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Recherche 

 تأثير التوسع الحضري على تدبير التطهير السائل وسبل تحقيق التنمية

 .مقاطعة المنارة حالة ،بمراكش المستدامة

Impact de l'urbanisation sur l’assainissement liquide et 
développement durable, cas de l’arrondissement urbain de la 
Ménara (Marrakech) 

The impact of urban expansion on the management of liquid 
sanitation and sustainable development in Marrakech, the case of 
the Menara District 

 أوكيناز عبد الكريم، نبيل لحسن 

 جامعة عبد المالك السعدي

 : الملخص

التوسع الحضري على تدبير التطهير السائل بمقاطعة المنارة، تتناول هذه الدراسة تأثير 

، لم يرافقها بمراكش التي استقطبتها مقاطعة المنارة ،فالنمو الديمغرافي المرتفع وتيارات الهجرة

 إنتاج سكن مناسب، وال بنيات تحتية مهمة، الشيء الذي أثر بشكل سلبي على نسيجها الحضري.

التي تؤثر على التوازنات البيئية بالمقاطعة، فاالرتفاع  الكبرى التحديات أحد العمراني التوسع شكل

الكبير لحجم المياه العادمة المنتجة )في ظل غياب اإلمكانيات المالية الكافية، والموارد البشرية 

أدى  المؤهلة للتدبير، وضعف التغطية سواء بالنسبة ألحياء السكن غير الالئق أو األحياء الجديدة(

 تدهور البيئة الحضرية بهذه المناطق.إلى 

تتوخى  تيفي السنوات األخيرة، إنجاز مجموعة من المشاريع ال المنارة مقاطعة عرفت

الحفاظ على الموارد المحلية وضمان استدامتها )محطة تصفية المياه العادمة مثال(، الشيء الذي 

عمومـا، سواء من خالل تحسين البيئة  كانت له مجموعة من التأثيرات االيجابية على الساكنة والبيئة

المراكشية أو التقليـل من الملوثات )تحسين جودة عيش الساكنة المستقرة في مجال انتشار مياه 

العزوزية(، أو التقليص من استعمال الموارد الطبيعية الغير المتجددة )إعادة استعمال مياه الصرف 

أن للحصول على طاقة متجددة ونظيفة، من خالل  المعالجة في سقي المجاالت الخضراء مثال(، كما

استرداد موارد مالية هامة ، بفضل ةيجابيإتوليد البيوغاز في محطة تصفية المياه العادمة أثارا 

دون أن ننسى أن التخفيض من االنبعاثات  ستسمح بالتقليل من الكلفة المالية لتدبير محطة المعالجة.

الغازية في هذه المشاريع، يمكن أن يستغل في إطار آلية التنمية النظيفة لجذب االستثمارات، 

 والحصول على موارد مالية مهمة، ستفتح آفاقا جديدة لتحقيق التنمية المستديمة.
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  :الكلمات المفتاح 

، معالجة المياه التنمية المستدامة ،ر السائلالتطهي ، البيئة الحضرية،التوسع الحضري

 .، المغرب، مراكشالعادمة، مقاطعة المنارة

Résumé : 
Cette étude traite de l’impact de l’urbanisation sur l’assainissement liquide 

dans l’arrondissement urbain de la Ménara (Marrakech). En effet, la croissance 

démographique très élevée et les courants d’immigration, en l’absence de création 

d’habitations salubres et d’instauration d’une infrastructure adéquate, ont affecté 

considérablement ce tissu urbain. L’urbanisation représente l’un des grands défis 

affectant les équilibres dans l’arrondissement de la Ménara. Cela est dû à 

l’augmentation accrue du volume des eaux usées produites en l’absence de moyens 

financiers suffisants, de ressources humaines qualifiées à ce propos, en plus d’une 

insuffisance de drainage des logements et des nouveaux quartiers non structurées. 

Tous ces facteurs ont conduit à une dégradation de l’environnement urbain. 

Au cours des dernières années, l’arrondissement de la Ménara a connu la 

réalisation d’une série de projets, prévoyant la préservation des ressources locales, 

et leur durabilité (station de traitement des eaux usées par exemple). Tout cela a eu 

une série d’effets positifs durables sur la population et l’environnement d’une 

façon générale, ce qui se manifeste par une amélioration de l’environnement 

Marrakchi, suite à une réduction des polluants et à la réutilisation des eaux usées 

traitées pour l’irrigation d’espaces verts. 

La production du biogaz dans la station de traitement des eaux usées, en 

tant que source d’énergie propre et renouvelable, a permis de créer des ressources 

financières importantes utiles dans la gestion de cette station. Cette tendance a 

contribué à la réduction des émissions de gaz, et pourrait attirer des investissements 

tout en contribuant, localement, au développement durable. 

Mots clés :  
Urbanisation, environnement urbain, assainissement liquide, 

développement durable, traitement des eaux usées, arrondissement de la Ménara, 

Marrakec, Maroc. 

Abstract :  
This study addresses the effect of urban expansion on the management of 

liquid sanitation in the Menara Disrict, Marrakech. The very high population 

growth and immigration flows, in the the creation of safe homes and the 

establishment of an adequate infrastructure, have considerably affected this urban 

area. The urbanization represents one of the major challenges affecting the 

environmental balance in the Menara District. This is due to the increased volume 

of wastewaters rejected in the absence of sufficient financial means, qualified 

human resources in this regard, in addition to inadequate drainage of housing and 

new unstructured neighborhoods. All these factors have led to a deterioration of the 
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urban environment. In recent years, the Menara District knew the realization of a 

series of projects, providing for the preservation of local resources and their 

sustainability (a wastewater treatment plant, for example). All this has a series of 

lasting positive effects on the population and the environment in general, which is 

reflected in an improvement of the Marrakchi environment, due to the reduction of 

pollutants and the reuse of the treated wastewater for irrigation of green area. 

The production of biogas in the wastewater treatment plant as a source of 

clean and renewable energy has created significant financial resources for the plant 

management. This trend has contributed to the reduction of gas emissions, and 

could attract investment while contributing to sustainable development at the local 

level. 

Key words : 

Urbanization, Urban Environment, Liquid Sanitation, Sustainable 

Development, Wastewater Treatment, Menara District, Marrakech, Marocco. 

 

Abréviations Signification 

ABHT Agence du Bassin Hydraulique du Tensift. 

DBO5 Demande Biochimique en Oxygène pendant 5 jours 

DCO Demande Chimique en Oxygène 

MDP Mécanisme de Développement Propre 

MES Matière en Suspension 

ONEP Office National de l’Eau Potable 

RADEEMA Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de Marrakech 

SDAL Schéma Directeur d’Assainissement Liquide 

SDALM Schéma Directeur d’Assainissement Liquide de Marrakech 

SDAU Schéma Directeur d’Aménagement Urbain 

VRD Voirie et Réseaux Divers 
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 .المقدمة

مدينة مراكش في السنوات األخيرة توسعا حضريا مطردا جعل منها عاصمة عرفت 

جهوية بكل المقاييس، تمارس جاذبية على مختلف االستثمارات االقتصادية )السكنية والسياحية(، 

كانت  ةالشيء الذي انعكس على المظهر العام لمجالها الحضري، لكن هذا التحول الذي شهدته المدين

 ثار السلبية على البيئة.له مجموعة من اآل

 في مراكش عموما )ومقاطعة المنارة خصوصا( لمدينة الحضري التوسع وبما أن آلية

 السكنية والسياحية المناطق إلحداث بالضواحي جديدة فتح مجاالت إلى ذلك أدى فإن مستمر، تزايد

والتي تعتبر من  ،لمقاطعةا غرب المجاالت قوي، ليس فقط بفتح بشكل سيؤثر ذاوه .والصناعية

بل سيزيد من المشاكــل  ،لتعميرل، نفيس المحيطة بالمدينة ككل وادبأحسن المجاالت الفالحية المسقية 

 االزدحام، وتلوث الهواء، وتطور حجم النفايات الصلبة والسائلة. : البيئية

ويصعب وبما أن االختالالت البيئة الناتجة عن التوسع الحضري بمقاطعة المنارة كثيرة، 

اإلحاطة بها كلها، فسوف نركز في هذا المقال على دراسة نتائج هذا التوسع على تطور كميات 

النفايات السائلة المنتجة، والمشاكل التي تسببها للساكنة المحلية )تلويث الفرشة الباطنية، والروائح 

ة لتدبير هذا القطاع مرا((. وسنقف على أهم التدابير التي اتخذتها المصالح اإلدارياألو الكريهة

)إعادة هيكلة وصيانة الشبكة، وإنشاء محطة لتصفية المياه العادمة(، ثم الصعوبات التي تواجه 

)غياب اإلمكانيات المالية الكافية، والموارد البشرية المؤهلة للتدبير، وضعف تغطية يه القائمين عل

 األحياء الجديدة(. شبكة الصرف الصحي سواء بالنسبة ألحياء السكن غير الالئق أو

من أجل معالجة هذا الموضوع قمنا بالبحث في العالقة السببية الموجودة بين المسبب 

)التوسع الحضري(، والسياسة المتبعة )تدبير التطهير السائل( بمدينة مراكش والمؤسسات المسؤولة 

 المنارة. )تدبير مفو(( تحت رقابة الجماعات المحلية، وذلك من خالل دراسة حالة مقاطعة

والتحليل واالستنتاج، قصد تحديد اآلليات، وفهم  التشخيص أساسها اعتمدنا منهجية

 حاولنا، وهصيرورة التوسع الحضري بمراكش، والوقوف على أهم االختالالت التي تشوب تدبير

استجالء مختلف اإلجراءات والتدابير المتخذة للحد من تأثيره على البيئة الحضرية في أفق تحقيق 

 .التنمية المستدامة بمقاطعة المنارة

 المنهاج :

أكبر مقاطعة من حيث عدد قيد الدراسة  الموضوع ينبني على إشكالية مفادها أن المقاطعة

، وهي نفسها المدينة المسجلة في التراث العالمي وتاريخها عريق حتى اشتق منها مراكشب السكان

. وبها معلمات نموذجية في وفرة الماء والخضرة (wikipedia, 2017) (Marocos)اسم المملكة 

 )المنارة المعلمة المشهورة، الخطارات(، ومع ذلك ينوء كاهلها بأعباء بيئية ثقيلة.

 : انطلقنا من فرضيتين

لعل التوسع الحضري المتسارع الذي تعرفه المقاطعة الحضرية المنارة سيؤثر سلبا على  -

يؤدي إلى تدهور البيئة الحضرية داخل المقاطعة تدبير قطاع التطهير السائل، وهو ما س

 وخارجها )مناطق انتشار المياه العادمة(.

لعل استعمال بعض التقنيات والتكنولوجية الحديثة في تدبير هذا القطاع )تصفية وإعادة  -

استعمال المياه العادمة، معالجة وإعادة استعمال الحمأة الناتجة عن التصفية، ثم استخراج 
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 في ساهمت أثناء معالجة الحمأة وإعادة استعماله في تشغيل المحطة( عناصر البيوغاز

 .المفو( التدبير إطار في للقطاع والمستدام الجيد التدبير

ولتمحيص الفرضيتين السابقتين والتأكد منهما في الميدان، اعتمدنا على استمارة ميدانية 

على الملحقات اإلدارية الست المكونة ها أسرة من ساكنة مقاطعة المنارة، تم تقسيم 022شملت 

، في 0202هذا العمل الميداني في صيف تم لمجال المقاطعة بما يتناسب مع حجمها الديموغرافي. 

 بحث الماستر. تهيئإطار 

 التوطين :

تشكل المقاطعة الحضرية للمنارة، إحدى المقاطعات الحضرية الخمس المكونة للجماعة 

الحضرية لمدينة مراكش، وتضم ست ملحقات إدارية هي الحي الحسني، واإلنارة، وسيدي غانم، 

، 0222نسمة سنة  663 281وأزلي، والمحاميد وأسكجور، وقد قدرت ساكنتها اإلجمالية بحوالي 

 هـ 200 6، أما مساحتها فتصل إلى 0202نسمة سنة 000 892 تصل ساكنتها إلىومن المنتظر أن 

، وبذلك تشكل ثاني أكبر مقاطعة حضرية بالجماعة (0202الجماعة الحضرية لمدينة مراكش )

  .الحضرية لمراكش، بعد النخيل

 .توطين منطقة الدراسة :0 الشكل

 
 .0202وكيناز أعبد الكريم :  المصدر
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 : ويحدها

 وحربيل. واحة سيدي إبراهيم لكل من : الجماعة القروية شماال 

 الجماعة الحضرية المشور القصبة والجماعة القروية لتسلطانت. جنوبا : 

 تين لكل من مشور القصبة وجليزالحضري تين: المقاطع شرقا. 

 (.0الشكل : الجماعة القروية سعادة ) غرباو 

 .واقع حال التطهير السائل بمقاطعة المنارة تشخيص 1

  .التطهير السائل بمقاطعة المنارة 1.1

 .نسبة ربط عالية، لكن بشكل غير متكافئ 1.1.1

: المدينة العتيقة، والنخيل،  يتكون الحيز الحضري المراكشي من ست مقاطعات إدارية هي

ن داخلها بشكل جد وجيليز، وسيدي يوسف بن علي، والمنارة وباشوية القصبة، ويتوزع السكا

 : متفاوت، كما يتضح من خالل الجدول اآلتي
 الحضرية لمدينة مراكش. السكان حسب المقاطعات : توزيع 1 الجدول

 

 المقاطعات الحضرية

نسبة  الزيادة 4001 4991

 الزيادة

(%) 

تقديرات 

عدد  2030

 السكان

عدد 

 األسر

عدد 

 السكان

عدد 

 األسر

 16000 12.00- 3014- 4548 22111 4793 25125 المشور القصبة

 103000 13.05- 25090- 35929 167233 37945 192323 العتيقة المدينة

 119000 7.21 8403 23776 124935 20082 116532 سيدي يوسف بنعلي

 197000 16.72 24796 37030 173101 27680 148305 ليزيج

 85000 41.08 15756 10968 54111 6915 38355 النخيل

 892000 89.80 133260 57403 281663 27003 148403 المنارة

 1417000 23.03 154111 169654 823154 124419 669043 مراكش

 .0222 و 0992ن والسكنى اللسك ينالعام ينحصاءاإل:  المصدر

تراجعت أن بعض المقاطعات قد  ،وبشكل جلي ،0تظهر اإلحصائيات الممثلة بالجدول 

، بينما تعدت 0222 و 0992بين  % 00باشوية القصبة عرفت تناقصا مهما وصل إلى فساكنتها، 

، هذا التراجع بانغالق (0222) ويفسر فضل هللا. في نفس الفترة بمقاطعة المدينة % 00هذه النسبة 

مجال محصور إداريا ال هناك بكامله، والمجال  استهالكالمدينة العتيقة المحاطة بأسوارها، حيث تم 

باإلضافة إلى انتشار ظاهرة الريا( ودور الضيافة ، هـو مشور القصبةويسمح بالتوسع فيه 

واتجهوا السياحية، التي نتجت عن تخلي عدد مهم من الساكنة عن منازلهم داخل المدينة العتيقة، 

سيرة...(. بالمقابل عرفت المقاطعات األخرى الموالمحاميد، وللسكن في األحياء الجديدة )الداوديات، 

مقاطعة سيدي يوسف )مثل تطورا سكانيا ايجابيا، إذ يمكن التمييز بين تلك التي عرفت تزايدا خفيفا 

، أما (% 02 المقاطعة الحضرية لجيليز بحوالي )مثل، ومتوسطا (%2بن علي بنسبة زيادة بلغت 

، حيث فاقـت على التوالي % 92 و 20 زايدا مهما بنسبت امقاطعتي النخيـل والمنـارة، فقـد عـرفت

 .(0222 )فضل هللا، نسمة 000 133ذه األخيرة ه الزيــادة اإلجمالية في

بالمجال  ةالديمغرافيالكثافة  زيادة فيعنه  تإن تطور الساكنة الحضرية بالمدينة نتج

تشير اإلسقاطات السكانية، إلى أنه من المنتظر أن تصل ساكنة المنارة إلى . والحضري لمراكش
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ينتج عنه تركز سكاني مهم في الجهة الغربية س، وهو الشيء الذي 2030نسمة سنة  000 892

، (، )أكثر من أربعة أخماس الزيادة السكانية التي سجلتها مراكش بأكملها0220والمباركي،  الحالي)

 حدثت بمقاطعة المنارة(. ،0222 و 0992بين  ما

إلى التوزيع المجالي لهذه الساكنة داخل الملحقات الست المكونة لمقاطعة المنارة،  إذا عدنا

الملحقة اإلدارية للحي الحسني سنجد أن، 0222وحسب إحصاء 
1
 703 46نسمة، تليها كل من ملحقة أزلي بـ  769 74 الصدارة من حيث عدد السكان بتحتل  

سيدي ملحقة نسمة، وأخيرا  320 37ملحقة أسكجور بـ فنسمة،  432 54ـ نسمة، وملحقة المحاميد ب

 .نسمة 278 12غانم الذي ال يتجاوز فيه عدد السكان 

صاحبت هذه الزيادة الديموغرافية مجموعة من المشاريع السكنية العمومية، والخصوصية، 

رافق األساسية للحياة اليومية للساكنة، والتي تزحف على هذا المجال، الذي هو في األصل مجال والم

فارتفاع التركز والنمو السكاني في  .فالحي يعرف تراجعا مستمرا نتيجة لهذا الزحف العمراني

مناطق جغرافية محددة، وتوسع األحياء الفقيرة في المجال الحضري، وازدياد الهجرة من منطقة إلى 

 أخرى، عوامل غالبا ما يكون لها تأثير سلبي على البيئة من خالل تطور حجم المياه العادمة.

شبكة التطهير السائلعنيين بوصل عدد الم
2
 حولي 0222-00-00 اكش إلى غايةبمدينة مر 

أما بالنسبة لحجم المياه المستعملة المطروحة،  في مقاطعة المنارة، 093 56، منهم نسمة 688 177

م000 50تطورا ملموسا، نتيجة لتزايد الساكنة المراكشية، حيث انتقل من  بدورهفقد عرف 
0

/اليوم 

م000 73 ، إلى0992سنة 
0

م000 120، ليصل إلى حوالي 0222/اليوم سنة 
0

، 0202/اليوم سنة 

 من نسبة مجموع هذه المياه %8وتشكل المياه المستعملة في األنشطة الصناعية حوالي 

(RADEEMA, 2009). 

، أن معدل الربط بشبكة الصرف الصحي بمقاطعة 0يظهر من خالل معطيات الشكل 

 .89,4% المنارة يصل إلى
3
(MONOGRAPHIE DE L’MHAMID, 2006)،  وهو معدل

، وبالرغم %82يفوق معدل الربط بالنسبة لمجموع المدار الحضري لمدينة مراكش الذي ال يتجاوز 

من أن مقاطعة المنارة تعرف نسبة ربط عالية، إال أنها تبقي متفاوتة وتتوزع بشكل غير متكافئ بين 

لمقاطعة والتي يمكن أن نميز فيها بين ثالث اة التي تشكل مختلف األحياء المكونة للملحقات اإلداري

 : مجموعات
 

                                                            
إحصائياتها، قبل هذا التقطيع ف، وبالتالي 0222لم تحدث إال بعد التقطيع اإلداري لسنة  إلنارةالملحقة اإلدارية ا -1

 ، كانت تدمج في إحصائيات الملحقة اإلدارية للحي الحسني.االداري
يعرف الولوج لخدمة التطهير السائل بإمكانية تخزين وتصريف المياه المستعملة خارج مكان السكن، بدون أن تسبب  - 2

. أما الصبان فيصف شبكة التطهير بأنها (AUBOURG & al. 2007) ضررا بالنسبة لألفراد أو إلى بيئتهم القريبة

وتصريف مياه األمطار والمياه المستعملة داخل تجمع  تتكون من مجموعة من المنشآت التقنية، التي تضمن جمع ونقل

في الوسط المستقبل مع احترام متطلبات الصحة العمومية وحماية البيئة، وتشكل إلى جانب محطة  هارميوسكني، 

 (.2006، )جعواني المعالجة والمنشآت الخاصة، التي تهدف عموما إلى تحسين وضعية الشبكة ما يسمي بنظام التطهير
من العينة  %15,5 وقت الذي تعتمد فيهال في % 84,5بمقاطعة المنارة السائل  التطهير بشبكةتتجاوز نسبة الربط  ال - 3

 (.0202 صيف ،)العمل الميداني المستجوبة على الحفر لتصريف نفاياتها السائلة
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.0222الملحقات اإلدارية لمقاطعة المنارة  يف: معدل الربط بشبكة التطهير السائل  1الشكل

 

 .0222 منوغرافيات الملحقات اإلدارية المكونة لمقاطعة المنارة : المصدر

  فيهما  ل، تصتضم كل من الملحقتين اإلداريتين الحي الحسني وأزلي : األولىالمجموعة

في الثانية، % 91,3 في األولى و % 95,3 نسبة ربط الساكنة بشبكة التطهير السائل إلى

واألحياء التي مازالت تعرف  .المقاطعةبأعلى نسب ربط بشبكة التطهير السائل  وهما

ملحقة الحي الحسني، وكل من ب كاسطور : حي عجزا في خدمة الصرف الصحي هي

 مرتبطين بالشبكة بملحقة أزلي. رحال وعرصة بالل غير عرصة

 ال تتجاوز نسبة الربط بشبكة التطهير السائل في كل من المحاميد  : المجموعة الثانية

في  % 78,6 ، إذ تصل هذه النسبة إلى% 89,4 مقاطعةالوأسكجور، معدل الربط داخل 

يمكن تفسير ضعف نسبة الربط بهاتين الملحقتين وفي أسكجور.  73,5 %المحاميد و

ومن بين أهم الدواوير التي مازالت تعاني من غياب . بتوفرهما على عدد مهم من الدواوير

 دار الحمراءو 0 و 0 أدرارو الربط بشبكة الصرف الصحي نجد كل من دوار تكوتات

الحفرة والكومي بملحقة و رناويالكوبن أحمد، و كريو الرقوانوالمعصرة و حاحاو

 ،02بلوك و وليموري شعوف والرخا ويرأما بملحقة المحاميد، فنجد كل من دوا .أسكجور

 ،)العمل الميداني 2 سعادةالو 0 سعادةوال الزرقطوني باإلضافة إلى كل من تجزئات

0202.) 

 تتكون من ملحقة سيدي غانم، والتي تشكل بها نسبة الربط بشبكة  : المجموعة الثالثة

حيث تسجل البنية  .% 49,7 مقاطعة بنسبةالالتطهير السائل أضعف نسبة ربط داخل 

التحتية الخاصة بالصرف الصحي أكبر عجز داخل المقاطعة، وبالخصوص في كل من 

عة من الدواوير كالسوداني ، باإلضافة إلى مجمووالعيادي والعزوزية المسار والكندافي

 .وبلمجد

وتتخلص ساكنة المنطقة من المياه المستعملة، إما عن طريق حفر الصرف الصحي، أو 

داخل أزقة هذه األحياء، وهو ما يتسبب في تلويث الفرشة الباطنية "قنوات" مفتوحة إلقائها في 

 انتشار مجموعة من األمرا(.و
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 .قطاع التطهير السائل دور وثائق التهيئة والتعمير في تدبير 1.1.1

في أن حماية البيئة بالوسط الحضري تشكل واحدا من أهم أهداف التخطيط  ال يشك أحد

الحضري، فقانون التعمير والتخطيط الحضري، ومقاومة التأثيرات السلبية على البيئة الحضرية، 

المدينة وعقلنة استعمال ن الكل يبحث عن العيش الكريم داخل كلها عناصر متداخلة فيما بينها، أل

 الموارد الطبيعية.

تلعب وثائق التهيئة والتعمير دورا ال غنى عنه في ضبط المجال وضمان التأطير و

المتوازن للنمو الحضري، ومن ثمة فإن انعكاساتها على التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

وفقا ( السائل التطهير)جة المشاريعبحيث أنها تقدم األساس التخطيطي الالزم لبرم ،مهمة جدا

 العامة للتهيئة االختياراتكما أنها تعطي ، )0220سلطان، (لتوقعات النمو الحضري

(TABBAI, 1999). 

 : نجدالتطهير السائل ومن بين الدراسات التي تدمج 

 من خالل الدراسات األولية للتهيئة والتعمير السائل التطهير 
جة ذنمواإلسقاطات وتشخيصية  والتعمير من أربع مراحل :يمر إنجاز وثائق التهيئة 

 تلخيص مجموع النتائج.ومتغيرات التهيئة 

العناصر المتعلقة بالبيئـة الحضرية هـي الدراسـة  االعتباربعين  انتأخذ انتلن الاالدراست

فحص موقع  في مرحلة التشخيص، حيث يتم في األولى انتنجز انوالدراسات القطاعية الت ،المجاليـة

الدراسة الذي يضم مجموع المعطيات الطبيعية التي من شأنها التأثير على التنمية المجالية للمدينة 

بينما يتم في  راهات التي تنتج عن هذه العناصر.كالطبوغرافية والجيومرفلوجية والمناخ واإلك

أساسا بالدراسات  الدراسات القطاعية التركيز على مستقبل وضع البيئة الحضرية، ويتعلق األمر

 شبكة الطرق والشبكات المختلفةالمتعلقة بالسكن و
4
 (V.R.D) والبيئة

5
. 

 من منظور المخطط المديري للتهيئة الحضرية ومخطط التهيئة السائل التطهير 
أداة من أدوات التخطيط الحضري  "SDAU"يشكل المخطط المديري للتهيئة العمرانية 

واستشراف التعمير في رقعة مجالية محددة سلفا لمدة  ،التي تهدف إلى تهيئة التجمعات السكانية

ويوجه التوسع العمراني  ،يحاول محو االختالالت التي تطبع المجال الحضري، كما أنه زمنية معينة

 المقبل للمجاالت الحضرية ومناطق نفوذها المباشر.

ف هذه الوثيقة إلى تحديد النظرة الشمولية لمستقبل المدينة، ووضع تنظيم مجالي دقيق، تهد

وقواعد عامة لمختلف استعماالت األر( التي تفر( على كل التجمعات الحضرية، ليس فقط داخل 

شريطة أن تكون مشمولة بمخطط توجيه التهيئة  ،مدارها الحضري، بل حتى على هوامشها

 والمناطق التي يحضر فيها البناء، إما ،وم بتحديد مناطق البناء حسب أنواعهالعمرانية، فهي تق

 مراعاة لفائدتها اإليكولوجية أو لتجنب تركز السكن غير الالئق قبل إحداث التجهيزات الضرورية

                                                            
هي دراسة قطاعية تدخل ضمن الدراسات األولية إلنجاز وثائق شبكة الطرق والشبكات المختلفة، و" VRDدراسة " -4

التهيئة والتعمير، وتقوم هذه الدراسة بتحديد شبكات كل من المياه الصالحة للشرب والتطهير السائل والطرق والكهرباء 

تحديد األحياء التي  وشبكة الهاتف، حتى ال يقع خلط بين هذه الشبكات أثناء عملية التجهيز أو إعادة الهيكلة. ويتم فيها

تستفيد من الماء الصالح للشرب والتي ال تتوفر عليه، كما تعمل على تحديد المناطق التي تعرف عجزا في شبكة التطهير 

 السائل.
 تهتم أساسا بتحديد مختلف مصادر التلوث ودرجة خطورتها وإعطاء اقتراحات للحد منها. - 5
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(TABBAI, 1999) باإلضافة إلى تحديد مبادئ الصرف الصحي، واألماكن الرئيسة التي تصب ،

وبصفة عامة  .(0228 ،)فارس عملة، واألماكن التي توضع فيها النفايات المنزليةفيها المياه المست

بغية تنسيق أعمال التهيئة التي  ،تنطيق دقيق للمجاالت الخاضعة لنفوذ خطة توجيه التهيئة العمرانية

 (.0220 ،) سلطان يقوم بها جميع المتدخلين بما فيهم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة

: فهو وثيقة قانونية استشرافية ضرورية، تعمل على تخصيص مختلف  أما مخطط التهيئة

الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي يمكن أن  المناطق بحسب الغر( األسا

ترسيم حدود المساحات الخضراء العامة )األماكن المشجرة والحدائق . وتعمل على تمارس فيها

المحدثة  مرافقتحديد ضوابط استعمال األراضي والضوابط المطبقة على البناء والووالبساتين(، 

ويهدف هذا المخطط بصفة عامة إلى تطبيق األهداف التي تم  .(0228 ،)فارس لمصلحة النظافة

 لتهيئة العمرانية.إقرارها في المخطط المديري ل

على المحافظة على البيئة الطبيعية بدقة أكبر من مخطط التنمية، إذ  "SDAU" يركز

كما أنه يهتم ببعض التدابير التي من شأنها حماية البيئة  ،من بين أهدافه الرئيسة المباشرةهدفا يتخذها 

يشغل حيزا مهما من المجال مراقبة التوسع الحضري وإنتاج السكن الذي مثل بطريقة غير مباشرة، 

 ، وكذا من خالل إعداد استراتيجية لترحيل أو إعادة هيكلة الدواوير المتواجدة بالمقاطعة.الحضري

 المخطط المديري للتطهير السائل 
يتم تدبير قطاع التطهير السائل بمدينة مراكش بناء على التوجهات الكبرى التي حددها 

"، والذي أنجز من طرف الوكالة SDALMدينة مراكش "المخطط المديري للتطهير السائل لم

، بتمويل مشترك 0990و  0988المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش في الفترة الممتدة بين 

 بينها وبين البنك الدولي.

. ويهدف هذا المخطط إلى 0222" عدة مرات كان أخرها سنة SDALMتم تحيين "

 : لضمان التدبير الجيد للقطاع من خال

 ،إيجاد حلول لمشاكل جمع ونقل وطرح المياه المستعملة ومياه األمطار 

 ،وحماية البيئة، خصوصا األوساط المستقبلة للمياه المستعملة 

  واقتراح تدبير عقالني للتطهير لضمان فعالية وصيانة واستمرارية المشاريع

 .Monographie de l'environnement de Marrakech, 1998) المنجزة )

ويقدم هذا المخطط برنامجين للعمل : األول مستعجل على المدى القريب، والثاني 

 لالستثمار يهم هيكلة وإعادة تأهيل شبكات التطهير والحد من الفيضانات ومعالجة المياه العادمة.

 .أهم المشاكل التي تعتري التطهير السائل بالمقاطعة 1.1.1

يؤثر ويعتبر قطاع التطهير السائل من القطاعات التي تهم العديد من اإلدارات العمومية، 

على مجموعة من مناحي الحياة اليومية بالمدينة، وله تقاطعات مع مجموعة من الميادين، فارتباطه 

بالقطاعات  بالتعمير، وإطار الحياة والصحة العمومية، وتأثيره على البيئة والموارد المائية، وارتباطه

تدبيره يتعر( لمجموعة من المشاكل سوف نعر( ألهمها اإلنتاجية، وتشجيع االستثمارات، يجعل 

 : في النقط اآلتية
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 .النفايات السائلة 1.1

 .لنفايات السائلة المنزليةا 1.2.1

لمدينة في كل مستوياته، بايخضع التخطيط لشبكة التطهير السائل للتخطيط الحضري 

يضع في حسبانه إشكالية التطهير السائل. فنمو حركة التعمير بمراكش وعلى كل تعمير مستدام أن 

دمج مجموعة من الدواوير خالل عمليات تجعلها تتوسع على حساب أراضي جديدة في الضواحي، و

 ،ما يطرح مشكل القياسات المعتمدة في شبكة التطهير السائل وهوتوسيع المدار الحضري للمدينة 

 البنيات التحتية المرتبطة بها في حالة تواجد سكن متفرق أو غير مخطط. ارتفاع تكلفة إنجاز  وكذا

وتعتبر التكلفة المرتفعة إلصالح شبكة التطهير وصعوبات التمويل من أهم التحديات التي 

تواجه هذا القطاع، فإعادة هيكلة الشبكة تكون محدودة بسبب ارتباطها بشبكات أخرى من البنيات 

 وخطوط الهاتف. للشرب فة وشبكة الماء الصالحالتحتية كالطرق واألرص

لجماعات المحلية من طرف اتفويت قطاع التطهير السائل من أسباب  ومن جانب آخر، فإن

 مرتفعة دتعتبر كلفة إنجاز الشبكات ومحطات المعالجة ج: " يحتاج لموارد مالية ضخمةكونه 
بالنسبة للمعالجة، وهو  0م /دراهم 02 لىإ 2 بالنسبة لالستثمار، و /هـدرهم 000 300 و 000 200

 .(0229 ،)الحراق عند جعواني" ما يتجاوز بشكل كبير إمكانيات الجماعات المحلية

تتعر( قنوات شبكة الصرف الصحي بمقاطعة المنارة لمجموعة من االختناقات، نتيجة 

مع رئيس األشغال مقابلة ( ناء عمليات كنس الشوارعثلتراكم النفايات الصلبة في فوهات الشبكة أ

 ذلك يستدعي(، الشيء الذي يجعلها في حاجة دائمة للصيانة و0202مقاطعة المنارة،  ،المكلف

 لتدبير هذا القطاع.إضافية ضرورة توفير موارد مالية 
بكل مناحي الحياة، فتوفيره  ااألكثر تلويثا الرتباطه المجارير من بين العناصريعتبر 

، وبيئته تأثيرا على اإلنسان ا اكثرالبيئة الحضرية يجعل انعكاساتهب الشروط االستقرار وارتباطه

خصوصا عندما يتم رمي النفايات السائلة المنزلية والصناعية والمستشفيات مباشرة في شبكة 

 معالجة أولية، الشيء الذي يشكل تهديدا للفرشات المائية الباطنية حتىالصرف الصحي، وبدون 

)0222DEBBI, ). 

األمطار بالدرجة األولى البيئة الحضرية، سيول وهكذا تمس مشاكل التطهير السائل ومياه 

التي قد  المياه الصالحة للشرب لكن السيول اقل وقعا من ندرة .خصوصا ساكنة األحياء الفقيرة

 .عن المدن التي ال تحترم فيها قواعد التعمير قاتمةهذه المشاكل تعطي صورة و .تتعر( لها

 ليس هناك توافق بين تطور السكن ومد شبكات التطهير السائل ومياه األمطار وعموما

(El JIHAD, 2005.) 
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 بالقرب من العزوزية.قنوات مفتوحة معالجة في  ةالمياه العادمة بدون أي صرف:  0صور ال

  

 .0202صيف  ،: العمل الميداني المصدر

 .النفايات السائلة الصناعية 1.1.1

ينتج تلوث المياه عن أنشطة اإلنسان لطرح النفايات والمواد الكيميائية السامة التي تصل 

الثروات المائية المس بإلى المياه السطحية وفي بعض األحيان إلى المياه الجوفية مما يؤدي إلى 

 وينقص من جودتها وهذا بالطبع يؤثر على التوازنات الطبيعية.

م100 4 من أكثر مراكش بمدينة المتمركزة/تقليدية( ة)حديث الصناعية األنشطة تولد
0

/اليوم 

من مجموع صبيب النفايات السائلة المنقولة في  %8من النفايات السائلة، وهو ما يشكل حوالي 

من  %02 شبكات الصرف الصحي، وتمثل الحمولة العضوية التي تنتج عن التلوث الصناعي حوالي

إن الصناعات األكثر تلويثا داخل مقاطعة المنارة هي مصانع  .مجموع النفايات المنزلية والصناعية

 الحليب ومصانع فالمذابح، 02 ثم المدابغ % 22 التصبير

02(Monographie de l'environnement de Marrakech, 1998) %. 

 منها وحدتين بالحي  ،وحدات لصناعة الجلد 2: تتوفر مدينة مراكش على  المدابغ

طن من الجلد، وتطرح هذه  300 8الصناعي سيدي غانم بطاقة إجمالية تصل إلى 

الوحدات كميات كبيرة من الكروم
6
 والسلفات. 

 يتميز قطاع تعليب المنتوجات الفالحية بهيمنة وحدات صغيرة  مصانع التعليب :

ات مهمة من ما ينتج عنه طرح كميم ،تعليب بعض الفواكهولتعليب الزيتون، 

 رفع من حامضيتها.الالموارد المائية و ثالزيوت والشحوم التي تعمل على تلوي

 تطرح هذه الوحدات كميات مهمة ومختلفة من الملوثات السائلة  صناعة النسيج :

كل حسب نشاطها وطريقة المعالجة التي تستعملها إلعداد وتلوين ألياف النسيج 

 والمالبس.

                                                            
ويقدر حجم استعمالها في صناعة الجلد  .على التربة والنبات والحيوان تؤثر مادة خطيرة يصعب تحللها في الماء،هي  -6

 مقبولالاألقصى  النسبة التي تتجاوز وبشكل كبير المعدل غرامات للتر الواحد. 2ما يمثل  أيطن سنويا،  22 ـب

 الهواء.من  0ملغ /م 0,1 ملغ/لتر و 0,005
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مجموعة من الصناعات األخرى مثل الصناعة الغذائية وصناعة هذا باإلضافة إلى 

 من الصناعات الملوثة بمراكش %02المشروبات الغازية والكحولية التي تمثل 

(SDALM, 2007). 

 -وعلى الخصوص مصانع تعليب وعصر الزيتون-فإن هذه الصناعات  ،باإلضافة إلى هذا

 .معالجة قبلية بدون أيي الطبيعالمحيط  في (Margines) تطرح كميات مهمة جدا من المرجان

وبالتالي تدهور بنيتها  ،مسامها بسرعة انغالقوطرحه داخل التربة يمكن أن يؤدي إلى 

تلوث المياه الجوفية عن طريق تسرب الملوثات أن تيمكن و ،ما يؤدي إلى ملوحتهام ،الفيزيوكيماوية

تزداد تدهورا وتراجعا في جودتها بفعل  بمراكش النادرةالموارد المائية ف .التربة مسكات عبر

 األنظمة اإليكولوجية الطبيعية أصبحت مهددة بالفيضانات وتعرية التربةو، من جهة النفايات السائلة

  . (El JIHAD, 2005)من جهة أخرى

 : توزيع الصبيب والحموالت الملوثة داخل مقاطعة المنارة. 2 الجدول

 السنوات 2005 2010 2015 2020

م)معدل صبيب المياه المستعملة  23817 38095 51439 63706
0

 (/اليوم

 تركيز الطلب البيولوجي على األوكسجين 873 766 728 762

DBO5 (ملغ/اليوم) 
 .(S.D.A.L.M, 2007) : المصدر

للتطهير السائل  يتبين من خالل القياسات التي تم إجراؤها من طرف المخطط المديري

وخصوصا بمنطقة  ،أن المياه المستعملة داخل مقاطعة المنارة (S.D.A.L.M) لمدينة مراكش

ملوثة جدا، وهو ما يؤكده حجم الطلب البيولوجي على األوكسجين، الذي سجل سنة  ،العزوزية

بفعل إحداث محطة معالجة المياه العادمة إلى  0202قبل أن يتراجع سنة  (ملغ/اليوم 820) 0222

 اليوم. ملغ/ 222

ربط مجارير ألغلب الوحدات الصناعية الكيماوية بمدينة مراكش بشكل مباشر مع إن 

شبكات الصرف الصحي يؤثر على حسن اشتغال محطة معالجة المياه العادمة. وقد عرفت هذه 

قفات المؤقتة بفعل ارتفاع المواد الكيميائية )الصناعية، الدباغة، مرائب المحطة مجموعة من التو

المحدد إلمكانية  "DBO5/DCOتؤثر على الحمأة النشيطة ومؤشر "..( التي .اإلصالحات الميكانيكية

" والمكلف RADEEMAالمياه المستعملة. ويؤكد المسؤول عن الجودة وحماية البيئة بـ "معالجة 

المعالجة، على ضرورة تشخيص هذه المواد في أفق إعداد خطة للمعالجة القبلية بتدبير محطة 

 .)BERRISSOULE, 2013للمقذوفات الصناعية قبل تحويلها لمحطة المعالجة )

وعموما، ينتج عن طرح المياه المستعملة في الصناعة بالمقاطعة في شبكة التطهير بدون 

 ةجودكبير على  تأثير السامة الكيميائية والمواد النفاياتهذه معالجة أولية، ارتفاع تكلفة المعالجة. ول

 علىببعض نقط الطرح العشوائية )العزوزية(، ولها انعكاسات سلبية  الجوفيةو السطحية المياه

 وعلى صحة الساكنة بالمنطقة. الطبيعية التوازنات

 .تأثير التطهير على الصحة العمومية بالمقاطعة 1.1.1

 الحضرية في الوقت الذي تم فيه االهتمام بظاهرة التوسع الحضري،تحوالت البيئة  تم تنا

يخفي االهتمام المتزايد بظاهرة التوسع الحضري عمق االنعكاسات السلبية لتحوالت البيئة و"
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 "الحضرية، وأثرها على صحة اإلنسان، ويعتبر التعمير مصدر التدهور الجديد للبيئة

 (.0229 ،جعواني)

 فعلىالتطهير السائل من أكثر القطاعات سلبية على صحة الساكنة في مقاطعة المنارة،  يعد

النقط السوداء  من مجموعةن إالرغم من توفر مدينة مراكش على محطة لمعالجة المياه المستعملة، ف

)العزوزية( أو بعض الدواوير  الولجةزالت تشكل تهديدا لصحة الساكنة، خصوصا بمنطقة  ال

 تأثيراتفهذه النقط السوداء لها  التطهير. )داخل المجال الحضري( الغير مرتبطة بشبكة الحضرية

والنترات والكروم  MES و DCO و DBO5 )ارتفاع المستعملة المائية الموارد طبيعة على سلبية

 الحشرات تكاثر في تساهم)العزوزية(  المناطق بهذه والرطوبة الحرارة أن كما ،..(.زوتواآل

  (.0)الشكل  األمرا( لبعض المسببة

 مقاطعة المنارة.ب: األمرا( التي يسببها التطهير السائل  0الشكل

 
 0202صيف  ،: العمل الميداني المصدر

من العينة المستجوبة أكدت على  %22، أن أكثر من 0يتضح من خالل معطيات الشكل 

 %00متبوعة باألورام بنسبة  %08الحساسية بنسبة  : بين ساكنة المقاطعة أمرا( عدةانتشار 

سجل أكبر عدد من اإلصابات بهذه األمرا( بالملحقة اإلدارية لسيدي غانم . و%00الحكة بنسبة و

 .المياه المستعملةطرح وخصوصا في األحياء والدواوير التي تقع بالقرب من واد تانسيفت، حيث يتم 

حالة إصابة سنة  09حوالي  سجلتبطة بالمياه كالمالريا فقد ألمرا( الوبائية المرتل أما بالنسبة

ل تتراوح أعمارهم ما اطفمن األ‰000العزوزية، باإلضافة إلى وفاة االنتشار بفي مجال  0992

 (.،0229)بدائل شبابية بديلة،  سنة 02 و 2بين 

أن ( 0220ليخلوفي،ا ؛ 0998)تالمي،  يتضح من العمل الميداني ومجموعة من الدراسات

التطهير السائل له تأثير على صحة الساكنة بالمقاطعة، فعدد المصابين باألمرا( التنفسية والوبائية 

يعكس حجم الضرر الذي يسببه، السيما قبل إنشاء محطة المعالجة التي ساهمت بشكل كبير في 

 كل.بها المياه العادمة أو بالمقاطعة كطرح تحسين البيئة الحضرية باألوساط التي كانت ت
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 .إنشاء محطة تصفية المياه العادمةوتدبير التطهير الصحي  1

 .تدبير التطهير الصحي بمقاطعة المنارة 1.1

بالمغرب، إذ بذلت الدولة  يناألخير قدينعرف التطهير السائل اهتماما ملحوظا في الع

. األساسيةتشجيع الجماعات المحلية لتحسين مستوى هذه الخدمة العمومية تتمثل في مجهودات 

نسبة الربط بشبكة التطهير بالوسط  ،ووعيا باإلشكالية الكبرى التي يطرحها تدبير هذا القطاع

فقط من الميـاه  %02وضعف مستوى التصفية بحيث أن أقـل من  %22الحضري ال تتجاوز 

عملت الدولة على  ،)0222 وزارة الداخلية،( لوسـط الطبيعيتحويلها لالمستعملة تتم معالجتها قبل 

التدبير المفو(بتشجيع الجماعات المحلية على تفويت التطهير السائل في إطار ما يسمى 
7
. 

 .التدبير المباشر من طرف المجموعة الحضرية 1.1.1

كان تدبير قطاع التطهير السائل بمدينة مراكش، يتم من طرف المجموعة الحضرية 

تتـم مـن خـالل المصالح اإلدارية بـدون استقالليـة )التدبير المباشر(، أي أن إدارة هـذا القطاع، 

 ماليـــة وال معنوية.

لقد احتفظت المجموعة الحضرية لمراكش بهيكلة هذه الخدمة قبل تقسيمها، وكانت مسؤولة 

عن معالجة وجمع وتصريف المياه المستعملة، وعهدت للمصالح البلدية مهمة تأطير العاملين في 

 ل الربط بشبكة الصرف الصحي.مختلف المقاطعات في مجا

بواسطة الضرائب البلدية حسب األولويات، ومن  توفير ميزانية التطهير السائل يتم كانو

ال يوجد توافق بين الضرائب المستخلصة )خصوصا في  . لكنخالل تصويت المجلس الجماعي

فها حسب فضعف المداخيل يتطلب صر، التطهير(، والميزانية الفعلية المخصصة لهذا القطاع

ستثمار )إنجاز شبكة على مستوى اال األولويات، وعلى المدى القريب، وهو ما ينتج عنه تأخر

التطهير السائل( في بعض البلديات، باإلضافة إلى تراجع جودة المنشآت الموجودة نتيجة لضعف 

خصيص كان يحتم على المجموعة الحضرية لمدينة مراكش اللجوء إلى الدولة، لت. وهو ما الصيانة

 ميزانيات إضافية لتدبير هذا القطـــاع

(Monographie de l'environnement de Marrakech, 1998) . 

نتيجة لما سبق، كان تدبير الوكالة المباشر لقطاع التطهير السائل بمراكش غير فعال، لذلك 

حل  سعت الدولة إلى التشجيع على سلك خيار تفويض قطاع التطهير السائل، حرصا منها على

لكن غياب النص القانوني الخاص بالتدبير المفو( شكل . خاصة-، في إطار شراكة عموميةاألزمة

-22، بعد سن قانون جديد للتدبير المفو( 0222لشراكة، الشيء الذي تم تداركه سنة اعرقلة لهذه 

الذي أدرجت فيه الدولة ابتداء من الثمانينيات،  كان نظام الخوصصة رئيموالحقيقة أن السبب ال .22

 ولن يحل إنشاء قانون معين أزمة بنيوية لقطاع حساس مثل هذا 

(NABIL & AFKIR, 2014 ولم يكن هناك ما يبرر تفويت قطاعا استراتيجي من هذا العيار قبل )

 صدور قوانين منظمة للتفويض.

                                                            
تدبير  ،لمدة محددة، معنوي خاضع للقانون العام يسمى المفو(يعتبر التدبير المفو( عقدا يفو( بموجبه شخص  -7

ه حق لإلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى المفو( إليه يخول ، مرفق عام يتولى مسؤوليته

يمكن أن يتعلق التدبير المفو( كذلك و تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا. تحصيل أجره من المترفقين أو

 .بإنجاز أو تجهيز منشأة عمومية أو هما معا أو تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفو(
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 : السائل بالمغرب، وهي كاآلتيوتتحدث حساري عن أربعة أشكال لتدبير التطهير 

 ؛ الوكاالت المباشرة للمصالح البلدية 

 ،التدبير المفو( للخواص لقطاع التطهير السائل باإلضافة إلى الماء والكهرباء 

 .الرباط والدار البيضاءمثل 

  التدبير المفو( للمكتب الوطني للماء الصالح للشربONEP الذي تكلف منذ ،

 .التطهير السائل لبعض المدن كالخميسات وبرشيدبتدبير قطاع  0222سنة 

 مدينة مغربية من بينها  00لوكاالت المستقلة والتي تدبر منشآت التدبير السائل في ا

 .( (HASSARI, 2007مراكش

  .تدبير التطهير السائل بمقاطعة المنارة من طرف شركة "راديما" 1.1.1

يتم تدبير قطاع التطهير السائل داخل المجال الحضري لمدينة مراكش من طرف الوكالة 

بعد مشاورات المجلس الجماعي  ،تئ، التي أنشRADEEMAالمستقلة لتوزيع الماء والكهرباء 

 0922دجنبر  09 المؤرخ بـ 0-22-092مرسوم البموجب ) 0922دجنبر  02يوم  ،لمدينة مراكش

 .(الجماعيةوالمتعلق بالوكاالت 

تتمتع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش باالستقاللية المالية، ما يسمح لها 

بالصرامة واالنضباط الماليين، حيث عملت على فر( ضريبة خاصة لتمويل مشاريع التطهير 

 إمكانية طلب تمويالت من مختلف المنظمات الوطنية والدولية. ولها .السائل

حول الماء والتطهير السائل والتعاون الالمتمركز بأكادير، أن تفويض  ر اليومويؤكد تقري

الخدمات مكن من تعبئة موارد مالية أخرى، وساهم في حرفية التدبير، وإيجاد عالقة بين تكاليف 

االستثمار، والتعريفة، وتسريع وتيرة إنجاز االستثمارات، وضمان تقنية ومهارات جيدة في سبيل 

 .(Conseil régional de Souss Massa Draa, 2008)مات المقدمة للساكنة تحسين الخد

تتمحور مهام الوكالة أساسا حول مواكبة التطور الذي تعرفه المدينة خصوصا فيما يتعلق 

 بضمان تزويد الساكنة بحاجياتها من الماء الصالح للشرب والكهرباء والتدبير الجيد للتطهير السائل.

)الكهرباء، الماء الصالح للشرب،  ها في القطاعات الموكل إليها تدبيرهاتؤدي الوكالة مهام

أقسام إدارية )قسم االستثمار والتنمية،  2وكيل، ينتظمون إداريا في  922التطهير السائل( من خالل 

ء/الزبناء، وقسم التمويل ونظام المعلومات(، وتتبع كل هذه العمال قسم االستغالل والتطهير وقسم

 للمدير العام.األقسام 

يتم تدبير التطهير السائل من طرف قسم االستغالل والتطهير الذي تتفرع عنه مجموعة من 

 (. 4المصالح اإلدارية )الشكل

بمعدل تغطية  ـه 360 12 تبلغ المساحة التي تغطيها شبكة التطهير السائل بمراكش حوالي

: موحدة وتنقسم هذه الشبكة إلى نوعين. %80يصل إلى 
8

وشبه منفصلة 
9

ونجد هذه األخيرة  .

 ، (SDALM, 2007)0998بالمنطقة الصناعية سيدي غانم والمحاميد والمناطق المجهزة بعد سنة 

حاجة إلى )االعتماد على االنحدار( بدون  كما أن تصريف المياه المستعملة يتم وفق النظام االنجذابي

 محطات للرفع أو للتفريغ.

 

                                                            
 ن واحد.آفي  والصناعية المنزلية قناة يتم فيها تصريف مياه األمطار والمياه المستعملة -8
 قنوات تخصص لتصريف مياه األمطار. -9
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 ."RADEEMA"اإلدارية للقسم المكلف بتدبير قطاع التطهير السائل بـ الهيكلة:  2 الشكل

 
  ,FATHI 0 010المصدر

ويظهر من خالل التشخيص الذي قامت به الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء سنة 

للتطهير السائل بمدينة  إلنجاز المخطط المديري يء، في إطار التهي0992، والمحين سنة 0992

 أن : ،مراكش

  مجموعة من المشاكل البيئية والصحية التي تنتشر ببعض مناطق المدينة، ناتجة عن

 وعزيب العيادي(، معالجة )منطقة العزوزية ةالجريان السطحي للمياه المستعملة وبدون أي

  )مهددة بمخاطر المناطق الحضرية الواقعة بجنوب المدينة )المحاميد وأزلي وصوكوما

 يالمائية القادمة من األحوا( الخارجية )واد سيولالفيضانات، الناتجة أساسا عن ال

 البهجة وهرية(،

 ،تكاثر الدواوير والسكن غير الالئق الذي ال يتوفر على شبكة التطهير السائل 

 رداءة شبكة التطهير السائل والتي تتجلى في ما يلي : 

o الخ. ع القديمة بالمحاميد، دوار إزكي ودوار العسكر،يجمتتدهور بعض نقاط ال 

o ،اإلعداد، أو أو  خلل وظيفي بنيوي مرتبط ببعض األخطاء سواء في التصور

)معطى هللا، دوار شعوف العيادي( اإلنجاز
10
. 

o ة )المحاميد(يصغر أحجام وأبعاد بعض نقاط الجمع الرئيس (SDALM, 2007) 

عملت الوكالة على تحسين ، 0998 ر السائل سنةبعد توليها مهام تدبير قطاع التطهي

 : يةالخدمات المقدمة في هذا القطاع، وذلك من خالل التركيز على ثالثة محاور أساس

 هيكلة شبكة الصرف الصحي، 

 ي.الطبيعبالمحيط  ةالقضاء على النقط السوداء، حيث يتم إلقاء النفايات السائلة الخام 

  لوسط المستقبل.لها لتحويمعالجة المياه المستعملة قبل 

الشطر األول من برنامج يهدف إلى هيكلة وتقوية الشبكة،  ،شكلت هذه المحاور الثالث

 700 1ع لتصل إلى يجمتمليون درهم، حيث تمكنت من توسيع شبكة ال 222بكلفة مالية وصلت إلى 

 .RADEEMA, sd)) 0998عما كانت عليه سنة  % 70,5بلغت كلم، بزيادة 

                                                            
 .ناء إجراء البحث الميدانيأثتأكيد هذه المالحظة من طرف ساكنة هذه المناطق  تم -10
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دواوير منها  2ومن بين أهم الشبكات التي تمت إعادة هيكلتها داخل مقاطعة المنارة، نجد 

تنتمي إلى الملحقتين  (SDALM, 2007) : سيدي أمبارك، والحرش، وإزكي، والعرب أربعة هي

 (.2 اإلداريتين الحي الحسنى، وأزلي التابعة لمقاطعة المنارة )الشكل

 : شبكة التطهير السائل بمقاطعة المنارة. 2الشكل

 

 )بتصرف(. : الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء المصدر

عرفت شبكة التطهير السائل بالمنطقة تدهورا كبيرا، حيث إن تقادم الشبكة  ومن جانب آخر

مجموعة من النقط ع الثانوية والثالثية، وتعرضها لالختناق الكامل، يؤدي إلى نشوء يجمتونقاط ال

 يمياه الصرف الصح من %2السوداء للصرف الصحي بهذه األحياء، ويتسبب في ضياع 

(DEBBI, 2004). 
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ع الدائرية، باإلضافة يجمتالتي أنجزت شملت بالخصوص نقاط ال التغييراتونشير إلى أن 

 .(SDALM, 2007)إلى فوهات الزيارة، التي تعرضت للتدهور هي األخرى 

 .األمطار بالمقاطعةتدبير مياه  1.1.1

من األودية  القادمة بمجموعة من التدفقات المائية المجال الترابي لمقاطعة المنارةيتأثر 

وتؤدي  المجاورة لها. وتنتج هذه الفيضانات عن تساقطات مطرية غزيرة في وقت لحظي، بوالشعا

أساسا ويمكن إرجاع هذه الخسائر  .إلى خسائر في البنيات التحتية والممتلكات، وأحيانا في األرواح

)مستوى غير مناسبة لحجم التساقطات تدبير في ظل ضيق قنوات الصرف الصحي الطريقة ل

 ترتبط أيضا فقط، وإنما المناخية فمخاطر الفيضانات ال ترتبط بالمهددات" .هاغيابأو حتى ( هشاشةال
للفيضانات وكذا األضرار  المتعلقة بخصائص الموقع المعر( (vulnérabilité) ب "الهشاشة"

 (.DAOUD, 2005) "التي يمكن أن تلحق به )الموقع( المحتملة

وبالخصوص المناطق التي تتعر( لمخاطر الفيضانات  ،مقاطعةالوبالرغم من توفر 

تصريف مياه األمطار، إال أن هذه األحياء غالبا ما تعرف صعوبة لعلى شبكة ، )المحاميد والمطار(

 (.0 الصورلوحة )ت الشتوية الغزيرة اتساقطالفي تصريف 

 تساقط األمطار. مع: الفيضانات التي تصيب مطار مراكش المنارة وأحياء المحاميد  0صور لوحة ال

  

 .0202 : وكالة الحو( المائي لتانسيفت المصدر

ف المياه خالل موسم يصرتالمستجوبة على رداءة وضعية األسر من  %22ؤكد حوالي يو

 .عاديةأنها  % 08أحياء مقاطعة المنارة، بينما ترى نسبة  كلتساقط األمطار في 

فإن أهم أسباب الفيضانات التي تحدث على مستوى مقاطعة المنارة وبالخصوص موما، وع

 : في أحياء المحاميد، أزلي وصوكوما هي

 التي كانت تمر من ب الطبيعية والمتمثلة في بعض الشعا ردم الشبكة الهيدروغرافية

فالتعمير العشوائي حي المحاميد نتيجة إلنجاز مجموعة من التجزئات السكنية " 
للمجاالت القابلة للغمر وإهمال المسؤولين، والمضاربة العقارية تعد من أهم 

 .JIHAD, 2005) (El "المشاكل التي يعاني منها مختلف المدن المغربية

  فيضان مياه واد هرية وشعبة كرومية والتي تغمر مياهها الطريق الرئيسة

 ، الرابطة بين كل من مراكش وكماسة.000 رقم
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 المتواجدة داخل الجماعة في األنشطة الفالحية،ب استغالل ساكنة تسلطانت للشعا 

داخل القطاعات الفالحية المعدة، يؤدي إلى  عدم تنظيم الشبكة الهيدروغرافية وكذا

جمع تالمياه التي ت)جريان المياه على السطح عو( تسربها إلى الفرشة الباطنية 

دة داخل اجبهذه المنطقة تتبع نقاط االنحدار المنخفضة لتصل إلى األحياء المتو

 .(2( )الشكل مقاطعة المنارة

مدينة مراكش توجد في مكان معر( أقر المخطط المديري للتطهير السائل بأن لقد 

للفيضانات المتكررة، والمرتبطة بالتدفقات المائية اآلتية من الجهة الجنوبية، ولحل هذا اإلشكال نص 

التدفقات اآلتية من  اعترا(عمل على يعلى حماية المدينة، من خالل إنجاز حزام من الخنادق، 

 . (2)الشكل الجنوب الغربي للمدينة ب ريةهوالبهجة،  يوتحويلها إلى ود (العالية )من الجنوب

 : ، اثنين منها لحماية مجال مقاطعة المنارةخنادق مائية 0يتكون هذا الحزام من 

 درهم، بهدف  مليون 02أنجز هذا الخندق بكلفة مالية تقدر ب :  خندق أوريكة واد اسيل

 تجميع المياه الجارية اآلتية من األحوا( المائية الواقعة في جنوب مدينة مراكش

(، ونقلها إلى واد إسيل لحماية المنطقة السياحية الشريفية وجنوب سيدي يوسف ـه192 7)

 بن علي.

 درهم، ويعتر( المياه مليون  02 وصلت كلفة هذا الخندق إلى:  الخندق الجنوب الغربي

كلم 22 رية في األحوا( الهامشية التي تقدر مساحتها بحواليالجا
0

، وتحويل المجرى 

فتموقعه في العالية يحول دون وصول التدفقات المائية  .األعلى لواد هرية إلى واد البهجة

 المطرية للنقط الحساسة )المحاميد والمطار(.

  درهم، لحماية منطقة  مليون 00 تقدر كلفة إنجازه بحوالي:  واد هرية -خندق المحاميد

المحاميد ضد مخاطر الفيضانات بعالية طريق كماسة، وتصريف مياه األمطار المجمعة على 

 مستوى أحياء المحاميد، وتحويلها إلى واد هرية.

الرغم من إنجاز عدد مهم من هذه التدابير التي ترمي إلى الحد من الجريان السطحي لمياه ب

تلك المرتبطة  : كراهات في التطبيق من أهمهابعض اإل تعترضه تزالال األمطار، إال أن بعضها 

هذه الخنادق، واإلزعاج الذي تسببه  بعض المقاطع من بحيازة األراضي التي سوف تنجز فوقها

الطرق وقنوات السقي التي تتقاطع مع هذه الخنادق، والتي تتطلب أن يتم قطعها بصفة مؤقتة إلنجاز 

واد هرية، مع مجموعة من الخطارات التي  -هذه المنشآت المائية، وتقاطع مسار خندق المحاميد 

 تتوفر على عمق أكبر من عمق هذا الخندق.

الغير محسوبة لتدخالت البشرية أساسا عن افإن خسائر الفيضانات ناتجة  ،قولومجمل ال

وسوء التجبير الحضري والخروقات التي تالزمه )رداءة القوانين من جهة، وسوء تطبيقها ، العواقب

 .(NEJJARI A 14-2013من جهة ثانية( )

حلية، تعتبر تتغير النظرة إلى الفيضانات بالوسط الحضري من نظرة ميجب أن ولهذا 

أو كارثة طبيعية واقعة، مما يفر( ضرورة القيام بمجموعة من اإلعدادات الضخمة  االظاهرة حدث

من أجل حماية تتوسع أكثر فأكثر بالمجال حسب االمتداد المجالي للخطر، إلى نظرة نسقية، تهدف 

شبه حضري، وتضع في الوسط الحضري أو الاب أساسا إلى احترام الوظيفة الطبيعية للوديان والشع

 مجموعة من اإلعدادات التي تدمج العالية والسافلة.
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 إنشاء وتدبير محطة تصفية المياه العادمة بالمنارة 1.1

 .إنشاء محطة التصفية 1.1.1

 تتعدد طرق معالجة المياه المستعملة بالمغرب بين مجموعة من التقنيات )األوحال المنشطة

(boues activée)، ةوأحوا( التهوي (Bassins d’aération) والمرشحات الجرثومية 

(filtres bactériens)،وأحوا( تثبيتية ، ومروقة مهضمة (Bassins de Stabilisation... ،)

وعموما يمكن التمييز في هذه التقنيات بين مجموعتين : األولى تحتاج مساحة كبيرة )األحوا( 

أقل كاألنظمة ذات األوحال المنشطة  التي تستعمل مساحةركزة الطرق الم تعتمدوالترسيب(، والثانية 

ن ي، وتستجيب كلتا المجموعتوتجهيزات كهروميكانيكية والطبقات الجرثومية التي تتطلب آليات

بالوسط الطبيعي المتعلقة بالتلوث العضوي، وإن كان نظام األوحال طرح المياه المعالجة لمعايير 

 (.0220 ،)وزارة الداخلية ثيمالمنشطة يحتاج إلى معالجة تكميلية للقضاء على الجرا

تعد طريقة األحوا( والترسيب أنجع حل لمعالجة المياه المستعملة، لكونها تعتمد على 

تكنولوجيا سهلة االستعمال بتكلفة ضئيلة لالشتغال، مع غياب التجهيزات االلكتروميكانيكية، ما عدا 

لهذه  الجراثيم المعدية، أما العائق األسا، باإلضافة إلى فعاليتها في القضاء على ةفي أحوا( التهوي

 الطريقة فيتمثل في كونها تتطلب مساحات كبيرة. 

هو استهالكها  هاأيضا فعالة، غير أن أكبر عائق يواجه اشتغال ركزةوتبقى األنظمة الم

الكبير للطاقة وحاجتها إلى اليد العاملة المتخصصة، وكثرة إنتاجها لألوحال، وعدم ضمانها جودة 

 .(0220 )وزارة الداخلية،ية للمياه المعالجة عال

، إلى بلوغ 0202و  0222بين  يهدف البرنامج الوطني للتطهير السائل، والذي يمتد ما

 %22كنسبة للتغطية بشبكة التطهير السائل بالوسط الحضري، وخفض نسبة التلوث، إلى  82%

وقد انطلق الشطر األول من  .مليار درهم 20، بغالف مالي يقدر بحوالي 0202على األقل في أفق 

 .(0222وزارة الداخلية، ( 0222 مليار درهم سنة 1,3البرنامج، الذي تبلغ تكلفته اإلجمالية هذا 

تدبير للتطهير تحسين تدخل المجهودات الكبرى التي بذلت من أجل  نفسه وفي اإلطار

ل بمقاطعة المنارة، إذ تبقى محطة معالجة المياه العادمة أهم المنشآت التي تأتي في إطار تدبير السائ

 الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لقطاع التطهير الصحي بمدينة مراكش.

، على الضفة الجنوبية لواد ـه02تشغل محطة تصفية المياه العادمة لمدينة مراكش مساحة 

ر الطريق الوطنية الرابطة بين كل من مدينتي مراكش وأسفي، على بعد كيلومتر واحد تانسيفت، يسا

ضمن  هايدخل مشروع إنجازو )داخل مقاطعة المنارة(. من القنطرة المشيدة على واد تانسيفت

أولية للمياه المستعملة لما يقابل  لها القدرة على معالجةو .المدينةبمتكامل للتطهير السائل برنامج 

، لتبدأ األشغال في المرحلة 0228نونبر  منذشرعت هذه المحطة في العمل قد و .نسمة 000 300 1

 (.2 )الشكل 0200 لتنتهي في آخر سنة نفسها،أكتوبر من السنة  02من المحطة في  الثانية
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 .بمدينة مراكش عادمة: مخطط لمحطة معالجة المياه ال 2الشكل

 

 .)بتصرف( الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش : المصدر

دون احتساب تحمالت االستغالل  مليون درهم 2321تبلغ الكلفة المالية اإلجمالية للمشروع 

 مليون درهم سنويا. 02 التي تقدر بـ

إلنشاء محطة المعالجة نفسها،  مليون درهم 808مليون درهم للدراسات، و  02خصصت 

إلى  ياه المعالجةلنقل الم شبكة الصرفمن  مك 82محطات للضخ، و  2مليون درهم إلنشاء  082 و

  (.2 الجدول) ،المناطق المستهدفة

 : الكلفة المالية إلنجاز محطة معالجة المياه العادمة بمدينة مراكش. 2 الجدول

 المالية )مليون درهم(فة كلال الشركاء

 292 المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكشالوكالة 

 282 الغولف(اصحاب مالعب القطاع الخاص )

 022 كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وزارة الداخلية و

 0000 المجموع
 .: الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش المصدر

مناصفة بين الوكالة المستقلة لتوزيع الماء  تم تمويل الشطر األول الخاص بالمعالجة األولية

. بينما (YAHYAOUI & BOUBEKRAOUI, 2008) والكهرباء والبنك األوروبي لالستثمار

سيمول الشطر الثاني )الخاص بالمعالجة الثنائية والثالثية وكذا شبكة توزيع المياه المعالجة( من 

مليون درهم،  292بمراكش بـتكلفة تقدر بـ  طرف كل من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء
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مليون درهم، بينما تقدر مساهمة  022والدولة الممثلة في كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة بـما قدره 

)الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء  ،مليون درهم 282المستثمرين في مشاريع الكولف بـ 

المياه العادمة بمحطة مدينة مراكش عن طريق ما يعرف بالحمأة (.تتم معالجة 2009بمراكش،

 : النشيطة وفق مرحلتين اثنتين

  : المرحلة األولى

 022إلى أقل من تهدف إلزالة التلوث العضوي من خالل التقليل من كمية المواد العالقة 

األوكسجين نسبة الطلب البيولوجي على من تقليص ال، و%22 و 22بنسبة تتراوح بين  ملغ/لتر

مقابلة مع رئيس مصلحة التخطيط بالوكالة المستقلة ( ،ABHT, 2007)) %02-02ليصل إلى 

وتنطلق هذه العملية بمجرد مرور المياه المستعملة عبر . (0202 لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش،

الفاصلة بين العداد الخاص بقياس حجم المياه الواردة على المحطة لتمر بمشباكين، تتراوح المسافة 

بعد ذلك تمرر ، ملم 02بينما ال تتجاوز المسافة الفاصلة بين قضبان الثاني ، لمم 100قضبان األول 

خاص بفصل المواد الذهنية والرملية )حوضين تصل سعتهما معتر( /مرسبهذه المياه عبر 

م 222
0

اإلجمالية أحوا( سعتها  0(، ليتم نقل الميــاه بعد ذلك إلى مرحلة الترسيب األولى )

م 0222
0

، غير وثائقي عن المحطة شريط( (، ثم عملية التخميــر )تخمير األوحال المترسبة(

  مؤرخ(.

 : قسمينوتنقسم إلى :  المرحلة الثانية

معالجة الحمأة األولى )المحصل عليها في المعالجة األولية( ها يتم ف : المعالجة الثنائية

حية تعمل على تحليل المواد الصلبة، وتحويل المواد العضوية معالجة بيولوجية، باستخدام كائنات 

سيتم تقليل الطلب البيوكيماوي على األوكسجين في المياه . وإلى طاقة وماء وثنائي أوكسيد الكاربون

تؤخذ األوحال المترسبة إلى خزان إذ نقل السائل إلى خزان الترسيب، يثم  ،ملغ/لتر 02المعالجة إلى 

الوحل(، حيث تعمل البكتيريا على تكسير المواد العضوية المعقدة، وتحويلها إلى آخر)خزان هضم 

 . (مواد أقل تعقيدا )ينتج عن هذه العملية غاز الميتان

كالفسفور والنتروجين  الباقيةمن مختلف الملوثات  يتم فيها التخلص:  المعالجة الثالثية

األوكسجينالطلب البيوكيماوي على التي ترفع  والمواد العضوية
11

وينتج عن هذه المرحلة ماء نقي . 

وللتخلص من الروائح الكريهة، يتم تمرير الماء . %022خال من المواد العالقة الصلبة بنسبة 

 لنحصلالمحصل عليه بخزانات تحتوي على الفحم النشيط الذي يتحد مع جزيئات الرائحة الكريهة، 

ولقتل المكروبات المعدية . ت التبادل األيونيأمالح مركزة يتخلص منها بعملياعلى في النهاية 

معالجة  يضاف الكلور إلى هذه المياه لتتحول بذلك مياه الصرف الصحي إلى مياه

((ABHT, 2007 ،) 0202مقابلة مع رئيس مصلحة التخطيط واالستثمار(. 

ط من الحمأة يوميا، بنسبة  022 و 022بمراكش ما بين معالجة مياه الصرف تنتج محطة 

 أكبر كتلتها كانت كلما كانت هذه الحمأة أكثر رطوبة ومن المعلوم أنه كلما % .00جفاف ال تتعدى 

حاليا يتم تدبير هذه الكمية من طرف شركة خاصة )جمع وإيداع  لمساحات أكبر. تحتاجوبالتالي 

                                                            
 لى : إتخضع المياه في هذه المعالجة  -11

 النفور الغروي : حيت يتم إضافة كلوريد الحديد إلزالة( Coagulation)عملية التختر 

(les répulsions inter colloïdales). 

 .(flocs) مجمعات : إضافة البوليمرات لضمان تشكيل (Floculation) التلبد

 : لإلزالة النهائية للمواد الصلبة العالقة. (Filtration sur sable) الرماليالترشيح 

 : التطهير باألشعة فوق البنفسجية والكلور.(Traitement bactériologique) المعالجة الجرثومية
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 )مقابلة بجانب المطرح العمومي لمدينة مراكش ـه 8بدون معالجة( في مطرح خاص على مساحة 

 (.0202مع رئيس مصلحة التخطيط واالستثمار 

نجاز محطة جديدة لجمع ومعالجة وإعادة مشروعا إل مؤخرا RADEEMA اقترحت

ليصبح جاهزا للعمل في  0202استعمال الحمأة، ومن المقرر أن تبدأ أشغال انجازه في أواخر سنة 

منها إلنشاء بيوت  ـه 2 ، ستخصصـه 02 بـالمساحة اإلجمالية لهذا المشروع  قدرت .0208سنة 

وقد  ،)استغالل جو مدينة مراكش الذي يتميز بطول الفترة المشمسة( بالستيكية مغطاة لتجفيف الحمأة

ط/اليوم  022) ط من الحمأة في اليوم 022قدرت الطاقة االستيعابية للمحطة في معالجة أكثر من 

)مقابلة مع رئيس مصلحة العشوائية( الطرح ط من بعض نقاط  22المنتجة في محطة التصفية، و

 (.0202التخطيط واالستثمار 

في اليوم من الحمأة للحصول على أقل من  نط 022وينتظر من انجاز هذه المحطة معالجة 

، سيتم بيعها لمعامل االسمنت ليعاد استغاللها في %82تصل إلى تجفيف ط من الحمأة بنسبة  22

 (.0202لحة التخطيط واالستثمار )مقابلة مع رئيس مص الميدان الصناعي

كان إلحداث محطة تصفية المياه العادمة بمدينة مراكش مجموعة من التأثيرات االيجابية 

(، وعزيب ـه 000 2المياه العادمة بالعزوزية )طرح ، خصوصا على منطقة دينةعلى بيئة الم

 .العيادي، اللتان كانتا تستقبالن معظم المياه المستعملة لمدينة مراكش

 %92 نقاوة تصل لـ تتمكن هذه المحطة من معالجة وتصفية المياه المستعملة بنسبة

كلم،  20طولها  غلبسيتم إنجاز محطة أخرى للدفع وشبكة من القنوات، يو .ة والثالثيةئيانبالمعالجة الث

تقب المشاريع السياحية التي من المرمالعب الكولف بو لتوزيع المياه المعالجة، بهدف سقي النخيل

 (.RADEEMA, sd) 0202كولف في أفق سنة ملعب  02أن تصل إلى 

 .محطة تصفية المياه العادمة واالستدامة 1.1.1

يرتكز تصميم محطات معالجة المياه العادمة واختيار تكنولوجية فّعالة للمعالجة على فهم 

فهذه المياه تنتج عن تلك المستخدمة في المنازل والمؤسسات والمرافق  .طبيعة المياه العادمة

ويتفاوت تدفق المياه العادمة حسب  كسيول أو المغذية للفرشة المائية.الصناعية، ومن مياه األمطار 

مستوى استخدام المياه الذي يتعلق بعوامل عّدة، منها المناخ، وحجم الساكنة ومستوى معيشتها، 

 ات المياه، وكلفتها، وممارسات الحفاظ عليها.ونوعية إمداد

موضوع معالجة وإعـادة استخدام مياه الصرف الصحي، يلقى اهتماما متزايدا  ضحىأوقد 

في اآلونة األخيرة، خصوصا بمدينة مراكش، حيث يسود المناخ الجاف والتوسع الحضري الكبير، 

 لموارد المياه الطبيعية. معقلنغير الك الشيء الذي نتج عنه تزايد الطلب على المياه، واالستهال

إن معالجة المياه المستعملة بمحطة المعالجة لمدينة مراكش لها مجموعة من التأثيرات 

المياه طرح فإلى جانب الحد من  .اإليجابية التي تواكب متطلبات البيئة الحضرية، وتحقق استدامتها

عزيب العيادي، وما ينتج عنه من تأثيرات بيئية و كل من منطقتي العزوزيةبمعالجة  ةالعادمة بدون أي

وصحية على ساكنة المنطقة، سيتم إعادة استعمال المياه المعالجة في هذه المحطة في سقي المساحات 

أو التي  نجزةالخضراء، واحة النخيل وعدد من مالعب الكولف التابعة للمركبات الفندقية سواء الم

 في طور اإلنجاز.

المياه العادمة المعالجة حسب المخطط المديري للتطهير السائل بمراكش إن إعادة استعمال 

 له ميزتين أساسين هما : 
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  بالمحيط المياه المستعملة طرح حماية البيئة من التهديدات الحقيقية الناتجة عن

 الباطنية.المائية للفرشات  ها، وما يرافق ذلك من تسربالطبيعي

  تطور ايجاد حل للاقتصاد الموارد المائية من خالل ضمان استمراريتها، وبالتالي

 ا في سياسة التدبير المندمج للماء بالمدينةيسريع، لتصبح عنصرا أساسالالحضري 

(SDALM, 2007). 

 العادمة المعالجة. هاستعمال الميا إعادة: الئحة المركبات السياحية المستفيدة من  3 الجدول

  نجزةمالعب الكولف الم نجاز إلمالعب الكولف في طور ا

  Golf Royal/ يالاكولف رو  Fadesaزايداف

 AMELKIS 1 et 2/  0 و 0 املكيس Tritel تريتيل

 Al Maaden/  المادن  Al Hambraالحمبرة

  Amelkis 3 3املكيس Iberostar ايبروستار

  Palmerie Golf Palaceبالموري كولف بالس Dar Salamدار السالم 

   Amelkis Eddohaاملكيس الضحى 

   Atlas Gareden Resoret يتريسور طلس كاردنأ

 ..(SDALM, 2007):  المصدر

تتركز هذه المركبات السياحية جغرافيا على طول الجهة الشرقية لمدينة مراكش، أما 

الجنوبية والجنوبية الغربية، فسيتم تزويدها، من خالل المركبات السياحية التي توجد في الجهة 

 ) 0202الجماعة الحضرية لمدينة مراكش (ينجز مستقبال في هذه الجهة س مشروع مماثل

 (.8 )الشكل

على المستوى الطاقي، سيعمل المشروع على إنتاج البيوغاز الناتج عن عملية تحليل 

م 100 1 وغاز المنتجة بـالبكتيريا للمواد العضوية، إذ تقدر كمية البي
0

 000 48/اليوم، أي ما يعادل 

في المرحلة الثانية  كيلوواط/اليوم، 000 20 كيلوواط /اليوم من الطاقة الصافية في المرحلة األولى و

(YAHYAOUI & BOUBEKRAOUI, 2008سيسمح .)  ،إنتاج هذه الكميات من غاز الميتان

في المرحلة األولى، وبحوالي  %022بتغطية حاجيات المحطة من الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 

التي يستغل جزء  نتاج الطاقة الكهربائية،إلغاز المنتج اليتم استغالل و في المرحلة الثانية. % 22

ك احتراق داخلي الى جانب مولد طاقة اخر بقدرة بواسطة محر(منها في تزويد المحطة بالكهرباء

الجزء اآلخر في عمليات التسخين التي تحتاجها المحطة أثناء و، كيلوواط لكل واحد( 222تصل الى 

 من استرداد موارد مالية مهمة، ستقلل من كلفة المحطة.مما يمكن معالجة المياه. 

ة المسببة لظاهرة االحتباس تعمل المحطة أيضا على التقليل من االنبعاثات الغازي

الحراري، والتي تؤدي بدورها إلى مشكلة التغيرات المناخية، إذ تقدر كمية الغازات التي سيتم تقليلها 

ط معادل لثاني  890 237 1 وحواليط معادل لغاز ثاني أوكسيد الكاربون في السنة،  947 58 بـ

 ،(YAHYAOUI & BOUBEKRAOUI, 2008)سنة  00 فترة المحاسبة أوكسيد الكاربون خالل

وهو ما يمكن، في إطار آلية التنمية النظيفة
12
جذب االستثمارات، والحصول على موارد مالية  من 

 .مهمة ستفتح آفاقا جديدة لتحقيق التنمية المستديمة

                                                            
 تخفيض على أي النامية، الدول في مشاريع بتمويل الصناعية بموجبها الدول قر بها بروتوكول كيوتو، تقومأهي آلية  -12

 في عليها المنصوص اللتزاماتها الممولة، الصناعية الدول تنفيذ من كجزء المشاريع، تلك لتنفيذ نتيجة نبعاثاتالا في

 البروتوكول.
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 محطات معالجة المياه العادمة وشبكة إعادة استعمالها : 8الشكل

 
 لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة مراكش )بتصرف(.المصدر : الوكالة المستقلة 

 .خاتمةال

نالحظ من خالل دراسة وتتبع التوسع العمراني لمراكش، أن الكتلة السكنية، قد توسعت 

بصورة واضحة في اتجاهات متنوعة، لكن التوسع المجالي اتخذ شكال مميزا في الجنوب والغرب 

السكن  : محيطا يخضع لمختلف أنواع السكن نارة(خاصة، فنجد في الضاحية الغربية )مقاطعة الم

، وصوكوما، والبرادى، والمحاميد، والعزوزية، وأبواب 0 و 0 الحضري المخطط )المسيرة

وتاركة،  ،0 بشكل موازي لسكن الفئات الميسورة )المسيرة مراكش، ودار السالم، واآلفاق(،

أو العشوائية والتي نمت بشكل غير ثم السكن غير الالئق بالدواوير الهامشية  والمصمودي(،

مرغوب فيه، وأصبحت تشكل خطرا )باعتبار التزايد السريع للسكان والتأثير بشكل سلبي في النسيج 

 الحضري، الذي أصبح يتميز بعدم االنسجام، وبخليط من األشكال العمرانية المتنوعة(.

مراكش بالكبرى، التي تؤثر على التوازنات البيئية  التحديات أحد العمراني التوسع شكل

عامة ومقاطعة المنارة خاصة، فاالرتفاع الكبير لحجم النفايات الصلبة والسائلة المنتجة، في ظل 
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غياب اإلمكانيات المالية الكافية، والموارد البشرية المؤهلة للتدبير، وضعف التغطية سواء بالنسبة 

 األحياء الجديدة أدى إلى تدهور البيئة الحضرية بهذه المناطق.ألحياء السكن غير الالئق أو 

أحدث تدبير التطهير السائل من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش 

مستوى الخدمات المقدمة، إذ مكنتها المشاريع الضخمة المنجزة، )إعادة هيكلة  تحسنا ملموسا على

المياه العادمة(، من إحداث مجموعة من التأثيرات اإليجابية  شبكة الصرف الصحي، ومحطة تصفية

 على صحة الساكنة والبيئة بشكل عام.

عرفت مقاطعة المنارة في السنوات األخيرة، إنجاز مجموعة من المشاريع، التي تروم 

الحفاظ على الموارد المحلية، وضمان استدامتها، كمحطة تصفية المياه العادمة، وتثمين النفايات 

الخ، وهو ما كانت له مجموعة من التأثيرات االيجابية  ،الصلبة، وتشجيع استعمال الطاقة الشمسية

المستديمة على الساكنة والبيئة، سواء من خالل تحسين البيئة المراكشية والتقليـل من الملوثات، أو 

رف في سقي التقليص من استعمال الموارد الطبيعية الغير المتجددة )إعادة استعمال مياه الص

الحصول على طاقة متجددة ونظيفة، من خالل توليد البيوغاز في  تمكما  .المجاالت الخضراء مثال(

محطة تصفية المياه العادمة، دون أن ننسى أن التخفيض من االنبعاثات الغازية في هذه المشاريع 

على موارد مالية مهمة يمكن استغالله في إطار آلية التنمية النظيفة، لجذب االستثمارات، والحصول 

 ستفتح آفاقا جديدة لتحقيق التنمية المستديمة.

 بالعربيةالمراجع 

 20عدد رقم ال(، ان مغربا اخر ممكن بدون اختالالت بيئية، 0229بدائل شبابية بديلة )

 ص،  02الموضوعاتي حول الماء والبيئة،  ، عدد خاص بالمنتدى االجتماعي0229بريل أ
 https://drive.google.com/file/d/0B3_0MxSwg-e5clVSZHowbWsyc0k/view 

 .(00/20/0202زيارة الموقع يوم ) 

 التطهير السائل:  ، "مشاريع التهيئة والتنمية الحضرية المندمجة(0229) واني وديعجع

 بالصويرة نموذجا"، رسالة الماستر في الجغرافيا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مراكش،

 .ص 000

: حالة  (، "الدواوير الهامشية والدينامكية الحضرية0220) أحمد، المباركي حسن الحالي

 ،2المدينة المغربية بين التخطيط والعشوائية، سلسلة ندوات ومناظرات رقم مدينة مراكش"، 

 اإلنسانية، فاس. مالعلوو جيق محمد، كلية اآلدابمتنسيق ح ،022-002صص

كراهات الواقع واختيارات إ"القضايا البيئية بمدينة الحسيمة بين  (،0220سلطان مريم )

جيق م، تنسيق ح2التهيئة"، المدينة المغربية بين التخطيط والعشوائية، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 

 .ـ022-022، صص العلوم اإلنسانية، فاسمحمد، كلية اآلداب و

وثائقي عن محطة تصفية المياه العادمة لمدينة مراكش،  شريط

://www.youtube.com/watch?v=xwt9ACSRkuQ http: ،( زيارة الموقع يوم

00/20/0200). 

، "مدونة التعمير مع مراسيمها التنظيمية، سلسلة النصوص (0228) وفاء فارس

 .ص 028ـ مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى، المغرب، 02ـ (جيب)التشريعية"، 

(، "تطور السكان وتوزيعهم المجالي داخل مراكش وفي 0222فضل هللا عبد اللطيف )

 العدد األول، الرباط. أحوازها"، مجاالت مغاربية، السلسلة الجديدة،

https://drive.google.com/file/d/0B3_0MxSwg-e5clVSZHowbWsyc0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B3_0MxSwg-e5clVSZHowbWsyc0k/view
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الكتابة  ،"لمنارةالئحة الدواوير بالمقاطعة الحضرية ل"(، 0202مجلس مقاطعة المنارة )

 منسقية اللجنة الفرعية للتنمية البشرية، مراكش. العامة،

 إحصاءات السكان. .0229المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، مراكش، 

مقابلة مع رئيس مصلحة التخطيط واالستثمار بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء 

 .0202 بمراكش

، الرباط، 2 ، رسالة الجماعات المحلية، تصفية المياه العادمة، العدد0220 وزارة الداخلية،

 .ص 02

 .ص 08 ، ملتقى الجماعات المحلية، الخدمات العمومية، الرباط،0222 وزارة الداخلية،

 معطيات احصائية. ،2009، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش
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