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 واحات سهل تافياللت بني التصحر بفعل البناء
 رهانات املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية و 

 حممد ابن عمر
 ودفابحث جغرايف/ اثنوية م. رشيد. أر 

 مقدمة:
 ا  فهاا   ييريا  انااا قاا،  ال  وكااا اليكيا  يف ريهااعها الاق التقلملاا  ا ناايا  و اانللفياللات اتيف واحاا  (1)كلما طرحت ظاهرة التصحر 

وضغطه الق ا وارد الطمليعي  الخل. غع أا هذه التهاعا  رينطوي غالملا الق الهيا   قصودة أو غع  قصودة  وزحف الر ال  اليل فان  النمو الدميغرايف 
   نذ بداي  القرا العشاري  يف صحر هذه. وريتمثل هذه العوا ل يف ريداال  الالطا  ا ستعماريتالرئياي  الكا ن  وراء ظاهرة ال حتج  الرؤي  ا  العوا ل

يف هتيئ  هذا اجملال وريدبعه. اليل  احمللي  الاادة هيكل  اجملال الواحق وريدبعه  ويف ريداال  الدول  بعد ا ستقالل ا  طريق أفا هتا ا رك ي  واحمللي  واجلمااا 
ال الواحق واجملتمع الذي أنتجه  الضاف  اليل ريطور الملنيا  ا قتصادي  احمللي  ا نظم  للمج فان  ذلك  أد  هذه التداال  اليل ريطور الملنيا  ا فتمااي 

 لواحا  والعوا ل الكا ن  وراءها.واإلنتاج العقاري احلضري والقروي. وبذلك ريتعدد األطرا  ا اؤول  ا  ظاهرة التصحر اب
   يف استاال  األراضق ال رااي  بواسط  الملنااء   اا وقد أسهر  هذه التحو   ا  ااتالل التوازان  التقليدي  للواحا . وريتمثل أهم ا اتال

الماا نا هاذه األراضاق ريشاكل اليل فانا  ا ااء العنصاري  الطمليعيا  اللاذي   –الا مل نقل أمهااا  –جيعل    هذا األاع اا ال أساسيا    اوا ل التصحر 
الكثااع  اا   –الا مل نقاال ااتهاااء  –لملاطنياا  اااالل فاايا  اجلهااا   وريرافااع ريقااوع اليامااا حياااة الواحااا  وريتمثاال ا اااتال   أيضاااف يف اسااتن ا  الهر ااا  ا

 .(2)األنشط  اليت كانت ريااهم يف ضماا استمرار التوازان  التقليدي  للواحا   ابلرغم    قااوة الظرو  الطمليعي  وضعف اإل كانيا  
ياللت. الما أا ريوسع الملناء يعترب ف ناا واحا  سال ات   وااص  قتصر يف هذا ا قال الق االق  ريوسع الملناء ابلتصحر يف الواحاغع أنين سأ

ه  ا  واو اقتصاادي. نتافا  ا يعرفه النطاق اجملايل القاحل بتافياللت    حتول يف قاادريه ا قتصادي     القطاع الهالحق اليل القطاع الثالث  و ا ريرريا  انا
  التالي    ا هق درف   اامه  زحف ا ملا ي الق األراضق ال رااي  يف رياريع وريعة التصحر وسأحاول  عاجل  هذا ا وضوع    االل اإلفاب  ا  التااؤ 

الواحيا  اششا ؟ و اا  ة للحد    أاطاره الياا؟ و ا  دي جناا  هاذه اإلفاراءا  حلمايا  ا نظو ا  المليئيا ذاتفياللت؟  ا هق اإلفراءا  ا تخبواحا  سال 
 حياة الواحا ؟ض ا اقي   وابلتايل ضماا استمرار الاك  وال راا  حول األر  نافس ب مكن  حلل ال كالي  الت احللول اهق 

أ اااع كاال  اا  يملحااث يف هااذا ا وضااوع  نظاارا لغياااا  قااااائرة اليل أا غياااا ا عطيااا  يعتاارب وقملاال اإلفاباا  ااا  هااذه التااااؤ     بااد  اا  اإل ااا
 –الق التاا  –. و ع ذلك  مت ريوظيف بعض ا عطيا  اإلحصائي  ا تقاد   ءتالكاا الملنااليت يا اآلليا  الالز   لرصد ا ااح  احلقيقي  لألراضق ال رااي 

 الاق ا الحظا  إلاطاء صورة كمي  ريقريملي   وريع ي ها بملعض الصور واخلرائط  غع أا التحليل الكيهق يهرض نهاه ألنه يكمل ا قارب  الكمي . كما ااتمدان
 قنيا  أساسي  جلمع ا علو ا .وبعض ا قابال   كت ا يداني 

 ية الواحية بسهل اتفياللت: ندرة املياه وضيق األراضي الزراعية.فولوجية والطبيعية للمنظومة البيئاخلصائص املور  -7
نظو اا  احلااارة متثاال الواحاا   نظو ا  بيئياا  ضدنا  ضام   نظو ا  بيئياا  فافا  فقاعة  هاق ا نظو اا  المليئيا  الصاحراوي   الايت متثاال بادورها الحاد  ا 

الرطوبا . كماا ريتميا  بشادة اجلهاا  وقاوة التملخار واادع انتظااع ا متدة يف  نطق   ا ب  ا داري . وهق ريتمي  بقاوة اإل اعاع الشمااق وبشاهافي  الااماء وقلا  
 ا طارها    يف كمياهتا و  يف فيا  سقوطاا.

                                                 

واألنشط  الملشاري <<.    ا نااي  التصحر  يعر  اا يا ننه هو >>كل ريدهور لألراضق يف ا ناطق اجلاف  والشمله فاف  والشمله رطمل   نتيج  اوا ل خمتله     بيناا ا اتال( 1)
. ا نااااقي  اجلاويااا  نكاااادير  وكالااا  التنميااا  ا فتماايااا . باااران ع األ ااام ا تحااادة. Mor/ 000/02اجلهاااا   رورد يف باااران ع داااام خمطاااط العمااال الاااوطين  كافحااا  التصاااحر وأا

ااي  بواسط  الملنااء. وميكا  ااتملااره أاطار أ اكال التصاحر الايت ريتعارض شاا . وانطالقا    هذا التعريف  يقصد ابلتصحر يف هذا ا وضوع استاال  األراضق ال ر 2. ص. 2000
 هذه األراضق  وأكثر انتشارا    ظاهرة الي ل  اليت يقصد هبا زحف الر ال الق الواحا .

 .والريصا ي –أرفود  –لت  حا    دا الر يدي  كل  اجملال احلضري بواحا  اتفيال(  العقار وهي2002اب  امر ضمد )( 2)
 .043داا والعلوع اإلنااني . فا ع  سيدي ضمد ب  املد هللا. ظار ا اراز. فاس ص. توراه يف فغرافي  ا دا  كلي  اآلأطروح  لنيل  اادة الدك
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التعري . لذلك ينمو فياا غطاء نملايت فقع  ويتصف بقدرريه الاق التكياف  اع  هذه المليئ  أيضاف يضعف ريكوي  اليب  بامل  اجلها  و دة وريتمي 
ريتعارض قطع واللحظق بامل  قل  التااقطا . الذ ريظل الودايا فاف  لهية طويل     الان   وبعد سقوط األ طاار تريتمي  الودايا فياا جبرايهنا ا اجلها . و 

 .قليل كما ونواا  ويتحمل الظمأالوحيش  لإل تطاح والهيضاا. ونظرا لهقر الغطاء النملايت فإا
نسالوب  خمتلهاا   –اباتملااره فاااال  غاعا  كوانهتاا و نادها فيااا  –ورغام فقار ا نظو ا  المليئيا  الصاحراوي   اساتطاع اإلناااا األول التكياف  عااا 

  لل رااا   ضادا ر ابساتغالل  يااه الاودايا والعياوا واليبا  الصااحلمها  الراق الق نطاق واسع  ا عتماد الاق التنقال واليحاال ا ااتمر  ال الهالحا  وا ساتقرا
. ومتثال يف الوقات نهااه  نظو ا  (0)احال قظااع زراااق كثياف و تناوع وساط ضايط بذلك الواحا   اليت ريعترب ها  زراايا سقواي أاضرا يتمي  مبناخ ضلق ون

النشااااط الهالحاااق داااال ا نظو ااا  احلاااارة اجلافااا . و ااا  أهاام الواحاااا  اب غااارا واحاااا  ساااال بيئياا  قائمااا  الاااق األرض ا ااااقي   و الئماا  حليااااة ا ساااتقرار و 
بهضل هاوداهتم اجلمااي  غالملا  –. واستطاع الكااا األوائل (4) نذ ااود غابرة )العصر احلجري القدمي(  فقد استقر اإلنااا مبنطق  اتفياللت  اتفياللت

   ضها  واد زي . وهق ريتكوا    ادة اناصر  تهاال  فيما بيناا  فعلت  ناا  نظو   بيئي  ضدن  هاق  الحداث أراضق زرااي  حول بعض األف اء  –
 ا ناخ وا اء واألرض وا  رواا  واأل جار ا ثمرة واإلنااا واحليواا.

و  . ونظارا لنادرة ا يااه اليل فانا  اوا ال أاار   ريني  يعترباا العنصري  الطمليعي  الرئياي  يف هذه ا نظغغع أا ا اء واألرض بيبتاا الطميي  وال
فياللت وفكيك  حيث ت  اجلاوي لإلستثمار الهالحق لتاق  امل ا كها    الواحا  اليت ريدال ضم   نطفإا  ااح  أراضياا ضيق  الق العموع  كغع 

 .(2)هكتارا  00282220   هموع  ااح  هذه ا نطق  اليت ريمللغ  %08.0ريمللغ نامل   ااح  األراضق ا اقي  
ردي )مشاال قصااور ا عاضايد( مشاا  اليل ناواحق قصار كاااوز فناواب )كماا يتضا   ا  اااالل يافملالناامل  لااال اتفياللات  ميتاد  اا  واد زيا  و نطقا  ال

. وريمللااغ (0)لاام ك  20و 12 واد غااريس غااراب  الااق  ااااف  ريااياوح باا  يلالواد أ ربااوح  اارقا  و كلاام  و اا  واد زياا   20( الااق  ااااف  ريقاادر ا 0اخلريطاا  رقاام 
 هكتارا. 218000 ااحته اإلمجالي  

وهو يتكوا    انصري   تمي ي   قاادة أولي  وغطاء . (2)ع 220ع و20.ويتجه احنداره العاع    الشمال حنو اجلنوا  ويياوح ارريهااه  ا ب  
 .(.)رسويب راباق 

بهضال فيضااانهتما والرواسا  الايت  –زيا  وغاريس اللاذاا أداي  ااد نملاط  وقدمي التكوي . وخييقه و  نخهض  اسع  مله ويقع هذا الاال ضم  
فعال اليل ريكوي  الاال  الذي نشأ  فيه الواحا  ا عني  هبذا ا وضوع وهق ريعترب    أكرب الواحا  ا غربي   اااح   و ا  أكثرهاا اريااااا   اا  –حتملاا 

(  ابساتثناء بعاض احلاا    األ ار الاذي يانعكس 0راضاق القاحلا  انااا )اخلريطا  رقام التجمعا  الاكني  احلضري  والقروي  ريتمرك  داالاا  باامل  بعاد األ
 سلمليا الق األراضق ال رااي  ذاهتا.

   ضيق األراضق ال رااي  وندرهتا  وبتهاو  ريوزياع  اااحتاا با  اجلماااا  احملليا  ا وفاودة يف الااالب  و هذه الواحا  اباتال  أ كاشا وريتمي 
 ( 1اجلدول )كما يتض     االل 

 .7221بواحات سهل اتفياللت سنة : توزيع األراضي الزراعية حسب اجلماعات 7جدول رقم 
 النسبة % كتارهلجمموع املساحة اب اجلماعات احمللية

                                                 

 (  التوازا اإلكلوفق الواحق ابلواحا  ب  التنافس والتكا ل  ندوة اجملال واجملتمع.1330ااا ضمد آيت مح ة )( 0)
 ..2ااني   فا ع  ا ويل المساايل  كناس. ص. ن. هل  كلي  اآلداا والعلوع اإل0ي  سلال  الندوا  ابلواحا  ا غرب

 (  اتفياللت ب  األ س واليوع ندوة اجملال واجملتمع ابلواحا  ا غربي . هل  كلي  اآلداا1330اااا حلا  اتو يخت )( 4)
 11. ص. 0الندوا  ااني . فا ع  ا ويل المساايل  كناس سلال  نوالعلوع اإل

 1332افياللت  الر يدي  سن  تكت  اجلاوي لالستثمار الهالحق لهل  ا ( 2)
(6) Hilali Abdelghani (1994): ((Confrontation ressources en eau aux besoins et participation des usagers dans la 

gestion de 1'eau d’irrigation dans la plaine de Tafilalet.Memoire de 3 eme cycle .I..N. A.V. Hassan II .Rabat. P. 

4 

 لي . غع أا هذا التحديد غع صحي وجتدر اإل ارة اليل أا هنا  ااتالفا حول حدود سال انفياللت  حيث يعترب الملعض أنه ميتد اليل سافل  واد زي  ليشمل الطاوس  رزوك  واخلم
(7) Cartes topographiques d’Erfoud et de Rissani: echelle l /50.000 

(8) Margat .j. (1950): Rapport sur 1 ’hydrogéologie des palmeraies de Tafilalet. Region de Sifa Djebil. 
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 .18 202 بلدي  أرفود
 281 2.2 بلدي  ع. الق الشريف
 .1 2022 ج. ارا الصملاح زي 

 082 12. ج. الايه 
 0.80 2042 ج. بين ضمد سجلماس 

 2 022 ج. الريصا ي
 2283 0003 ج. الاها  
 %100 10000 اجملموع

Source: Résultats du recensement de L`agriculture par. Commune. 1996. Province; 

Errachidia T. No. 4. 2000. 

 2042ضام أكارب  اااح   ا  األراضاق ال راايا  ا وابلناامل  للجماااا  القرويا   يالحا  أا مجااا  باين ضماد سجلماسا  رياجلادول     ااالل 
. ويهصال با  أراضاق %2283هكتاارا  بناامل   0003ابلاال. وريلياا مجااا  الااها   ا  ال رااي     هموع  ااح  األراضق %0.80را  بنامل  اهكت

 2022الثالثا  مجااا  اارا الصاملاح زيا  ا  يف الرريمل  ريتوسع  ملاني  الق حااهبا. وأتيت هاري  اجلماات  ا دار احلضري لمللدي   و ي الق الشريف  الذي
  %082هكتاارا  بناامل   12.الاق حاااهبا. وريليااا مجااا  الاايه  ا    وهق اليت حتيط مبدين  ارفود. وريتوسع ا ملا ي يف هذه األاعة%.1هكتارا  بنامل  

 .%2هكتارا  بنامل   022ا  وأاعا مجاا  الريصا ي
هكتاااارا  بناااامل   202  ال بلديااا  أرفاااود %281هكتاااارا  أي بناااامل   2.2   ريضااام بلديااا   اااو ي الاااق الشاااريف أ اااا ابلناااامل  للجماااااا  احلضاااري

 هكتارا. 10000  ويمللغ هموع األراضق ال رااي  ابلاال %.18
م ضايق أراضااياا  عاا  نظارا  ااتال  العوا اال الطمليعيا  ا ااؤنرة يف أ اكاشا وأبعادهاا. ورغاالواحااا  أيضاا  ا  حيااث ال كانياا  ريوسااوختتلاف هاذه ا
 طمليعي  وبشري  أمهاا الملناء.بهعل ريظافر ادة اوا ل  فإهنا ريتعرض للتصحر

 ح زي .  حال  مجاايت الايه  وارا الصملا الملناء اارج القصور العتيق  اا ل أساسق لتصحر واحا  سال اتفياللت -2
 . غااع أا هااذه الوظااائف باادأ  ريتال ااق بااامل  التحااو   كاناات بنياا  القصاار هااادة يف الاادار )ا ناا ل( ريقااوع بوظااائف  تعااددة داااال الواحااا

 كليا.  الاكني  اليت ريشادها القصور التقليدي   وا تمثل  يف بناء ا نازل اجلديدة اارفاا   ا فعلاا ريصمل   اجورة    سكاهنا ال ا ف ئياف أو
فإا  عظم القصاور ريقاع داالااا  حياث ريكاوا ضاطا   قارن   ع الواحا  ذا  الشكل الطويل  اا   ااح  واحا  سال اتفياللت ابونظرا لشا

ا  عظاام ا ملااا ي اجلياادة ريااتم الااق حااااا األراضااق ال رااياا . ال  أا غياااا ا عطيااا  والوائااق ا تعلقاا  إ   اا  مجيااع اجلاااا  ريقريملااا. لااذلك فااابألراضااق ال رااياا
حصيل   ااح  األراضق ال رااي  اليت مت استاالكاا. لذلك سنقتصر الق ا ثال مبااح  ا ملا ي اجلديدة لدي خمتلف ا صاحل ا عني  ابأل ر    يام  مبعرف  

يف مجااايت اارا الصاملاح زيا  )ا عارو  بتي مياق( والاايه   لتكاوي  (  ا تعلق بعدد الاكاا و ا نازل داال واارج القصاور العتيقا  2الوارد يف اجلدول )رقم 
 .1332اضق ال رااي  اليل حدود سن  زل ا ملني  فوق األر اصورة ريقريملي  ا  ادد ا ن

 .7221: عدد السكان واملنازل داخل وخارج القصور العتيقة جبماعيت عرب الصباح زيز والسيفة سنة 9جدول رقم 

 اجلماعة

 عدد املنازل عدد السكان

 داال األسوار اارج األسوار
 اجملموع

 داال األسوار
 اارج األسوار

هموع 
 ا نازل

اجملموع  رض غع زرااي أ أرض زرااي 
اارج 
 األسوار

% 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

ارا 
الصملاح 

 02زي  )
0242 0280 104.. 0280 20002 002. 2283 222 0080 410 0080 1140 2282 4201 
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 قصرا(
 3الايه  )
 10.2 00 410 2482 010 2284 100 0383 303 10220 0480 ..02 0280 .020 قصور(

 22.0 .228 1223 4082 220 20844 00. 2282 4022 00231 0082 20220 0082 10012 اجملموع
 .2001. قام التعمع. املي  القليم الر يدي  سن  1332ا صدر  استمارة حول دراس  الاك  داال واارج القصور العتيق  سن  

ميك  استخالص ادة  الحظا   ناا  أا حوايل نلث سكاا اجلماات   –ة فيه والذا سلمنا بصح  ا عطيا  الوارد –انطالقا    هذا اجلدول و 
 ناا    أي بنااامل   1223بلااغ  1332انتقلااوا  اا  داااال قصااورهم التقليدياا  اليل اارفاااا. كمااا أا ااادد ا نااازل الاايت بنياات اااارج القصااور اليل حاادود ساان  

 ن  . ويالح  أيضاف أا ادد ا نازل اليت بنيت فوق األراضق ال رااي   2220مجايل    هموع ا نازل داال القصور واارفاا  والملالغ اددها اإل %.228
    هموع ا نازل ا ملني  اارج األسوار. %2084 ن    أي بنامل   00.بلغ 

 ا  هماوع  %0080   ن   فوق األراضق ال راايا   أي بناامل 222وخيتلف هذا العدد  ا ب  اجلماات . فملالنامل  جلماا  ارا الصملاح زي  بين 
  ن  . 1140اارج األسوار  والملالغ اددها  ا ن ل ا ملني 

   هموع ا نازل ا ملني  اارج األسوار   %2284 ن    أي بنامل   100فوق األراضق ال رااي   أ ا يف مجاا  الايه   فقد بلغ ادد ا نازل ا ملني 
  ن  . 410والملالغ اددها 

النتااج ا ملاا ي فاوق األراضاق ال راايا  ااارج القصاور التقليديا  بااال اتفياللات  فإناه  عطياا  الكميا  ا تعلقا  ةصايل وامو ا  وبغض النظر اا  ا 
لت  اتمرة بنا   تهاوري  اليل يو نا هذا  ال  ر الذي جيعل ريال ق بني  القصور ييري  انه ابتالع از  الظاهرة ريشمل مجع القصور  و ميك  القول نا هذه 

 الء ته لطمليع  ا ناخ الصحراوي.ر  زايدة الق ريشتت الاك   وادع   رااي   ورياريع وريعة التصحاألراضق ال
 ابتالع البناء لألراضي الزراعية مبدينيت أرفود والريصاين يعجل مبوت واحات سهل اتفياللت. -7

 ااتفياللات  فاإا اساتاال  هاذه األراضاق يتخاذ أبعااد الذا كاا النتاج الاك  اارج القصور التقليدي  ياااهم يف اساتاال  األراضاق ال راايا  بااال
رياربز  عا اه الاق اطعة يف  دينيت أرفود والريصا ي وهوا شاما  حيث متثل األرض وا ملا ي رهاان قواي ابلنامل  لعدة أطرا    ا فعلاا ضاط صاراع وريناافس  

والااياكم الرأمسااايل كمااا أصااملحت ا لكياا  العقارياا  فيامااا  عيااارا وأداة لإلرريقاااء  اااتوي أسااعارها وقيماااا التملادلياا . وابلتااايل أصااملحت قطااااا  الئمااا لإلداااار 
 القاحل  وال رااي  الق حد سواء. ابلنامل  لألسر. لذلك أصمل  النتاج العقار العاري وا ملين اب دينت  يلع  دورا أساسيا يف استاال  األراضق ا فتمااق

 ديناا  ألااار   حااا   وقااع كاال  ديناا   اا  الواحااا   وحااا  أ ااكال هااذه الواحااا  نهااااا  غااع أا اسااتاال  األراضااق ال رااياا  خيتلااف  اا  
 أو انعدا اا. وابلتايل حا  وفود األراضق القاحل 

طاااء ونظاارا لعاادع ريااوفر ا عطيااا  الرمسياا  الاايت رياااااد الااق  عرفاا  حصاايل  األراضااق ال رااياا  الاايت مت اسااتاالكاا  ناااتند اليل بعااض األ ثلاا  فقااط إلا
اليت هتدد الواحاا  اب او  الهعلاق. وجتادر اإل اارة اليل أا ساجال  ا صااحل التقنيا  مهي  يف ريقدير ا خاطر أ  هذه احلصيل   نظرا  ا شا    ريملي  اصورة ريق

 .(3)ابلمللديت    ريتوفر الق الملياان  اليت رياااد الق  عرف  هذه احلصيل    ثل استعما   األرض قملل الملناء و ااحتاا الخل 
 توسع البناء علي حساب األراضي الزراعية مبدينة أرفود يسرع وترية التصحر. -7 -7

الهرناااق أنناااء أتسيااااا  ركاا  أرفااود الااق األراضااق ال رااياا  ذا  ا لكياا  اخلاصاا . واملاات الااق النتاااج وهيكلاا  ا سااتعمار ساالطا  لقااد اسااتولت 
 وكاا ذلك مبثاب  انطالق  استاال  ا ملا ي لألراضق ال رااي .تقطاا الاكاا الليه. س  وا(10)هكتارا  22ا رك  يف  ااح  بلغت 

 : أرفود إابن استقرار جيوش االستعمار: مستودعات 7صورة رقم 
 املغرب األطلنيت وخيام ونواالت

                                                 

 ..02اب  امر ضمد.  رفع سابق. ص. ( 3)
(10) Ministère de I’interieur et de l’information, province d’Errachidia (1994):Plan d'aménagement d'Erfoud. 

Notes de présentation synthétique, p.7 
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Source: Verdugo C. op. cit, p. 117. 

 ( 1)      االل اخلريط  رقمضوقد بدأ ا رك  يتوسع ريدرجييا ارب  راحل خمتله  كما يت
  ا ملااا ي ريظااار يف هااوا ش حااق احلمااري والملطحاااء. والااق الناار  ااا الهااه فيضاااا واد زياا   اا  هاادع سااتقالل  وابتااداء  اا  الاااتينا  باادأفملعااد ا 

 هكتااارا. و نااذ أواسااط الاااملعينا   باادأ الملناااء بتاااع 080200  قا اات الدولاا  بملناااء احلااق اجلديااد فااوق أراض زرااياا  بلغاات  ااااحتاا 1302للمنااازل ساان  
وهجارة قرويا  ضليا  وا ضاارب  العقاريا   ا تاد الملنااء أيضاا حناو الشمال والغرا. واالل فها  الثمانينا  و ا ريرري  انه    استقرار للرحال  ريدرجييا يف اجتاه

 .(11)ا جتاها  الق حااا األراضق ال رااي  زداد  وريعة التوسع يف هذه وا الغريب  حيث نشأ حق الناض   وااجلن
. ورغام الحاداث 13.2  فاإا الملنااء فيااا مل ينطلاق ال  يف سان  13.4ث جت ئ  الاالع فوق األراضق القاحل  ابجلنوا ابتداء    سن  ورغم الحدا

ماا يالحا  يف جت ئ   رزوك  يف نهس ا جتاه اليل فان  بعض ا نشآ  الاياحي  والتعليمي   فإا النتااج ا ملاا ي ظال  ااتمرا الاق حاااا األراضاق ال راايا  ك
 ( 2ورة رقم )الص

هكتاارا  و ااد  سانوا   00  حياث وصالت  اااحتاا اليل %20بناامل   13.2و 1300والق سمليل ا ثال  ريوسعت  دين  أرفود فيماا با  
يل حاوا 1331هكتاار. ومت هاذا التوساع الاق حاااا ا ا ارع الايت حتايط كلياا اب دينا   الايت بلغات  اااحتاا اإلمجاليا  يف سان   100الثمانينا  ريوسعا مشال 

هكتاارا كماااح  لألحيااء الايت كانات قائما  فاوق األراضاق ال راايا  األصال  ابساتثناء حاق الااالع الاذي باين فاوق أراض قاحلا    120هكتار   نااا  400
ت ايد . وارريهعت ا ااح  اليت احتلاا الاك  ريملعا ل%22حوايل  1331و 13.2هكتارا . ووصلت نامل  التوسع اجملايل فيما ب   3قدر   ااحتاا ا 

 ادد الاكاا  وذلك كما يلق 
 هكتارا احتلاا الاك  22ساك .  10124 – 13.2
 .(12)هكتارا احتلاا الاك   22ساك .  12220 – 1331

 9007و 7271: مراحل توسع مدينة أرفود فيما بني 7خريطة رقم 

 
 2004ا صدر  ةث  يدا ي أرفود سن  

- Photos aériennes d- Photos aériennes d`Erfoud. 1/ 17500 O. R. M. V. A. T. 1979 

- Photos aériennes d` Erfoud. 1/ 7500. MIN – INTER. Avril 91. 

(  ورغاام أا 2كلام  12هكتاار ) 1200  ريقارر حتوياال ارفاود  ا   ركا   اااتقل اليل بلديا . وحادد   اااح  ا اادار احلضاري يف 1332أ اا يف سان  
 القاحل  ابجلنوا  ظل الملناء يفهذه ا ااح  أصملحت ريضم ف ء  اما    األراضق 

 9007: منظر عام لتوسع اجملال املبين يف مدينة أرفود وبعض القصور علي حساب الواحة سنة 9صورة رقم 

                                                 

 212اب  امر ضمد.  رفع سابق  ص. ( 11)
(12) Ibid. p. 7 - 8 
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ل أرفااود الاذي يقااع يف الشارق ا طاابق ألسااهلاا.ويف أالا  الصااورة يوفاد واد غااريس والكتال القدمياا  الصاورة  ااأاوذة  ا  أالاا  فملا -حا   ريوضاي

 له. وهو احلد الغريب لاال اتفياللت.اجملاورة 
 قصور داال الواح  وريملدو صوا ع  اافدها ابرزة. والق ياارها يوفد قصراا. 4ريوفد الق مي  الصورة  -
 يف أسهل الصورة يوفد ف ء     دين  أرفود وبقااي احلقول اليت استالكاا الملناء. -

هكتااارا حااا  اإلحصاااء الهالحااق لااان   202الغااريب  المااا أا  ااااحتاا بلغاات  واألراضااق ال رااياا   اااتمرا يف اجتاااه الشاامال والغاارا واجلنااوا
1330. 

ا عطيا  وانتشار الملناء يف األراضق القاحل  ةق الاالع    يامحاا مبعرف  احلصيل  الناملي  لألراضاق ال راايا  ا ااتالك  بواساط  ال  أا غياا 
    عظماا يتكوا    األراضق ال رااي .(10) 2ع 11204بلغ  .133ا ااح  اليت بنيت سن  ا هموع أل التاعينا . و ع ذلك  نشع اليل الملناء اال

كال الاداالق الاذي الواحيا    اا جيعلاه ياااهم يف التآوامو ا  ميك  القول نا النتاج العقار مبدين  أرفود يلع  دورا رئيايا يف استاال  األراضاق 
أ كال التصحر الياا. وري داد هذه الظاهرة انتشارا يف الاال بامل  ريطور اإلنتاج العقاري يف  دين   له واحا  سال اتفياللت  والذي ميثل أاطرريتعرض 
 الريصا ي.

 زحف البناء علي األراضي الزراعية مبدينة الريصاين يعمق أزمة واحات سهل اتفياللت. -9 -7
ااتينا  اليل الياوع ريوساعا لاارفات  ناذ بدايا   ا فادا. غاع أا ا دينا ميك  القاول نا اساتاال  ا عماري  لألراضاق ال راايا  يف الريصاا ي كااا ضادود

  يف اجلاا  الغربيا   خمتلف الوريعة ونظرا لايادة أراضق ا لك اخلاص ال راايا  يف اشاوا ش الشامالي  والشارقي  واجلنوبيا   ووفاود أراضاق الدولا  وأار سجلماسا
الااكني  لق حااا األراضق ال رااي  يف اجلاا  الثالث الااله  الذكر  الايت نشاأ  فيااا خمتلاف األحيااء فإا ريوسع ا ملا ي القائم الق ا ملادرة احلرة  يتم ا

 ابستثناء ا رك  والقصور التقليدي .
يا  قتصر فقط الق الاطاء صاورة ريقريملنالملناء. لذلك  غع أا ادع ريوفر ا عطيا  أيضاف    ميك      عرف  حجم األراضق ال رااي  اليت استالكاا

 2ع .12824بلاغ  .133ا هماوع ا اااح  الايت بنيات ااالل سان  أ(. كماا نشاع اليل 2)اخلريطا  رقام  ا  ريوسع ا دين   ا  ااالل اريطا   راحال ريوساعاا
ا با  اليل أا هموع راص الملناء ا اجل  فيم لكل بقع . وجتدر اإل ارة 2ع 3382  أي مبعدل (14) 120هكتارا(. وبلغ ادد راص الملناء  .18224)أي 

ا ملني  االل هذه    فإا هموع ا ااح 2ع 3382. والذا افيضنا أا  عدل  ااح  كل بقع  أرضي   راص شا هو (12)راص   1220بلغ  2000و 1330
 أا هكتااارا. يف حاا  2.2حاادد  ااااح  األراضااق ال رااياا  يف المللدياا  ا  1330هكتااارا   ااع العلاام أا اإلحصاااء الهالحااق لااان   12840ا اادة قااد يمللااغ 
 هكتارا(. 200أي ) 2كلم  2احلضري حدد  يف  را داهموع  ااح  

ادا اليل  واقع وبغض النظر ا  هذه ا عطيا  اإلحصائي  اليت ريعترب غع دقيق  وغع كافي   عرف  حصيل  األراضق ال رااي  اليت ابتلعاا الملناء  واستن
ت  وانطالقا    ا الحظ  ا ملا رة ا اتمرة  فإنه ميك  القول نا النتاج ا ملاا ي فيااا يلعا  دورا ا دين  و عظم القصور التابع  شا وسط واحا  سال اتفيالل

 ابلاال.التصحر الذي جيعله يااهم بنامل  كملعة يف اريااع هال   راأل راضق أساسيا يف استاال  هذه األ
ا نتمياا   124وارفاود  وكاذلك يف خمتلااف القصاور الملاالغ ااددها حاوايل  وامو اا  وانطالقاا  اا ريقادع  يااتنتع أا النتاااج ا ملاا ي يف  ادينيت الريصاا ي

   ويف  قد تاا جلمااا  ارا الصملاح زي  والايه  وبين اضمد  والريصا ي والاها    يؤدي اليل اإلستاال  ا هرط لألراضق ال رااي  مبا فياا     غروسا

                                                 

 212. الرابط ص. 1333والتخطيط  ديري  اإلحصاء النشرة اإلحصائي  الانوي  للمغرا ا قتصادي  وزارة التوقعا  ا( 10)
 نهاه.اااا ( 14)
 .001ضمد.  رفع سابق ص. اااا اب  امر ( 12)
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ساطاا  وريتوساع الاق حاااهبا نظارا لااوء ريادبع اجملاال الاواحق اشاش. لاذلك أصامل  ريوساع الملنااء   ألا ا دينت  وفال القصاور ريقاع و أ جار النخيل وال يتوا
   يادد واحا  سال اتفياللت اب و  واإلندار.الق حااا األراضق ال رااي

نضاا  يف الوقات الاراه     الاداد الياا الوطين يف ريشخيصاا لواقع حال الواحاا  ا غربيا  اا ا  بقوشاا   وقاد اارب  ا  هذا اخلطر  ديريوقد 
الهريدة واشش  واليت  ي    اطر فديد يادد هذه ا واط  احململ  ابلتاريخ  ويتعلق األ ر ابلملنااي  اجلديدة  اليت أحلقت اليل حد ا ا  أضرارا بليغ  اب ناظر

 .وإلنقاذ الواحا   أاد  الدول  ا خطط التوفياق للتايئ  العمراني  لوادي زي .(10)هذه الواحا  االل قروا اديدة  
 9007و 7279: مراحل التوسع مبدينة الريصاين فيما بني 9خريطة رقم 

 
 2004ةث  يدا ي. الريصا ي سن   -ا صادر  

ال اجلاوي بتافياللت أطروحا  لنيال الادكتوراه يف فغرافيا  ا ادا.  الريصا ي  الملنيا  والوظائف ورينظيم اجمل –ا ولودي ضمد  الثنائي  احلضري  أرفود  -
 كلي  اآلداا العلوع اإلنااني . فا ع  سيدي ضمد ب  املد هللا. فاس

- Photo aérienne de Rissani. 1/ 17500. O. R. M. V. A. T. Juin 1979 

- Photo aérienne de Rissani. 1/ 7500. MIN – INTER. Avril 91.. 

 الوطنية والدولية يف السنوات األخرية لتهيئة وتنمية الواحات. دت التدخالتتعد -7
 تنوعت أشكال التدخل إلنقاذ واحات اتفياللت واملسامهة يف تنميتها. -7 -7

ا غاااريب  ووضاااع ااتياااارا   لااجملاااع  هناااع ا غااارا سياسااا  فديااادة إلااااداد الاااياا الاااوطين  انطلقااات  ااا  ريشاااخيص واقاااع حاااال 2000 ناااذ سااان  
إبجناز دراس  ريتعلق بتايئ   2004و 2202ريوفاا   أولت اهتما ا ااصا للمجال الواحق. ويف هذا اإلطار   قا ت  ديري  الاداد الياا الوطين  ا ب  و 

ع امال الاق ورينمي  الواحا  اب غرا. وهتد  هذه الدراس  اليل ريشخيص واقع حال الواحا   ووضاع السايارييجي  لتنميتااا وهتيئتااا وذلاك اارب وضاع باران 
اب غارا   . لاذلك أااد  ا ديريا  ا شاروع الاوطين إلنقااذ والااداد الواحاا (12)ا د  القصع وا توسط بغي  أتهيل والاادة ا اتملار شذه اجملاا   احلااسا   

ا  اجملتماع ا اد ي النشايط  يف هاذا ا ياداا والذي ريتشكل قاطرريه األع    كل العوا ل ا تمثل  يف اجلاود ا ملذول     طر  احلكو   والالطا  احمللي  وفعاليا
 .(.1)زايدة الق الدام الدويل 

 . شروع أتهيل الواحا لهالحي   شاريع التنمي  ا ربه  وا اتقمللي  اصوصا وأاد  ا صاحل ا
ريعد كأساس لتعميم  النخيل فديدة لغراس  أ جار ا ضيعفايل  سنواي فضال ا  الحداث  40000ارب الاادة أتهيلاا ريدرجييا    االل غرس 

 .(13)اجلديدة اب نطق  لل ايدة يف اإلنتاج وريثمينه  يا التقن
واقتصاادي  وافتماايا   ناذكر  نااا الاق وريااهم ادة  ؤساا  و نظما  دولي  يف محاي  الواحا  ورينميتاا ا  طرياق متويال اادة  شااريع بيئيا  

 (JICA) والوكالاا  الياابنياا  للتعاااوا الاادويل (USAID)لاا  األ ريكياا  للتنمياا  الدولياا    والوكا(PNUD)ساامليل ا ثااال  بااران ع األ اام ا تحاادة للتنمياا  
ة  شااريع ورويب  وكثعا    اجلمعيا  وا ؤساا  الهرناي  واإلسملاني   ثل بلدي  ابربرة... وريلع  مجعيا  اجملتمع ا اد ي دورا  اماا يف الجنااز اادألوا حتاد ا

 احا  اتفياللت.ريتعلق مبحارب  التصحر والتنمي  بو 

                                                 

 .10(  ا شروع الوطين إلنقاذ والاداد الواحا . ص. 2000والمليئ    ديري  الاداد الياا الوطين ) ءوزارة الاداد الياا الوطين وا ا –( 10)
 2ااا نهاه. ص. ( 12)
 .10اا نهاه  ص. ( .1)
 الواحا   (  ا غرا يوقف زحف الر ال يتحص.200 رصد المليئ  األردني  ) –( 13)

ww.arabenvironment.net/Arabic/archive/2008/7/(631227.html) 
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ب  الصحراء والنطااق المليو ناااق ا توساطق  والاذي  –ذا  أمهي  اا ي   –و بد    التأكيد الق الملعد الكو ي للواحا  اباتملارها حلق  وصل 
ا  و ا ري ار به    ريراث اا ق يقوع بوظيه  التوازان  المليو نااي  واإلكولوفي  اليت متك      وافا  زحف الصحراء. ولعل هذا ا وقع اإلسيارييجق للواح

 .(20)فريد هو الذي دفع مبنظم  اليوناكو اليل الد اج واحا  النخيل ا غريب يف الشملك  العا ي  للمحميا  احليوي  
مق وهو يتمثل يف ا كله  ابإلسكاا والتعمع يظل حامسا  نظرا لطابع  القانو ي والتنظيورغم ريعدد ا اامه  يف التنمي  الواحي   فإا ريدال الوزارة 

 الاداد خمطط ريوفياق لتنظيم التنمي  العمراني  للمجال اليايب بوادي زي .
الدولاا  ريعاااد خمططاااا ريوفياياااا للتايئاا  العمرانيااا  قصاااد الااااادة ريوفياااه ريوسااع الملنااااء اب راكااا  احلضاااري  والقروياا  ااااارج باااااري  واحاااا  ساااال  -2 -4
 اتفياللت.

 ق للتايئ  العمراني إلسكاا والتعمع ا خطط التوفياا كله  اب  أجن   الوزارة ا نتدب  2002يف سن  
 ييري  انه    ريصحر؟لوادي زي . فما هق أهم  ضا ينه ا تعلق  ةماي  الواحا     الملناء و ا 

يام ا خطط التوفياق واشروا سن . و يعترب هذا ا خطط ونيق  ختطط لتنظيم مشويل للتنمي  العمراني  للمجال الذي ريتعلق به  وذلك  دة مخا  
هااذا بلااداي . ويامنااا  ناااا يف  .مجاااا  قروياا  و .1للتايئاا  العمرانياا  لااوادي زياا   همااوع مجااااا  وبلااداي  وادي زياا   اا  أااااله اليل أسااهله. وهااو يغطااق 

 ا وضوع اجلمااا  القروي  اخلمس الواقع  يف الاال ابإلضاف  اليل  دينيت أرفود والريصا ي.
التايئااا  ا تعاااددة  ااا  طااار  كااال ا تااادال   مباااا يف ذلاااك الدولااا  واجلماااااا  احملليااا   وا ؤسااااا   يل التناااايق لعملياااا الويااااد  هاااذا ا خطاااط 

 العمو ي   واشيئا  اليت رياتهيد    الدام أو ا اامه  ا الي  شذه الكياان  ذا  الصملغ  العمو ي .
قيااق رينمياا  اقتصااادي  وافتمااياا   تناغماا  للمجااال الاايايب. ويف نهااس ا جتاااه  ياااد  ويتحقااق هااذا التنااايق إببااراز ااتيااارا  التايئاا  اشادفاا  اليل حت
والق ا خطط أا يضاع برها   ختلاف ا راحال لتهعيلاه  وحتدياد ا   العا   لألراضق ما خطط اليل حتديد ا ناطق اجلديدة ا هتوح  للتعمع  وضملط ا ستع

 .(21)اليت جي  أا حتظق ابألولوي  العمليا  
ي  أصملحت سن  بعد أار   صدرا حقيقيا لإلنشغال والقلق يف هذا الوسط الطمليعق. واالفا  اا هاو قاائم يف ئل  المليأاقد ورد يف ا خطط أا ا ل

يعايش بادوا   واإلناااا   ميكناه أا فالواح    ميكناا أا ريدوع بادوا الناااا ضمان   ستمراري  احلياة ابلوادي ناطق أار   فإا احلهاظ الق ا شاد هو 
 .(22)واح  

العملاارة أوااط التعمااع الايت هتيكال حاليااا اجملاال  والايت ريشااكل اطارا الاق الواحاا  فملنااء جتايا ا  النقاال وريوسايع ا ادا هااق  ويارفض ا خطاط بصااري 
ذلك مت ريقااايم هااذا اجملااال اليل نالناا  ابلتااوازان  المليئياا   وضااروري  لتطااور الااوادي. غااع أنااه ياااجل ريعاادد التماااي ا  اليابياا  يف وادي زياا . لاانهااس اآلا  ضاارة 

ا يف ايار نطاقا  فراي  هق  زي  األال   والر يدي  الكرب   ووادي زي  األسهل. وقد اصصت شذه النطاقا  ريوفاا   تمي ة وفق حالتاا وآفاق رينميتا
 التايئ  اب خطط التوفياق.

اادة ريوفيه أواط التعمع  ويتعلق ال  ر بتهعيل أواط ريعمع أكثر  الء   وفاا   نذكر  ناا التوفه اخلاص إبويتايكل هذا ا خطط حول أربع  ري
الاق هاا ش  (ZONES (ZAA) D`AMENAEMENT ALTERNATIF)الق  ناطق هتيئا  بديلا    ع اجملال الواحق     االل

. لذلك ينص ا خطط (20)ينا ي  العمراني  ابلوادي الق اجملال الواحق  دوا  ااس أو ريقليص    الدأو جبان  بااري  النخيل  وهو  ا سيام  ابحملافظ  
 بااري  الواحا  اارج الق الاادة ريوفيه التوسع العمرا ي اب راك  احلضري  والقروي  

الايت  (ZAA)امليتاا إب كاهنما ريوقيف ال حف ا د ر للنايع العمرا ي  دا زي  األساهل. يتعلاق األ ار  ا  فاا  مبنطقا  التايئا  الملديلا  فانا  
ا بطرياق فديادة  رياربط الطرياق الوطنيا  ث ناوااي حضاري   رريملطا  فيماا بيناا(. هذه ا نطق  ستكوا  شكل     نال0  النشاؤها بناحي  أرفود )اخلريط  رقم جي
 يف مشال أرفود بطريق اجلر .  نطق  اني . 10

                                                 

 .10 ديري  الاداد الياا الوطين.  رفع سابق. ص ( 20)
 2(   لخص ريركييب للمخطط التوفياق للتايئ  العمراني  لوادي زي . ص. 2002كله  ابإلسكاا والتعمع.  ديري  التعمع )الوزارة ا نتدب  ا ( 21)
 4 - 0ه ص. نها( 22)

(23) Ministère Délégué Chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme. Direction de l’Urbanisme ( 2007): SDAU de la 

vallée du ZIZ. Rapport n° 3. Rapport de présentation. P. 6 
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 اين خارج واحات سهل اتفياللت: اختيارات املخطط التوجيهي للتهيئة اخلاصة إبعادة توجيه التوسع العمر 7خريطة رقم 

 
 .Source:- Carte topographique d`Errachidia. 1/ 250.000. Rabat. 1985)بتصر ( 

 .Direction de I`Urbanisme. Op. cit. P. 84 –. )بتصر ( 

بطرياق  رزوكا   بادوا أا  10طرياق الوطنيا  واحا  اتفياللات  وساتمك   ا  رباط السيتم الاادادها الاق هاا ش باااري   (ZAA)للتايئ  الملديل  
امليااا  التايئاا  الااق ا ااد  القرياا  وا توسااط   هصاال  حااا  اجلمااااا  واتريااخ  –فاادول يف   –(. وأورد ا خطااط 0)اخلريطاا  رقاام  (24)ختاايق الواحاا  

 الجنازها  اتعجل.
 دق  اليه.وا صا وقد ارض هذا ا خطط الق أنظار اجلمااا  القروي  واحلضري  ا عني  به     أفل  ناقشته

حول  اا يتعلاق بتوساع الملنااء الاق حاااا األراضاق ال راايا  بااال  داء ا الحظا  التالي   وابخلصوصال  أنه    االل قراءة أولي  له  ميك  الب
 اتفياللت 
 و   المليئي  الواحي .ظيقر خبطورة زحف الملناء الق ا ن الا ا خطط التوفياق للتايئ  العمراني  لوادي زي  -
  ومينااع الملناااء بعياادة ااا   عظاام القصااور ا تنااانرة داااال واحااا يف  ناااطق قاحلاا   (ZAA)الااق الحااداث  ناااطق للتايئاا  الملديلاا  ط ياانص ا خطاا -

اق الذي فتماداال هذه األاعة. صحي  أا هذه ا اتيارا  ستهت   ناطق فديدة للملناء اارج الواحا  لك  ا خطط مل ياتحضر الملعد ا 
قروا. ويشكل رأمسا ف ر  اي    زال دوره قواي يف  د الاكاا اليل قصورهم. ة اجملتمع واجملال الواحي  واستمرارمها لعد لع  الدور الرئياق يف نشأ
صاورهم وذوياام  وااصا   انام أولئاك الاذي    يرغملاوا يف ا بتعااد اا  أراضايام قاحلميمي  الايت  زالات رياربط الااكاا ب وهو يتمثل يف العالقا 

الاوسيونقايف الذي ريراراوا فيه. ويف حال   نعام    الملناء قرا قصورهم     احملتمل أا يااافروا اليل  ناخ ا فيه  زايدة الق اوالقصر الذي ولدو 
 ا دا الكرب   وابلتايل قد ريصمل  القر   اددة ابإلفراغ.

را اا كاربي ريتطلا  ريكااليف  اليا  أو   ريشاكل اليالياا  اتعجل. غع أا هذه العماتريخ الجناز امليا  التايئ  ا نصوص يشع ا خطط اليل أا  -
ازها  نظرا ألا الملناء فوق األراضق ال رااي   زال  اتمرا ابلطرق الاري  والقانوني  جنوز ني  كملعة  وريظافر فاود ادة  صاحل. ورياتل ع التعجيل إب

 فيل.القصور أو يف ا دا والنقاذ الواحا  حال   اتعجل     ريتحمل ا  يد    التأيف سواء 
يل ضارورة رير يماااا والااادة ريوظيهااا يف الااك   كملااديل التناوج الاااياحق. غاع أناه   يشاع  يركا  اخلطاط الاق أتهيال القصااور التارخييا  ودهااا يف ا -

 للملناء فوق األراضق ال رااي .
 خالصات:

    االل  ا ريقدع  ورغم ضعف وقل  ا عطيا   ميك  استخالص  ا يلق 
 عقاد  لكناه يادل الاق املقريا  الاذي  أنتجاوه وحاافظوا الياه لعادة قاروا. ويعار  هاذا اجملاال حالياا رينميا  اقتصاادي    الا الواحا  هال هاش وفاد -

لياا  اليل الملناااء اب ااواد احمل أفاارز  حتااو   افتمااياا  وهالياا   اماا   ريتجلااق يف ريطااور الهئااا  الوسااطق  وحتااول الاااك   اا  الاانمط التقلياادي ا ملااين
واء يف ا ادا أو يف القصاور... غاع أا هااذه التحاو   أد  اليل ريعادد ا ملاا ي  وابلتااايل اليل اباتالع األراضاق ال رااياا   مسنات  سااابإلالصال  ا ملاين 

 الياا ا نظو   المليئي  الواحي   نذ نشأهتا. الشقء الذي أسهر ا  ااتالل التوازان  التقليدي  اليت قا ت

                                                 

 .10اااا  ديري  التعمع.  رفع سابق. ص ( 24)
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أمهااا ريوساع الملناااء الاق حاااا األراضاق ال راايا   والااذي يعتارب  ا  أاطار العوا ال الاايت الا التصاحر ظااهرة مشوليا  انجتا  اا  ريظااافر اادة اوا ال  -
 ريارع وريعة التصحر  ويعجل مبو  الواحا  يف سال اتفياللت  رغم صمودها أ اع التقلملا  ا نااي  واجلها  الدوري  دة ادة قروا.

طرق وا ملاا ي يف كثاع  ل الق األراضق ال رااي  واليل حد كملع يف احلد    زحف الي الا الالطا  العمو ي  ا رك ي  واإلقليمي  واحمللي  قد أفلحت ال -
للحد    زحف الملناء األراضق ال رااي   و وافا  هذه الكارن  اليت الذا  ا حلت  ستحول هذا  –حلد اآلا  –   ا ناطق  لكناا مل حتر  ساكنا 

 إلمسنت ا ال  وسط الصحراء القاحل .هياكل  ملني  اب يلالاجملال الواحق اشش    هال أاضر 
ؤول  ا  ريدبع اجملال الواحق بر ته  رياعق اليل رير يد واستغالل االا استمرار هذه الظاهرة يدل الق  ادع  وفود رؤي  اقالني  واضح  لدي ا  -

  وارده اشش  برفق     أفل احملافظ  الق ريوازانريه اإلكولوفي .
راني  لوادي زي  اا    و ا يتعلق  نه باال اتفياللت ااص   يراه  الق  نع الملناء فوق األراضق ال رااي . غع توفياق للتايئ  العملاالا ا خطط  -

تحضر خمتلف أبعاد الظاهرة الواحي   ويف  قد تاا الملعد اأنه يملدو أا الذي  أادوه ااتمدوا  قارب  بيئي  ضض   بد     ا قارب  الشمولي   اليت ري
التشااااركي  إل ااارا  خمتلاااف الهااااال  الاااق ا ااااتوي احمللاااق  رغااام اإلداااااء نا ا خطاااط  ااارة لعمااال مجاااااق  عتمااادوا أيضاااا ا قاربااا اإلفتماااااق. ومل ي

مل رياتشار  واقتصار  –  ذلاك أا اجلماااا  احملليا .. الاق الا  ريركيملاهتاا  اثار كاألحملليا  وفرياق  ا  اخلارباء... و ريضافر  فيه هااودا  الهااال  ا
ا ا خطااط التااوفياق ل ياا  األسااهل  قااد يصاامل  حااربا الااق ورق  وابلتااايل قااد يعجاا  ااا  حتقيااق صااادف  فقااط. لااذلك ميكاا  القااول نا دورهااا الااق 

 أهدافه.
 قيح  ا يلق نشذه األسملاا وغعها 

ا اتملااار بعا  واألاااذ  فات  نقاا، حااول ا خطاط التااوفياق للتايئا  العمرانياا  لاوادي زياا   يشاار  فياه الهاااالوا احمللياوا  اا  أفال ريصااحي  نغرارياه  -
ا فتمااياا   اصوصاايا  اجملااال الااواحق وهشا اا   ااوارده الطمليعياا   اا  فااا   وحافيااا  الاااكاا ا ت اياادة  اا  األرض إلنتاااج ا ملااا ي  وظااروفام

 أار .وا قتصادي     فا  
اليل الملناااء اارفااا  اا  أفاال  االاذي  يضااطرو  ضارورة رياار يم القصاور العتيقاا  وأتهيلاااا لكاق ريصاامل  قااادرة الاق ريلملياا  احلافياا  ا تجااددة لاااكاهنا  -

 ريوفع سك   الئم  اايرة التحو   اجملتمعي  ا تنوا .
   سكني   الئم .ائ توفرة قرا القصور يف الحداث جت  ينملغق استغالل األراضق القاحل  ا -
 الواقع.احلرص الق ريطمليقه الق أرض ضرورة وضع قانوا للتعمع يتالءع وطمليع  األوضاع العقاري  الاائدة يف اجملال الواحق   ع  -
 وضع سياس  اقاري  للواحا   مشولي  واقالني   هتد  اليل حل ال اكالي  التناافس حاول اساتعمال األرض الواحيا  با  الااك  وال رااا  واحملافظا  -

 الق المليئ .
واجلمااا  احمللي     التحكم يف رينظيم وهيكل  ااتماد التخطيط احلضري  ووضع سياس  حضري  مشولي  وواضح  ا عامل  هتد  اليل متك  الدول   -

 اجملال احلضري الواحق.
 ري ويد ا دا والقر  بوائق التعمع ذا  ا صداقي  والقوة القانوني   مبا فياا ريصا يم التايئ  والنمو  والاار الق ريطمليق  قتضياهتا. -
نظاور استشارايف املاق  باد   ا  الفاااح الطرياق ال ااع التوقعاا  وهادر الا    العمل الق حتقيق احلكا   اجليدة يف ريدبع اجملال الواحق  وااتماد   -

 والطاقا  والثروا .
 ول  ا  رينظيم وريدبع اجملال  وريدقيق ااتصاصاهتم  والتنايق فيما بينام.ؤ حتديد ا تدال  ا ا -
ال  ويف  قااد تاا اجلمااااا  احمللياا   وابلتااايل احلااد  اا  حمللياا  واإلقليمياا  ا تدالاا  يف رياادبع اجملااافااا ة األالااق احلااد  اا  حتكاام األاياااا يف العماال  -

 رياخعها خلد    صاحلام اخلاص  الضيق .
ألاطاار  نظما  وطني  ودولي  بشكل اقال ي  ميكا   ا  ريهاادي ااستثمار التعاوا والتضا   الذي أصملحت حتظق به الواحا     طر  ادة  -

 اليت هتددها  و   أتهيلاا قصد الق رينمي   اتدا  .
 ليوغرافيا:البب
والريصا ي. أطروحا  لنيال  ااادة  –أرفود  – دا الر يدي  لت  حا   كل  اجملال احلضري بواحا  اتفيال(  العقار وهي2002اب  امر ضمد ) -

 الدكتوراه يف فغرافي  ا دا كلي  اآلداا والعلوع اإلنااني . فا ع  سيدي ضمد ب  املد هللا. ظار ا اراز فاس.
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اجملااال اجلاااوي بتافياللاات. أطروحاا  لنياال الاادكتوراه يف الريصااا ي  الملنيااا  والوظااائف ورينظاايم  –ضااري  أرفااود (  الثنائياا  احل2004) ولااودي ضماادا  -
 فا ع  سيدي ضمد ب  املد هللا  فاس. فغرافي  ا دا. كلي  األداا والعلوع اإلنااني 

واجملتمااع ابلواحااا  ا غربياا . هلاا  كلياا  اآلداا والعلااوع اإلنااااني . فا عاا  (  اتفياللاات باا  األ ااس واليااوع ناادوة اجملااال 1330حلااا  اتو اايخت ) -
 .11. ص. 0ا ويل المساايل.  كناس  سلال  الندوا  

  0ربي  سلال  الندوا  غ(  التوازا اإلكلوفق الواحق ابلواحا  ب  التنافس والتكا ل ندوة اجملال واجملتمع ابلواحا  ا 1330ضمد آيت مح ة ) -
 ..2. 2ي  اآلداا والعلوع اإلنااني . فا ع  ا ويل المساايل  كناس. هل  كل

وآار  (. بران ع داام خمطاط العمال الاوطين  كافحا  التصاحر2000 م ا تحدة. ا ناقي  اجلاوي  نكادير. وكال  التنمي  ا فتمااي . )األبران ع  -
 .Mor /02/ 003اجلها  

 .212  الرابط ص. 1333ري  اإلحصاء النشرة اإلحصائي  الانوي  للمغرا وزارة التوقعا  ا قتصادي  والتخطيط.  دي -
 ك  داال واارج القصور العتيق .ا(  استمارة حول دراس  ال1332امال  القليم الر يدي . قام التعمع ) -
 .1332فياللت  الر يدي  سن  الإلستثمار الهالحق لت هل  ا كت  اجلاوي -
 (  ا شروع الوطين إلنقاذ والاداد الواحا .2000ء والمليئ    ديري  الاداد الياا الوطين )الوطين وا ا الياا وزارة الاداد -
 فياق للتايئ  العمراني  لوادي زي .و (   لخص ريركييب للمخطط الت2002) الوزارة ا نتدب  ا كله  ابإلسكاا والتعمع.  ديري  التعمع -
  ال بتحص  الواحا (  ا غرا يوقف زحف الر .200 رصد المليئ  األردني  ) -

www.arabenvironment.net/arabic/archive/2008/7/631227.htm 
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