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 المساحات الخضراء بمدينة القصر الكبير
 الرحماني محمد، أجويد عبد اإلله، الجابري فاطمة

 مرتيل كلية اآلداب والعلوم االنسانية،  

Espaces verts à El Ksar El Kébir 
RAHMANI M., JWID A., JABRI F. 

 : الملخص
عديدة على مستوى  اختالالتمن المدن المغربية من  عدد كبيرتشكو مدينة القصر الكبير ك

الفضاءات الخضراء داخل مجالها الحضري، فعدد المساحات الخضراء ال يتناسب ومتوسط نصيب 

واالمتدادات الخضراء أغلب الحدائق والفرد الواحد منها مقارنة مع الحمولة الديموغرافية للمدينة. 

 استحدثت منذ االستقالل أو تواجدت كفضاءات خضراء وهبتها الطبيعة.

وأمام الوضع الكارثي على مستوى التعمير والتخطيط للجماعة الحضرية على مر تاريخها 

أضحى مجال مدينة القصر الكبير شديد التعقيد على المستوى البيئي وخاصة من الحديث الجماعي 

 صيانة الحدائق والمساحات الخضراء.حيث إحداث و

 : الكلمات المفاتيح
مدينة القصر الكبير ـ المساحات الخضراء ـ التعمير ـ التلوث ـ التدبير الجماعي ـ المخطط 

 الجماعي للتنمية.

Résumé : 
La ville d’El Ksar El Kabir, comme la plupart des villes du Maroc, 

souffre de grandes défaillances au niveau des espaces verts urbains ; le taux de ces 

derniers par individu est modeste, en rapport avec la forte démographie de la ville. 

La majorité de ces jardins et espaces verts date d’après l’indépendance, et dont une 

partie est naturelle. 

L’évolution non-intégrée de l’urbanisme et de sa planification a 

compliqué la situation davantage l’aménagement et la gestion de ces espaces verts. 

Mots clés : 
El Ksar El Kébir, espaces verts, urbanisme, pollution, gestion collective, 

Plan communal de développement. 
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 مقدمةال
منذ هذا األخير  شعروقد  تعد الفضاءات الخضراء إحدى الروابط القوية بين اإلنسان وبيئته

الستمرار الضروري بدء الخليقة بحاجته إلى وجود مكان تهدأ فيه نفسه ويستنشق فيه الهواء النقي 

 .حياته

وما إن تطورت الحواضر والتكتالت العمرانية الكبرى حتى طفت اإلشكاليات البيئية بسبب 

، فقد أصبحت المدن مالذا للمضاربات العقارية المفضلة للربح للبيئةالممارسات واإليذاءات البشرية 

لف السريع على التفكير في متطلبات الفرد ونصيبه من المساحات الخضراء، إضافة إلى انتشار مخت

مظاهر التلوث الهوائي جراء احتراق المواد الطاقية المنبعثة من المصانع وعوادم السيارات 

 كالهشيم داخل الحواضر.المنتشرة  والمطارح، والتي تشكل السبب الرئيسي في األمراض الفتاكة

صفة للتطور أضحت حيث أنها  ،ويختلف االهتمام بالمساحات الخضراء، بين دول العالم

عند الدول المتقدمة التي تحترم المقاييس الدولية  بل ثقافة في اإلعداد والتهيئة الحضرية والحضارة

 من حيث متوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء بمجاالتها الحضرية.

ختالالت كبرى من حيث االدول النامية من مدن جل وعلى النقيض من ذلك تشكو 

لمخططات الفتقادها  ير قانونية وبصفة عشوائية،المساحات الخضراء، فقد نمت وتوسعت بطرق غ

تهيئة شمولية ذات نظرة مستقبلية حول الطلب االجتماعي على السكن والمرافق والتجهيزات 

التي طبعت بداية األلفية الثالثة على مستوى الوطنية  االستراتيجياتوعلى الرغم من كل  األساسية.

وما مدينة  .ة الخضراء لمدننا ما زالت دون التطلعاتالتعمير، فإن مجال إحداث المساحات واألحزم

 القصر الكبير إال مثال على ذلك، كما سنحاول أن نوضحه من خالل هذه المقالة.

 أهمية المساحات واألحزمة الخضراء 6
تلعب المساحات واألحزمة الخضراء دورا بارزا بالنسبة لإلنسان من جهة وللتوازن 

 : تنبع من ضرورتين أساسيتين تهايهموأاإليكولوجي من جهة ثانية، 

  ضرورة سيكولوجية باعتبارها تمارس تأثيرا إيجابيا على التوازن النفسي لإلنسان في

حيث تبعث في النفس البهجة والسرور كأماكن  .مواجهة المشاكل اليومية المتعبة والمنهكة

التي تقوي ونة لعالقات الجوارية والحميمية بين الساكاللراحة والهدوء النفسي، وتحفز 

الشعور باالنتماء واأللفة لمناطق اإلقامة، وللرقي بأذواق المواطنين وحسهم المدني 

قدرات جديدة بترددهم على  ونكتسبي والذين فضاء تربوي لألطفالوهي  .وثقافاتهم البيئية

وااللتقاء بأقرانهم وتغيير جو البيت الروتيني مما يساعدهم  للعب هذه األماكن المفتوحة

 (.6991، على النمو السليم من الناحية العضوية والنفسية واالجتماعية )عصام الدين

 ضرورة فيزيولوجية نظرا لقدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج األوكسجين، 

جار أن ينتج ما بين طن إلى ثالثة أطنان فقد تبث أنه بإمكان كيلومتر مربع واحد من األش

ما تطلقه  وياوأن شجرة واحدة بإمكانها امتصاص سن ،من األوكسجين في النهار الواحد

 (.6911 ،كلم )كمال الدين عفيفي 0011سيارة ذات احتراق داخلي تسير مسافة 

  إلى مواد كما ثبت أن النباتات تمتص أنواعا مختلفة من السموم من الجو الملوث وتحللها

إلى  0غير سامة، وتستطيع المساحات الخضراء تخفيض درجة الحرارة صيفا بمقدار 

درجات مئوية على األقل، ورفع درجة الحرارة الدنيا شتاء وزيادة نسبة الرطوبة بمقدار  1

في نفس السياق أجزمت دراسات بيئية على أن الشارع و (.6910)المؤمن  % 01إلى  60
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راب في اللتر، تجزء  60111إلى 61111شجار والنباتات يحتوي على الذي يفتقد إلى األ

 0111إلى  6111بينما في حالة وجود األشجار والنباتات تقل هذه النسبة إلى حوالي 

 (.6991 )عصام الدين

ومن هنا فإن البعض يطلق على المناطق واألحزمة الخضراء اسم "رئة المدينة" أو 

لصفات مع اكتشاف دور األشجار على جوانب الطرق والشوارع وترسخت تلك ا ،"متنفس المدينة"

ديسيبل أما األشجار  0سنتمتر يخفف ب  01سياج من النبات بعرض ) في الحد من شدة الضوضاء

وتحويل اتجاهها وحجب أو تقليل االنعكاسات الضوئية القوية المنعكسة  ،(ديسيبل 60إلى  61فمن 

  تقلل من آثارها السلبية على البصر والجهاز العصبي عن الجدران والمسطحات المائية وبذلك

 المساحات الخضراء صفة للتطور والتحضر عبر التاريخ 6.6

لقد شكل االهتمام بتنظيم وتهيئة التجمعات السكانية، منذ بزوغ اإلسالم وانتشاره في أرجاء 

لتاريخ المعمور، نقطة أساسية وجوهرية في النظام اإلسالمي عبر جل الحضارات المنتمية 

المسلمين. ومن البديهي أن مرجع هذا االهتمام يعود باألساس لمضامين قرآننا الحنيف الذي ذكر 

أشكاال تنظيمية عديدة من بينها أهمية الشجر كمصدر رزق وثمرات وطاقة وتوازن بيئي وضمان 

عن يمين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان لصيرورة حياة اإلنسان فوق األرض، يقول عز وجل "
وما أكثر  .60 سورة سبأ اآلية وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور"

 ت الموضوع.لاآليات واألحاديث التي تناو

إن التفنن في زرع األشجار واالهتمام بالجنان تنظيما وهندسة كان الشغل الشاغل داخل 

 ذروتها أثناء الحضارة اإلسالمية في األندلسعواصم المدن اإلسالمية عبر التاريخ، والتي بلغت 

حين غرست األشجار وأنشئت البساتين على طول إمارات األندلس، واستحدث نظام ري فريد من 

ر، وما مدن غرناطة انظاألالقصور من الداخل كجنان خضراء تذهل  تنوعه في زمانه، وهيأ

وقد امتد كنمط عيش موجه  ،سالميةعلى عظمة الحضارة اإل ةحيلة مثأالخ، إال  وبلنسية وقرطبة

 .رعلى غرار المدن العتيقة غير المخزنية كالقصر الكبي بالمغرب عمرانيا نحو الداخل

االهتمام الكبير بالحدائق والمساحات الخضراء إال بعد القرنين  يبرزفلم  ،أما في الغرب

السادس عشر بإيطاليا والسابع عشر بفرنسا )حدائق فرساي( لتكون مظهرا معبرا عن الثورة 

لتغلب على لحلول كالحضارية للغرب، والتي بلغت قمتها على هذا المستوى مع بداية القرن العشرين 

 .مخلفات الثورة الصناعية

 جانب القانوني للمساحات الخضراء بالمغربال 6.0

من خالل جرد دقيق للقوانين والتشريعات الوطنية في مجال المساحات الخضراء )خاصة 

 : ( وتاريخ إصدارها، نستنتج مالحظتين أساسيتينمنها الحضرية

 ، المساحات الخضراء منذ الفترة االستعمارية وربطها بالمجاالت العامةبتراجع االهتمام  -

 تعاشة قانونية واضحة مع بداية عقد التسعينات.ان -

لقد شكل االهتمام بالمساحات الخضراء إبان االستعمار الفرنسي واإلسباني شكال من أشكال 

تحديد المجاالت داخل وخارج المدن، فغالبا ما كانت تفصل بين أماكن تعمير المستعمر والساكنة 

ر ترفيهي يعبر عن البورجوازية االستعمارية من المحلية أحزمة خضراء لها دور أمني من جهة ودو

 .جهة ثانية
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االستعمار، دخل المغرب في تحديات كبيرة طبعتها مخاضات ومسارات نهاية فترة بعد 

ارتجالية، لم تعر االهتمام الالزم لتضخم الحواضر وتفاقم اإلشكاليات البيئية داخلها وخارجها، وهذا 

وى البيئة عموما والمساحات الخضراء خاصة في مضامين ما يفسر غياب إطار قانوني على مست

 إلى حدود بداية عقد التسعينيات. االستقاللالنصوص القانونية الصادرة بعد 

في سياق تحديد  ،المتعلق بالتعمير )المادة الرابعة( 60-91فخالل هذا العقد نص القانون 

على ضرورة تحديد المناطق العمرانية الجديدة بموازاة مع  ،أهداف مخطط توجيه التهيئة العمرانية

، "تحديد المساحات الحفاظ على األراضي الزراعية والغابوية، والكشف عن األغراض العامة لها
)الجريدة الرسمية الخضراء التي يجب القيام بإحداثها وحمايتها أو إبراز قيمتها أو بها معا"

 (.111ص  6990يوليوز  60

"تعيين المواقع ( نفس األهداف السابقة 69وص إعداد تصميم التنطيق )المادة وأكد بخص
المخصصة إلقامة التجهيزات األساسية واالجتماعية كالطرق الرئيسية والمستوصفات والمدارس 

(. ومن هنا نستشف إلزامية إحداث 111ص  6990)الجريدة الرسمية  والمساحات الخضراء"

 .60-91لمجاالت الحضرية طبقا لمقتضيات قانون التعمير وإنجاز المساحات الخضراء با

العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقار  التجزئاتالمتعلق ب 00-91قانون الويتماشى 

مع المضامين السابقة الذكر، حيث يؤكد على إجبارية تضمين مشاريع إحداث التجزئات العقارية 

السيارات وتجهيزات الماء والكهرباء والتطهير ألشغال التجهيز كالطرق الداخلية ومواقف 

والمساحات الخضراء والمساحات غير المبنية. ويغيب في هذا السياق تحديد األبعاد المجالية 

للمجاالت الخضراء الواجب احترامها، إذا أن أغلب المنعشين العقاريين يتحايلون على حجم 

ال تتماشى وحجم  "ةمجهري"مساحات المجاالت المخصصة للفضاءات الخضراء، فنجد أغلبها 

 ( .LAÂROUSSI, 2010الكثافة السكانية داخل أحياء المجاالت الحضرية الوطنية )

وشكل عقد "الوعي البيئي" بالمغرب )انطالقا من التسعينيات( التفاتة إلى المجاالت 

واستصالح  المتعلق بحماية 66-10الخضراء داخل المدارات الحضرية وحولها، حيث أشار القانون 

البيئة إلى العوامل واألنشطة )البشرية والطبيعية( التي من شأنها إلحاق الضرر بالصحة والنظافة 

العمومية في إشارة إلى المدن ومدى التلوث التي تعاني منه، وأهمية المساحات الخضراء كحاجر 

حة تلوث الهواء الذي المتعلق بمكاف 60-10قانون الطبيعي بيئي لحمايتها. وهذا ما زاد من تأكيده 

حث على توفر ضروريات حماية الهواء من التلوث داخل المدن وخارجها جراء األنشطة الصناعية 

المتعلق بالمناطق المحمية مدى االهتمام  00-11وأبرز القانون  .(0110يونيو  69)الجريدة الرسمية 

لمستدامة ومواكبة للمعايير الدولية الذي أصبحت توليه الدولة للقضايا البيئية حيث أنه دعم للتنمية ا

للبيئة، وتطور للفكر البيئي الوطني لحماية التراث الطبيعي الجهوي والوطني والدولي. وقد حدد هذا 

 -محمية طبيعية -محمية بيولوجية -منتزه طبيعي -منتزه وطني -:  القانون أصناف المناطق المحمية

مجالية للمناطق المحمية، والتي عانت لعقود طويلة موضع طبيعي. بناء على هذا حددت المساحات ال

، لتشكل دعما حقيقيا للحواضر والمجاالت عضهاب من تطاول التعمير العشوائي المتسارع على تراب

 البيئية القريبة منها.

وترتبط المساحات واألحزمة الخضراء الحضرية كذلك بالمقتضيات القانونية للميثاق 

( وبشكل وثيق، اعتبارا لكون الجماعات المحلية المسؤولة الفعلية عن 11-11الجماعي )القانون رقم 

"يسهر المجلس الجماعي على منه  01الضوابط البيئية داخل مجالها الحضري، والتي تؤكدها المادة 
وبناء على هذا تضطلع الجماعات المحلية من خالل  ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة".
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عية بمجموعة من المهام واالختصاصات على مستوى الوقاية الصحية والنظافة مجالسها الجما

 :  وهي حسب نفس المادة ،والبيئة

 ،حماية الساحل والشواطئ وضفاف األنهار والغابات والمواقع الطبيعية -"
 ،الحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسياحة -
 ،المياه العادمة ومياه األمطارتصريف ومعالجة  -
 ،محاربة عوامل انتشار األمراض المعدية -
" )الجريدة الرسمية محاربة جميع أشكال التلوث واإلخالل بالبيئة والتوازن الطبيعي -

 (.0010ص  0110نونبر

"احترام االختيارات والضوابط المقررة في ويخول للجماعة المحلية مسؤولية السهر على 
يه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق األخرى المتعلقة بالتعمير مخططات توج
. وهي مهمة جسيمة تتطلب منتخبين على قدر عال )11-11من القانون  01المادة ) وإعداد التراب"

من التمدرس والوعي والنزاهة والشجاعة للوقوف في وجه المشاريع التعميرية المخلة بالشروط 

 يئية.الب

إذن يتضح من مجمل المواد القانونية السالفة الذكر أن التدابير ذات أهمية تشريعية مهمة، 

لكن في المقابل تنقصها الفعالية على مستوى آليات التنفيذ، خاصة إذا علمنا أن القضايا البيئية وجانب 

ا وتنسيقها المساحات واألحزمة الخضراء يرتبط بمجموعة من المؤسسات العمومية في سياق عالقاته

في سير عملها  االختالالتالجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والتي تشوبها العديد من مع 

 وتجاربها المتعثرة.

 مدينة القصر الكبير امتداد مجالي بإمكانيات بيئية غير مستغلة 0

 مستنزفلكن  مجال طبيعي هام يحيط بمدينة القصر الكبير 0.6
القصر الكبير مدينة تتواجد على الضفة اليمنى لوادي اللوكوس على مساحة إجمالية تقدر بـ 

 611011بـ  0110وتضم ساكنة تقدر حسب اإلحصاء العام لسنة  .(SECF 2009) اهكتار 6000

انضافت إليها ساكنة جديدة تتشكل من جزء من الجماعة القروية لقصر بجير)أوالد احميد(  ،نسمة

 إلى ت العشوائية من المنطقة الشرقية للمدينة لتصل ساكنتها حسب التحديث اإلداري الجديدوالتوسعا

 نسمة. 600011

ها ب ها لوحدة طبيعية وبيولوجية متنوعة جعلها تستفيد من مجال طبيعي هام يحيطءإن انتما

لم سنويا، م 111يبلغ متوسطها  والتي مطرية،التساقطات المن كل الجوانب، يزيد من أهميته توفر 

 .(SECF, 2009) في السنة امشمس ايوم 001مع مدة تشميس تصل إلى 

 ةيالمغسولة والتربة الغرينالرملية حيث نجد التربة  ،بشكل جلي لترباتنوع اتتبعا لذلك ت

 (.ORMVAL 6990وهي أتربة ذات مردود زراعي غني ومتنوع ) ،البياضوالدهس والترس و

مدينة القصر الكبير لوفر  ،يحيط بها " طبيعيحزام أخضر" امتداد وادي اللوكوس وعلى

ألراضي التوسع المستمر لجراء غير مهيأة سلفا كمنتزه. وقد تضرر بشكل  اوأغراس اأشجار

 ، كما أنه مرعى مفتوح للماشية.هالزراعية المجاورة على حساب
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وتزيد المنشأتين الصناعيتين
1

أثيرات المتمركزتين قرب ضفاف وادي اللوكوس من الت 

مجرى ا السائلة مباشرة في محيث أنهما يتخلصان من نفاياته الطبيعي على الحزام األخضر ةالمباشر

الذي أضحى ملوثا خاصة عند الطرف الشمالي )قنطرة طريق العرائش( والجنوبي )الجهة والوادي، 

اس على قنطرة طريق الرباط(. وهكذا يتم القضاء على جزء كبير من األشجار واألغرلاليمنى 

جوانب وادي اللكوس جراء تأثيرات المواد الكميائية المتحللة في الماء والتي تمتصها النباتات. 

وتزداد األمور سوءا مع إلقاء الصرف الصحي بصفة مباشرة بالوادي في ظل غياب محطة 

 للمعالجة.

في  ،ااءات البشرية حيث أن النفايات الصلبة تتجمع بهذوال تسلم جنبات الوادي من اإلي

البناء  اتحالة إضراب العمال أو اإلخالل بعملية الجمع، إضافة إلى نفايات الردم الناتجة عن عملي

 النشيطة بالمدينة. 

في نفس السياق ينضاف عامل طبيعي مناخي يؤثر بين الفينة واألخرى على المجاالت 

عرفها المنطقة جراء تزايد المحاذية لضفاف وادي اللوكوس ويتعلق األمر بالفيضانات العارمة التي ت

كميات األمطار وتصريف المياه الزائدة من سد وادي المخازن، على شكل فيضانات تغطى مساحات 

 شاسعة، وتقتلع األشجار واألغراس.

حقيقة إن ضفتي وادي اللوكوس، من منظور التهيئة واإلعداد المجالي على المستوى 

ة مدينة القصر الكبير. فتكثيف التشجير واألغراس البيئي، فرصة سانحة لخلق متنفس طبيعي لساكن

على الضفتين من خالل أصناف نباتية وشجرية، ستساعد على تثبيت التربة ودرء خطر التعرية 

الهامشية للوادي، هذا مع فرض الحراسة والتتبع والصيانة، بل إن التهيئة للمنتزه  واالنجرافات

لن سيذر مداخيل مهمة للجماعة الحضرية لمدينة القصر كمجال للترفيه للعائالت واألطفال بشكل معق

 الكبير.

 يقتصر تواجد المساحات الخضراء العمومية على وسط المدينة 0.0
حدائق عمومية تشكل ما  1يبلغ عدد األماكن المصنفة كمساحات خضراء حضرية 

ة القصر ، تتمركز أغلبيتها عند جوانب التقاء الطرق الرئيسية داخل مديناهكتار 1.16مجموعه 

عند ملتقيات الطرق  "المجهرية"" باحتساب المساحات الفضاءات الخضراء" وكإجمالي لجل .الكبير

 هكتار 01.00تبلغ المساحة الخضراء  ،والمرتبطة ببعض المرافق والتجهيزات العمومية والتجزئات
(Monographie de la ville d’El Ksar El Kébir 2009). 

 ,الخضراء الحضرية بالقصر الكبيرالمساحات  -6الجدول 
 2مستقبال ضمن م.ج.ت المساحة اإلجمالية بالهكتار العدد المساحات الخضراء

 1 0.81 1 حدائق ومساحات خضراء
 192.85 20.43 - فضاءات خضراء بشكل عام

 p 17 ،Monographie de la ville d’El Ksar El Kébir 2009:  المصدر

                                                 
 ومعمل األحذية. Sunabel السكري الشمندرمعمل 1
من منظورنا فإن الرقم السالف الذكر غير دقيق لكونه يشمل امتداد األغراس واألشجار على جوانب الطرق الرئيسية  2

ال تؤدي وظيفتها والتي  ،االستعمار ةحقبالمحاور الطرقية ومساحات موروثة عن  علىوبعض الشجيرات المتناثرة 

البيئية لإليذاءات التي تعرضت لها، وكذا الحتساب األشجار المنتشرة داخل المقابر كمقبرة موالي علي بوغالب بوسط 

س القديمة وبعض اإلدارات غير المهيأة وبعض المساحات الخضراء التابعة لمؤسسات عمومية خاصة المدار ،المدينة

 العمومية.
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 للتنمية(: المخطط الجماعي  )م.ج.ت
وإذا ربطنا المساحة اإلجمالية للفضاءات الخضراء الحضرية بمدينة القصر الكبير بالعدد 

نسمة( فإن متوسط نصيب الفرد القصري من المساحات الخضراء  600011اإلجمالي للساكنة )

م 1.11الحضرية لن يتعدى 
0 

وهو معدل بعيد عن المتطلبات الوطنية والدولية في مجال حصة الفرد 

 من المساحات الخضراء داخل مجاله الحضري.

ها ــــيبلغ نصيب الفرد ب ،األكثر كثافة سكانية على المستوى الوطني ،فالدار البيضاء مثال

م 6.0
0 

 (. LAÂROUSSI, 2010)رغم تواجد تباينات واضحة على مستوى مقاطعاتها 

فألمانيا مثال رائدة  ،شاسعاوإذا قارنا النسب بمدننا مع معدالت الدول الراقية سنجد الفرق 

 في مجال إحداث وتهيئة المساحات الخضراء الحضرية إذ يبلغ متوسط نصيب الفرد األلماني

م 600
0
 للفرد وهذا ما يوضح الوعي البيئي الكبير في تخطيط المدن بيئيا ببلد صناعي بامتياز. 

نواة المدينة بة وجنوبها، ووتتمركز أهم المساحات الخضراء العمومية بالقصر الكبير وسط المدين

 : وهكذا نجد ،القديمة وعلى محاورها الرئيسية

 حديقة السالم 2.2.0

 مخطط تهيئة حديقة السالم 6الشكل 

. 
  Commune urbaine d’El Ksar El Kébir 2009 : المصدر

م 611.111مساحتها 
0 

من أقدم الحدائق بالمدينة إذ يعود تشييدها إلى الفترة  وهي

االستعمارية من ثالثينيات القرن الماضي. فباإلضافة إلى امتداد األشجار واألغراس بها كانت 

تحتوي على صهريج من األسماك المائية والمزركشة والتي تضفي عليها رونقا خاصا. وكانت 

 حراستها دائمة.

عقد الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي عرفت تهميشا  بعد االستقالل وخاصة في

كبيرا جعلها تصبح مأوى للمتشردين والمتسكعين مما أفقدها العديد من ميزاتها، رغم أنها خضعت 

 لإلصالح والترميم أكثر من مرة.
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أدمجت حديقة السالم ضمن مشاريع التأهيل الحضري لمدينة القصر  0119وفي سنة 

أشهر. ويالحظ من خالل  1مدة اإلنجاز تتحدد في ب، ادرهم 0 699 196مالي يصل الكبير بغالف 

مخطط تهيئتها الجديد تحويل الحديقة إلى ساحة من خالل التقليل الواضح من عدد األشجار 

 واألغراس وتعويضها بمقاعد للجلوس، وهو تصرف منافي لألهداف الوطنية على المستوى البيئي.

  حديقة وادي المخازن 2.2.2

م 6 010مساحتها 
2 

وتتواجد بالقرب من المحكمة االبتدائية بمدينة القصر الكبير. وهي 

ة. وقد ظلت لسنوات طمساحة كانت مفتوحة في اتجاه السكة الحديدية المارة بالقرب من بوابة المح

طويلة مغلقة، وتحاول أيدي المضاربين العقاريين االستيالء عليها، إلى حين أن خصص مجال منها 

إلقامة مصحة ونادي ترفيهي رياضي )نادي الكرة الحديدية(. ولقد تمت تهيئتها في سياق ميزانية 

(. غرست ادرهم 111 060بمبلغ غير محدد يدخل ضمن إصالح مجموعة من الحدائق ) 0119سنة 

 شجرة، وقد جهزت مؤخرا ببعض الوسائل الترفيهية لألطفال. 60بها 

 حديقة المسجد األعظم 2.2.2

وهي مساحة خضراء تابعة لفضاء المسجد األعظم. وقد عرفت تهيئة  ²م 6900مساحتها 

واهتماما في سياق تجديد بنية المسجد األعظم. وتعتبر ذات أهمية بالغة نظرا لتوسطها للحي السكني 

قد باب الواد الذي يعرف كثافة سكانية عالية، ولها دور في تلطيف الهواء وامتصاص الغازات التي 

 ة ألخرى من مخزن قارورات الغاز المجاور للمسجد األعظم.تنفلت من فين

 تشخيص حالة الحدائق والساحات بمدينة القصر الكبير 0
تشخيص حالة الحدائق والساحات بمدينة القصر من خالل جرد لوثيقة " وفي نفس السياق و

مساحات  أن العديد من الحدائق والمساحات الخضراء قد أدرجت سابقا ضمن إنشاءيالحظ " الكبير

خضراء ولم يتم غرسها رغم قدم استحداثها، وأن عدد األشجار المغروسة بالمساحات الخضراء ال 

(، كما 0م 096.01شجرات بحديقة تجزئة الشروق في مساحة  0يوازي امتدادها في بعض األحيان )

محتل من  "المتوسطة" بل إن منها ما هو صفةساحات والحدائق تطغى عليها المأن الحالة العامة لل

 (.مثال رقية طرف الباعة المتجولين )ساحة سوق لال

 .الحدائق والمساحات الخضراء بمدينة القصر الكبيرب األشجار المغروسةلنسبة تشخيص  0 الجدول

المجموعغير محددة30-1020-55-00,1المساحة م2 

< 25028222438

250-5008200818

500-10002600210

1000-20006200816

2000-50002400410

5000-10000020002

10000-25000020002

50000-100000000022

100000-200000000202

20262448100المجموع

األشجار المغروسة %

 
 

إعادة النظر في ظل المستجدات التي طرأت على مع إن هذه الوثيقة لم تتعرض للتحيين 

وهكذا نالحظ من خالل  .اإلداري لمدينة القصر الكبير وما أفرزته مشاريع التنمية الحضريةالتقسيم 

 : معاينتنا الميدانية ألماكنها ما يلي
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مقاعد بومخصصة للجلوس  باإلسمنتتحول بعض الحدائق إلى ساحات ممتدة مهيأة  -

بالنسبة  إسمنتية، وتقلص عدد األشجار إلى النصف بل إلى نخلة واحدة كما هو الحال

 ،لساحة سيدي بواحمد ولساحة المرس

 ،أوالد احميد مثالبإدراج أسماء حدائق لم تر النور بشكل فعلي كحديقة المجزر البلدي  -

من طرف الباعة  "رقية تتعلق بسوق لال "مساحة خضراء ،االعتراف باحتالل الملك العام -

 ،دون إجراءات عملية لرفع اإليذاءات عن المجال األخضر للمدينة

 حي تجزئة برقاد.... ،حي المناكيب ائقتواجد أسماء حدائق غير مغروسة مثل حد -

 .الحدائق والمساحات الخضراء بمدينة القصر الكبيربتشخيص لحالة المغروسات  0 الجدول
 حالة المغروسات 

 المجموع غير محددة متوسطة رديئة جيدة غير مغروسة 0المساحة م

< 250 2 6 0 26 4 38 

250-500 8 4 0 6 0 18 

500-1000 2 2 0 4 2 10 

1000-2000 4 6 0 2 4 16 

2000-5000 2 4 0 4 0 10 

5000-10000 0 0 2 0 0 2 

10000-25000 0 0 0 2 0 2 

50000-100000 0 0 0 2 0 2 

100000-200000 0 0 0 0 2 2 

 100 12 46 2 22 18 المجموع

الجماعة  -مصلحة المناطق الخضراء واألغراس -قسم األشغال اعتمادا على معطيات : المصدر

 .الحضرية للقصر الكبير

  المساحات الخضراء والتعمير بمدينة القصر الكبير 0.6
إن مسألة التعمير وارتباطها بالمساحات الخضراء على مستوى مدينة القصر الكبير تطرح 

عامة من قبل الدولة والمجالس  العديد من االستفسارات عن كيفية تدبير مجال التعمير بصفة

 ،الجماعية المتعاقبة على تسيير هذا القطاع بالمدينة. فبغياب وثيقة تنظيمية للمجال لعقود خلت

تطبعه الصفة غير القانونية والعشوائية ألغلب التجمعات السكانية خاصة من  أضحى التعمير مجاال

كة الحديدية المار بوسط المدينة( والتي الجهة الشرقية للقصر الكبير )الجهة اليسرى من خط الس

حدد  في هذا السياقتعمرت على حساب األراضي الزراعية المحيطة بالمدينة من كل الجهات. ف

هكتار من األراضي الزراعية  0111تقرير البيئة الوطني أن التعمير العشوائي قد اقتطع أزيد من 

 (.SEE 2000ضواحي مدينة القصر الكبير )ب

 .شوارع مدينة القصر الكبيرباألشجار المغروسة ثافة ك 0 الجدول

 األشجار المغروسة %  

 المجموع 100-75 75-50 50-25  25-1 0 مالشارع طول 

< 500 38,16 6,58 3,95 2,63 6,58 57,89 

500-1000 18,42 2,63 3,95 3,95 0,00 28,95 

1000-1500 3,95 2,63 0,00 1,32 0,00 7,89 

2000-2500 2,63 0,00 0,00 1,32 0,00 3,95 
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2500-3000 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 1,32 

 100,00 7,89 9,21 7,89 11,84 63,16 المجموع

مصلحة المناطق الخضراء واألغراس، الجماعة الحضرية  -قسم األشغال اعتمادا على معطيات : المصدر

 .للقصر الكبير

نتظر المصادقة عليه، عن ي والذياألخير لمدينة القصر الكبير،  لقد أبان تصميم التهيئة

فقد كشف عن غياب التشجير في العديد من  .خروقات بيئية جمة عانت منها المدينة لعقود طويلة

، رغم حتمية إحداث األشجار على طول الشوارع، والتي تقرها المقتضيات التجزئاتالشوارع داخل 

لتهيئة الحضرية. والجدول التالي المتعلق بتشخيص حالة الشوارع القانونية المشكلة لتصاميم ا

 العديد من شوارع المدينة. فيوالتصفيفات يوضح بالملموس غياب التشجير 

 .شوارع مدينة القصر الكبيرب األشجار المغروسةحالة  0 الجدول

 األشجار المغروسة  
 المجموع 100-75 75-50 50-25 25-1 0 الحالة
 17,11 7,89 6,58 2,63 0,00 - جيدة

 17,11 0,00 2,63 5,26 9,21 - متوسطة
 65,79 0,00 0,00 0,00 2,63 63,16 فارغة

 100,00 7,89 9,21 7,89 11,84 63,16 المجموع
مصلحة المناطق الخضراء واألغراس، الجماعة الحضرية  -قسم األشغال اعتمادا على معطيات : المصدر

 .للقصر الكبير

 .(1019/1992بمدينة القصر الكبير ) ةالخاص ةالعقاري لمساحةا 0الجدول 

 ²م 1000المساحة ب فئات   

 المجموع 110 25-20 20-15 15-10 10-5 5-0 تاريخ اإلنشاء 

83-86 6,45 3,23 0,00 0,00 3,23 3,23 16,13 

87-89 0,00 3,23 3,23 3,23 0,00 0,00 9,68 

90-92 6,45 22,58 9,68 29,03 6,45 0,00 74,19 

 100,00 3,23 9,68 32,26 12,90 29,03 12,90 المجموع

  .(1019/1992بمدينة القصر الكبير ) تجهيزاتال 1الجدول 

 التطهير فئات 

 المجموع 100-75 75-50 50-25 % 25 > تاريخ اإلنشاء 

83-86 6,45 0,00 0,00 9,68 16,13 

87-89 0,00 3,23 3,23 3,23 9,68 

90-92 9,68 12,90 16,13 35,48 74,19 

 100,00 48,39 19,35 16,13 16,13 المجموع

 الماء الشروبفئات   

 المجموع 100-75 75-50 50-25  25> تاريخ اإلنشاء 

83-86 12,90 0,00 0,00 3,23 16,13 

87-89 3,23 3,23 0,00 3,23 9,68 

90-92 61,29 6,45 0,00 6,45 74,19 

 100,00 12,90 0,00 9,68 77,42 المجموع

 الطرق فئات  
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 المجموع 100-75 75-50 50-25  25 > تاريخ اإلنشاء 

83-86 9,68 0,00 3,23 3,23 16,13 

87-89 3,23 3,23 0,00 3,23 9,68 

90-92 32,26 32,26 0,00 9,68 74,19 

 100,00 16,13 3,23 35,48 45,16 المجموع

 .(,BEN ATTOU 0111):اعتمادا على معطيات  المصدر

وعلى مستوى التجزئات سواء الخاصة أو التابعة للدولة، غابت الضوابط البيئية داخلها، 

فقد انتشرت كالهشيم على حساب أراضي زراعية خصبة استفادت منها فئات احترفت مجال العقار 

(، والتي كانت نشيطة جدا قبل الحمالت زراعة القنب الهنديبدوافع التستر على أنشطة الممنوعات )

سنوات قارب اإلنتاج العقاري  61واالتجار في مادة الكيف. ففي أقل من  االستزراعالوطنية لمكافحة 

)تبييض األموال( اتخذت  اخاص اعقاري امنعش 0101هـ لفائدة  011الخاص بمدينة القصر الكبير 

، حيث افتقدت للتجهيزات BEN ATTOU, 2008)طابعا اقتصاديا وبأقل المقاييس والضوابط )

األساسية وبشكل سافر، وهذا ما يوضحه الجدول التالي الذي يحصر عشر سنوات من التخبطات 

التعميرية بمدينة القصر الكبير حيث نالحظ غياب المجاالت الخضراء عن جدول التجهيزات داخل 

 التجزئات.

 الخضراءمظاهر من التلوث توجب االهتمام أكثر بالمساحات  0.0
المدن المغربية من اختالالت بيئية تتزايد مظاهرها جل تعاني مدينة القصر الكبير ك

استفحاال يوما بعد يوم، مردها اإليذاءات الناتجة عن األنشطة البشرية والضغط الديموغرافي الكبير 

درة في واالنفجار الحضري وعدم تتبع الضوابط البيئية المنصوص عليها في مختلف القوانين الصا

 هذا الصدد.

فساكنة المدينة تعاني األمرين خالل الفترة الصيفية بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من 

السكري، والتي يتخلص منها من خالل قناة سطحية مباشرة في وادي  الشمندرالمياه العادمة لمعمل 

رفع التظلمات ال تتعدى اللوكوس، ومن الغازات المنبعثة من فواهات مداخنه. ورغم تعدد الشكايات و

الطرف ليال، مما يطرح العديد من التساؤالت  وغضنهارا  االنبعاثاتإجراءات المعمل التقليل من 

 المتعلقة بالتأثير على البيئة. 60-10حول ضوابط تطبيق مقتضيات القانون 

 ونفس الوضع بالنسبة لمعمل األحذية )استثمار أجنبي( ومعمل الحليب )كولينور( اللذان

األجنبي حاليا يشغل  المستثمريصبان نفاياتهما السائلة في الوادي مباشرة دون معالجة مسبقة، بل إن 

الصلبة المشبعة  صناعيةالمخلفات الجزءا من مطرح الصنادلة العشوائي للنفايات ليقوم بحرق 

 (. ,0119SECFبالمواد الكيماوية )

حيث  ا،ة لساكنة القصر الكبير تأزما بيئيالمنزليالعادمة ويزيد غياب محطة لمعالجة المياه 

أن وادي اللوكوس يتحمل عبء المخلفات السائلة للساكنة مباشرة من خالل ثالث شبكات رئيسة 

باإلضافة إلى اإليذاءات اليومية لألحياء العشوائية )غير  (الجنوبواثنان من من الشمال )واحدة 

اتها السائلة التي تصب فيه بشكل مباشر أو من المجهزة( التي تعتبر الوادي كمطهر ذاتي من نفاي

 زبيدة وسي عبد هللا مثال(. يخالل قنوات الصرف المكشوفة )دوار

فقد حدد التشخيص األخير لوضعية القطاع في سياق إعداد  ،أما بخصوص التطهير الصلب

صير في نقطة سوداء داخل المدينة. فأشكال التق 61تواجد  0161-0166المخطط الجماعي للتنمية 

عملية الجمع واضحة المعالم على مستوى المدينة رغم المجهودات المبذولة مؤخرا في نشر 
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يبقى غياب الوعي البيئي وقصور عمليات التحسيس و .ينيالحاويات وزيادة عدد العمال الموسم

في بعض األحياء،  النادرة سبب فشل الجهود التنظيمية، حيث تصطدم ببعض الممارسات الالمسؤولة

باإلضافة إلى أن عملية التغطية لخدمة التطهير الصلب ال تشمل جل األحياء خاصة في خضم توسيع 

 المدار الحضري لمدينة القصر الكبير.

يشكل المطرح العمومي الصنادلةو
3

طن  611مصدر تلوت خطير، حيث يستقبل أزيد من 

صناعية وتجارية وطبية، يتم حرقها كأسلوب غير : منزلية و في اليوم تشمل مختلف أنواع النفايات

مكلف للجماعة المحلية. ويتسبب هذا في تصاعد الغازات الدفيئة والجد ملوثة والمؤثرة على محيط 

المطرح خاصة مع اشتداد الرياح، هذا باإلضافة إلى تلويث المياه الباطنية جراء رشيح النفايات 

(lixiviat )لصنادلة الذي يعاني من تلوث مياه العيون وماء الشرب مسببة كارثة حقيقية لدوار ا

 (. 0119)الرحماني 

اآلجور تنشط داخل المدينة وبجنباتها،  كذلك ال تزال األفرنة التقليدية والحمامات وأفرنة

ويصدر عنها دخان أسود كثيف وروائح كريهة نظرا لحرقها للعجالت المطاطية وقشور الفول 

 ومخلفات النجارة.السوداني )الكاوكاو( 

تعرف المدينة أيضا تكدسا وارتفاعا في حركة مرور السيارات والشاحنات بمدخلها وعند 

لشاحنات  الدؤوبغشت(، مع تقاطر المهاجرين والنشاط  01الشارع الرئيسي وسط المدينة )شارع 

ث أنها ر السكري في موسم الحصاد إلى المعمل. وهي تشكل أخطارا طرقية وبيئية حيدنقل الشمن

الضخمة و المتهالكة من محركاتها االنبعاثاتتزيد من معدل التلوث الهوائي داخل المدينة جراء 

 .وتتسبب في حوادث مميتة

المساحات الخضراء ضمن المخطط الجماعي للتنمية لمدينة القصر الكبير  0.0

(0166-0161) 
جماعي ومستجداته المتعلق بالميثاق ال 11-11في سياق التزامها بمقتضيات القانون رقم 

فإن مختلف تلك  ،األخيرة، يتم تضمين برامج البلديات بمشاريع مواكبة للبيئة الحضرية. وحقيقة

المشاريع تصطدم بمسألة التمويل وخاصة تلك المتعلقة بمجال إحداث وتدبير المساحات والمنتزهات 

ميزانية الغرس والصيانة واألحزمة الخضراء. فبحجة احتياجها إلى أرصدة مهمة لتعبئة العقارات و

باستمرار تصطدم المشاريع الخضراء باإللغاء أو انطالق األشغال وعدم اكتمالها أو تأجيلها إلى 

السنة الموالية. فالميزانيات المرصودة للمساحات الخضراء جد متواضعة وال تتعدى بضع ماليين 

ة الصيانة والتطعيم وال تشمل را ما يلتزم بها، وتشمل شراء األغراس وتكلفذمن السنتيمات، ونا

 عليا. ستراتيجياتتبعا الرا تحت ضغوطات أو دإحداث حديقة أو منتزه عام إال نا

تبلغ ميزانية تهيئة الحدائق حسب التقرير السنوي للجماعة الحضرية لمدينة القصر الكبير 

( خصصت لتهيئة حديقة 0119)الحساب اإلداري  رهماد 060111.11مثال بمدينة القصر الكبير 

كلغ( من أجل التطعيم  101وادي المخازن وانطالق األشغال بحديقة السعادة واقتناء األسمدة )حوالي 

 (.9الجدول ) وغرس أشجار من أنواع مختلفة

ويالحظ أن المبلغ المرصود لم يستطع تهيئة حديقتين بأكملهما بل إن حديقة السعادة ال تزال 

كما أن الحساب اإلداري يدرج ضمنه األغراس واألشجار الموجهة لدعم  ،0166 سنةغير مهيأة 

                                                 
ويتواجد ضمن المجال الترابي للجماعة  ،عن مدينة القصر الكبير تكيلومترا 1مطرح الصنادلة مطرح عشوائي يبعد بـ 3

 القروية الزوادة.
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الشوارع واألزقة أو المجال المحيط بالمدينة مما يعطينا انطباعا على أنه مستثني من الميزانية 

 السنوية المخصصة للمجال البيئي بالمدينة.

 .بلدية القصر الكبيرب 0119خالل سنة  اةد األغراس واألشجار المقتناعدأأنواع و 9الجدول 

 العدد نوع النباتات واألشجار المغروسة

 000 ورد موسمي

 011  (hibiscus)هيبيسكيس

 11 نبات موسمي

 01  (alternanthéra) ألتيرننتيرا

 00 الرانج

 06 الفيكس

 0 النخيل
 .0119: التقرير السنوي ألنشطة األقسام والمصالح الجماعية  المصدر

" يهيئ مختلف برنامج جماعي للتنميةفي نفس السياق وتماشيا مع ضرورة إحداث "

تضمنت مسودة اإلعداد لهذا ، سنوات 1المشاريع والتوجهات االقتصادية واالجتماعية والبيئية لكل 

البرنامج بعض الجوانب المرتبطة بالمساحات الخضراء والتشجير داخل الجماعة الحضرية لمدينة 

لمراحل مقارنة بالن تشكل االستثناء والقصر الكبير. ويالحظ أنها ذات معاني عامة وغير محددة 

 س فوائدها.يبختفي تجاهل أهمية الفضاءات الخضراء و ،السابقة

د جاءت النقاط المتعلقة بوضعية البيئة والتنمية المستدامة )الفضاءات الخضراء( ضمن مشروع وق

 :  بلورة المخطط الجماعي للتنمية كما يلي

o عمليات مكثفة للتشجير بالمدينة، 

o التنسيق مع جمعيات تشتغل على البيئة، 

o استغالل جنبات وادي اللوكوس كمتنفس طبيعي للساكنة، 

o بخصوص البيئة خلق بنك معلومات، 

o تشجيع النوادي البيئية، 

o ( تشجيع التشجير في األحياء الهامشيةSECF, 2009). 

 خاتمة
رغم توفر ظروف مالئمة لخلق بيئة حضرية تتسم بانتشار المساحات الخضراء داخل 

المجال الحضري بكيفية منتظمة ومتوازنة ما بين أحياء مدينة القصر الكبير، إال أن مجموعة من 

 طات والتراكمات السابقة والحالية تأزم الحالة البيئية للمدينة.التخب

رصدنا مجموعة من المسببات األساسية في ندرة وتدهور الفضاءات  ،فمن خالل العمل الميداني

 : الخضراء نوردها كالتالي

التوسع العشوائي للمدار الحضري لمدينة القصر الكبير سبب رئيسي في تدمير الحزام  -

يعي للمدينة من جهة ولجهود المواكبة البيئية على مستوى المساحات الخضراء األخضر الطب

 لألحياء غير القانونية من جهة ثانية، في ظل الخروقات القانونية على مستوى التعمير.

الوضع البيئي بمدينة القصر الكبير عموما هو نتاج إخفاق منظومة تدبير جماعي على مر  -

التخطيطي للجماعة الحضرية وارتباط االختيارات بالحفاظ  السنوات، مرده تواضع المستوى
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على التوازنات السياسية داخل المجالس البلدية، وإن تواجدت اإلرادة فإن وضعية االستدراك 

 ومواجهة ركام المشاكل والقضايا اآلنية والمستعجلة تبقى ذات طابع استعجالي.

الهوة ما بين مجال  تضايا المحلية وسعغياب المبادرات الحقيقية في إشراك الساكنة في الق -

البلدية والسكان وهذا ما تتضح مالمحه في ندرة حمالت التحسيس الموجهة للمواطنين، 

والالتربوي في التعامل  ألخالقيلوتدني مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والسلوك ا

مع المساحات الخضراء
4

 فتكاثرت بذلك عوامل اإليذاء.، في ظل تدني الدور التربوي للتعليم، 

تدني الميزانية المخصصة للفضاءات الخضراء وارتباط تواجدها بفائض التدبير والتسيير  -

 والتجهيز البلدي.

عدم تواجد فضاءات ترفيهية خاصة باألطفال يجعل من الحدائق بوسط المدينة عرضة  -

 لإلتالف والتدهور في غياب آليات قانونية وأمنية لحاميتها.

 : جانبنا نفصح عن بعض االقتراحات العملية في هذا الصددمن 

: االهتمام بضفاف وادي اللوكوس كأولوية، من خالل خلق منتزهات طبيعية كفيلة  أوال

طول امتداده حول مجال المدينة مع تشجير كثيف،  ىبدرء التدهور التي تشهده، وحزام أخضر عل

 ل وساكنة المدينة بعيدا عن حدائقها الداخلية العتيقة.واألمل هو خلق جو من المتعة والترفيه لألطفا

: تشجير جنبات الشريط السككي داخل المدينة وتنظيفه وتسييجه طبيعيا وتأهيله  ثانيا

ليصبح حزاما أخضر داخلي يساعد على امتصاص الغازات الملوثة لهواء المدينة والمنبعثة من 

 واألزبال التي يشهدها الشريط بشكل مستمر. عوادم السيارات، وحال في وجه تراكمات القمامة

: إحداث حدائق عمومية جديدة بكل من طريق العرائش وطريق أوالد احميد وطريق  ثالثا

 تطفت كفضاءات خضراء مواكبة للتوسع المطرد لمجال المدينة.

: إعادة النظر في متطلبات المدار الحضري على مستوى المساحات الخضراء  رابعا

 هكتار لمدينة القصر الكبير. 111خضم التطور اإلداري الجديد الذي أضاف  والتشجير في

: حراسة وعناية لألماكن المسجلة كمساحات خضراء ووضع عالمات تنبيهية  خامسا

 الحفاظ على التراث الطبيعي لمدينتهم. على وتوضيحية لمساعدة وإرشاد زوار هذا الفضاء وحثهم 

عي غني تتواجد به جل اإلمكانات الطبيعية والمناخية إن مدينة القصر الكبير مجال طبي

رتجالية خاصة على لجعله فضاء بيئيا بامتياز، لكن مسار تدبيره وتهيئته انتابتها التخبطات واال

يشكل العائق األساسي ليس في وجه المساحات الخضراء فحسب بل على وهذا مستوى التعمير، 

 واضر الوطنية. وهي صفة تتقاسمها جل الح جميع المستويات

 : المراجع
بحث لنيل  ،التلوث بالنفايات الصلبة، حالة مدينة القصر الكبير 0119الرحماني محمد 

 ص. 611 ،مرتيل، شهادة الماستر بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان

تصميم الفراغات الحضرية في المدن الحضرية الجديدة،  6991عصام الدين محمد علي 

 ماجستير كلية الهندسة، جامعة أسيوط، مصر.رسالة 

"دراسات في التخطيط العمراني" جامعة اإلمارات العربية  6911كمال الدين عفيفي أحمد 

 المتحدة، العين.

                                                 
وذلك ألسباب مختلفة أهمها النزعة الفردية  %16في حمالت النظافة داخل األحياء  الساكنةبلغت نسبة عدم مشاركة  4

 .(0119 الرحمانيوضعف الوعي البيئي )
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دراسة تقييم البيئة بمنطقة اللوكوس  6991الفالحي باللوكوس  لالستثمارالمكتب الجهوي 

 تب علوم األرض مك -مصلحة الهندسة  -االستصالحات، قسم 6991

محدد( المعايير الجغرافية للمساحات الخضراء والحدائق  الموساوي محمد عرب )غير

ونظم تصميمها في المدن العربية، مدينتي دبي في اإلمارات العربية المتحدة وصبراتة في ليبيا 

 نموذجا.

 المصادر

المتعلق  00-91والقانون  60-91المتعلق بتنفيذ قانون التعمير  6990يونيو  61ظهير 

يوليوز  60الجريدة الرسمية 0609العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات العدد  التجزئاتب

6990. 

الجريدة الرسمية  ،0101المتعلق بالميثاق الجماعي العدد  11-11القانون رقم 

 .0110 نونبر 06

المتعلق بمكافحة تلوث  60-10المتعلق بحماية واستصالح البيئة والقانون  66-10القانون 

 .0110يونيو  69، الجريدة الرسمية 0661الهواء العدد 

 -سلسلة نصوص ووثائق  - 0161المتعلق بالمناطق المحمية، يوليو  00-11القانون رقم 

 .0166لإلدارة المحلية والتنمية  : القانون الوطني. المجلة المغربية الجزء األول

ملصقات إلكترونية للمحافظة على البيئة  (GREEN PEACES) 2010غرين بيس 

 بلبنان.
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