مشروع الجهوية الموسعة وارتباطها بإعداد التراب
حميد زرغون
رئيس مصلحة الدراسات الجهوية
بو ازرة اإلسكان والتعمير وسياسة المدينة
المملكة المغربية

مقدمـــــة:

بع ددد الم ارحد د الت ددس سلعه ددا مسلسد د الجهوي ددة ب ددالمغر

دداد الح دددي

ددس اﻵون ددة اﻷخيد درة ددس مختلد د

المنتديات واالجتما ات الرسمية و الغير رسدمية لدض ودرورة المدرور ملدض مرحلدة وخدرا تدوب بالخلدا
الملكس بمناسدبة الدركرا  33للمسديرة الخود ار ف دد ركدر بودرورة مراجعدة سياسدة الجهويدة بب دندا نحدو
مستوا وهمف
د جا

يه "فففف لرلك سررنا ،بعون اهلل ،تح صفحة جديددة دس نهدإل اإلصد حات المتواصدلة ال داملة

التس ن ودها  ،بدطل

الصح ار المغربية..ف"
من ال ت س الخلا

مسدار جهويدة مت دمدة ومتدرجدة ،ت دم كد مندال المملكدة ،و دس م ددمتها جهدة
تلرسه ملدض مسدألة الت ليد الجهدوم ممدا ي بدت بدأن المغدر بصددد التوجده نحدو

مرحلددة جديدددة ومهمددة ددس صددرو مرسددا جهويددة مت دمددةف ل ددد تميددز الخلددا
مهمد ددة مر وند دده تلد ددر ملد ددض مسد ددألة الت لي د د بمحتد ددوا ديم ارلد ددس بحي د د
و خصيات خارب و ازرة الداخلية س التفكير س المعايير الواج

الملكددس بحمولددة ديم راليددة

وﻷو م د درة ست د ددارك عاليد ددات

م ار اتها من وج استراو ت لي جهوم

يمكددن ك د جهددات المملكددة مددن سددلوك لري د التنميددة لددض وسددس متينددةف "و لددض غ درار نهجنددا ددس تدددبير
ال وايا الكبرا لألمة ،ارتأينا ا تماد م اربتنا الديم رالية والت اركية س م داده"
ولهددره الغايددة ،نعتددزم ،بحددو اهلل ،مسامددة لجنددة است ددارية متعددددة االختصاصدداتف مكونددة مددن خصدديات
م ددهود له ددا بالكف ددا ة والخبد درة الواس ددعة وبع ددد الن ددر ،مكلف ددين مياهد دا ب دداستراو تص ددور ددام للجهوي ددة ،ددس
است عار لك وبعادها واستحوار لدور المؤسسات الدستورية المختصة س تفعيلها ،بعد ر اﻷمر ملض
ن رنا السامسف"
العرض:
يتناو ت رير الجهوية الموسعة الرم و دته اللجنة االست ارية حو الجهوية الموسعة  6محاور وهس :
-

الجان

المؤسساتس  :الحكامة و توسي االختصاصات
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ال انونس  :آليات التدبير والتموي والتعاسد

-

الجان

-

التتب والمراسبة  :تعزيز المراسبة البعدية

-

سياسة ال تمركز لومان نجا ة تدخ ت الدولة

-

الت لي الجهوم الجديد (الخريلة س آخر الت رير)

-

تدابير دستورية وت ريعية واج ار ات مواكبة

يتدوخض مدن الجهويدة المت دمدة ون تسداهم ب دك حاسدم دس التنميدة االستصدادية واالجتما يدة للدب د و دس
االسدت مار اﻷم د للمدؤه ت والمدوارد الراتيدة لكد جهدة واسدتنها

همدم مختلد

الفدا لين المحليدين

والم اركة س مسامدة وانجداز الم داري المهيكلدة الكبدرا وت ويدة جاربيدة الجهدات ورلدك مدن خد
الصدارة للو ائ االستراتيجية للتنمية المجالية والض جان

هرا المرمض اﻷساسس ،طن الجهوية المت دمة،

الم رونة بال مركزية وبال تمركز النا رين ،تحدوها مرادة تأصي
من خ

م لدا

وائ وخرا منها تفتح كا ة المغاربة

المساهمة الموالنة والفعالة س السعس المتواص لخدمة ال أن المحلس .

وهكرا طن الجهوية المت دمة ترمس ملض تح ي الم اصد التالية :
 تعزيز روو المبادرة وتحرير اللاسات الخ سة لدا الموالنين والموالنات ولدا منتخبيهم؛ -الحد من الم ّبلات والعراسي البيروسرالية ومعالجة سلبياتها؛

 نهإل سياسة ال ر وت ا ر الجهود بين ال لا ات ووخر البعد الترابس بعين اال تبدار دس السياسداتالعموميدة و دس تددخ ت الدولدة والجما دات الترابيدة ،بغيدة الر د مدن نجا دة الفعد العمدومس وتح يد
اإللت ائية؛
 تعزيز المناخ الديم رالس وتوسي نلا الممارسة الت اركية بما يناسالمسؤولية ويعمم ملزامية ت ديم الحسا

الحكامة الجيدة ويغرم روو

من لر المصالح اإلدارية ومو فس الدولة والمنتخبين لض

جمي المستويات.
التحليل:
من ك درة الت سدديم الجهددوم ليسددت وليدددة اليددوم بددالمغر ب د هددو ت ليددد ر دده المغددر منددر
و ددكاله كانددت تختل د

حس د

ال ددرو

و اﻷزمنددة الددض ون جددا

ددودف مال ون

هيددر  66يونيددو  6796ليددن م الجهددة

هد ها خل تناغم و توازن تنموم س الت ار المغربسف
مال ان هرا الت سيم لم يكن ليسد ال غدرة التدس جدا مدن وجلهدا وبددوت يوبده تتودح ممدا ودا الدض التفكيدر
ددس م ددادة تن دديم الجهددةف كددان وساسددها مسامددة وحدددة ت ددك مجمو ددة منسددجمة ومندمجددة وجعلهددا تتما ددض
ومتللبددات التنميددة االستصددادية واالجتما يددة والسياسددية وال ا يددة والترابيددة مددن جهددة ومددا تفرودده سياسددة
ال مركزية والديموسرالية المحلية من جهة اخراف
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حصيلة التجربة الجهوية لسنة 1791
د ن المغر وو تجربة جهوية ند صدور ال هير المتعل بالت سيم الجهوم لسنة  ، 6796حي

بددو

الم رع المغربس يعلس اهتماما بالغا لموووع الجهوية من خ

المخللات ،غير ون هدره التجربدة لدم

التددس كان ددت مرس ددومة لهددا ددس مج ددا التخفي د

م ددن الفد دوار الجهويددة ،أو ددحض ميج دداد

تح د اﻷه دددا

م اييس جديدة للت سيم الجهوم تلرو بحدة ومام االنت ادات التس وجهت له.
وﻷخر ن رة حو وهم ما جا به هرا ال هير ،ن ترو دراسته بر

ن ال ،نخصد

لض الجهة س ملار هير  ،6796وال انية إل هار وهم محتوياتده سدوا
لض من ائها ،م ن

التس و رزها وو المؤسسات التس ن

اﻷولدض للوسدو

لدض مسدتوا الت ليد الت اربدس

س الن لة ال ال ة لت ديم ت ييم حو حصديلة

هره التجربة واالنت ادات التس وجهت مليهاف
 -1الجهة في إطار ظهير 1791
س السنوات اﻷولض من االست

 ،ا تمدت الدولة لض اإللار اإلسليمس کمنفدر لتوجيهاتهدا دس المجدا

االستصددادم ،ٳال ون ه ددرا اإلل ددار و بددت جد دزه ددن مواجه ددة الف دوار

الجهويددة ،ورل ددك بس ددب

و ددع

اإلمكانيددات المووددو ة تحددت تصددر ه ،وسددللة الوصدداية ال ويددة المفرووددة ليدده ،ولكوندده وو د تبعددا
ﻷهددا

سياسدية واداريدة ب صددد ودمان تدألير جيددد للسدكان ،بدرزت كدرة الجهددة كطلدار م ئدم لمواجهددة

متللبات التنمية.
وسد و ليت اﻷهمية للعام االستصادم ليكدون هدو الحدا ز اﻷساسدس دس من دا الجهدات ،خاصدة بعددما
اتوح ون الجما ات المحلية واإلسليمية ال تتس لل يام بالم اري التنموية الكبدرا مودا ة ملدض ون بعد
اﻷساليم كانت تتمت ب روات هائلة ووخدرا منعدمدة لدديها هدره ال دروات ،كدان مدن الودرورم البحد
وسدلو يمكدن مدن خلد تكامد بدين اﻷسداليم والتخفيد

مدن الفدوار بينهدا ،ومدن دم جدا

دن

هيدر 6796

ليد ن وو تجربة جهوية بالمغر ف
بطل دا ن درة لددض هددرا ال هيددر ،يتبدين ون الجهددة التدس وسرهددا ،مدا هددس مال مجمو دة مددن اﻷسداليم تدرتبل
جغ ار يددا واستصدداديا واجتما يددا وديمغ ار يددا بع سددات تحفزهددا لددض النمددو ،ولتكددون ك د جهددة بم ابددة ملددار
للعم االستصادم تبا ر يه الدراسات وتنجز به البرامإل التنموية لتح يد تنميدة منسد ة بدين كا دة وجد از
الولن.
 -2محتوى ظهير 1791
 التقسيم الجهوي
تدم ا تمداد سدبعة معدايير كأسداس للت ليد الجهدوم لسدنة  ( 6791م دعاع المددن ،اﻷحدوا

المائيدة،

اللاسددات الس د وية ،ك ا ددة السددكان ال ددرويين ،الن د السددككس ،الم دوانم كمنفددر لددض البحددر ،المواص د ت
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اللرسيددة وال يمددة الموددا ة الصددنا ية ) موددا ة ملددض بع د

اال تبددارات المتعل ددة بخل د وسلددا

تنمويددة

جهوية جديدة ،وسد ودت هره الم اييس ملض ت سيم الت ار الولنس ملض سدب جهدات استصدادية  :الجندو ،
تانسيفت ،الوسل ،ال ما -الغربس ،الوسل -ال مالس ،ال ر  ،الوسل-الجنوبسف
وبتحلي د الخريلددة الجغ ار يددة للت سدديم الجهددوم ،يتبددين ون جهددات  6796ت ددابه ملددض حددد كبيددر الجهددات
التددس ون ددأها االسددتعمار ،ددالتغييرات التددس ودخلهددا الم ددرع تم لددت ددس وددم المنل ددة االسددبانية  :تلدوان،
ف اون ولنجة ملض ال ما الغربس ،والحسيمة ملض جهة الوسل ال مالس ،والناودور ملدض جهدة ال در ف
ويمكن تأوي هره المصاد ة بلري تين  :الخلدا

االستصدادم الدرم ار د هدرا الت سديم كدان مجدرد مبدرر

لتغليددة م ددادة منتدداب جهددات مبنيددة لددض الهدداجس اﻷمنددس ﺃو التحليد االستصددادم الددرم ارتكددز ليدده هددرا
الت سدديم كددان تحلددي مرتبكددا وغيددر متماسددكا ،حيد
المفدداهيم ال ددديدة الغمددو

بعد

ون مووددوع الجهددات االستصددادية كددان

يرتكددز لددض

 ،فددس البدايددة كددان اال ت دداد السددائد يجعد مددن تكامد اﻷن ددلة معيددار

تأسدديس الجهددة االستصددادية وكددأن الجهددة بددارة ددن بلددد وو ومددة مصددغرة ،و سددد وصد هدرا التصددور ملددض
حدود مبالغ يها ندما وراد البع

ون تتو ر ك جهة لض واجهة بحرية و لض مينا .

مؤسسات التنمية الجهوية



مد ال هيددر  6796لددض وود مؤسسددات مداريددة وماليددة لددض المسددتوا الددولنس ) اإلدارة المکلفددة
بالتنميددة الجهويددة والصددندو الخددا

بالتنميددة الجهويددة ( و لددض المسددتوا الجهددوم ) المجلددس الجهددوم

االست دارم والمنددوبيات الجهويدة ( لتسدهر لدض تح يد النتدائإل التدس تن ددها الجهويدة ،والمتجليدة دس
تخفي

الوغل ال ائم لض المنال الحيوية س الب د ،وخل انسجام وتكام استصادم واجتما س بين

مختلد

لدت

الجهدات ،باإلودا ة ملدض تنميدة الكياندات الترابيدة الف يدرة ،و دس الواسد ون كد هدره الهياكد

دون مسددتوا تمكددين الجهددة مددن ددر

وجودهددا ككيددان استصددادم ،ويعددود السددب

ددس رلددك ملددض العوام د

اﻷساسية التالية:
 استصددار التنمي ددة الجهويددة لس ددنة  6796حسد د

مؤسسدديها و لري ددة تلبي ه ددا لددض جهوي ددة المخل ددل

والتوزي د د المجد ددالس للم د دداري ال لا يد ددة الم د ددررة والمنفد ددرة دون م اربد ددة د ددمولية للنس د د االستصد ددادم
واالجتما س والمجالس للجهةف


هددر ون مؤسسددس جهددة  6796لددم ي صدددوا بطن ددائها ون ي يم دوا لددض المسددتوا الجهددوم مؤسسددة وو
مركد د د از مس د ددت

لممارس د ددة المس د ددؤوليات العمومي د ددة ،والحال د ددة ون الجه د ددة با ت اره د ددا لألس د ددس ال انوني د ددة

والمؤسساتية واللوجيستيكية وكرا الوسائ المالية الورورية سر ان ما تحولت ملض منبدر للتعبيدر دن
الت لمات والملال

اإلسليميةف

 من ال تمرك دز االختصاصددات لفائدددة المصددالح اإلداريددة الجهويددة د محدددودا جدددا ،ممددا حددا دون
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وع

تعوي

المؤسسة الجهوية وتمكينها من ون تصبح كيانا عليدا ،وودع

بكيفيددة واوددحة م د سياسددة ال د تمركددز التددس اسددتفادت منهددا الجما ددات بموج د

الجهدة هدرا يتنداس
مي ددا  33ددتنبر

6796
 -3تجليات عدم التوازن الجهوي
ل دد وبدان الت سديم الجهدوم ل هيدر  6796دن اخدت الت مجاليدة متعدددة ،وللوسدو
تسليل الوو

لض بع

يمكددن االسددتدال
وسن تصر لض بع

تجليات دم التوازن الجهوم والك

ن اﻷسبا

التس ودت ملض رلكف

لددض حالددة ددم الت دوازن الجهددوم التددس و رزهددا هيددر  6796بالعديددد مددن المعليددات،
الم اييس المعبرة ن حجم النمدو الدديمغ ار س واالستصدادم الدرم حدازت ليده كد

من المنل تين الوسلض وال مالية الغربية ،وكي

تحولتدا ملدض مركدزين للجدر

الب درم واالسدت مارم دون

غيرهماف الجهتان تحتويان لوحدهما لض ما يناهز  % 84من مجموع السكان حي
س التلور الديمغ ار س السنوم خ

سجلتا وكبر نسدبة

الفترة ما بين  6796و.6773

و لض المستوا االستصادم ،لدم يبدرو التوزيد المجدالس لم داري االسدت مار المدرخ
ال دديم وم ال دريل الممتدد مدن الددار البيودا ملدض ال نيلدرة حيد
الددرخ

لدض حجمهدا ن تدرو

 ،و حددازت مدينددة الدددار البيوددا

لد

لد

لهدا دائدرة االهتمدام

احتكدر وحدده حدوالس  % 84مدن حجدم

هددره النسددبة .تسدداهم المنل ددة الوسددلض وال ددمالية

الغربيدة بحدوالس  % 68مدن ال يمدة المودا ة الجهويدة ،وسدد اسدتحورتا لدض وك در مدن  % 83مدن حجدم
ا تمدادات التجهيدز ،ومددا يندداهز  % 63مدن حجددم ال درو

الممنوحددة للجما دات المحليددة مدن لددر

صندو التجهيز الجما س.
من الت سدديمات المتتاليددة لألسدداليم والعمدداالت الناتجددة ددن توددا

دددد سددكان المغددر مددن  68مليددون

نسمة سنة  6796ملض وك ر من  33مليون نسمة حاليا ،ودت ملض نمو كبير س دد المدن المتوسدلة،
وبالتددالس ملددض زيددادة االخددت

والف دوار المجاليددة الجهويددة ،وهددرا مددا جع د مددن الت سدديم الجهددوم لسددنة

 6796ملددا ار متجدداو از وغيددر رم ائدددة ،وهددو مددا حددتم لددض الم ددرع م ددادة الن ددر ددس الجهددات السددب ،
وبالتددالس م ددادة ت سدديم المغددر جهويددا لددض وسددس جديدددة تأخددر بعددين اال تبددار المسددتجدات والمعليددات
السوسيو -استصادية ،خصوصا بعد ترسية الجهة ملض جما ة محليه و

دستور6771ف

تقديم التقسيم الجهوى لظهير 1779
ل د ودا مبراز اﻷبع د د د داد المتعدددة للمجد دا المغرب د د دس  -البعدي د د د دن المتوسل دس واﻷللس دس بالنسب دة لألساليد دم
الساحلية والبعد الجبلس بالنسبة لألساليم الوسلض والبعد الصدحراوم بالنسدبة ﻷسداليم الحددود  -ملدض ت سديم
المغر ملض  66جهة ،بنا

لض المرسوم الصادر س  69غ ت 6779ف
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وك ار ة وولية لهرا الت سيم يمكن ال و من هره الجهات الستة
رئيسية رو س س تحديددها الجواند

ر و رزت لنا خمسة مجمو ات جهويدة

الجغ ار يدة واللبيعيدة واالستصدادية والحودرية والتاريخيدة ففف ويمكدن

ت ديمها كالتالس :
المجموعة األولى
دار لمتللبددات االندددماب والوحدددة
جهددات حددددت ا تمددادا لددض م دداييس تاريخيددة وبيئيددة وا تبد ا

توددم د

الولنية ويتعل اﻷمر بجهة وادم الره  -لكويرة وجهة العيون-بوجدور -الساسية الحم ار وجهة كلمديم
السمارة ف
المجموعة الثانية
وتوم خمس جهات رو س س جم مكوناتها خصائ

التجانس داخلها والناتإل ن رو ها التاريخية

واندماجها االستصادم واست لابها الحورمف ويتعل اﻷمر بجهة سوس  -ماسة د در ة وجهة الغر -
ال راردة  -بنس حسن وجهة ال اوية د ورديغة وجهة مراكش د تانسيفت د الحوز والجهة ال رسيةف
المجموعة الثالثة
ت ددم تحدي ددد ه ددره المجمو ددة الت ددس تو ددم جهت ددين ،ا تم ددادا ل ددض م دداييس التكامد د ال ددو يفس واالس ددت لا
الحورم ويتعل اﻷمر بجهة الربال د س د زمور د ز ير وجهة الدار البيوا الكبرا ف
المجموعة الرابعة
تددم تحديددد هددره المجمو ددة ا تمددادا لددض مبدددو مب دراز بعدددين متمي دزين همددا البعددد االللسددس والبعددد الجبلددس
وتك يد

اسدتغ

المدوارد الناتجدة نهدا ،هدره الجهدات هدس  :جهدة دكالدة د بددة وجهدة تادلدة د وزيد

وجهة مكناس د تا ي لت وجهة اس د بولمان
المجموعة الخامسة
ت دم تحديددد هددره المجمو ددة المكونددة مددن جهتددين ا تمددادا لددض البعددد المتوسددلس ،خاصددة وونهمددا جهتددان
محوريتان س برنامإل تنمية اﻷساليم ال مالية ،ويتعل اﻷمر بجهة الحسيمة د تازة د تاونات وجهة لنجة د
تلوان
وبتحليد الخريلددة الجغ ار يدة للت سدديم الجهددوم ،يتبدين ﺃندده تددم تجدزم
الوسل ملدض د

كد

جهدات و ت سديم جهدة الوسدل ال دمالس ملدض جهتدين و ملدض خلد جهدة دكالدة بددة بدين

جهدة مدراكش وجهدة الددار البيودا  ،وهكدرا انت لندا مدن وربعدة جهدات ملدض
بالجهات ال
لتص

مددن جهتدس ال ددما الغربددس و

التس تختر

س المجموع الض ستة

در جهدات كمدا تدم االحتفدا

دة ووسال بيئية س كلها ال دديم وووديفت مليهدا د
ر جهة.
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جهدات صدحراوية

وتجدر اإل ارة ملض ون هدرا الت سديم الجديدد تبندض  66جهدة و 88مسليمدا و 18مالدة و 63واليداتف و دس
سنة  6777بات العدد  66جهة و 88مسليما و  16مالة ليص العدد حاليا ملض  43مسليم و مالة بعد
محدددا

اﻷسدداليم والعمدداالت التاليددة  :وزان ،سدديدم سددليمان ،كرس دي  ،دريددوش ،بر دديد ،سدديدم بنددور،

اليوسفية ،الرحامنة ،الف يه بن صالح ،ميدلت ،تنغير ،سيدم ا نس ولر ايةف

انتقادات موجهة إلى التقسيم الجهوي لسنة1779
من الم ح ات التس وجهها منت دو الت ليد الجهدوم الحدالس ،كدون المعدايير التدس تدم ا تمادهدا دس هدرا
اﻷخير تتسم س مجملهدا بالعموميدة ،بحيد

يمكدن اسدتعمالها دس وم رسعدة جغ ار يدة كيفمدا كاندت لاستهدا

وموسعها ،الجهات التس حددت ا تمادا لض وساس االست لا

الحورم والتكام الو يفس ،ال تختل

ميدانيا ن الجهات التس حددت ا تمادا لض الم اييس البيئية والتاريخية ومتللبات االندماب الو يفس،
هره المعايير تب ض هس المعتمدة س خل هره الجهة وو تلكف
و ددس سد د ار ة له ددره الم دداييس وو المع ددايير الت ددس ت ددم ا تماده ددا ،ي ددير المنت دددون ون اال تب ددارات التاريخي ددة
والبيئية سد وخرت باهتمام وكبر من لر مصممس الت سيم ،موا ة كرلك ملض الم داييس الجيوسدتراتيجية
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و وام د التكام د الددو يفس واالسددت لا

الحوددرم مال ون الم ح ددة اﻷساسددية ددس ن ددرهم تب ددض هددس ون

 63جهدة مدن وصد  66كلهدا تتدو ر لدض منفدر بحدرمف وهدره الخاصدية ليسدت بالجديددة وو خاصدة بهدرا
الت سيم الجديد ،ب هس نفسها التس تحكمت س ت سيم  6796ف
المعددايير التددس تددم اإل د ن ددن تبنيهددا ددس م دروع الت لي د الجهددوم ،والتددس تعتمددد وساسددا لددض تح ي د
التوازن بين الجهات وتح ي االنسجام الداخلس لك جهة والتكام االستصادم واالجتما س بين الجهات
النهائس ال س الرم جع الت لي الجهوم الجديد يعانس من

المحد ة لم تأخر بعين اال تبار س الن
العديد من العيو نركر من بينها :

 العدد الكبير للجهات مما يؤ ر لض حجمها ووهميتها االستصاديةف تك ددوين الجه ددات ل ددض وس ددس مسليمي ددة وه ددس وس ددس ت ار ددس اال تب ددارات اإلداري ددة والسياس ددية وك ددر م ددناال تبارات التنموية واالستصاديةف
وهكرا ،ي هر وبج
والم ار

ون هناك جهات مح و ة بحكدم احتوائهدا لدض ددد مهدم مدن التجهيدزات التحتيدة

االستصادية واالجتما ية كجهة الدار البيوا وجهة الربال د س د زمور د ز يدر وجهدة سدوس د

ماسة د در ةف وهناك جهدات يمكدن ون ي دا

نهدا بأنهدا معتدلدة التوازندات ملدض حدد مدا ورلدك بدالن ر ملدض
التجهيد دزات التحتي ددة الو ددرورية الس ددت با اﻷن ددلة

ك ددون المرك ددز اﻷساس ددس للجه ددة يحت ددوم ل ددض بعد د

االستصدادية واالسددت مارات ،كجهدة تلدوان د لنجددة ،وجهددة داس د بولمدان ،وجهددة مدراكش د تانسدديفت د
الحدوزف وهنداك جهدات وخدرا وهدس ك يدرة ،تفت در ملدض التجهيدزات اﻷساسدية وتسدج بهدا كد
التدس ت د

دس وجده البندا االستصدادم واالجتمدا س لدض مسدتوا الجهدة ،وكم دا

الحسيمة د تاونات ،وجهة وادم الره

االخدت الت

لدض رلدك جهدة تدازة د

د لكويرة ،وجهة كلميم د السمارة

كمددا ﺃن هندداك جهددات وخددرا تتميددز بدداخت الت وتفاوتددات واوددحة بددين اﻷسدداليم المكونددة لهددا ،وتتميددز
با ت ارهددا ملددض ددروات لبيعيددة وتجهيدزات سددياحية ،بد وحتددض ملددض التجددانس بددين سددكان الوحدددات المكونددة
له ددا ،كجه ددة ت ددازة ف الحس دديمة

د تاون ددات ،د د وج ددود لل ددروات اللبيعي ددة به ددا باس ددت نا الغاب ددات كم ددا ون

التجهي دزات اﻷساسددية ددبه منعدمددة ،باسددت نا مينددا الحسدديمة وهددو مينددا صددغير ال يرسددض ملددض مصددا
الموانم التس تمكن المنل ة من خل رواب استصادمف ووما من حي

التوازن وو االخت الت بين اﻷساليم

المكونة لها ،طنه وحتض من كان الف ر هو السمة اﻷساسية لهره اﻷساليم،
حي

الت اليد وو اﻷ ار

وال من حيد

التكامد بينهدا  :مر كيد

و دداس ويددتم ربلهددا بتددازة والحسدديمة ،تاونددات تختل د
اإلسليمدين اﻵخدرينف ومدن هنددا ي هددر وبجد

يوجد ما يربل بينهدا ال مدن

يع د ون يدتم الفصد مد

بدين تاوندات

ت اليدددها وو ار هددا ملددض حددد كبيددر ددن بدداسس سددكان

ون معيددار م لدا منفددر بحددرم لكد جهددة ،كدان هددو السددب

ربما س مي د هره الجهة المختلة وال متوازنةف
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وهناك ويوا بع

الجهدات التدس دكلت بتجميد وحددات مداريدة كاندت موجدودة مدن سبد  ،ال تأخدر بعدين

اال تبددار ا ددتغا الفوددا المغربددسف وهكددرا ددطن ال نددائس الحوددرم دداس د د مكندداس ،مصدددر العديددد مددن
المبادالت بين ال در والغدر  ،لدم يحدتف بهدره الخاصدية مدا دامدت سدد وودعت جهتدان ا نتدان جنبدا ملدض
جن د ف وومددا جهددة م دراكش د تانسدديفت د الحددوز ت ددم مجدداالت لبيعيددة وب درية متنو ددة ومختلفددة وال
تصاد

بالوبل التوجه المادم للتن ت الكبيرة كما ي ح اﻷمر س الميدانف

وكرلك ووعت جهة خاصة بالدار البيوا لوحدها و رلك بعز الحاورة ن المجا المحديل بهدا بمدا
س رلك المجا اللصي بها بر يد و سلات دس حدين تسدتد س الجهويدة رات وسداس استصدادم ح ي دس
تحديد جهة استصادية تجم ما بين هره الحاورة و الحزام المحيل بها لض م ال ي
وهددرا الت سدديم ال يروددض ندده الجغ ار ددس تمددام الروددا مر يجددد بع د

ن  43كلمف

الجهددات المتجانسددة التددس تتددوزع بددين

الحددود اإلداريددة لجهددات متعددددة ولكنده مد رلددك يرسددم مغربددا مختلفدا السدديما بطوددا ة اﻷسدداليم الصددحراوية
التس تمدد البلد س اتجاه الجنو ف
التقسيم الجهوي حسب المخطط الوطني إلعداد التراب
المخلل الولنس إل داد التد ار و ي دة ولنيدة تأخدر بعدين اال تبدار م داك التد ار الدولنس دس مجملهداف
وهددو ي ددك و ي ددة مفيدددة بالنس ددبة لمختل د

المتدددخلين ،و ددس الم ددام اﻷو بالنس ددبة للمصددالح الو ازري ددة :

الف ح ددة ،الداخلي ددة ،االستص دداد ،التكويد ددن… ول دديس م ددن لبيعت دده ون يف ددر

وص ددايته ل ددض مد د ه ددره

المصددالح ،ب د من دوره ي تصددر لددض تزويدددها بعناصددر اإلحالددة وبالرؤيددة ال ددمولية التددس تمكنهددا مددن
تصور تدخ تها بكيفية وحسن وادراجها ومن النس الولنس للتدخ ت العموميةف
تقديم التقسيم الجهوي و معاييره حسب المخطط الوطني إلعداد التراب
حددد المخلددل ددة معددايير تمكددن مدن مصدددار ت يدديم ندو س ددن واسد التد ار الددولنس يمكدن اختزالهددا ددس
ة معايير وهس  :اإلنصا
وهرا يعنس ون هنالك

االجتما س ،النجا ة االستصادية واالستدامةف

ة وهدا

يتعين تح ي ها س ت سيم ولنس ناج :

 ون يو ر لساكنته رول العيش الكريم ،وم تلك التس تتلداب والمواصدفات المعياريدة المعمدو بهدافوهدرا يحيد ملدض مسددألة التجهيدزات العموميدة (الصدحة -التربيددة  -التواصد ) والتجهيدزات الوددرورية
للحياة اليومية (السكن ،الما ال رو  ،الكهربا )؛
-

ون يساهم س التنمية االستصادية للب د ،وون يو ر نصيبه من ال يمة الموا ة ،وون يخل مناص
غ لفائدة ساكنته الن يلة؛

-

ون يح

تنميته بكيفية مستدامة ،من خ

لض ومان مختل

المحا دة لدض المدوارد واﻷوسدال اللبيعيدة ،والحدر

التوازنات الداخلية لض المدا البعيدف
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ل ددد تمددت بلددورة اإللددار الجهددوم للمخلددل الددولنس إل ددداد الت د ار

لددض وسدداس نتددائإل د ارسددات متنو ددة،

تناولددت مواوددي متعددددة  :حصددة الفددرد مددن الندداتإل الددداخلس الخددام ،الن د (تددد ات اﻷ ددخا

والسددل )،

حركات هجرة السكان ،الزيجاتف
 حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام و تطورها
يمكن هرا المعيار من لرو ال ا دة اﻷساسية التس تسمح بتحديدد التوجهدات :ال يمدة يدتم منتاجهدا وساسدا
س المدن الكبيرة ،ويتم انت ارها بر ورجا الت ار الولنس ،انل سا من هره المدن نفسهاف
ددس هددرا الصدددد ،تج د

اإل دارة ملددض المفارسددة التددس تميددز مدينددة الدددار البيوددا ددس هددرا الميدددانف هددره

المدينة التس ت ك وكبر سلد

إلنتداب ال دروة ،ت دهد تبالدأ دس وتيدرة نمدو استصدادها مدن دأنه ون يلحد

بالغ الورر باالستصداد الدولنس برمتدهف ويرجد هدرا التبدالؤ وساسدا ملدض االخدت الت التدس تحكدم ا دتغا
النس الحورم للعاصمة االستصاديةف
وتدبين الدينامية االستصادية واللاسات التنموية الجهويدة النزو دات ال ويدة للمجداالت االستصدادية الكبدرا،
كما كانت سائمة سنة : 6788
6ف منل تان تراكمان المعايير اإليجابية :
 النلددا العاصددمس للدددار البيوددا -الربددال ،والحل ددة الممتدددة مددن الجديدددة ملددض الخميسددات ،مددرو اربسلات وبن سليمان؛
 وكادير وسوسف1ف خمس منال رات لاسات تنموية الية ،ووتيرة نمو محدودة :
 آسفس ،خريبكة ،وجدة؛ ال نيلرة و اس -مكناسف3ف منل تان تتميزان بحصيلة ميجابية ،رغم محدودية اإلمكانيات الجهوية :
 تادلة والمنال المحيلة بمدينة اس؛ لنجة  :مجا للنمو ،يتميز بتوا د مفرل للسكان8ف منل تان وا دتان :
 محيل (دير) اﻷللس المتوسل الساح المتوسلس؛8ف حالة خاصة  :اﻷساليم الصحراويةف
 النقــل
يبرز تن يم الن

تس كيانات جهوية تغلس الجز اﻷك ر ك ا ة من الب د:
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6ف ال ما  :لنجة  -تلوان -العرائش  -ف اون
1ف الساح المتوسلس  :الحسيمة  -الناوور
3ف ال ما ال رسس  :تاوريرت  -وجدة – بركان
8ف مجمو ة اس -مكناس  :سايس  -وزرو  -تاونات تازة  -كرسي
8ف مجمو ة الربال  -الغر  :الربال  -ال نيلرة  -سيدم ساسم
6ف ن ام الدار البيوا الكبرا  :الجديدة – سلات  -بنسليمان
9ف الوسددل  :بنس م

– خريبكة – خنيفرة

4ف ملت ض مراكش  :بنكرير -سلعة السراغنة
7ف ملت ض وكادير  :تارودانت – تيزنيت  -تا راوت
ل ددد مكنددت د ارسددة تن دديم الن د اللرسددس مددن مبدراز تسددعة ونسددا
اللري ة المعتمدة ال تنلب
ن ار لوع


لض باسس الترابس الولنس ،حي

ددس الجددز الك يد

ال يمكن للن

مددن الددب دف غيددر ون

ون ي ك مؤ ار رم داللدة،

التياراتف

الزيجــات

يعتبر الزواب مؤ ار داال ن سوة الع سات اإلنسانية ،ويمكننا الجزم بأن النلاسات المجالية المتميزة ب وة
الع سات الزواجية ت ك بالتأكيد جهاتف
مددن هددرا المن ددور ،تبددرز لددض المسددتوا الددولنس مجمو تددان كبيرتددان لمددا يمكددن ون يس دمض بالجغ ار يددة
الزواجية ،يوا

مليهما نس الهوامش الصحراوية واﻷساليم الصحراويةف

المجمو ة ال مالية  :تتكون من ست جهات زواجية جد متميزة6ف

لنجة  -تلوان  -العرائش  -ف اون

1ف

ال نيلرة  -سيدم ساسم

3ف

الربال  -الخميسات

8ف

اس  -مكناس ،م موا ة الحاج

8ف

الناوور  -الحسيمة

6ف

وجدة  -بركان  -تاوريرت – جرادة

المجموعــة الجنوبيــة  :تختل د

صفرو تازة وتاونات

ك ي د ار ددن اﻷولددض ،ن د ار للتددداخ بددين المؤ درات الواسددعة النلددا للدددار

البيو ددا ومؤ د درات الم ارك ددز اﻷخ ددرا ،الت ددس تتمي ددز ددس نف ددس الوس ددت بن ددوع م ددن االس ددت لية وباالرتب ددال
الددو يفس بالعاصددمة االستصدداديةف هددرا الوو د يعنددس بصددفة خاصددة بنددس م د
تدرتبل وك ددر ببندس مد

وبصدفة انويددة بالددار البيوددا ف ومددا دس مددا يخد
01

وم دراكشف ومددا خريبكددة،
المنل ددة الممتددة مددن آسددفس

حتض سلعة السراغنة ،هس تخود للتدأ ير المدزدوب لكد مدن الددار البيودا ومدراكشف وتتميدز حالدة مسلديم
سلعة السراغنة بلابعها الفريد ،بحكدم ا دتراكها مد اﻷسداليم المجداورة وسيامهدا بو يفدة مدا يمكدن ون يسدمض
بمركددز التوزي د ف ويتعددين اإل ددارة كددرلك للحالددة الخاصددة لمدينددة سددلات ،التددس ت ددك ملح ددة ديموغ ار يددة
ح ي ية للدار البيوا  ،م المحا ة لض
وما وكادير ،ووعها مختل

سات ك يفة م مجموع منال الب دف

تماما ،مر تتو ر لض مسليم زواجس محدد س تيزنيت وتارودانت والصويرة،

مما يبين البعد المزدوب لهره المدينة  :بعد وللسس وبعد سوسسف
بالنسبة للهوامش المحادية للصح ار  ،نسج الدور الهام نسبياً لل ار ديدية ،التدس تدرتبل مدن جهدة بخنيفدرة،
ومن جهة انية ،بفيكيك وور اززاتف و س الواس ال يعبر هرين النو ين مدن الدروابل دن نفدس الددالالتف
سات ال در  ،لدض جدانبس الحددود بدين اإلسليمدين التدس تفصد

الروابل م خنيفرة تنتإل باﻷساس ن

ساكنة جد مت اربة ومترابلةف س حين تعكس الروابل م

يكيك و ور اززات هيكلة جهوية ح ي يدة تنددرب

س م م داد الت ار ف
وهرا الوو ي هر بك بسالة وجود مجاالت رات امتدداد متفداوت تابعدة بوودوو للمددن الكبدرا ،تدأتس
بعدها مجاالت خاوعة لنفور دة مراكز حورية ،ووخي اًر منال غير مست لبةف
ويرتكز الت سيم الرم ي ترحه المخلل ،لض مبدوين:

* التمييز بين المجاالت ال احلة والمجاالت الك يفدة السدكان ال تبدارات مؤسسداتيةف وي دك مسلديم يكيدك
االسدت نا الوحيددد لهدره ال ا دددة ،ﻷن المخلدل ي تددرو ب ا هدا مجمعددة مد وجدددة ﻷسدبا
الديمغ ار س وبالمحا ة لدض وحددة المنل دة الحدوديدةف كمدا يجد
المراكز الحورية التس تستد س العم

تدرتبل بددالوزن

ون تتصدور الجهدات كطلدار لترسيدة

لض تنميتهاف
الوزن الولنس

الجهات

السكان 6777

كاة
6777السكان
 /كلم²

المساحة
بالكلم1

الناتإل
الداخلس
الخام %

المساحة%

السكان%

8،3

61،6

66،3

1،7

6،7
8،1

اس -مكناس

358835333

335333

664

اﻷللس المتوسل

4375333

115339

36

3،1

657385333

165398

47

3،3

6،9

مراكش

158965333

185418

633

3،8

4،4

9،3

وكادير -الصويرة

159835333

885744

63

6،8

7،9

9،6

الدار البيوا  -آسفس

658335333

195863

133

3،7

11،9

31،7

الربال -ال نيلرة

853365333

645348

164

1،6

68،1

68،8

بنس م

 -خريبكة

01

لنجة -تلوان

151935333

665893

676

6،6

4،6

9،4

الناوور والحسيمة

656615333

75643

668

6،8

3،7

3،8

وجدة -يكيك

656865333

965673

68

63،7

8،6

3،6

تا ي لت

8885333

875847

7

4،8

1،3

6،1

در ة

4465333

695898

63

7،6

3،6

6،3

الصح ار ال مالية

3395333

6365481

1

67،8

6،6

6،3

الصح ار الجنوبية

995333

6865333

6

16،8

3،3

3،3

المغر

1451385333

9335661

83

633

633

633

* معالج د ددة المج د دداالت الك يف د ددة الس د ددكان انل س د ددا م د ددن مب د ددادب ال د دراكة ب د ددين وسل د ددا

النم د ددو ،ومن د ددال

االست لا  ،والمجاالت الهام يةف
 تيارات الهجرة
تبين الدراسة التس ارتكز ليها المخلل ون من بين  164تجمعا حوريا ودائرة وجريت ليهم الد ارسدة،
هنالددك  45تتميددز برصدديد موجد

لحركددات الهجدرة  ،وم مددا يم د  %27مددن المجمددوع ،ونصد

سددكان

الب د ،ﻷن العينة تتومن كا ة التجمعات الحورية الكبيرةف
الدوائر والتجمعات

عدد الوافدين

عدد المغادرين

الرصيد

السكان سنة 1994

الحصيلة 1000/

الدار البيوا الكبرا

16.988

2.521

14.467

3.094.203

4.7

تجم الربال  -س

12.920

351

12.569

1.203.307

10.4

تجم

اس

5.792

230

5.562

803.591

6.9

تجم

مراكش

5.648

194

5.454

672.506

8.1

تجم

وكادير

12.010

7.515

4.495

499.458

9.0

تجم مكناس

4.490

16

4.474

443.214

10.1

وجدة-ونكاد

4.140

172

3.968

419.063

9.5

تجم لنجة

4.140

706

3.434

497.147

6.9

جبالة

3.710

492

3.218

438.381

7.3

لانلان

3.253

782

2.471

58.079

42.5

ال نيلرة

2.920

600

2.320

488.126

4.8

بيوكرة

2.696

959

1.737

105.832

16.4

ه اررة

1.990

513

1.477

339.215

4.4

كلعية

3.860

2.398

1.462

331.831

4.4

تازة العليا

1.390

383

1.007

208.773

4.8

الحضرية

01

آيت ملو

1.290

383

907

44.961

20.2

بنس موسض

1.960

1.212

748

236.531

3.2

1.128

420

708

89.991

7.9

960

304

656

45.834

14.3

2.212

1.567

645

198.967

3.2

ين تاوجدات
ين العودة
تمارة

الم ح د د ون التجمعد ددين الكبي د درين للنلد ددا العاصد ددمس المركد ددزم يبتعد دددان بكيفيد ددة جد ددد بد ددارزة د ددن بد دداسس
التجمعات ،مر يسدج ن حصديلة موجبدة لحركدات الهجدرة تفدو  10.000دردف بيدد ون التبداين م يدر بدين
وتيرة نمو مجمو ة الربال -س (نسبة تفو  )1000/10ووتيرة نمو الددار البيودا الكبرا(نسدبة دون
)1000/5ف وارا ما ا تبرنا متوسل وتيرة الهجدرة الوا ددة بالنسدبة للع درين كياندا ترابيدا التدس وجدرم ليهدا
البحد  ،والددرم يبلددغ  ،1000 / 7يمكننددا ون ن دددر سددا ة الفددار بددين العاصددمتينف مرن ،نحددن ومددام
انل سددة ح ي ددة لتجمد الربددال -سد (الددرم يتعددين ملحددا

ددين العددودة بدده  )14.3 :م ابد ركددود نسددبس

للدار البيوا الكبراف
وت هر ك من اس ولنجة وتلوان (جبالة) نسبة موجبة ،تساوم متوسدل مجداالت النمدو (حدوالس ،)7
بينما تتموس مراكش ومكناس ووكادير ووجدة س مستوا و لض ( 8ملض  ،)10وان كانت بين هره المدن
اﻷربعة اﻷخيدرة دوار ودخمةف ويمكدن االسدتدال بالحالدة الخاصدة لمديندة وكدادير؛ هدره المديندة تسدج
نسدبة سريبددة مددن نسدبة مدينددة مكندداس ،لكدن دالالتهددا مختلفددة ب دك كبيددرف بينمددا ت تصدر حركددات الهجدرة
بمكناس لض التيدارات الوا ددة ،دطن اﻷووداع بمديندة وكدادير تتميدز بتيدارات ك يفدة دس االتجداهين ،وهدس
اهرة ريدة تمكن من توويح الموس الفريد لهره المدينة داخ النس الترابس الولنسف
ومددا وكددادير ،ت ددك

ددس نفددس الوسددت سل د

التنميددة الرئيسددس بمنل ددة سددوس بمفهومهددا الواس د  ،وسل د
دس الجندو الغربدس لمديندة مدراكش ،بمدا دس رلدك

الرحض بالنسبة للحركات السكانية داخ المجا الواس

المنال الصحراويةف ولهرا ،ال يصح ا تبدار ودخامة الهجدرة المغدادرة مدن وكدادير كمؤ در ودع  ،بد
لض العكس من رلك تعبر ن الدور الرم ت وم به هره المدينة كمهيك للمجا
و ددس مددا يتعل د بددالموس الخددا
حوددور بيددوكرة و آيددت ملددو

لض نلا واس ف

للانلددان ( ،)42.5يتعددين ت ييمدده بالع سددة م د مدينددة وكدداديرف ومددا
ددس الجدددو  ،بنس د

سياسددية ( 16و  ،)20يؤكددد مكانددة منل ددة سددوس

كمجا متميز للتنميةف
وتلس هره المجمو ات سلسلة من المدن رات النمو المتواو (نس

تتراوو ما بين  4و  : )5ال نيلرة،

ه اررة (آسفس) ،كلعية (الناوور) و تازةف وما حالة بنس موسض ،تعتبر خاصة ،ليس وساسا لكون نسبتها
منل ة تادلة  :بندس مد

وعيفة ( ،)3.2ولكن خاصة لكونها تعكس مصا
01

ليسدت غائبدة دل مدن

ملدض التسداؤ

هرا الجدو  ،ب منها تسج حصيلة هجرية جدد سدالبة ،تدد

دن مددا نجا دة التجهيدزات

الهيدرو حية الكبرا س ميدان التنميةف
وتبا ا ،يبين الجددو التركيبدس المكاندة الحاسدمة للنلدا الحودرم المركدزم ،مر ينفدرد لوحدده
مددن حجددم الحركددات السددكانية المسددت لبة لددض الصددعيد الددولنسف تلددس هددرا ال ل د
د

% 40

مجمو ددة مكونددة مددن

وحد دددات ( وكددادير -سددوس ،دداس -مكندداس ،ولنجددة -تل دوان) ،تددؤمن 35%

مددن االسددت لا

الولنسف وما الباسس ( ،) 17%يتوزع بين مراكش ووجدة ومنل ة كلميمف
وتجدر اإل ارة ،دس مدا يخد

وجددة ،بدأن اﻷرسدام تعكدس ر يدة جدد م ئمدة دس الفتدرة التدس وجدرم يهدا

اإلحصا  ،ولم تعد بك وس

سائمة منر رلك الوستف
السكان سنة 94

رصيد الهجرة

الحصيلة1000/

الوزن النسبي

مجاالت النمو
1

الربال  -ال نيلرة

2.064.112

16.440

8.0

21.6

2

الدار البيوا الكبرا

3.443.750

15.102

4.4

19.9

3

اس  -مكناس

1.486.460

11.225

7.6

14.8

4

وكادير -بيوكرة

835.575

7.668

9.2

10.1

5

لنجة  -تلوان

1.069.042

6.984

6.5

9.2

6

مراكش

754.401

5.594

7.4

7.4

7

وجدة

669.778

4.251

6.3

5.6

8

منل ة كلميم

227.049

3.205

14.1

4.2

9

الناوور

445.325

1.597

3.6

2.1

10

تادلة

947.138

114

0.1

0.1

11.942.630

72.18

6

95

المجموع

تمكن هره المعايير من ا لا صورة مركزة ن الوو

لض الصدعيد الدولنس ،وتبدرز خاصدة الح دائ

التالية :
 الددور اﻷساسددس الدرم يعددود للنلددا العاصدمس المركددزم ،مدن الجديدددة حتددض ال نيلدرة ،والددرم يوددم،ملددض جاند

العاصددمتين ،محيلهمددا الجغ ار ددس (سددلات ،بنسددليمان ،الخميسددات) ،وم مددا يم د 41.5

 %ويساوم  5.5مليون نسمة ؛
 وربعة منال سوية  :اس -مكناس ،وكادير -سوس ،لنجة -تلوان ومدراكش ،وم مدا يم د تمامدانفس النسبة ) (% 41.5كالنلا العاصمس المركزم ،ولكددن بعدد وس مدن السدكان( 4.15مليدون
نسمة) ؛
 -وربعة مواس

انوية  :الناوور ،وجدة ،كلميم ولانلان ،م تادلة ،والك يم
01

.% 12

وج دددير باإل ددارة مل ددض ون ه ددره اﻷسل ددا

محال ددة ب ددأحوا

الس ددت لا

الهجددرة ،ت ددك

ددس رات الوس ددت

من ددال للنف ددور الحو ددرم ،وم جه دداتف ولعد د الح دداالت اﻷك ددر وو ددوحا ددس ه ددرا المو ددمار  :النل ددا
العاصمس المركزم؛ وكادير م منل ة سوس ،و اس م تاونات وتازةف
ومددن جهددة وخددرا ،ي ح د ون منددال االجتددرا
بأكمله ،مر ت

الملل د لألسلددا

الحو درية الكبددرا ال تغلددس المجددا

هنالك مجاالت غير محددة ،تت اسم التأ ير ليها دة مراكزف وهره هس حالدة المندال

ال ددمالية الواسع ددة و ددمن الم لد د

مكن دداس-الرب ددال -لنج ددةف وينلبد د ه ددرا الوود د وك ددر ل ددض المن ددال

الجنوبية بين الدار البيوا  ،وكادير ومراكشف وهرا المجا الرم سب ترتيبه ودمن مندال ال د  ،مدن
حي

است لا

التجهيز ال روم والتنمية الف حية ،يعانس ويوا من غيا

حورم واوحف

هرا ،وان ال اهرة اﻷساسية س هرا الحيز من التد ار الدولنس ،هدس ت ازيدد النفدور الجهدوم ﻷكدادير ،التدس
تجدداوز دورهددا ب ددك واس د اﻷللددس الكبيددر ددس اتجدداه ال ددما  ،حي د
التراج ف ولع الم ا الدا بج

ينددزع م ددعاع مدينددة م دراكش ملددض

ن هرا التلور هو حالة مديندة الصدويرة؛ بعددما كاندت هدره اﻷخيدرة

تعتبر كمينا ملح بمدينة مدراكش ،وصدبحت

ساتهدا تدتم خاصدة دس اتجداه دما جندو  ،وساسدا مد

مدينة وكادير ،وبصفة انوية م الدار البيوا ف
ويب ض نلدا مجدالس اسد  ،يمتدد مدن الهودبة الوسدلض ملدض تاوندات ،ومدن وزيد
وهو مجا يتميز بمحدودية الن ال الب رم وبوع
ومددا مجددا الواحددات ،د تنلب د

االست لا

حتدض هودبة الدركم،

الجغ ار س لتيارات الهجرةف

ليدده نفددس ال وا ددد ،بحكددم ون الرصدديد الهجددرم لجمي د الدددوائر سددال ف

ويتع ددين ،مد د ه ددرا ،التأكي ددد ل ددض دور العاص ددمتين اإلسليميت ددين؛ ورززات والر دديدية ،وان كانت ددا ت ددودان
مجددالين لهمددا اتجدداهين مختلفددينف وهكددرا ،يدرتبل مجددا ورززات و يفيددا بكد مددن الدددار البيوددا ووكددادير
ومراكش ،بينما تن ر منل ة الر يدية س اتجداه الربدال ،مكنداس ،داس ووجددةف و لدض وم ،هدرا الت سديم
بين ح لين لتغرية تيارات الهجرة ،نجده لض امتداد الب د ،باست نا سه تادلةف
ووخيرا ،المجا الصحراوم ي ك حالة خاصةف اﻷساليم الصحراوية تعر  ،بفود المجهدودات الجبدارة
الت ددس ب ددرلتها الس ددللات العمومي ددة ،حرك ددة تنموي ددة رائع ددة ،تتهيكد د ح ددو سلب ددين س ددويين ،هم ددا  :العي ددون
ولانلانف وما من ك س ون تنمية سلاع الصيد ستعم

لض ت وية هرا النزوعف

وت ود هره اال تبارات ملض تجمي اﻷساليم س  68وو  66جهة كما هو مووح لض الخريلةف

22
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نحو ت لي جهوم سائم لض الو يفية حس

الم روع الجديد للجهوية:

المصادر:
-

التصميم الولنس إل داد الت ار 1331ف
والعم الجهوية بالو ازرة 1337ف

-

ت رير داخلس لمجمو ة البح

-

ت رير اللجنة االست ارية الملكية حو الجهوية المت دمة 1363ف
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