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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :المستخلص 

ترتبط هذه المداخلة بإشكالية التحول المجالي التي يشهدها مركز موالي عبد 

لكم جنوبا، حيث تحول من  7هللا المتاخم لمدينة الجديدة، والذي يبعد عنها بحوالي 

نسمة، وهو ما  00111مركز قروي إلى مركز صاعد شبه حضري يتجاوز سكانه 

ة، وطرح مجموعة من التحديات ترتبت عنه مجموعة من التحوالت المجالية العميق

االجتماعية واالقتصادية، وسنبرز في هذا المقال أهم التحوالت االقتصادية التي 

، وانعكاساتها 0102و  0890شهدها مركز موالي عبد هللا على مدار الفترة ما بين 

على التنمية البشرية داخل، باستخدام منهج وصفي تحليلي متكامل، بتطبيق االستمارة 

وذلك لرصد مختلف التحوالت التي شهدها هذا ، رب أسرة 251عينة شملت على 

 . المركز الناشئ

  .مركز ناشئ، دينامية مجالية، تنظيم مجالي، تدبير مندمج:  مفتاحيةكلمات   -

 مقدمة

وهيييو مييين بيييين المراكيييز  ينتميييي مركيييز ميييوالي عبيييد هللا ترابييييا  قلييييم الجدييييدة،       

الناشيييياة والصيييياعدة المهميييية بييييا قليم، نظييييرا لموقعييييه االسييييتراتيجي المهييييم، المطييييل 

علييى البحيير والقريييد مييين مدينيية الجديييدة، وتتميييز جماعييية مييوالي عبييد هللا بميييوارد 

ماليييية مهمييية، نتيجييية لتيييوطين عشيييرات الوحيييدات الصيييناعية بتيييراب الجماعييية منيييد 

ميييين التحييييوالت االقتصييييادية والمجالييييية ، وهييييو مييييا خلييييق مجموعيييية 0890سيييينة 

 .الكبرى بالمركز

ولكيييين رهييييم  هييييذه المييييكهرت والمييييوارد الكبييييرى التييييي تتييييوافر فييييي هييييذا  

المركيييز الناشيييئ، والمرتبطييية أساسيييا بعا،يييدات الضيييرا،د، فإنيييه ال زال يعيييي  فيييي 

ظييييل عجييييز تنمييييوي حيييياد، يتجلييييى فييييي هييييياب أبسييييط الخييييدمات وخاصيييية الصييييحية 
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وتيييدهور عليييى مسيييتوى البنيييية التحتيييية، حييييث تبقيييى طييير   واالجتماعيييية والفقافيييية،

المواصيييييرت ووسيييييا،ل النقيييييل هيييييير كافيييييية وتجهييييييزات الميييييا  والكهربيييييا  هيييييير 

معمميييية، با  ييييافة الييييى اسييييتفحال ظيييياهرة السييييكن العشييييوا،ي، والتييييي تجعييييل هييييذا 

 .المجال يطغى عليه الطابع القروي العشوا،ي أكفر منه  طابعا حضريا

رقيييية، منطلقييييا لدراسييييتنا حييييول هييييذا المركييييز المهييييم وقييييد شييييكلت هييييذه المفا 

بمييييييوارده ومكهرتييييييه، قصييييييد تشييييييخيق الحاليييييية العاميييييية للو ييييييع االقتصييييييادي 

واالجتميييياعي، وكشييييف التناقضييييات المجالييييية وأسييييبابها، وسييييبل النهييييو  بييييالمركز 

وتأهيليييه، ليقيييوم بيييدوره المجيييالي كمركيييز تنميييوي محليييي، ميييع تقيييديم مقتيييرح لو يييع 

شيييياملة لهييييذا المركييييز، أي نهييييج تييييدبير يأخييييذ بعييييين تصييييور عييييام حييييول التنمييييية ال

 .االعتبار االبعاد البياية والتنموية واالقتصادية واالجتماعية

وسييينعتمد منهجيييا وصيييفيا تحليلييييا، ميييع اسيييتكمال الدراسييية بالعميييل المييييداني،  

القييييييا،م علييييييى االسييييييتمارات والمقييييييابرت والزيييييييارة الميدانييييييية المتكييييييررة، لتتبييييييع 

ز، وهييييو مييييا سيييييمكننا ميييين تشييييخيق مظيييياهر الهشاشيييية الو ييييعية العاميييية للمركيييي

 .  المجالية وأسبابها، و  بط المفارقات الكبرى التي يعيشها هذا المركز

 ظاهرة المراكز الناشئة .1 

 تعريف المراكز الناشئة.1.1

في السنوات  "Centres émergents"ظهر مصطلح المراكز الناشاة 

 ،التي لم تصل إلى درجة أو مستوى المدينة،  السكانية التجمعات للتعبير عناألخيرة، 

والتعمير والبنية التحتية، ويعبر   السكان، عدد مستوى على كبيرة دينامية والتي عرفت

 يشهد حضري، مركز إلى قروي مركز المصطلح عن مرحلة  التحول واالنتقال من

في   وارتفاعا وتحسنا في البنية التحتية والخدمات، السكان، عدد في مهما ارتفاعا

البنية الديموهرافية، وذلك على المستوى  في مهما كما يشهد تغييرا  السكانية، الكفافة

في األنشطة االقتصادية، من خرل  وتحوال مهما  العمري والمهني واالجتماعي، 

 االنتقال من الفرحة إلى أنشطة هير فرحية حديفة، كالخدمات والتجارة والصناعة، 

المجاورة له، وتستفيد  واألرياف الشغل لسكان  المركز فرص بخلق لةوهي أنشطة كفي

مما  تساهم في نموها، وطبيعية واقتصادية المراكز الناشاة  من عدة مكهرت بشرية

يساهم في خلق دينامية قوية بالمركز ، تجعله يتحول من المعالم الريفية إلى المعالم 

  .الحضرية

 دراسة حالة موالي عبد هللا: مراحل نمو المراكز الناشئة .1.1

ينتمي مركز موال عبد هللا إلى اقليم الجديدة، الذي ينتمي بدوره الى جهة  

الدار البيضا  سطات، وتمتد هذه الجهة في الواجهة الغربية الوسطى على السواحل 

كيلومترات عن مدينة  7األطلنتية للمغرب، ويبعد مركز موالي عبد هللا بحوالي 

م ساكنة مهمة، حيث تجاوزت ساكنة جماعة موالي عبد هللا حوالي الجديدة، ويض
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نسمة داخل المركز حسد  00111، وحوالي 0102نسمة سنة  72111

 .االحصا،يات األخيرة

 0: خريطة رقم

 

 
 

قوية داخل مركز موالي عبد  وقد ساعد هذا الموقع المتميز على خلق دينامية

هللا حيث يستفيد من انفتاحه على البحر وقربه من المدن الكبرى كمدينة الجديدة 

والدار البيضا  والرباط، وهو ما ساعد على خلق حركية اقتصادية وبشرية مهمة 

ومر نمو مركز موالي عبد هللا من ثرثة مراحل، تميزت كل مرحلة  .بهذا المركز

حيث انتقل هذ المركز من مركز قروي إلى مركز عمراني  بخصا،ق معينة،

 .حديث، يضم ساكنة مهمة وأنشطة اقتصادي هير فرحية
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 0: خريطة رقم

 
، حيث تشكل مركز قروي مرتبط 0890تمتد المرحلة األولى ما قبل سنة 

بالفرحة، وتميز المركز الناشئ في المرحلة األولى، بتشكل نواة محلية صغيرة، 

رة عن مركز للجماعة القروية، يتكون من  بعض الوحدات السكنية، التي ظهرت عبا

قرب السو  االسبوعي و الزاوية و الضريح،  مع كفافة سكانية  عيفة، وبالموازاة 

مع ذلك ظهرت وتشكلت مجموعة من الوحدات التجارية المختلفة، لتلبية حاجيات 

بين المركز والساكنة القروية، كما  السكان القرويين، فتشكلت عرقة تكامل إقليمي 

ازدادت الحركية سكانية وخاصة خرل فترة السو  األسبوعي، قصد تلبية الحاجيات 

الضرورية من السو  األسبوعي، أما على مستوى البنية التحتية والتجهيزية، فقد 

 .فظلت  عيفة، مع نقق حاد في كل الخدمات التعليمية والصحية والفقافية

لسو  األسبوعي أحد العوامل الر،يسية في تشكل هذا المركز وقد شكل ا 

الناشئ، حيث أن تعاقد تنظيم السو  أسبوعيا، ساهم في ظهور حركية تجارية و 

عمرانية مهمة، تطور مع مرور الوقت وساهمت في ظهور عدة أنشطة جانبية، أما 

خا عا على مستوى األنشطة فظل المركز في هذه المرحلة مرتبطا بالفرحة، و

 .  للنشاط الفرحي، حيث أن ساكنته هالبا ظلت مرتبطة بالمجال الريفي

وتشكل المرحلة الفانية، فترة انتقالية وسطى، والتي امتدت ما بين سنتي 

، وفي هذه المرحلة سيشهد المركز دينامية مهمة، حيث بدأت عملية 0881و  0890

الح ا دارية و مصالح إنجاز الخدمات،  كالطر  والمستوصف والمدارس والمص

السلطات المحلية، وهو ما أعطى قفزة نوعية وكمية، في مسار تشكيل الهيكل 
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ا داري والخدماتي لهذا المركز،  حيث شهد دينامية عمرانية كبيرة، تجلت في توسع 

المباني والمنشآت البشرية المختلفة، وهالبا ما تمت بشكل عشوا،ي وبشكل خطي 

ت، كما شهد المركز بعض الهجرات القروية نحو على جاند طر  المواصر

 . المركز، و تزايدا في السكان وارتفاعا في الكفافة السكانية

، فقد تشكل ونمى مركز 0881وخرل المرحلة الفالفة التي انطلقت سنة 

ففي المرحلة شهد المركز ظهور فاة من العمال والموظفين في  موالي عبد هللا بقوة،

المصالح ا دارية واالقتصادية واالجتماعية، مما ساهم في جلد مجموعة من 

الخدمات، وتدفق مجموعة من المشاريع والمرافق العمومية داخل المركز ، كما 

 .اتسعت قاعدة السكن وازداد الطلد على السكن والخدمات االجتماعية

و قد بدأ المركز في التحول واالبتعاد عن الهوية الفرحية تدريجيا،  

واالرتباط بوظا،ف جديدة، كالتجارة و التصنيع و السياحة، وذلك حسد مخططات 

الدولة أو المجالس الجماعية، األمر الذي أدى إلى جلد أعداد متزايدة من السكان 

ول المركز القروي إلى مركز لرستقرار بالمركز ، كل هذه العناصر ساهمت في تح

 .ناشئ

 األهمية البشرية واالقتصادية لمركز موالي عبد هللا. 1.1

هناك مجموعة من العوامل العامة، التي ساهمت في ظهور مركز موالي 

عبد هللا كمركز محلي مهم، باعتباره محورا  أساسيا لتحقيق  التنمية المجالية، وأداة 

 :الريفي، ونذكر منهالتحديث وتطوير وتجهيز المجال 

النمو السكاني والهجرة القروية المتزايدة نحو هذه المركز، وهو ما ساهم في  -

االهتمام  بهذا المركز وتقويته داخل المجال الجغرافي، حيث أصبح يشكل مجال 

حماية للمجال الحضري، من التدفق السكاني والهجرة القروية، وبالتالي أولت 

كبيرا لهذا المجال، رهم نقق وتدهور التجهيزات الجهات الوصية اهتماما 

 .والخدمات داخله

الدينامية التي شهدها على مستوى المرافق والبنية التحتية، ومن شأن تقوية هذا  -

المركز وتأهيله، أن يساهم في التخفيف من مظاهر األزمة في المجاالت الريفية 

 .لمجاورة له

مي، وتطور االعرم والمبادالت االقتصادية انفتاح هذا المركز على المجال العال -

والتجارية الدولية، وتنامي العرقات الدولية وتحرير التبادل التجاري، وخاصة مع 

الحركية الصناعية التي يشهدها هذا المركز، بسبد توطين القطد الصناعي 

بالجرف االصفر، وهو ما ساهم في انفتاح هذا المركز على المجال العالمي، وربط 

رقات متنوعة ومتعددة األوجه، األمر الذي ساهم في تنامي مكانته وتطوره ع

 . وتحوله
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 موالي عبد هللا، مركز ناشئ في تحول مستمر.1

 نشأة مركز موالي عبد هللا.1.1

شكل مركز موالي عبد هللا إلى حدود الفمانينات مركزا قرويا صغيرا
0

  ،

كيلومترات جنوبا،  وكان   7عد حوالي ينتمي إداريا وترابيا  قليم الجديدة، على ب

يتشكل قديما ي من مجموعة من الوحدات السكنية، الموزعة على تجمعات سكانية 

 0890نسمة، أما في سنة  898حوالي  0870قروية صغرى، وقد بلغ سكانه سنة 

بلغ سكان مركز موالي عبد  0102نسمة، وفي سنة  0570فوصل عدد سكانه إلى  

نسمة، وقد تم تحديد مركز موالي عبد هللا كمركز  قروي إداريا  00251هللا حوالي 

 .0899يونيو من سنة  09الصادر في  099202من خرل المرسوم رقم  

 موقع مركز موالي عبد هللا داخل جهة الدار البيضا  سطات: 2خريطة رقم 

  
 العمل الميداني+  0105التقسيم االداري الجديدة لسنة :  المصدر 

ا المركز موقعا مهما بالنسبة للمدن الكبرى المغربية، وقد ساعده هذا يحتل هذ

تيط"الموقع على التعمير مند القدم، لكن لتخريد الذي تعر  له موقع 
0

التاريخي " 

                                           
0
 -FOSSET,R . NOIN,D: utilisation du sol et population dans les Doukkala , 

RGM n10, 1966, page 9 - 17 
0
م 01كانت مدينة تيط قديما، مركزا تجاريا مهما، شكل مخزنا كبيرا للحبوب، خرل القرن   

وقد ساعده في ذلك، اشتهار محيط مدينة الجديدة بزراعة الحبوب وتربية  ،(0892بوشرب أحمد، )

بولقطيد، )المواشي، وخاصة االبقار، ثم هراسة الكروم والبقليات وتربية النحل والصيد التقليدي 

، وال زال مركز موالي عبد هللا يتوفر على مكشرات مهمة، تدل على قدم (55-51ص  0111

السور التاريخي، والمسجد والضريح، وتوثق كلها لقدم التعمير، واستقرار التعمير، من خرل تواجد 
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مند القدم، ساهم  في تأخير دينامية التعمير بهذا المركز،  بسبد توالي الحروب 

وهزو االحترل البرتغالي 
2
 .وهياب األمن 

لكن إحيا  الموسم والزاوية لعبا دورا كبيرا في دينامية هذا المركز، حيث  

سنويا، عامر " موالي عبد هللا أمغار"شكل تنظيم الموسم االحتفالي التاريخي 

للتعريف بالمركز وإشعاعه، وهو ما أدى إلى انطر  حركية التعمير من جديد مند 

الضريح وداخل السور التاريخي،  الستينيات، حيث انتشرت الوحدات السكنية حول

واتخذت شكل سكن ريفي بمواد بنا  بسيطة ودون تصميم هيكلي، وبعده اتسعت 

 . حركة التعمير على طول المحاور الطرقية وخارج السور

 دينامية مركز موالي عبد هللا.1.1

شهد مركز موالي عبد هللا مند الفمانينيات دينامية مهمة، وذلك على المستوى 

وهرافي والتعمير ، حيث تزايد سكان المركز بشكل سريع، بسبد ارتفاع معدل الديم

الخصوبة والهجرة القروية الكفيفة نحو المركز، وهكذا عرف مركز موالي عبد هللا 

الممتد جنوب مدينة الجديدة، توسعا عمرانيا قويا نظرا للجاذبية الكبيرة التي يمارسها 

لعمرانية واالقتصادية، وهو ما أدى إلى الشاطئ والبحر على مختلف االنشطة ا

بين مختلف القطاعات  احتدام المنافسة القوية على المجال واستخدام األر 

والفاعلين في تدبير المجال، حيث برز نوع جديد من الصراع بين التعمير 

 .والصناعة، قصد التحكم في الموارد الترابية

ينا  التجاري الدولي وساهم توطين مركد الجرف االصفر الصناعي، والم

بجماعة موالي عبد هللا، في خلق مجموعة من التحوالت بالمركز، وذلك على كافة 

المستويات االقتصادية واالجتماعية والبياية، إ افة إلى تأثيره الكبير من خرل 

توطين العديد من المكسسات المالية وا دارية والتجارية بالمركز، وهو ما ساهم في 

عمرانية قوية بمركز موالي عبد هللا، وتبين ذلك في توسع التعمير خلق دينامية 

 .وظهور امتدادات سكنية حديفة

وأمام هذه التطورات ا قتصادية واالجتماعية المترحقة التي مست المجال،  

أصبح هذا المركز يعرف إقباال وتهافتا كبيرا، جعل المضاربات العقارية تحتدم 

كنية مختلفة، وهو مكشر على جبهة تمدين حقيقية ببقوة، بهدف إنشا  وحدات س

 .تحتاج إلى المراقبة والتخطيط، وذلك بإخضاعها لمخططات توجيه التهياة العمرانية

                                                                                                   
االنسان مند القدم، مما ساهم في تشكل المجال المحيط بمدينة الجديدة، على المستوى الديموهرافي 

 .والعمراني واالقتصادي

االولى، دار دكالة واالستعمار البرتغالي إلى سنة إخر  اسفي وازمور، الطبعة : احمد بوشرب

  80-80، الصفحة 0892الفقافة، 
2
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ولقد ساهم تزايد االقبال على مركز موالي عبد هللا في ارتفاع أثمنة األر   

 .لفةبشكل كبير، بسبد تزايد االقبال على هذا المركز من فاات اجتماعية مخت

 تطور ثمن األر  بمركز موالي عبد هللا: 0شكل رقم 

 
مصلحة + مصلحة التعمير بجماعة موالي عبد هللا+ المقابلة الميدانية:المصدر  

 البيوعات، دار التسجيل بالجديدة

ويتضح من خرل الشكل، مدى االرتفاع الكبير الذي عرفته أثمنة األر  

يات والفمانينيات من القرن الما ي، كانت بمركز موالي عبد هللا، فخرل السبعين

عملية البيع تتم من أجل االستفمار في النشاط الفرحي، لذلك كانت أثمنة األر  جد 

منخفضة، كما أن استعمال العقار كان محدودا، و لم تكن هناك منافسة على استعمال 

 ".الخدام"أو " الهكتار"األر ، والتي كانت تباع بوحدة 

أنشطة التعمير والسياحة والتصنيع، فقد أصبح ثمن األر  لكن مع ظهور  

خا عا لمعايير جديدة، مرتبطة بالهدف من العقار، وحجم االنشطة المتوطنة 

بالمجال، حيث تغير الرهان العقاري، وأصبحت األر  تكتسد قيمة مجالية 

أما على مستوى واقتصادية كبرى، ارتبطت بظهور أشكال استعمال جديدة وحديفة، 

التعمير والسكن، فالمركز شهد توسعا كبيرا، رهم هيمنة السكن العشوا،ي، وذلك 

 .بسبد هياب المراقبة وتساهل السلطات المحلية، و هياب مخطط توجيهي للتعمير
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 دور التصنيع في دينامية التعمير وتحول المشهد الجغرافي للمركز.1.1

التعمير بمركز موالي عبد هللا، وهو تاريخ  بداية لدينامية 0890شكلت سنة 

اشتغال المركد الصناعي والتجاري بالجرف االصفر، والذي خلق دينامية كبرى 

داخل المجال برمته، اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا وبيايا، حيث ازدادت جاذبية مركز 

رب من موالي عبد هللا، الذي استقبل عدة أسر بحفا عن العمل، واالستفادة من الق

مدينة الجديدة، وقد تدفقت هجرة مهمة نحو المركز، من مناطق مختلف من المغرب، 

 .بحفا عن العمل واالستقرار 

 2: خريطة رقم 

 
 0107نتا،ج البحث الميداني، : المصدر

وتشكل الساكنة هير المحلية، المستقرة بمركز موالي عبد هللا، نسبة مهمة 

2/0لمركز موالي عبد هللا،  حيث تمفل حوالي   من النسيج الديموهرافي
2
سكان  

المركز، ويعتبر إقليم الجديدة وسيدي بنور و منطقة سوس، من أهم روافد الهجرة نحو 

هذا المركز، وهو ما زاد في ارتفاع وثيرة التعمير وتوسع المجال المبني، وتستقر 

 .أهلد األسر في هذا المجال بشكل رسمي ودا،م

 

 

                                           
نتا،ج المقابلة الميدانية 

2
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 صفة إقامة أرباب األسر بمركزي موالي عبد هللا و اوالد الغضبان :0جدول رقم 

 % النسبة العدد صفة ا قامة

 88,99 388 دا،مة

 11,01 48 مكقتة

 100 436 المجموع

 0107نتا،ج البحث الميداني : المصدر

من خرل  وبدأت عملية االستقرار والتوسع العمراني في البداية داخل السور،

عمليات الترميم واالصرح، أو إ افة طوابق جديدة، وهو ما زاد من الكفافة السكانية 

، ثم بعدها انتقل "الدعيجات ودوار الحفضان"داخل السور التاريخي، وخاصة بدوار 

التعمير خارج السور، حيث بدأت عملية البنا  بشكل سريع وعشوا،ي، مما أفرز نمطا 

 . من السكن الحضريعمرانيا يصعد تصنيفه 

وهكذا شهد مركز موالي عبد هللا تطورا عمرانيا متواصر وسريعا، وذلك 

بتوسع المجال المبني على حساب األرا ي الزراعية المجاورة، وتكفيف المباني 

والتوسع داخل األحيا  السكنية القديمة، وتكفيف البنايات قرب البحر،  وعلى طول 

 . 212ية خط الساحل وطول الطريق الجهو

ويرتبط تطور وتشكيل النسيج العمراني  لمركز موالي عبد هللا، بالنمو 

الديموهرافي السريع، واستمرار الهجرة نحو هذا المركز الناشئ، وذلك نظرا 

لجاذبيته الكبيرة المرتبطة بموقعه من مدينة الجديدة، ثم قربه من المنطقة الصناعية 

ي سيدي بوزيد، وهي كلها عوامل ساهمت بالجرف األصفر وجواره للمركز السياح

 .في دينامية التعمير  وتوسيع المجال المبني

 الحالة الراهنة وإشكالية االندماج المجالي: مركز موالي عبد هللا. 1

 تشخيص الحالة العامة للمركز .1.1

بنا  على نتا،ج البحث الميداني والوثا،قي، تبين بالملموس أن مركز موالي 

ه صعوبات عديدة في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والفقافية، عبد هللا يواج

 02%حيث يواجه مشكل ارتفاع نسبة األمية، إذ تصل في فاة الذكور إلى حوالي 

، وهي نسد تبين حدة الظاهرة واستفحالها 2559%وفي صفوف ا ناث تصل إلى 

ث ظلت بعيدة كل في صفوف الساكنة، التي تنتمي في أهلبها ألصول قروية، حي

البعد عن المدرسة، وخاصة في ظل هياب أو نقق المكسسات التعليمية، أما الفاة 

لهم مستوى التعليم األولي فقط، أما الذين لهم تعليم جامعي  05%المتعلمة فحوالي 

 .550%فر تتجاوز نسبتهم 

وتعتبر ظاهرة البطالة من أهم التحديات االجتماعية التي تواجه ساكنة 

، مما ينعكس على الو عية 0559%كز، وتصل في صفوف ا ناث إلى حوالي المر
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، أما الخدمات الصحية 9%االجتماعية لألسر، حيث تصل نسبة الفقر إلى حوالي 

فتبقى دون تطلعات السكان، حيث أن مركز موالي عبد هللا رهم ديناميته و أهمية 

للعرج وال يتجاوز عدد  المداخيل المالية للجماعة، فإنه ال يتوفر على مستشفى

االطبا  ثرثة أفراد، مع نقق حاد في التجهيزات، وهذه األو اع ساهمت في 

  15279تدهور مكشر التنمية البشرية الذي لم يتجاوز حوالي 

ويتجلى تدهور الحالة العامة للمركز في هيمنة السكن العشوا،ي بالمركز، 

هيز، وهير خا عة لتصميم حيث أن أهلد الوحدات السكنية تبقى  عيفة التج

موحد، وهو ما ينعكس على جمالية المركز،  ويهم  مكانته المجالية داخل االقليم، 

 .ويمكن التمييز بين نوعين من السكن داخل المركز

فهناك السكن القانوني، وهو السكن المرخق له من طرف السلطات المحلية، 

بعد الحصول على رخصة البنا   ويحترم تصميم ومعايير البنا  الرسمية، والذي يتم

أو االصرح، ويتوسع هذا النوع من التعمير ي في الجنوب، وعلى طول الطريق 

الجهوية والساحلية المارة بالمركز، أما البنايات القديمة فإنها بدأت تترشى ويتم 

 .تعويضها بمنازل حديفة

ذا المركز، وهكذا سيشهد المركز إقباال كبيرا على السكن، قصد االستقرار به

 .مما ساهم في خلق حركية عمرانية مهمة

 - 0881تطور الرخق الخاصة بالبنا  بجماعة موالي عبد هللا ما بين : 0جدول رقم 

0102 

 أنواع الرخق
 

 السنوات
إحداث تجز،ة 

 سكنية

 

 السكن

 

 البنا 

 

 االصرح

-  27 0 0881 

- 02 11 5 0880 

- 21 72 02 0885 

-  92 019 0889 

0 20 99 07 0111 

00 11 85 52 0112 

1 77 021 070 0119 

1 90 88 021 0118 

05 21 022 12 0100 

01 70 051 98 0102 

 0101قسم مصلحة التعمير بعمالة الجديدة،: المصدر



 خالد األمراني   - اجنيخات زكرياء 

 

ـ ــ ــ  ت

12 

ونرحظ تزايدا في عدد الرخق المرتبط بالبنا  واالصرح بجماعة موالي 

رخصة، وفي سنة  021إلى  0119حيث أن رخق البنا  وصلت سنة  عبد هللا،

رخصة، ونفس الشي  بالنسبة لرخق االصرح، التي تزايدت  051حوالي  0102

باستمرار، وهي مكشرات تعبر عن دينامية التعمير التي يشهدها المجال، وهي 

األرا ي  دينامية من شأنها المساهمة في توسيع المجال المبني، واستمرار استهرك

 .الفرحية

وبا  افة إلى السكن القانوني نجد هناك أيضا السكن العشوا،ي، وهو النوع 

األكفر انتشارا بمركز موالي عبد هللا، حيث أصبح يغطي مساحة واسعة داخل المركز 

العمراني موالي عبد هللا  وبجواره، بسبد هياب المراقبة الصارمة للبنايات، وتساهل 

ة في كفير من الحاالت، وهو ما ساهم في نمو عدة تجمعات عمرانية السلطات المسكول

 .  عشوا،ية داخل المركز وفي هوامشه

 مشهد للسكن العشوا،ي بمركز موالي عبد هللا:  0و  0صورتان رقم 

 
 0107أبريل  01عدسة الطالد الباحث، : المصدر

المراقبة، داخل  وقد انتشر هذا التعمير العشوا،ي هير الخا ع للتصميم وال إلى

وفي هوام  المركز، وبا  افة إلى انتشار السكن العشوا،ي داخل المركز وعلى 
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هوامشه، فقد انتشرت قرب المركز، على بعد كيلومترات، مجموعة من التجمعات 

العمرانية العشوا،ية، على شكل تجمعات عمرانية صغيرة، تضم عددا كبيرا من 

،ية وكبيرة، تستفيد من مر مة أثمنة العقار السكان، وهي تجمعات عمرانية عشوا

  .لقدرتها الشرا،ية

وخلفت هذه الدينامية العشوا،ية مجموعة من النتا،ج واالنعكاسات على المجال، 

فبا  افة إلى تشويه المنظر العام للمركز الناشئ، فهي تستهلك عشرات الهكتارات 

، تنعكس على المحيط الزراعية، وتكوي ماات األسر، التي تعي  ظروفا صعبة

االجتماعي العام، إ افة إلى ذلك فهذه الظاهرة تفسح المجال أمام سو  عقارية 

سودا ، واستفحال العشوا،ية والفو ى المجالية، والتهرب الضريبي واهتنا  سماسرة 

 .ومتاجرين في هذا النوع من السكن هير الخا ع لقوانين التعمير

الخدمات بالمركز فهي تبقى محدودة، حيث وأما على مستوى البنية التحتية و

أن عدد المكسسات التعليمية يبقى محدودا، وال يلبي الحاجيات المتزايدة للساكنة، كما 

أن المساحات الخضرا  تبقى ها،بة، في حين ان الشوارع والممرات فهي هير 

مجهزة و متدهورة، بسبد االهمال وهياب سياسة تدبيرية جيدة، كما أن المركز 

تقر  للفضا ات الترفيهية والتفقيفية، مع تدهور في شبكة النقل ونقق في خدمات يف

النظافة، وهو ما انعكس على الو ع البياي بالمركز،  الذي يواجه تدهورا كبيرا في 

 .البياة، بسبد مخلفات الجرف االصفر الصناعية والنفايات المنزلية

 يةدور مركز موالي عبد هللا في التنمية التراب.1.1

 النموذج تقريد يلعبها هذا المركز، هو  أن يمكن التي األدوار بين من

وذلك من خرل تقريد البياة الحضرية من ساكنة االرياف،   الساكنة، من الحضري

 والحد من الهجرة الريفية المستمرة، التي ال تزال تتدفق نحو المجال الحضري، كما

 المحلي، المستوى على الفاعلين من مجموعة وتداخل التقا  مجال يشكل أنه يمكن أن 

والجماعية، من خرل تمكين  الفردية المبادرات وبروز لظهور الظروف وتهيئ

الفاعلين الشباب والمحليين من تدبير الشأن العام المحلي، والنهو  باألو اع العامة 

 عن به، المحيطة والمجاالت المركز هذا سكان عي  إطار تحسين وكذا للمركز،

 .ساكنتها للخدمات والبنية التحتية ولوج وتسهيل تقريد طريق

 تفمين في دورا موالي عبد هللا مراكز يمكن أن يلعد أخرى،  جهة ومن 

من خرل الحفاظ على الفروات الطبيعية، والتحكم في حمايتها  الطبيعية، الموارد

بالرأسمال الفقافي من خرل االهتمام  البشرية،ومراقبتها وتتبعها، ثم حماية الموارد 

واالهتمام بالفاات االجتماعية الهشة، وإدماج الشباب والنسا  وحماية الحقو ، وتوفير 

 ومظاهر مكشرات من والحد التخفيف وكذا الخدمات والنهو  بأو اع المجتمع،

 األنشطة بعض في الشغل فرص خلق مجال في وخاصة االجتماعية، الهشاشة
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 االجتماعي التماسك لتقوية به، المحيطة المناطق وسكان لسكان المركز االقتصادية،

 .والمجالي

 التخفيف وبالتالي والقرى المجاورة، المدينة بين انتقاليا مجاال يشكل أنه كما 

 توازن إحداث في دوره نضف إلى ذلك تتعر  له مدينة الجديدة، الذي الضغط من

المتواجدة  المناطق تأهيل طريق ،عن والحضري القروي المجالين بين التنمية في

 الحضري، النمو في وكيفا كما التحكم ثم القتصادي،ا النمو ثمار وتوزيع بجواره،

 المركز أن بحيث القروية، وتلبية حاجيات المجال الريفي المجاور، التنمية وتحفيز

ومحيطه  المركز هذا بين تكامل خلق طريق عن الترابية، للتنمية ارتكاز نقطة يشكل

 .الريفي

 مأمورية تسهيل في المركز،  هذا حجم صغر ،يساهم اخر صعيد وعلى  

 تعاني التي المدينة عكس على تطويره والنهو  به على كافة المستويات، في التحكم

 معالجتها وحلها، تصعد مشاكل عدة من

يمكن  بإطار عي  أفضل للعديد من األسر، وعلى العموم، المركز هذ يتسم كما

القول أن هذا المركز يشكل مجاال انتقاليا بين المدينة والمجال الريفي، ويمكن لهذا 

المركز أن يشكل صلة وصل بين المدينة والريف، إذا ما تم خلق توازن بين 

المجاالت، وتمت المحافظة على األدوار المنوطة بكل مجال، في إطار تنمية مجالية 

 . مندمجة ومتوازنة

 ومعوقات االندماج المجالي بمركز  موالي عبد هللا التبعية.1.1

يعتبر اندماج مركز موالي عبد هللا، في مجاله االقليمي و الجهوي، من أهم 

األهداف التي تنق عليها مخططات  إعداد التراب، فلقد ازدادت جاذبية  هذا 

دينة المركز بقوة، نظرا لوظا،فه الخدماتية واالقتصادية وا دارية،  وقربه من م

الجديدة، وقربه من المكسسات الصناعية الكبرى بمنطقة الجرف االصفر، وتوسيع 

 .مجاله الشبه الحضري ، مما أدى إلى ارتفاع ساكنته بقوة

، قد اعتمدت على 0887و 0870وإذا كانت التقسيمات الجهوية لسنوات  

ومقارنة مع مقتضيات التقسيم  االستقطاب الحضري كأولى العوامل المكسسة للجهة،

الجهوي الحالي، فإن االهتمام بالمراكز الناشاة، يعتبر خيارا استراتيجيا لتأهيل 

المجال، وخلق التوازنات بين مكونات التراب االقليمي، من خرل توزيع المهام 

المجالية، وتوزيع عادل للسلع والخدمات والحركات البشرية والمعلومات واألموال، 

  .ا سيساهم في النهو  بالمركز الناشئ موالي عبد هللاوهو م

ويفر  هذا تعزيز قدرات مركز موالي عبد هللا الناشئ،  ودعمه بالخدمات 

والبنية التحتية األساسية، لرفع جاذبيته للسكان، وتشكيل بنية حضرية متكاملة، على 

ال المكقت أو مستوى الجهة وعلى مستوى اقليم الجديدة، ليشكل بذلك مجاال لرنتف

 .النها،ي للساكنة القروية بالمنطقة



 2102    أبريل(    2)    ددــــعللدراسات اجلغرافية                                                                                                اجمللة العربية 

 

 

15 
3 

وفي هذا ا طار، يمكن أن يلعد مركز موالي عبد هللا دورا ر،يسيا في هذه   

الوظيفة، خاصة وأن ا سقاطات الديمغرافية، تبين استمرار نسبة النمو في هذه 

المراكز، وفي هذا ا طار يجد العمل على تمكين هذا المركز من لعد دوره 

التكاملي في التنمية ا قليمية الترابية، حيث ال يجد االعتماد في تحقيق التنمية 

الجهوية على أقطاب تنمية منفردة، وإنما على محاور ومراكز تعتمد أسلوب 

المجاالت ذات القدرة االقتصادية، وهو ما يستلزم تأهيل هذا المركز لكي يتحقق 

 .التوازن والتكامل داخل المجال

دور مركز موالي عبد هللا في التنمية الجهوية، رهين بالتخلي على إن تفعيل 

المنطق الذي تحكم في خلقه  منذ االستقرل، والذي لم يعتبر تنميته كهدف بحد ذاته، 

بقدر ما كان الهدف سياسيا باألساس، باعتباره مجرد مجال لفر  سلطة الدولة 

اعتبار خلق هذا المركز وسيلة ووجودها، على المستوى المحلي بالمناطق الريفية، و

لبسط سلطة الدولة ونفودها ومراقبتها للمجال،  وهو ما أ عف استفادتها من 

الرمركزية ا دارية، حيث استمرت في استغرل مجموعة من المرافق ا دارية 

المختلفة، التي أحدثت منذ مدة دون تجديدها أو دعمها بأخرى جديدة، لتغطية 

لية، وهو ما جعل دور الرمركزية ا دارية  عيفا في تحقيق حاجيات الساكنة المح

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية

وبنا  على ما سبق، يمكن القول أن مركز موالي عبد هللا، ال زال يعاني 

عزلة تامة، وتغييبا مجاليا كبيرا، حيث ال زال المركز ومحيطه القروي تابعين 

ظل التدهور الحاصل في البنية التحتية  لجاذبية مدينة الجديدة، وخاصة في

والتجهيزات والخدمات، وهو ما ساهم في إ عاف هذا المركز والحد من تنافسيته، 

رهم المكهرت التي يتوفر عليها، مما يفر  تأهيل الموارد البشرية وتعزيز 

الحكامة والمسكولية السياسية، ونهج أسلوب التذبير المحكم للمركز  الناشئ موالي 

د هللا، خاصة وأن جماعة موالي عبد هللا، تتوفر على مداخيل مالية مهمة، بفضل عب

انتشار الوحدات الصناعية داخل تراب جماعة موالي عبد هللا، في منطقة الجرف 

االصفر، وهو ما يمكنها من  خ مريين الدراهم سنويا، لكن تأثيرها على التنمية 

طة بالحكامة و الشفافية والمحاسبة المجالية يبقى شبه ها،د، العتبارات مرتب

 .والتدبير الجيد للموارد، وهياب استراتيجية تنمية محكمة وفعالة

 في مجاله الجهوي  دواعي تنمية  و إدماج مركز موالي عبد هللا.3.1

شكل المجال الحضري لمدينة الجديدة والدار البيضا  طيلة سنوات مجال جذب 

كانيات التي تتيحها هذه المدن الكبرى، سوا  على للساكنة الريفية، بالنظر إلى ا م

مستوى التشغيل أو مستوى المعيشة، وتوفير المدراس لألبنا  و تمكينهم من الخدمات 

الصحية والتجهيزات، وإذا كان المجال الحضري، قد تمكن بشكل نسبي من استيعاب 

ه بد ا من هكال  المهاجرين، على األقل خرل العقود التي تلت االستقرل، فإن



 خالد األمراني   - اجنيخات زكرياء 

 

ـ ــ ــ  ت

16 

الفمانينات أ حى المجال  الحضري  هير قادر على استيعاب الوفود المتتالية من 

انتشار  المهاجرين ، في ظل تنامي مشاكل التمدين الناجمة عن الهجرة القروية، مفل

أحيا  الصفيح، البطالة والفقر وهيرها، وهو ما سيساهم في إحداث فراغ كبير في 

ايد داخل المدن، ويكدي ذلك إلى ارتفاع أسعار العقار المجال الريفي، وتكدس متز

وتنامي المضاربات العقارية وتفاقم المشاكل الحضرية، مما سيساهم في ميرد عدة 

 .مشاكل داخل المجال الحضري

وإذا كانت األسر القروية تجد في الدواوير العشوا،ية المجال األكفر قابلية  

، فإن تشديد المراقبة، خاصة بعد صدور قانون لرستقرار، بحكم  عف قدرتها المادية

التعمير وتوالي حمرت المراقبة، وارتفاع أثمنه األرا ي داخل الدواوير العشوا،ية، 

ساهم في تراجع طفيف في معدالت الهجرة القروية، وال يمكن الحد من الهجرة دون 

لناشاة، ألنها تقريد  النموذج الحضري إلى األرياف، ومن هنا تأتي أهمية المراكز ا

التجمعات األكفر قابلية لتقريد النموذج الحضري لألرياف، واألكفر قدرة على توفير 

أنشطة كفيلة بإيجاد فرص الشغل للساكنة، وكذا أماكن للترفيه، ومنشآت كفيلة بتحقيق 

تطلعات الشباب القروي، من خرل خلق  نوادي ريا ية وفضا ات اجتماعية وثقافية 

 .متنوعة

هة أخرى ستلعد هذه المراكز الناشاة دورا في تفمين الموارد الطبيعية ومن ج 

والبشرية الموجودة بها، وكذا التخفيف والحد من مكشرات ومظاهر الهشاشة 

االجتماعية، خاصة في مجال خلق فرص الشغل في بعض األنشطة االقتصادية 

 .والمجالي لسكانها وسكان المناطق المحيطة بها، لتقوية التكامل االجتماعي

 :خالصة عامة

ختاما، يمكن القول أن  الو عية الراهنة لمركز موالي عبد هللا الناشئ قرب 

للتنمية المجالية، يجمع بين تأهيل هذا  مدينة الجديدة،  تفر  اعتماد نموذج جديد

 المركز و جعله قاطرة لتنمية المجال، وخدمة تطلعات الساكنة القروية المجاورة،

خاصة وأن  هذا المركز يتوفر على امكانيات ومكهرت  مهمة ومتنوعة، تتجلى في 

الموقع الجيد والتوفر على واجهة بحرية،  والقرب من قطد صناعي كبير بالجرف 

االصفر،  ومن المنتجع السياحي سيدي بوزيد، وهي مكهرت شكلت عناصر قوة 

ركز لمجموعة من المشاكل لهذا المركز، لكن سو  التدبير المجالي، عر  الم

واالكراهات، جعلته مجاال هشا مهددا باستمرار األزمات االجتماعية واالقتصادية، 

و ع خطة استراتيجية، ذات مدى قصير ومدى بعيد لتحقيق وهو مت يفر  

التنمية المستدامة للجيل الحالي والمستقبلي، للنهو  بالمركز وتنميته و إدماجه 

 .محليا وجهويا ووطنيا
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