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لسنةالخامساالقتصاديالمخططبموجبكانتالتراب،بإعدادخاصةلسياسةانطالقةأولأنأكيد،

أيواالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةلعملياتجغرافيبعدإعطاءموضوعهكانالذي(1972–1968)

...االقتصاديةالتنميةعمليةإنعاشمعهايمكنالتيلألنشطةمجاليتوزيعإلىالوصول

:أساسيةمحطاتبثالثتميزتالمغرباتبعهاوالتيالمجاللتدبيراألولىاألشكالأنإال

تطور مفهوم إعداد 
التراب في المغرب 



لقبماعهدفيقبليأساسعلىيقومالمجالتدبيركان

كانبالمغربالترابيالمجالأنيالحظكانكماالحماية،

أوةالساحليالمدنبعضعلىاإلسالميالفتحقبليرتكز

الساحلمنالقريبة

ليكسوس سال

سبتة طنجة

تدبير المجال ما قبل 

الحماية 

علىوالمطلةالمغربشمالفيأساساتتمركزكانتوالتي

جاءالذياالستعمارمعالمالمجاليةالتبيانةهذهوتعكسالخارج،

الرومان،القرطاجيونالفينيقيون،–البحرطريقعن



الذيهوالتكاملهذا

الحمايةستحاول

بهالمسالفرنسية

يفاختاللعنهسينتج

ومركزالسكانتوزيع

االقتصاديةاألنشطة

حسابعلىجهةفي

أخرىجهة

ةالممتدالفترةسجلتولهذا

القرنإلى16القرنمن

يةبنفيالتوازنفقدان،18

ة،المغربيالتجاريةالمبادالت

قطاعاتثالثكانتحيث

اعالقطبينها،مافيتتكامل

الصناعيالقطاعالفالحي،

ي،التجاروالقطاعالتقليدي،

موجهةكلهاوكانت

.الخارجيلالستهالك

البالد،وجنوب،شمالبينروابطنشأتالصحراويةالتجارةوازدهاراإلسالميالفتحمعأنهإال

فيمغربالبذلكوشرعالداخلية،الحضريةالبنيةتقويةمعتدريجيايتحولالمجالتنظيموأصبح

دياقتصامركزبوادربدأتفاسمدينةوبإنشاءالمجال،إعدادببصماتهطبعداخلينمومسلسل

الترابيلالندماجالتماسكمننوعاوتعطيترسم



Column 
Style

-----------------------------------------

التنظيم المجالي 

في عهد الحماية 

قسيمبتالحمايةفيالمجالتدبيرمفهومارتبطلقد

منظورفيالجهويةتعنيتكنلمأنهإالجهوي،

فةبصالمغربيالمجالهيكلةوإعادةتنظيمالحماية

تأمينذلكوراءمنتهدفكانتمابقدرعامة،

إحداثعبروذلكنفوذهاوبسطللبلدمراقبتها

.مدنيةوجهاتعسكريةجهات

إال أنه البد من اإلشارة

ر والوقوف على التدابي

التي قامت بها 

ة السلطات االستعماري

:تحت مظلة الحماية

خناقالوتشديدالتركيزلعدمكإطارالجهةاستعملت

خاصةالوطنيالترابأجزاءكلعلىوالمراقبة

منبعتعتبروالتينفوذهاعنالخارجةالمناطق

ليهاعالسيطرةويصعبثائرةكانتحيثالتوتر،

موحى)المتوسطاألطلسكمناطق(السيبابالد)

اهتمامأيتوليأندون(الزيانيوحمو

عليهانيينبالتياالجتماعيةاالقتصاديةلالعتبارات

.الوطنيالترابإعداد



6

الدار البيضاء، الرباط ووجده ثالث أقاليم مدنية

فاس، مكناس، مراكش، أكادير

وذلك بغرض إبعاد النخبة العلمية والسياسية من مركز اتخاذ القرار، 

وما يمكن أن تمارس من تأثير على السكان في مناهضة االستعمار

بناء ميناء في مدينة الدار البيضاء بحيث أصبح من أكبر الموانئ

اإلفريقية برمتهما سيجعل هذه المدينة تستأثر بالزيادة في مجال

استقطاب االستثمارات العامة والخاصة

، "ميناء اليوطي"مدينة حملت اسم مؤسسها طيلة فترة الحماية 

".القنيطرة"فأصبحت بعد االستقالل تحمل اسم 

أهم التدابير التدابير

أربع أقاليم 

عسكرية 

نقل العاصمة 

السياسية 

إنشاء موانئ

إنشاء مدن

وكان الهاجس المتحكم من 

كل هذه االعتبارات يتجلى

في التركيز على المناطق

الغنية فالحيا وذات 

اإلمكانيات االقتصادية 

لها المهمة، بحيث  تم استغال

بشكل ينمي اقتصادها مع

صاد الالمباالة بوضعية االقت

ومن . الوطني المغربي

م نتائجه السلبية، فقد ت

لى تقسيم التراب المغربي إ

ومغرب « نافع»مغرب 

«غير نافع»



التنظيم المجالي في المغرب بعد االستقالل 

01

02

03

04

وقد كانت أول انطالقة لسياسة خاصة بإعداد التراب الوطني بموجب المخطط 

( 1972–1968)االقتصادي لسنوات 

أعد مشروع قانون اإلطار للتهيئة الحضرية والقروية1970وفي سنة 

والتي أفرزت سبع 1971يونيو 16أعقبته التجربة الجهوية بموجب ظهير 

مناطق جهوية، خولت لها صالحيات استشارية في مجال التنمية الجهوية

اإلصالحات لقد سعى المغرب بعد حصوله على االستقالل إلى تجاوز سلبيات الحقبة االستعمارية بإدخال

.التي تمكنه من تدارك سنوات التأخر التي عاشها في الفترة االستعمارية

، وصدور 1992هذه التجربة التي تطورت وتعززت بدسترة الجهة منذ دستور 

.96.47القانون المنظم لها رقم 



علىبالتوافقالحوارهذاخلصلقد
الترابإلعدادوطنيميثاقمشروع
والتوجهاتواألسسالمبادئيتضمن
للمنظورالمؤسساتيةوالبنيةالعامة
.الوطنيالترابإلعدادالجديد

يدةجدمرحلةشكلتفقدالتسعيناتحقبةأما

قبانطالدشنتوالتيالتراب،إعدادميدانفي

الوطنيالتصميمإلعدادالراميةاألشغال

التناوبحكومةتشكيلومعالتراب،إلعداد

بحيثآخر،منحىالترابإعدادمسألةأخذت

أسسالنطاق،واسعحوارانطالقدشنت

.المجاللتدبيرشموليةلنظرة

المنظورهذاخاللمنالمغربأراد

نموالرفعمجالهتأهيلإلىالجديد

جابةاالستعلىوقدراتهتنافسيته

التيالدقيقةالمرحلةلمتطلبات

باراالعتبعينويأخذالعالم،يشهدها

فيوالتحوالتالتغيراتكل

ظورمنومستقبليا،آنياشموليتها

التهيئةاعتبارعلىيقومجديد

منللحدوسيلةأحسنالترابية

للتطويروأداةالجهوي،التفاوت

شوإنعاالحضريللمشهدالعقالني

طريقةوأمثلالقروي،العالم

اديةاالقتصالنجاعةبينللتوفيق

وبينجهةمنالثرواتوحماية

علىوالحفاظاالجتماعيةالعدالة

.أخرىجهةمنالبيئة
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