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إنقا  النسيج العتيق لكونه ترااث عامليا، وكالك  سيدفت بشكل أساتهاس يتال االستاتيجياتالعتيق ملدينة فاس، ها، 
 م. تهوضما  سالم ايهقاطنأرواح 

 بفاس عامة وابلنسيج العتيق بشكل خاص؟  ابالهنيارملهدد فما هو حجم راهرة السكن ا -

 ي أسباب التدهور ابلنسيج العتيق؟ هما  -

 ي أشكال التدخل لإلنقا  ورد االعتبار هلاا النسيج؟ها م -

 املتخاة لتجاوزها؟  جرا اتوالاحات ت ي االقهتواجه عمليات التدخل، وما  يتكراهات والعراقيل الي ال هما  -

 ى: لاته التساؤالت اعتمدان عى هللإلجابة ع

  عدد من املد  التارخيية ابملغرب  يفدراسات أكادميية تناولت إشكالية املد  العتيقة  

 شكاليةالارير وواثئق إدارية حول هاته تق   

 بفاس  ابالهنيار السكن املهدد يفا للتدخل يهمت التوقي  عل يتاالتفاقيات ال 

  دمدينة  سكا الاملستفيدة من برانمج إعادة  سراألنة إدارية تختلطة م  ف جلنتائج البحث امليداين املنجز من طر
 فاس. 

I -  ابالهنيارحجم ظاهرة البناايت املهددة   

  ينى املستوى الوطلمقاربة الظاهرة ع -1

أتوي نسبة   يومنا هاا،ىل عدة قرو ، وال زالت معظمها قائمة إىلا إئهى العديد من املد  يعود اتريخ بناليتوفر املغرب ع
 يفى تراث ثقال، كما حتافظ عانهماالقتصادية خابة التقليدية  نشطةاألا العديد من يهمهمة من الساكنة، ومتارس ف

   الاي أهلها لتصنف ترااث عامليا من طرف منظمة اليونسكو. شيوفريد، ال ينومعماري غ

ا، الوضعية املتكررة للبناايت. وه االهنياراتة نتيج اتهساكن معمارها و يفلكن، ها، املد  التارخيية أببحت مهددة  
 والبنا .  ري التعمنيالقدمية للمغرب، بل تشمل بناايت حديثة شيدت بطرق تخالفة لقوان نسجةاألاملأساوية ال متس 

بناية، وما يناهز  250000العتيقة ابملغرب  نسجةاألوسياسة املدينة، تضم  ريوالتعم ينو حسب تقديرات وزارة السك
 املد  العتيقة والقصبات يفا(. وجتتم  غالبية ها، البناايت ريهمرفق )مرافق دينية وفنادق وحمالت ومحامات وغ 20000

 نشطةاأل ىلا حتتوي عهنى أل، عالوة عينى الصعيد الوطلا االقتصادية احملورية عهتوالقصور أو مد  جديدة معروفة بنشاطا
    (1) غريب.دعامات االقتصاد امل ربتعت يتالتقليدية ال

                                                                    

 6-7تعمري وسياسة املدينة: مشروع االستاتيجية الوطنية للتدخل يف األنسجة العتيقة، ص، وزارة السكين وال( 1)
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من البناايت ابلنسيج  % 50 سياسة املدينة، ريوالتعم ينمن طرف وزارة السك 1001املنجز سنة  حصا الوحسب      
ى كثافة سكانية عالية، كما تنقصها ل، وحتتوي عابالهنيارمهددة  %10 حالة سيةة، وما يقارب يفي املغريب توجد التارخي
  (1) العمومية. واملرافق اتيز التجه

 ابلنسيج العتيق ملدينة فاس  ابالهنيارحجم ظاهرة البناايت املهددة  -2

قارة نظرا لعد  استقرار  ريغ رقا األها،  رببناية وتعت 6000 يلدمدينة فاس ككل حوا ابالهنيارم راهرة البناايت املهددة هت
القانوين املتواجد بكل  غري السكن يف ي البناايتقبناية، وتنتشر اب 3666ابلنسيج العتيق ب  انهم % 68 كزت الظاهرة. ت

 سهب الورد.  و ناانتواجلمن املنطقة الشمالية 

 : موقع النسيج العتيق ملدينة فاس1صورة جوية رقم 

 

يق  النسيج العتيق ملدينة فاس يف الواجهة الشمالية الشرقية، ويتكو  من نواتني: املدينة القدمية واملشور فاس اجلديد.  
اب مجاعة ت ى تراب اجلماعة احلضرية لفاس، ويتواجد فاس اجلديد بلعلداري فإ  املدينة القدمية تتواجد وحسب التقسيم ا

 املشور فاس اجلديد.

                                                                    

 )2( Mohamed Taamouti : Médinas du Maroc: entre un dépeuplement qui s’accélère et une 

gentrification marginale. In les Cahiers du Plan, N° 20, sept-oct 2008 – P6 
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 : السكن املهدد ابالهنيار ابلنسيج العتيق ملدينة فاس1شكل رقم 

 

 التايل: وينشر السكن املهدد ابالهنيار حسب امللحقات الدارية وحسب درجة اخلطورة على الشكل
 (2112حسب مناطق انتشاره ابلنسيج العتيق لفاس )مارس  ابالهنيار: توزيع السكن املهدد 1جدول رقم

 جمموع

 البناايت
 امللحقة اإلدارية 1الدرجة  2الدرجة  3الدرجة 

 املنطقة
 احلضرية

 األندلس 294 101 87 482

 

 

 املدينة

 القدمية

 ابب اخلوخة 146 145 70 361

 البطحا  168 62 147 377

 البوعنانية 126 79 166 371

 لبليدة 173 146 148 467

 نيياللمط 255 67 117 439

 نيالقروي 363 147 86 596

 جمموع فاس املدينة 1525 747 821 3093

 فاس اجلديد 122 74 33 229

 نيياملرين 82 120 142 344 فاس اجلديد

 اجلديدجمموع املشور فاس  204 194 175 573

 جمموع النسيج العتيق 1729 941 996 3666

  بوملان  -وسياسة املدينة لفاس   ريوالتعم ىناملصدر: املفتشية اجلهوية للسك

 دمنطقة نيالقدمية، ودملحقت  سب  ملحقات إدارية ابملدينةيفينتشر  ابالهنيارنالحظ من خالل اجلدول أ  السكن املهدد 
من جمموع البناايت كما  % 47ى نسبة ب لمن حيث اخلطورة أع وىلاأل الدرجة يفصنف فاس اجلديد. وميثل السكن امل

 : يل املبيا  التايفنالحظ 
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 (2013حسب درجة اخلطورة ابلنسيج العتيق ملدينة فاس ) مارس  ابالهنيار: السكن املهدد  1مبيان رقم 

 

 لنسيج العتيق لفاس اب ابالهنيارالعوامل املفسرة النتشار ظاهرة البناايت املهددة  -2
والبشري أهم مسببات  ين تدهور البناايت ابلنسيج العتيق ملدينة فاس، ويشكل  العنصرين التقيفسامهت عوامل عديدة    

 هاا التدهور. 

 تقادم البناايت وسوء استعماهلا  -2-1

سنة فما  50 يفوق عمرها يتلهيمنة البناايت السكنية ا 2004لسنة  ينالعا  للسكا  والسك الحصا تفيد نتائج     
دمنطقة املشور فاس اجلديد. فتاريخ بنا  مدينة فاس  % 89 دمنطقة فاس املدينة، ونسبة  % 75 متثل نسبة هيفوق، ف
 وضعية هشة بفعل التقاد  من جهة وعد  بيانته يفأ  نسيجها املعماري  ين أواخر القر  الثامن امليالدي اما يعىليعود إ

ود يه- بلينياألمسحت هجرة عدد مهم من السكا  نا عقد اخلمسينيات من القر  العشرين، من جهة اثنية. فم
 اجتا، الرابط والدار البيضا ، ابستقرار وفود املهاجرين القروين الاين قدموا يفومغاربة_ خارج أسوار النسيج العتيق أو 

 حيا األ معظم يفوطبعا هؤال  السكا  اجلدد جيهلو  م املادية اهلزيلة. هتا حبثا عن الشغل وعن سكن يتال   وإمكانيايهإل
م نإبالحات نه، فقا  البعض مانهمي، حيث قاموا ابستةجار أو شرا  منازل أو جز  اثية للنسيج التارخيت القيمة ال

كانيات ى إملال يتوفر ع خراخآ، والبعض بلياأل البنا  يفوإضافات ابستعمال مواد ال تال   طرق ومواد البنا  املستعملة 
 خرىاألي هسامهت  يتفات لبعض احلرف التقليدية الت من البناايت كمح جزا األاستعمال بعض مادية للصيانة. كما مت 

  تدهورها وتشو، مظهرها. يف سراعوال تصدعها يف

 ارتفاع الكثافة السكانية   -2-2 

نسمة،  117367ما يناهز  2004ة العا  للسكا  والسكن لسن حصا السكا  النسيج العتيق لفاس حسب بلغ عدد 
 يفنسمة  420 ىلهكتارا، فإ  الكثافة السكانية تصل إ 280تبلغ   يتحيتلها هاا النسيج ال يتان املساحة الرب وإ ا ما اعت
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ابملشور فاس  2بفاس املدينة و 1.1داخل السكن الواحد  سراألنفس املصدر، يبلغ معدل تساكن اهلكتار. وحسب 
 .  (3) اجلديد

املنجزة  حصائياتالوحسب  .(4) بناية 23344ى لع 2004وحيتوي النسيج  العتيق ملدينة فاس حسب إحصا        
ا نهم ابالهنياربناية مهددة  4000 يلحديثا من طرف الوكالة الوطنية للتنمية ورد االعتبار لفاس، يضم هاا النسيج حوا

معطيات االستمارة   أربعة أسر. وتوض ىللتساكن إا متوس  معدل ايه حالة تدهور جد متقدمة، ويصل فيف 1800
 .  سراألج العتيق لفاس مستوايت تساكن ابلنسي سكا الاملستفيدة من برانمج إعادة  سراألاملنجزة عن 

 القاطنة سراألحسب  عدد  ابالهنيار: توزيع املنازل املهددة 2مبيان رقم 

 

 املصدر: حبث ميداين 

  

 يفالنسيج العتيق ملدينة فاس، وتفوق  يف ريل الواحد تفرض نفسها بشكل كبنز داخل امل رساألاكن نالحظ أ  راهرة تس
فقدت ورائفها مثل الفنادق والبيوت  يت بعض اهلياكل اليفأسرة  20من  ىت اكثرأسر، بل تصل ح 10بعض احلاالت 

 ارتفاع الكثافة ىل، اما يؤدي إنيت كرا  أو شرا  غرفة أو غرفىلإ حيا األ غالب يفالقاطنة  سراألة، حيث جلأت ري الكب
 وتدهور،.  يناملب طارالى لالضغ  ع يلوابلتا

                                                                    

 .1004الحصا  العا  للسكا  والسكىن لسنة معطيات ( 3)
 )4( Abderrahim Bencheikh: Parc logement des anciennes médinas: état des lieux- . In les Cahiers du Plan, N° 

20, sept-oct 2008 - P47 
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 ابلنسيج العتيق ملدينة فاس ابالهنيارحسب عدد الغرف املستغلة ابلسكن املهدد  سراأل: توزيع 3مبيان رقم 

 

 در: حبث ميداين املص                                                                           

  

 % 1فق  تستغل ثالث و % 10، ونيتستغل غرفت % 34تستغل غرفة واحدة،  سراألمن  % 55نالحظ أ  نسبة 
يتوفر  يت من خالل املعاينة امليدانية للمنازل املستغلة من طرف عدة أسر أ  كل املرافق النيفق  تستغل أرب  غرف. وتب

 ى السكن. لو...، وهاا يشكل طبعا ضغطا إضافيا عبهوب كاملرحاض والك وابلتنات ل تستغل بشكل مشنز ا امليهعل

 ين ت الوضعية العقارية معقدة، وارتفاع نسبة املك -3-3

ا  خابة فيما يتعلق ، فهو حيدد سلوكات السكابالهنيار مستقبل البناايت املهددة يفيشكل العقار عنصرا مهما       
 . بالحوالابلصيانة 

العتيقة  نسجةاألي حالة كل هئيات متكننا من ربد واق  الوضعية العقارية ابلنسيج العتيق لفاس، و ليست هناك إحصا  
   (5)حمفظة. ريمسجلة وغ ريابملغرب حيث أ  أغلب البناايت غ

كل املد  تك فيها  ي خابية تشه، و سحبااأل ملك يفى العمو ، فإ  جز ا مهما من البناايت ابلنسيج العتيق لفاس لعو 
 نيي موزع بقي ما يعرف ابلوقف العمومي واخلاص. والباهبية حيث تدبر مؤسسة احلبوس حصة مهمة من العقارات و املغر 

 رايض(، فامللك املسجل بعقود عدلية،  م هناك ىلمت حتويلها إ يتي حالة البناايت اله)و  امللك احملفظ واملسجل لدى املوثق
 املعروفة.  ريامي وكاا احلاالت غت حاالت ال

التقليدية ابملغرب  نسجةاألىف  ي راهرة عامةهين لدى املمتلكات احملبسة، و ت  تواجد فةة املكىلإ شارةالومن املهم      
ا، املمتلكات _حسب رأي إدارة قدمية وهزيلة. فه سحبااألالسومة الكرائية ملمتلكات  ربوتعت (6).% 20وامثلة بنسبة 

                                                                    

 .15سجة العتيقة، ص وزارة السكىن والتعمري وسياسة املدينة: مشروع االستاتيجية الوطنية للتدخل يف األن( 5)
 .15وزارة السكا  والتعمري والتنمية اجملالية: مشروع االستاتيجية الوطنية للتدخل يف األنسجة العتيقة، ص ( 6)
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املعقول أ  يطالب هؤال  دمصاريف إضافية قصد ترميم  ريومن غ ماكناألي لي إعانة مقدمة لشاغه_ "وقافاأل
  (7)املباين."

أ   2001املنجزة من طرف املندوبية السامية للتخطي  سنة  سراألومصاريف  الكتهاسوتفيد معطيات الدراسة حول 
ضري. وختتلف ها،  الوس  احليفتسجل  % 26مقابل  47نسبة،  % ربأك و ت املكا يهاملد  العتيقة ابملغرب يسجل ف

، ويسجل النسيج العتيق ملدينة فاس % 78ى نسبة ب ل أخرى، حيث تسجل الدار البيضا  أعىلالوضعية من مدينة إ
    (8).ينت املكمن  48نسبة  % 

 (2004: صفة احليازة ابلسكن العتيق ملدينة فاس )إحصاء 2جدول رقم 

 صفة احليازة املدينة العتيقة فاس اجلديد
 مالك 44.2 32.1

 يت مك 44.8 60.5

 آخر 11.1 7.4

 ، سكا الاملستفيدة من برانمج إعادة  سراألمعطيات االستمارة املنجزة م  وحسب 

 بيا  التايل:تفوق نسبة املكتين املعدل املسجل على بعيد النسيج العتيق ككل، كما هو امثل يف امل
 ب صفة احليازة: توزيع األسر ابلسكن املهدد ابالهنيار حس4مبيان رقم 

 

 املصدر:حبث ميداين             

                                               

                                                                    

 81للتبية والعلو  والثقافة(، ص، التاث والتنمية املستدامة يف املد  التارخيية ابملغرب العريب املعابر. )منظمة األمم املتحدة ( 7)
 )8( Mohamed Taamouti : Médinas du Maroc: entre un dépeuplement qui s’accélère et une 

gentrification marginale. In les Cahiers du Plan, N° 20, sept-oct 2008 – P8 
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 ، الرهن%1 رثال وضعية ني، بينما توزع النسبة املتبقية ب% 18 ب نيا فةة املالكيه، تل% 70ين ت تفوق نسبة املك    
م تهى مقرات إقامل عنيامت ي من امله، وهاته الفةة %5 بصفة احليازة نياملصرح ري، وغ%0.1، سكن الوريفة 0.1%

 ل. نز بسبب غياب مالك امل

ها سكنا مؤقتا رب تفسر عد  اهتما  هاته الفةة بصيانة املنازل، حيث تعت ابالهنيارإ  هيمنة فةة املكني ابلدور املهددة       
ات العشوائية.  جرا  التغري  يئالسابالستغالل  تدهورها يفة ري ابلرغم من استقرارها لسنوات ولعقود. بل سامهت بنسبة كب

، إما بسبب عد  تواجدهم ابلقرب بالحوالي اهتما  فيما خيص املراقبة ا أريوهناة ال يعت كما أ  مالك ها، املنازل املك
 درمها شهراي.  250 أغلب احلاالت يفال تتعدى  يتا، أو بسبب السومة الكرائية اهلزيلة النهم

 ية االقتصادية لألسر  هشاشة الوضع -3-4 

 الوس  احلضري املغريب ابلرغم من ارتفاع معدل النشاط ليفوق يفى معدالت البطالة لالعتيقة أع نسجةاألتسجل    
   (1)، ما يعكس أ  مداخيلهم هزيلة.ني املشتغلنيالنشيط من %40 يل. وميثل املستخدمو  والصناع حوايناملتوس  الوط

أ  الساكنة النشيطة ابلنسيج العتيق لفاس تبلغ  2004لسنة  صا الحد معطيات فيى بعيد مدينة فاس، تلوع   
 املهن التقليدية يف، وميثل الصناع والعاملو  78.4% ، ويصل معدل النشاط71953النشيطة   ري، والساكنة غ45414

   (10).% 44 يلحوا

فمتوس  الدخل الوض  االقتصادي اهل ،  هاا ابالهنيار السكن املهدد يفالقاطنة  سراألتؤكد نتائج البحث م   
درهم، وتوجد نسبة مهمة امن  5000 بعض احلاالت النادرة يفدرهم، ويصل  1000هو  سراألالشهري لدى معظم 
 املهنية املزاولة.  نشطةاألى دخل مادي، وهاا ما ستؤكد، لبرحوا بعد  توفرهم ع

 ابلنسيج العتيق ملدينة فاس  ابالهنيارابلسكن املهدد القاطنة  سراألاملزاولة من طرف  نشطةاأل: 5مبيان رقم 

 

                                                                    

 )9( Mohamed Taamouti : Médinas du Maroc: entre un dépeuplement qui s’accélère et une 

gentrification marginale. In les Cahiers du Plan, N° 20, sept-oct2008 - P9 

 )10( Mohamed Taamouti : Médinas du Maroc: entre un dépeuplement qui s’accélère et une 

gentrification marginale. In les Cahiers du Plan, N° 20, sept-oct2008 - P9 
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 املصدر: حبث ميداين 

 ريالقانونية وغ ري التقليدية وغنيتتوزع ب ابالهنيارالسكن املهدد  ينيزاوهلا قاط يتال نشطةاألنالحظ بشكل عا  أ  معظم 
 نظرا للطاب  التقليدي لألنشطة % 11تقليدية  بقطاع الصناعة الني، والعامل% 25نسبة  رب أكنيالقارة. ومتثل فةة املياوم

 مقابلها أجورا هزيلة. وما نيالتقليدية أيضا نسبة مهمة من رابت البيوت، يتقاض نشطةاألابلنسيج العتيق، ومتارس ها، 
 .  % 12االنتبا، هو النسبة املهمة امن ليس هلم عمل وميثلو   رييث

تتصارع  يتعتيقة هو انعكاس للهشاشة االجتماعية واالقتصادية لألسر ال السكن اهل  للمد  اليفإ  اللجو  للسكن     
 ميم والصيانة.  ت  برامج اليفعاجزة عن االخنراط  هي فيلا اليومي وابلتاهتقو  ريمن أجل توف

II - ابلنسيج العتيق ملدينة فاس  ابالهنياراتيجيات التدخل ملعاجلة ظاهرة البناايت املهددة ت اس 

يارات املتكررة للبناايت هنفاس منا عقد التسعينيات من القر  العشرين أحدااث مأساوية نتيجة اال سجلت مدينة   
 يتة، انهيك عن حاالت الرعب الري  خسائر مادية كبيف، حيث حصدت العشرات من الرواح وتسببت ابالهنياراملهددة 

املسؤولة عدة إجرا ات ومبادرات لنقا   هاا البنا  اهل . وقد اختات اجلهات يفالقاطنة  سراألأببحت تعيشها 
 البناايت والساكنة. 

 ابلنسيج العتيق لفاس  ابالهنيارتنوع برامج معاجلة البناايت املهددة  -1

بوكالة التنمية  مراأل النسيج العتيق، ويتعلق يفا مدينة فاس للتدخل هبانفردت  يت أحد املكتسبات الىلإ شارةالمن املهم 
ا أول عملية هتشكلت نشأ يت، أنشأ امللك الراحل احلسن الثاين هاته الوكالة ال1981س. ففي سنة ورد االعتبار لفا

 اتيجيات عمليةت هليةة ابالستقاللية املالية ومتكنت من بلورة اسلألنسجة العتيقة. تتمت  ها، ا ميدا  رد االعتبار يفحقيقية 
  (11):ني اثننيالعتيقة متخاة شكل نسجةاأل يفوجديدة للتدخل 

  ها ري  اجملاالت املالية واالجتماعية والتنظيمية والعلمية والتقنية وغيفإعادة االعتبار لألنسجة العتيقة ابلتدخل 

 سيوالتحسي ينى أرض الواق ، واملرتبطة ابجلانب املؤسسايت والتكويلضما  استدامة العمليات املنجزة ع . 

خابة ابلنسيج العتيق ملدينة  ابالهنيار البناايت املهددة يفخاطر امل ريلقد جتندت العديد من املؤسسات للتدخل وتدب  
بوملا ، وكالة التنمية  -وسياسة املدينة، والية جهة فاس ريوالتعم ين: املفتشية اجلهوية للسكني املتدخلنيفاس. وناكر من ب

اس اجلديد، الوكالة احلضرية وإنقا  فاس، اجلماعة احلضرية لفاس، مقاطعة فاس املدينة، بلدية املشور ف لفاس، ورد االعتبار
م من أجل معاجلة نه تكثيف اجلهود وتطوير أسلوب الشراكة بيىل إنيومؤسسة العمرا . ويرمي اخنراط كل هؤال  الفاعل

  هاا الشأ . يفاالتفاقيات املتتالية  اهتحدداألوضاع القائمة كل حسب اختصابه. هاته االختصابات 

 املدينة: ابلنسبة ملقاطعة فاس 

                                                                    

 .11-18املدينة: مشروع االستاتيجية الوطنية للتدخل يف األنسجة العتيقة، ص،  وزارة السكىن والتعمري وسياسة( 11)
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  ساسيةاألات يز للسقوط بفاس املدينة وإجناز التجه يلةاخآمتويل برانمج معاجلة البناايت من أجل  2004اتفاقية 
 والزاوية التيجانية  إدريسدمنطقة القروين، ضري  موالي 

   ينة وملحقها بفاس املد ابالهنيارمن أجل متويل برانمج معاجلة إشكالية البناايت املهددة   2007اتفاقية مارس
 .  2009اير رب ف يف يلالتعدي

 وخبصوص املقاطعة احلضرية املشور فاس اجلديد:  

  للسقوط جبماعة  يلةاخآة أوضاع البناايت املتدهورة  ملعاجليلانمج أو رب من أجل االضطالع ب 2002اتفاقية مايو
 املشور فاس اجلديد  

 للسقوط ابجلماعة احلضرية املشور  يلةاخآية البناايت لمن أجل متويل برانمج معاجلة إشكا 2004 رباتفاقية شتن
 فاس اجلديد  

  للسقوط ابجلماعة احلضرية املشور  يلةاخآمج معاجلة إشكالية البناايت من أجل متويل بران 2007اتفاقية مارس
 .  2009اير رب  فيفي لفاس اجلديد وملحقها التعدي

م هتإعادة أتهيل املآثر التارخيية، و  وىلاألم االتفاقية هتالعتيق ككل،  اللتا  تشمال  النسيج 2013مارس  يتا، اتفاقيري وأخ
 . ابالهنياراالتفاقية الثانية معاجلة املباين املهددة 

 : ىلدف هاته االتفاقيات إهت

 ى سالمة الساكنة واملارة لاحلفاظ ع -

 ة العادي لألنشطة التجارية واالقتصادي ريى سالمة اجملال العمومي والسلاحلفاظ ع -

 للسياحة   سيوكمؤهل أسا ياث عاملت ي للمدينة كى النسيج التارخيلاحلفاظ ع -

 للمدينة  يزى البنا  التقليدي اململاحلفاظ ع -

 تشجي  املهنني لالهتما  ابلبنا  التقليدي للمدينة  -

 النوع من البنا   ااهبة واملتوسطة املهتمة ري تشجي  املقاوالت خصوبا الصغ -

 ى مجي  املد . لمن نوعها ابملغرب لتعميمها ع وىلألاإجناح ها، التجربة  -

 ، اعتماد املنهجية التالية:  ني مجي  الشركا  احمللينياملسطرة، مت بتشاور وتنسيق ات  ب هدافاألو لتحقيق 

 ي التدخل   عتستد يت حتديد البناايت املهددة اليف املخاطر ريتدباعتماد جلن اليقظة و  -

 التدخل  املواكبة القانونية لعمليات  -

 دفة   تها الساكنة املسيهحتسيس وتعبةة مجي  اجلهات املعنية دما ف -

  ومكاتب الدراسات ابلتشخيص وتتب  االجناز   ني املعمارينيتكليف املهندس -
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 كثراأل احلاالت يفاملفتوح عن طلبات العروض أو عن طريق الصفقات التفاوضية  عال ال ربني املقاوالت عيتع -
   خطورة واستعجالية

 خطورة  كثراألتدخل السري  لتدعيم البناايت ال -

  ولويةاألتقوية اهلياكل والبنيات حسب  إجناز أشغال -

   ايهقاطنإفراغ البناايت وإعادة إسكا   -

 املطروحة من طرف جلنة التنسيق والتتب .  شكاالتالماد التتب  امليداين ومعاجلة اعت -

    يناملب طاراإل يفأشكال التدخل  -1-1

وراش املهمة واملستعجلة لنقا  ورد االعتبار اخلارجية وإبالح البناايت من األيةة تهأشغال التدعيم ابخلشب وال تشكل
 ابلنسيج العتيق ملدينة فاس.  ابالهنيارللسكن املهدد 

-2012 ني أشكال التدخل وعدد العمليات املنجزة من طرف وكالة التنمية ورد االعتبار لفاس ما بيلويلخص اجلدول التا

1993 . 

 2012) -1993ابلنسيج العتيق ملدينة فاس ) ابالهنيار: نتائج معاجلة البناايت املهددة 3جدول رقم 

 طبيعة التدخل
2004-

1993 
 2012-2004 

 2007اتفاقية  2004اتفاقية اجملموع

 1886 402 1484 _ أشغال التدعيم

 140 133* 7 _ % 50بنسبة  بالحالإعانة عملية 

 462 178* 27 257 %100خل  املباشر بنسبة  التد

 134 _ _ 134 % 30بنسبة  بالحالإعانة 

 132 _ _ 132 إبالح الواجهات

 50 _ _ 50 تنقية اخلرب

 2804 713 1518 573 جمموع العمليات

 فاس     ا           املصدر: وكالة التنمية ورد االعتبار ملدينةته طور االنيف* 35 -ا  ته طور االنيف* 27

 حسب درجات اخلطورة  فراغالعمليات اهلد  أو التدعيم أو  نإجناز مراأل: يتعلق يلابلنسبة للتدخل االستعجا
 تعرفها البناايت   يتال

  من التكاليف،  % 50 أشغال إبالح البناايت بنسبة يف: تساهم الدولة بالحال يف عانةالابلنسبة لعملية
 املتبقية   % 50خنراط   االيفويؤدي املالكو  الراغبو  
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 ية ، حيث تقو  وكالة التنمبالحالا م  برانمج هبال يتجاوب أبحا يتم البناايت اليهوابلنسبة للتدخل املباشر: ف
مت برفها عن  يتجاع املبالغ الت ى أ  تقو  مصاحل مجاعة فاس ابسلع ،% 100بنسبة  شغالالورد االعتبار لفاس نإجناز 

 . نيئدة املالكطريق أوامر الدف  لفا

نقية اخلرب. وقد  هاته املقارابت الثالث، يشمل التدخل أيضا االهتما  نإبالح واجهات البناايت وتىلوابلضافة إ
 مليو  درهم.   418.15جملموع التدخالت العمومية  مجاليةالبلغت الكلفة 

 ا يهإفراغ البناايت وإعادة إسكان قاطن -1-2

ي حشقة بكل من  1019، حيث مت اقتنا  2005البناايت بشكل رسم سنة  ين  قاطانطلقت عملية إعادة إسكا    
ى توزيعها جلنة تختلطة ل، تسهر ع%100مليو  درهم مدعمة بنسبة  100.14ي بنسودة، بتكلفة إمجالية تبلغ حى و لاملص

جرا  إحصا  لألسر القاطنة ابلدور نإ متهت يتوسياسة املدينة والعمالة والسلطة احمللية ال ريوالتعم ينمكونة من وزارة السك
 من حيث اخلطورة.  وىلاأل الدرجة يفاملصنفة 

جلنة اليقظة ومن بعدها  ىبعد تصنيف البناية من طرف جلنة تقنية تسم سكا المن برانمج إعادة  سراألتستفيد    
 476حيل ت د من برانمج الى قاطنيه وال ميكن إعادة استغالله. وقد استفالمكتب الدراسات كسكن يشكل خطرا آنيا ع

درهم  300درهم، وبلغ متوس  الدفعات الشهرية  120000درهم و 43000 نيأسرة، وتراوح مثن اقتنا  املسكن ما ب
 سنة بدو  فائدة.  25ى لامتدة ع

 : يلى النحو التالع -عموما- سكا الويتم حتديد موق  إعادة 

 ي بهريج كناوة ا حبهنيتم إعادة إسكاابلنسيج العتيق  هينيرتب  نشاطها امل يتال سراأل 

 منطقة بنسودة.  ىلابلنسيج العتيق يتم ترحيلها إ هينال يرتب  نشاطها امل يتال سراأل  

 : يلى الشكل التالوطرق التسديد، فكانت ع يوا الوابلنسبة خلابيات سكن إعادة 

 خااألة وعدد الغرف املستغلة، م  احى معياري املسلبنا ا ع يوا الديد مساحة وعدد غرف سكن إعادة يتم حت 
   سرةاأل االعتبار حجم نيبع

  حالة يفللتملك ارتباطا ابلدخل الشهري لألسرة. و  ضي حالة الكرا  املفيفيتم حتديد مدة تسديد مثن املسكن 
 ي لقيمة املسكن، خيصم الثلث من قيمته. لالتسديد الك

  2017-2013انمج اجلديد للتدخل ب ال -3 -1

 تتعلقا  نيى اتفاقيتل، مت التوقي  ع2013مارس  4لرائسة الفعلية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس بتاريخ حتت ا   
 ابلنسيج العتيق ملدينة فاس.  ابالهنيارانمج ترميم وإعادة أتهيل املآثر التارخيية وبرانمج معاجلة السكن املهدد رب ب
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 جماالت السياحة والصناعة يفمعمارية، سيتم ترميمها وإدماجها معلمة  ات قيمة اترخيية و  27 ولاألانمج رب م اليه
، فهو - مقالنا هاايف تسلي  الضو  عليه ىلى إعوالاي نس -انمج الثاينرب التقليدية واالقتصاد والثقافة. وخبصوص ال

 يتاملشور فاس اجلديد(، والابلنسيج العتيق )فاس املدينة و  ابالهنيار إطار االتفاقية املتعلقة دمعاجلة السكن املهدد يفيدخل 
رئيس اجلماعة  بوملا ، - جهة فاسيل، واىنالتالية: وزارة الداخلية، وزارة االقتصاد واملالية، وزارة السك طرافاأل نيمتت ب

 احلضرية ملدينة فاس، رئيس مجاعة املشور فاس اجلديد، مدير وكالة التنمية وإنقاد فاس. 

من حيث اخلطورة،  وىلاأل الدرجة يفبناية مصنفة  1729 انهم، ابالهنيارية مهددة بنا 3666انمج معاجلة رب م هاا اليه 
 الثانية والثالثة ستستفيد من عمليات تتب  درجة ني الدرجتيفبناية مصنفة  1937م  مسامهة الدولة لألسر املعنية. بينما 

 اخلطورة.  

 110 متويله وزارة الداخلية )يفمليو  درهم، يشارك  330. وتبلغ تكاليفه 2017 ىلإ 2013انمج من رب ميتد العمل  ا ال
 للتتب  نيى آليتلمليو  درهم(. ويعتمد ع 110) ينرة السكامليو  درهم( ووز  110) وزارة االقتصاد واملالية مليو  درهم(،

هة الاي يشرف  اجليلأسها وات بصرف االعتماد. كما يرو  اعتماد جلنة حملية ي تميهالاي  ينوالتقييم يرأسها وزير السك
. وقد أسندت مهمة باحب املشروع املنتدب لوكالة التنمية شغالاألإعداد تقارير سنوية حول تقد  ى إجناز املشاري  و لع

 . شغالاألى إجناز لستشرف ع يتورد االعتبار لفاس ال

 : يلى الشكل التالانمج ستكو  عرب  هاا اليفأما نوعية التدخل 

 ينالتق ريالدراسات والتأط   

 بناية   1586لفائدة  % 50بنسبة  بالحالعانة إ 

   بناية   143هد 

  بناية  300لفائدة  % 100التدخل املباشر بنسبة 

  بناية مصنفة ضمن الدرجة الثانية والثالثة من اخلطورة  1937 يفالتدخل 

  .املواكبة االجتماعية 

 جتاوزها  وسبل ابالهنيار السكن املهدد يفإكراهات ومعيقات برامج التدخل  -2

كراهات العقارية كعد  ضب  الوضعية  اال ني، وتتنوع بابالهنيارتتعدد إكراهات سياسات معاجلة البناايت املهددة     
الفقر، والتقنية لصعوبة التعامل م  هاا  شىالعقارية، والقانونية كوضعية الكرا  وطبيعة امللكية العقارية، واالجتماعية كتف

 امج... رب ا إجناز البهيتطل يتة نظرا للتكاليف الباهضة الاملعمار العتيق، واملالي
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كراهات ائمة جملموع اال ق كراهات كلها متداخلة ومتشعبة، لاا يتطلب إجناز مشروع إعادة التأهيل وض إ  ها، اال    
   (11) إطار املشروع.يفا يهميكن ختط يتبغية تقومي حجمها وفرز تلك ال

 نسيج العتيق لفاس عديدة ومعقدة إكراهات ومعيقات التدخل ابل-1 -2

بفاس، فإننا نسجل الصعوابت  ابالهنيار البناايت املهددة يفوراش املفتوحة وتختلف التدخالت من خالل جتربة األ    

 كراهات التالية:  واال 

 كراهات التقنية: اال 

   تقارب البناايت جيعل عملية التدخل بعبة 

  تقنيات البنا  التقليدي.  يفنقص التقنني واليد العاملة املتخصصة  

 املعيقات القانونية: 

  العقارية  نظمةاألتعدد وتعقد 

 قانونية   ريي غت  الكاري واملكنيالعالقة ب 

  ابالهنيار البناايت املهددة يفغياب قانو  خاص يؤطر التدخل . 

 كراهات االجتماعية: اال 

   الفقر واهلشاشة االجتماعية 

  امج. رب ي، وبضرورة التعاو  لتنفيا وإجناح الاث التارخيت ية الي لدى السكا  أبمهعغياب الو 

 كراهات املالية: اال 

 بعض احلاالت االعتمادات املخصصة  يفبالح تتجاوز تكاليف اال  

 الشهرية لشركة العمرا .  قساطاألعن أدا   سكا الاملستفيدين من برانمج إعادة  عزوف جل 

 قات حات املعتمدة لتخطي املعيت املق -2-2

انمج، فا  اجلهات رب املنشودة وضما  استمرارية هاا ال هدافاألسبق  كرها، ومن أجل حتقيق  يتأما  املعيقات ال     

 ي:  لح ما يت املختصة تق

                                                                    

 85التاث والتنمية املستدامة يف املد  التارخيية ابملغرب العريب املعابر، )منظمة األمم املتحدة للتبية والعلو  والثقافة(، ص ( 11)
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 : ينى املستوى التقلع

 البنا  التقليدي. يف نيتكوين متخصص  

 ى املستوى القانوين: لع

  النسيج العتيق يفتعميم حتفيظ العقارات  

 ي ت ظيم العالقة بن الكاري واملكتن 

 ابالهنياراخلاص ابلبنا  املهدد  094-12ى مشروع القانو  رقم  لالتعجيل ابملصادقة ع   

 ي: عى املستوى االجتمالع

 دو  استثنا  الساكنة ومجعيات اجملتم  املدين  نيالتعبةة الشاملة جلمي  املتدخل ، 

 امج. رب دعم وتعميم املواكبة االجتماعية لجناز ال 

 : يلى املستوى املالع

 االعتبار حجم البناية ومستوى تدهورها  ني املخصص للبناية الواحدة أخاا بعيلمراجعة معدل االعتماد املا  

  .تعبةة إمكانيات مالية إضافية لتمويل التدخالت املفاجةة واالستعجالية 

املنتشر  ابالهنيارنسبة من السكن املهدد  ربيضم أكيتض  من خالل ها، املداخلة أ  النسيج العتيق ملدينة فاس  خامتة:

 وسو  االستغالل.  مهالوال التقاد  يف تدهور البناايت ميكن إمجاهلا يفدمدينة فاس. وسامهت عوامل عديدة 

ة  اختا  جمموعىل خسائر مادية وبشرية، اما دف  السلطات املختصة إىلالعديد من البناايت املتدهورة إ يارهنوقد أدى ا  

 . نيللتقليل من حدة املخاطر وإنقا  أرواح القاطن جرا اتوال ريمن التداب

ال زالت  شكاليةالدمدينة فاس، فإ   ابالهنيار راهرة البناايت املهددة يفى الرغم من اجملهودات املباولة للتحكم لوع    

ري وأحياان مادي. هلاا فمهمة وعقاي عوقانوين واقتصادي واجتما ىنتققائمة نظرا البطدامها نإكراهات  ات طاب  

 نيي بالك تتطلب وقتا طويال وتظافر جهود تختلف املتدخلهكراهات واملعيقات، و رهينة دمعاجلة هاته اال  نقا ال

 وتوافقهم، علما أ  هاا النسيج اهل  ال يتحمل أتجيل عمليات التدخل.  

  



 شتو فضيلة 

616 

 املراجع املعتمدة   

  املد  التارخيية ابملغرب العريب املعابر. يفاث والتنمية املستدامة ت و  والثقافة: البية والعلت املتحدة لل مماألمنظمة 

 العتيقة. نسجةاأل يفاتيجية الوطنية للتدخل ت وسياسة املدينة: مشروع االس ريوالتعم ينوزارة السك 

 داباخآ، كلية هللابن عبد عة سيدي حممد اث والتنمية احمللية. جامت أقدمي وحممد لعوا : فاس: املوارد وال إبراهيم 

  2008سايس فاس،  نسانيةالوالعلو  

 والعلو   داباخآجامعة ابن زهر، منشورات كلية واملسا لة.  بالةاأل نيب سالميةالمد النابري: املدينة العربية حم

  1116-1115أكادير،  نسانيةال

 يوليوز  01يونيو  و 30ندوة املنعقدة يومي يةة احلضرية. أشغال التهي والاث التارخيت : الندلسواأل ريالقصر الكب

.  يلسبانية للتعاو  الدو والوكالة اال ري، اجلماعة احلضرية ملدينة القصر الكبندلساأل. من تنظيم جملس جهة 2007

 ( 2010نشرت سنة )

 ربك. نونقطاع يتحر  2011 -1003والتنمية اجملالية   ريوالتعم سكا الوسياسة املدينة:  ريوالتعم ىنوزارة السك 

2011   

 2012انمج احلكومي. يناير رب اململكة املغربية، رئيس احلكومة: ال  

  2004العا  للسكا  والسكن لسنة  حصا النتائج   

 تفيدة من برانمج إعادة املس ابالهنيار البناايت املهددة يفالقاطنة  سراألج البحث امليداين املنجز حول نتائ

 . سكا ال

  ترميم املآثر التارخيية ومعاجلة البناايت املهددة 1013-03-06، بتاريخ 4009جريدة الصباح، العدد :

 بفاس.  ابالهنيار

  ميم املآثر التارخيية ومعاجلة السكن ت برانمج ل :1013-03-08، بتاريخ 4916املغربية، العدد  حداثاألجريدة

 بفاس.  ابالهنياراملهدد 



 العتيق ملدينة فاسسياسة تدبري السكن املهدد ابالهنيار ابلنسيج 

611 

 Mohamed Taamouti : Médinas du Maroc: entre un dépeuplement qui 

s’accélère et une gentrification marginale. In les Cahiers du Plan, N° 20, sept-oct 

2008. P4-P10 

 Abderrahim Bencheikh: Parc logement des anciennes médinas: état des lieux- . 

In les Cahiers du Plan, N° 20, sept-oct 2008. P47-P54 

 Sauvegarde de la ville de fès (tome 1), Groupe Huit- URBAPLAN- SEDES, en 

collaboration avec ADER Fès et UNESCO, 1992 

 ABDESSALEM MECHKOURI & Autre : Evaluation des politiques publiques 

en matière de résorption de l’habitat insalubre. Le cas de Meknès . Minbar Al Jamiaa 

N°8- mai 2012, Université Moulay Ismail, Meknès . 

 La sauvegarde du patrimoine dans les medinas maghribines et les centres 

anciens en france. 8eme  colloque, printemps 1995, publication du colloque de sefrou. 

Depot legal 442-1998. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

