازها

 .الطريق السيار، الطرق الوطنية، السكة الحديدية وغير ذلك

تحقيق هاته التمظهرات سيكون موضوع مخطط مديري للنقل 

 .العمومي بالمدار الحضري لفاس
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 طور اإلنجاز عدد من المشاريع السياحية في

فاس تتجلى من خالل المشاريع  بحاضرةوضعية االستثمار السياحي 

الكبرى التي تتواجد حاليا في طور اإلنجاز أو التي اكتملت مؤخرا 

 :األشغال الخاصة بها

 ."ويسالن"مشروع  -

 ."واد فاس"مشروع  -

 ."تنمية جنان الســايس"، "سايسجنان " مشروع  -

 ."أطلس فاس"مشروع  -

 ."مركز مدينة فاس"يئة المندمج مشروع الته -

التحديات الكبرى التي ينبغي لقطاع السياحة أن يواجهها ترتبط 

وتراجع جاذبيتها ( المدينة العتيقة)بمحدودية العرض المتوفر حاليا 

عن قطاع كذلك بغض النظر و.التي يفسرها تدهور اإلطار المبني

ة يعتبر أقل تنوعا فالمنتوج الخاص بالمدينة العتيق ،الصناعة التقليدية

وال يستطيع أخذ المشعل وتنويع العرض بتنظيم تظاهرات ثقافية 

 .الخ...باستمرار وخلق إبداعات ثقافية

تساهم بشكل كبير في النهوض  فاسدينامية االستثمار التي تعرفها 

ويتعلق . بالعقار الراقي ودعم جاذبية هاته الوجهة من أجل سكن دائم

ير نحو البعد الدولي فيما يخص االستقبال األمر إذا بتوجيه التفك

. وليس فقط مجرد استقطاب جهوي وموسمي( بشكل مستمر)واإلقامة 

يتعلق األمر كذلك باستهداف أنسب للطلب الداخلي المغربي حول 

 .منتوج جيد يجمع كل من فاس، موالي يعقوب، مكناس وإفران

 

المبني يستوجب التكفل بنجاعة وبفعالية بالمدينة العتيقة وإطارها 

تمكين المدينة من مخطط مديري يشمل مدن الجهة حول مشروع 

ضخم لترحيل أنشطة الصناعة التقليدية، تقليص الكثافة، تصفية العقار 

 .ودمج المنظور البيئي واإليكولوجي

ى ــــاظ عليه وغنـــوروث وجب الحفـــالسكن العتيق بين م

 وجب أن يستثمر

دينة العتيقة يبرز عددا من نقط الضعف من السكن التقليدي ونسيج الم

بينها الهشاشة، ضعف التجهيز، تفشي المهن الصغيرة والملوثة في 

من غالب األحيان، االكتظاظ  على مستوى السكن، هشاشة جزء كبير 

 .األسر حيث التساكن يشكل اإلمكانية الوحيدة للولوج إلى السكن

ا ــدينة تتضح كمــايشة بالمن وضعيات الهشاشة والتقادم المتعــدد مــع

 : يــيل

بالمدينة العتيقة تعتبر صفة الحيازة للمسكن ومغادرة المساكن من  -

 قبل مالكيها أهم األسباب الرئيسية للكثافة،

بالمدينة الجديدة حيث عدد من البقع الفارغة تظهر تدريجيا  -

وتتعلق ببنايات متآكلة تم التخلي عنها وذات صفة حيازة مشكوك 

  .فيها

بالضاحية وببعض المناطق المعزولة حيث السكن غير الالئق ال  -

يزال يأوي فئات محرومة من السكان في وضعيات جد ضعيفة 

 .من حيث التجهيز

 

   

هاته األشكال من السكن المتقادم وغير الالئق تفضي ألنواع عدة من 

 فمعالجة مشاكل السكن. بالنفايات السائلة والصلبةة طالمرتبالتلوث 

 .ستكون لها انعكاسات إيجابية على أنواع التلوث

المدينة العتيقة لفاس طالها كذلك تدهور اإلطار المبني رغم تصنيفه 

كتراث  األمم المتحدة للتربية و التعليم و الثقافة من قبل منظمة 

من اإلطار المبني في حالة تدهور   %10حيث أكثر من : عالمي

تدهور متعددة، حيث شدة الكثافة، أسباب ال. مهددة باالنهيار %50و

صفة حيازة المنازل، المستوى االقتصادي واالجتماعي للساكنة 

، غياب شبه شامل للصيانة، (المرتبطة عموما بالهجرة القروية)

 فما يقارب. الصيانة والترميمجل أضعف الوسائل العمومية من 

أسرة تعتبر معنية بتدهور مساكنها على مستوى المدينة  59000

 .العتيقة
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الكثافة تظل من أبرز األسباب الرئيسية للتدهور حيث تؤدي إلى 

حمولة زائدة بالنسبة للتجهيزات وشبكة التطهير، التلوث الجوي 

فتدهور . والمائي من خالل تراكم النفايات وجريان المياه المستعملة

داخل ( الماء الصالح للشرب والتطهير)الشبكات وخاصة المائية 

. لبنايات وخارجها يعمل على تسريع وثيرة تدهور اإلطار المبنيا

هاته الوضعية تشكل تهديدا لها كما تحول بشدة دون جاذبيتها على 

 .مستوى السياحة

 

 

 

كما أن تأهيل  ،عدد من استراتيجيات التدخل وإعادة االعتبار تم تفعيلها

دينة وتهيئة بعض المجاالت الحضرية المجاورة لمختلف أنسجة الم

 .العتيقة

المدينة العتيقة لفاس تشكل من خالل طابعها كتراث عالمي، 

مؤهال أساسيا بالنسبة للمدينة والجهة، من خالل الصورة 

التاريخية والثقافية التي تختص بها، من خالل الزيارات التي 

تثيرها، من خالل األنشطة االقتصادية المباشرة والغير المباشرة 

ل الوظيفة السكنية المحتضنة لماليين من خالوالتي تحتلها 

الحفاظ على اإلطار المبني للمدينة يعتبر ذو منفعة . األسر

عمومية بامتياز حيث االنعكاسات يمكن أن تكون هامة بالنسبة 

 .للمدينة كما هو الشأن بالنسبة للجهة

المحور الموالي . يتعلق األمر هنا بأول محور استراتيجي للتدخل

اإلنقاذ حول معنى  ،ب عدد مهم من الباحثين المغاربةإلى جان ،يتساءل

نا، دائما باسم نوهل يمك. لحالة الخاصة للمدينة العتيقة فاسل بالنسبة

المنفعة العامة، إخالء بعض األزقة والبنايات من قاطنيها، هدم 

البنايات اآليلة للسقوط وإعادة هيكلة مجموع المتبقي في حالة جيدة 

السؤال المطروح يحمل في طياته بوادر . يةوتزويده بخاصيات عصر

 . حل جذري بالنسبة للسكن المتقادم والغير الالئق بالنسيج العتيق

 السكن العشوائي وغير الالئق يعوق جاذبية المدينة

السكن غير الالئق حاضر بالمدينة بتجليات مختلفة، حيث نجد أحياء 

من بؤر  11ن الصفيح وأنسجة السكن غير القانوني، فالمدينة تحتض

هكتار ويأوي  21السكن الهش بأحجام مختلفة ويمتد على مساحة 

، استفادت المدينة من 1001فمنذ (. براكة 1110)أسرة  1110

في إطار إعادة  % 12، بنسبة إنجاز "مدن بدون صفيح"برنامج 

هاته النتائج تعتبر دون التطلعات . اإلسكان وعمليات إعادة الهيكلة

بالصعوبات العقارية، المالية واالجتماعية  فسيرها المتوقعة ويمكن ت

 .التي تعترض إنجاح عمليات امتصاص هذا النوع من السكن

معظم هاته . .مدينة فاس تخضع كذلك إلى تكاثر األحياء غير القانونية

األحياء تظهر باألحياء الهامشية، هذا النوع من السكن يمتاز أساسا 

ا بصفة غير قانونية وبدون رخصة بالظهور فوق أراضي يتم استغالله

بناء، الشيء الذي يجعلنا أمام أحياء ناقصة التجهيز من حيث شبكات 

هاته . وخدمات التجهيز العمومية وضمن إطار عيش متدهور

أراضي  إما األراضي التي تستقر بها هاته األحياء الجديدة تعتبر

 عمومية غير محددة الصفة، أوأراضي في ملكية أشخاص ذاتيين

هذا النوع من السكن (. جد صغيرة)يبيعونها على شكل بقع مجهرية 

وظهرت معه جغرافية األحياء غير  5910ظهر خالل سنوات 

وإذا تركنا جانبا األراضي الفالحية التي استعملت بشكل . القانونية

 :واسع لهذا الغرض يمكن أن نصادف

 المقالع القديمة، -

 محاذاة عملية سكنية عمومية، -

 بة البناء نظرا لقوة انحدارها،أراضي صع -

 القرب من المناطق الصناعية أو من قطاع اقتصادي حيوي، -

المحاور الطرقية التي تتيح إمكانية االستقرار بشكل طولي أو  -

 ،متقطع

من أحياء  اعدد التي تأتينجد بفاس هاته المستوطنات الكبرى  -

 :السكن العشوائي

 وصفرو، مونفلوري، بالجنوب، بين طرق إيموزار كندر 

 ،صهريج كناوة غرب المدينة 

 زواغة شرق المدينة بالقرب من وادي فاس. 
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. تطور مدينة فاس يؤكد تصدع المدينة إلى مجموعات صغيرة متنافرة

السكن غير )يقابل األحياء الشعبية  المثلث الراقي أو المحظوظ

هاته الخاصية (. القانوني أو االقتصادي، الصفيح أو النسيج العتيق

 .حكرا على مدينة فاس أو على كبريات المدن المغربية فقطليست 

 

لحاضرة اإلشكالية المطروحة من خالل التصدع السوسيومجالي 

تثير سوء تجهيز عدد من األحياء الشعبية التي تفضي إلى  فاس

عدد من المخاطر الصحية واالجتماعية في موازاة تسارع 

تظافر هذين . قرتدهور مدينة فاس من خالل تفاقم الكثافة والف

 .العاملين يشكالن خسارة كبرى لصورة واقتصاد المدينة 

التوجهات األولية الوقائية للتصميم الجهــوي إلعــداد التــراب في ما 

 :يتعلق بالسكن  تهم 

  توفير عرض فعال وناجع من حيث الشغل والسكن بالنسبة لمدن

 أخرى وقرى بالجهة،

 وجه لألسر المحرومة،وضع نظام جهوي لمساعدة األشخاص م 

  موجه إلسكان الفئات " شعبي"توجيه السوق لتوفير عقار

 المحرومة وتقديم مساعدات من أجل للبناء الذاتي،

  أحياء )تأهيل المناطق المسترجعة بعد إعادة إسكان قاطنيها

وتحويلها بسرعة إلى مشاريع  عمومية تتعلق بإنشاء ( الصفيح

 .تجهيزات وتهيئة مجاالت خضراء

 اســـاع حســـلبيئة قطا

مدينة فاس تعرف نموا صناعيا مهما يفضي إلى انعكاسات مباشرة 

روائح، )وغير مباشرة على جودة البيئة وتترجم بمظاهر مزعجة 

الهواء، األودية، فرشة مائية، )وتلوث ( صداع، تدهور الرؤية

النمو الديمغرافي يترجم كذلك من خالل االرتفاع  (منظومات بيئية

التلوث الذي . نسيج حضريبالاصل لألنشطة الحرفية والصناعية المتو

تفرزه النفايات الصلبة والصناعية يشكل أهم عامل في تلوث المياه 

المدينة تحتضن كذلك . وكذا انبعاث الغاز واألجسام الضارة في الهواء

عددا من الوحدات الشبه صناعية التي لها انعكاسات على السالمة 

. منبعا ألنواع من التلوث وبمستويات متعددة وتعتبر. العمومية

النفايات السائلة والصلبة لهاته الوحدات، المتمركزة على طول وادي 

استعمال المحروقات . فاس، ترمي نفاياتها مباشرة في الشبكة المائية

من قبل عدد مهم من ( عجالت مستعملة، نفايات الزيتون)الملوثة 

 .ي على البيئة وعلى صحة الساكنةالوحدات الصناعية لها تأثير سلب

من ( ذو األهمية الوطنية)فاس بشكل كبير في تلوث وادي سبو تساهم 

: تخترق المدينة( ونحوزوادي فاس، بوفكران )خالل أودية صغيرة 

المياه المستعملة والنفايات المنزلية، مياه الصرف الصناعي والحرفي 

 جودة إتالف إلى دييؤ الذي الشيء( نالمدابغ، المعاصر، النحاسي)

 عمل نظام مناطق خاصة ويصيب تفرعاته ومختلف سبو بوادي الماء

 الموارد أهم. للشرب الصالح بالماء الخاصة المعالجة محطات بعض

 سبو وادي فاس، وادي هناك المنزلية النفايات برمي المهددة المائية

 فالحي أصل من التلوث طالها التي مكناس لفاس المائية والفرشة

 قريبا بها العمل سيتم التي بفاس المعالجة محطة(. واألسمدة البذور)

 .المائية بالموارد يلحق الذي الضغط تقليص في ستساهم

 األزبال بعصارة يرتبط بسبو المائية الموارد لتلوث الثاني السبب

. عشوائية أو مراقبة غير تكون ما غالبا التي المطارح من المنبعثة

 وستؤدي الفرشات نحو ستتسرب النفايات من لوثةالم االنبعاثات تزايد

 المطرح ترميم إعادة يجب ،أخرى جهة من. مياهها جودة تدهور إلى

 في المقبلة السنوات خالل سيستمر عنه التخلي رغم ألنهبفاس  القديم

 (.والغاز النفايات عصارة المشهد،) البيئة تلويث

 تم التي يرةالكب المقالع من عددا كذلك الحضري المدار يحتضن

 الشيء مواقعها استصالح إعادة تتم لم والتي استغاللها من االنتهاء

 بنايات إلى تحويلها تم المقالع بعض. المشهد تدهور يؤدي إلى الذي

 إذا، فاس،. واألمن الوقاية ظروف احترام دون صفيحي، وسكن هشة

 المائية، الفرشة الوادي، الهواء،) التلوث أشكال من للعديد معرضة

 مناطق عن الصادرة أو النقل بحركة والمرتبطة ...(العيش إطار

 بعض مراقبة، الغير المطارح مناطق للتطهير، تفتقر مناطق األنشطة،

 صهريج لخميس، ظهر جنانات،) الالئق غير السكن توسع مناطق

 الصناعية األنشطة ونفايات....( العسكر دوار حجاج،ال عوينات كناوة،

 .والتقليدية

 بالمدينة الخضراء للمجاالت بالنسبة الخصاص تدارك أجل من

 التعمير وثائق حددت المتواجدة، المجاالت تأهيل في والمساهمة

 من الفرد معدل( التهيئة تصميم الحضرية، للتهيئة المديري التصميم)

م 50 يقارب بما الخضراء المجاالت حيث
1

 أبرز بين ومن.  

 1 طول على يمتد الذي خضراأل الحزام نذكر واإلنجازات التوصيات

 التي الحدود خارج الحضري المد وضبط التحكم أجل من عرضا كلم

 هو والهدف الحضرية، للتهيئة المديري التصميم قبل من تحديدها تم

 صورة وعلى بالمدينة المحيط  الطبيعي البيئي المناخ على الحفاظ

 امالحز. الخضراء المدينة فاس مدينة مستوى على الحياة وجودة

 بالحفاظ مهمة، فالحية قيمة ذات األراضي حماية إلى يسعى  األخضر

 نقي لمناخ المدرة المشاريع بعض. سايس سهل داخل صبغتها على

 بالنسبة الشأن هو كما متوقعة والترفيه االستجمام أنشطة مع ومتالئمة

 المدينة جنوب) ويسالن منتزه ،(هكتار 10) فاس وادي غرب لمنتزه

 منتزه ،الغربية بالضاحية الواقع( هكتار 10) رياضي كبمر ،(العتيقة

 وسيتم للمدينة الغربي بالمدخل المرتقب( هكتار 10) والترفيه للمالهي

 المجاالت وضعية عموما،. لفاس الغربي الحوض أطراف على إنشاؤه

 الكبرى المساحات حيث من الفرد حصة جودة على تشهد الخضراء
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 فضاءات حيث من مقلقة الوضعية. برمجةالم المشاريع بأهمية ارتباطا

 تعتبر العقارية القضية(. والمراهقين األطفال لألسر، فضاءات) القرب

 جهوية عقارية استراتيجية فوضع. الخصاص هذا أسباب إحدى ربما

 .الوضعية تحسين في المساهمة بإمكانها

 

 رابــــالت دادــــإلع ويـــالجه للتصميم أولية وجهاتــــت

 المطارح المراقبة،تعميم  -

 ،(منزلية وصناعية)تعميم محطات معالجة المياه المستعملة  -

استعمال المياه المعالجة من أجل تزويد وإحياء أودية ومجاري  -

 مائية بالجهة،

 وضع حمالت لتنقية مجاري األودية والمياه الملوثة، -

صيانة، )رد االعتبار وتأهيل المجاالت الخضراء المتواجدة  -

 ،....(رغراسة، تشوي

 وضع استراتيجية عقارية لتوفير مجاالت خضراء قريبة، -

 تطوير الحالة البيئية ألحياء السكن غير الالئق،  -

رد االعتبار لظروف حركية الساكنة بالوسط الحضري مع  -

حافالت من مستوى عالي، )إعطاء األولوية للنقل العمومي 

 (.طرمواي

 ي استكماله ـــاز ينبغـــجه:  ، بنيات وحركية ادالتــــمب

 : مدينة فاس تتواجد في ملتقى أهم الطرق بالمغرب

  تربط الحسيمة شماال وأكادير جنوبا،  2الطريق الوطنية رقم

وتعتبر الطريق الداخلية الوحيدة التي تربط الشمال 

 بسفح مدن الالمتوسطي بالجنوب األطلسي  والتي تربط أهم 

 ،جبال األطلس

  ربط الرباط، عاصمة المملكة التي ت 2الطريق الوطنية رقم

  ،بالشرق، ووجدة على الحدود الجزائرية بالغرب

  التي تربط فاس بجهة الغرب 1الطريق الوطنية رقم. 

الشبكة الوطنية التي تربط مدينة فاس تم تعزيزها بالطريق السيار 

التي تربط الرباط غربا بوجدة شرقا مشكلة بذلك A2  من خالل

ر المتوسطي للطريق السيار الرابط الجزء المغربي ضمن المحو

بين بلدان المغرب العربي والذي من المرتقب أن يصل العواصم 

 .المغاربية ببعضها

كذلك، تجدر اإلشارة إلى أن هاته الروابط تظل محدودة عند 

مدينة فاس وضمن الممر الميتروبولي، بينما باقي تراب الجهة 

قات داخل الجهة ال العال. يوجد خارج هذا المحور من المبادالت

تساير نفس إيقاع النمو، فالمجال الخلفي يظل خارج هاته 

ومن بين انشغاالت التصميم الجهوي هو تجاوز هذا . الدينامية

الوضع وبرمجة روابط جهوية ومحلية تتفرع عن  جهاز 

العالقات المتوقع، والهدف من ذلك هو العمل على انخراط 

 .ادية المنشودةمجموع الجهة في الدينامية االقتص

الجهة تستفيد كذلك من خدمات السكة الحديدية التي تربط 

على الحدود الجزائرية ( عاصمة الشرق)الدارالبيضاء بوجدة 

وربط . عبر الرباط، القنيطرة، مكناس، فاس وتاوريرت الشرقية

تاوريرت سيمكن من ربط الناظور، على الساحل المتوسطي، 

ز بتثنية الطريق في اتجاه مكناس البنية تتمي. بالسكة الحديدية

 .وخط وحيد نحو وجدة

ويقع . مطار بالمملكة 52كذلك، الجهة مجهزة بواحد من بين 

كلم جنوب مدينة فاس، مطار فاس سايس يعتبر  50على بعد 

 2مطارا دوليا، ويرتبط بالمدينة من خالل الطريق الوطنية رقم 

. A2يار وبباقي المجال غرب وشرق الجهة عبر الطريق الس

ويعتبر غير مرتبط بخط السكة الحديدية واتصاله بالطريق السيار 

ية من لشيء الذي يعوق خلق أرضية لوجستغير مباشر، ا

مستوى دولي قادرة على الدفع بقطاع اإلنتاج الصناعي، الحرفي 

 .والفالحي نحو عالقات مكتملة وفعالة مع األسواق الدولية

ل والمواصالت، فضعف فيما يتعلق بالجهاز الحضري للنق

التي تستقطب يوما بعد يوم المد الحضري  فاسالبنيات غرب 

فالمنطقة الغربية تمتاز بشبكة طرقية متقطعة، .  بشكل واضح

توقف الطريق المدارية . تفتقر إلى الروابط مع الطريق السيار

" رأس الماء" الحضري الجديدالجنوبية على مستوى القطب 

الجديدة برسمها الحالي ال تتيح تواصال وكون الطريق المدارية 

فعاال بين المحاور الكبرى للتمدين وأنشطة الخدمات السائدة 

 .بالمجموعة الحضرية المتمركزة بالمركز

 رابــــالت دادـــــإلع الجهوي للتصميم أولية وجهاتـــت

  حول فاس من خالل استكمال نظام اإلشعاع المتمركز

يل المحاور التي تربط عين الطرقات وتأه 1x1توسيع إلى 

 .شكاك، المنزل، موالي يعقوب، قرية بامحمد، تاوناتال

 حول المدينة شمال وجنوب  استكمال جهاز الطرق المدارية

 .الطريق السيار

 إعادة هيكلة جهاز السكة الحديدية وخاصة ربطها بالمطار. 
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 لفاس الترابية الجاذبية  وتقوية دعم محاور -1.1.1

ة فاس عاصمة جهوية وقطب جاذبية  يجمع كل تعتبر مدين 

المكونات التي ستمكنه من لعب دور طالئعي في التتنمية 

ويعتبر، كذلك، أهم مركز سياحي . االقتصادية الجهوية والوطنية

كذلك، تعتبر مدينة . بالجهة، أهميته وإشعاعه تتجاوز حدود البالد

نتاج فاس مركزا صناعيا ذو أهمية وطنية ويحتضن معظم اإل

كما أن المدينة تعتبر مركزا لحرف الصناعة . الصناعي للجهة

المدينة العتيقة لفاس  كتراث عالمي . التقليدية ذات صيت عالمي

أهمية . تتميز أساسا باستمرارية نسيج حضري كثيف ومتجانس

مدينة فاس يؤكدها أيضا التنوع الواسع لألنشطة التجارية، 

 . هاالخدماتية واإلدارية المستقرة ب

إذا أخذنا بعين االعتبار التوجهات االستراتيجية والسياسات 

العمومية المعمول بها بالنسبة لمجموع القطاعات التي لها تأثير 

فاس، بحاضرة على مستقبل بعض مدن الجهة وتلك المرتبطة 

 : عالقة بذلك يمكن بلورة نتائج وأهداف نقدمها كالتالي

. ى عنه والذي سيتفاقممدينة فاس يعتبر عامال ال غنتضخم  -

ترتبط  بشكل مباشر  الحاضرةكما يجب أن نعلم أن حالة 

 .بمجموع جهتها

مسلسل الميتروبول يخص أوال فاس ويجب أن يشرك معه  -

شيئا فشيئا مكناس والمدن الصغير والمتوسطة التي تحوم 

 .حول القطبين

فاس يقتضي االستعانة بالجماعات حاضرة سير وعمل  -

ة كمصدر من حيث الماء واألرض الحضرية المجاور

كما . لبعض المهام وكصلة وصل" ةكمستقبل" ،وغيرهما

يقتضي األمر تجنب  تعدد المدن المنامات بالجماعات 

المجاورة واالتجاه نحو شكل من أشكال النمو المندمج الذي 

يأخذ بعين االعتبار الشغل، السكن، الخدمات األساسية 

 .خال...والرفيعة، التكوين المهني

البنيات والروابط بين المدن تظل دون مؤهالت المبادالت  -

التكامل بين العاصمة . النقل الثقيل وتفتقر أساسا إلى

والجماعات المجاورة ال يمكن أن يعمل بشكل  يةالميتروبولي

فعال إال من خالل تحسين نظام النقل الجهوي الذي يجب أن 

التنقل،  يوجه نحو أشكال متعددة قصد االستجابة لحاجيات

 . إمكانيات الساكنة وخصوصيات المجال

حماية البيئة بالوسط الحضري يشكل محورا مركزيا  -

للتنافسية الترابية باعتبار أن الجزء األكبر من المخاطر يأتي 

من المدن التي تأخذ من الوسط الطبيعي الموارد التي 

تحتاجها من مياه، أرض، مجاالت طبيعية بهدف الترفيه، 

بينما ال تعيد للوسط الطبيعي سوى نفايات . الخ...اءمواد البن

ويتعلق األمر . الخ...منقولة عبر الهواء، األودية، المطارح

التي ينبغي على مدينة فاس " تربص واقتناص"إذا بعالقة 

تجاوزها من أجل تحقيق التنافسية من خالل تحسين إطار 

 .عيش الساكنة والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية

التدابير الداخلية من أجل تحسين الظروف البيئية تفضي  -

 : إلى

  تلوث األودية، )تأهيل ومعالجة النقط السوداء البيئية

الفرشات المائية، األحياء الناقصة التجهيز، المناطق 

 (.المهددة بالفياضانات ، المطارح الغير مراقبة

  تقويم المجاالت الحضرية العمومية وتأهيل المجاالت

 .اء التي تمت تهيئتهاالخضر

فاس واقتصادها يرتبط إلى حد كبير بجودة حاضرة حالة    -

مستوى الحفاظ على تراث المدينة العتيقة، بتأهيل األنسجة 

( الولوجية، محاور مهيكلة، واجهات حضرية)المركزية 

 .ومداخل المدينة

حدود برامج رد االعتبار للمدن العتيقة واألنسجة التاريخية   -

النخراط فيها مع تسارع وثيرة تدهور المباني التي تم ا

 ،تفترض إعادة تركيز الرؤية، األهداف ووسائل الحماية

حيث يجب طرح السؤال من جديد لمعرفة ما الذي ينبغي 

 .الحفاظ عليه داخل المدينة العتيقة

تعتبر مسألة توجيه تيارات الهجرة في  ،في كل الحاالت  -

( المجاالت المجاورة من المدينة نحو)االتجاه المعاكس 

شرطا أوليا للحفاظ على المدينة بحيث يجب تقليص الكثافة 

كما أن مشاريع وبرامج فك . بالمدينة العتيقة كخطوة أولى

 : االكتظاظ وإعادة اإلسكان تتم من خالل ما يلي

  اعتبار الجهة ككل والمدن المجاورة مجاالت لخلق

 ،ظروف استقبال مناسبة

  التطوعي وترقب جميع حاجيات االرتكاز على العمل

 .األسر بمختلف مكوناتها ومستلزمات المشتغلين

 بعض المهن وخاصة حرف  ترحيل ،موازاة مع ذلك

 ،الصناعة التقليدية

 إدماج وانخراط مهنيي الصناعة التقليدية، 

  القيام بعمليات موجهة لتحسين الحالة البيئية عامة

 .فوق المجاالت المسترجعة وبشكل سريع
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 طـــتوســالم لســاألط -1.1

 المصغرة للجهة عام تقديم  -1.1.1

 

على المستوى اإلداري، الجهة المصغرة لألطلس المتوسط تتضمن 

وتغطي . الجزء الجنوبي إلقليم صفرو والمنطقة الشمالية إلقليم بولمان

نسمة سنة  510 220من تراب الجهة، األطلس المتوسط يأوي  11%

يتعلق . من مجموع الساكنة بالجهة %1.15، أي ما يعادل 1001

 10األمر بمجال ضعيف من حيث الساكنة بكثافة عامة تقدر بحوالي 

 20أكثر من )، وهي حتما أضعف من معدل الكثافة بالجهة  ²كلم/نسمة

الغابات بمفردها تحتل أكثر من نصف مساحة الجهة (. ²كلم/نسمة

 .فةالمصغرة، الشيء الذي يفسر بالتأكيد ضعف الكثا

 : جماعة 52هذا المجال يمتد على اثنين من األقاليم ويحتضن 

 ويشمل الجماعات الحضرية لبولمان وإيموزار :  إقليم بولمان

، أيت المان، المرس، ةزابكندر ثم الجماعات القروية أليت 

 ت، أوالد علي يوسف،ملزاكيكو، سكورة مداز، ت

 والجماعات  ويشمل الجماعة الحضرية رباط الخير:  إقليم صفرو

، دار الحمرا، إغزران، أوالد مكودو، أهل سيدي درجالعالقروية 

 .لحسن، العنوصر وتازوطا

على المستوى الجغرافي، هاته الجهة المصغرة تعتبر جزءا من كثلة 

 5100و  5000األطلس المتوسط بمتوسط ارتفاعات تتراوح بين 

صنف من وتتميز بمناخ رطب، بارد شتاءا وحار صيفا، كما ت. متر

بين الجبال األكثر تشبعا باألمطار في المغرب، بمعدل تهاطالت تفوق 

سبو، أم الربيع، )ملم في السنة وتغذي  أربع أكبر الروافد بالبالد  200

 (.ملوية وأبي رقراق

 المصغرة للجهة الترابية اإلشكاليات -1.1.1

 منطقة الجبلإشكالية :  زلةـــالع

الشمال الغربي والشمال الشرقي  ة إلىمتجهالشبكة الطرقية للمنطقة 

-بولمان وصفرو -صفرو)الذي ال يؤمن سوى العالقات بين المدن 

 .، بينما باقي المنطقة في عزلة تامة عن باقي تراب الجهة(رباط الخير

خريطة مستوى عزلة الساكنة القروية تكشف عن أربع مستويات من 

 : العزلة بالمنطقة

، تناسب المناطق الواقعة في  فةضعينسب العزلة مجاالت حيث  .5

محيط تأثير المراكز الكبرى لسكورة مداز، كيكو، بولمان وأوالد 

 األطلس المتوسط –مستــوى عزلة الساكنة القروية  – 36  خـــارطة
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ضعف مستوى العزلة يترجم من خالل ضعف المسافة . مكودو

نحو الطرق التي تكون في حالة جيدة من جهة، ثم وجود 

مؤسسات التعليم  المدارس االبتدائية والمدارس الفلكية،

 .ة تحتضن قاعات للوالدة من جهة ثانيةيصحاإلعدادي، مراكز 

كل ذلك يؤثر على الجماعات الحضرية  كما هو الشأن بالنسبة 

 .لرباط الخير والمنزل

كما هو الشأن بالنسبة درجة العزلة تعتبر متوسطة مجاالت حيث  .1

هاته . أليت حمزة بكيكو، تجمعات لعنوصر وسيدي لحسن

لمرافق ذات المستوى المجاالت ضعيفة على مستوى التجهيز با

 ةالمتكون)المتوسط،  كما تعاني ضعف جودة الشبكة الطرقية  

 ،(أساسا من المسالك القروية

، كما هو الحال بالنسبة درجة قوية من العزلةجماعات ذات  .1

ألوالد علي يوسف، تفجيغت والمرس، وهي مجاالت تخترقها 

 طرق قليلة ومستوى التجهيز بها ضعيف،

ونعني بها المنطقة الوسطى للجهة  زلةشديدة العمجاالت  .1

المصغرة وتمتاز بتكثالت غابوية وبالبعد عن الطرق المعبدة 

 .وعن التجهيزات ذات المستوى المتوسط

 ر تكرسها ظروف األوساط الطبيعيةـــمستويات من الفق

يتميز األطلس المتوسط بظروف طبيعية قاسية، تنظيم قبلي خاص 

مركز البنيات بين ترد الطبيعية، بالسكان وضغط قوي على الموا

يتيح استقطاب وجاذبية  ،المنخفضات واألودية حيث تسمح الظروف

مدن سهل سايس على حساب تحقيق عالقات تكاملية داخل هاته 

 .الكثلة

 

وثيرة نمو الساكنة بمنطقة األطلس المتوسط تمتاز عموما بهجرة 

ض التباينات غير أن ذلك ال ينفي بع ، مكثفة وتكاد تكون جماعية

 : المجالية اآلتية

وتتكون من جماعات أيت المان، دار  مجاالت ترابية جد طاردة -

هذا . تالزمتودرج العالحمرا، إغزران، أوالد علي يوسف، 

المجال يمتاز بظروف جغرافية قاسية وظروف عيش غير 

هاته الجماعات دخلت في مرحلة من التراجع السكاني، . مالئمة

شدة مستويات العزلة ب تتميزواالنحدار وتغطي مجاال قوي 

 وضعف التجهيزات وكذا ضعف المؤهالت الفالحية،

، ويتعلق األمر بجماعات مجاالت طاردة مع معدالت نمو سالبة

والمرس، تتميز  ةزابغت، أوالد مكودو، أهل سيدي لحسن، أيت يتفج

هاته المجاالت بانحدارات ضعيفة كما أن التضاريس أقل وعورة 

 األطلس المتـــوسط –الفقــر والتنمية البشرية  – 33  خـــارطة
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من مساحات الجماعات التي  % 21مع المنطقة السابقة بمعدل مقارنة 

 .% 51يقل انحدارها عن 

 4001و 4991 بين الساكنة مجموع تطور:  3 جدول

 معدل التزايد السنوي الساكنة 

الجماعة 

 الحضرية

1991 1..1 1.11 91-

1..1 

1..1-

1.11 

- 0.15 5.15 2222 2950 2021 بولمان

 1.12 1.11 52109 51211 2111 رباط الخير

إيموزار 

 مرموشة

1101 1005 1015 1.25 1.92 

 الجماعة القروية

- 1.11- 1.11 5211 1111 1119 أيت المان

- 1.01- 5.22 1101 1011 1111 دارالحمرا

أوالد علي 

 يوسف

1251 2229 1211 5.11 -5.22 -

- 5.12- 5.12 1121 1150 1101 تلمزت

- 5.11- 5.11 9119 55010 51211 إغزران

- 5.20- 5.51 5922 1112 1152 درجالع

- 5.52- 0.11 5221 1011 1102 تفجغت

- 5.55- 0.21 1511 1215 2121 أوالد مكودو

اهل سيدي 

 لحسن

1212 1190 1212 0.21 -5.09 -

- 0.11- 0.12 1121 1120 1120 ةزابأيت 

- 0.10- 0.11 1101 1295 2010 المرس

 5.20 5.20 15201 59011 52119 كيكو

- 0.59 0.12 1220 1111 1122 ازوطات

 0.01 0.19 9112 9111 2900 لعنوصر

 0.22 0.21 9592 2151 2055 سكورة مداز

من خالل مجاالت ترابية بالكاد تحافظ على نموها الديمغرافي  -

يتعلق األمر بالمنطقة المتكونة . معدالت نمو سالبة ولكن ضعيفة

هاته المجاالت . ورة مدازمن جماعات تازوطا، لعنوصر وسك

تحتضن مناطق فالحية غير مسقية ولها مؤهالت من حيث 

 .وشدة عزلة هذا المجال تحول بقوة دون تأهيله. زراعة الورود

ويتعلق األمر بالمجاالت المحاذية مجاالت ترابية دينامية،  -

للجماعتين الحضريتين إيموزار مرموشة ورباط الخير وبصفة 

توفر على مؤهالت خاصة بزراعة الورود ت. أقل مدينة بولمان

هاته  ، ومستوى ال بأس به من حيث التجهيزات، طرق وأسواق

 .الجماعات تجتذب تيارات هجرة داخلية بالمنطقة

بصفة عامة، جاذبية األطلس المتوسط ترتبط بشكل قوي بالخاصيات 

. فكلما كان المجال وعرا وشديد االنحدار كلما كان طاردا: الجغرافية

نسبيا كثر حظا األجاذبية المجال مطبوعة بتدرج عام يتجه من الغرب ف

 .نحو الشرق األقل حظا

 

الدينامية الديمغرافية والكثافة السكانية  – 01  خـــارطة

 األطلس المتوسط –
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 مؤشرات التنمية البشرية:  4  جدول

 الجماعات

معدل  معدالت الفقر

تنمية 

 اجتماعي

معدل 

تنمية 

 بشرية
 الفارق 1..1 2..1

 الجماعة الحضرية

 0.22- - 1 51.1 55.1 بولمان

 0.25- - 1 51.5 51.5 رباط الخير

إيموزار 

 مرموشة
51.2 10.5 52.1 - -0.12 

 الجماعة القروية

 0.1 0.11 5 50.5 55.5 غتيتفج

 0.11 0.10- 55.2 11.1 51.2 أيت المان

 0.11 0.15- 51.5 15.1 52.1 المرس

 0.11 0.12- 51.2 19 52.1 تلمزت

 0.19 0.22 2.1 50.1 52.1 دارالحمرا

 0.11 0.11- 51.2 10.1 52.1 كيكو

 0.12 0.11- 1.1 10.2 51.5 ازوطات

 0.11 0.19- 1.2 15.1 51.1 لعنوصر

 0.11 0.19- 51.1 11.2 52.5 ةزابأيت 

 0.15 0.11 1.2 51.1 59 درجالع

 0.11 0.21- 50.1 10.1 59.1 سكورة مداز

 0.25 0.21 1.1 52.9 15.2 أوالد مكودو

 0.15 0.12 1.5 51.9 11 إغزران

أوالد علي 

 يوسف
11.1 19.1 2 -0.12 0.11 

أهل سيدي 

 لحسن
12.1 11.1 1.1 0.11 0.11 

 1001البحث الوطني حول الدخل ومستويات عيش األسر لسنة /اإلحصاء العام للسكن والسكنى: المصدر

جماعات األطلس المتوسط تسجل معدالت فقر مرتفعة مقارنة بمعدل 

(. 1001سنة  % 51.1و  1001سنة  % 51.1)هة عموما الفقر بالج

ونستخلص من تحليل مؤشرات التنمية البشرية ثالث مستويات من 

 :الفقر

 ا، المجاالت المعنية عرفت انخفاضمستويات ضعيفة من الفقر -

لمعدل الفقر من جهة، ومستويات مهمة من التنمية البشرية،  اقوي

لمدن كإيموزار مرموشة فتحت تأثير دينامية ا. من جهة ثانية

ورباط الخير وغير بعيد عن مدينة صفرو، استفادت هاته 

المجاالت من خدمات الطرق ومن الظروف الطبيعية المالئمة 

 (.بمحاذاة ضفاف وادي سبو وعلى المجاالت الضعيفة االنحدار)

معدل  التيهذا األمر يخص المجاالت : مستويات فقر متوسطة -

االستقرار ارتباطا باستثمارات المبادرة  طور ها يوجد فيالفقر في

الوطنية للتنمية البشرية، غير أن مستويات التنمية البشرية 

 .واالجتماعية تظل ضعيفة

بعيدة عن مجال تأثير التطبع المجاالت : مستويات فقر مرتفعة -

ويتعلق األمر . المدن والتي تتميز بظروف جغرافية جد قاسية

 .من حيث الساكنةبالجماعات التي تعرف تراجعا 

القــرى والمـدن  – 01  خـــارطة

 األطلس المتوسط –
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االستقرار البشري باألطلس المتوسط تتحكم فيه أساسا الظروف 

 :الجغرافية، الشبكة الهيدروغرافية والولوجية إلى الطرق

االستقرار حول المدن الدينامية كرباط الخير وإيموزار  -5

 مرموشة،

الطريق الجهوية : االستقرار حول المحاور الطرقية األساسية -1

 .101والطريق الجهوية  101جهوية ، الطريق ال 101

 .االستقرار بالمنخفضات وخاصة بالمنطقة الغابوية الوسطى -1

 

اعدة اقتصادية، تظل المدن مستقطبة لتيارات ـــرغم غياب ق

 .الهجرة

رباط الخير، بولمان : األطلس المتوسط حول ثالث مدنيتمحور 

عاشرة وإيموزار مرموشة، وتحتل على التوالي المراتب الخامسة، ال

والحادية عشرة داخل الجهاز الحضري بالجهة وبمعدل تمدن يصل 

59 %. 

 :هاته المدن ال تعرف وثيرة نمو واحدة بل نجد تباينات كاآلتي

بر مدنا أكثر دينامية تمدن رباط الخير وإيموزار مرموشة تع -

على التوالي ما بين  % 1.2و % 1.11)بمعدالت نمو مرتفعة 

 ،(1001و  5991

مدينة ذات دينامية ضعيفة بمعدل نمو إيجابي غير  ،لمانمدينة بو -

 (.بالنسبة لنفس الفترة %5.15)أنه ضعيف 

بالظروف الطبيعية ومناطق اإلنتاج ثم محيط رتبط يتوزيع الساكنة 

 .تأثير مدن الجهة المصغرة

بالوسط القروي، الساكنة تستقر أساسا على طول األودية وعلى 

 : أشكاال خاصة محاور االتصاالت وتتخذ بذلك

ساكنة تتجمع داخل مجاالت فالحية خصبة وعلى طول أودية  -

 سبو وكيكو،

على هوامش هاته المناطق، الساكنة تتجمع داخل قرى صغيرة  -

 ومتوسطة،

بعيدا عن المدن وعن مناطق اإلنتاج، الجزء األكبر من المجال  -

 .ضعيف من حيث استقرار الساكنة إضافة إلى تشتتها

، %20المصغرة تسجل مؤشر تشتت يقدر ب  ورغم كون الجهة

فساكنة األطلس المتوسط ليست كثيرة التشتت، فعدد من القرى 

والتجمعات تنتشر بمناطق التنمية الفالحية الشيء الذي قلص من حدة 

عوائق تنمية  – 02  خـــارطة

 األطلس المتوسط –المؤهالت الفالحية 
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اإلكراهات التي يمكن أن تعوق التنمية وبالتالي سيشكل ذلك دعامة 

 .س المتوسطواعدة للتنمية االقتصادية واالجتماعية لألطل

 ؤهالت االقتصادية ـــــالم

االقتصاد بالمنطقة المتجانسة لألطلس المتوسط يرتكز أساسا على 

 .الفالحة والصناعة التقليدية

 ةـــالحــفـــال

يعتبر األطلس المتوسط مجاال استراتيجيا بصفته خزانا للثروات 

ة ويشكل منطق. المائية والطاقية، تراثا طبيعيا وموقعا جد متنوع

هامشية على مستوى المجال الترابي، االجتماعي كما أنه لم يندمج 

وتحتضن المنطقة منتوجات . بالشكل الكافي في الدينامية العامة للجهة

 :متنوعة

 العسل، -

 النباتات العطرية والطبية، -

 زيت الزيتون وخاصة منتوج منطقة سكورة ذو الجودة العالية، -

 غت،يتفاح تفج -

 .والمعروفة بجودة لحومهاام ألغنلالتربية المكثفة  -

 :األطلس المتوسط يحتضن أقطاب نمو مهمة 

جماعة كيكو تعتبر مجاال استراتيجيا بالنسبة القتصاد األطلس  -

المتوسط من خالل أنشطته الفالحية، تربية المواشي والصناعة 

التقليدية التي تتيح تنمية المبادالت داخل سوق كيكو الذي يعتبر 

 .ةمن أهم أسواق الجه

منطقة إغزران والعنوصر حيث منتوجات الحبوب، الخضر  -

هاته المناطق  الثالث تضم الجزء األهم من حيث . والبقليات

 (.خاصة األبقار، األغنام والماعز)رؤوس الماشية 

حيث تربية الماشية، الغابة، المراعي والسياحة، : سكورة مداز -

 .كلها تشكل مؤهالت قوية للتنمية بالنسبة للجماعة

 السياحة والصناعة التقليدية

يحظى األطلس المتوسط بمؤهالت مهمة فيما يخص السياحة 

هاته األخيرة تترجم حاليا من خالل منتوجات . والصناعة التقليدية

ورغم تواجد . ، الجالبة، الزرابي بالصوف وخيوط الحرير"الحنبل"

مؤهالت بشرية كفيلة بالنهوض بحرف الصناعة التقليدية بالمنطقة 

الجبلية، فإن هذا القطاع يعرف صعوبات تعرقل تطوره ندرجها 

 : كاآلتي

 إكراهات ترتبط بتسويق المنتوج، -5

 ضعف ارتباط السياحة بمنتوجات الصناعة التقليدية، -1

غياب بنية تأهيل منتوجات الصناعة التقليدية وكذا المحالت  -1

 .الخاصة بها

جبلية محورا آخر وتعتبر تنمية أنشطة الصناعة التقليدية بالمنطقة ال

يمكن دمجه خالل وضع برنامج لفك الضغط والتقليص من اختناق 

ومن المقترح ترحيل بعض األنشطة والتفكير في جعل . مدينة فاس

. هاته المنطقة المصغرة مجاال مخصصا للصناعة والحرف التقليدية

لهذا الغرض ال بد من توفير ظروف االستقبال بالمراكز التي يمكنها 

لسكن  همناطق للحرف التقليدية وذلك بتوفير العقار الموجاحتضان 

الصناع التقليديين، القروض الصغرى، التكوين، وسائل النقل 

 .والمساعدة في تسويق المنتوج

بالنسبة للنشاط السياحي، األطلس المتوسط يزخر بمؤهالت كبرى، 

واألطلس المتوسط يتميز . حيث الغابة، الجبال والموروث الثقافي

مؤهالت العرض السياحي الخاص . نه مجاال سياحيا بامتيازبكو

 :نقدمه من خالل  الجدول التالي المصغرةبالجهة 

 مؤهالت القطاع السياحي الجماعات

 لعنوصرا
ضاية )غابة، جبل، ثالث محميات إيكولوجية وبيولوجية 

 (إيفر، ضاية إفراح وكدية أفورغاغ

 رباط الخير

يبالن، جبل، غابة، قنص، ، فج بو(م1590)جبل بويبالن 

فنون الطبخ، منطقة سياحية منصوص عليا في تصميم 

 (هكتار 105)التهيئة 

 غتيتفج

، أعشاب طبية، مشاهد، (هكتار 9200 )قنص، غابة 

من مغارات، منحدرات، إمكانية تجمع عدد من الجماعات 

درج الع)تنمية السياحة، اثنين من المحميات  لأج

 (وبويبالن

 ،مشاهد، منابع مائية، أودية(هكتار 9200)جبل، غابة  االدار الحمر

 قنص-غابة تازوطا

 درجالع

، قنص، (5911)، مآثر تاريخية (هكتار 1100)غابة 

مشروع سد مداز، عراقة في الطبخ، معاصر تقليدية 

 درجالعومحمية 

 إغزران
 10)جبل، ثلوج، منابع مائية، غابة، مأوى بتافرت 

 (سرير

 ، منحدر، محمية القنص(وادي سبو)مشاهد  مطرناغة

 غابة، فالحة، تقاليد أيت بزا

 أوالد مكودو
زراب )عين سبو، عين تمدرين، وادي سبو، شالل 

 ، مغارات، منحدر، غابة، قنص(سليمان

 غابة، منابع، مغارة أساف، مأوى، ثالث محميات  كيكو

 المرس

ينصور، مأوى مصنف دجبل، غابة، تقاليد، بصمات ال

،عدد من الجمعيات، قمة تشوكت، ضريح (يرسر 51)

 ".ضامن 52"

إيموزار 

 مرموشة

 1غابة، منبع استشفائي، موسم حب الملوك، متحف 

 أكتوبر، صيد وقنص

 سكورة مداز

مشاهد، شالل، منابع، موقع تفردوست، مغارة أيت حمو، 

ينصور، عراقة الطبخ، دسجد تاغروت، بصمات الم

 . محمية تشكوت

أوالد علي 

 فيوس

منابع، مشاهد، جبل، معالم تاريخية، مأوى، ولوج عبر 

 51الطريق الوطنية 

 جبل، غابة، محمية بوييبالن تمزلات

تقع بالمناطق حيث وفرة  مهمةقيمة ذات عموما، المنتوجات السياحية 

الغابات والمنحدرات، غير أنها ولسوء الحظ  تمتاز بمستوى عال من 

فوجود . بنيات اإليواء واالستقبالالعزلة وبهجرة الساكنة ثم ضعف 
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مجاالت طبيعية تتعرض باستمرار لضغط الطبيعة وضغط الساكنة 

، لذلك فتطور النشاط السياحي ال يمكن أن يتم إال من (اقتالع الغابة)

خالل نظام بيئي سياحي يستحضر احترام البيئة والتنمية االقتصادية 

 .في آن واحد

ور الصناعة التقليدية والسياحة ومن أجل استقطاب الزوار، فإن تط

باألطلس المتوسط يجب أن يتحقق من خالل فك العزلة عن المناطق 

 .ذات المؤهالت الكبرى وإحداث بنيات سياحية وحرفية مدعمة

 ةــــــابــــــــغـــال

األطلس المتوسط يعرف تنوعا من حيث التشكيلة النباتية التي تعتبر 

تعدد الظروف اإليكولوجية التي تطبع موروثا غابويا، وذلك من خالل 

: نجد المصغرةفأهم األصناف التي نصادفها بالجهة . هذا المجال

المساحة المغطاة من . البلوط األخضر، األرز، العرعار والصنوبر

، 1001قبل البلوط األخضر والصنوبر تعرف تراجعا مقارنة مع سنة 

 .بينما العرعار األحمر واألرز مستمر في االنتشار

، ةصغرممن بين العوامل التي تعوق األنشطة االقتصادية بالجهة ال

 .يقتضي األمر التمييز بين العوامل الطبيعية والعوامل البشرية

المائية وفيضانات األودية التي تعتبر  العوامل الطبيعية ترتبط بالتعرية

 .مصدر قلق ومخاطر بالنسبة للساكنة وممتلكاتها

وي على التربة وخاصة من ــــلى ضغط قوامل البشرية تفضي إــالع

 :الل ــخ

 ،التمدين الذي يطال األراضي الغابوية والفالحية 

  نفايات المياه المستعملة الخاصة بالمنازل، المؤسسات الصناعية

 والحرفية دون معالجة مسبقة،

 ،التقطيع المتواصل لخشب الطاقة 

 ،الرعي الجائر 

 ن أراضي فالحية اجتثاث واقتالع الغابة من أجل البحث ع

 جديدة،

 استغالل المقالع. 

 

 

 اءــــــــــمـــــال

الروافد األساسية للبالد . األطلس المتوسط يشكل خزانا للماء بالمغرب

تنطلق من هاته الكثلة، ورغم كونها غنية بالمياه، فالجهة المصغرة ال 

تتوفر على بنيات للتخزين اثنين من السدود موضوع مشاريع بأهل 

ثم سد سهب الماركة الذي شيد مؤخرا  كودولحسن وأوالد مسيدي 

مليون م 2.1بجماعة كيكو، بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب
1

هذا .  

السد يتجلى دوره في حماية كيكو من الفياضانات، يغذي الفرشة 

المائية ويضمن مياه السقي بالنسبة لهاته المنطقة المعروفة بزراعة 

 .الخضر

 

 

 أولية وتوجهات تحليل -1.6.1

من حيث دراسة الجهة المصغرة لألطلس المتوسط، من الممكن 

تلخيص المميزات، العوامل المعرقلة والعوامل المحفزة من خالل 

 : التالي المؤهالت، المعيقات، الفرص والمخاطرجدول 

 المعيقات المؤهالت

 مؤهالت حرفية وفالحية مهمة .5

 بخزان مائي بالنسبة للمغر .1

 مدن ذات ديناميةاثنين من ال .1

 مؤهالت غابوية غنية ومتنوعة .1

مجال استراتيجي باعتباره  .1

 خزانا للموارد المائية والطاقية

 مؤهالت سياحية غير مثمنة  .2

أصالة وعراقة التنظيم  .1

 االجتماعي

 احتمال كبير لتشتت الساكنة .5

انقطاع التواصل مع باقي تراب  .1

 الجهة

 تفاقم الفقر .1

قاعدة اقتصادية أقل تنوعا  .1

 نها يتم خارج الجهةوتثمي

 ظروف طبيعية قاسية .1

 محميات معزولة .2

ضعف تواصل السياحة مع  .1

 المنتوجات المحلية
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 الجهوي إلعداد التراب للتصميمتوجهات أولية 

 تأهيلمصاحبة التوجه الخاص بتجميع الساكنة القروية من خالل  .5

ودعم المدن، القرى والمراكز القروية وذلك بتزويدها 

 نيات وبقاعدة اقتصادية،بالتجهيزات، الب

تقليص الهجرة القروية من خالل تحسين الولوج إلى الخدمات  .1

 العمومية وخلق أنشطة مدرة للدخل،

أقطاب  تألهيلالتقليص من اختالالت الجهاز الحضري من خالل  .1

 التواصل بالقطاعات ذات الطابع القروي،

 دعم تنويع األنشطة غير الفالحية، .1

الت الصغرى، تشجيع األنشطة السياحية تطوير الدعم لخلق المقاو .1

 وحمايتها، تثمين وتدبير الموروث الطبيعي،

الحرص على تحسين جودة الحياة بالوسط القروي من خالل   .2

ى، حماية وتأهيل الموروث المادي والالمادي إعادة هيكلة القر

 القروي،

تطوير التكوين المهني للفاعلين االقتصاديين ومن ضمنهم المرأة  .1

 القروية،

 تجميع الكفاءات بهدف بلورة مشاريع تنموية،  .2

العمل على خلق مراكز صاعدة حول األنوية المتواجدة، مجهزة  .9

ير النقل من ومنظمة من أجل استقطاب الساكنة وذلك عبر تطو

. خالل تحسين الولوجية وبرمجة عمليات متواصلة لصيانة الطرق

كلم كمسافة قصوى يمكن  50 علىتقع هاته المراكز الصاعدة 

 .بالمناطق الجبلية من أجل قضاء الحاجيات اليومية قطعها

دعم خلق الجمعيات والتعاونيات التأطيرية وتدعيم األنشطة  .50

 . شبكات القروية المستدامة والتي تحدث

تدعيم اإلنتقال إلى أنواع مكثفة وشبه مكثفة في ما يخص  .55

 .تربية الماشية خاصة في المناطق التي تعرف ضغطات هامة

 

لألطلس المتوسط، التحليل الترابي مكن من  المصغرةبالجهة 

 :استخالص ثالث مجاالت المشاريع

 درج، العويتكون من جماعات إغزران، دار الحمرا،  عالية الجبل

 غت وأوالد علي يوسف،يفجت

 وتضم جماعات أوالد مكودو، سيدي لحسن،  المنطقة الوسطى

 وسكورة مداز،ا طتازو

 إيموزار ةزابمن جماعات أيت تكون يو السفح الشرقي ،

 .مرموشة، أيت المان، المرس، بولمان، كيكو ولعنوصر

والجدول الموالي يلخص أهم المؤهالت واإلكراهات، كما  يقدم 

ية يمكن تعميق التفكير فيها وأخذها بعين االعتبار خالل توجهات أول

 .المرحلة الموالية

 

 التوجهات اإلكراهات المؤهالت التقطيع

 عالية الجبل

 مؤهالت سياحية متنوعة -

 مؤهالت تربية المواشي مهمة بجماعة إغزران -

 منطقة إنتاج الحبوب -

 (خامس مدينة بالجهة)القرب من مدينة رباط الخير  -

 101يق الجهوية رمن قبل الطهيكلة  -

 تضاريس وعرة -

 ارتفاع معدالت الفقر -

 تمزلاغت وتيضعف التجهيزات بجماعات تفج -

 إفراغ سكاني وهجرة قروية مهمة  -

وضع مشروع مندمج لتنمية السياحة والصناعة التقليدية بمنطقة  -

 درجالعإغزران، الدار الحمرا و

 تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية -

 لشبكة الطرقية تحسين عام ل -

 المنطقة الوسطى لألطلس المتوسط

 ثروات مائية مهمة -

 غطاء نباتي متنوع -

بتربية المواشي  بجماعة  ة وأخرى خاصةيمؤهالت سياح -

 سكورة مداز

 ضعف شبكة الري -

 ارتفاع مستوى العزلة -

 هجرة قوية -

 حرائق واجتثاث الغابة -

 أوالد مكودو-تحسين مسلك رباط الخير -

شبكة الكمل يبجماعة سكورة مداز الذي س مشروع تنمية مندمجة -

 .المتكونة من إيموزار مرموشة ورباط الخير

 السافلة الشرقية

 مؤهالت سقوية مهمة -

 مؤهالت المغروسات الشجرية -

 سوق كيكو -

 مؤهالت تربية الموشي والفالحة بجماعات العنوصر وكيكو -

 101إعادة هيكلة المنطقة الصغرى للطريق الجهوية  -

 هيزات ذات مستوى متوسطالبعد عن التج -

 فياضانات على مستوى كيكو -

 اقتصاد أحادي الوظيفة -

من  101أنشطة الصناعات الغذائية على طول الطريق الجهوية  -

 أجل تثمين المنتوج الفالحي للعنوصر، كيكو وسكورة مداز

 تنويع االقتصاد -
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 ةــــــويـــلــــم -2.1

  المصغرة الجهة تقديم -1.2.1

الجهة المصغرة لملوية تقع جنوب جهة فاس بولمان، وتخص المجال 

حدود الالذي يمتد على الواجهة الجنوبية لألطلس المتوسط وإلى 

وتشكل مجاال يتكون أساسا من . بية للجهة مع الجهة الشرقيةالجنو

الهضاب ومنخفض ملوية الذي يقطع الجهة من الجنوب الغربي نحو 

 51المجال الترابي كما هو محدد  يتكون إداريا من . الشمال الشرقي

ويزغت، أوالد يوسف، سرغينة، قصاب ملوية، : جماعة قروية

س مرموشة، العرجان،إنجيل، يلم، أةزابساف، سيدي بوطيب، أيت يت

ميسور وأوطاط : و اثنين من الجماعات الحضرية وفريطسةارميلة 

 .  الحاج

من  % 11.2ملوية الجزء األكبر من إقليم بولمان وتحتضن تحتل 

نسمة سنة  512100الساكنة بالجهة المصغرة تقدر ب . ساكنة الجهة

ما بين  % 0.11ويبلغ متوسط معدل النمو . ومعظمها قروية 1051

 .وبذلك تعتبر الجهة المصغرة مجاال طاردا 1051و 5991

عاصمة )فمدن ميسور . اقتصاد المنطقة ينبني أساسا على الفالحة

تقوم أساسا بالوظيفة اإلدارية ( مركز الدائرة)وأوطاط الحاج ( اإلقليم

 .واقتصادهما يظل محدودا في تجارة التقسيط وخاصة تجارة األسواق

  الخاصة الترابية كالياتاإلش -1.2.1

  ةــــزلـــــــــــالع

المجال الترابي لملوية بعزلة طبيعية مقارنة مع باقي المجاالت يتميز 

الترابية الجهوية والوطنية، وتقع المنطقة بين األطلس المتوسط 

رقم  والهضاب العليا الشبه صحراوية بالشرق وتشكل الطريق الوطنية

س الذي يمتد على طول المجرى المائي المحور الوحيد والمتنف 51

وبرغم وضعية ميدلت . الذي يربط ميدلت شرقا بكرسيف غربا

المتوغلة بهضاب األطلس الكبير، فالمنطقة ليست متصلة بشكل 

حقيقي مع باقي التراب الوطني إال من خالل كرسيف وهو الشيء 

 الذي يفسر الكثافة النسبية لحركة السير على المحور الرابط بين

كما أن ملوية عموما محاصرة مقارنة مع . كرسيف-أوطاط الحاج

مستوى عزلة الساكنة  – 00  خـــارطة

 مـــلويـــة –القروية 
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وعالقاتها الخارجية موجهة أساسا نحو . جهتها وعاصمتها فاس

 .كرسيف بالشمال الغربي

تحليل أشكال تمظهرات االستقرار فإن على المستوى المحلي، 

ور الشبكة الطرقية، الطبوغرافيا وتوزيع الخدمات االبشري، مح

 : كشف عن ثالث مستويات من العزلةالعمومية ي

مجاالت مجهزة من حيث شبكة الطرق والتي تتوفر على خدمات  -5

والتي تقع على بعد أقل ( إعدادية، ثانوية، دار الوالدة)متوسطة 

ويتعلق األمر بمؤسسات . من نصف ساعة بواسطة وسيلة نقل

التي تمر من  51بشرية على طول الطريق الوطنية رقم 

وكذا مجموع القرى المحيطة سة طفرية وإلى غاية ملوي يقصابال

هاته المجاالت ليست لها مشاكل خاصة بالوصول إلى . ليبإنج

. الخدمات العمومية بغض النظر عن ظروف النقل العمومي

بالمقابل نجد بعض القرى والتجمعات البشرية المستقرة مباشرة 

بملوية بين مكدول أوالد دحو وتمدلفت إسرار غرب ميسور 

وبين ميسور ومنطقة شرق أوطاط الحاج تحتاج إلى الولوج نحو 

كلم من المجاري المائية  1التي تبعد بحوالي  51الطريق الوطنية 

 .لبعض المحاور

مجاالت مجهزة ببعض الطرقات غير أنها قد تكون بعيدة عن  -1

أو قد تعوقها  المدن وعن الخدمات العمومية المتوسطة

 .نتظام وأمن التنقالتطبوغرافيا وعرة مما يعرقل ا

تنديت، : بالنسبة للحالة األولى من المجاالت، األمر يهم - أ

ميطر وفكوس الواقعة بأقصى الشمال الشرقي للجهة 

وكذا مجاالت تكوتامين بعين لعلو وتكنتتشة بأقصى 

 .جنوب الجهة

بالنسبة للحالة الثانية من المجاالت، نجد المجاالت التي  - ب

ى غاية سرغينة بالشمال س مرموشة وإليتنطلق من ألم

على شبكة طرقية  ارغم توفره والتيللجهة  الغربي

من إكراهات عاني ت يفهمن إيموزار مرموشة  اوقربه

 .    الطبوغرافيا

وأخيرا المجاالت التي تبعد عن الخدمات العمومية وعن المدن  -1

والتي ال ترتبط بطريق معبدة أو بوسائل النقل، هاته المجاالت 

( المرجة، تاوريرت)ملوية  يقصابالتواجد جنوب جد معزولة وت

 .ل حيث العزلة شديدةيوشرق إنج

 رىــــــدن والقــــالم

، حيث اثنين من المدن تهيكل   %10.91معدل التمدن بملوية يقدر ب

 ملــــويـــة –المـــدن والقـــرى  – 01  خـــارطة
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الجهة المصغرة، ميسور وأوطاط الحاج، تحتل على التوالي المرتبتين 

كال . جهة من حيث الحجمالثالثة والسادسة داخل الجهاز الحضري بال

كما أن ميسور بمعدل تزايد متوسط . المدينتين تعرف تطورا مترسخا

تعتبر مدينة ذات دينامية وأوطاط الحاج بمتوسط %  1.11يقدرب 

كال المدينتين بملوية . وبذلك تكاد تكون طاردة 5.2معدل نمو يقدر ب

برامج  لهما صبغة إدارية أساسا دون استشراف تنويع وظائفها لغياب

 .إرادية وطموحة وبسبب عزلتها

. بالوسط القروي، الساكنة استقرت أساسا على طول ملوية

الطبوغرافيا والظروف المناخية واالقتصادية للمنطقة أدت إلى أشكال 

 :خاصة من االستقرار مع

ساكنة قروية تتجمع على هوامش المجاالت الفالحية الخصبة  -5

 القرى الكبيرة الحجم، على طول ملوية وعلى شكل سبحة من

خارج هاته المنطقة المنتجة، الجزء األكبر من المجال جنوب  -1

 وشمال ملوية ال يزال غير آهل بالساكنة،

فوق هضاب األطلس المتوسط، الساكنة استقرت سواء على  -1

وعلى أشكل قرى صغيرة متجمعة، أو سواء بصفة متفرقة فوق 

 .هوامش األراضي المنتجة

. نة القروية ليست متشتتة بشكل كبير في مجال ملويةفي النهاية، الساك

ورغم تواجد مناطق متشتتة، فهذا التشتت ال يعني مناطق اإلنتاج التي 

في المقابل، يطرح ذلك مشكل تضارب . تظل جد محدودة في المجال

 .االستعمال داخل مجال حيث األراضي المحروثة تعتبر نادرة

كذلك مشكل المسافات بين شساعة المجال الترابي لملوية يطرح 

المجاالت المستغلة والمراكز الحضرية، كأرضية للخدمات الرفيعة 

 .وللدينامية االقتصادية والثقافية

 

 زات   ـــــالتجهي

ملوية بشكل كبير من استفادت كما هو الشأن بالنسبة لمجموع الجهة، 

وبتعميم . المجهود الوطني من حيث التجهيز بالوسط القروي

، الجهة ال (% 91)ء، الولوج للطرق وللماء الصالح للشرب الكهربا

في حين، بعض بؤر التخلف الزالت حاضرة . تعاني إكراهات كبرى

 : وخاصة

 ملـــويـــة –البنـــى التحتية  – 08  خـــارطة
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 غربفيما يخص الشبكة الطرقية، المناطق اآلهلة بالسكان  -5

تعتبر معزولة رجان العملوية شمال  يقصابالل، وجنوب يإنج

 .كوال تتوفر سوى على منفد من خالل مسل

بالنسبة للماء الصالح للشرب، فرغم الولوج إلى هاته الخدمة التي  -1

جد ظل يتم تعميمها إلى حد كبير، فإن التزود من خالل شبكة 

، سرغينة، لينجإسوى بعض التجمعات حول خص يمحدود وال 

باقي المجال . ملوية، ميسور، أوطاط الحاج وتيساف يقصابال

 .من خالل نظام تقليديالسقايات العمومية أو إمابيتزود 

فيما يخص الكهرباء، نجد بعض الجيوب السكنية ليست مرتبطة  -1

 .ليإنج غرببشبكة الكهرباء وتستقر 

عالقة بهاته النقطة األخيرة، يجب توضيح بأن مجموع التراب 

بخطوط الضغط المتوسط تتوافق ونمو  ىمغطالمستغل بملوية 

 .األنشطة االقتصادية

اسا البنيات المتعلقة بالجانب البيئي الذي بالوسط الحضري، نجد أس

محطة )يعرف اختالال في غياب تام لمحطات معالجة المياه المستعملة 

هناك مشاريع لبناء . ولمطارح مراقبة( أوطاط الحاج في حالة توقف

محطة معالجة الماء الصالح للشرب في طور الدراسة من قبل المكتب 

 .  لكال المدينتين الوطني للماء الصالح للشرب بالنسبة

 ريةـــــر والتنمية البشـــــالفق

عما كشف يملوية ب 1001و 5991تحليل نمو الساكنة القروية بين 

 :يلي

هاته الجماعة (.  %0.51-)سرغينة : جماعة طاردة بامتياز -

دخلت في مرحلة تراجع الساكنة تترجم من خالل الهجرة القروية 

 .المكثفة

ل منها معدل تزايد إيجابي لكنه أربع جماعات طاردة سجلت ك -

، سيدي (%0.2)ل ي، إنج(%0.01)س مرموشة يالم: ضعيف

 (.%0.29)سة طوفري( %0.21)بوطيب 

اثنين من الجماعات ذات نمو متوسط وسجلت كل منها معدل  -

(. %5.55)وويزغت ( %0.91)ملوية  يقصابال: تزايد متوسط

 .وتنجح في الحفاظ على نموها الطبيعي

ذات دينامية متوسطة وسجلت كل منها معدل  ثالث جماعات -

يكشف عن قدرة االحتفاظ بنموها الطبيعي نسبيا تزايد مرتفع 

رجان لعا: ولكن كذلك اجتذاب تيارات هجرة محلية داخلية

 (.% 1.11)وتيساف ( 5.91%)

 ملــــويـــة –الفقــر والتنمية البشرية  – 02  خـــارطة
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تؤكدها اإلسقاطات الخاصة  يالجماعهاته األرقام على مستوى  -

تعكس وضعية تجسد تصورا ،  والتي 1051بالساكنة برسم سنة 

. جد مؤكد يكشف عنه تحليل التوزيع المجالي لساكنة كل جماعة

مستغل حيث نتواجد أمام غير فالجزء األكبر من مجال ملوية 

 : الوضع التالي

   مجاالت طاردة ويتعلق األمر بالمجاالت البعيدة عن المراكز

 أعالي األطلس المتوسط، وبدايةالحضرية داخل مسطحات 

 وهي تجمعات بشرية على طول : ت ذات نمو متوسطمجاال

 شرق ميسور، 51ملوية وعلى الطريق الوطنية رقم 

  المجاالت الدينامية وتتواجد على طول ملوية وخاصة فوق

 شرق 51المحور األكثر دينامية  بالنسبة للطرق الوطنية 

 .أوطاط الحاج

البلديات والجماعات 

 القروية

نسبة الفقر سنة 

1..2 

مؤشر 

sévérité1..2 

 0.9 52 ألمس مرموشة

 5.1 59.1 رجانعال

 5 51.1 ليإنج

 0.9 51.9 رميلة

 5.1 11.1 سةطفري

 5.5 51.1 ملوية يقصابال

 0.2 50.1 (بلدية)ميسور 

 0.2 51.1 ويزغت

 0.1 51.1 أوطاط الحاج

 5.1 15.1 سرغينة

 0.1 9.1 سيدي الطيب

 0.1 2 تيساف

ساكنة تميل إلى الحفاظ على استقرارها عموما يمكن القول أن ال

بالجهة كلما اقتربنا من ملوية ومن المحور الرئيسي الخاص بالطريق 

مع ترجيح االستقرار بالمناطق القريبة من الوسط  51الوطنية رقم 

الحضري، األكثر إنتاجا والواقعة على  المنفد األساسي بالجهة حول 

 .أوطاط الحاج

التي تهم تحليل مستوى الفقر، التنمية  هاته النتائج تنضاف لتلك

هم الجماعات تالبشرية والتنمية االجتماعية وكذا نتائج البحث الذي 

تعتبر عوامل تهم   والخصاصةبالجهة والذي أظهرت نتائجه أن الفقر 

وباألخص المناطق المعزولة والبعيدة عن  ،أساسا الوسط القروي

تشار انطالقا من هوامش هذه التحاليل كشفت عن خريطة االن. المدن

 :المدن والمراكز الحضرية نحو المناطق البعيدة والمعزولة خاصة

مستوى فقر نسبيا ضعيف ومستوى مستحسن من حيث التنمية  -5

قرية )البشرية واالجتماعية بالضاحية المباشرة للمدينة 

، مستويات متوسطة وقارة وتهم كل من قرى تيساف (رجانعال

ي لمعدالت الفقر والتي حسب بحثنا ، ثم ارتفاع قوسةطوفري

الميداني ستستمر في االرتفاع على مستوى التجمعات البشرية 

 . بكل من ترنست، الناظور، ميطير، فكوس، تندت وزرزاية

مستوى فقر نسبيا ضعيف على مستوى ميسور وهوامشها  -1

القريبة والتي ترتفع كلما ابتعدنا نحو الجنوب الشرقي، غير أنها 

يات متوسطة  وخاصة بأوالد بوخلفة، واد دحو، تظل في مستو

ثم مستويات نسبيا مرتفعة من حيث . ملوية يقصابالسعيدة و

الفقر والتي تستمر في االرتفاع بالنسبة للمناطق المعزولة جنوب 

ويزغت عى مستوى المرجة، تاوريرت،  -ملوية يقصابالمحور 

 .تيكوتامين، تدميعة، عطشانة، بوكردان وأيت علو

ل التي تعرف يرا نفس التصور تعاد صياغته حول إنجوأخي -1

مستويات متوسطة من الفقر والتنمية البشرية واالجتماعية والتي 

يحيط بها مجال شاسع حيث القرى والتجمعات البشرية تعتبر 

معزولة وتعاني ظروفا مناخية وطبوغرافية قاسية وحيث 

 .مستويات الفقر نسبيا مرتفعة ومستمرة في االرتفاع

ترتبط المجاالت بموما، بجهة ملوية خريطة انتشار الفقر وتكراره ع

 :بثالث متغيرات

 الولوج إلى الطرق وإلى وسائل التنقل،: العزلة -5

 الولوج إلى الخدمات العمومية، -1

 .المؤهالت االقتصادية للمجال -1

يقتضي األمر العمل وفي آن واحد على ثالث  ،لتجاوز ظاهرة الفقر

لطرقية، تشجيع النقل العمومي، تجميع المرافق جبهات بتقوية الشبكة ا

ينبغي ( مراكز قروية)داخل أنوية قروية  ذات مستوى متوسط

تطويرها وحث الشباب على تطوير األنشطة الشبه فالحية بفضل 

صغرى، تأطير  قروضتكوين، عقار، )مساعدات متعددة 

 (.ومصاحبة

 ة  ــــاديــــالت اقتصـــؤهـــم

 ف الطبيعيةفالحة رهينة الظرو

يعتبر مناخ المنطقة مناخا شبه صحراوي، حيث ال يتجاوز معدل 

ملم  550:  1001 – 5911ما بين سنوات   )ملم  110التساقطات 

التربة ضعيفة، (. ملم بميسور  521ملم بأوطاط الحاج،  512بتنديت، 

وعند تواجدها تكون مغلفة بغالف صلب، باستثناء أعماق المنحدرات 

هاته الوضعية جعلت معظم تراب جهة ملوية . غرينيةحيث التربة 

مغطى بسهوب الحلفاء وأن الفالحة ال يمكنها أن تتم إال في أعماق 

فعلى . ومن المياه السطحية  غرينية المنحدرات مستفيدة من أتربة

جنبات وادي ملوية وروافده تطورت المزروعات السقوية وزراعة 

متوسط  بمحاذاة مجاري م ك 100الورود على شريط ال يتجاوز 

 .المياه

بعض المجاالت، حيث الطبوغرافيا والهيدروغرافيا جد مالئمة، 

رجان عال، (²كلم 51أكثر من )عرفت تطورا مهما وخاصة بتندت 

أكثر )، تيساف (²كلم 2أكثر من )، أوطاط الحاج ( ²كلم 1أكثر من )

(. ²لمك 51أكثر من )ل يوإنج( ²كلم 2أكثر من )، ميسور (²كلم 2من 
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تشكل بعض المناطق واحات  خارج المجرى األكبر لوادي ملوية،

حقيقية تبرز داخل هذا المجال الشاسع والقاحل، كتزغت، تاوريرت 

 .وترنست

تحليل نتائج التشخيص الترابي االستراتيجي الذي هم معظم 

الجماعات، إضافة إلى أرقام القطاع الفالحي، تكشف عن مؤهالت 

 :بمجموع منطقة ملوية وإكراهات الجماعات

  مؤهالت فالحية خاصة بالنسبة للمناطق السقوية نظرا لتواجد

أراضي خصبة ومياه وخاصة على طول وادي ملوية، في سافلة 

 ، ويزغت وتندت،سةطفريس مرموشة، يل وحول ألميسد إنج

  مؤهالت على مستوى تربية الماشية بمجموع الجماعات نظرا

 .محلية في هذا المجال لشساعة المراعي وتراكم خبرات

 :بالمقابل، هاته المؤهالت توجد في مواجهة

  تدهور بعض المراعي نتيجة االستغالل الجائر وكثافة قطيع

 المواشي،

 ،شدة التجزيء وصغر حجم األراضي المزروعة 

 ،الوضعية العقارية لألراضي 

 ،محاكاة التقنيات الفالحية والرعوية العتيقة 

 لفالحية وارتفاع معدالت الهجرةتخلي الشباب عن األنشطة ا. 

بعيدا عن األنشطة الفالحية، منطقة ملوية تنطوي، كذلك، على 

 : مؤهالت أقل أو غير مثمنة وخاصة

مجاالت تناسب تطور أنشطة سياحية كما هو الشأن بالنسبة  .5

بجماعة تيساف، محمية أوطاط الحاج ومنطقة تيجانت " لسفولة"

 س مرموشة،يبألم

بتيساف، حيث المورد الوحيد " بخان" اصة موارد معدنية وخ .1

 المستغل حاليا بالمنطقة هو منجم الغاسول بسيدي بوطيب،

 ،" الحنبل"خبرة ورصيد حرفي خاصة بالنسبة لصناعة  .1

نباتات طبية، عسل ونباتات عطرية، : منتوجات المجاالت الغابوية .1

 ،....قنص

لى يومنا مؤهالت الطاقة الشمسية الغير مستنفدة والغير مستغلة إ .1

 .هذا

تنمية العالم  العمل علىيجب بالنظر لخصوصيات مجال الجهة، 

القروي باالستعانة بالمشاريع المندمجة حيث البحث، المصاحبة 

والتجهيز يجب أن تواكب الفالحين إليجاد حلول متجددة وتجاوز 

انطالقا من اآلن، بعض . الصعوبات المالزمة للوسط وخصوصياته

لـمخطط التنمية الجهوي  ة تم تداولها خاصة بالنسبةالمشاريع التنموي

 مـلـــويــة –عـوائق تنمية المؤهالت الفالحية  – 06  خـــارطة
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، باعتبارها جماعة (إقليم بولمان)جماعة تيساف غطي يالتي  المندمج

.  % 99تشكل المراعي بها حوالي  ،هكتار 110 000كبيرة تحتضن 

 5100هكتار منها  1900أما المساحة الصالحة للزراعة فتقدر ب 

ت المتوقعة للمشروع تكمن أساسا االنعكاسا. هكتار تستفيد من السقي

في تحسين المدخول وكذا ظروف عيش الساكنة المستفيدة، تطوير 

المنتجات الفالحية، وكذلك حماية الموارد الطبيعية عبر مختلف 

مكونات المشروع الذي ينبغي تقوية بنياته االجتماعية األساسية، 

خدمات  هذا المشروع استفاد من. الصغير والمتوسط  السقيتحسين  

المعهد الوطني للبحث الزراعي بمكناس والمدرسة الوطنية للزراعة 

بمكناس، كما استفاد في ميدان المصاحبة التقنية من وضع برنامج 

بحث وتطوير من أجل تحديد دينامية زرع النباتات ودينامية اإلنتاجية 

. مربو الماشية بتيساف استفادوا من دورات تكوين. تيساف بسهوب

مشروع تطلب تدخل منظمات غير حكومية وجمعيات والوكالة قيادة ال

الوطنية لتربية الغنم والماعز من أجل إنجاز تجهيزات تروية المواشي 

إنشاء وحدات إنتاج )و تحسينها وراثيا، تثمين زيت الزيتون 

 .الغنم أصناف من منتقاة تجمعات وخلق ، (عصرية

خاصة لألوساط مخطط المغرب األخضر، على وعي باإلشكاليات ال

الصعبة، حيث تمت اإلشارة إلى ضرورة تأهيل بعض الفاعلين 

 المخطط. ومواجهة الفقر القروي من خالل تحسين المدخول الفالحي

الفالحي الجهوي لفاس بولمان الذي يندرج في إطار مخطط المغرب 

األخضر حدد بالنسبة  للوحدات المجالية الفالحية الواقعة بهضاب 

زراعة الورود، البقليات، الزيتون واللحوم : اور للنموملوية أربع مح

 .الحمراء

فيما يخص هذا القطاع األخير، يجب التذكير بأن مدن أوطاط الحاج 

وميسور تقع في قلب مجال شاسع ومنعزل يمتد حتى حدود جهة 

. الشرق والموجه نحو تطوير أنشطة مهمة على مستوى تربية الماشية

برامج موجهة لإلنتاج في العالية و السافلة  تطوير هذا اإلنتاج يقتضي

 :وخاصة

خلق مركز للبحث لتحسين وانتقاء أصناف من أجل تطوير  -5

 تقنيات خاصة جديدة بالوسط الشبه جاف بالجهة،

خلق مراكز تكوين  موجهة لمجموع أشكال المنتوج بدءا من  -1

الرعي والترحال وصوال للمجزرة دون إغفال تثمين أوتسويق 

 المنتوج،

لق سوق عصري ذات مستوى وطني يمتاز بتوفير عدد من خ -1

مجزرة، تحويل، تثمين وتخزين منتوجات تربية : المكونات

 .الماشية

هذا المعطى يتطلب أرضية حضرية من أجل تطويره، وبالنظر 

للتمظهر المجالي لإلنتاج، تبدو أوطاط الحاج األكثر تأهيال لتلعب هذا 

 .الدور

 مية رغم هشاشتهاوب الحلفاء ذات أهـــــسه

هكتار ينتمي  115 115على مستوى الجهة، سهوب الحلفاء تمتد على 

ويتم تسييرها من قبل ثالث مراكز . ملوية المصغرةمعظمها للجهة 

لحماية وتنمية الموارد الغابوية التي تعمل على تدبير المجال الغابوي  

 .بولمان، إيموزار مرموشة وأوطاط الحاج: وهي

منظومة البيئية للحلفاء تخفي تنوعا بيولوجيا وعددا تجانس هاته ال

هاته السهوب من الحلفاء . كبيرا من المؤهالت من أجل تنمية الجهة

، (تجنب التعرية)تقدم أهمية كبرى على المستوى اإليكولوجي 

بصفة (. المجاالت الرعوية)واجتماعي ( صناعة الورق)االقتصادي 

 .بة التصحرعامة، تشكل عامل توازن أساسي لمحار

في المقابل، هاته الكثل من الحلفاء التي طالها تدهور كبير نتيجة 

أنشطة الساكنة والتدخل البشري الغير معقلن حيث الرعي الجائر، 

استغالل أراضي سهوب الحلفاء، الجمع المكثف لحطب التدفئة، 

فالمساس بهذا الوسط يكاد يعرض مجموع ...  .االجتثاث، الحرائق

وفي حالة التدهور، يصبح النظام البيئي بطيئا . ئي للمخاطرالنظام البي

أو غير قادر على البناء من جديد، مقاومته ضعيفة أو منعدمة، وعتبة 

نتيجة هذا المسلسل هو تراجع . بسرعة بلوغها تم رجوعه اإليكولوجية

، وهو المعدل المالحظ % 1سنوي يقارب  معدل بمتوسط الحلفاء

جهوي وبالتالي نحن أمام توسع متوالي للمشاهد بالنسبة لكل المجال ال

أخرى فالمجاالت حيت التأثير والتدخل  من جهةو. الصحراوية

 .بها ضعيفاالجفاف  أثريكون مفعول البشري ضعيف أو منعدم، 

إدماج الحلفاء ضمن مسلسل التنمية االقتصادية واالجتماعية بالجهة 

ايتها، تثمينها يفترض إعداد برنامج وطني متجانس يهدف إلى حم

 .وتطويرها

 الصة وتوجهات أولية ـــخ 1-2-1

 :تشخيص الجهة المصغرة المتجانسة لملوية يمكن تلخيصه كما يلي

 المعيقات المؤهالت

أراضي خصبة على طول  .5

 ملوية

سهوب الحلفاء ومراعي ينبغي  .1

 تثمينها

مدن في قلب جهة شاسعة ذات  .1

 مؤهالت رعوية كبيرة

 نةمؤهالت سياحية غير مثم .1

ثاني شريان طرقي على  .1

 المستوى الوطني بالجهة

منتوجات طبيعية وذات عالقة  .2

بالمجال غير مستغلة وغير 

 مثمنة

 ساكنة قروية نسبيا متجمعة .1

مؤهالت على مستوى الطاقات  .2

المتجددة وخاصة الطاقة 

 الشمسية بتساف

مدينة نسبيا  ذات دينامية  .9

 ديمغرافية

مجال معزول مقارنة مع باقي  .5

 لجهةمجاالت ا

 مناخ شبه جاف .1

محدودية الموارد من حيث  .1

 األراضي وشدة تجزئها

وسط قروي ساكنته في تراجع  .1

 وتسير نحو الشيخوخة

 سهوب حلفاء ومراعي جد هشة .1

من حيث التجهيزات  تخلفبؤر  .2

 والخدمات

 (أوطاط الحاج)مدينة طاردة  .1

 مدن ذات صبغة أساسا إدارية .2

ساكنة وأنشطة متفرقة على  .9

 (افةالمس)مجال شاسع 

 المخاطر الفرص

بوابة ولوج نحو مجال شاسع  .5

 حيث أهمية المؤهالت السياحية 

 تطوير محور مكناس ميدلت .1

 تنمية كرسيف .1

وزن فاس على المستوى  .1

 الوطني

التصحر نتيجة االحتباس  .5

 الحراري

 تراجع الفرشة المائية لملوية .1

 .االستقطاب المتصاعد لفاس .1
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 :هانات تخص التهيئة والنمونستخلص بالنسبة للجهة المصغرة أربع ر

 

 روية ـــــاكنة القـــتثبيت الس

 : العمل على تثبيت الساكنة يدعو لما يلي

 :رفع مداخيل األسر القروية وذلك من خالل -1

ترشيد وعصرنة االقتصاد القروي وهذا يستدعي عمليات  - أ

، المدخالتبنيوية وقطاعية خاصة ما يتعلق بالعقار، 

مج التهيئة المجالية من خالل خلق ولكن كذلك برا. التجهيزات

ظروف انبثاق دينامية حقيقية للبحث والتنمية ارتكازا على 

البحث الجامعي، التكوين المهني . تطوير المناطق الشبه رطبة

واللوجيستي يجب إحداثهما بمجال حضري مالئم لتطوير 

كذلك، يقتضي األمر، في . من مستوى عالي قطاع ثالث

ميسور وأوطاط الحاج من أجل استقطاب العالية، تأهيل مدن 

في ...( باحثون، مكونون، مقاولون)عدد من التخصصات 

إطار منطق من الحركية وترجيح إطار وجودة حياة من 

 .مستوى عالي

 

يتم ذلك من خالل جرد قطاعي  .تنويع القاعدة االقتصادية - ب

منهجي ونسقي لمؤهالت المجال الجهوي ومن خالل تهيئة 

كما أن . ستغالل المستدام لهاته المؤهالتتتوافق مع اال

مؤهالت الصناعة التقليدية ال يتم تثمينها بالشكل المطلوب 

داخل الجهة الشيء الذي يستدعي إنشاء مناطق صناعية 

هاته المناطق يجب خلقها بالقرب من . مجهزة وسهلة الولوج

التجمع في  الساكنة القروية المترسخة معرفيا داخل إطار 

هاته المناطق الخاصة باألنشطة (. و مستوى أدنىأ)القرى 

 .يجب أن تكون مصحوبة بتكوين وتأطير مالئمين وعن قرب

فيما يخص األنشطة السياحية، فك العزلة وتوازن المناطق ذات أهمية 

تعتبر مستلزمات وواجبات أولية وخاصة فك العزلة وتهيئة المحمية 

لك، يجب ضمان الولوج كذ. اإليكولوجية والبيولوجية ألوطاط الحاج

 1511والطريق الجهوية رقم  51إليها من خالل الطريق الوطنية رقم 

لدمجها في آن واحد ضمن المدارات الجبلية باألطلس المتوسط 

 .وضمن مدارات المناطق الجافة بالشرق

أخيرا، تثمين المؤهالت الرعوية وسهوب الحلفاء بشكل مستدام 

مراعي وخاصة بالنسبة لمجاالت يتطلب تهيئة المسالك وممرات ال

 .ة الشاسعةطستيساف وفري

 :فك العزلة عن الوسط القروي وذلك من خالل -1

ل يإلى المجاالت المعزولة شرق إنجتهيئة الطرقات للولوج  - أ

 .ملوية يقصابالوجنوب 

نحو المناطق  11خلق منافذ من خالل الطريق الوطنية  - ب

 .اآلهلة بالسكان على طول ملوية

من خالل تهيئة طريق ج الجهوي للمنطقة تحسين االندما - ت

إيموزار مرموشة، التي تسمح باالنتقال إلى -ملوية يقصابال

فك العزلة عن بعض الجيوب اآلهلة بالسكان داخل مركز 

الجهة المصغرة وتثمين الموارد الطبيعية المتواجدة بها 

 (.مقالع، معادن، نباتات طبية وعطرية، أراضي المراعي)

لى الخدمات المتوسطة والرفيعة وتحقيق تحسين الولوج إ - ث

بخلق شبكة  األموال، األفراد و البضائعرؤوس مبادالت 

مواصالت مالئمة وقابلة للعيش تربط القرى والمراكز 

ويجب أن يتم ذلك في تكامل مع التفكير . القروية بمدن الجهة

 .في إعادة هيكلة الوسط القروي

. لإلعالم واالتصال تعميم الولوج نحو التكنولوجيات الجديدة - ج

باعتباره أداة حقيقية لإلنتاجية ولكن كذلك كآلية لفك عزلة 

 .العقول وإنجاح الممارسات االقتصادية

 

هيكلة المجال حول قرى ممكنة الولوج، مجهزة وتحتضن  -1

خدمات عمومية وأنشطة اقتصادية ذات عائدات اقتصادية فعالة 

ية المجال مختلف التحاليل تبرز أن تعميم تغط. ومعيشية

بالخدمات العمومية ليس مرادفا للفعالية والنجاعة، وأن األنشطة 

القروية تعترضها بالدرجة األولى مشاكل العزلة والتسويق بفعل 

المشاكل التي . غياب االتصال بالمدن التي غالبا ما تكون بعيدة

تصادفها مختلف القطاعات على مستوى الحجم، الموارد البشرية 

مات العمومية تحيلنا بمنهجية على مشكل تشتت وتجهيزات الخد

كباقي الجهة تشتت الساكنة   ،فرغم كون ملوية ال تعاني .الساكنة

تعدد التجمعات الصغيرة وغياب وشساعة المجال فإن القروية، 

تراتبية وظيفية أو مستوى وسيط، داخل هذا الجهاز، بين المدن 

أجل تجاوز  ومن. والتجمعات الصغيرة يطرح عددا من المشكل

الساكنة القروية،  تجمعذلك، يجب أن نسهر على تحقيق 

 :وخاصة الشباب منهم، حول المراكز المندمجة حيث تم اقتراح

 عقار موجه للسكن، - أ

عقار مخصص ومجهز لفائدة األنشطة الشبه فالحية  - ب

ورشات اإلصالح، المهن الصغيرة، تجارة المواد )

 ،وأنشطة الصناعة التقليدية...( األولية

خدمات عمومية تشكل صلة وصل ويمتد إشعاعها على  - ت

مجموعة من المجاالت القروية من أجل الوصول إلى حجم 

 معيشي،

توفير عرض على مستوى النقل واالتصاالت السلكية  - ث

والالسلكية فعال، باإلضافة إلى شبكة طرقية يمتد إشعاعها 

 .إلى مجموع المجاالت التابعة لها

المناطق األكثر سكانا بملوية وتبعد الواحدة هاته المراكز تبرز داخل 

وستتم برمجتها على أساس نواة . كلم 10عن األخرى بحوالي 

متواجدة مسبقا قد توجد عند ملتقى محاور طرقية مهمة، أو قد تتواجد 

فوق مجال ترابي له تقاليد مترسخة في التسيير على المستوى 

 ....التاريخي، الديني، االقتصادي

مبدئيا ودون أحكام مسبقة، عن نتاج المشاورات، بأننا يمكن القول 

 .س مرموشةيل وألمينقترح  ويزغت، إنج
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 تنويع االقتصاد الحضري

العمل على تثبيت ساكنة ملوية يتم كذلك من خالل تنويع القاعدة 

هاتين األخيرتين تشكالن .  االقتصادية لمدن ميسور وأوطاط الحاج

ى بالجهة موازاة مع منطق الهجرة خيارا محليا للميتروبوالت الكبر

قاطرة  ستشكلوخاصة تلك المتعلقة بفئة الشباب الحامل للشواهد، التي 

هذا النمو الحضري يجب أن . للعصرنة وتنمية األنشطة القروية

يرتكز على مؤهالت المجال الخلفي القروي كما هو الشأن بالنسبة 

 :لكال المدينتين كما يلي

. ستمر في لعب دور إداري تأطيري، عاصمة اإلقليم تميسور -5

هاته الوظيفة يجب أن يتم استكمالها بدور االندماج الجهوي 

مجاالت ثقافية، معارض . والوطني من خالل االنتشار الثقافي

الخ، التي تغيب بمجموع اإلقليم ستكون منافذ ...فالحية، تنشيط

ل كما أن جاذبية المدينة تتم من خال. لولوج وتحقيق هذا االندماج

تحسين جودة الحياة وتقديم عروض عقارية بمستوى عال يمكنها 

من اجتذاب الشباب حاملي الشهادات و تحويل محور الهجرات 

 .في االتجاه المعاكس

يعتبر مركزا ضمن مجال شاسع معزول ذو أوطاط الحاج  -1

تطوير المركز يتم من . مؤهالت فالحية ولكن خاصة رعوية

التي ستتحكم في مجال يمتد " اللحوم"خالل خلق وتطوير صنف 

ومن أجل تطوير الجانب .  جهة الشرقجنوب  من ملوية نحو

الصناعي لهذا الصنف يجب البحث والتطوير، التحويل 

والتثمين، اللوجستيك، فأوطاط الحاج تتوفر لديها كل المؤهالت 

 .لتصبح قاعدة لمجموع هاته األنشطة

 مستدامةإدماج الجهة المصغرة ضمن مسلسل التنمية ال

. رغم وعودها، مجال ملوية يظل هشا وخاضعا للظروف المناخية

 مستدامةغير  تصبح أن يمكنهاوفالتربة، الماء والحلفاء تعتبر مهددة، 

إذا كانت األنشطة االقتصادية  تتطور بصفة غير عقالنية وال تحترم 

يمكن للجهة المصغرة أن تنخرط فيما  ،عالقة بذلك. الموارد الطبيعية

 :يلي

. تطوير أصناف فالحية تحترم الخصوصيات المحلية -5

وخاصة تلك التي يمكن استغاللها صناعيا  فالمنتوجات المحلية

 ...وتجاريا كالنباتات العطرية، العسل

حماية سهوب الحلفاء والمراعي في مواجهة االستغالل الجائر  -1

من خالل والبحث عن منافذ جديدة وممارسات تحترم البيئة 

 .المكثفة وشبه مكثفةتربية الماشية  يئة والتأطيرالبحث، الته

حماية الموارد المائية، التي تم إضعافها نتيجة استنزاف الفرشات  -1

وتلويث المياه السطحية وخاصة بفعل النفايات الحضرية 

والصناعية، تتم من خالل تعميم تقنيات السقي االقتصادي 

وفرة على وتجهيز األوساط الحضرية وكذا القرى الجديدة المت

بالنسبة لهاته النقطة . محطات للمعالجة والمطارح العمومية

األخيرة، فالتعاون والتآزر بين عدد من الجماعات من شأنه 

 .تيسير جمع ونقل النفايات المنزلية

تثمين الطاقة المتجددة، وخاصة الشمسية لتحقيق دينامية  -1

االقتصاد المحلي، يمكن ألوطاط الحاج أن تستفيد من أجل 

تطوير صناعتها اعتمادا على دعم مهم من الطاقة الشمسية التي 

 .سيتم إنتاجها بجماعة تيساف

 ملوية المصغرةاقتراح مجاالت المشاريع بالجهة 

تحليل خاصيات السكان، المؤهالت االقتصادية، الظروف 

 المصغرةالمناخية والجغرافية وكذا التيارات توضح بأن المنطقة 

تجانس ظاهريا فإنها تحتضن ثالث مجاالت ملوية رغم تميزها بال

نسبيا متناقضة وتتشكل من الجماعات حيث اإلشكاليات 

والمؤهالت تعتبر ذات تدخالت متماسكة ومتكاملة والتي من 

 :شأنها أن تشكل مجاالت مشاريع حقيقية

، ويتكون من جماعات الجنوبي لألطلس المتوسط السفح -5

ل تستقر ساكنته وهو مجا. مرموشةس يوألل، سرغينة يإنج

على طول سافلة المسطحات الجنوبية لألطلس المتوسط على 

الخصبة التي تختزن الماء والتربة، وفوق  األحواضهوامش 

هذا التمركز يحيل على . ليالمنفذ على مستوى هضبة إنج

نوع من العزلة الطبيعية للساكنة القروية وخاصة شرق 

 .ليوغرب إنج

ملوية،  يقصابالن جماعات ويتكون م منخفض ملوية الغربي -1

ويشكل مجاال ضعيف . ويزغت، سيدي بوطيب وميسور

االندماج وطنيا وجهويا وال يطور سوى عالقات خارجية 

محدودة برغم احتضانه لعاصمة اإلقليم واختراقه من قبل 

غرب -المحور الوحيد للمبادالت شرق 51الطريق الوطنية 

ا على جوانب الساكنة تستقر أساس. جنوب األطلس المتوسط

 .الجنوبية وروافذهملوية 

ويتكون من جماعات رميلة،  منخفض ملوية الشرقي -1

قريبا من مدينة . وأوطاط الحاجسة طفري، تيساف، رجانعال

كرسيف التي تربطهم معها عالقات نسبيا مهمة، كما يعتبر 

مجاال رعويا إل جانب مساحات شاسعة من الحلفاء شرق 

قر على طول ملوية وداخل الساكنة تست. وتيسافة طفري

 .مجاالت اإلنتاج بالناظور وتنديت
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 توجهات أولية اإلكراهات المؤهالت مجال المشروع

 الجنوبي لألطلس المتوسط السفح

 توفر مؤهالت الماء واألرض -

 القرب من األسواق الحضرية لبولمان وإيموزار مرموشة -

 مؤهالت غير مستغلة من حيث المقالع -

 مستوى الصناعة التقليديةخبرة ومهارات على  -

 موروث ال مادي ال يزال حيا -

مشاهد، منابع، غابات، جبال : مؤهالت سياحية قروية -

 وجزء من محمية أغبالو العربي

: مؤهالت من حيث المنتوجات المحلية بالجبال الشبه جافة -

 نباتات عطرية وطبية، عسل والرعي

 عزلة طبيعية والبعد عن عاصمة اإلقليم -

 وعدم انتظام التساقطات مناخ شبه جاف -

 مشكل تسويق منتجات الفالحة والصناعة التقليدية -

الفالحة، الصناعة : ضعف التأطير  ودعم قطاعات -

 التقليدية والسياحة القروية

: جيوب من الساكنة ليست مزودة بالخدمات األساسية -

 ماء، كهرباء وصحة

مرتفعة مقارنة مع  خصاصة معدالت فقر ومؤشرات  -

 وي المستوى الجه

ل وجنوب يفك العزلة عن الساكنة القروية شرق إنج -

 سرغينة

إحداث مراكز قروية مندمجة كأرضية ألنشطة التأطير   -

وتنمية الفالحة، تربية المواشي، السياحة، الخدمات 

 العمومية ذات المستوى المتوسط

 تدارك التأخر -

 فك العزلة وتجهيز المواقع ذات أهمية سياحية -

 منخفض ملوية الغربي

 تواجد مقر عاصمة اإلقليم -

 مدينة ذات دينامية ديمغرافية  -

 توفر التربة والمياه السطحية بعمق األحواض -

 شساعة مساحات الحلفاء -

 51مرور الطريق الوطنية  -

 تعميم التغطية من حيث الخدمات األساسية -

 ساكنة قروية في معظمها متجمعة -

 محمية طبيعية بجبل تغيولت جنوبا -

 

الندماج في محيطها الجهوي عاصمة إقليم ضعيفة ا -

 والوطني وذات صبغة إدارية أساسا

ضعف هيكلة الوسط القروي مع توالي عدد من القرى  -

 ذات الوظيفة سكنية فقط

 ضغط قوي على موارد المياه والتربة ومناطق الحلفاء -

 تقنيات االستغالل ضعيفة التطور -

 صعوبات تسويق المنتوج القروي -

 االت اإلنتاجمخاطر العواصف التي تجتاح مج -

 تطوير وظائف التنشيط والتأطير الثقافي بعاصمة الجهة -

 ملوية يقصابالفك عزلة الساكنة القروية جنوب  -

 تقوية الروابط مع ميدلت غربا -

فك العزلة وتجهيز محمية جبل تغيولت ودمجها ضمن  -

 المدارات السياحية للمناطق الجافة

تقوية عالقات ميسور مع المناطق ذات المؤهالت  -

 القتصادية واآلهلة بالسكان بالشرقا

هيكلة الوسط القروي من خالل ترقية بعض التجمعات  -

لتكون صلة وصل مع ميسور من حيث الخدمات وتأطير 

 األنشطة القروية

 منخفض ملوية الشرقي

مركز مجال شاسع من في مدينة أوطاط الحاج باعتبارها  -

وسط المراعي وسهوب الحلفاء والتي تمتد من األطلس المت

 وإلى حدود الجهة الشرقية

 مع كرسيف على الممر الوطني لتازةنسبيا  عالقات مهمة -

مؤهالت سياحية إلى جانب مشاهد، محمية، وغابة شمال  -

 مجال المشروع

لم يتم تثمينها  مؤهالت على مستوى المنتوجات المحلية -

 . بالشكل الالئق

 مدينة ذات دينامية ديمغرافية ضعيفة -

مقارنة مع نسبيا  اعة ضعيفةمساحات صالحة للزر -

 شساعة المجال

 مراكز قروية ذات وظيفة سكنية أساسا -

 الضغط على الموارد المائية، التربة ومناطق الحلفاء ةقو -

 مخاطر الفياضانات التي تمس المناطق اآلهلة بالسكان -

 (تلوث مجاري المياه)مخاطر بيئية  -

 مجال غير آهل بالسكان -

 المجال الشرقي ضعف العالقات مقارنة مع شساعة -

 

تجهيز مدينة اوطاط الحاج لتلعب دور أرضية وطنية  -

 إلنتاج اللحوم 

تطوير العالقات بين أوطاط الحاج ومجاالت اإلنتاج  -

 الحيواني

فك العزلة وتجهيز المواقع ذات منفعة سياحية شمال  -

 مجال المشروع

خلق مركز قروي مندمج كأرضية لخدمات التأطير،  -

حة، تربية الماشية، السياحة التسويق وتطوير الفال

والصناعة التقليدية وكأرضية كذلك للخدمات العمومية 

دعم أوطاط  لذات مستوى متوسط على ملوية من أج

 الحاج

 .   حماية المستوطنات البشرية من مخاطر الفياضانات -
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 تذكير بالرهانات والتوجهات -4
 

ن سمح بإثارة التشخيص االستراتيجي الترابي لجهة فاس بولما

 :اإلشكاليات والكشف عن الرهانات والتوجهات على مستويات عدة

تتوافق مع المكانة التي  رهانات وتوجهات على المستوى الوطني -

تحتلها الجهة ضمن جهود التنمية على المستوى الوطني 

هاته الرهانات تنبعث، . ووضعيتها ضمن البنية الترابية الوطنية

لمالحظة بالنسبة للمجاالت المجاورة أيضا، من الديناميات ا

هاته الرهانات تعبر . والتأثيرات الممكنة على جهة فاس بولمان

كذلك عن طموحات الجهة وعاصمتها في إطار وطني يمتاز 

 .بالبحث عن التنافسية والفعالية الترابية

والتي ترتبط بالوظائف  رهانات وتوجهات على المستوى الجهوي -

ؤية من التماسك، العدالة والتكامل الترابي الداخلية للجهة ضمن ر

 .كما تمت اإلشارة إلى ذلك سابقا

من  خالل وأخيرا رهانات وتوجهات على المستوى المحلي  -

التي تنبني على اإلشكاليات الخاصة بسير عمل  المصغرةالجهة 

هاته المجاالت، محددة انطالقا من . كل مجال متجانس داخل الجهة

، الطبيعيةر في تقاطع مع المعطيات تحليل متعدد المعايي

توجهات خاصة على مستوى  تتطلباالقتصادية واالجتماعية 

 .التهيئة والتنمية

وأعيد التطرق . مجموع هاته التوجهات تم استعراضها داخل التقرير

إليها هنا، في الجزء الخاص بالخالصة، وذلك من أجل تقديم قراءة 

 .رشات التشاوروتيسير تبادل اآلراء خالل و جماليةإ

   

 رهانات وتوجهات ذات مستوى وطني -1.1

 

في إطار تحقيق االندماج الوطني، ونظرا لوضعية الجهة بالنسبة 

 :جهوي، تطمح هاته األخيرة إلى-لمجموع التراب الوطني والماكرو

 زيادة حصتها في إنتاج الثروة الوطنية، -5

 أن تصبح مجاال خلفيا للمواقع المينائية المتوسطية، -1

تطوير الروابط بين شمال وجنوب البالد لخلق ملتقى للمبادالت  -1

 الوطنية،

إحداث مع مكناس جهة حضرية كبرى قادرة على منافسة  -1

 التجمعات الساحلية الكبرى،

السهر على الموروث الوطني المتكون من موارد مائية ومن  -1

 الغابات،

العمل على إبراز منتوج سياحي وطني يرتكز على الجبل  -2

 .وموارده

بنفس منطق االندماج، ونظرا للديناميات الترابية على المجاالت 

تاونات، -تافياللت، المنطقة الشرقية وتازة الحسيمة-المجاورة لمكناس

 : فإن جهة فاس بولمان يتوجب عليها ما يلي

تحقيق استمرارية وتجانس التدخل العمومي على المجاالت  -5

 المحاذية،

مو ينطلق من مكناس نحو اإلسهام في تكوين محور وطني للن -1

 وجدة بموازاة الساحل المتوسطي المرتكز على موانئه،

المائية الكبرى لموارد لضمان تدبير متجانس ومتوازن   -1

 واألحواض المائية المشتركة،

 .السعي إلبراز مجاالت ترابية متخصصة اقتصاديا -1

ن االندماج الوطني والماكرو جهوي  تترجم م الهادفة إلىهاته التدابير 

 : خالل الرهانات التالية

 

 مكانة، من باالستفادة للميتروبول حقيقي مسلسل انطالق -1.1.1 

 الجهة عاصمة وإشعاع حجم

عاصمة الجهة تتوفر لديها كل المؤهالت النطالق مسلسل حقيقي نحو 

الميتروبول والرفع بمدينة فاس إلى مصاف قطب نمو  حقيقي على 

 :هاته الغاية يستوجب ما يليومن أجل تحقيق . المستوى الدولي

توسيع خارطة المبادالت بين الجهات من أجل االستفادة من  .5

عدد من التصورات والسيناريوهات تتاح . روابط دولية ناجعة

لفاس من أجل بلوغ الموانئ األطلسية التي غالبا ما تكون بعيدة 

 الموانئ المتوسطية تعتبر منافذ طبيعية،: وضمن شبكة مزدحمة

التصال الرقمي بالمدينة والرفع به نحو معايير دولية تطوير ا .1

 ذات مستويات عليا،

واحد أو عدة، الشيء الذي يضفي صورة من " تكنوبول"إحداث  .1

 ،فاسالعصرنة على 

في اتجاه المطار ومدينة )مد خط السكة الحديدية نحو الجنوب  .1

 (.صفرو

وضع، إلى جانب مكناس، قائمة مشاريع ذات خاصية  .1

 ميتروبولية،

تعدد أشكال االستقطاب بالنسبة لفئة اجتماعية حيث حاجيات  .2

الخدمات العمومية الرفيعة ال ينبغي االستهانة بها كما هو الشأن 

بالنسبة للسكن الراقي، أنشطة الترفيه الغنية والمتنوعة واألنشطة 

.الثقافية ذات مستوى دولي والمنفتحة على العالم
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وض الخاصة بالترفيه تحسين جودة الحياة الحضرية والعر .1

ذات تكنولوجيا باعتبارها عوامل تموضع واستقرار المقاوالت 

 .عالية

 الوضع خالل من الوطني االقتصاد في الجهة دور تقوية -2.1.4

  الترابية مواردها تثمين خالل ومن لعاصمتها االستراتيجي

حصة الجهة داخل االقتصاد الوطني تعتبر جد محدودة وتنحصر 

هاته الحصة مدعوة لالرتفاع موازاة مع . ينة فاسأساسا في مد

غير أن هذا يعتبر غير كافي . انطالقة حقيقية لمسلسل ميتروبول فاس

حيث يجب أن يساهم مجموع تراب الجهة في هذا المجهود ألن جزء 

وفي هذا اإلطار، . كبير من ثروات الجهة تأتي من األقاليم المجاورة

 :ليجب دعم التماسك الترابي من خال

غرب بهدف -خلق تفرعات جهوية لمنظومة العالقات شرق .5

 إشراك مجموع الجهة في الدينامية االقتصادية للميتروبول فاس،

مدينة فاس نحو ل بالنسبة ساسيةاأل غيرترحيل بعض الوظائف  .1

 مراكز ثانوية بهدف خلق توازن الجهاز الحضري،

الحاج ميدلت، ميسور، أوطاط )تقوية الروابط بين مدن الجنوب  .1

من أجل فك العزلة عن الجزء الجنوبي من الجهة ( وكرسيف

 وتوطيد عالقتها بممر تازة،

وضع نظام متماسك للنقل الثقيل وتقديم عروض قوية ومهيكلة  .1

 .لمصاحبة البنيات المتواجدة أساسا بمركز وجنوب الجهة

 االستفادة أجل من المجاورة الجهات مع الروابط تقوية -1.1.1

 منها المنبعثة اتالدينامي من

الجهات المجاورة لجهة فاس بولمان تعمل على تطوير مشاريع تشكل 

فرصة للخروج من العزلة واالنخراط في دينامية النمو بالنسبة لبعض 

كما أن دراسة التصورات التي تم تطويرها . المجاالت الترابية بالجهة

 :بالجهات المجاورة ستمكن من استخالص التوجهات التالية

وية الروابط بين فاس والحسيمة باالستفادة من ارتباط تاونات تق .5

التراب عداد إلبالحسيمة كما هو متوقع خالل التصميم الجهوي 

بتازة الحسيمة تاونات من أجل االستفادة من انفتاح سهل على 

 الساحل المتوسطي،

تقوية الروابط بين المنطقة القروية  لمقدمة الريف ومدينة قرية  .1

ي يجب الرقي بها إلى مرتبة قطب للتنمية من أجل فك بامحمد الت

 عزلتها،

خلق أو دعم الروابط بين ميسور وبني تجغت وكذا بين أوطاط  .1

كال المدينتين بجهة فاس بولمان تعتبران . الحاج وبين بوعرفة

المدينتين األكثر أهمية واألكثر قربا من مجال شاسع معزول 

 موجه ألنشطة تربية المواشي،

م المنافذ بين المجاالت المعزولة الواقعة على خلق ودع .1

المرتفعات الجنوبية لألطلس المتوسط ومحور النمو 

 .تافياللت-الراشيدية بجهة مكناس/مكناس

إدماج، ضمن تصور ميتروبول فاس، استراتيجيات تنمية  .1

 .تاهلة بجهة تازة الحسيمة-تافياللت وتيسة-مجاالت مكناس

ة الوطنية بدمجها في إطار رؤية حماية الموارد الطبيعي -4.1.4

 تنموية مستدامة للجهة 

بولمان لها أهمية وطنية -الموارد الخاصة بالمياه والغابات بجهة فاس

البيئية واإليكولوجية  االعتباراتوحمايتها تعتبر رهانا يتجاوز إطار 

 :من أجل حماية هاته الموارد  يجب لذا،. ليطال االقتصاد الوطني

 س المتوسط في إطار رؤية حقيقية للتنمية دمج تهيئة األطل

 سياحة )المستدامة وذلك بترجيح األنشطة التي تحترم البيئة 

 ...(، فالحة محلية، صناعة تقليديةبيئية

  تهيئة المطارح المراقبة ووضع استراتيجية جهوية لتجميع

 النفايات ونقلها ووضع مطارح للنفايات المنزلية والصناعية،

 ية محطات للتصفية بالمدن والمراكز  تهيئة بطريقة نسق

 الحضرية،

  حماية سهوب الحلفاء لكونها حواجز طبيعية  في مواجهة زحف

 .التصحر

 الرهانات والتوجهات على المستوى الجهوي -1.1

هاته الرهانات والتوجهات تعتبر متكاملة مع رهانات االندماج الوطني 

. افسية الترابية الجهويةبالنظر إلى مساهمتها في تطوير  الفعالية والتن

بالمقابل، تعمل على إدماج االنشغاالت الخاصة بالعدالة االجتماعية 

والتماسك االجتماعي كرهانات حقيقية أفقية لكل تدخالت التهيئة 

 .والتنمية المستدامة بالمغرب

 :هاته الرهانات نوردها كاالتي
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 فاس القطبية للثنائية الميتروبول وثيرة تسريع  - 1.1.1

 ومكناس

 (أنظر الرهانات الوطنية)

 مجموع ودينامية لعصرنة فاس انطالقة من  االستفادة -1.1.1

 بالجهة الحضري االقتصاد

تفيد من سضعف التحضر الذي يشكو منه معظم مجال الجهة ي

دينامية فاس وذلك عبر مشاريع تحويل الوظائف الهيكلية ودعم 

 :ب هذا المنظور جاذبية المدن الصغيرة والمتوسطة وسيكون حس

  تقوية الروابط البيحضرية وخاصة على مستوى البنيات ووسائل

 النقل الثقيلة،

  محيط الميتروبولي النشر التنمية انطالقا من العاصمة نحو مدن

في إطار منطق  من التكامل ( البهاليل، صفرو وموالي يعقوب)

فيه وخاصة فيما يتعلق بالصناعة التقليدية، السياحة، السكن، التر

 والخدمات،

  تقوية الدور االقتصادي، الثقافي والتأطيري لمدن  الجنوب

من أجل إحداث دينامية بمجموع ( ميسور وأوطاط الحاج)بالجهة 

المجال المعزول جنوب األطلس المتوسط على مستوى التكوين، 

 .الخدمات المتوسطة والرفيعة ثم العقار

 أجل من خيالتاري والترسخ المجاالت تنوع تثمين -1.1.1

  التقليدي القروي االقتصاد دينامية

العالم القروي بالجهة مؤهالت عدة نظرا لتنوع المجاالت يحتضن 

وبسبب العزلة  ،في المقابل. وعراقة أنشطتها المترسخة تاريخيا

األنشطة القروية التقليدية ظلت حبيسة فإن الطبيعية والثقافية، 

نتعاش هذا المجال ومن أجل ا. ممارسات قديمة أقل إنتاجية

 :يجب السهر على ما يلي تقهقرهوالحيلولة دون 

  تثبيت الساكنة القروية، وخاصة فئة الشباب النشيط بتوفير

وهذا يتم من . العمل، الخدمات، الترفيه تكون فعالة وسهلة الولوج

، وكذلك (استهداف مستويات أقل)خالل هيكلة المجال القروي 

 ل،من خالل تحسين النقل واالتصا

  العمل على مصاحبة الشباب في خلقهم لمقاوالت عصرية تعيلهم

. وذلك بتقديم التكوين، العقار وبنيات تتوافق مع األنشطة القروية

 وهذا يتم من خالل هيكلة كل المجال،

  التدهور وخاصة من خالل حالة  منحماية الموارد القروية

تلوث، المجاالت البيحضرية في مواجهة توسع المدن وانتشار ال

وحيث األراضي الخصبة معرضة للتجزيء واالستغالل المنتشر 

 .والكثيف شمال وجنوب الجهة

 

 الساكنة نزوح إيقاف أجل من القروي الوسط هيكلة -1.1.1

مجموع إشكاليات ل مباشرةالتظل العزلة أهم أسبابها المباشرة أو غير 

دة بنيات تفسر برذاءة جو الطبيعيةفالعزلة . العالم القروي بالجهة 

النقل وتفسر كذلك بالبعد عن المدن الصغيرة التي تقدم الخدمات 

العمومية وبالبعد عن المدن الكبيرة باعتبارها مجاال للدينامية 

هاته العزلة تترجم من خالل عزلة . االجتماعية، االقتصادية والثقافية

تدخل العالم القروي وسط دوامة من الممارسات ( ثقافية)اجتماعية 

فك العزلة كان التفكير في فإلى عهد قريب . ستعماالت المغلوطةواال

عن العالم القروي يتم من خالل تعميم الولوج إلى الطرق وإلى 

البرامج الوطنية مكنت  ،في هذا اإلطار. الخدمات العمومية األساسية

من تعميم ولوج الساكنة القروية إلى المدارس االبتدائية، المستوصفات 

حين هاته البرامج أبدت محدودية نجاعتها باألوساط  في. والطرقات

فك العزلة ومد . البعيدة عن المدن أو التي تعاني تشتتا كبيرا للساكنة

الساكنة بالتجهيزات، توفير الظروف الالزمة لوقف نزوح الساكنة من 

 :من خالل إال يتم لن العالم القروي

 وج ومجهزة تجميع الساكنة حول أنوية بقرى مهيكلة، سهلة الول

 بخدمات ذات جودة رفيعة،

  تحفيز الساكنة، وخاصة الفئة الشابة، على التجمع داخل هاته

المراكز من خالل تهيئة العقار، مناطق األنشطة والحرف، 

 الخ،...التكوين المهني، القروض الصغرى، التأطير المقاوالتي

  تثمين المؤهالت السياحية القروية عبر وضع استراتيجية

 .مندمجة

 

 دينامية وخلق العزلة لفك الترابي التماسك ترجيح -1.1.1

 المعزولة بالمجاالت

لقد تبين أن عددا من األعطاب بمجال الجهة ترتبط بمستوى الدينامية 

فغياب . ويظل الرابط اإلداري األكثر حيوية. االقتصادية واالجتماعية

  دعلى مستوى االقتصا:  التماسك الترابي يتأكد على عدة أصعدة

تحديد الحدود اإلدارية يعتبر معطى أساسيا  يمكن . الهوية وغيرهماو

وفي .  في إطار إعادة البناء المجالي هليعيد تشكيأن  إلعداد التراب

من خالل ،يمكن  .انتظار وضع تقطيع جديد ليواكب الجهوية الموسعة

 :تصحيح بعض االختالالت المتباينة عبر ،تدخالت محدودة

 ن فاس وممر ملوية ومع الجماعات المتواجدة تقوية الروابط بي

 شمال موالي يعقوب،

  إعداد مشاريع تنموية مشتركة مع الجماعات الهامشية للجهات

 المجاورة،

 تدبير مشترك للمنظومات البيئية الكبرى. 
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 رهانات وتوجهات على المستوى المحلي -1.1

لجهة هاته التوجهات الوطنية والجهوية تدعمها رهانات وتوجهات ا

فالتحليل المتعدد المعايير على مستوى جهة فاس بولمان . المصغرة

 مستقبلباعتبارها مجاالت  مصغرةجهات  1مكن من استخالص 

 :باألخريرتبط  كل واحد منها

 الريف مقدمة -1.1.1

هاته الجهة  .شمال فاس وعلى امتداد الضفة الجنوبية لوادي سبوتقع 

توى مؤهالت التنمية تسجل أقل النقط من حيث مس ةصغرمال

االقتصادية رغم تواجد مؤهالت سقوية وتواجد اثنين من السدود 

، هذا المجال مطبوع بالفقر وبضعف (إدريس األول وسيدي شاهد)

( من الناحية الديمغرافية)إنه مجال طارد . مؤشرات التنمية البشرية

ويعاني صعوبات الولوج وخصاص على مستوى الخدمات العمومية 

السكن متشتت شرقا ومتجمع في إطار عدد . ويات متوسطةذات مست

ومن أجل تطوير هذا المجال يقتضي . من القرى الصغيرة بالغرب

 :األمر ما يلي

 ،تحسين عام للطرقات والمسالك 

 ،معالجة المياه المستعملة بعالية وادي سبو ووادي مكس 

 ،فك العزلة عن جماعة الواديين 

  انطالقا من وادي  الودايةاتطوير السقي بمنطقة مكس وسبت

 سيدي شاهد،

  لوادين،اتطوير إنتاج اللحوم بمنطقة 

  وداية،الاتطوير المراعي وأساسا بسبت 

  إنشاء وحدات للتخزين والتجهيز بالقرب من مناطق إنتاج الكبار

 وزيت الزيتون،

  إنشاء مراكز للتكوين المهني بمناطق التنمية الفالحية، تخص

 عصري و السقي،مهن إنتاج الحليب بشكل 

  والتربةأشغال الحفاظ على المياه. 

ثالث مجاالت للمشاريع يمكنها أن تشكل أرضية لبرمجة عدة برامج 

 :واقتراح مشاريع

  ،لوادين امقدمة الريف الشرقي تتكون من جماعات أوالد ميمون

 وعين بوعلي،

 ،مقدمة الريف األوسط تشمل جماعات لعجاجرة وسيدي داود 

 لوداية وميكسابي وتتكون من جماعات سبت مقدمة الريف الغر. 

  الميتروبول ممر -1.1.1

تسجل نتائج مهمة من  المصغرةهاته الجهة  .فوق سهل سايس يمتد

كما أنها تحيط بفاس ويخترقها . حيث مؤهالت التنمية االقتصادية

: غرب في اتصال مع محاور ربط أخرى-الممر الوطني شرق

وهو مجال توسع . السكة الحديدية الطريق السيار، الطريق الوطنية،

بجودة متاز ي. فاس الكبرى التي ينسج معها عالقات وظيفية قوية

الولوجية وبجودة ظروف الحياة بالنسبة للساكنة، إنه مجال حيوي 

ممر الميتروبول . ومستقطب وحيث الساكنة تعاني الفقر بدرجة أقل

هل الولوج ألطلس المتوسط وهو مجال سل يشمالال السفحيدمج أيضا 

ويتوفر على مستويات مهمة من حيث الطرق الوطنية والجهوية، غير 

أنه يقدم مؤهالت تنمية متباينة مع مجاالت غابوية بأقصى الشرق 

الساكنة تعتبر نسبيا متشتتة . وأقصى الغرب ومؤهالت سقوية بالوسط

إيموزار كندر، صفرو، : لفاس الفلكيةوتستقر أساسا حول المدن 

 : تنمية هذا المجال تقتضي. موالي يعقوبالبهاليل و

 ،ترشيد استغالل المياه التقليدية واقتراح استعمال المياه المعالجة 

  تحقيق تدابير تصفية ومعالجة المياه المستعملة من أصل

 حضري،

 ،التقليص من استعمال األسمدة والمبيدات 

  طريق، سكة حديدية واتصاالت سلكية )هيكلة خريطة المبادالت

 ،(لكيةوالس

 ،إنشاء أرضية لوجستية بالقرب من المطار والطريق السيار 

  تحويل بعض وظائف الميتروبول وتشجيع استقرار األنشطة

 المصغرةالصناعية وأنشطة الصناعة التقليدية بمدن الجهة 

 ،(خارج فاس)

  وعدم  المصغرةضمان الروابط الطرقية المتقاطعة بالجهة

ل تيارات النقل واالرتقاء تضييق الخناق على العاصمة من خال

 .إلى مستوى نسج عالقات تكامل بين المدن والقرى

 مما تتكون متجانسة بإشكاليات المشاريع مجاالت ثالث -1.1.1

 : يلي

  سهل سايس ويتكون من الجماعات المجاورة للميتروبول فاس

شكاك، السيدي حرازم، عين بيضا، أوالد الطيب، عين : وهي

 والجماعة الحضرية موالي يعقوب،سبع رواضي عين شقف، 

 الشمالي لألطلس المتوسط ويشمل الجماعات القروية أليت  السفح

، سيدي يوسف ورارقأسبع لجروف، كندر سيدي خيار، أغبالو 

بن أحمد، عزابة، مطرناغة وعين تمكناي وكذلك الجماعات 

 الحضرية إليموزار كندر، البهاليل، صفرو والمنزل،

 الشرقي ويتكون من الجماعات القروية الشمال  مقدمة الريف

 .طم وبئر طم ةلعين قنصرة، رأس تبود
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 األطلس المتوسط  

غرافيا صعبة وإنه مجال ذو مؤهالت تنموية ضعيفة ومطبوع بطب

ويعاني مشاكل كبرى من حيث العزلة وخاصة بالنسبة للجزء 

هذا المجال تشغله أساسا الغابة وهي غابات تقع على . الشرقي

. اات، كما يحتضن مؤهالت سقوية هامة حول كيكو شرقمنحدر

، هاته الظروف عموما تجعل المجال  يحتضن ساكنة تعاني الفقر

ورغم أهمية النتائج من حيث الولوج إلى الخدمات العمومية 

 :األساسية فإنه يظل مجاال طاردا وتنميته تستدعي

ة وتقوي تأهيلمصاحبة توجه تجميع الساكنة القروية من خالل  -5

المدن الصغيرة والمراكز القروية الصاعدة  بتوفير التجهيزات، 

 البنيات التحتية وقاعدة اقتصادية،

تقليص الهجرة القروية من خالل تحسين الولوج إلى الخدمات  -1

 العمومية وخلق أنشطة مدرة للدخل، 

مدن العبور  تأهيلتقليص اختالالت الجهاز الحضري من خالل  -1

 قروية، داخل األقاليم ذات صبغة

خلق وتنويع االقتصاد وتوجيهه نحو أنشطة غير فالحية، دعم  -1

وتطوير المقاوالت الصغرى، تشجيع األنشطة السياحية، حماية، 

تثمين وتدبير الموروث الطبيعي الذي من شأنه اإلسهام في 

 .تطوير استدامة البيئة أساسا

تحسين جودة الحياة بالوسط القروي من خالل إعادة هيكلة  -1

 ، حماية وتثمين الموروث القروي،القرى

تطوير التكوين المهني للفاعلين االقتصاديين وعلى رأسهم المرأة  -2

 القروية،

 السعي إلى استقطاب كفاءات  من أجل تسيير مشاريع تنموية، -1

تتطور حول األنوية )الحرص على خلق مراكز صاعدة  -2

، مجهزة وجد منظمة الستقطاب الساكنة من خالل (المتواجدة

وال يتم ذلك دون تحسين الولوجية والقيام بتدخالت . ر النقلتطوي

هاته المراكز الصاعدة تقع في شعاع . متواصلة لصيانة الطرق

كلم كمسافة قصوى يمكن قطعها بالمناطق الجبلية من أجل  50

 .المتطلبات اليومية

 : ةصغرمثالث مجاالت مشاريع تم اقتراحها بالنسبة للجهة ال

من جماعات إغزران، الدارالحمرا، وتتكون  عالية الجبل -

 ت وأوالد علي يوسف،مزغت، تلي، تفجدرجعال

وتشمل جماعات أوالد مكودو، سيدي لحسن،  المنطقة الوسطى -

 تازوطا وسكورة مداز،

، إيموزار ةزابويتكون من جماعات أيت  الجبل الغربي سفح -

 .مرموشة، أيت المان، المرس، بولمان، كيكو والعنوصر

 يةلوـــم -1.1.1

يعتبر هذا المجال منطقة، نسبيا، معزولة نظرا لضعف اندماجها 

فرغم وجود مؤهالت فالحية حول وادي ملوية، فإنه المجال . الجهوي

الذي يسجل مستويات أدنى من حيث ظروف الساكنة حيث تعاني 

إنه . العزلة وينضاف إليها البعد وغياب الخدمات العمومية الرفيعة

وحيث ( سهوب الحلفاء)احات قاحلة مهمة مجال مطبوع بامتداد مس

 51الساكنة تستقر أساسا على طول ملوية وعلى الطريق الوطنية 

فتنمية . حول المناطق الخصبة بقرى تسجل دينامية ديمغرافية ضعيفة

 :هذا المجال تستدعي

ل وجنوب يتهيئة الطرقات المؤدية للمجاالت المعزولة شرق إنج -5

 ملوية، يقصابال

في اتجاه المناطق  51انطالقا من الطريق الوطنية إحداث منافذ  -1

 اآلهلة بالسكان على طول ملوية،

تحسين الولوج إلى الخدمات المتوسطة والرفيعة وتيسير مبادالت  -1

، األفراد والبضائع وذلك بخلق شبكة نقل فعالة الرأسمال

 .ومعيشية تربط المراكز القروية بمدن الجهة

 الجديدة لإلعالم واالتصال، تعميم الولوج إلى التكنولوجيات -1

سهلة الولوج، المجهزة والتي تحتضن هيكلة المجال حول القرى  -1

 .خدمات عمومية وأنشطة اقتصادية مدرة للدخل، فعالة ومعيشية

 :تنويع االقتصاد الحضري  -2

 ميسور، عاصمة اإلقليم ستستمر في لعب دور إداري تأطيري .

ط جهويا ووطنيا من هاته الوظيفة يجب أن تكتمل بدور االنخرا

مجاالت ثقافية، معارض فالحية، . خالل تعميم ونشر الثقافة

تعتبر إحدى بوابات ولوج مجموع اإلقليم لتحقيق هذا ...ترفيه

جاذبية المدينة تتم كذلك من خالل تحسين جودة . االندماج

الحياة وتقديم عرض عقاري من مستوى عالي الستقطاب 

 .جاه الهجراتوعكس ات ائدهالشباب حاملي الش

  قلب مجال ترابي شاسع معزول وذو حتل تأوطاط الحاج

تنميتها تتم . مؤهالت فالحية مهمة وخاصة مؤهالت رعوية

والتحكم في مجال يمتد " اللحوم"من خالل خلق وتطوير إنتاج 

تطوير تصنيع هذا المنتوج يتم . من ملوية وحتى جنوب الشرق

 ...والتثمين، اللوجستيكالتنمية، التحويل  البحث، على اعتمادا

وبالنسبة ألوطاط الحاج تتوفر لها كل المؤهالت لتصبح 

 .أرضية لمجموع هاته األنشطة

  ضمن مسلسل التنمية المستدامة من  المصغرةدمج الجهة

 :خالل

 تطوير منتوجات فالحية تحترم الخصوصيات المحلية .

المنتجات المحلية وخاصة تلك التي يمكن اعتمادها في 

 ....نباتات عطرية وطبية، عسل: صناعية وتجاريةقنوات 
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  حماية سهوب الحلفاء والمراعي من االستغالل الجائر

: والبحث عن منافذ جديدة و ممارسات جديدة تحترم البيئة

 .بحث، تهيئة، تأطير

  الحفاظ على الموارد المائية التي أنهكها االستغالل المكثف

لمرتبطة بالنفايات للفرشات وتلوث المياه السطحية  وخاصة ا

الحضرية والصناعية بتعميم تقنيات الري المقتصدة للماء 

وبتجهيز األوساط الحضرية وكذا قرى جديدة مندمجة 

بخصوص هاته . ومحطات معالجة وكذا مطارح عمومية

النقطة األخيرة، من المستحسن تعاون عدد من الجماعات 

 .لتجميع النفايات، النقل ووضع النفايات المنزلية

  تثمين الطاقات المتجددة، وخاصة الشمسية من أجل دينامية

أوطاط الحاج يمكنها أن تستفيد من أجل . االقتصاد المحلي

تنمية صناعتها من المساهمة الفعالة التي يمكن أن يضفيها 

 .إنتاج الطاقة الشمسية على جماعة تيساف

 فاس حاضرة -1.1.1

تتجمع لديه عدد من تعتبر مدينة فاس عاصمة جهوية وقطب جاذبية 

المؤهالت التي تمكنه من لعب دور طالئعي في التنمية االقتصادية 

ويعتبر كذلك أهم مركز سياحي بالجهة، أهميته . جهويا ووطنيا

باإلضافة لذلك، مدينة فاس تعتبر . وإشعاعه يتجاوزان حدود البالد

مركزا صناعيا ذو أهمية وطنية، ويجتذب حوالي مجموع اإلنتاج 

كما أنها تعتبر مركزا للصناعة التقليدية ذو بعد . عي بالجهةالصنا

فالمدينة العتيقة لفاس تعتبر تراثا عالميا يتميز أساسا . عالمي

أهمية مدينة فاس تتأكد . باستمرارية نسيج حضري، كثيف ومتجانس

من خالل تنوع وتعدد أنشطة التجارة، الخدمات واإلدارات التي تستقر 

 .بها

ين االعتبار التوجهات االستراتيجية والسياسات العمومية نا بعذوإذا أخ

الخاصة بمجموع القطاعات التي تؤثر في مستقبل مدن الجهة وتلك 

فاس، فإن صياغة أولية للنتائج واألهداف نقدمها  بحاضرةالمتعلقة 

 :كاآلتي

  كما . مدينة فاس يعتبر عامال ال غنى عنه والذي سيتفاقمتضخم

المجموعة الحضرية لفاس ترتبط  بشكل  يجب أن نعلم أن حالة

 .مباشر بمجموع جهتها

  مسلسل الميتروبول يخص أوال فاس ويجب أن يشرك معه شيئا

والمتوسطة التي تحوم حول  ةفشيئا مكناس والمدن الصغير

 .القطبين

  فاس يقتضي االستعانة بالجماعات  حاضرةسير وعمل

غيرهما الحضرية المجاورة كمصدر من حيث الماء واألرض و

كما يقتضي األمر . لبعض المهام وكصلة وصل" مستقبلةك"

تجنب  تعدد المدن المنامات بالجماعات المجاورة واالتجاه نحو 

شكل من أشكال النمو المندمج الذي يأخذ بعين االعتبار الشغل، 

 .الخ...السكن، الخدمات األساسية والرفيعة، التكوين المهني

تظل دون مؤهالت المبادالت البنيات والروابط بين المدن  -

التكامل بين العاصمة . النقل الثقيلوتفتقر أساسا إلى 

والجماعات المجاورة ال يمكن أن يعمل  ةالميتروبولي

بشكل فعال إال من خالل تحسين نظام النقل الجهوي الذي 

يجب أن يوجه نحو أشكال متعددة قصد االستجابة 

 . يات المجاللحاجيات التنقل، إمكانيات الساكنة وخصوص

  حماية البيئة بالوسط الحضري يشكل محورا مركزيا للتنافسية

الترابية باعتبار أن الجزء األكبر من المخاطر يأتي من المدن 

التي تأخذ من الوسط الطبيعي الموارد التي تحتاجها من مياه، 

بينما ال . الخ...أرض، مجاالت طبيعية بهدف الترفيه، مواد البناء

لطبيعي سوى نفايات منقولة عبر الهواء، األودية، تعيد للوسط ا

." تربص واقتناص".ويتعلق األمر إذا بعالقة . الخ...المطارح

التي ينبغي على مدينة فاس تجاوزها من أجل تحقيق التنافسية 

من خالل تحسين إطار عيش الساكنة والحفاظ على استدامة 

 .الموارد الطبيعية

ن الظروف البيئية تفضي التدابير الداخلية من أجل تحسي -

 : إلى

   تلوث األودية، )تأهيل ومعالجة النقط السوداء البيئية

الفرشات المائية، األحياء الناقصة التجهيز، المناطق 

 (.مراقبةالغيرالمهددة بالفياضانات ، المطارح 

   تقويم المجاالت الحضرية العمومية وتأهيل المجاالت

 .الخضراء التي تمت تهيئتها

فاس واقتصادها يرتبط إلى حد كبير حاضرة الالمجموعة  حالة   -

بجودة مستوى الحفاظ على تراث المدينة العتيقة، بتأهيل األنسجة 

ومداخل ( الولوجية، محاور مهيكلة، واجهات حضرية)المركزية 

 .المدينة

حدود برامج رد االعتبار للمدن العتيقة واألنسجة التاريخية التي   -

تسارع وثيرة تدهور المباني تفترض إعادة تم االنخراط فيها مع 

تركيز الرؤية، األهداف ووسائل الحماية، حيث يجب طرح 

السؤال من جديد لمعرفة ما الذي ينبغي الحفاظ عليه داخل 

 .المدينة العتيقة

من )تعتبر مسألة توجيه تيارات الهجرة في االتجاه المعاكس   -

للحفاظ على شرطا أوليا ( المدينة نحو المجاالت المجاورة

. بحيث يجب تقليص الكثافة بالمدينة العتيقة كخطوة أولى، المدينة

كما أن مشاريع وبرامج فك االكتظاظ وإعادة اإلسكان تتم من 

 :خالل ما يلي

كل والمدن المجاورة مجاالت لخلق ظروف كاعتبار الجهة  -5

 استقبال مناسبة،
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 االرتكاز على العمل التطوعي وترقب جميع حاجيات األسر -1

 .بمختلف مكوناتها ومستلزمات المشتغلين

ترحيل، موازاة مع ذلك، بعض المهن وخاصة حرف الصناعة  -1

 التقليدية،

 إدماج وانخراط مهنيي الصناعة التقليدية، -1

القيام بعمليات موجهة لتحسين الحالة البيئية عامة فوق المجاالت  -1

 .المسترجعة وبشكل سريع

 

 تحديد مجاالت المشاريع -1.1

روف المناخية ظ، المؤهالت االقتصادية، الةنكااصيات الستحليل خ

توضح تواجد  المصغرةوالجغرافية والتيارات على مستوى الجهات 

مجاالت متجمعة، متجانسة من حيث إشكالياتها وتتطلب تدخالت 

. متماسكة ومتكاملة والتي يمكنها أن تشكل مجاالت مشاريع حقيقية

في حدودها ستعلن عن والدة  هاته المجاالت، بعد المصادقة عليها

مستقبلية لمشاريع ترابية حقيقية مشخصة منخرطة في الدينامية 

 .العمومية للجهة من خالل حكامة تعتمد إشراك الجماعات

لمقدمة الريف نميز بين ثالث مجاالت  ةصغرمبالنسبة للجهة ال

 :المشاريع

تتكون من جماعات أوالد ميمون،  مقدمة الريف الشرقي  -

 وعين بوعلي،لوادين ا

 تشمل جماعات لعجاجرة وسيدي داود، مقدمة الريف األوسط -

 .لوداية ومكساوتتكون من جماعات سبت مقدمة الريف الغربي  -

بالجهة المصغرة لممر الميتروبول، التحليل المجالي يفضي إلى 

 : تحديد ثالث مجاالت مشاريع بإشكاليات متجانسة

 للميتروبول فاس ويتكون من الجماعات المجاورة  سهل سايس

شكاك، السيدي حرازم، عين بيضا، أوالد الطيب، عين : وهي

 .سبع رواضي والجماعة الحضرية موالي يعقوب

 ويشمل الجماعات القروية : الشمالي لألطلس المتوسط السفح

، سيدي ورارقأأليت سبع لجروف، كندر سيدي خيار، أغبالو 

ا يوسف بن أحمد، عزابة، مطرناغة وعين تمكناي وكذ

 .الجماعات الحضرية إليموزار كندر، البهاليل، صفرو والمنزل

 وتتشكل من الجماعات القروية : مقدمة الريف الشمالي الشرقي

 .طم وبئر طم ةلعين قنصرة، رأس تبود

لألطلس  المصغرة ثالث مجاالت مشاريع تم اقتراحها بالنسبة للجهة 

 :المتوسط

دارالحمرا، وتتكون من جماعات إغزران، ال عالية الجبل -

 ت وأوالد علي يوسف،مزلاغت، تي، تفجدرجعال

وتشمل جماعات أوالد مكودو، سيدي لحسن،  المنطقة الوسطى -

 تازوطا وسكورة مداز،

، إيموزار ةزابويتكون من جماعات أيت  الغربي السفح -

 .مرموشة، أيت المان، المرس، بولمان، كيكو والعنوصر

 : مجاالت مشاريعملوية، نميز بين ثالث  المصغرةبالجهة 

ل، ي، ويتكون من جماعات إنجالجنوبي لألطلس المتوسط السفح -

 .     س مرموشةيسرغينة وألم

ملوية،  يقصابالويتكون من جماعات  ملوية الغربي وادي -

  .ويزغت، سيدي بوطيب وميسور

، رجانعالويتكون من جماعات رميلة،  ملوية الشرقي وادي -

 وأوطاط الحاجسة طفريتيساف، 
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 ةـــــــــالصـــــخ

 

 .توجهات أولية للتهيئة والتنمية بجهة فاس بولمان وضعالتشخيص االستراتيجي الترابي، موضوع هذا التقرير، من مكن 

، تطرح ومشاريع برامج شكل على وبلورة أكثرا تعميقا قتضي خالل المرحلة الموالية من الدراسةالتي ت ،هاته التوجهات

جهة طموحة تستند على وضعيتها الجغرافية، تاريخها ومؤهالتها الترابية لتصبح : صور الجهةلت يةمستقبلالمرتكزات ال

 . جاذبة وذات تنافسية

مكنت من الكشف عن البعد واإلشكاليات الدولية، الوطنية،  االعتماد عليهاالمقاربة المتعددة التوجهات التي تم 

دور الدولة والحكامة الجهوية  يعتبرع هاته المستويات، على جمي. مستقبل الجهة بخصوصالماكروجهوية والمحلية 

 :لمواجهة اإلكراهات الجهوية والمحلية الكبرى والتي امحدد

 ،تعزى إلى الظروف الطبيعية المفروضة 

 ،ترتبط بوزن تاريخ االستقرار البشري 

 ،مطبوعة بنقص مبادرات الفاعلين الخواص المحليين 

  وطنية الكبرىترسخ مع األقطاب الالناتجة عن ضعف. 

علين امجهودات السلطات العمومية جاءت أساسا لمساعدة الفئات األكثر حرمانا، تهيئة المجال والعمل على إشراك الف

 .الترابعداد إلالعموميين والخواص في إطار من التوافق المجالي الذي وضعه التصميم الجهوي 

من خالل عدد مهم من اللقاءات في  انطلقالذي  النقاش، إلثارة مادة يشكلمن جهة ثانية، ما تم تقديمه خالل هذا التقرير 

خول إليها المصادقة على تصور التنمية والتهيئة المجالية وتحديد مجاالت مهاته الورشات  ،إطار ورشات للتشاور

التدخل الجهوي  برنامج وكذاامج التدخل بمجاالت المشاريع رب في الدراسة تعميق القادمة المرحلة خالل سيتم .مشاريع

 .يستجيب للرهانات الوطنية والجهوية المحددة بشكلالمندمج 
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