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 مقدمة عامة:

 التي ةيللجبا المجاالت ألهميةتكتسي جغرافية الجبل أهمية بالغة في العلوم اإلنسانية، وذلك 

ن ن ميعيشو % 50، وأزيد من العالممن سكان  % 10يرتبط بها  ،العالممن مساحة  % 20تشغل 

اهتمام بتحظى  ها، وهذا ما جعلاإلحيائيللتنوع  وسط متميز وهي .الموارد التي تتيحها الجبال

  .العلوم فالباحثين من مختل

 في % 26بأمريكا الشمالية، و  % 36و بآسيا % 54عموما تغطي تضاريس الكتل الجبلية 

 % 24موعها بإفريقيا. وتشكل الجبال في مج % 3بأستراليا و %17الجنوبية، وبأمريكا  % 22أوروبا و

 من المشاهد الجبلية القارية.

من  الجغرافي )جبال، سهول، هضاب، اودية، سواحل..الخ( تتباينيتميز المغرب بتنوعه 

موفرة بذلك  حيث الطبوغرافيا والمناخ والموارد والرصيد الثقافي والمؤهالت الطبيعية والبشرية،

بعت في ة التي تتقائيفرصا حقيقية للتنمية المندمجة في إطار التكامل فيما بينها. غير أن المنهجية االن

 ة علىه الوضعية منذ عهد الحماية حيث أعطيت األولوية للمردودية االقتصاديالتعاطي مع هذ

عوق تزالت حساب التوازنات االجتماعية والمجالية، افضت إلى تراكم اختالالت ترابية عميقة، ما

 خلق تنمية وطنية منسجمة ومتكاملة.

ة تمثل حال( المغرب، وسدس سكانهمن مساحة  % 26التي تشكل ولعل المناطق الجبلية )

بات، ه، غابارزة ضمن هذا المشهد المختل، إذ بقدر ما تحتضن موارد متنوعة طبيعية وبشرية )ميا

اني، تع ئتما فتوحيش، معادن، منتجات فالحية وحرفية، ثقافة أصيلة، ويد عاملة مهمة..(، فإنها 

الخصاص مثل الكثير من المناطق القروية، من ضعف حركة التنمية التي عرضتها للعزلة و

 . .والتهميش والهشاشة، واكثر من ذلك معضلة بيئية تهم استنزاف الموارد وهدر الطاقات.

رامج ن البملى هذه الوضعية الحرجة رغم استفادتها من العديد لقد وصلت المجاالت الجبلية إ

يرين، خين األمنذ االستقالل، ضمن سياسة تنمية العالم القروي، التي تكثفت كما ونوعا خالل العقد

بوي امج الغاالبرننذكر منها: برنامج الكهربة والتزود بالماء الشروب، والتنمية القروية المندمجة، و

نمية ق التالوطني، والمحميات الطبيعية والمتنزهات، ومشاريع السياحة الجبلية، ومبادرات صندو

دى ية لاميات محل. صحيح أن كل هذه اإلجراءات والتدخالت خلقت دينالقروية والمناطق الجبلية

لورة وي وبالفاعلين المباشرين والسكان، تمثلت في انبثاق مستثمرين، واتساع نطاق العمل الجمع

ية لتقائالتشبيك بين مكوناته على الصعيدين الوطني والدولي، وانخراطه في مبادرات تنموية إ

قلة نقيق طيع تحتتس ن دون أنكتمخضت عنها مشاريع استفاد منه السكان، خاصة المرأة والشباب، ل

 نوعية حقيقية في مجال التنمية.

فعيل تاية به من بدومن ثمة فإن المأمول في ظل المسار السياسي الجديد في البالد وما يواك

شكالية إي مع طالتشاركية في تدبير السياسة العامة، وهو اعتماد مقاربة جديدة للتعاالديموقراطية 

إنشاء  طموح ه المجالية وشخصيته الترابية. والواقع أن تحقيقتأخذ بعين االعتبار خصوصيت الجبل،

رى التي ية أخوكالة تنمية المناطق الجبلية، يمكن أن يشكل مدخال للتنمية على غرار مجاالت جغراف

، لشمالاووكالة تنمية  حضيت بنصوص قانونية مؤطرة، مثل وكالة تنمية الواحات وشجر األرَكان

 نون الساحل. ، وقاووكالة تنمية الجنوب
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فعالة  كيفيةبكما أن فرصة أخرى متاحة يمكن أن يستفيد منها المجال الجبلي، إذا تم تحقيقها 

لتي من ا، 2011على أرض الواقع، يتعلق األمر بفلسفة التضامن بين الجهات الواردة في دستور 

مين ات لتأالمؤمل أن تفعل ضمن الجهوية المتقدمة، وذلك من خالل صندوق التضامن بين الجه

 التوزيع المتكافئ لمواردها وتقليص التفاوت فيما بينها.

م حل رغتتتمثل مركزية الجبال في تعدد وظائف المجاالت الجبلية وتعدد المشاكل التي لم 

يمكن ودامة. ، والتي ال زالت تبحث عن الحلول المستالمبذولة التي تقوم بها الحكوماتالمجهودات 

ف من طرف سكان الجبال، حيث يتصر هاستغالللية من خالل طرق االوظائف الجب تحديد تعدد

ات التي لتغيردائم في بيئته بشكل إيجابي أو سلبي، منذ العصور القديمة، حيث ا إنسان الجبل بشكل

 أحدثها في بيئته تفوق أهمية مثيلتها التي تحدثها العوامل الطبيعية.

ناخية دائما حاضرة، ونتيجة المصاعب المكما أن تعدد الوظائف في المجال الجبلي كانت 

ث عن ة يبحوالجغرافية، عاش االنسان في هذه المجاالت، تارة يبحث عن ملجأ أمام الهجمات، وتار

 أوجه في ر عدةالسيطرة على الثروات الطبيعية، بإمكانياته الفردية خالل فترة من السنة. وهكذا طو

 وظائفه وأنشطته ومهاراته.

ية التي لفالحبلي أيضا على عدة ثروات منها، الثروات المعدنية والطاقية وايحتوي المجال الج

 صناعاتالمقالع والخشب والفحم والمياه والزراعة.. وهكذا أصبحت المع  تستغل في نفس الوقت

 مرتبطة بالطلب على اليد العاملة لسكان الجبل.بمدن قدم الجبال  التحويلية

ت لضغوطاإلى الوقت الحالي وتطور كثيرا متأقلما مع افي تعدد الوظائف دام  هذا التقليد

 االقتصادية والطلب المجتمعي. مما ساهم في تطور أنشطة متعددة منها على الخصوص تلك

ت المرتبطة بالسياحة التي أصبحت تعرف تطورا مهما في بعض المناطق الجبلية، حيث أصبح

. وأمام مهمة وتحقق عائدات محلية م مرتفعةالعائدات االقتصادية المرتبطة بالسياحة تصل إلى أرقا

 .هامشيا يلجبلا هذه النزعة القوية للتوجه نحو األنشطة السياحية الجبلية، أصبح االقتصاد الفالحي

م ن معظباستثناء االستغالليات الواقعة في قدم الجبال التي يمكن أن تنتج الحبوب، فإف

ة هد قويوهو ما مكن سكان الجبل من بناء مشااالستغالليات بالكتل الجبلية تستغل في الرعي، 

لعمومية وى اخاصة على مستوى المراعي الصيفية والمناطق االنتقالية. وهذا الدور جلب اهتمام الق  

 صة، تجلبية خاواالقتصادية إلى السياحة الجبلية، ألن مناطق االنتجاع الصيفية والمناطق االنتقال

 المستهلكين للسياحة/ السياح.

ي ها الذيعمل النشاط الرعوي على خلق وظائف إنتاجية مباشرة )لحوم القطعان وصوفها وروثكما 

 يستغل كسماد طبيعي( وغير مباشرة في إطار مساهمته في صيانة المشاهد.

 غرافيتتكون الجبال المغربية من مجموعة من الكتل المتوازية مشكلة دعامة للمجال الج

، (2كلم 850.710)من إجمالي مساحة التراب المغربي  2كلم 741,16.187المغربي بمجموع من 

، لبالدمن المساحة الرعوية با % 35تشكل كما  ،%21حوالي بالمساحة الوطنية  ربع مشكلة بذلك

 لوطنيالغطاء الغابوي اموع مج %62وهو ما يشكل  ،الغابويةالمجاالت  من %19أزيد من  وتغطي

 موقع منجمي. 3000أكثر من سدا و 27تضم المجاالت الجبلية  . كمامليون هكتار( 9)
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ي، تتوزع على أربع مجموعات رئيسية ه تشكل الجبال المغربية مجاالت واسعة ومرتفعة

منعزلة ية الاألطلس الكبير واألطلس المتوسط واألطلس الصغير والريف، بدون أن ننسى الكتل الجبل

تلة نها كبل زرهون وكتلة الجبيالت والكتل الشرقية )موالتي تستحق اهتماما خاصا، وهي كتلة ج

 ة،لمغربيادروا رئيسيا في تمييز األوساط الطبيعية  هذه المجاالت الجبلية تلعببني يزناسن(. 

من  % 28بلدية أي  66من مجموع الجماعات الترابية، من بينها  %47جماعة أي  731تحتوي على 

ت من مجموع الجماعا % 51جماعة قروية أي  665مجموع البلديات والدوائر. كما تحتوي على 

  .وهكذا يبدو التراب المغربي "كبالد جبلية" مركز حضري، 79وتحتوي أيضا على  القروية،

ق وخاصة األطلس الكبير الذي يفوالسالسل األطلسية تشكل وعلى المستوى المناخي،  

رات أمام التأثيم بجبل مَكون( حاجزا تضاريسيا  4071م بتوبقال، و 4167) ترم 4000ارتفاعه 

 الصحراوية اآلتية من الجنوب، عامال على حماية باقي البالد من الجفاف. 

ي جزئه ف واتهوإذا كان من التقليد القول بأن مصر هبة النيل، فإن المغرب يستمد خيراته وثر 

 البشريتراثه الطبيعي والثقافي وسطا طبيعيا متنوعا بتشكل والجبلية التي  من كتله الكبير

رتبط تترضها مشاكل صعبة تعفإن المجاالت الجبلية بالرغم من هذه اإلمكانيات و والتاريخي.

عمل على طق والوضعفها، مما دفع بالسلطات العمومية إلى االنتباه لضرورة تنمية هذه المنابتخلفها 

ما يخص ط فيإلى دور نشي للموارد مرور من الدور السلبي كخزانتفعيل مسلسل انتقالي يسمح لها بال

 تنميتها.

 : المساحة والسكان والكثافة بالجبال المغربية1جدول رقم 

 الكثافة السكانية النسبة المئوية السكان النسبة المئوية 2المساحة بالكلم الكتل الجبلية

 32 26.4 1.815.262 38.8 57184 الطلس الكبير

 20 9.0 621.888 21.3 31399 األطلس الصغير 

 47 22.0 1.513.130 21.7 31928 األطلس المتوسط

 109 42.5 2.924.142 18.2 26865 الريف وبني يزناسن

 47 100.0 6.874.422 100.0 147376 المجموع

 

حيانا إلى أفي المتوسط، وتصل  2نسمة/كلم 47تتميز الجبال المغربية بكثافة سكانية مرتفعة، 

قارب ي. فأهمية تركز السكان بالمناطق الجبلية )في المجموع ما الريفجبال ب 2نسمة/كلم 109

، نشكلت الجبال ملجأً لمعظم السكاوقد من مجموع سكان المغرب.  % 23نسمة، أي  7.500.000

 اكتفاء ذاتي ودائم. تساهم فيوقدمت ثروات مختلفة 

بين سنة  %18الهجرة القروية المحسوسة، فإن نمو سكان الجبال يبقى مرتفعا )وبالرغم من 

ي (، الشيء الذ% 22نمو مجموع سكان المغرب الذي يصل إلى  يقترب من، تقريبا 1994و 1982

( % 60,3يدفع برفع الضغط الديموغرافي. وعلى عكس ساكنة المغرب التي هي اليوم حضرية )

ب أن هم يجمة القروية هي التي تطبع الجبال المغربية، بمخزون بشري تبقى السياد أكثر من قروية

ى ضى إلي وقت مالترابية، ألنها معرضة أكثر من أ التنميةيأخذ بعين االعتبار في كل سياسات 

 .تأثير ق وى وعوامل الهجرة التي تحدث تأثيرا على التجمعات الحضرية الكبرى بالبالد
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  مفهوم الجبلـ 1

أن  إال ،قمم مرتفعة العلوتتميز ب ،ضخمة الصخور توجد على سطح األرض الجبل هو كتلة

ارتفاع  دتحد نيةفالموسوعة البريطا ،للجبل العتباره جبال المالئماختالف حول تحديد االرتفاع هناك 

 لمنخفضة؛الذي نميز داخله بين الجبال المرتفعة والجبال ا ،الجبل لنعت البحرمتر عن سطح  610

  .ترم 8848 الذي يصل ارتفاعهبيعتبر جبل إفرست أعلى جبل في العالم  حيث

هين توجحيث هناك ، للمجاالت الجبليةهناك تعريف موحد ومتفق عليه بين الباحثين  ليس

عية يير طبيعلى معا ويرتكزالجغرافية الطبيعية  الباحثون فييتزعمه  األولعامين في الجغرافيا، 

 لصعباجعل من وهذا ما ي .جغرافية األرياففي  الباحثون الثاني فيدفع بهأما  إلعطاء تعريف للجبل،

حدة أو مو ةمناطق الجبلية إلى اعتماد مقاربواألبحاث التي تهم ال الدراسات من خالل التوصل

  متقاربة.

ن رغم مأمام هذا الواقع، ما الذي يبرر علميا نعت المناطق بالجبلية عن غيرها، على ال

نتاج  م أنهاأالواضحة؟ وهل يجب تصور الجبال على أنها نموذج لكيان أو لجوهر طبيعي؟ اختالفاتها 

  .واجتماعي وثقافي؟ تاريخي

 هعتباربا جبلمفهوم لل لتحديدطبيعية  يرتكز الباحثون في الجغرافية الطبيعية على عدة معايير

ا اعاتهوبأهمية ارتف وحدات تضاريسية متميزة في غالب األحيان بتكتلها وتقطعها الطبغرافي،

ليل السالقمة وتتشكل من مجموعة من العناصر التضاريسية ككما أنها  .اراتهادوقوة انح واختالفاتها

 البيومناخي. والوادي، وبالتدرج 

جبليةة، إذن تعريف الجبل هو تعريف طبوغرافي ترتبط به النتائج البشرية التي تخص البيئة ال

ومجةزأة ال تشةرف عليهةا سةطوح منبسةطة، وتضاريسةها بةارزة. فالمنطقة الجبليةة منطقةة متضرسةة 

اع المطلةق ال يدخل االرتفة الفالحي يستقر في قعور األودية وأسفل السفوح. النشاطولهذا السبب فإن 

طق لجبال مناأبدا في هذا التعريف، وإنما نكتفي باالرتفاع النسبي وشكل القمم، ولذا تدخل في إطار ا

 لطبيعيةة علةىافةي الجغرافيةة  ونركز البةاحث كما متنية رغم أنها قليلة االرتفاع.نسميها عادة تلية أو 

  مييز بين الجبال العليا والوسطى.طرح مشكل التما يظاهرة النطاقية المناخية، وهذا 

 لنظرابالتالي و باالستمراريةتميز ي هجعلل، لتحديد الجب امعيار البيومناخيإن اعتبار التدرج 

نى رد بالغتجعل الجبال تتف الطبيعيةالخصائص ف التشكيالت النباتية.جموعة من نظام لم على أنه

حقيق نمو ت في تساهمفي نفس الوقت العوامل التي  تبين ظاهرةقدم ي الذي البيولوجي واإليكولوجي

ياس تطور قب وهذا يسمح، مستمرة اتديناميبالمتغيرة  ومرفلوجيتهاألرض تاريخ اترصد و، لمجتمعا

  طبيعة الصخور وزحزحة القارات. خالل منالجبال 

لوجية رفولملتحديد الجبل والمتمثلة أساسا في الخصائص ا باالعتماد على العناصر الطبيعيةو

ل الحصوون دبهي عناصر تستعمل لتحديد هذا المجال و ،(واالنحدارالتوجيه االرتفاع و) والمناخية

 ط أخرىفي أوسالجبل ل المميزة صراعنال هذه نجدحيث  بالجبل. مختلف المهتمينبين  على إجماع

  التبت في الصين.ب الديكن هضبة مثل لكنها ال تعتبر جبال،

قد و، اإلنسانمرتبطة أساسا ب على عدة معاييريعتمد ف الجبل حسب المقاربة البشريةأما تعريف 

  لمفهوم للتطور حسب مراحيل زمنية:خضع ا

 المرحلة األولى:ــ 
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وهي أساسا  ل،الجبإنسان التي يمارسها تعريف األنشطة في ، البشريةتميزت بهيمنة المقاربة  

، تاجي اإلنف تقليديةتستعمل أدوات راعة، وهي أنشطة معاشية باألساس أنشطة تجمع بين الرعي والز

 .كبيرة إكراهاتو يتميز بتحدياتمما جعله 

 المرحلة الثانية:ــ  

وبدأت توصف  ،التنميةو يةالترابالمقاربة  التي تتناول، المقاربة النسقيةتم اعتماد مفهوم  

ية اإلجتماعوشرية ر التنمية البتم تحديدها بمؤشاطق تعاني من العزلة والتهميش، والجبال على أنها من

 ىلجبال علاعتبار (، وبالتالي تم اوالطرق والمرافق الصحية والتعليمية الماءو الكهرباءمدى الربط ب)

ن فيها يمكحة، وسيانقل و منففيها تخترع الممارسات الجديدة  .لتققيم المفاهيم ومختبرات أنها أوساط

 لمحليةاتنمية بعض أشكال اللتقدم الجبال أيضا نموذجا خاصا كما جريب نتائج سياسة إعداد التراب، ت

لتنمية المفهوم  مختبراك تصبح بذللمة في إطار شراكة بين الفاعلين، االمستدالتنمية التي تتقاطع مع 

  الترابية.

 المرحلة الثالثة:ــ 

 هو الشأن كما، أو جماعية عات فرديةانبقالمرتبطة أساسا  الجبل إنسان تمثالتمرحلة تشكل  

 تغاللات االسضغوطمحمية من أماكن مقدسة، وبذلك تكون  تشكل التيجبال أمريكا الالتينية، ب

 .اءاالحتمو الهاربين الراغبين في المضطهدين أ لجوءأماكن  أن الجبال تشكل . كماريالبش

غير  يطرة،المجتمعية المس اتماكن متفردة ومنفصلة عن الديناميفالجبال أ وفي كل األحوال 

  .المتفردةالبيئية  تهاأنظمو وطبيعتهامها الجوهرية المحافظة على قيأن هذا يساعد في 

ة محمي نهمجعلت  محمية للموارد العشبيةو اعواالنتجالترحال  التي تكمن فين وظيفة الجبل إ

  رية.كون مجاال للعيش ولحياة المجموعات البشيوظيفية أكثر من أن 

  التعريف اإلداري والقانوني للجبل 1ـ1

في  يفوق يرتكز هذا التعريف على مستويات االنحدار واالرتفاع، حيث يعتبر جبال كل مستوى

)قانون  سيفي قانون الجبال الفرنكما ورد  %20متر في االرتفاع، وكل انحدار يفوق  700المتوسط 

 .الخاص بتنمية وحماية الجبل( 1985لتاسع يناير  30ـ85

Loi 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. 

ايير رة كمعوالوعو والكثافةللجبل، وقد استخدم االرتفاع والحجم  عالمي موحدال يوجد تعريف 

عي عن هو عباره عن ارتفاع طبي " الجبل قاموس أوكسفورد اإلنكليزي عرف حيثلتسمية الجبل، 

ت سطح األرض يرتفع أكثر أو أقل من سطع البحر ليحقق مستوى ارتفاع نسبي عن االرتفاعا

 ."المجاورة له

  :يعتبر الجبل إذا كان بإنجلتراكامبريدج بعالمي للرصد لمركز الاتعريف أما 

  .ترم 2500ارتفاعه على قاعدة بما ال يقل عن ـ 

  .درجة 2مع ميل أكبر من  ترم 2500-1500ارتفاعه على قاعدة بين ـ 

  .درجات 5مع ميل أكبر من  ترم 1500-1000ارتفاعه على قاعدة بين ـ 

  .كلم 7وكان نصف قطره  ترم 300كثر من أإذا كان ارتفاعه ـ 

ناصر ل العمن خال تعريف الجبل عن غيره من المرتفعات يتم األمريكيةالواليات المتحدة أما ب

  :التالية
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  يسمى سهل 1قدم 500مسطح ارتفاعه ـ 

  سمى تلتقدم  999 -501نقطة ارتفاعها من ـ 

 . سمى جبلتقدم أو أكثر  1000من  مرتفعةنقطة ـ 

يث أن تعريف الجبل، يتطلب المزيد من البحث واعتماد معايير جديدة، حإن صعوبة عموما 

غم بقى رتالجبل يخضع لتحوالت مست جميع الميادين، وهذ ما لمسناه في الجبال المغربية، التي 

سمية ت الرقا من المؤشراالتدخالت المتعددة للدولة، مهمشة وأماكن للفقر والعزلة، وذلك انطال

سياسات يعة ال يمكن القول أن ضعف هذه المؤشرات يمكن أن يكون راجعا الى طبأمام ذلك أال بنفسها.

مجاالت؟ ذه الهالعمومية التي ال زالت لم تجد بعد األسلوب أو التركيبية الخاصة بشكل التعامل مع 

تنمية اد والتحديات اإلعدمشروع السياسة الجبلية الحل االمثل لمعالجة قضايا و اعتباروهل يمكن 

 . ل؟بالجب

II بالجبال المغربيةوالبشرية ـ المنظومات البيئية 

زانا خ، وهي ةطبيعيهد امشتنوع بيولوجي، ووتتميز الجبال المغربية بتنوع وغنى طبيعي، 

ية ل المغربالجباف، ةالغابوي تأما من حيث المجاال .اللحوم الحمراء منل ما هو أساسي للمياه، وتنتج ك

غربية بال المورغم هذا التنوع، تبقى الج .باستثناء غابة المعمورةلغابوية، تحتضن كل المجاالت ا

  ألخيرة.االعقود  فيواضحة، جعلت الدولة تولي لها اهتماما المجالية الهشاشة وال أماكن للفقر والعزلة

جبل  ة لكلإذا كانت الجبال المغربية تدبر مواردها بتنظيمات تتكيف مع المنظومة الجغرافي

ق على اقتصاد مبني على التكامل بين الرعي والزراعة، وتستعمل الطرائعلى حدة، وتعيش 

تماسكة جية مواألدوات التي تتناسب ومستوياتها الثقافية، وذلك اعتمادا على بنيات سوسيو إيكولو

 حن انفتاإال أ ما كان يجعل منه مجاال زراعيا، ومتجانسة، فمثال االطلس المتوسط يوفر من المؤهالت

.(، قد احة..السيوبلية على العالم الخارجي )طرق المواصالت، وسائل اإلعالم، الهجرة المناطق الج

 هازنتوات أن فقدرضت عليها سلوكات جديدة، فكانت النتيجة إلى تفكك هذه البنيات، بعد أن ف أدى

  افلة.لك السالتهم، وتأثرت بها كذن من مجايالسكان الجبلي هجرةزمات أدت إلى التقليدي، فظهرت أ

، ظلت ريقياإن المجاالت الجبلية التي ساهمت في إعطاء المغرب شخصية متميزة، بين بلدان إف

، ال هو بعدأ االستعمار خالل فترة بحيث كان الهدف من أي تدخل سواء مهمشة من الناحية التنموية،

 ه المناطقهذلى ، وال ينظر إالبالديستهدف إال التأطير األمني والسياسي، وظل سكانها من أفقر سكان 

لمدن يوية لالمجاالت الحهذا التهميش يهدد  فأصبحإال كخزان لليد العاملة، والموارد الطبيعية، 

  والسهول.

باينة تة ومإن جل الدراسات التي أنجزت حول الجبال المغربية، تؤكد على أنها مجاالت متنوع

ور في د ون لهال بد أن يك لتنوعا امكوناتها البشرية، هذو وااليكولوجي من حيث تكوينها الجيولوجي

همية أوت زراعي، ولكن بتفا ـ رعي اقتصادتحديد أنماط العيش في كل جبل، ويعتبر بصفة عامة 

  بعضها على البعض األخر.

                                                           
 متر. 1609,3سنتم. ويساوي الميل  30,48متر، ويساوي القدم بالسنتمتر  0,3048ـ يتراوح القدم بين ربع المتر ويبلغ طوله بالتحديد  1
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عة ، صناالسياحة) االقتصاديةالى تنوع في األنشطة  وقد خضعت الجبال لتحوالت عميقة، أدت

ية غت هو، صاوعموما تظل الجبال المغربية لها مكانة مركزية تعبئة المياه، صناعة الزيوت..(.

 ي.والسياس واالقتصاديوالثقافي  الديمغرافي، لالنبعاثمعقال  ت، إذ كانالبالد ووحدتها

 االستغاللوبين المحافظة والحماية  ـ المنظومات البيئية الجبلية1

خية يومنانوع طبقاتها البتكمن خصوصية الجبال المغربية في تنوعها البيولوجي المرتبط بت

بط عها مرتين توزية الضرورية لتطورها. إال أوالنباتية التي تجد في هذه المجاالت ظروفها االيكولوج

ارة والصخ األوروغرافيةوالتي تتأثر بالوضعية الجغرافية شاشة االيكولوجية للكتل الجبلية باله

 داخل نفس الكتلة الواحدة... الخ، بل نجد هذا التأثير حتى والتغيرات المناخية

ا احتوائه ة إلىتشكل الجبال المغربية خزانا مهما للمياه والطاقة والتنوع البيولوجي، باإلضاف

 جمام.على مصادر أساسية كالمعادن والمنتوجات الغابوية والفالحية وخدمات الترفيه واالست

ية لية أساسالجب ية، تعتبر البيئاتوباعتبارها منظومات بيئية مهمة ضمن البيئة المركبة للكرة األرض

قدمة ية متفي حياة المنظومة الدولية، ذلك أن المنظومات الجبلية تتغير بسرعة وهي معرضة لتعر

 ضياع سريع للتنوع االحيائي.بالتالي للتربة واالنزالقات، و

. حليينوعلى المستوى البشري، يسود الفقر بين سكان الجبل مع تالشي تقاليد السكان الم

ل در الجبالمصا وكنتيجة فإن معظم مجاالت جبال العالم تخضع لتدهور بيئاتها، لهذا فإن تدبير مالئم

الم ن العمن سكا % 10حوالي لسكانها، يبرر كل التدخالت عاجال، حيث أن وتنمية سوسيو اقتصادية 

على  يعيشون على المصادر الجبلية، وجزء كبير إضافي يأخذ مصادر جبلية أخرى منها المياه

 الخصوص.

ل من تضاريس ذات متر، يتشك 500يفوق  امرتفع مجاالعموما تشكل الجبال المغربية 

التراب من  % 12، أي ما يعادل  2كلم 187,740تشكل المساحة الجبلية المحددة انحدارات قوية، حيث 

 لريف.اجبال و ،الصغير والكبير والمتوسطاألطلس أطلسية هي وتتكون من ثالث سالسل  الوطني،

، لجبليامن المجال  مليون هكتار 5,3 أي % 19 ما يقارب الجبليةبالمجاالت  الغاباتوتشكل 

بنسبة  طنيالو اإلنتاجتساهم الغابات الجبلية في كما من مجموع غابات المغرب.  %62أي ما يقارب 

من إنتاج  % 50من خشب التدفئة و % 60من الخشب الصناعي و % 40من خشب النجارة، و % 74

والفطريات  ،Lichenوالحزاز   Bruyèreكالخلنج ىمواد ثانوية أخر إلىالفلين. باإلضافة 

Champignons . 

سكانية بكثافة ، (2004)إحصاء  من مجموع سكان المغرب %30يأوي الجبل ما يقارب و

. هذه 2نسمة/ كلم 37حوالي  يصل، في حين أن المتوسط الوطني في المتوسط 2نسمة/كلم 40 تصل

؛ في حين أن 2نسمة/كلم 100أكثر من القيم تتناسب والكثافة القوية التي نصادفها في جبال الريف 

 .2نسمة/كلم 18األطلس الصغير يسجل فقط 

من مجموع الجماعات  % 46جبلي، أي معنية بالمجال ال جماعة 714كما تحتوي الجبال على 

من مجموع  %50جماعة قروية ) 561من مجموع البلديات(، و % 25بلدية ) 63الترابية، من بينها 

 الجماعات القروية(. 
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 500جماعة تقع في مجاالت الجبال الصغرى )بين  290نجد  اتتدرج االرتفاع وباعتبار

متر  2000و 1000جماعة بالمجاالت الجبلية المتوسطة االرتفاع )بين  299(، و%41متر أي  1000و

 (.% 17متر أي  2000جماعة بالجبال المرتفعة )أزيد من  125(، و%42أي 

لحة مليون هكتار من األراضي الصا 3,2تحتوي الجبال على  ية،الفالحأما من الناحية 

تقع في  % 60راعة في المغرب، منها من المساحة الصالحة للز %35للزراعة، الشيء الذي يمثل 

 الريف واألطلس المتوسط، وتتوزع المساحة الصالحة للزراعة على الشكل التالي:

  مليون هكتار( 2) % 62زراعة الحبوب 

  هكتار( 436,000) % 14المغروسات 

  14,6البوار%. 

تم  الجبلية، من الجماعات % 89 فقد تم تغطية ما يخص التزويد بالماء الصالح للشربفي

بالشرق  %71بالريف و % 89باألطلس الكبير والمتوسط والصغير، و %95تغطيتها ببنيات ثابتة منها 

 بكتلة زرهون.  % 100بكتل الجبيالت و % 91و

 الجبلية الغابويةالمنظومات  2ـ1

 هذه األخيرة مليون هكتار، تقع في المجاالت الجبلية. 5,3معظم المساحة الغابوية التي تمثل 

باستثناء  مليون هكتار، 4,9تحتوي تقريبا على مجموع الغابات الطبيعية التي تمتد على أزيد من 

 الكتل الغابوية للمعمورة والهضبة الوسطى وغابات األرَكان لسوس والشياضمة ـ حاحة.

نواع المشاهد يترجم بتواجد أكبر عدد من أأما التنوع االحيائي للمنظومات البيئية و

ية ع الغابوألنوااالمنظومات الطبيعية والمنظومات المركبة المتوسطية. فاألولى أكثر تنوعا تتمثل في 

 والقرب غابوية في بيومناخات شبه رطبة ورطبة. وأنواع قرب غابوية وبراري في نطاقات

 بيومناخية شبه جافة وجافة.

 لتشكيالت النباتية ومساحتها: أنواع ا2جدول رقم 

 النسبة المئوية المساحة بالهكتار النوع التشكيلة النباتية

 
 

 Feuillusالموريقات: 

 ـ البلوط األخضر
 ـ البلوط الفليني

 ـ األرَكان

 Acaciaـ السنط: 

1.360.000 

350.000 

830.000 

1.128.300 

23,4 

6,0 

14,3 

63.1 

 63.1 3.668.830 المجموع

 
 
 

 Résineux: الصمغيات

 ـ األرز
 ـ العفصية

 ـ عرعر مختلف

  Cyprèsـ السرو 

 ـ الصنوبر مختلف وطبيعي

 Sapinـ التنوب 

132.000 
600.000 
240.000 

6000 
80.000 
6000 

2,3 

10,3 

4,0 

0,1 

1,4 

0,1 

 18,2 1.064.000 المجموع

  3.186.000 المجموع الحلفاء

 15,5 900.000 ـ أنواع ثانوية
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 18,5 1.081.700 مجموع الغابة الطبيعية

 100,0 5.814.000 المجموع

 3,1 181.700 أنواع أخرى

 ـ 9.000.000 مجموع المجال الغابوي

 

رس، المداتعاني الجبال المغربية من ضعف كبير مرتبط بالعزلة ونقص في البنيات التحتية )

ر ويؤخ المستوصفات والطرق والسكن الصلب والمياه والكهرباء..(، مما يزيد من تعميق عزلتها

ل من ثقل تعاني الجباكما ، 2نسمة/كلم 40متوسط كثافتها و %30تنميتها. وبعدد سكانها االجمالي 

الرعاء ضغط باويترجم هذا ال حمولة الديموغرافية، التي تؤدي إلى الضغط على الموارد الغابوية.ال

راعية زية ـ والقطع الجائر للخشب والحرائق.. الخ. ونتيجة لهذه التصرفات المقترنة بتهيئة غابو

غابة مع ث الثايترجم حتما باجت وارتفاع هشاشة العديد من األنظمة.. كل هذاغير مالئمة، والتعمير 

 غيركل ما يرافق هذا التصرف من ضياع للتنوع االحيائي وضياع للتربة وتوحل السدود والت

بير. والك . هذه النتائج واضحة المعالم في جبال الريف األوسط، وجبال األطلس المتوسطالمناخي

ان ألركَ واواألنواع الغابوية المعنية بهذا التدهور هي على الخصوص األرز والبلوط الفليني، 

 والعرعر الفواح. 

قيمة ات الذولمعالجة هذا الوضع يبقى إنشاء المتنزهات والمحميات الوطنية وتحديد المواقع 

 تضمن ي، وال، عملية ضرورية لكنها ال تكفي للحفاظ على التنوع االحيائوااليكولوجية البيولوجية

 المصادر الطبيعية.للساكنة المحلية ظروف عيش في تناسق مع المحافظة على 

 فلينيوللوقوف على هذا الضغط نقف على غابات الريف األوسط الذي يتفرد فيه البلوط ال

راعة ية لزبحدة الخسائر التي همت الغابة. فطبقة البلوط الفليني تمنح الظروف المناخية الذرو

ثاث شبه إلى اجت 1990ـ  1984الكيف، حيث تعرضت غابة البلوط الفليني خالل الفترة الممتدة بين 

 8000حوالي  1984كلي لمساحتها بمنطقة كتامة. حيث كانت مساحة البلوط الفليني خالل فترة 

هنا  متفرقة هكتار. حاليا تظهر بعض التجمعات 500إلى  1990 سنة هكتار، وتقلصت المساحة في

 جتثاثلى اإالفليني  غابة البلوط وخالل نفس الفترة تعرض ما تبقى من وهناك من البلوط الفليني،

 كلي بمنطقة باب برد.

 وجه:وعلى المستوى البيئي، تبدو العواقب الناتجة عن هذا االجتثاث وخيمة على عدة أ

 .تسجل التعرية السيلية في الريف القيم األكثر ارتفاعا في العالم 

 .تحطيم التربات العارية وفقدان خصوبتها 

 ور.ما تبقى من التربة يبقى مغطى بنبات متده 

 تحطيم وتدهور مفرط للمنظومات الطبيعية 

 فقر واضح للتنوع االحيائي، خاصة بالمناطق المضطربة 

 خاصة في فترات  شح ونقص في مصادر المياه )بطنجة وتطوان وشفشاون وتازة

 ( واضطراب دورتها.الجفاف
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 ـ محافظة وحماية المنظومات الجبلية2

نظومات بالم الستغالل المستدام للتنوع االحيائيتبنى المغرب مقاربة منظوماتية للمحافظة وا

. النوعية قاربةاألرضية، وخاصة الجبلية منها. وتمنح هذه المقاربة عدة امتيازات بالمقارنة مع الم

قع الموابيئية. فناس الحية على مستوى المنظومة السمحت بالمحافظة على عدد هائل من األجحيث 

مات أصلية التي تحظى باألولوية، تحتوي على منظو (SIBE)ذات األهمية البيولوجية وااليكولوجية 

تراب عبر كل ال (SIBE)موقع  154األكثر تمثيلية واألكثر غنى من حيت التنوع. وقد تم تحديد 

 (SIBE) موقع 146نها ، مالجبليةالمغربي، تغطي كل المنظومات الطبيعية، نصفها يقع بالمجاالت 

الرطبة  محمية نوعية في المناطق 40والباقي يتوزع أساسا بين  تتوزع على مساحة مليون هكتار.

ط، لمتوساالداخلية، وحوالي نفس الرقم في الجزء الساحلي. وبداخل منطقة جبال الريف واألطلس 

تنزه ن بشفشاون، وممتنزهات وطنية طبيعية )وهي، متنزه تلسمطا 5تتمثل شبكة المحميات بـ 

ال أرضي، مج 23منها  (SIBE)موقع  53(، و، ومنتزه خنيفرةالحسيمة، وتازكة بتازة، ومتنزه إيفران

مثل هكتار، ت 172.000ساحلية. وتقدر المساحة االجمالية للمتنزهات بـ  12منطقة رطبة و 18و

 هكتار. 120.000أزيد من  (SIBE)داخلها مواقع 

ميات تضم أجزاء كبيرة من المجاالت الجبلية وهي مح أخرى بيولوجيةهناك أيضا محميات 

لمغرب ا، يسعى 2024ـ  2015العشرية ستراتيجية االفي إطار و األرَكان وواحات جنوب المغرب.

لرطبة في ا المناطقموقعا جديدا لتعزيز تمثيلية  28إضافة إلى قطاع المياه والغابات من خالل 

 .لرطبة الهامةلمناطق الشبكة الدولية ال

 حسب النوع. (SIBE) واإليكولوجية: توزيع المناطق ذات القيمة البيولوجية 3جدول رقم 

 
 الرقم المحتمل

 المجموع المحميات المتنزهات الوطنية  (SIBE) مواقع 

 154 146 2 )منها ثالثة منجزة( 6

 3.187.000 1.067.000 120.000 2.000.000 المساحة بالهكتار

 

 على المنظومات البيئية برامج وسياسات المحافظةـ 3

 تتمثل في العديد من البرامج منها:

  يات.محم 10متنزهات وطنية و 3تدعيم الشبكة الوطنية للمجاالت المحمية، مع خلق 

 .)التنمية وحماية البيئات الجبلية )منطقة الحوز واألطلس الكبير والريف 

 كبير.المحافظة على التنوع ومراعي األطلس ال 

 .حماية وتدبير تشاركي للمنظومات الغابوية للريف 

 .المحافظة على التنوع االحيائي بالسفوح الجنوبية لألطلس الكبير 

طور المغرب قوانين وسياسات وبرامج فقد  سياسات المحافظةأما فيما يخص برامج 

 والغابة لماءاي قطاع ف خاصة للمحافظة واالستغالل المستدام للتنوع االحيائي والمنظومات الجبلية،

 :منها والفالحية
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 ة قانون حول حماية والمحافظة على البيئة، تم إعداده من طرف الكتابة العام

حماية  ، إلىالقانوناللذان يختصان بالجبل في هذا  26و 25للحكومة. ويهدف البندان 

 دبيروالمحافظة وإظهار المنظومات الجبلية، حيث اتخذت تدابير قانونية لضمان ت

 .تدامةمندمج ومستدام، ووقاية المصادر الطبيعية من التدهور، وجودة البيئة المس

  المجال بالبرامج وتتدخل لتحسين القوانين الخاصة كل تنفذ مصلحة المياه والغابات

 تربيةوالغابوي، وحماية وإصالح التربة والوحيش والمجاالت المحمية، وكذا الصيد 

 االسماك القارية.

 اسة وطنية خاصة بالجبل في طور االنجاز، ويقترح تبني مشروع حول سي

ة استراتيجية قانونية، ومراحل متدرجة تستند في مرحلتها األولى على الطبيع

 القانونية للجبل.

III الجبلية المجاالتتنمية إشكالية ـ 

ة، من المجهودات المهمة المبذولة من طرف المغرب خالل العشر سنوات األخير بالرغم

لمغرب يعاني من نقص اجتماعي واختالفات جهوية وإكراهات مهمة تستوجب إقامة مازال ا

ة سياسات تتمحور حول تخفيض الفقر، والنهوض بالتنمية البشرية خاصة في المناطق القري

من  %80، و%43مليون نسمة، مازالت الساكنة قروية بنسبة  31,8والجبلية، حيث من بين 

نسبة بروية قشطون في القطاع الفالحي. ومازال يشكل الفقر ظاهرة الناشطين في العالم القروي، ين

 ، كما أن الفارق في النفقات بين المداخيل القرويةبالوسط الحضري %4,8مقابل  14,5%

 .1,8والحضرية هو في حدود 

ة تبقى المناطق الجبلية محرومة نتيجة العزلة وضعف التجهيزات في البنيات التحتي

ظومات، للمن ية، مع ارتفاع في األمية وضعف التنوع االقتصادي، وتدهور متقدمواالجتماعية األساس

لجبلية اطق اباإلضافة إلى عوامل أخرى تساعد على الهجرة القروية. كل هذه العوامل تجعل من المن

 ا اإلطارفي هذتعرف تعقيدا كبيرا نتيجة وضعيتها الجغرافية والتاريخية وإطارها السوسيو ثقافي. و

 2020تيجية مع إقامة استرا 1999تنمية العالم القروي اهتمام الدولة المغربية، خاصة منذ تشكل 

 للتنمية القروية التي ترتكز على مقاربة تشاركية ومندمجة.

سات هذا وتستند دعامة تنمية المناطق القروية عبر مجموعة من االستراتيجيات والسيا

نمية تإلى  القطاعية ومبادرات، منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرامج ومشاريع تهدف

لتدبير اتصادي، واالق البنيات التحتية األساسية، منها التنمية الفالحية، والتنمية االجتماعية، والتنوع

يم المخطط الوطني لتدعالمستدام للموارد الطبيعية، وتعميق مسلسل الالمركزية في إطار 

اعي ط الجمعبر التخطيط الجماعي )المخط الترابية، والذي يهدف إلى الدفع بالتنمية الالمركزية

 ، خاصة بالعالم القروي.الترابيةللتنمية( وتدعيم الجماعات 

القروية مهم وديناميات تنميتها المحلية قليلة الدعم نتيجة ضعف رغم ذلك يبقى تأخر المناطق 

قدرات الفاعلين المحليين )جماعات ومجتمع مدني..( وتقاطع السياسات والبرامج القطاعية )انعدام 

التنسيق، والتداخل بين مختلف المؤسسات( والتنظيم والرؤية االستراتيجية )المجتمع المدني(. 

شكل تدخل متعدد القطاعات يهدف إلى تدعيم دينامية التنمية الترابية، تعتمد وكنتيجة يأخذ المشروع 
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على مقاربة تشاركية ومندمجة ترتكز على تدعيم ومرافقة الفاعلين المحليين إلنجاز وتتميم وتدعيم 

مختلف السياسات والبرامج القطاعية التي تتوافق مع تنمية المناطق القروية مع تبني مقاربات 

  جديدة.

 التي لها عالقة بالجبل التنمية ستراتيجياتـ مشاريع وا1

 هي عديدة منها:

 استراتيجية المخطط الوطني حول البيئة 1ـ1

لجبل تهدف هذه االستراتيجية إلى وضع برنامج تنمية سوسيو اقتصادية مندمجة لسكان ا 

 مشاريع هي: 5وتثمين منتوجاته، حيث تم االحتفاظ بـ 

  لحماية وتنمية الجبلتفعيل إحداث قانون خاص.  

 ن حالة المعارف والمعلومات حول المنظومات الجبليةيتحس.  

 إحداث مخطط تنمية للمنظومات الجبلية بالمغرب مع إحداث مرصد جبلي.  

 دراسة استراتيجية لتنمية األطلس المتوسط.  

 دراسة استراتيجية تنمية األطلس الكبير.  

 استراتيجية التنمية الفالحية 2ـ1

التي بال )من بين أهداف هذه االستراتيجية هي ضمان تدبير مستدام للمصادر الطبيعية. فالج

لتنمية ياسة االجافة( تشكل اهتماما خاصا في سونجدها في المجموعات الفالحية ـ البيئية، الرطبة 

ديد، ا الشمن مجموع السكان القرويين(، وفقره %27بسبب أهمية الساكنة القروية التي تعيش بها )

الحة أقل من المجموع(. عموما تعتبر الف % 30,7وهي مهمة أيضا نتيجة االستغالليات الفالحية )

احة من المس % 20تطورا من حيث المساحة بالمقارنة مع المجموعات التي تم تحليلها مسبقا )

اعية لزربالجبال الجافة(، حيث تمثل المساحة ا %5,5الزراعية المستغلة فقط بالجبال الرطبة و

من  %36,6 تشكل التيمن المساحة الوطنية. وتسود بها االستغالليات الصغرى،  SAU 20%المستغلة 

األخرى  ، التي تستغل في الزراعة التقليدية وبعض األنشطةهكتارات 3قل من األاالستغالليات 

 المكملة، كتربية الماشية والنحل، وهي أنشطة محدودة للغاية.

 القروية المندمجة التنمية استراتيجية 3ـ1

هي على و، وهي مقاربة موجهة بثالث أهداف رئيسية، 1974تم العمل بهذه االستراتيجية منذ 

مجة، الخصوص حماية البيئة والمصادر الطبيعية، إدماج مشاريع إعادة تأهيل المناطق المند

 والتثمين االيكولوجي المعقلن للمصادر.

 صندوق خالل من والغابات، والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة وزارة تعملو

 الوزارية القطاعات وكافة الداخلية وزارة مع بشراكة وتنسيق ،تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية

 واالجتماعية المجالية الفوارق لمحاربة على بلورة برنامج الترابي المستوى على والفاعلين والشركاء

 الصحة مجاالت في االجتماعية من الخدمات األدنى الحد من المناطق هذه لتمكين القروي العالم في

 .والكهرباء والماء والولوجية والتعليم
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 الرفع إلى تهدف والتي 2005سنة التي انطلقت  البشرية، للتنمية الوطنية المبادرة مكنتكما 

 من اعية،واالجتم األساسيةالخدمات  الى الجبلية والمناطق القروي الوسط ساكنة ولوج مستوى من

 لبرامجا إطار في المكتسبات المحققة وتعزيز البشرية التنمية مؤشرات وتحسين الهشاشة محاربة

 القروي لمومد العا القروية الكهربة وبرامج القروية للطرق الوطني كالبرنامج الخاصة القطاعية

 .والتعليم الصحة خدمات وتعزيز للشرب الصالح بالماء

 مةدعا إطار في المنجزة المشاريع مكنت التنفيذ، حيز األخضر المغرب مخطط دخول ومع

 نميةت ولتحقيق .المناطق هذه ساكنة عيش بمستوى النهوض من ملحوظ بشكل الفالحة التضامنية

 كافة مع فالحةال لقطاع الفعلي التشاركية مبدأ على مبنية مجالية مقاربة تبني مستدامة، وجب قروية

 التهيئة برامج مع تام تناغم في (...المعادن التقليدية، الصناعة السياحة،) التنموية األخرى القطاعات

 .المجالية

 مؤشرات تالزال الحكومية، القطاعات كافة لدن من المبذولة المجهودات من وبالرغم أنه غير

 لمجالي،ا المستوى على مؤهالته كل بإبراز تسمح وال ضعيفة القروي العالم في التنمية البشرية

 اتمساح وصغر الطبيعية التوازنات بهشاشة تتميز التي والواحات الجبال مناطق في السيما

 .العمومية التدخالت مستوى اندماج ومحدودية الضيعات

 ومناطق حاتالوا األولى تهم استراتيجيتين، بإعداد الحكومة قامت المنظور، هذا من وانطالقا

 .الجبلية المناطق لتنمية المندمج بالبرنامج األمر ويتعلق الجبلية المناطق فتهم الثانية أما األركان

 :محاور ثالثة على االستراتيجيات هذه ترتكز

 الخدمات نم األدنى الحد من المناطق هذه استفادة لتسهيل التضامني بالتأهيل األول يتعلق 

 لبنياتوا والكهرباء والماء العمومية والمرافق والتعليم الصحة في مجاالت االجتماعية

 التحتية؛

 يئية؛والب واالجتماعية االقتصادية للتنمية مندمجة محلية مشاريع إنجاز الثاني ويهم 

 وإحداث الحضرية المراكز تأهيل تخص مهيكلة كبرى مشاريع إنجاز الثالث ويخص 

 يف الجبلية المناطق إلدماج والريحية الشمسية للطاقات ومحطات سياحية كبرى محطات

 .االقتصادي محيطها

 عبر هاعن العزلة فك خالل من القروية الساكنة عيش ظروف تحسين إلى البرنامج هذا ويهدف

 الساكنة هذه ربط مؤشرات وتحسين بها المرتبطة الفنية والمنشآت القروية والمسالك الطرق بناء

 .ةوالتعليمي الصحية الخدمات تحسين إلى باإلضافة الشروب، الكهربائية وبالماء بالشبكة

 القروي الالمج لتنمية الوطنية لالستراتيجية المؤسساتي باإلطار المعتمد الحكامة إطار ويرتبط

 والتنمية البحري والصيد الفالحة وزير السيد يرأسها التي الوطنية اللجنة خالل من الجبلية، والمناطق

 مشتركة برئاسة الجبلية والمناطق القروي المجال لتنمية الجهوية واللجان والغابات والمياه القروية

 .الجهوية المجالس الوالة ورؤساء السادة بين

 وبرنامج ليةالجب المناطق لتنمية المندمج البرنامج استراتيجية مع وانسجاما اإلطار، نفس في

 الجبلية ناطقبالم المندمج القروية التنمية مشروع إعداد تم واالجتماعية المجالية الفوارق تدارك

 :إلى المشروع مالل، ويهدف وبني وتنغير ورزازات يشمل اقاليم الذي باألطلس

 المستهدفة؛ الجبلية المناطق ساكنة عيش ظروف ـ تحسين

 موارده؛ تنويع الساكنة دخل ـ تحسين

 سواق؛الولوجية لأل وتسهيل المستهدفة اإلنتاج سالسل تأهيل عبر الفالحية المنتجات ـ تثمين
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 والغابات(. والماء الطبيعية )التربة للموارد مالمستدا ـ التدبير

 لمشروعا تسيير وحدات إرساء تم تنفيذه، أدوات وإعداد المشروع إنجاز لمواكبة واستعدادا

 عام رتصو ووضع بالمشروع خاص للمساطر دليل انجاز تم كما واالقليمي، المركزي على المستوى

 .المشروع هذا إطار في المرتقب جنوب-للتعاون جنوب

 المخطط الوطني للتشجير 4ـ1

دف هذا لإلجابة على متطلبات إنتاج الخشب وحماية التربة ضد التعرية. ويه 1970بدأ منذ 

هكتار من األشجار  355.000سنة، منها  30هكتار على مدى  662.000المخطط إلى تشجير 

ية تشجير الحماهكتار من  185.000هكتار مختلطة )االنتاج والحماية(، و 115.000المنتجة، و

 هكتار بهدف التجديد. 7000و

 المخطط المديري للتشجير 5ـ1

لتربة، حماية ا، يقترح استجابة مستدامة للحاجيات )خشب، 1977سنة منذ هذا المخطط  انطلق

فق أهكتار في  1.500.000ة تشاركية وشريكة. يهدف إلى تشجير ما يقارب التجديد( حسب مقارب

ر( هكتا 210.000سنوات، تتوزع بين تشجير الحماية ) 10هكتار خالل  500.000، منها 2025سنة 

 هكتار(. 15.000) الغابة تجديديهدف هكتار( وتشجير  43.000وتشجير االنتاج )

 لمستوطنةاألصناف ا على رتكزت التشجير إعادة عمليات في المعتمدة األنواع انتقاء أن كما

 وذلك ب،األطلسي والخرو والسرو المغربي والعرعر واألركان الفليني والبلوط كاألرز األصلية

 إنجاح أجل . ومنوالتغير المناخي لبالدنا الطبيعية العوامل مع والتكيف التحمل على لقدرتها بالنظر

 الخاصة جراءاتاإل وكذا المتبعة المسارات التقنية مستوى على تدابير عدة اتخذت فقد العمليات، هاته

 .بالتنفيذ

. 2005قبل  هكتار 18000 عوض هكتار 36.000 إلى للتشجير السنوية الوتيرة ارتفعت وقد

 708.950 كحصيلة صافية منها بقي هكتار مليون 1.46 المشجرة االجمالية المساحة بلغت كما

 برامج يف عليه الغابوي المنصوص واالستغالل الحرائق شملتها التي المساحات احتساب بعد هكتار

 .التهيئة

وتحسين  الطبيعية الغابات وتخليف التشجير إلى فيهدف 2024 أفق في المعتمد البرنامج أما

 يعادل إنتاج ما البرنامج هذا إنجاز تطلبو. هكتار 600.000 تناهز مساحة على الغابوية المراعي

 .جديدتين للبذور محطتين إحداث وكذا سنويا، مشاتل 4 وتحديث غابوية شتلة مليون 43

 ألف 300 في حرجية بتدخالت القيام 2024ـ  2015العشري  البرنامج إطار في ويتوقع هذا

 .الطبيعية الغابات تهيئة مخططات توجهات وفق وذلك الغابات، من هكتار

 لتهيئة األحواض النهرية المخطط الوطني 6ـ1

 ، حيث سمح بتحقيق:1995، وانتهى سنة 1990انطلق خالل سنة 

  نهرية.المحافظة على التربة وتهيئة األحواض الحصيلة التجربة المغربية في 
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 .تحديد المناطق التي تتطلب تدخال استعجاليا 

 .اقتراح ميكانيزمات التمويل 

 .تحديد المشاريع القابلة للتطبيق 

 ومن نتائج هذا المخطط:

  ة ت التهيئحوض نهري للتهيئة االستعجالية مع تتميم تقييم ميزانية حاجيا 22تحديد

 والعالية.بالسافلة 

 لة مليون هكتار(، والمساحات القاب 11) حديد مساحة األخطار بهذه األحواضت

 مليون هكتار(. 3للتهيئة )

  مليون درهم/السنة. 150تقييم حاجيات تمويل المخطط التي ترتفع إلى 

 لية لمحاربةعم برامج تنفيذ تشمل فهي المجال هذا في والغابات المياه قطاع لتدخالت بالنسبة

 اصةخ زحف الرمال ومحاربة المائية األحواض لتهيئة الوطني المخطط إطار في التربة رافانج

 .لتصحرا الوطني لمحاربة البرنامج إنجاز تنسيق في دورها إلى باإلضافة الجنوبية، بالمناطق

 تيجيا للقطاعاسترا إطارا 1996 سنة اعتماده تم الذي المائية األحواض لتهيئة الوطني المخطط يمثل

 المالية اتالمقاربات واآللي ويقترح التدخل أولويات يحدد حيث التربة، انجراف محاربة مجال في

 .إلنجازها والمؤسساتية

التنمية  يخص فيما وكذا والتربة المياه على المحافظة يخص فيما االحتياجات لضخامة ونظرا

 وفيرها والقدراتت يمكن التي المالية لإلمكانيات ومراعاة السدود، بعالية المتضررة بالمناطق البشرية

 المائية حواضلتهيئة األ الوطني المخطط فإن المعتمدة، التشاركية بالمقاربة المرتبطة االستيعابية

 ليونم 1,5 ب مساحة تقدر معالجةل سنة 20 مدى على يتم عمل، لبرنامج األولوية بإعطاء يوصي

 قدري سنوي مالي بغالف حوضا مائيا 22 مستوى على السنة، في هكتار 75.000 بمعدل أي هكتار

 .درهم مليون 150 ب

حواض األ لتهيئة الوطني للمخطط المخصصة الزمنية المدة استيفاء مع نهأ بالذكر وجدير

 ذلكو مخطط،هذا ال ومراجعة لتحيين المرجعية الشروط بلورة تمت فقد سنة 20 في المحددةو المائية

 .المجال هذا في المتدخلين جميع مع وتشاورية تشاركية مقاربة ضمن

 

 االتفاقيات والمعاهدات الدولية 7ـ1

 وقع المغرب معاهدات جهوية ودولية مماثلة للتنوع االحيائي الجبلي، من قبيل:

  منها اتفاقية حول التنوع البيولوجي، واتفاقية حماية الطيور، واتفاقية دوليةاتفاقيات :

 .التي وقعت بإيران Ramsar 2رامسار

 منها اتفاقية إفريقية للمحافظة على الطبيعة والمصادر الطبيعية؛ اتفاقيات جهوية :

الميثاق المغاربي لحماية البيئة والتنمية المستدامة؛ اتفاقية حول المحافظة على طيور 

                                                           
للحفاظ واالستخدام المستدام للمناطق الرطبة من أجل وقف الزيادة التدريجية لفقدان  1971موقعة سنة هي معاهدة دولية  اتفاقية رامسارـ  2

ي العلموقافي، الثودي، وتنمية دورها االقتصا لهذه األراضيالرطبة في الحاضر والمستقبل وتدارك المهام اإليكولوجية األساسية  المناطق

 في إيران. رامساراسم مدينة  االتفاقيةحمل وقيمتها الترفيهية. وت
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المياه المهاجرة ـ إفريقيا ـ أوراسيا؛ اتفاقية إقامة المنتظم األوروبي المتوسطي لحماية 

 النباتات.

 الجبلية السياحة البيئيةـ 2

 جبل أصبحإن الإذا كانت السياحة بالمغرب قائمة على السياحة الشاطئية والمواقع التاريخية، ف

يطرح نفسه كمجال سياحي بامتياز، حيث أنشأت خالل الفترة االستعمارية بعض محطات 

ات محط كا(، وهيوإيفران( وباألطلس الكبير )أوري ،االصطياف باألطلس المتوسط )إيموزار كندر

 شكلت اهتمام واستقطاب العديد من السياح المغاربة واألجانب على حد سواء.

فأخذ  ومع مرور الوقت أصبح المغرب يأخذ احتياطات لضمان استدامة السياحة في الجبال،

ية( الجبلينظم مؤسساته السياحية ويحدث مواقع ستشكل منتوجات جديدة خاصة بالسياحة القروية )

 دو مواتية أكثر من ذي قبل.التي تب

 هي:والجبلية وإدارية تهتم بالسياحة القروية  ثالثة قطاعاتعموما هناك 

لوجية ة االيكولسياحـ مكتب تنمية السياحة القروية: يتعلق ببنية أكثر تركزا في الوقت الحالي بتنمية ا

 وقد خلق هذا المكتب خلية تهتم بالجبل. المستدامة بالمغرب،

ة والمكتب فالتعاون بين مكتب تنمية السياحة القروي :(ONMT)وطني المغربي للسياحة ـ المكتب ال

)طبع،  قرويةالوطني المغربي للسياحة يعتبر جيدا، حيث عند كل مبادرة من مكتب تنمية السياحة ال

 .تقنياسفريات صحافية، وكاالت األسفار..( يدعمها المكتب الوطني المغربي للسياحة ماديا و

ه وجيفير التتطوير جاذبية وتنافسية السياحة بالمناطق، وتوب تهتمـ الوكاالت الجهوية للسياحة: 

 نب تثمينلى جاإتطوير وتنويع المنتوج السياحي بالجهة ، كما تقوم بللمهنيين المحليين وللمستثمرين

 .في إطار برامج التنمية الجهوية للسياحة تراثها الثقافي ومواردها الطبيعية

 الجبلي التراث الثقافيـ 3

قع نجد فيا وطبيعيا محميا، ومن بين هذه المواموقعا ثقا 142زارة الثقافة حوالي أحصت و

 أوريكا وموقع، وتودغة دادسومضاييق (؛ 43ـ2ـ8أوزود )ظهير موقع  مثالغالبيتها تقع بالجبال ]

 الصخور المنقوشة.. الخ[.وأوكايمدن و

  لتنمية المناطق الجبلية ـ اقتراحات وحلول4

ورا ة تدهبالرغم من غنى الجبال المغربية بتنوع منظومتها االيكولوجية، تعرف هذه األخير

هيئة إطار مخطط وطني للتمستمرا. ولمعالجة الوضعية الحالية، من الضروري إيجاد حلول في 

ع ة تجماتخاذ رؤيبللمحافظة على خصوصية المشاهد وضمان التنمية للساكنة المحلية،  المندمجة

 لى توجيهععمل وت قافية واالجتماعية وااليكولوجية تسطر اإلطار المؤسساتياألبعاد االقتصادية والث

 بالجبال المغربية.المالئمة نوع التنمية 
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ي سساتجبل مؤ ظيمية مالئمة إلحداثع قواعد قانونية وتنكذلك من المستعجل العمل على وض

مع  تموازابالو لمحاربة التعرية والتصحر في هذه المناطق. ةمواتي ةتمويلي اتوميكانيزم ،مستقل

 يجب العمل بالتنمية البيئية أو التنمية المحلية بالجبال، المستندة على: ذلك،

 ـ تحسين الولوج إلى الموارد الطبيعية،

 هذه الموارد يبدو من األهمية بما كان،ـ إعادة تأهيل وحسن تدبير 

 ـ الحث على التدفق المستمر لالستثمارات العمومية والخاصة،

 ة،لبيئياـ الرفع من قدرة حمولة األوساط الجبلية بتهيئة مالئمة وتثمين جيد للمنظومات 

 ـ توازن وتوزيع جيد لألنشطة واإلنسان )محاربة كل أشكال التجمعات الكثيفة(، 

 الجذور الداخلية والتحديث واالتجاه نحو منظومة إنتاجية مندمجة،ـ تدعيم 

 ـ القيام بمشاريع المجاالت المحمية،

 ـ المحافظة على التنوع االحيائي وتثمينه،

 لمالئمة،وية اـ إعادة تنشيط المنظومات الغابوية القديمة عن طريق المعالجة الحرجية ـ الغاب

 ومات المندثرة،مع تجديد مراقب إلعادة تأهيل المنظ

 يولوجية للحرائق الغابوية.ـ المحاربة الب

  المحلي والموروثتدخالت الدولة تنمية الجبال بين  :5

سائل لويش بافي الع االستمرارمنذ أن استقر اإلنسان في المجاالت الجبلية، كان همه األساسي 

باشر تناسب ولكل مجموعة بشرية، فبمجرد أن يتم اختيار المجال الم الضرورية المناسبة لكل مجال

صها خليئة نمن الته مختلفةوبين هذا وذاك، نجد أشكاال  ،وفق نمط عيشها هاكل مجموعة تهيئة مجال

  يئة الرعوية والزراعية والمائية.في الته

ي هيكلة يا فنصرا أساسإن ما يميز تهيئة السكان هو كثافة التقنيات وتنوعها، ويعتبر الماء ع

ث قنية، حيحية التتتميز بالبساطة من النا المحلي الموروثهمية أف .ادة هيكلة المجاالت الجغرافيةوإع

، روالتآزتضامن، الومتقدمة جدا على حساب التقنيات )الخطارات،  االجتماعيةأن األنظمة 

 "عةجمالا"..(، إذ أن المناطق التي توجد فيها اإلكراهات كانت سابقا منظمة في إطار التكافلو

  البشرية.الطبيعية ولمواجهة األخطار 

، قةالالحره ثاآب م في التوازن اإليكولوجي العامتساه مهمة هذه التقنيات لها تأثيرات إيكولوجية

خفف من وح يفشاة الباطنية، واستغالل السفمثال خزن المياه وبناء المدرجات يساهم في تغذية الفر

ريق طياه عن التبخر، وخزن المواستعمال الخطارة يقلل من  ،األتربةتطور  يوطء التعرية ويساهم ف

  ي التنوع البيئي والمحافظة عليه.والحركات الرعوية تساهم ف ،فيات يثبت السكانطالم

IV األطلس لجبال القروية التنميةـ 

 الفوارق تدارك وبرنامج الجبلية المناطق لتنمية المندمج البرنامج استراتيجية مع انسجاما

 باألطلس الجبلية بالمناطق المندمج القروية التنمية مشروع انجاز في الشروع تم المجالية واالجتماعية

 المرتقب ومن سنوات7 مدى على إنجازه سيتم الذي مالل، وبني وتنغير ورززات يشمل اقاليم الذي

 كما .قروية جماعة 18 مستوى على أسرة ألف 27 يعادل ما أو نسمة ألف 162 منه حوالي يستفيد أن
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 46,6 ب الفالحية للتنمية الدولي الصندوق يساهم حيت أمريكي دوالر مليون 61 تكلفته ب تقدر

 :إلى المشروع هذا ويهدف دوالر أمريكي مليون

 المستهدفة؛ الجبلية المناطق ساكنة عيش ظروف تحسين  

 موارده؛ وتنويع المستهدفة الساكنة دخل تحسين  

 لألسواق؛ الولوجية وتسهيل المستهدفة اإلنتاج سالسل تأهيل عبر الفالحية المنتجات تثمين  

 والغابات(. والماء الطبيعية )التربة للموارد المستدام التدبير  

 يونيو 19 بتاريخ الرسمية بالجريدة البرنامج هذا تمويل اتفاقية ونشر صدور إلى اإلشارة وتجدر

 على المشروع تسيير وحدات إرساء تم تنفيذه، أدوات وإعداد المشروع إنجاز ولمواكبة 2017

 للتعاون عام تصور ووضع بالمشروع خاص للمساطر دليل وانجاز واإلقليمي المستوى المركزي

 إعداد في والشروع التقنية المساعدة توفير تم كما المشروع، هذا إطار في المرتقبـ جنوب  جنوب

 .الالزمة التقنية الدراسات

المنتجات  وتطوير الفالحية بالتنمية المتعلق المكونات تنفيذ في ، الشروع2019 سنة خالل وسيتم

المشروع،  هدا ارإط في انجازها المقرر القروية المسالك وتهيئة الهيدروفالحية التهيئة إلى باإلضافة

 زامااللت كاعتمادات مليون درهم 18,6األداء و كاعتمادات درهم مليون 12,8 رصد سيتم حيث

 .مالل ببني حةللفال اإلقليمية وللمديرية الجبلية والمناطق القروي المجال تنمية بالنسبة لمديرية

 

 هداف األو السياق استراتيجية تنمية األطلس المتوسط:ـ 1

 

لصعيد في السياسة العمومية المتبعة على ا مركزيةمكانة متميزة و المجال الجبلييحتل 

ي ف فعالووذلك نظرا للدور الذي يمكن أن يلعبه هذا المجال في المساهمة بشكل جوهري  الوطني،

تدعم  ية والتية المحلالركائز التي تقوم عليها التنمي يمثل إحدىالتنمية السوسيو اقتصادية للبالد. فهو 

         .لبيجهوي والوطنيعلى المستويين ا لتنافسيةالقدرة ا

لتراب امديرية إعداد  زتهاأنجتنمية األطلس المتوسط، التي إعداد و استراتيجيةوتندرج 

جبل. ة اللسياس لتحديد الخطوط الموجهة الوطني الوطني، في سياق الجهود المبذولة على المستوى

با، الد تقريالب س مساحةم  طي خ  التي تغ ظهر المخطط الوطني إلعداد التراب أن المناطق الجبلية،فقد أ

يين على المستو جزئية تدخالت حيت ظلت رهينة ةيلموشتنموية  سياسةحضيت بلم يسبق لها أن 

سلسل م عيللى تفإ لى تبنى خطة عمل تهدفما دفع مديرية إعداد التراب إ اذ. وهالمجالي والقطاعي

 . لتنميةاي ميدان فليلعب دورا أكثر فعالية  -للمياه كخزان - انتقالي يجعل الجبل يتجاوز دوره السلبي

 

الت الوظيفية من خالله إبراز االختال يمكن امالئم امرجعي اإطار االستراتيجيةه ذتعتبر ه

تنسيق حول االنشغاالت الرئيسية للكتلة الجبلية وعداد ترابي ذكي يتمحور بإ للمجاالت الجبلية والقيام

التي ستساهم في التنمية المستدامة والبرامج القطاعية  اتتصورال حولتدخالت الفاعلين والشركاء 
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 االستراتيجية هذه تسعى. وللفاعلين وأصحاب القرار دعم تقنيابة إطار مرجعي وث. فهي بملةتلهذه الك

 : يينإلى تحقيق هدفين آن

 اقع منالجهوي على أرض الوة البرامج والمخططات ذات البعد المحلي ودعم وتسهيل ترجمأـ 

 ،ن من جهةين المحلييالفاعل قبل

 سةسيال ؤسسالتنظيمية التي من شأنها أن تالتشريعية و عديالتتهيئ الت ومن جهة أخرى،ب ـ 

       .الجبلب جديدة خاصة

 نبي يجمع تتحول إلى تخطيط ةاالستراتيجيهذين الهدفين متكاملين ويساهمان في جعل 

ام ات بعد عذلبات من متط هما يرتبط بوداد التعاقدي" "اإلع ـالمقترحات الملموسة والنوعية المتعلقة ب

 لجبل.خاصة با سياسة وطنيةل ؤسسمن شأنها أن ت

  الجبليمجال المحيط  .2

 التحديد الجغرافي 1.2

خاصة  تنمية األطلس المتوسط في إطار التهييء لسياسةاد وإعد استراتيجيةتندرج دراسة 

لية الجب بالجبل في المغرب. وهذا ما جعل محيط مجال الدراسة بتطابق مع المناطق ذات المعالم

تى حي أو الواضحة )تضاريس وعرة، ارتفاعات، ومناخ قارس( بدون اعتبار التقسيم اإلداري الجهو

ر ونها توفرا لكية الوحيدة التي أدرجت في شموليتها، وذلك نظاإلقليمي. فالجماعة هي الوحدة التراب

لة تجنب محاو إطارا مجاليا متجانسا لجمع المعطيات واإلحصائيات الرسمية المتوفرة، باإلضافة إلى

 تجزيئها باعتبارها أصغر الوحدات اإلدارية للمملكة. 

 التقسيم اإلداري لألطلس المتوسط 2ـ2

ط، حسب التقسيم اإلداري، من عماالت صفرو، وإفران، تتكون كتلة األطلس المتوس

ذه هوخنيفرة، باإلضافة إلى جزء من عماالت تازة، وبولمان، والحاجب والخميسات. وتتضمن 

 1.5انها جماعة قروية، يبلغ عدد سك 107جماعة حضرية و 21جماعة ترابية من بينها  128الكتلة 

 توسط.مجموع سكان المملكة. هذا وتتشكل كتلة األطلس الم من  %5 مليون نسمة، أي ما يعادل

 الخصائص العامة للوسط الطبيعي 3ـ2

ها لدات متجانسة ، من التعرف على عدة وحباألطلس المتوسط خالمنات َمِكن التضاريس و

 موازيال باتجاههاالخطوط العامة للتضاريس وتتميز  ية مختلفة.تنم إمكاناتخصائص متباينة و

س لة األطلس ذو االتجاه شمال شرق/ جنوب غرب. فهي تساعد على التمييز بين خممحور كتل

 كبرى: ةايكولوجي - فالحيةنطاقات 

خنيفرة وبني  سهولفي اتجاه السايس وتازة  من نواحيالحاشية الغربية لألطلس المتوسط  تمتدأـ 

ه يشرف على السهول بشكل مفاجئ، ما يجعل علوها النطاق من سفح منتظم، يزيد يتكون هذمالل. 

م في جزئه األوسط بين صفرو و آزرو،  1800م في تازكا،  2000المجاورة بارتفاعات مهمة )

ا السفح، في يعتبر هذ م في جبل بوتاقا في أقصى الجنوب الغربي على مشارف آيت إسحاق(.2100

قطات غزيرة غالبا تسا تترتب عنهكثير من الحاالت، حاجزا أمام الرياح الرطبة القادمة من البحر، 
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ا النطاق األمامي، الذي يطلق عليه اسم'' الدير''، بتربة هذم/سنة. كما يتميز لم 1000ما تفوق 

 خصبة، ويمثل على مستوى الكتلة الجبلية، المجال األكثر ازدهارا من الناحية الفالحية. 

جد حيث تو الشرقي،، الجزء الشمالي على مستويين: على مستوى تنقطع استمرارية الديرب ـ 

تعلق ييبا. تاهلة تقربين مجرى واد سبو ومنطقة ضعيفة االرتفاعات ومنفتحة في اتجاه الغرب، تقع 

لسهل ناخ امت مناخ انتقالي بين الزياتين، وذاموجهة لزراعة الحبوب و األمر بمنطقة تلية خصبة،

 روافده.ولربيع ايخترقه نهر أم  أما المستوى الثاني فيهم الجزء الجنوبي الغربي الذيمناخ الجبل. و

لمام أكَ و ،وحوعين الل ،وآزرو ،المنطقة الطبيعية الثانية من الهضاب الممتدة بين صفرو تتكونج ـ 

ة والقليل رتفعةر هذه المنطقة، المعب  األطلس المتوسط الملتوي من جهة ثانية. تَ و ازيكزا، من جهة،

 ية كبرىكون أودالكلسية دون تالنافذة تحول قاعدتها  التموج رياح باردة لكنها قليلة الرطوبة. كما

 رةة فقي، ذات تربجريان األودية. فهي إذن عبارة عن مجموعة شاسعة من الهضاب الخالية من بها

في  ،ويكَ كَ  وادي رمكن اعتبايالقائمة، على االنتجاع. و ةاشيوتربية الم، تنتشر فيها الغابات وهيكلية

عة ذات ير متجمبتكون دواوفالحة كثيفة نسبيا و  يتميز بوجودلوحيد الذي المجال ا ،الوحدةه إطار هذ

يث ح، للتكوينات العشبية والشجريةلك، فالمنطقة معروفة بكونها مجال ما عدا ذ. حجم كبير

م أته أودية حولقد الجنوبي الغربي منها، فأما الجزء  .العهد بالظهور التجمعات السكنية نادرة وحديثة

 ج.الصعبة الولوة الخصوبة والمتعمقة إلى مجموعة من التالل الوعرة القليلالربيع وسرو 

تميز ه يكنأكثر ارتفاعا من السابق ل خط تضاريسي ثاني يحد المنطقة ويفصلها عن حوض ملويةد ـ 

عات رتفااذات و طيات ضيقة نسبيا من في الجزء الغربي يتكون هذا الخط .بنفس االستمرارية

يث حاتساعا في منطقة تازة بروزا وم في جبل تانوردي(، تزيد  2300و  1500متواضعة )بين 

القا من م، انط 3000و  م 2500 مستوىاالرتفاعات  وقد تتجاوزتشغل الجزء األكبر من المجال. 

لفارق أهمية ا كذلك من بين ما يميز هذه السلسلةو م. 3400قمة تشوكت، حيث تبلغ في بوناصر 

 لجبليةا كتلةعلى مستوى الباإلضافة إلى أنها تمثل  وحدة االنحدارات، بين المستويات االرتفاعية

 تازة مشارف عند، األكثر عزلة. وتنتهي هذه السلسلةواألكثر رطوبة والمنطقة األكثر برودة 

تواجه  رسيف، بتضاريس غير واضحة المعالم، تقطعها أودية متعمقة وال تخترقها أية طريق.كَ و

رارة الح ة، ظروفا صعبة )تضاريس حادة، التربة الخصبة قليلة، انخفاضالفالحة، في هذه المنطق

 الشتوية( ويعتمد السكان في معيشتهم على الغابة وتربية الماشية.

 سطتوالم سهو عبارة عن أخدود شاسع يفصل بين األطلحوض ملوية. و الوحدة الرابعة تهمهـ ـ 

خرج الواد م عند م 600م في العالية إلى  2400األطلس الكبير، تتراجع ارتفاعاته تدريجيا من و

 راويمن الكتلة. غير أن القحولة هي الخاصية الرئيسية للمنخفض، حيث تعطيه طابعا شبه صح

ل سع يظتحول دون إقامة زراعات بورية. وهذا ما يجعل الرعي الواو م/سنة في ميدلت(،لم 150)

آلبار لى ار التي يتم سقيها اعتمادا عهو النشاط السائد، خارج النطاقات المخصصة لزراعة الخض

 ملوية. واداه بتحويل ميأو 

أنها تنتمي إلى بالرغم من الهضبة الوسطى  الجزء الشمالي الشرقي منأيضا  المجالتضمن ير ـ 

لك بالنظر ذ، وحاشية أمامية بالنسبة لألطلس المتوسط تعد هذه المنطقة. مختلفةتكوينات جيولوجية 

 مدينة  ، باإلضافة إلى قربها منأشكال استعمال األرض الموجودة فيهاا وارتفاعها ومناخه إلى
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ارتفاع متواضع وتضاريس غير واضحة  اتذجبلية  . فهي عبارة عن وحدةخنيفرةالحاجب وأزرو و

  .الربيع تتجه نحو حوضي أم عميقةالمعالم تخترقها أودية 

 لألطلس المتوسط النمو الديموغرافي 4ـ2

يعتبر األطلس المتوسط من بين الكتل الجبلية ذات الكثافات السكانية الضعيفة في المغرب.  

من سكان المملكة، مما  % 5،6نسمة، أي  1.667.000، 2004يبلغ عدد السكان حسب إحصاء 

 يجعل متوسط الكثافة السكانية يقترب من المتوسط المسجل على الصعيد الوطني.

ة على لمسجلاجمله نموا سكانيا بطيئا، بالمقارنة مع وتيرة النمو يعرف األطلس المتوسط في م

 1994بين سنتي  على مستوى المغرب( %14) %13المستوى الوطني، حيث تزايدت ساكنته ب 

 يا.نسمة سنو 20.000نسمة، أي  192.000ا ما يمثل حمولة سكانية إضافية تبلغ . وهذ2004و

زايد جع. فتتراسياألطلس المتوسط  في النمو الطبيعي تدل كل المؤشرات الديموغرافية أنهذا و

في  عامالن أساسيانيعتبران  انخفاض مؤشر اإلنجابالسكان )نتيجة الهجرة( ومعدل شيخوخة 

سط على الو ي تخفيض الضغطفهذه الظاهرة أن تساهم  قد ينتظر من .الديموغرافية ةيتراجع الدينام

 بر توفيريعت ذإلجبل، لحل مشاكل ا يهايجب االعتماد عل التزال في بدايتها، لذا  ال هالكن الطبيعي،

ظة على غير الفالحية الشرط الضروري لخلق توافق بين المحاففي القطاعات شغل الفرص و الدخل

 تطوير ظروف عيش السكان. لطبيعية والموارد ا

 أشكال استثمارهاالموارد الطبيعية و.3

 المناخكراهات التضاريس وإ 1.3 

 ة،لمتعمقاا شديدا بواسطة األودية ريس، بالرغم من عدم ارتفاعها الكبير، تقطعالتضاتعرف 

، نلسكانظرا لتشتت ايساهم في تكريس العزلة. و فهي تفرض ظروفا صعبة فيما يخص التنقالت مما

 .تنهيارااالج ورض غالبا لالنقطاع بسبب الثلوتتعالطرقية طويلة وغير مريحة وفان البنيات التحتية 

لمتوفرة الصورة فإذا كانت ا المناطق الواقعة في أطراف الكتلة،تزداد حدة إكراهات التنقل في  

لخاصة التضاريس الصغيرة الحجم استوية وطغى عليها طابع الهضاب الميا الجبل هذلدينا حول 

طغى ت يتعذر الوصول إليها بسهولة.تضاريسها صعبة وبمنطقة "الكوص"، فإن األجزاء األخرى 

 حدةو قةمتعمال داألخادي، بفعل المتقطعة اهدمشالروافده )واد سرو( م الربيع واألحواض العليا أل على

تجاوز تتفعة . أما األطلس المتوسط الشرقي، في الطرف األخر من السلسلة، حيث القمم المرالتعرية

 جمعاتجعل التي الجزء األكبر من الكتلة أمام حركة النقل فانغالق فيعاني من عزلة أكبر.  ،م 3000

جهيز ي التفي مصاريف التنقل وفقر ف هذه وضعية يترتب عنها ارتفاعو .تعاني من العزلة البشرية

 في المراكز. المتوفرة الرئيسيةصعوبات لولوج الخدمات و

هو وافرة من التساقطات المطرية، و يستقبل األطلس المتوسط كمياتأما من حيث المناخ، 

المناخ  إال أن استفادته من هذه التساقطات تظل محدودة. كما أن بذلك يعتبر وسطا محظوظا.

اقي سكان المغرب ب يستطيب فالمناخ الذي  قاسية. التضاريس تفرض عليه إكراهاتوالجيولوجيا و

 إذ باستثناء منطقة الدير، خالل فصل الشتاء في الكتلة بكاملها. يكون قاسيا لبرودته في فصل الصيف
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ممارسة تمكن السكان من دون إكراها يحول ف مناطق األطلس المتوسط المناخ في مختل يمثل

يحد من اإلنتاج النباتي. كما أن الثلوج في فصل هو بذلك و ،الزراعة في دورتين خالل نفس السنة

تفرض على مربي المواشي االحتفاظ الطبيعية في المرتفعات )ألمو( و الشتاء تمنع استعمال المراعي

 .اء السفلى من الغابة، في وقت أصبح فيه االنتجاع في األزغار استثناءبالقطعان في األجزا

سمح ت ،فذةالسميكة والمن إذا كانت جيولوجية المنطقة، التي تطغى عليها الطبقات الكلسيةو

تقبلها لتي يسإال أن األطلس المتوسط ال يستفيد كثيرا من األمطار ا بحفاظ وتخزين مياه األمطار؛

 . تعمق األوديةالتسرب و سرعةمرتبطة بطبيعة السطح الكارستي وتدخل عوامل نظرا ل

 الغطاء النباتيالتربة و 2ـ3

 3.400.000) ²كلم 34.000 بالرغم من شساعة مساحته التي تبلغيحتوي األطلس المتوسط،،  

ابات من الغ % 24من المراعي غير صالحة للفالحة و  % 56التساقطات، على  وفرةمن تار( وهك

 هتجد هذ .المسقيةمن األراضي  % 2ط من األراضي الصالحة للزراعة، من بينها فق % 20و

ات انخفاض درج باإلضافة إلىفقر التربة  وباألخص الوضعية تفسيرها في تدخل عوامل معيقة

خصوبة: ة اللقليمن تربة ضعيفة التطور و الجزء األكبر من المجال يتكونفالحرارة فوق المرتفعات. 

 مؤهلة تحتوي على تربة خصبة ومتوسطة الخصوبة، المساحاتفقط من  % 30 إلى % 25إذ أن 

 من المساحة اإلجمالية للكتلة. % 5إلى  4أي  ،الستقبال فالحة منتجة

مع تفاوتات  للكتلة، (تارهك 865.151ربع المساحة اإلجمالية ) تنتشر الغابات فيالمقابل وفي 

هز عات في الهضبة الوسطى، وما يناب الجمانصف مساحة ترامن منطقة إلى أخرى. فهي تغطي 

ا في تقريب بينما تختفي بشكل كاملالدير واألطلس المتوسط الملتوي،  لث المساحات الواقعة بينث

 النباتية الرعوية. لالستغالل المفرط للمواردض ملوية نظرا لقحولة الطبيعة وحو

 :التاليةألنساق البيئية الرئيسية عموما يتكون األطلس المتوسط من ا

، خاصة في الحاشية الغربية للكتلة، بين تارهك 600.000، تغطي حوالي غابة السنديان -  

 رق، إذ الو الشكبر الكتل الغابوية. إال أنها تختفي تدريجيا نححيت توجد أ تازكا والهضبة الوسطى،

نتاج منسغة إلتتجاوز األطلس المتوسط الملتوي. ويستغل السنديان األخضر بالخصوص على شكل 

جبلية، تلة الفي أطراف الك السنديان الفليني بينما يوجدحطب التدفئة واألعالف. و الفحم الخشبي،

احة على مس ينتشر "،أما سنديان الزان "تشنةالهضبة الوسطى(. و تازكابمنطقة مهم ) يخضع لتثمينو

ل يتسغذي صنف الوحيد الهو البالحاجب، و الجعبةوبغابة   ،آزروحول إفران و فقط، تارهك10.000

 كخشب النجارة.

 مرتفعةفهي تنمو على مستويات  المتوسط، تمثل النسق البيئي المميز لألطلس :غابة األرز - 

ى توفر علتخنيفرة التي فران وقاليم إ)أ من الكتلة الهضبيعلى الخصوص في الجزء و م،1500تفوق 

ن قرب مبالفي منطقة تازكا و بها األرز(. وهناك مواقع أخرى استثنائية ينتشر تارهك 102.000

ألرز في ابات اكبر غالتي تعتبر أ تغطي غابة األرز في األطلس المتوسط،و. تازة إقليمبمنطقة تافرت 

 . تارهك 133.000حوالي بالمنطقة المتوسطية 
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 من بين األصناف الغابوية النبيلة ويشغالن مساحةيعتبر : ر األحمرالعرعر الفواح والعرع - 

 في تشكيالت غابوية مختلطة مع أصناف أخرى. تارهك 50.000تقدر بحوالي 

هو صنف يستعمل في إعادة و تار،هك120.000مساحة متواضعة  تغطي :الصنوبريات - 

 مقاومته للجفاف.و ةنظرا لضعف متطلباته االيكولوجيالتشجير 

 ةيكولوجيايمة والتي لها ق الوطني، يفالغابة، التي تعتبر ضرورية بالنسبة للتوازن الهيدرولوج

لجبلية كتلة افالوسط الطبيعي بالال تقدر بثمن، تتعرض الستغالل مفرط نظرا لضغط حاجيات السكان. 

لى من عال تقدر بث غير قابل لالستغالل المكثف من طرف السكان، إال أنه يمثل ثروة لها قيمة

لتي انظرة هذه ال ى التنوع البيئي.حافظ علوي ييضمن التوازن الهيدرولوج لكونه المستوى الوطني

ين بالدائم  لتوترعشرات السنين، وضعية يطبعها ا منذ ، تبين أن الكتلة الجبلية تعيشيعتريها التناقض

م القي ضروريات المحافظة علىو حاجيات الساكنة المحلية، التي تميل نحو االستغالل المفرط،

 الموارد. لودا على استعماعلى المستوى الوطني، والتي تفرض قي ةااليكولوجي

 .األوساط الطبيعية والتنوع البيئي 1ـ2ـ3

لوث في الت دثهتتطور القيمة البيئية لألوساط الجبلية تدريجيا بموازاة مع التدهور الذي يح

 يقي لمدةكل حقفي مقدمتها المناطق الحضرية الكبرى. وهي قيم لم يتم تقديرها بشالمجاالت األخرى و

تمثل و حيواني،والسكون والهدوء واإلحتكاك بالطبيعة والتنوع النباتي وال الهواءنقاء مثل ، طويلة

 للمملكة. ياليوم العناصر األساسية للتوازن االيكولوج

ليها عتعد المحافظة المتوسط من هذه القاعدة، إذ يحتضن عدة مواقع  سال يستثنى األطل

ي ية فالمديري للمناطق المحم المخططبحمايتها ضرورة وطنية. فقد قامت الدراسة الخاصة " و

اصة، اتية ختتميز بحياة حيوانية ونب ةايكولوجييولوجية وب قيمةالمغرب" بتشخيص عدة مواقع ذات 

الظروف  ي أحسنفنقلها إلى األجيال القادمة الحفاظ عليها ويتوجب تدبيرها بكثير من الحذر حتى يتم 

 فرانإللوطني االتي تغطي مساحات شاسعة مثل المنتزه الطبيعية. كما يمكن تنمية بعض هذه المواقع، 

 ، بجعلها تتحول إلى مراكز تتطور حولها أنشطة سياحية مربحة.وتازكة

نشطة أعة واهمت في تشكيلها كل من الطبيالمتوسط غني كذلك بالمشاهد الرائعة، س سإن األطل

 قيمةالع ذات لمواقل بالمقارنة مع ااإلنسان. هذه المشاهد عبارة عن نطاقات شاسعة لكن بقيمة علمية أق

 ، إال أنها تمثل هي األخرى موارد اقتصادية مهمة.ةاأليكلوجيو ةالبيولوجي

 التشخيص القطاعيأنماط االستغالل و 3ـ3

 الغابات استغالل 1ـ3ـ3

معروفة تتكلف مصالح المياه حسب قواعد مقننة وتستغل و تعتبر هذه الغابات ملكا عموميا

حطب التدفئة والخشب الصناعي و)األرز(،  أهم المنتجات هي خشب النجارةف قها.بتطبي والغابات

، تهم سنويا مساحة تقدر باستغاللها الغاباتمصلحة المياه و سمحع الغابوية التي تطَ )البلوط(. فالقِ 



 2020 الفصل السادس جغرافيا     ـ        ـ المجاالت الجبلية والتنمية     ذ. حسن الكتمور                   
 

25 
 

ويمكن تلخيص اإلنتاج  ستير من حطب التدفئة. 271.472من خشب النشارة، و  3م 65.000بحوالي 

 الشكل التالي:على  المطابق لهذه القواعدالمرخص، 

 ،تارهك/3م1المبيعات المشروعة تمثل أقل من و ،يستخرج من األرز خاصة :ارةخشب النج - 

 .تارهك/3م5التي قد تصل في بعض األماكن إلى الكميات المنتجة فعال وهو حجم أدنى من و

مقاولين ستغالل للحق االوي منح  : مصدره غابات البلوط بالخصوص،حطب التدفئة - 

من  ص جزءللتعاونيات اللذين يقومون بعملية التفحيم. ولتفادي االستغالل العشوائي يتم تخصيو

فيد منه درهم/ الستير(، تست 600قل من سعر السوق )أي أ درهم للستير، 200حطب التدفئة بثمن 

 الجماعات التابعة إلقليم إفران.

تجدد  مكانيةإذ يظل على العموم، في مستوى أقل من إ الحذر، يتوخى االستغالل المنظم للغابة

 ل المفرطستغالالغابة. لكن هذا التدبير المالئم يصطدم بالممارسات غير المشروعة المتمثلة في اال

 .يترتب عنه إنتاج أكبر للكميات من الحطب واألخشاب للمنتجات الغابوية الذي

رين لمجاواحطب التدفئة إذ يعطي للسكان يساهم القانون في تيسير االستغالل غير المشروع ل

عممة. مهذا ما يترك الباب مفتوحا أمام تجاوزات أضحت اليوم وللغابة حق جمع الحطب الميت. 

ك ل. وبذبطريقة مشروعةفحجم حطب التدفئة المستغل بطرق غير مشروعة يتعدى الكميات المستغلة 

يتراجع  لغابويايجعل الرأسمال  التجديد، ممايفوق إمكانية  خاضعة الستغالل مفرط نفسها الغابة تجد

 بصفة منتظمة.

تقوم  ستغاللفهو نوع من اال مقلقا،المفرط الغير مشروع لألرز أمرا  ليعتبر كذلك االستغال 

واجهات مإلى  مجهزة، تتكفل بقطع األشجار ونقلها خارج الكتلة، مما يؤدي أحيانامنظمة و به شبكات

 عنيفة مع حراس الغابة.

 الطاقية حصيلةتجد هذه الممارسات تفسيرا لها في الدور المهم الذي ما زال يلعبه الحطب في ال

ى المدى (، وفي فقر سكان الكتلة اللذين يحاولون الرفع من مدخولهم عل% 30الوطنية: )حوالي 

 د.ى البعيدلى المهذا ما يجعل الغابة مهددة باالنقراض عوالقصير، باالعتماد على الرأسمال الغابوي، 

لس ى األطإذ تفوق أعداد الماشية، على مستو ،يمثل الرعي الجائر تهديدا رئيسيا آخراكما 

 لغابة هياتظل  . فأمام تزايد الحاجيات الرعويةالمتوسط، اإلمكانيات العلفية المتوفرة في المراعي

ـ ب ،مألقالياحسب ، يقدرلغذائية للقطيعما تؤمنه الغابة فيما يخص الحاجيات اف .المصدر الرئيسي للكأل

 .ويةحسب المناطق الغاب % 30و  % 50 حوالي، أما نسبة الرعي الجائر فتقدر ب% 30إلى  20

لملك ا كان نمو بالنسبة لالقتصاد الجهوي. فإذالل إن التراث الغابوي ال يمثل اليوم عامال

سبة ة بالنللثرو امصدرقيمة ال تقدر بثمن، على المستوى الوطني، فإنه ال يعتبر يحظى بالغابوي 

تمرار ضمان اس تراجع فيما يخصالغابة  ا ال يعني أن دورذإال أن ه لمنطقة األطلس المتوسط.

 فظة في. فمن أجل المحاال تحترم البيئة، يعيش منها مئات اآلالف من السكان ممارسات رعوية

نتشر الذي ا دهورالمستقبل على التوازن الجهوي والوطني أضحى من الضروري إيقاف مسلسل الت

 في المنطقة.
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 ةاشيتربية الم 2.3.3

م عليه لذي يقووهو النشاط الرئيسي ا لة الجبلية تستغل لتربية الماشيةمن مساحة الكت % 55إن 

قة على والنشاط الذي يحدد أنماط عيش السكان. تحتوي المنط المتوسط، اقتصاد األطلسمجتمع و

 120.000على و بمتوسط رأس واحد في الهكتار، رأس من المجترات الصغيرة، أي 3.600.000

 سع،الوا عيالرتعرف تزايدا بطيئا. وتتم تربية المجترات الصغيرة حسب نمط التي رأس من األبقار 

 وع.في أراضي الجمغابة والمتوفرة في ال يةالمجانماد على الموارد العلفية لك باالعتوذ

ير جم كبح، حيث توجد به قطعان ذات غنامتربية األيعتبر إقليم إفران أكبر منطقة خاصة بو

جمالية، و رؤوس في الهكتار من المساحة اإل 5,2كثافة مرتفعة )وب رأس في المتوسط( 100)حوالي 

تم يث يحدودة، حرؤوس في الهكتار من الغابة(. أما المراعي خارج الغابة فتظل مساحتها م 8,6

 يم صفروأقالما أأقصاه في هذه المنطقة.  الغابة  لتكميلة. لذا بلغ الضغط علىاألعالف ا اللجوء إلى

ى بحمولة حيوانية أضعف علصغر وأ بحجم قطيعلكن  ،تقدم صورة مماثلةف خنيفرةوالحاجب و

 علما يجم أكبر، بمرتين أو ثالث مرات، شاسعة وذات مساحة مراعيها تتوفر على المجال. كما أن

 .ملموسيقل مع استمرار تأثيره بشكل الضغط على الغابة 

، على تازة(ولمتوسط الملتوي الشرقي )بولمان ، في منطقة األطلس اتربية الماشية بينما تقوم

دته حتقل  الضغط على الغابةمعدل الجهوي، وأنماط واسعة أكثر. فالكثافات تنخفض إلى أقل من ال

 (.2,5تازة ومن الغابة،  تاررأس/هك 8,9)بولمان 

جم ذات ح فهي تعتمد على قطعان ة،مختلفة لتربية الماشيوأخيرا تقدم الهضبة الوسطى صورة 

 رأس(، يعيش جزء كبير منها في الغابة، حيث تسبب في تدهورها الخطير. 30صغير )

فر ن توم المؤشرات ال تتجاوز المعدالت الوطنية. فبالرغمتبقى تربية األبقار هامشية وو

خصصا في ت توسطا ال نلمس بكتلة األطلس المساعد على تطور تربية األبقار، فإننالمؤهالت التي قد ت

 ا االتجاه.هذ

تدهور اد، تبدون تنظيم أو مراقبة لألعدالغالب بطريقة جماعية و إن المراعي التي تستغل في

 منها نتائج ما تضعف والتي سرعان تطويرهان المجهودات المبذولة إلصالحها وبسرعة بالرغم م

شاحنات سطة البواالوسائل العصرية المستعملة )نقل القطعان  ارتفاع الحمولة الحيوانية. فحتىجراء 

مدة لحيوانات اء ال( تساهم في إفقار الغطاء النباتي ألنها تؤدي إلى بقباستعمال الصهاريج نقل الماءو

قنية ة التالناحي فمن طويلة في مراعي كانت في الماضي تتخلى عنها بعد نفاد الموارد المائية. 

 ، النشاطلحالية، التي تظل، بالرغم من مساوئها اةاشيإمكانيات لعقلنة تربية المتوجد  واالقتصادية

 األكثر مالئمة مع الوسط الجبلي. 

 الفالحة 4ـ3

يخضع  ، حيثمنطقة الدير ءإن الظروف العامة في المنطقة غير مناسبة للفالحة، باستثنا

كراهات كثيرة، مثل قسوة المناخ إل المتوسط بكامله تقريبا سلفالحي، على مستوى األطلاإلنتاج ا

من المساحات الصالحة  ضعيفةوفقر التربة والعجز المائي الصيفي في المناطق الكلسية والنسبة ال
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من مجموع  % 2،5المساحات المسقية ) قلة باإلضافة إلى من المساحة اإلجمالية( % 20) للزراعة

المتوسط،، بالرغم من اعتباره خزان المياه بالمغرب، ال يجني من  سا يعني أن األطلوهذ المساحة(.

 .ةغزارة األمطار التي يستقبلها سوى فوائد ضعيف

ط لوضعية على مستوى الجماعات تباينا بارزا بين جماعات وساتحليل ويظهر من خالل 

راعة، للزمن المساحة الصالحة  % 22وجنوب األطلس المتوسط، التي تحتوي جميعها على أقل من 

ء تضمن الجزو مناخية مواتيةالهامش الشمالي الشرقي التي تتميز بأراضي وظروف وجماعات 

 األكبر من اإلنتاج.

ئض يق فاتحق يغير قادرة على تغطية حاجيات السكان، وبالتال السائدة زراعة الحبوبوتبقى 

ل أكثر د بدائلته لعدم وجونشاط معاشي تستمر مزاونظرا لكونها  قد يوجه للسوق أو لتغذية المواشي،

 ع الحبوبمشترك فعالية من الناحية االقتصادية. بينما القطاني )الفول، الحمص، العدس، الجلبان( فت

ل ستعمااالنظرا لبساطة التقنيات و كما أن مردود إنتاجها ضعيف من مساحة الكتلة، % 3تغطي و

 الشبه منعدم لألسمدة.

ي الت)التفاح، األجاص، الكرز بالخصوص( رديات والوالخضر  في المقابل، حققت زراعة

 أشجار اللوز، والخوخ، للورديات مثل، أصناف جديدة تم إدخالكما  ،تشغل مساحات مهمة

األطلس  كتلةق في جميع مناطفإنتاج الفواكه يتوفر على إمكانيات كبيرة للتطور  والجوز، والبرقوق،

تطلب ت كراهات مناخية وتقنية،ي األخرى، إهأن هذه الزراعات الجديدة تواجه  إال .المتوسط

 منتجينممارستها تبقى في متناول ال كما أنمهمة وكميات مرتفعة من الماء.  لبالخصوص رسامي

راضي د األيات المالية الضرورية إلعدا، أي الذين يتوفرون على اإلمكان"البرانيين" عن الكتلة

 عدة رالذين يمكنهم االنتظاو لى الماء،غرس األشجار ووضع أنظمة السقي األكثر اقتصادا عو

 سنوات قبل الشروع في اإلنتاج. 

ل تخضع في مجملها ألساليب استغال المتوسط سفالحة األطليمكن القول أن كخالصة، و

ياة. موروثة عن الماضي، تقوم في ظروف غير مالئمة، على زراعة منتجات معاشية ضرورية للح

فيها  لتي يتمتكاليف النقل وسوء الظروف انظرا لعوامل العزلة ويظل محدودا فتطور أنظمة اإلنتاج 

 تسويق المنتجات.

 تنمية األطلس المتوسطو .إستراتجية إعداد4

 العامة لإلعداد ةاالستراتيجي 1.4

ال ليس ح فإن اإلفراط في استغالل الموارد المستدامة،كما يظهر من خالل تقرير التنمية  

ال تنتهي إ رغة لنحلقة مفمساهمته في فتح ذلك بو ،ة إلى "بداية النهاية"إنما عبارة عن إشارو مستداما

 كان.استفحال ظاهرة الفقر بين السسس العيش في الكتلة الجبلية وبعد االستنزاف التام أل

رط قد تبين من خالل حالة جبال البلدان المتقدمة، التي واجهت نفس اإلشكالية )االستغالل المفف

تعيش في عزلة(، قبل عشرات السنين مضت، أن التقدم تم من خالل نة فقيرة وللموارد من طرف ساك

استثمار األوساط نحو منتجات نوعية و توجيه اإلنتاجة خاصة( وتنمية األنشطة غير الفالحية )السياحي

فهذا  (..الخ، ةالبيولوجيالمنتجات الطبيعية والجبلية )الغابات والمراعي والمياه والهواء النقي و
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التطور، بالرغم من أن تحقيقه في المغرب قد يتطلب عقدا أو عقدين من الزمن، يجب أن يمثل هدفا 

بعد و ثم ترميم األوساط الجبلية المهددة بالتدهور، ،الحماية أوالو لى المدى البعيد بالنسبة لإلعدادع

إلى الزبائن من سكان  ذلك استغاللها باالعتماد على ما يمكنها أن تقدمه من موارد فريدة أو متكاملة

 المدن، على المستوى الوطني أو الدولي.

دة المتزايدة ، في مدى استجابته للحاجيات الجدي21ستتمثل ثروة الجبل الحقيقية، خالل القرن 

اجيات ه الحالتمدن الذي يعرفه باقي التراب. فبقدر ما تتزايد هذفي التصنيع و التي تجد مصدرها

متوسط خدمات عينية. فاألطلس المنتجات ونحو الوسط الجبلي على  يتزايد كذلك الطلب الموجه

 ن المثاللي. ألا الطلب المستقبلهذمطالب بالمحافظة على أوساطه الطبيعية لكي يتمكن من االستجابة 

ة. لجبليااألوروبي أبان على أن جودة الوسط الطبيعي هو العامل الرئيسي للتنمية في المناطق 

 د.على المدى البعي لق هذه الجودة هو الهدف األول لمخطط اإلعدادوسيكون التوصل إلى خ

 اعتبار الحاجيات على المستوى الوطني 1.1.4

ازن بعين االعتبار ضرورات التوإعداد األطلس المتوسط أن يأخذ ينبغي لمخطط تنمية و

ته عوطبي األطلس المتوسط فموقعي على مستوى مجموع تراب المملكة. واالقتصاد ييكولوجاإل

إلنتاج  ئيسيةأحد األقطاب الرياه وتجعل منه مزود البالد الرئيسي بالم ةوالجيولوجي ةالطبوغرافي

زية اعتبار جبال األطلس المركب وهي عناصر تعتبر ذات مصلحة وطنية ،ةالطاقة الكهرومائي

قا من نطالا .يفي التوازن الهيدرولوج ة)األطلس المتوسط واألطلس الكبير األوسط(، أولوية وطني

لة يشكادة تإعبعلى هذا المورد،  ،ينبغي لإلعداد أن يسعى إلى الحفاظ، أقصى ما يمكن هذا التصور

تعرية، ومة للمحاربة التعرية في األحواض النهرية )تدابير وتقنيات فالحية مقاو ،الغطاء النباتي

المياه  معالجةصادا للماء واألكثر اقتتشجيع التقنيات الفالحية .. الخ(، ومدرجاتشجرية و مغروسات

 العادمة في المدن بهدف إعادة استعمالها.

ول المصلحة الجهوية والمصلحة العامة للمملكة ح ،على المدى البعيد ،وهكذا ستجتمع

جة لن ذه النتيأن ه االستثمار البيئي الذي يمثل الثروة النوعية والمستدامة لهذه الكتلة الجبلية. غير

حديث نتقال وتآليات مالية "تعويضية" لتسهيل االعلى االقتصاد العام بالمغرب  يتوفرتتحقق إذا لم 

 االقتصاد وأساليب العيش. 

 السياسات القطاعية المرتبطة باستثمار اإلطار الطبيعيـ 5

 الحفاظ على الموارد المائية  1.5

 ومن أجل ذلك ،2025تعرف خصاصا في الماء في أفق تشير التنبؤات على أن البالد س

قتصاد هذا المورد النادر على المستوى الوطني. العمل على امن الضروري اليوم  أضحى

 ضوع،المو عداد التراب تتطرق لهذافالمقترحات الثالثة األولى التي جاء بها المخطط الوطني إل

لتكلفة ملون الماء يتح"مستعملي ا جعلو المكلفين بتدبير الماء بتأكيدها على "مسؤولية الفاعلين''

 العمل على "تدبير خزانات المياه".المالية" و
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، لمنابعمتاز بتوفر اكتلة توجود  المغربمن الخصائص الرئيسية التي تتميز بها جغرافية و

ها، يد عنغير بعو ،ونخص بالذكر األطلس المتوسط؛ فأنهار سبو وأم الربيع تنطلق من نفس المكان

 ع هذا بعناية خاصة. ملوية. لذا، يجب أن يحظى موطن المناب واديوجد 

مد مع لمتعاافاتجاه السلسلة الجبلية  سط "خزان المياه" للمغرب لسببين،يعتبر األطلس المتو

عة ات الطبيذمائية والشبكة ال يةالكلسالركيزة الرياح الرطبة تنتج عنه أمطار كثيرة. كما أن جيولوجية 

 .اطنيةبالمياه في مجاري مائية المرتبطة بها، تساعد على التسرب وعلى تصريف  ،"الكارستية"

ن الهذر ياه متحافظ على المالمياه وتنظيم الصبيب على طول السنة و وتساهم هذه الخاصية في تخزين

 إلى حد ما التلوث.الذي يتسبب فيه الجريان السطحي والتبخر و

 ،ب فإنهاللمغر مفيدة بالنسبة، التي يتميز بها الوسط الطبيعي ،ا كانت هذه الخصائصه إذغير أن

بنسب  هه إالفهذا األخير ال يستغل مياتمثل عائقا بالنسبة لألطلس المتوسط.  على العكس من ذلك،

لى عواسعة. شعلى تطوير مجاالت مسقية ضعيفة ألن المجاري الباطنية واألودية المتعمقة ال تساعد 

ن تتخذ أه ود بالمياه الخاص بتزويد البالهذا األساس، يجب أن يستمر األطلس المتوسط في لعب دور

زمة ية ملجميع اإلجراءات لالستفادة القصوى من المياه المخزونة. إذ يتعلق األمر بضرورة وطن

ع مقارنة مبال ةحق األولوي لها على المستوى الوطني حماية الموارد استراتيجيةللسكان المحليين ألن 

 االنشغاالت المحلية.

فاألحواض التي  ة،تعبئة المياه في المغرب أساسيتعتبر مساهمة األطلس المتوسط في هذا و 

ورة الحرص هذا ما يحتم ضره المعبئة على المستوى الوطني، ومن الميا % 80 ـتنبعث منه تساهم ب

ين ن تجمع بأ جيةالستراتياعلى حمايتها. وحتى يتم تدبير هذا الخزان ذو األهمية الوطنية، ينبغي على 

 :إجراءين

لكون  ه بالحفاظ على غطاء نباتي كثيف،من الجريان ومن ضياع الميا أقصى ما يمكن* الحد  

 يساعد على تسرب المياه؛يساهم في تخفيض سرعة الجريان و ا األخيرهذ

* الحد من التعرية لحماية االستثمارات في السافلة )السدود( واإلبقاء على التربة النباتية في  

 نفهو يجمع بي أم الربيع األكثر هشاشة،في هذا الصدد يعتبر حوض موردا نادرا. والجبل، باعتبارها 

 تعريةاألقل صالبة، مما يستوجب محاربة الس الصعبة والصخور األقل مسامية وعوائق التضاري

د قة وما ويمكن القول أن األطلس المتوسط ال يوجد في وضعية خطيرة من حيث التعري بشكل مكثف.

ى ة أخرمع أحواض نهري ةاألوحال الذي يتهدد السدود، بالمقارنيترتب عنها من أخطار الغمر ب

حة من مسا %21 ـبالمغرب. لكن مع ذلك تقدر األراضي التي يجب أن تخضع لتدابير وقائية ب

  األحواض النهرية.

 ائيةتقديم تعويضات مالية مقابل التدابير المتخذة للمحافظة على الموارد الم 1ـ1ـ5

الموجه لخدمة الوطن بكامله، يمثل عبئا لن تتحمله الساكنة المحلية إن هذا الدور الوقائي، 

ركها في ذلك جميع سكان البالد. بمفردها )لكونها األقل استفادة من هذا االحتياطي(، بل يجب أن يشا

غرس األشجار في الدرجات و حماية التربة )تهيئةسياق يجب تمويل عمليات التشجير وفي هذا الو

األكثر تعرضا للتعرية الواقعة في عالية السدود باستعمال عائدات بيع  المائيةاض األماكن من األحو
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الماء، كما أنه من المستحب الزيادة في سعره للحد من تبذيره في القطاعات المسقية. فمقتضيات 

المتعلق بالماء تسمح بمثل هذه "المعادالت النسبية"، إال أن قرارات التنفيذ غالبا ما  10-95قانون 

 تتأخر.

ن مخلصة فالمحافظة على خزان المياه الوطني يستوجب تقديم تعويض بواسطة التسعيرة المست

فية ل إضامستعملي الماء، حيث سيحصل بواسطتها السكان القرويون في المناطق الجبلية على مداخ

لوسط ستسهل عليهم عملية تحديث استغاللياتهم كما ستمثل عنصرا هاما إلنعاش التشغيل في ا

 القروي.

 حماية البيئة والغابة استراتيجية 2ـ5

 يةوضع صة"البرنامج الغابوي الوطني" بصفة خا األعمال المزمع القيام بها في إطار وافقت

"  نأيؤكد  الذي حدده البرنامج الذيالمتوسط. إذ تدخل هذه األعمال، ضمن اإلطار العام  ساألطل

حدهم"، وغابويين ين الال يمكن تجاوزه باالعتماد على الفاعل د  حَ التدهور المستمر للمجاالت الغابوية، تَ 

دائرة رج الالخواص الموجودين خامنتمين إلى القطاع العمومي وإذ يعني كذلك  مجموع الفاعلين ال

كن ما ال يمراب، كعلى هذا األساس، فالسياسة الغابوية تندرج في اإلطار العام إلعداد التوالغابوية. 

اعات القط لمقترحة بمعزل عن السياق المنبثق عن االقتراحات المقدمة من لدنتقييم اإلجراءات ا

 : برنامج الغابوي في النقط التاليةاألخرى والتي يلخصها ال

السافلة بشكل يضمن للمناطق الجبلية تحصيل جزء من المداخيل بين العالية والتضامن  -  

 استغالل الموارد الصادرة عنها؛ نالناتجة ع

إعانات رهن إشارة الجبل تمكنه من تعويض النقص المترتب عن اإلكراهات  وضع -  

 المناخية والجغرافية؛

 الرعوية على أساس تعاقدي يجمع الدولة والمستعملين؛تدبير المجاالت الغابوية و - 

 خلق صندوق خاص لتنمية المناطق الجبلية؛ - 

 وى الكتلة الغابوية.وضع البنيات التي ستمكن من التدبير الترابي على مست - 

تخفيض الرعي في الغابة، حيث ينبغي تخفيض ثلث الحمولة الحيوانية ومدة المكوث في  - 

حجم  مع تناسبالمحافظة عليها في مستوى موارد العلفية والغابة بالتدريج، لتسهيل إعادة تكون الم

 ،مستوى الحمولة

سبة النصف الستعادة مستوى الكميات المقتلعة بنبالنقص من تخفيض استغالل الحطب  - 

 االستغالل المستدام،

قاسية بالنسبة للسكان المجاورين للغابة وال يمكن تطبيقهما إال  ه اإلجراءاتذستكون نتائج ه 

بة، بل الغا غير فالحية لفائدة مستعملي لتوفير مداخيف خلق مناصب الشغل وإذا اتخذت تدابير تهد

طب في الح استغاللالرعي و وكما يتوقع ذلك القانون، بتقديم تعويضات مالية مباشرة في حالة منع

لق ختالي بالو وستمكن هذه اإلجراءات من استعادة طاقة اإلنتاج بالغابة من خشب وكأل، الغابة؛

ة لمشروعصالح االم رتتطلب األخذ بعين االعتباكما توازن بين الموارد المتجددة واالستغالل. 

غابوية رد الإشراكهم في البرامج المحلية، لكي يتم التوصل إلى استثمار الموالمستعملي الغابة و

ة مثله غابلذي تاتخاذ إجراءات منصفة لتعويض الجهود المبذولة لحماية الرأسمال الوطني االثانوية و

 في حالة جيدة.
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 والرعي ةاشيتربية الماصة بقطاع خ ةاستراتيجي 1ـ2ـ5

 فيها التي تشتديترتب عن الرعي الجائر تدهور سريع للغطاء النباتي، خاصة في المنطقة 

اد فاالقتص النباتات محدودة،المتوسط )حوض ملوية(، حيث طاقة استخالف  سقحولة باألطلال

 الرعوي يوجد في أزمة يجب إخراجه منها في أسرع وقت.

بيعية اط الطالمجاني لألوس لالمقترحة في هذا الباب عبر تخفيض االستغال االستراتيجيةتمر و

ية لساللافقدان الجماعات بالمسؤولية و الذي يسمح به نظام المراعي الجماعية. فتراجع الشعور

ية لضرورالسلطتها على األفراد، أديا إلى وضعية يصعب فيها جعل المستعملين يحترمون القواعد 

 افظة على الموارد.للمح

ودة فع من جالبعيدة المدى المقترحة، النقص من أعداد الماشية والر االستراتيجيةتهدف كما 

 لةكمئم لتلمالباإلضافة إلى االستعمال ا ،ةاشيوالتدبير العقالني لتربية المالمجترات الصغيرة 

ربي طنية لمالجمعية الو ، التي توافق الخطة المتبعة من طرفاالستراتيجيةتتطلب هذه و. األعالف

لجمعية عند أعضاء ا ةااليكولوجياالقتصادية و ا)التي أظهرت نجاعته   ANOCالماعزو األغنام

الوسط  تغاللقط على اسنشر أساليب متطورة ال تقوم فالمربيين بشكل جيد والذين يطبقونها(، إخبار 

ظروف  اإلجراءات بتحسينه حتى يكون لها مفعول على أرض الواقع، يجب أن ترفق هذالطبيعي. و

 ربحة.متثمين المنتجات الحيوانية التي يتم عرضها اليوم في األسواق بطريقة غير التسويق و

 ،األطلس المتوسطهذه التحسينات تعتبر ضرورية في الوقت الراهن بالنسبة لمجموع 

مكن يكما في األجزاء القاحلة )حوض ملوية(. المناطق حيث الرعي الجائر واضح وباألخص في و

 روية أدىة القلهذه التحسينات أن تطبق بنجاح في األطلس المتوسط الملتوي، ألن تفاقم ظاهرة الهجر

وية رع -ةإلى تراجع حدة التنافس على المراعي، حيث أصبحت الظروف مناسبة إلقامة تهيئة غابوي

 متوازنة.

 خاصة بقطاع الفالحة استراتيجية 3ـ5

ا نحو للزراعة وتوجيهه المالئمةلفالحي يقتصر تدريجيا على األراضي ايجب جعل القطاع 

هدف وب بلزراعة الحب ةالمنتجات التي تتوفر لها أحسن الظروف. أما األراضي الهامشية، المخصص

  الضعيفة، فمن األولى أن توجه للزراعات العلفية. ةدوديالذاتي وذات المراالستهالك 

ي لمواشالمتوسط توجها نحو تكثيف تربية ا س، على األطللالطبيعية تفرض، بالفع ففالظرو

جب يكما  الرطب )الغراسة على الخصوص(.تالءما مع المناخ البارد ونحو الزراعات األكثر و

ة فيما قالنيعالتصدير، وتدبيرها بأسلوب أكثر لداخلية وتطوير هذه الزراعة بارتباط مع األسواق ا

نب ( لتجويق )التخزين في وحدات للتبريد، إنشاء تعاونياتيخص الري. إذ يجب تحسين ظروف التس

 اإلزهار فترة في المنتوجالتسويق بأسعار منخفضة خالل فترات اإلنتاج، والحيلولة دون استمرار بيع 

ذا ة بهت الخاصمن طرف صغار المنتجين. وسيمكن تكتل المنتجين، في سياق إعادة تنظيم المسارا

 صبير)الت ظ على الجزء األكبر من فائض القيمة في الكتلة الجبليةمن الحفا النوع من الزراعات

 التوضيب والتحويل(.و
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ر الخي و ومنطقة المنزل ورباطيكَ تجد الفالحة في مناطق تعدد الزراعات )الدير وحوض كَ 

هذه  توجيهتحقيق التطور ب نباإلمكاتتميز بكونها عصرية ومربحة. و وسكورة( ظروفا مالئمة، حيث

 لري.بتدبير أحسن لمياه االخضر( ونحو االستجابة لطلب األسواق الحضرية )زراعة الفالحة 

 خاصة بتنمية السياحة ةاستراتيجي 4ـ5

لمغرب احول مؤهالته السياحية على صعيد الشهرة بالرغم من استفادة األطلس المتوسط من 

ة ي الوحيدهان، حول إفر الواقعة األنشطة المرتبطة بالسياحة. فالمنطقة الوسطى، افإنه لم يطور كثير

أن  ة، إذالمخيمات الصيفيقامات الثانوية والتي عرفت محاولة لالستغالل السياحي من خالل اإل

ن ملنوع مناخها البارد جعل منها منتجعا صيفيا للطبقات الحاكمة خالل القرن العشرين. هذا ا

ياحة ن الساليوم نحو أشكال أخرى م االستهالك السياحي لم تعد له نفس الحدة بحيث يتوجه الطلب

  .قل تكلفةأكثر حركة وأ الجبلية،

ر. لكبيا سهي تتطور بشكل مرض في األطلو تعرف السياحة الجبلية في العالم تطورا منتظما،

ق ة تتعل، مع أنه يتوفر على إمكانات كبيرلم يعرف بعد هذه التحوالتالمتوسط  سإال أن األطل

 لت، لمالتي بذ لجهود، بالرغم من أهميته وأقدميته وامثال بيعة. فمنتزه تازكابالطوبالمشاهد و بالمناخ،

: نمنتوجي جديدة تقوم على ةاستراتيجييجب إذن تبني  في التحول إلى قطب للنشاط السياحي. ينجح

قامة اإلوية لثانواقامات ، والسياحة الخاصة باإلبكاملها كتلةبالنسبة للالسياحة القروية السياحة البيئية و

 .بإيموزار كندر محيطهافران والمتجددة في مدينة إ

ود ول وجشكلت مؤخرا تنمية السياحة البيئية في المغرب موضوعا لعدة دراسات تتفق كلها ح

لبيئية احة ابالفعل، فبخالف السياحة التي تتركز في محطة، تتميز السيو إمكانات لم تستثمر بعد.

عتماد ها باالكما يصعب تمويل الفردية،درات المحلية وبالمبامرتبطة و بكونها نشاط يطبعه التشتت،

ذه هطير تأتتكلف وزارة السياحة بتنسيق ول بنكية، إذ يتوقف تطويرها على السكان. وعلى رسامي

تقبال االس "بلدان ـإنعاش المنتوج السياحي في إطار ما يسمى بالدعم لتسويق والمبادرات، وتقدم 

لتي ا لتنمية،إفران إحداها. كما أن هناك مناطق أخرى تصلح لمثل هذه ا، التي يعتبر PATالسياحي" 

سياحة ن الما النوع م هذمن المفروض أن يقو )إيموزار كندر(. العائالتتستهدف زبائن من الداخل و

ئمة منخفضة الثمن )مالعادية و ءلإليوا تمتوسطة، وعلى وحدامنخفضة و على منتجات بأسعار

مجاري في ال أوقات الفراغ )التجوال، النزهة، السباحة لمألأنشطة بسيطة  إلقامة العائالت( وعلى

و ندرة أياب فغ المنطقة، لكن توفرها ضروري لجعل السائح يكتشف جمالية الخ.(، المائية الطبيعية،

غربي ئح المإن كانت عادية، تجعل مثل هذا النشاط السياحي غير ممكن )من هو الساحتى والخدمات، 

مسالك ث الحيو الذي سيغامر بالتجوال في غابات األطلس المتوسط الشاسعة بدون مرشد، أو األجنبي

لى المعلمة بوضوح غير متوفرة؟ أين سيترك سيارته لمدة طويلة دون حراسة؟ كيف سيتعرف ع

؟ ياه المصة بالخا اترياضالأين سيستطيع مزاولة و ،الضايات واألوديةاألماكن الصالحة للسباحة في 

 (.الخ

خلق الخدمات األساسية التي تجعل المبادرات المحلية و إذن إثارة هذه االستراتيجيةهدف ت

تشجيع االستثمار قي المواقع الرئيسية والجبل منفتحا في وجه السياح، باإلضافة إلى تثمين وصيانة 
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وق معروفة على مستوى السنموذجية وبالتالي خلق وجهات سياحية و المآوي واالستقبال في الضيعة،

 بتحديد صورة وخصائص كل وجهة. 

 لهاي ولها طابع حضريمثل إفران حالة خاصة، إذ يتعلق األمر فعال بمحطة مناخية جبلية 

حة دد للسياالمح زبائن من المستوى الراقي. فهي ال تتوافق مع التعريفقامات الثانوية وتوجه نحو اإل

فر في ن تتوالجذابة التي من المفروض أ األنشطة السياحيةالتجهيزات و البيئية ومع ذلك ال تقدم

مغرب األخرى بال تقليديةفمن الضروري التعامل مع هذه المحطة مثل المحطات ال محطة راقية.

عادة طط إل(، عبر القيام بدراسة حول إعادة تأهيلها ثم وضع مخ.)طنجة، تطوان، وادي درعة، الخ

 إنعاشها.و تهيئتها

يث حئن المنتمين إلى المناطق الحارة الصحراوية، الزباببالخصوص  االهتماميتعين، و

ن ى البلداين إلالمنتم مأفضل من نظرائه ،المتوسط سمن المؤهالت الطبيعية لألطل االستفادةبإمكانهم 

مية تهم اليوي حياالذين تعودوا على االستفادة من الغابة والعشب األخضر والشتاء والثلج ف ةاألوروبي

هذه  من الواضح أنو خالل عطلهم بالمغرب.االغتراب ونسيان بيئتهم  مما يجعلهم يبحثون على

ة، ة للفالحكميليعلى مستوى تطوير األنشطة الت والتي سيكن لها وقع السياحية الواعدة، االستراتيجية

 التنوع البيئي.الطبيعية و طحماية األوساو لن تعطي أكلها إال بإعادة تأهيل

 البنيات التحتيةفك العزلة و 5ـ5

ذه نقل في هجه التعائقا رئيسيا بالنسبة للتنمية في جميع المناطق الجبلية. إذ يوا تعتبر العزلة

ضافة التضاريس، باإلفة نظرا لعوامل مرتبطة بالمناخ ويتطلب مصاريف مكلبات والمناطق صعو

 عة،تفيف مرتكال تتطلب لبنائها وصيانتهاالبنيات التحتية األخرى( فالطرق )وإلى بعد المسافات. 

ا ما تها غالبردودي، إال أنه بالنظر إلى قلة عدد المستعملين لها فإن مبالمقارنة مع المناطق السهلية

 تكون ضعيفة.

ة جميع مظاهر الحياة االقتصادي أخيرا، يؤثر ضعف البنيات التحتية وتكلفتها علىو

ال ا هو الح، كماح التنميةوهذا ما ال يدع مجاال للشك في أن فك العزلة هو مفت واالجتماعية األخرى،

 في المناطق الجبلية المتقدمة.

تتوفر  طرقيةيالحظ في حالة األطلس المتوسط، أن المحاور المجهزة أكثر بالبنيات التحتية ال

رى هات أخجعالية بالمقارنة مع  ديناميةفي نفس الوقت على اقتصاد منفتح، كما أنها أبانت على 

مناطق  فهناك ثالثة ميدلت أو خنيفرة(. -آزرو -نحو إفران أو فاسمكناس  المتجه من محورال)

ا ع أنهمنطقة األطلس المتوسط الشرقي، التي تعتبر منطقة صعبة الولوج م ضعيفة التجهيز وهي

 مالومنطقة الهضبة الوسطى، حيث يطال اإله إمكانات غابوية، ورعوية وسياحية؛ تتوفر على

 يرةاألخ وباألخص بين هذه اإلضافة إلى إقليم خنيفرةلموس؛ بكَ المحور الرئيسي بين والماس وأ

 ميدلت.و
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 االجتماعيةالتنمية االقتصادية و : تهيئة التراب باعتباراالستراتيجيةخالصات ـ 6

 لى ثالثةبعيد، ع، تقوم في المدى الللتهيئة بسيطة استراتيجيةالمتوسط على  ستعتمد تنمية األطل

ن زلة عالغابة(، فك العو باألخص وظيفة خزان المياه)و عناصر أساسية: حماية الوسط الطبيعي

 الجماعية. وضع برنامج لتدارك التأخر الحاصل في التجهيزات وجميع مناطق الكتلة 

لموارد على ا أن تضمن اإلبقاء االستراتيجيات، التي سبقت اإلشارة إليها أعاله،ومن شأن هذه 

ة، القطاعي ألعمالإعداد التراب تجمع بين ا ستراتيجيةاعلى استثمارها األمثل في المدى البعيد. ألن و

النسبة الحال ب ما هواالجتماعية للسكان. فالجبل، كمية رئيسية للتنمية االقتصادية ولكنها تولي كذلك أه

يمر لكل مناطق المملكة، عبارة عن مجال في طور التحول، واالنتقال إلى ظروف عيش أفضل س

حيث  ذات تجهيزات أفضل،بلدات أهم و عهم فييوتجم المناطق عبر إخالء السكان من بعضحتما 

 ألولاا من القطاع حث السكان على تحويل نشاطهم تدريجيكن تطوير األنشطة غير الفالحية ويم

 .على الخصوصالصناعية والخدماتية  واالستغالل الغابوي( إلى األنشطة )الفالحة والرعي

وأن  لتحوالت يجب على التهيئة أن تواكبها ه الشروط، جغرافية المنطقة تخضعهذستجعل 

ة تنافسيو تاجيةالت التي تهدف تحسين اإلنبين التدخ نتتوقعها. فخطة اإلعداد مطالبة بتوفير التواز

تهيئ و ،قاليةوالتدخالت التي من شأنها أن تسهل عيش السكان، خالل المرحلة االنت من جهة، التراب

 مط الحياة من جهة ثانية. ر الذي سيطال نيالفئات الشابة للتغي

كز(، قرى مراإنشاء أماكن مركزية )مدن و ا الهدف، هواألداة الضرورية لبلوغ هذوتبقى 

ة، تجاراللجديدة الخاصة بقطاعات الصناعة ومجهزة ببنيات تحتية، تساعد على توطين األنشطة ا

 ي أنفمن الضرور التعليم.جودة في ميدان الصحة و بالخصوص، تتكلف بتقديم خدمات ذات، ولكن

ي يتمكن السكان من الحصول في عين المكان على تأهيل كاف يجعلهم يندمجون بشكل فعال ف

 ى التوصلم عليساعدهو األنشطة الجديدة )داخل الكتلة أو في المدن التي سيختارون االستقرار فيها(

 ليس فقط توفير يد عاملة رخيصة(.مناصب مؤهلة )و إلى شغل

ستثمار ة باالهذه السياسة بالمناطق الجبلية، في مرحلة أولى، تكاليف خاص سيتطلب تنفيذ مثل 

نتقال الهذا ا ضرية كثيفة. ويعتبرحالمتوفرة على شبكة  ، أكثر مما قد يتطلبه في المناطقوالتدبير

ذية ي تغفالساكنة  هتجنب استمرار هذستخضع له الساكنة الجبلية و ضروريا لمواكبة التحول الذي

لب هذه تتطما ك اجتماعية. لك من تكاليف اقتصادية ومع ما يتطلبه ذ فيح في المدن الكبرىأحياء الص

تعويض لجبل ولاالقتصادية التي تشكو منها منطقة ا ضراراألالمقاربة وضع آليات مالية للتخفيف من 

  .الوظائف التي تقوم بها هذه األخيرة لما فيه مصلحة تراب المملكة بكامله

 نموذج األطلس المتوسط :لجبلل تتوخى تقديم الدعم سياسة سنـ 7

 التدابير المالية 1.7

لمناطق التي تشكو من ضعف ولو بشكل باهت، سياسة التعويض لفائدة ا المغربيطبق 

رنامج بشرب واللح للفتدعيم البنية التحتية يأخذ أشكاال متنوعة )البرنامج الوطني للماء الصا التنمية،

عنه  تترتبولقروية( البرنامج الوطني للطرق القروية وصندوق التنمية االقروية والوطني للكهربة 

 :هناك مسلكين يمكن اتباعهمالمساعدة المناطق الجبلية و نتائج ملموسة،
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وهي سياسة قد تشمل  لموجه للمساعدة على حماية البيئة،وضع سياسة لألداء المباشر ا -  

وسط المت األطلسرد المائية، وسيكون لها وقع ايجابي على بة والمراعي والمواالمحافظة على الغا

 اية.و الحمالتي توجد بها الثروات المعنية بالمحافظة أوالجبل بصفة عامة، لكونه يمثل المنطقة 

ة لمرتبطمنطقية أكثر، بالنسبة لألطلس المتوسط، هي تلك اهامة وفاإلجراءات التي ستكون 

ية الحضر تسعيرة المفروضة على مياه السقي أو على المياهستوفر الإذ  بتدبير "خزان المياه".

 مقاومة)إعادة التشجير واستصالح المراعي ومداخيل يمكن استعمالها لتمويل أشغال المحافظة 

، من كذلك مهذه التسعيرة ستساه كما أنالمدرجات المغروسة باألشجار المثمرة(.  التعرية وإنشاء

. هاقتصاد المستعملين على حثقطاعات المسقية وفي المدن، في في ال سعر الماءخالل الزيادة في 

. 10/95ون تتوافق مع قان لكونهاويمكن أن تتولى وكاالت األحواض المائية تطبيق هذه التسعيرة 

عطي يونه كإلى  ةفهو إذن إجراء يسهل تنفيذه تدريجيا بدون أن تترتب عنه آثارا سلبية، باإلضاف

لمخطط م بها افانطالقا من تقديرات تقريبية، تعتمد على تقييمات قا  .تجليا واقعيا لسياسة الجبل

. وهذا لبالداالوطني إلعداد التراب، يمنح األطلس المتوسط نصف كميات المياه المعبأة على مستوى 

لى األقل، عمليون درهم  500، تذر عليه سنويا ما يناهز  3م /سنتيم 0,1 ـتقدر ب جعل إتاوةما سي

 ه األرقامإال أن هذ .يل المحافظة على الموارد وتحسين الظروف االقتصادية للسكانمن تموستمكن 

ن . مهماملكنها تظهر أن المورد المالي سيكون  إلى تدقيقتحتاج تبقى مجرد تقديرات تقريبية و

ة ة بالطاقلمرتبططبقا لنفس المبدأ، أن يستفيد األطلس المتوسط من الثروة الطبيعية االمشروع كذلك، 

 يمكن انتظار بالمقابل ال .%15 ما يعادلب نتاج اإلجمالي الوطنياإل في ، نظرا لمساهمتهةلكهرومائيا

لضريبي فاء ااإلع في ظلالشيء الكثير من اإلجراءات الضريبية المتفاوتة لصالح المناطق الجبلية. 

دة التي الوحي كما يجب التذكير أن المنطقة المغربيةفالحية على سبيل المثال. بالنسبة لألنشطة ال

هذه إذن و انون.ال تستند في ذلك إلى ق، واألقاليم الجنوبيةهي تستفيد من امتيازات ضريبية ترابية 

ا خاصة إذلى تخفيض الضرائب لصالح الجبل، وواقعية السياسة القائمة ع عدمب أسباب كثيرة تدفع

 ره من المناطق األخرى.استهدفت األطلس المتوسط دون غي

 التدابير المؤسساتية 2.7

 م علىفالجماعات الترابية تضطلع بدور ها طيت دفعة قوية لالمركزية،منذ بضع سنوات أع

 .رابإعداد التإلى فاعل مهم في ميدان التنمية وصعيد كل المؤسسات، وهي موجهة لكي تتحول 

التقسيم  تطابق، بالنسبة لألطلس المتوسط،نوعية وخاصة ال  فالمناطق الجبلية عبارة عن وحدات

 للسلسلة النسبة( تمتدان بشكل أفقي بمكناس -فالجهتين الرئيسيتين )درعة ـ تافياللت وفاساإلداري. 

لشرقي اوسط األطلس المتلهوامش البعيدة لمدينة الرباط، والجبلية. أما الهضبة الوسطى فتقع في ا

ر ناجع، ره غيتثناء هذا التقسيم األخير، الذي يمكن اعتبافباس طنجةـ تطوان، -تابع لجهة الحسيمة

تكوين وأقطاب حضرية إلى المناطق الجبلية لبكونها تضم مناطق نشيطة تتميز الجهات األخرى 

 "متربول" اقتصادية. مجموعات تستفيد من قوة جذب حاضرة

لتي ااآلليات يجب إذن التوصل إلى وضع و ليس هناك إذن ما يستدعي تغيير هذا التقسيم،

رك ع مشتألطلس المتوسط حول مشروستمكن، في إطار الجهات الحالية، من جمع المناطق الجبلية ل

 .الجبلية الكتلةهذه من تنفيذ مخطط اإلعداد الخاص بو
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  خالصة تركيبية

 هي:ويمكن تلخيـص إشكالـية الجبال في ثالثة رهانـات كبرى مترابطة فيما بينها 

الت وينتج عن تفاوت واضح، بلل تنلاقض صلريح، بلين تقلدم تجهيلز ونملاء المجلا :الرهان المجاليـ  

 السهلية والسواحل من جهة، وتأخر الجبال من جهة ثانية.

جبلال، استغالل واستثمار الموارد الضخمة التي تزخر بهلا ال ضعفويتضح في  :الرهان االقتصاديـ 

ال جيلة اللواردات الماليلة الخاركملا أن  ،الشلغل صاألمر الذي يؤدي إلى ضعف اإلنتاج ومحدودية فر

، النائيةلية الجبنحو الهجرة والتخلي عن القرى  ينزح السكانلذا  ،اإلطار المحلي الستثمارها نفستجد 

 .اتوسعالمدن  وفي المقابل تعرف

 ث إيكولوجيويتمثل في ضياع العديد من الموارد، وتدهور أوساط بيئية، وفقدان ترا :الرهان البيئيـ 

ة، األملر وثقافي. ومن أخطر ما يصيب الجبل تناقص الكميات المائية التي يزود بهلا السلهول المجلاور

 نفسها. الجبليةالذي يطرح إشكالية مستقبل المجاالت 

ضحة قضية وطنية تستدعي سياسة واصفتها هذه الرهانات مجتمعة إشكالية الجبل ب وتلخص

. ومن الواجب أن تعترف  دة أكيدة معبرارإو ة خصوصيب ات الحكوميةالسياسعنها على مستوى عال 

ريق العوائق عن طالنقائص وتدليل قوانين تهدف إلى تعويض  وضعهذا المجال، وهو ما يقتضي 

جبل جزاء الالسهل وبين أبين الجبل و التآزرو التضامنوإعانات مالية في إطار من  حوافز جبائية

 .ةجبليال تالمجاالب للنهوضوالغاية من ذلك هي السماح بانطالق استثمارات فعالة  .المختلفة

إذ يتللرك المجللال واسللعال لتللدخل الدولللة،  ادف هللو ـ فللي الوقللت نفسلله ـ إرادي  والتنللاول الهلل 

تنللاول  . كمللا أنللهومجتمللع مللدني ألنلله يتجن للد للله الجميللع مللن منتخبللين ومسللتثمرين وإداريللين وتشللاركي  

بلات والغاوالسلياحة فلي ميلادين الفالحلة  والتصلاميم القطاعيلة اتخططلميتماشى مع مختللف ال مندمج

 .. الخ.والمياه والتعمير

ي الطلرح األول عللى ينبنلحيلث  ،بعد  إعلداد التلراب وبعلدن تنملوي  وهكذا يكون للطرح الجبلي  

قتصاديين إدماج الجبل والسهل في إطار تعارف خالق، بينما يستدعي الطرح الثاني ضبط الفاعلين اال

 والتعاون معهم في نظام مؤسساتي متوازن.

 

 

 


