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 بحث

تدبيرها  المساحات الخضراء بمدينتي خريبكة ووادي زم، واقعها وصعوبة
 وتهيئتها

Espaces verts des villes de Khouribga et Oued Zem : réalité, 

et difficulté de gestion et d’aménagement 

Gren areas of the cities of Khouribga and Wadi Zem : 

reality, and difficulty of management and planning 

 البقالي العزيز  
 نبيل لحسن   

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مرتيل   

 : الملخص
بمجموعة من  خريبكة ووادي زم تينالفوسفاطيينتي الخضراء بمديتميز واقع المساحات 

االختالالت، سواء تعلق األمر بطرق تدبيرها ومراقبتها أو بتوزيعها داخل المجال الحضري، فهذه 

ب الحدائق المدن لم تحقق بعد نصيب الفرد من المساحات الخضراء المتعارف عليه وطنيا. وأغل

ى راعتالمدينتين الذي لم بزاد الوضع سوءا ضعف التخطيط الحضري  ومما بالمدينتين غير مجهزة.

أهمية البيئة بشكل عام والمناطق الخضراء بشكل خاص، أمام التوسع العمراني السريع العشوائي  فيه

 غير القانوني. الو

 : المفتاحية الكلمات
 خريبكة ،وادي زم ،البيئة ،التخطيط الحضري ل األخضر،المجا ،المدن الفوسفاطية

Résumé : 
Les espaces verts des villes phosphatières se caractérisent par une 

insuffisance de gestion et une répartition irrégulière dans la zone urbaine. Ces 

villes ne réalisent pas le quota individuel en espace vert reconnu à l’échelle 

nationale, et la plupart des espaces verts ne sont pas équipés. Cette situation est 

aggravée par une mauvaise planification urbaine, n’ayant pas pris en compte 

l’impact environnemental en général, et l’importance des espaces verts en 

particulier, face à une expansion urbaine rapide, aléatoire et illégale. 
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Mot clés : 
Villes phosphatières, espaces verts, environnement, urbanisme, oued Zem, 

Khouribga. 

Abstract : 
The green areas in the phosphate cities are characterized by a lack of 

management and uneven distribution in the urban area. These cities do not achieve 

the nationally recognized individual green space quota, and most green areas are 

not equipped. This situation is aggravated by poor urban planning, which has not 

taken into account the environmental impact in general, and the importance of 

green spaces in particular, facing rapid, random and illegal urban expansion. 

Keywords: 
Phosphatic Cities, green areas, urban planning, environment, Wad Zem, 

Khouribga. 

 جدول المختزالت
Abréviation, sigle Signification 

BM Bassin minier 

CESE Conseil Economique, Social & Environnemental 

COP Conference of the Parties 
CV Chemin vert 

MV Mine verte 

OCP Office chérifien des Phosphates 

PCD Plan communal de développement 

PVUM Plan vert urbain du Maroc 

  المقدمة

قضية البيئية من أكثر القضايا التي أصبحت تستأثر اهتمام الباحثين والمسؤولين في 

، إلى 2791 سنةفنظمت مؤتمرات دولية لدراستها، بدءا بمؤتمر استوكهولم بالسويد  المحافل الدولية

الدراسات ، لتبدأ مرحلة جديدة من 1221جانيرو بالبرازيل سنة ي بريو د "12+ "ريو مؤتمر

. 1229 سنة( ببون بألمانيا 3COP2والمؤتمرات البيئية، بتنظيم عدة مؤتمرات للمناخ أخرها مؤتمر)

ي تعانوتلوث التي أصبحت تتعرض لها البيئة والإن تعدد المؤتمرات الدولية يؤكد مدى التهديدات 

ة وأمراض كالحساسينسان عرضة لكثير من األمراض األوساط خاصة الحضرية، فأصبح اإلمنه 

 .الجهاز التنفسي

، واالختالالت التحديات، من مجموعة تعترضهمن جهة أخرى فالوضع البيئي بالمغرب 

، فإن أو الخطط واالستراتيجيات االجراءات الوقائية سواء على مستوى التشريعات القانونية أو
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خريبكة تين الفوسفاطيينتين والمد التدهور البيئي خاصة بالمجاالت الحضرية ازدادت حدته.

التخطيط  عجزا في المساحات الخضراء بسبب ضعف اننفس الوضعية، إذ تعرف انتعيش زم ووادي

في حين كان من المفروض أن تكون األمور أحسن بناءا على  والتدبير لهذا القطاع منذ عقود خلت

 .الموارد المتوفرة

 المنهاج المعتمد  1

  اختيار الموضوع والمجال 1.1

 (2 الشكلالمجال المدروس ) توطين

 موقع مدينتي خريبكة ووادي زم 2الشكل 

 

 البقالي انجاز :  المصدر

 : لدراسة مبرران موضوعيان كان الختيار مجال ا

، ساهم تمدينا سريعافي الهضبة الوسطى نتج عنه  الفوسفاطمع دخول فرنسا، تم اكتشاف 

 في تأسيس مركزين حضريين "خريبكة ووادي زم".
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من ، كان معدن الفوسفاطباستغالل المرتبطة و ،مكانات التي تتوفر عليها المنطقةاإل

بشكل إيجابي على الحياة العامة لساكنة المدينتين بشكل عام والمساحات  تؤثرالمفروض أن 

 .لكن ذلك لم يحدث الخضراء بشكل خاص

 الدراسات في وشحأهمية الموضوع وجدته  1.1

 أهمية الموضوع وجدته

، إذ تشكل معدن الفوسفاطغنية بتكمن أهمية الموضوع في استراتيجية المنطقة باعتبارها 

الحوض المنجمي األول في المغرب من حيث االنتاج. فالحوض المعدني لمنطقة خريبكة )أوالد 

كلم 400عبدون( والذي يمتد على مساحة 
1

: سيدي شنان، الذي ينتج  ، يضم ثالث مراكز لالستغالل

مليون  21ماليين طن/ السنة، ومركز سيدي الضاوي، ومراح لحرش. بلغ إنتاج حوض خريبكة  22

 ، فبلغ إنتاجه2732أما حوض الكونتور باليوسفية، والذي بدأ فيه االستغالل سنة  .طن سنويا

، في حين ينتج حوض بوكراع، والذي يقع بالجنوب الشرقي لمدينة 1222مليون طن سنة 5,8

  .(MICHARD & al, 2011)مليون طن سنويا  1المغربية، حوالي  العيون بالصحراء

 شكاليةاإل

المجال بشكل إيجابي على  يؤثرمن المفروض أن كان الثروة المعدنية بالمنطقة هذه جود و

 لكن الساكنة من حيث المرافق األساسية وعلى رأسها توفير المساحات الخضراء.وظروف عيش 

 ذلك لم يكن في المستوى المطلوب، وهذه المقالة سترصد أسباب هذا الخلل وتحاول طرح الحلول.

 هدافاأل

رصد التطور التاريخي للمجاالت الخضراء بالمراكز  من خالل ،هدف هذه الدراسةت

باستحضار المشاريع  ،تبيان االختالالت التي تعرفها على مستوى التدبير والتهيئةإلى الفوسفاطية، 

 : هداف التاليةاأل ها فيإنجازها. وعموما يمكن تلخيصنسبة المبرمجة محليا ومدى نجاعتها و

 رصد التطور التاريخي للمجاالت الخضراء بمدينتي خريبكة ووادي زم، 

  المساحات الخضراء بالمدينتين على مستوى التدبير البيئة من خالل إبراز واقع

 ،والتهيئة

 للمشاكل المطروحة. بعض الحلول قتراحا 

 هناك شح في الدراسات التي اهتمت بالمساحات الخضراء

هناك شح في الدراسات التي اهتمت بالمساحات الخضراء في المغرب عموما وفي المنطقة 

خصوصا، فباستثناء بعض البحوث الجامعية، التي في معظمها ركزت على الجرد الميداني 

 : دينة خريبكة فقط، ومن بين الدراسات التي تناولت الموضوع نجدللمساحات الخضراء داخل م

بحث الماستر حول "مركزية البيئة في تدبير الشأن المحلي، المساحات الخضراء بمدينة 

(. بعد الخصائص الطبيعية تم التركيز في 1222خريبكة، السيرورة والواقع الحالي" )الزيناتي، 

اء، بجرد أنواعها وأنواع مغروساتها، وأهم االشكاالت التي على وضعية المجاالت الخضر 3الفصل 

فتم التطرق إلى دور الفاعلين المحليين والقائمين على تدبير شأن المدينة  4تعترضها. وفي الفصل 

ومدى اعتمادهم للمقاربة البيئية في هذا الشأن، كما تناول إشكالية حساسية أشجار الزيتون داخل 

 المدينة.
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أهمية البحث على مستوى الجرد الميداني، إال أنه ينقصه عمق التحليل في على الرغم من 

 العناصر المتناولة، وغياب المقارنة، كما أن البحث غلب عليه طابع الجرد الكمي والوصفي.

 القيمة المضافة لهذا العمل

سنعالج موضوع المساحات الخضراء بالمنهج النسقي كإطار نظري سيسمح بدمجها في 

الشمولية للمنطقة، لما تتميز به هذه المقاربة من عمق التحليل متجاوزة القصور الذي اعترى الدراسة 

 باقي الدراسات في هذا المجال، من خالل:

  اعتبار المساحات الخضراء فرعا منظوميا في إطار الدراسة النسقية، وهو ما يجعلها

 تتجاوز الدراسات األحادية الرؤية،

 زم، ووادي خريبكة حضريين مركزين باستحضار المقارن المنهج اعتمادنا  

 اعتمادنا استمارة ميدانية  المختصة، للمصالح والرقمية االحصائية المعطيات لتجاوز

 تتناسب مع الدراسة الشمولية المنظومية،

 بالمنطقة، الخضراء المساحات دينامية لفهم الدولي والبعد التاريخية المقاربة اعتمدنا  

 والمعايير الوطنية المعتمدة، الدراسة في القانوني البعد استحضرنا 

 ،استحضارنا لبعض النماذج الناجحة على المستوى الوطني 

وانطالقا من هذه االعتبارات يمكن القول أن هذه الدراسة، تختلف عن باقي الدراسات التي 

الخالصات تناولت الموضوع سواء من حيث المنهج المعتمد، أو تحليل المعطيات الكمية، أو 

 الميدانية، أو من حيث االستنتاجات، وكذا المقترحات التي حاولنا تقديمها.

 االطار المنهجي 1.1

، الميدانية واألبحاثالدراسات  ضمندراسة المجاالت الخضراء بالمدن الفوسفاطية  تدخل

ذه التي نهدف من خاللها، رصد التطور التاريخي للمساحات الخضراء، والوقوف على واقع تدبير ه

 المساحات، مع تقديم توصيات ومقترحات لتجاوز مواطن الضعف.

في إطار بحث للدكتوراه اخترنا فيه العمل في إطار منظومي )دراسة نسقية( بإدراج 

عنصر البيئة في المنظومات المجالية، وهنا نخص المنظومة الحضرية، حيث تمثل المساحات 

 الخضراء فرعا منظوميا. 
سة الميدانية، تطلب التوطين المجالي والزماني للمساحات الخضراء بما إن القيام بهذه الدرا

توفر من آليات التوطين )الصورة والخريطة والتصاميم(، منطلقين من الوثائق المحلية، وبعض 

الدراسات والبحوث العلمية، مع االعتماد على لقاءات لمسؤولين محليين، وجوالت ميدانية موثقة 

 بصور فتوغرافية.
يكون للدراسة طابعها الميداني، اعتمدنا على استمارة ميدانية تخص المساحات  ولكي

الخضراء مدرجة في استمارة بيئية تركيبية )تتناسب مع الدراسة الشمولية المنظومية(، خصت جميع 

أحياء المدينتين خريبكة ووادي زم، استنادا على رأي ساكنة األحياء حول نوع الحدائق الموجودة 

مدى تجهيزها، ومستوى الخضرة بالشوارع، وانتشار األشجار، ووجود الساحات بالحي، و

 .(2ل الجدوالعمومية، والكراسي )
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 عينة االستمارة باألسر حسب األحياء 1الجدول 
 األسر األحياء األسر األحياء

 22 حي وسط المدينة 1361 خريبكة

 19 حي الوحدة 130 حي الفتح

 19 الزيدانيةحي  128 حي لبريك 

 19 حي المسيرة 123 حي النهضة

 13 حي الحرشة 117 حي المسيرة 

 12 حي درب لعفو 117 حي البيوت

 41 بولنوار 112 حي االنبعاث

 18 حي الفوسفاط  103 حي األمل

 12 حي الكرايدية 101 حي القدس

 11 حي ابن ادريس  99 حي الزيتونة

 41 حطان 60 حي الرياض

 19 حي الوحدة  50 حي مبشور 

 13 حي نوارة   47 حي السالم

 9 حي سباتة 42 حي التقدم

 104 وادي زم 37 حي الحبوب

 1547 م ع 24 حي الفيالج

     21 حي الخوادرية 
     18 حي المستقبل 
     11 حي الداخلة
     11 حي الهناء

     10 حي عطوش
 حضرية، ملء البقالي نموذج، تصحيح ومعالجة ذ نبيل أسرة 2249عينة  22-1222المصدر : استمارة 

معرفة التطور التاريخي للمساحات الخضراء، استدعينا البعد التاريخي لرصد أجل  ومن

دينامية هذه المساحات معتمدين على الوثائق التاريخية من صور ودراسات ومقاالت في عدد من 

التخصصات، فضال عن الوثائق الرسمية من تصاميم التهيئة. كما أن المقاربة التاريخية لم تكن 

ا المحلي، فقد قمنا باستحضار التطور التاريخي للحدائق في بعدها الدولي. حاضرة فقط في بعده

ونظرا ألهمية الحدائق في الحضارة اإلسالمية حاولنا تقديم نبذة تاريخية عن الحدائق وأهميتها لدى 

ومن أجل فهم واقع المساحات الخضراء بالمنطقة الفوسفاطية، قمنا بالمقارنة بين المدينتين  المسلمين.

 ريبكة ووادي زم باعتبارهما مركزين استعماريين بخصائص مختلفة.خ

 األدوار اإليكولوجية والصحية واالجتماعية للمساحات الخضراء  1

 المساحات الخضراء امتاع روحي وثقافي على مر األزمان  1.1

نسانية، فمختلف الحضارات القديمة شهدت ظهور الحدائق قديم قدم الحضارات اإل إن

 ،وهناك أنواع مختلفة من الحدائق، كالحدائق المصرية .اهتماما متزايدا بالحدائق والمنتزهات

الفرنسية و العربية اإلسالميةوالرومانية واإلغريقية الصينية والحدائق والحدائق المعلقة البابلية، و
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الحدائق والمساحات الخضراء شكلت تعبيرا أن "ون ديكسويعتبر  .(2004 االنجليزية )وزيري،و
" نسان الروحية واالقتصادية منذ الحضارات القديمةعن حاجة اإل

DIXON, cité par GAËLLE, 2002)).  

سنة قبل الميالد، وهي مكونة  4222تاريخ أقدم البساتين والحدائق تعود إلى حوالي  إن

الميالدي، ومع تطور الزراعة،  24أساسا من أشجار الزيتون والنخيل، والتين والكروم. ومنذ القرن 

، بدأ بدأت الحدائق في التطور في شكلها وهندستها، فتزايد االهتمام بها. ومع بداية القرن السابع عشر

الفصل بين فن البستنة وفن الحدائق ليصبح مع مرور الوقت موضوع الحدائق والبساتين ذو أهمية 

ثوين ويثير اهتمام المتخصصين. ومن بين الباحثين الذين اشتهروا في هذا المجال 

(THOUIN, 1823)  والذي ذكر عدة أنواع من الحدائق كحدائق المدن، والحدائق العمومية، وحدائق

 (.LAMRI, 2012ور، وحدائق األرياف، وحدائق رومانسية، فضال عن المنتزهات )القص

المتجانس الناجم عن "الثورة  أما في نهاية القرن التاسع عشر، فقد أدى التحضر غير

( التي شهدت تطورا DA CUNHA, 2009الصناعية" إلى التفكير في دور المساحات الخضراء )

ارتبط هذا التطور وقد النظريات المؤسسة أو الممارسات الحضرية.  على مستوىمهما، سواء 

ومع تطور عدد من  ،بالتقدم التقني، والتطور الثقافي للمجتمعات األوربية. وخالل القرن العشرين

ة ثقافكقيم النظافة  المبني علىفإن التحضر التدريجي  ،CHOAY, 1965)النظريات المؤسسة )

(MERLIN & al., 2009ساه ) م في إعطاء الحدائق والمنتزهات مكانا بارزا في التخطيط

الحدائق مع تعدد  ،بأن المساحات الخضراء أصبحتدو بيلمورين الحضري. كما اعتبرت 

 DE VILMORIN, 1976 in MEHDI)., (2012أساس التخطيط الحضري  ،والمنتزهات

 ة كبرى للمساحات الخضراءيأولت الدراسات البيئية أهم 1.1

بشكل فعال من محتوى  التقليل الدراسات العلمية على أن النباتات تعمل علىد جميع تؤك

تعبئتها عن طريق  تثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي. فكمية ثاني أكسيد الكربون التي تم

ويضيف . (LAMRI, 2012) مرة من تلك المنبعثة من التنفس 22التمثيل الضوئي أكبر بحوالي 

كما  ،هات والحدائق تحافظ على التنوع البيولوجي وعلى التراث الطبيعيأن جميع المنتزسيرتو 

وللحدائق  (.CERTU, 2009, cité par SYLVAIN, 2013تعتبر عناصر مؤسسة لهوية المدينة )

صابة بأمراض القلب لدى الرجال والنساء الذين التقليل من خطر اإلفي "أدوار صحية مهمة متمثلة 
كما أشارت بعض الدراسات على أنها تحسن من ضغط الدم ومستويات  ."هم في منتصف العمر

صابة بمرض الشريان من اإل تقيهمالكوليسترول لدى الرجال المسنين، و

(POLS & al, 1977 ; CASPERSEN & al., 1991) "يمكن "، تقييم النظم االيكولوجية. ووفقا ل
 "تطل على حديقة أو منتزهإقامة بلشخص الواحد في السنة اورو لصحة أ 342توفير 

(GOUVERNEMENT BRITANNIQUE, cité par LAMRI, 2012).  المساحات لذا تعد

الخضراء أمرا حيويا بالنسبة للسكان الحضريين الذين يتعرضون لمجموعة من الضغوط اليومية 

 قلة الراحة وغيرها من الضغوطات اليومية.وتلوث الهواء و ضوضاءكال

ولها دور كبير في جلب  األزهارو األوراقألوان بتنوع النباتات داللة جمالية كبيرة، و

كما علمية خصبا لألبحاث ال تعتبر مجاالو، ولها داللة ثقافية مهمة، (LOTFI, 2009)السياح للمدينة 
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ي للصداقة والمؤانسة بين الزوار، مما يساهم في تحقيق االنسجام المجتمع نة رومانسيةمكتوفر أ

(BADACHE, 2014). 

إذا كانت البلدان المتقدمة قد تمكنت من تطوير مساحاتها الخضراء، وجعلها موروثا ثقافيا 

 ،حال المساحات الخضراء بالمدن المغربيةهو تحقق من خالله مجموعة من األدوار الوظيفية، فما 

 ؟ ير القانونيةفي ظل اكتساح المجال المبني وتوسع األحياء غ ،وخصوصا المدن الفوسفاطية

 السياق التاريخي والقانوني للمساحات الخضراء 3

 : الحديقة اإلسالمية والنظرية الفردوسية العصر اإلسالمي 1.1

لتصور القرآني للفردوس ولوصف العديد من األحاديث النبوية للجنة بما تحويه من اكان 

 تهالمحاكا ةافع قويوالقاسية، دمتع حسية وروحية، إلى جانب محاولة التغلب على الظروف البيئية 

ما يطلق عليه "النظرية  ذاوه ،صورة مصغرة للفردوسكفي تصميم وتنسيق الحدائق اإلسالمية، 

معان ورموز لالحديقة اإلسالمية تجسيد "ويرى صفي الدين حامد أن  .(1224)وزيري،  الفردوسية"
والتركيز على غايات عميقة الجذور في المصمم المسلم، من خالل توظيف عناصر حسية عند دينية 

وهكذا تميزت الحدائق اإلسالمية  (.1222)عمارة،  "إلى هللا هاالتعاليم اإلسالمية لتقريب زائر

الفردوس، باقترانها بالمفهوم القرآني للفردوس من خالل استحضار البعد العقدي المرتبط ب

صف القرآني للجنة، وهو اتجاه حضاري فالمعماري المسلم قد استوحى العناصر المعمارية من الو

 . كأسمى معاني للجودة سالميوجمالي في الدين اإل

استحضار لحياة مباركة في  لقد كان وصف القرآن الكريم لحياة اآلخرة بشكل جذاب للغاية،

أن استخدام "كلمة الجنة  (MIQUEL, 1980)ويشير الباحث ميكيل  منظر طبيعي غير عادي.

وردت أكثر من مائتي مرة في القرآن الكريم، وأن هناك أكثر من مائة آية تدل على الحديقة في 

 القرآن وتضم بعض العناصر األساسية كالظل والماء. وأشارت إلى األنهار األربعة الرئيسية للجنة
تِي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن ۖ فِيهَا" ْم يَتََغيَّْر َطْعُمهُ َوَأْنهَاٌر مِّْن  مََّثُل اْلَجنَّةِ الَّ بٍَن لَّ َأْنهَاٌر مِّن مَّاٍء َغْيرِ آِسٍن َوَأْنهَاٌر مِّن لَّ

َمَراتِ َوَمْغفَِرٌة مِّن ى ۖ َوَلهُْم فِيهَا ِمن ُكلِّ الثَّ ارِبِيَن َوَأْنهَاٌر مِّْن َعَسٍل مَُّصف ًّ لشَّ ٍة لِّ ذَّ بِّهِْم ۖ. َخْمرٍ لَّ  سورة" ..رَّ

سالم أثر كبير في االهتمام بالحدائق عند المسلمين، من خالل تأكيد القرآن إلللقد كان  .15محمد اآلية 

وفوق كل هذا جاء ذكر األشجار كعنصر لتوازن البيئة وضمان الستمرار ، الكريم على أهمية الشجر

قَْد َكاَن لَِسبَإٍ فِي فوق األرض، بقوله عز وجل "لَ وباقي الكائنات الحية الحياة الطبيعية لإلنسان 

ْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا لَهُ بَْلَدةٌ طَيِّبَةٌ َوَربٌّ َغفُ اَمسْ  وٌر" سورة َكنِِهْم آيَةٌ َجنَّتَاِن َعن يَِميٍن َوِشَماٍل ُكلُوا ِمن رِّ

ر نسان يكون له أكب. فاختيار الموقع الجيد والهواء الطيب وانتشار الجنان في حياة اإل22 سبا، اآلية

)إن قامت الساعة : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  عن أنس بن مالك قال ته.األثر على صح
1وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها(

. 

 ،السنة النبوية الشريفة على العناية بالبيئة وحمايتها من خالل الغرس والزرع حثتكما 

ا، إاِلَّ َكاَن َما أُِكَل ِمْنهُ لَهُ َصَدقَةًّ، َوَما ُسِرَق ِمْنهُ لَهُ "ففي حديث شريف  َما ِمْن ُمْسلٍِم يَْغِرُس َغْرسًّ

                                                            
( والبزار في 2122(، وعبد بن حميد في "مسنده" )497(، والبخاري في "األدب المفرد" )21721رواه اإلمام أحمد ) 1

 (.9421"مسنده" )
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بُعُ  هُ ِمْنهُ فَهَُو لَهُ َصَدقَةٌ، َوَما أََكلَِت الطَّْيُر فَهَُو لَهُ َصَدقَةٌ، َواَل يَْرَزُؤهُ أََحٌد، إاِلَّ َكاَن لَ  َصَدقَةٌ، َوَما أََكَل السَّ

أما الجانب الفقهي فقد اهتم فقهاء المالكية اهتماما شديدا بالحث  .( 1312)أخرجه البخاري ح  َصَدقَةٌ"

 (.1222 ورقية،أالمجال األخضر للمدينة ) لحفظعلى غرس األشجار والعناية بالحدائق، 

لما ويعتبر تالبو، أن مصدر إلهام الحدائق اإلسالمية مرتبط برؤية المسلم للجنة، ووفقا 

أورده القرآن من مكافأة المؤمنين والمؤمنات من الحدائق والنوافير، والينابيع المتدفقة، وأشجار 

 الفاكهة، وكذلك األرائك للراحة تحت ظل األشجار

(TALBOT, 1965, cité dans CSILLA, 2004) في  أنه. وفي نفس السياق يؤكد زويالن

على وعد بالخير والكرم من هللا، كما أن استعمال جميع الرموز تستند  اإلسالمية،جميع الحدائق 

لألشجار، هو استعمال رمزي، ألنها تمثل الحياة واألمل  اإلسالميةالحديقة 

(CSILLA, 2004, cité dans ZUYLEN, 1994.) 

هكذا فإن الحديقة في الفكر اإلسالمي لها مرجعية دينية وعقدية، من خالل التجسيد القرآني 

جعل المسلمين يجسدون ذلك عمليا في الدنيا قبل األخرة. كما أن حث اإلسالم على للجنة وتوصيفاتها 

العناية بالبيئة وعناصرها لما فيه خير لصحة اإلنسان وباقي الكائنات، دفع بالمسلمين إلى االهتمام 

 بإنشاء الحدائق، والمنتزهات والبساتين على مر العصور.

لبداية الفعلية لظهور الحدائق اإلسالمية، خاصة مع لقد شكل أواخر القرن السابع الميالدي ا

 : حوض البحر األبيض المتوسط" مثال ،امتداد توسعات الدولة اإلسالمية في العديد من مناطق العالم
في شمال إفريقيا وجنوب أوربا في عهد األمويين، ووصلت حتى جنوب فرنسا وإسبانيا، فبدأوا 
يخططون المدن وأقاموا فيها القالع والقصور الفخمة وأصبحت الحدائق وتنسيق األفنية الداخلية في 

 .(124ص  1224 ،)وزيري "المساكن والمباني العامة عنصرا أساسيا في مباني المدينة اإلسالمية

شهدت الحدائق تحوال جوهريا سواء في  ،في عهد الدولة األموية وبعد اتساع رقعة الدولةف

بغض النظر  ووظائفها أو في شكلها وهندستها، فأصبحت تتجه نحو توفير المتعة والجمال هدافهاأ

. في حين عرفت الحدائق في عهد العباسيين انتشارا في مختلف المدن اإلسالمية واكتسبت عن الثمار

 (.1222)عمارة، بعادا ومفاهيم جديدة، كحدائق مدينة سامراء أ

 : من الحضارة اإلسالمية حدائق األندلس 1.1

يصفها البعض بحديقة الحضارة اإلسالمية، لما عرفته من إدماج للعناصر الطبيعية في 

ر واألفنية والمساجد، مع استخدام النباتات ذات الروائح الزكية كأشجار البرتقال والريحان أو القصو

يعتبر قصر الحمراء و مساجد األندلس  كالياسمين والبنفسج. و الطيبةباستخدام الزهور ذات الروائح 

تميزت  (.0224)وزيري،  من أجمل األمثلة التي يمكن االستشهاد بها عن جمال الحدائق اإلسالمية

 وزينت، بإحكامالمرصوفة والنباتات المنسقة  راتحدائق األندلس بوجود الفناءات والنافورات والمم

 تأنه كان ينليرم حكيوي (.1224)الشيخ عالء،  من مختلف األحجام واألشكالشجار األالزهور وب

وفي عهد ملوك الطوائف ازداد ثراء هذه  .هناك عدة آالف من الحدائق في محيط مدينة قرطبة

وي على النخيل تتحوكانت  ،وشهدت تطورا في المفاهيم ،الحدائق بالنباتات والزخارف واألثاث

وقليل ما تظهر هذه (. 1222عمارة، ذكره  LEHRMEN, 1980) والبرتقال والسرو والسدر



  2018 دجنبر  24-23 العدد  المغرب. ش.م.ج مجلة

90 
 
 

 

خصوصية الحريم وصونا ألعراض البساتين ألنها مدرجة في األفنية الداخلية للمنازل حفاضا على 

المسلمين، ونجد هذا في "العرسات"
2
 التي تتميز بها المدن القديمة حتى داخل المغرب.  

 حدائق بالمغرب  1.1

 حدائق المنارة بمراكش من حدائق السالطين  1.1.1

تعتبر حدائق المنارة من بين أقدم الحدائق في مراكش، حيث تظهر العبقرية في فن الزراعة 

م خالل فترة حكم 2229 سنة الحديقة تأسيس كانمن الحدائق األندلسية،  ةوهي مستوحا .والري

تخطيطا محكما وتدبيرا واسعا،  هاتأسيس تطلب .(التأسيس تاريخ حول االختالف رغم) الموحدين

عدة أنواع من الحديقة عرفت ون، ين، وزراعيين معماريي، وتوفير مهندسوتعبئة مالية وبشرية مهمة

. كما تطلب األمر (CSILLA, 2004)ات كشجرة البرتقال، والمشمش، والنباتات العطرية المغروس

. وتحويل 3باستعمال نظام "الخطارات" ،الموارد المائية، من خالل استغالل الفرشات الباطنية تعبئة

للمنارة المائي الحوض أما، لسقي األشجار من جبال األطلس المجاورة مياه األنهار
4

، تم استغالله 

للترفيه  ومجال ،السباحة بالنسبة للجنود، والمسابقات الرياضية، ودروس التجديف وتعلملأللعاب، 

ستجمام الحاكم. ويبلغ طول . وكانت مكانا ال((EL FAÏZ, 1996, in CSILLA, 2004والتسلية 

لثقافي م، وصنفت حدائق المنارة ضمن "التراث ا 2م، وعمقه  222م وعرضه  122الصهريج 

 ( http ://www.jardin-menara.com/historiqueالعالمي" من قبل منظمة اليونيسكو )

 حدائق الفترة االستعمارية بالمغرب 1.1.1

 حديقة الحيوان الوطنية 

بالرباط، من الحدائق التي تهدف إلى الترفيه واالستجمام عن طريق  نالحيوا حديقة تعتبر

وفضاءات االستجمام في الطبيعة. وتمثل خمس نظم  ممارسة أنشطة متنوعة في الهواء الطلق،

: جبال األطلس، الصحراء، السافانا، الغابة االستوائية، المناطق الرطبة، والضيعة التعليمية.  بيئية

وفي مجال البحث العلمي تهتم بإغناء المعارف على المستوى البيولوجي والفيزيولوجي والسلوكي 

أ(.  1وانات النادرة أو المهددة باالنقراض )لوحة الصور والصحي والمحافظة على أصناف الحي
http://rabatzoo.ma/ar/le-jardin-zoologique/decouvrir-le-zoo 

 مالل بنيعين أسردون،  حديقة

 المتوسط، األطلس جبال سفح من تنبع التي العيون أهم من تعتبر( البغل) أسردون عين

 قبائل بين صراع محل كانتوقد  .الجفاف سنوات أقصى في الثانية في لتر 422 عن يقل ال صبيبب

 أضرير، أوالد أراضي وسقي الشرب أساس العين مياه وتعتبر .قريب عهد إلى وأمازيغية عربية

 المناطقكدا و الماء من حاجياتها ثلثيب مالل بني مدينة وتزود. عياد وأوالد سعيد وأوالد وامغيلة،
                                                            

 يطلق على الحدائق الخاصة داخل المجال الحضري. 2
  قنوات باطنية تتم فيها تجميع مياه الفرشة الباطنية، ليتم السقي عبر قنوات سطحية. 3
 وله ند في مكناس "السواني" من إنشاء المولى اسماعيل.  4

http://rabatzoo.ma/ar/le-jardin-zoologique/decouvrir-le-zoo/
http://rabatzoo.ma/ar/le-jardin-zoologique/decouvrir-le-zoo/


  2018 دجنبر  24-23 العدد  المغرب. ش.م.ج مجلة

91 
 
 

 

 (.1224)البقاري،  .(الربيع ألم المائي الحوض وكالة مدير المهبول، هللا عبد) بالسافلة المجاورة

 من شاسعة بساتين عن فضال تاريخية وحدائق المترين، يفوق ارتفاعهامائية  شالالت تضم الحديقة

 وطنيا تراثا اتصنيفه تمو السواقي، من مجموعة تخترقها والرمان، والتين، الزيتون، أشجار

وقد خضعت الحديقة للتهيئة بتوسيع الطرق المؤدية إلى الحديقة وإلى القصبة، ومرآب  .2749 سنة

 لوقوف السيارات وبناء ممرات خاصة بالراجلين، وتوفير اإلنارة، والحراسة.

 الحيوان بالرباط، وحديقة من حديقة عين أسردون، بني مالل 2لوحة صور 
 شالل عين أسردون  Oryx algazelle الغزال من نوع

  
 Oryx algazelle, oryx dammahالغزال،

 .فريقيةالصحراء اإل من
بتصميم ماء عين أسردون بارتفاع مترين،  شالالت

 .ندلسمن حدائق األ مستوحى
 1229، 1222بعدسة نبيل  : المصدر

 المعمرينحدائق ماجوريل بمراكش من حدائق 

 :  : حديقة رسام ال بستاني تاريخ النشأة

في و .من قبل الرسام الفرنسي جاك ماجوريل بمراكش 2714ت حديقة ماجوريل سنة ئنشأ

وبعد  .المغرب سيقرر بيع الحديقة تهمغادرمع مفتوحة في وجه العموم، لكن  تصبحأ 2749سنة 

 سيشتريها 2712 للمتشردين، لكن مع حلولهمال فأصبحت مأوى الحديقة إلى اإل االستقالل تعرضت

 ترميمهاب يقومالفرسي إيف سان لوران ومصمم األزياء 

(http ://www.jardinmajorelle.com.) حديقة الإن  ،المدير الفني للحديقة ،حسب برنارد سانزف

  (.http ://news.bbc.co.uk) رسام ال يد بستانيمن انتاج يد 

  الحديقة متحف نباتي بيئي

لقد عرفت الحديقة مع مصمم األزياء الفرنسي العالمي إيف سان لوران والكاتب الفرنسي 

بيرجي بيير تطورا في مساحتها ومكوناتها، وتصميمها الداخلي، بل أصبحت قبلة ألشهر الفنانين 

 : العالميين، بتوفرها على

 322 الخ الهند وجوز والخيزران والنخيل كالصبار العالمية النباتات من نوعا.،  

 أمازيغي، إسالمي ومتحف  

http://news.bbc.co.uk/
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 (3 لوحة صور) والمراجع بالكتب غنية ومكتبة.  

 مشاهد من حديقة ماجوريل بمراكش 3لوحة صور 

  
 .22/2/1222بعدسة نبيل  : المصدر

مما يؤكد على التنوع النباتي والبيئي للحديقة، وقبلة  إنها متحف بيئي طبيعي لخمس قارات

فأصبحت قبلة للراغبين في (. http ://www.jardinmajorelle.com)للزوار من مختلف دول العالم 

تكوين ثقافة بيئية في مدينة ذات مناخ صحراوي، مما جعلها قطاعا سياحيا مربحا، إذ تستقبل سنويا 

 .)(م )ت سائح )بيرجي 222222أزيد من 

 الجانب القانوني للمساحات الخضراء بالمغرب  1.3

، إال أن الحمايةرغم أن الحدائق والمناطق الخضراء في المغرب تعود إلى ما قبل فترة 

بالمناطق أو سواء تعلق األمر بالبيئة بشكل عام  ،واكبه تشريعات قانونية واضحةتلم  تطورها

االمتداد العمراني الذي عرفته جل المدن المغربية، تزامن هذا الفراغ مع و .الخضراء بشكل خاص

(. إن جل المقتضيات القانونية 1221وأخرون،  )الرحماني وانتشار األحياء الهامشية بشكل سريع

التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات و جاءت إما متضمنة في قوانين التعمير

ص إحداث المساحات الخضراء أو القوانين األخرى ذات المعمول بهما حاليا وما تضمناه بخصو

أو ما ورد في مجال التخطيط الحضري، والنصوص الخاصة المتعلقة  (،1221الصلة )أزوكاغ، 

أو ما  (1229تأثير على البيئة وغيرها )المالكي، البالماء والهواء والتطهير وتدبير النفايات ودراسة 

يخص الغابات المعدة للترفيه 
5

(MARA-DEF, 1978). 

 النصوص القانونيةالمقتضيات أهم  1.3.1

(، والذي يحدد في 2771يوليو 22)الجريدة الرسمية  المتعلق بالتعمير 90-12قانون ال

تحديد المناطق العمرانية الجديدة مع الحفاظ الغرض من مخطط توجيه التهيئة العمرانية " ،4المادة 
"، كما تؤكد هذه التي تتولى السلطة التنظيمية تحديدهاعلى األراضي الزراعية والمناطق الغابوية 

                                                            
 ال تخص مجالنا. 5
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تحديد المساحات الخضراء الرئيسية التي يجب القيام بإحداثها وحمايتها أو إبراز قيمتها المادة على "
. وبالتالي أصبح إجباريا على الساهرين على وضع (22/9/2771)الجريدة الرسمية  "أو هما معا

 27 المادةووتحديد المساحات الخضراء في وثائق التعمير بصريح العبارة.  ةتصاميم التهيئة، مراعا

والحدائق  ،األماكن المشجرةوتحديد حدود المساحات الخضراء العامة تضمن "تمن نفس القانون 
يهدف إلى تحديد المواقع المخصصة الذي تصميم التنطيق من إنجاز  هوهو الغرض نفس ."والبساتين

األساسية واالجتماعية كالطرق الرئيسية والمستوصفات والمدارس والمساحات إلقامة التجهيزات 

 "لقد أصبح إلزاما تحديد مواقع المساحات الخضراء ومساحاتها في تصاميم التهيئةالخضراء "

(PMMDCHU-DU-RM, 2008).  

المتعلق بالتجزئات العقارية  ،(29/6/2771)ظهير  90-25قانون من ال 21أما المادة 

ذن في إحداث تجزئات عقارية إال اإل أنه ال يجوزعلى " تنصفوالمجموعات السكنية وتقسيم العقار، 
التجهيز كالطرق الداخلية ومواقف السيارات وشبكات مرافق إذا كانت مشاريعها تنص على عدد من 

كالساحات  والمرافق العمومية، غير المبنيةالساحات باإلضافة إلى تهيئة  الماء والكهرباء، والتطهير
ساحات مالمواضع المعدة للعلى تحديد " تمنه نص 3" والمادة والمناطق الخضراء والمالعب

التنصيص على مما يعني أن  ،(29/2/2771)ظهير  "الخضراء ونوع المغارس المقرر إحداثها

 لدى المنعشين العقاريين بحكم هذا القانون. اإنشاء المساحات الخضراء أصبح إجباري

والقانون  22.23الذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم  الميثاق الجماعيأما في 

المشرع مجموعة من فيه حدد فقد  ،(1227فبراير )الجريدة الرسمية،  1227سنة  29.21 رقم

، على أن (1227)الميثاق الجماعي،  منه 42االختصاصات ذات الصلة والذي ينص في المادة 

مع مراعاة االختصاصات  ،يسهر على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة" المجلس
أصبح ف .(1221)الجريدة الرسمية، نونبر  "اوبعده 22المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 

التعمير والتهيئة الحضرية ا عن تنفيذ ما جاءت به مجمل وثائق يقانون رئيس المجلس مسؤوال

إحداث لجنة دائمة مكلفة  وعليهوضع برامج عمل تراعي الجانب البيئي، عن ومخططات الجماعة و

في تعزيز وتوسيع المقتضيات من ناحية يساهم هذا القانون و .بالتعمير وإعداد التراب والبيئة

 (.1222)أومغار،  القانونية المحددة لتدخالت الجماعات في تدبير الشأن البيئي

 28.00 القانون رقم بتنفيذ2006 /22/ 22في الصادر 2-22-23شريف رقم الظهير ال

 إلى القانون هذا يهدف (.21/1222/ 7الجريدة الرسمية(منها  والتخلص النفايات بتدبير المتعلق

 والمواقع والمناظر البيئية واألنظمة والتربة والهواء والمياه والوحيش والنبيت اإلنسان صحة وقاية"

نسان إن العناية بصحة اإل ."منها وحمايتها الضارة للنفايات اآلثار عامة ومن بصفة والبيئة الطبيعية

من العناية بمحيطه من خالل العمل على تدبير قطاع النفايات والتخلص منها، واالهتمام  ئتبتد

 بالمساحات الخضراء.

 القوانين ذات الصلة 1.3.1

في شأن تنظيم  23/2/1222الصادر في  1.77.711رقم مرسوم الوزير األول 

اختصاصات كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والبيئة واالسكان المكلف بالبيئة 

تحسين ظروف وإطار عيش السكان داخل المستوطنات البشرية الذي حث على ضرورة "و



  2018 دجنبر  24-23 العدد  المغرب. ش.م.ج مجلة

94 
 
 

 

ومن المعلوم أن المناطق الخضراء تلعب  .(29/1/1222 ،" )الجريدة الرسميةالحضرية والقروية

 أدوارا إيكولوجية وصحية مهمة تساعد على تحسين ظروف وإطار عيش السكان. 

في  ،1223 ماي 21الصادر في ، المتعلق بحماية واستصالح البيئة ،22.23قانون ال

نشاط بشري أو كل تأثير أو تغيير مباشر للبيئة ناتج عن أي عمل أو " ه يخصنص على أني ،3 المادة
عامل طبيعي من شأنه أن يلحق ضررا بالصحة والنظافة العمومية وأمن وراحة األفراد، أو تشكيل 

" )أزوكاغ، على الوسط الطبيعي والممتلكات والقيم وعلى االستعماالت المشروعة للبيئة رخط

على صحة  إن حماية واستصالح البيئة داخل المجاالت الحضرية هو مدخل أساسي للحفاظ .(1221

  .نساناإل

نص في يالمتعلق بمكافحة تلوث الهواء، و 1223الصادر في ماي  ،23.23قانون ال

الوقاية والحد من انبعاثات الملوثات الجوية التي يمكن أن تلحق هو " هعلى أن الهدف من 1 المادة
)الجريدة  "عامأضرارا بصحة اإلنسان والحيوان والتربة والمناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل 

 .(27/9/1223الرسمية 

تعلق ي (4/2/1222)الجريدة الرسمية  19/2/1222الصادر بتاريخ  782-14-2لمرسوم ا

الشرطة البيئية بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة  وقيام عمل ةبتنظيم وكيفي

النفايات ومحطات تنقية  بمراقبة مطارحتقوم وهي التي  .المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها

ويعد  .المياه العادمة ونقل النفايات الخطيرة مع إرساء نظام للمسؤولية البيئية ونظام للمراقبة البيئية

 .(4/2/1222)الجريدة الرسمية  إحداث الشرطة البيئية حدثا بيئيا مهما على المستوى التشريعي

الذي عرفه التشريع القانوني البيئي يمكن القول أنه بالرغم من التطور  ،بناء على ما سبق

بشكل عام أو المتعلق بالمساحات الخضراء بشكل خاص سواء ضمن قوانين التعمير، أو قوانين 

فإن الممارسة الفعلية لهذه القوانين، وكذا واقع المجاالت الترابية خاصة في المجاالت  ،خاصة

ومن بين التحديات القانونية  .ارسةالحضرية يؤكدان على وجود فوارق شاسعة بين التخطيط والمم

يوليوز والتي خلفت آثار  2التي تعترض البيئة في المغرب نجد مسطرة االستثناء في التعمير بتاريخ 

 (.1229بيئية وخيمة حيث زحف االسمنت )المالكي، 

 : األهداف والمعايير المخطط األخضر الحضري بالمغرب 1.3.1

دليال خاصا بالمخطط األخضر الحضري،  1221وضعت مديرية اإلسكان والتعمير سنة 

والذي يعتبر دليال تقنيا عاما لكيفية وضع وتخطيط وبرمجة المساحات الخضراء بالمغرب. وتضمن 

الدليل مجموعة من األهداف والمعايير لتصنيف المساحات الخضراء سواء من الناحية الكمية أو 

ء، ونماذج تطبيقية منها ناجحة بالمغرب، النوعية، وطرق تهيئتها، و قدم تعريفا للمساحات الخضرا

 مع وضع تقديم الدراسات التقنية إلنجازها.

 : ومن أهم األهداف التي وضعها هذا الدليل نجد

 للتجمعات الحضرية، األخضر للمخطط شاملة واستراتيجية رؤية وضع 

 الخضراء، وتدبير المساحات لتنفيذ التقنية تحديد المواصفات 

 معطياتها، وتحيين الخضراء للمساحات شامل جرد 

 الحياة ونوعية الحضري المشهد تحسين خالل من مضافة قيمة خلق (PMMDCHU-DU-

RM, 2008)، 
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 : ومن المعايير الكمية التي اقترحها الدليل نجد ثالث عتبات وهي

 م 22 : الدنيا العتبة
1
 المرتفعة، السكانية الكثافة ذو الحضري المجال في للفرد ،

 م 22 : المتوسطة العتبة
1
 المتوسطة، السكانية الكثافة ذو الحضري المجال في للفرد 

 م 12 : القصوى العتبة
1

 الضعيفة السكانية الكثافة ذو الحضري المجال في للفرد 

(PMMDCHU-DU-RM, 2008).  

 الخضراء للمساحاتالمعايير الكمية 

وضع تصنيف يعتمد على معيار نصيب الفرد من المساحات الخضراء اعتمادا على عدد  تم

 .1السكان وفق الجدول 

 توزيع نصيب المساحات الخضراء حسب النوع وعدد السكان )نسمة( 1الجدول 

 +  000 100  000 50-20  000 10-5 عدد السكان لكل مدينة

مساحة المجال 

 1األخضر م

 للفرد

 7 9 2 ، ساحاتمنتزه، حدائق
 3 1 1 مجال أخضر بالطرق العمومية

 2 1 3 مجال أخضر باإلقامات 
 4 2 1 مالعب رياضية، وفضاءات

 2 4 - منتزهات أو غابات
 12 12 12 الحد المعياري

 PMMDCHU-DU-RM, 2008 : المصدر

 ةالفوسفاطيفإن المدن  الكمية، لعتباتل بالنسبة أنه القول يمكنالتقسيم  هذا من انطالقا

م 22عليها تحقيق عتبة المعنية بالدراسة 
2
الفرد من المساحات الخضراء  نصيبمن حيث  أما .

 ،نسمة 222100عدد سكانها يفوق ضمن المدن التي  تتواجدانزم  وواديفمدينة خريبكة 

للمساحات الخضراء . وفي المقابل، وضع الدليل حدا معياريا زم كوادي منها أو قريبة ،(3 الصنف)

م 12بالنسبة لجميع المدن هو 
1

/الفرد، مما يجعلنا نتساءل حول قدرة المدن المغربية بشكل عام 

والمدن الفوسفاطية بشكل خاص. بتحقيق هذا المعدل، بالنظر لواقع هذه المدن وبرامجها التنموية 

مجة، سواء في المخطط الجماعي التي ال تأخذ بعين االعتبار هذه المعايير كأولوية في التخطيط والبر

 للتنمية أو برنامج عمل الجماعة أو في وثائق التعمير، بعيد المنال. 

  الخضراء للمساحات النوعية المعايير

والتي ميزها في المجمل بين المساحات الخضراء  إلنجازوضع الدليل معايير نوعية 

 الحضرية المناطق أو الخاص، القطاع أو للجمهور مفتوحة متخصصة، غير أو متخصصةمساحات 

الحي، والحضور حسب الفئة  ونوعداخل المدينة،  موقعها خالل من وذلك، الحضرية شبه أو

التي تشغلها النباتات، ووظيفة هذه  والمساحةالعمرية، والمسافة المقطوعة، ووسائل النقل، 

 المساحات اأنواعالمساحات، والتجهيزات العامة، ونوع التدبير لهذه المساحات. كما حدد الدليل 

 المنتزهاتو المواكبة الحضريةالخضراء  المساحاتو تينالساحة العموميو الحديقة:  أهمها الخضراء

(Parc) الغابة  ،الغابة المشجرة ،لحزام األخضرا : المواكبة الحضريةالخضراء  المساحاتو

 المحمية، نباتية،ال حديقةال المالهي، حديقةو الغابة الطبيعية ،الروابط الخضراء ة،األودي ،رويحيةتال
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 المخيمات الكولف، مالعب ،أماكن للترفيه األلعاب،فضاء  الحيوانات، حديقة

(PMMDCHU-DU-RM, 2008). 

 الفوسفاطيتين خريبكة ووادي زم  مدينتي 4

 امتداد مجالي وعمراني مرتبط بالحماية ويشكو من تدهور بيئي 3.1

 اإلطار الطبيعي به معيقات 3.1.1

إن المجال عبارة عن هضبة بمستويين طبوغرافيين. تتواجد خريبكة في الظهر العلوي 

سيب، المكشوف للرياح والحرارة، ووادي زم في حافتها. ويفسر هذا ببنيتها الجيولوجية األفقية التر

كالكلس والحث، وصخور صلبة من صخور ومن طبقات الفوسفاط ذات األصل البحري  وهي مكونة

. وإلى جانب التضاريس تساهم الصخارة )الكلس، النفاذية( في الجفاف باإلضافة إلى الطفلكهشة 

 غياب الغطاء النباتي )الخريطة الجيولوجية لوادي زم(. 

ظروف  مما ساهم في تعمق الفرشة المائية، في ظلتتميز الصخور بنفاذيتها المرتفعة 

 .رياح الشركيوقد يكثر بها هبوب ، اوباردة شتاء، وحارة صيفعموما، رياح جافة :  مناخية صعبة

ملم في السنة، هذا مع ارتفاع معدل التبخر  312ال تتعدى معدل والتساقطات غير منتظمة و

ملم في معظم  222إلى  422ي خريطة التساقطات بينما تعط (1222)المديرية االقليمية للفالحة، 

ملم في هامشها الشمالي. ويصنف أمبرجي المنطقة ضمن الطابق  222إلى  222الهضبة ومن 

الجاف الفرع المعتدل )في الجنوب( -البيومناخي الجاف )في الشمال( إلى الشبه

((BRIGNON & SAUVAGE 1962. 

ومن أهم أنواع  .بكونها حصوية فوق قشرة كلسية ،في معظمها ،قليمتتميز تربة اإلو

س والكلس، تربة األحراش وتتميز بقلة سمكها يليالتربات تربة البياضي، وهي تتكون من الس

، باإلضافة (1222 )المديرية االقليمية للفالحة، وتتطلب كمية كبيرة من األمطار لضعف خصوبتها

كلها الجاف(، -نطاق البيومناخي الجاف والشبهإلى ضعف التساقطات المطرية، وشدة الحرارة )ال

في فصل  لسقي خاصةاتوفير مياه ل ،تحديات طبيعية تجعل المساحات الخضراء تتطلب عناية أكبر

 واختيار أنواع النباتات للحدائق. . هكذا يتحتم جلب أتربة مناسبة وإضافة السمادالصيف

 مجال بيئي وعمراني موروث عن الفترة االستعمارية 3.1.1

وتراكم لقد شهد المغرب حركة تمدن سريعة تأثر بها المجتمع ونتج عنها تعمير 

(، ينطبق 1229في وسط بيئي يتميز بالهشاشة )الصواب،  ااقتصاديتطورا أكثر منه  ينديموغرافي

ا بالمعمر الفرنسي م)خريبكة، وادي زم( التي ارتبط ظهوره تينالفوسفاطي ينتيناألمر هنا على المد

الذي بدأ  (OCP)أسس المكتب الشريف للفوسفاط  2712غشت  12. ففي عدن الفوسفاطاكتشاف موب

. فكان مركز بوجنيبة أول محتضن للمركز االداري 2712عملية االستغالل في خريبكة ابتداء من 

قررت إدارة المكتب الشريف للفوسفاط  2714واألنشطة الخارجية لشركة الفوسفاط، لكن في سنة 

رار قرب مركز االستغالل والذي كان يطلق عليه اسم خريبكة من قبل رحل المنطقة مغادرته واالستق

(BLEUCHOT, 1969) . 
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إن "خريبكة هي الفوسفاط" كما سماها دوشك، ألنها ستصبح فيما بعد أكبر مصدر عالمي 

خاصة مع استقدام مهندسين  ،لتصميم عصريالمدينة فخضعت  ،(DUCHAC, 1970)للفوسفاط 

إلنشاء مدن الحماية، بها منتزهات وحدائق  2723سنة  Jean-Nicolas Forestierك  فرنسيين

أصبحت مركزا مفضال لدى المعمرين  2714منذ تأسيسها سنة و .(GAËLLE, 2002)عمومية 

الخمسينيات عرفت  وبعد .« le village »أو الفيالج  ف بحي األطروعرالمالذين استقروا بالحي 

المدينة  صبحست 2729في و .اهاستقرار رحل المناطق المجاورة ب معالمدينة توسعا عمرانيا كبيرا 

مجال حضري عصري وفق  : وهكذا عرفت المدينة مجالين متناقضين .عاصمة اإلقليم اإلدارية

نية وعشوائية يتكون من أحياء غير قانووآخر  ،النسق األوربي تابع للمكتب الشريف للفوسفاط

 .(ADIDI, 2006)ية شمال خط السكة الحديد والثانيةجنوب األولى  تينسكني تجزئتينتتخللها 

ارتبط ظهور مركز وادي زم بوصول االحتالل الفرنسي إلى المنطقة  ،في المقابل

لتحكم لقاعدة أمامية و ،جعل منه مركزا استعماريا، مهمته مراقبة تحركات القبائلوالذي ، 2721 سنة

غزو مزيد من األراضي ليصبح فيما بعد مركزا مفضال للمعمرين من و في الممرات األساسية

المدينة توسعا عمرانيا  تعرفوهكذا  بها. تبفضل التجهيزات التي أحدث ،مختلف المناطق المجاورة

 .(1221 )البقالي، الهجرة القروية بعد االستقالل مع تزايدسريعا خاصة بعد اكتشاف الفوسفاط، و

وإذا كان تأسيس مدينة وادي زم سابق على تأسيس مدينة خريبكة، فإن سياقات التأسيس 

تختلف بين المدينتين، فوادي زم أسست لظروف أمنية وعسكرية مرتبطة بتأسيس الثكنة العسكرية 

. في 2721وتمركز الجيش الفرنسي بالمنطقة لمواجهة المقاومة الزيانية في منطقة تادلة سنة 

نقل  ثم، 2714معدن الفوسفاط العامل األساسي لتأسيس مدينة خريبكة سنة  فابل، كان اكتشاالمق

مركز إدارة المنجم الفوسفاطي إليها من بوجنيبة، مما زاد من سرعة نموها فأصبحت قبلة للمهاجرين 

 المغاربة والمعمرين األوربيين، ومجاال الستقرار الرحل.

 خريبكة ووادي زمتطور المجاالت الخضراء بمدينتي  3.1.1

 :  المدينتين في ثالث مراحل كبرىبيمكن إجمال التطور التاريخي للمساحات الخضراء 

 : اهتمام بيئي وفق النموذج األوربي المرحلة االستعمارية
خاصة مرحلة اكتشاف  ،( بالفترة االستعمارية2722-2712ارتبطت المرحلة األولى )

مما ساهم في توطين عدد من عمال المنجم بالمدينة في أحياء سكنية خاصة بهم،  ،الفوسفاط بالمنطقة

الجانب البيئي، بوجود فيها يراعي . وبحي "الفيالج" الذي شهد تصميما عمرانيا وفق النسق األوربي

منطقة خاصة بالفيالت، " وهي .فورات عصرية، ومساحات خضراء وحدائقاشوارع كبرى تضم ن
بوجود ونطقة سكنية عصرية واألكثر تجهيزا. تتميز بهيمنة المساحات الخضراء ذات طابع حديث، م

 . (1-4)لوحة الصور  (BOULKJAM, 1997, p. 60) "ستة حدائق عمومية، ومركب رياضي

إحداث بحيرة بالقرب من الحي  تم ،من قبل المعمر الفرنسي ،مع تأسيس مدينة وادي زم

 .(2-4)لوحة الصور  شكلت متنفسا حقيقيا لساكنة المدينة والمناطق المجاورة العصري،
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 بعض حدائق الحماية 4لوحة صور 

محاطة  في عهد الحمايةانجزت بحيرة وادي زم  2

 (Washingtonia، Phoenix) النخيل أشجارب

األطر في عهد  ويسمى حي ،حي الفيالج بمدينة خريبكة 1

 الشهداء وحديقة كاليفورنيا كحديقةالحماية، يضم حدائق 

  

 بتصرف www.google.comالمصدر :  1222المصدر : بعدسة البقالي 

 عمرانيال التوسع: تدهور المساحات الخضراء مع  0222-6591مرحلة 

ساهم في امتداد عمراني عشوائي دون  اقوي اقروي نزوحا خريبكةمرحلة شهدت فيها 

مراعاة تصاميم التهيئة، مما خلق أحياء سكنية تفتقد إلى المساحات الخضراء خاصة في النصف 

  .الشمالي للمدينة

تبلغ  ،والتي تشكل الحي األوربي االستعماري "الفيالج" ،ففي المقاطعة الحضرية األولى

م 32942مساحة الحدائق 
1
م 41312مقابل  

1
س ل)المج في باقي المقاطعات الحضرية الخمس 

 .(1221األعلى للحسابات، 

مدينة وادي زم في هذه المرحلة بدورها توسعا عمرانيا كبيرا،  وعلى غرار خريبكة شهدت

حي غير  24لكن معظم أحيائها كانت صفيحية، أو غير قانونية، لتصبح المدينة محاطة بحزام من 

اقتصر  . وقد(1222 الوكالة الحضرية بسطات،)أزيد(، ) (ة المدينةمن ساكن %22أزيد من )قانوني 

وحديقة شارع محمد الخامس  2772غشت سنة  12حديقة  : األمر على إنشاء حديقتين فقط

فإنها لم  ،ورغم إنجاز عدد من التجزئات السكنية كحي الوحدة ووادي الذهب والمقاومة .2774 سنة

  .مع إهمال الحدائق الموروثة ،ءتلتزم بإنجاز الحدائق بهذه األحيا

هكذا نالحظ أن هذه المرحلة تميزت بتراجع االهتمام بالمساحات الخضراء، داخل 

 للمجال القانوني وغير القانوني التعميرالمدينتين، بل تدهور المساحات الموجودة، واكتساح 

الشريف للفوسفاط الذي ، رغم االمكانات التي تتوفر عليها مدينة خريبكة، ووجود المكتب الحضري

كان يسهر على تدبير المساحات الخضراء بالمدينة والموروثة عن الفترة االستعمارية. وتميزت 

مدينة وادي زم بسمة ضعف انجاز المساحات الخضراء، مما يدل على فشل المجالس الجماعية 

 المتعاقبة في تدبير قطاع المجال األخضر بالمدينتين.

 اهتمام محتشم بالمساحات الخضراء ال يرقى للمعايير الوطنية والدولية : 0222بعد سنة  ما

وإن  ،من االهتمام بالمساحات الخضراء ايمكن القول أن هذه المرحلة بدأت تعرف نوع

البرامج التنموية للمدينتين )المخطط  كانت ال ترقى إلى المستوى المطلوب، خاصة مع وضعَ 
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جاز بعض الحدائق العمومية النموذجية خاصة بمدينة وادي زم ( فضال عن إن1222الجماعي للتنمية،

المقاومة، وبني  : قائ)الممر األخضر( أو إنشاء عدد من المساحات الخضراء بنفس المدينة )كحد

 .عمير، والنجاح، والحسنية، وبحي الوحدة(

فقد عرفت تأخرا في إنجاز البرامج المخصصة للمساحات الخضراء،  ،أما مدينة خريبكة

مع  الفردوس،حديقتي بني عمير، و مع الشروع في إنجازواالقتصار على تهيئة الحدائق الموجودة، 

، وإنجاز الشطر األول من "المنجم عدد من الحدائق ال تتوفر على أدنى شروط الحديقة إنشاء

 األخضر"، وبعض المدارات الطرقية. 

أن مدينة وادي زم عرفت تحسنا ملحوظا في إنجاز المساحات الخضراء، مقارنة مع  يبدوو

م 132600 تقدر بمساحةشهدت إنجاز الممر األخضر وأربعة حدائق  فقد .مدينة خريبكة
1

 العلم)مع ، 

 شهدتفي حين  ،(االستعمارية الفترة عن الموروثة بالبحيرة الخاص الشطر يضم األخضر الممر أن

 يوسف موالي شارع تيحديق باستثناءف ،الخضراء المساحات إنجاز ضعفمدينة خريبكة 

م 3931)
1

م 22113) ( والهناء
1

 خاصة إنجازها، في تأخرا تعرف المبرمجة المشاريع حتى(، 

 (.1222)مصلحة البيئة بخريبكة،  عمير، وبني الفردوس، تيحديق

 بنية المساحات الخضراء بالمدينتين 3.1

 (.1المساحات الخضراء كفرع منظومي بالمنظومة الحضرية )الشكل صنفنا 

  



  2018 دجنبر  24-23 العدد  المغرب. ش.م.ج مجلة

100 
 
 

 

المساحات الخضراء كفرع منظومي بالمنظومة الحضرية لمدينتي خريبكة ووادي زم  1الشكل 

 )المقياس ال يسمح بتمثيله(

 

 المصدر انجاز البقالي ونبيل

 : تباين نوعي وكمي أنواع المغروسات بالمدينتين 3.1.1

وفق معايير طبيعية، كالمناخ،  اختيارهاتم  المغروساتمن المدينتين على أنواع  تتوفر

والتربة، وتوفير مياه السقي، ودرجة الصيانة، وهكذا نجد أن المنطقة تعرف أربعة  ،والطبوغرافية

يظهر أن هناك و .أشجار، وشجيرات، ونباتات عشبية مزهرة، ومغطيات التربة النباتات،من أنواع 

 (.3 الجدول) نوع وعدد النباتاتبين المدينتين من حيث اختالف 

 فئات المغروسات بمدينتي خريبكة ووادي زم 3الجدول 

  األشجار األنواع الشجيرات األنواع المزهريات األنواع

 زم وادي 4292 37 7912 22 7362 22

 خريبكة 3222 42 4354 16 22122 13

 المجموع 7786 84 14079 31 17622 23

 .1229 ،1222 زم، ووادي بخريبكة البيئة مصلحة : المصدر
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يبدو أن وادي زم أفضل من خريبكة من حيث عدد المغروسات بكل  3انطالقا من الجدول 

من مجموع األشجار في المدينتين، ومن  % 53,55أنواعها خاصة األشجار والشجيرات، فهي تضم 

، لكن بالنسبة لعدد األنواع ال يوجد اختالف كبير بين المدينتين، وهذا مرده إلى 69%الشجيرات 

 وحدة المناخ. 

يظهر أن هناك اختالف بين المدينتين سواء من حيث النوع أو العدد  4ومن خالل الجدول 

شجرة(، وكذلك  741) الرانجشجر  كثرة خريبكةوكذا توزيع هذه األشجار داخل المجال الحضري. ب

  .والفلفل Washingtonia و Phoenix dactyliferaأشجار النخيل من نوع 

 أنواع المغروسات بمدينتي خريبكة ووادي زم 4الجدول 

 عدد األشجار المغروسة 

 وادي زم خريبكة األنواع
 Citrus aurantium  741 11 رانجاللا

 Phoenix dactylifera  424 132النخيل 
 Washintoniya filifera  119 272 واشينطونيانخيل 
 Schinus molle 142 241الفلفل 
 sp. Morus 233 322 التوت
 sp.   Jacaranda 2 344 جكرندا

 Melia azedarach 79 212 الزنزلخت
 Phoenix canariensis 49 22 الكناري نخيل

 Ficus carica  2 21شجر التين 
Casuarina equisetifolia - 17 

 معالجة في جدول بتصرف. 1229-1222المصدر: معطيات مصلحة البيئة بمدينة خريبكة ووادي زم، 

على طول الشوارع بالمدينة مما يدل على وجود خلل في  تنتشرومعظم هذه األنواع 

فباستثناء  ،وادي زم في هذا عكسونجد  .التوزيع، وضعف التشجير في الحدائق بمدينة خريبكة

 مما ،األشجار تنتشر بالحدائق، خاصة الممر األخضر معظم، الخامس محمدبعض الشوارع كشارع 

لرياح، والتلوث ل اومتهقالمتميز بمالتوت كما تنتشر به شجرة  .والترفيه للتنزه مالئمة ظروفا وفري

 ، وتوفير الظل والجمالية، مع فاكهة.الحضري

 توزيعها بمدينة خريبكةتطور المجاالت الخضراء وسوء  3.1.1

م 714222 تها بمساح تقدر خضراء مجاالت على خريبكة مدينة تتوفر
1
 تمثل أنها أي 

م 4112222) المدينة مساحة مجموع من 1%
1
 يجعل مما نسمة، 272272 ب تقدر لساكنة ،(

م 4,92هو  هامن الفرد نصيب
1

وهو أقل من المعدل الوطني والعالمي، لكنه أفضل من مدينة الدار ، 

م 2,2)البيضاء 
1
م 21)، وأقل بكثير مما هو موجود في عدد من المدن العالمية، كمدريد (

1
، (للفرد 

م 12)وبرلين 
1
 (.1229 ،الجماعة الترابية لمدينة خريبكة)( لفردل 

مزهرة،  ابعشأشجيرات،  أشجار، : المغروسات من أنواع أربعة على كما تتوفر المدينة

 42 منها ،نوعا 12 إلى تصنف وحدة 29843 ب المغروسة الوحدات عدد ويقدر .التربة ومغطيات
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 .التربة مغطيات من 2 و العشبية المزهرة، النباتات من 12 و الشجيرات، من 16 و األشجار، من

م 223227حديقة عمومية بمساحة  33تتوفر المدينة على و
1

حديقة خاصة تابعة للمؤسسات  21 ، و

م 272311واإلدارات العمومية بمساحة 
1

مغطى بأشجار التصفيف بمساحة  اشارع 14 ، و

م 22974
1

م 22213بمساحة  اطرقي امدار 24 ، و
1
 (. 1229 ،الجماعة الترابية لمدينة خريبكة) 

أن الحدائق العمومية التي يمكن أن يستفيد منها المواطن  ،من خالل هذا التوزيع ،يظهركما 

م 223227ال تتجاوز مساحتها 
1
وهي أٌقل مما هو موجود بوادي زم، فالممر األخضر لوحده تبلغ  

م 212222مساحته 
1

، في حين أن باقي الحدائق تابعة لإلدارات العمومية وال تستفيد منها الساكنة 

 شجر على يعتمد أن باألحرى وكان أخرى، قارات من مستجلب األشجار هذه معظمبشكل مباشر. 

 نوعا من األكاسيا الشوكية وتعتمد جيدة، ثمارا وتنتج الجفاف تقاوم والتي المحليين واللوز التين

 .(3الشكل ) عناية ألية تحتاج وال جيد ونتاج جمالية لها نباتية كسياجات

 توزيع الحدائق الخضراء بمدينة خريبكة 3الشكل 

 

 1229 العمل الميداني،و Google Earth:  المصدر

وجد يمن جهة أخرى تتميز الحدائق بسوء التوزيع بين أحياء المدينة، فنصف هذه الحدائق 

م 223222)لسكة الحديدية اجنوب  ،بالحي األوربي "الفيالج"
1

يشرف عليه المكتب الشريف ( و

م 213222 ال تتوفر إال على (نسمة 232722)للفوسفاط، في حين أن باقي األحياء السكنية 
1
من  
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إذ  ،ويظهر سوء التوزيع جليا على مستوى نصيب الفرد من المناطق الخضراء الخضراء. المناطق

م 24,12في األحياء التي يشرف عليها المكتب الشريف للفوسفاط  يبلغ
1
للفرد مقابل ال يتجاوز في  

م 1,91باقي األحياء 
1

(، أما النصف الشمالي للمدينة فيعرف 1221.)المجلس األعلى للحسابات، 

توسعا عمرانيا كبيرا مع غياب شبه تام للحدائق العمومية، باستثناء أشجار التصفيف عبر الشوارع 

 .  الكبرى للمدينة

والمتواجدة في النصف الجنوبي  ومن بين نماذج الحدائق الموروثة عن الفترة االستعمارية

 : للمدينة نجد

 الجيش الملكي وشارع العلويينشارع بملتقى  حديقة "الشهداء"

دارة المكتب الشريف للفوسفاط، على مساحة تقدر إحديقة أسسها المستعمر الفرنسي، قرب 

م 22227ب 
1
م 22113 منها 

1
وتتوفر  .شجرة 232من العشب الذي أصبح يتعرض للتدهور و  

وتعتبر من الحدائق التي يقصدها معظم ساكنة . ,Phoenix Schinus molle, Thuyaعلى أشجار 

تلف، لتتعرض لو أهملت هاأشجارها، إال أن علوهندستها، ووالمدينة بحكم موقعها ومساحتها 

، )مصلحة البيئة بخريبكة، للمتشردين رغم إشراف المكتب الشريف للفوسفاط عليها قبلةأصبحت و

 (.1-2 لوحة صور)( 1222، العمل الميداني، 1222

 عبد هللا بن ياسين كاليفورنيا بشارع حديقة 

م 21272تمتد على مساحة وبحيث تستقبل العديد من الزوار،  ،من أشهر الحدائق إنها
1

 ،

  (2-2 لوحة صور) فترة الحماية.شيدت في وقد 

 حدائق موروثة عن الفترة االستعمارية 5لوحة صور 

 بشارع الجيش الملكي حديقة الشهداء 1 بشارع عبد هللا بن ياسين حديقة كاليفورنيا 2

  
 .1229، بعدسة البقالي:  المصدر

تتوفر على فضاء مفتوح الستقبال أكبر عدد من المستفيدين من داخل المدينة وهي 

هندستها تجعلها فضاء للترفيه والترويح عن النفس بتوفرها على العديد من األشجار ف .وخارجها

باعتبارها مجاال مفتوحا للمارة، و، لتهمأبدورها  ها، لكنرةزهلماالنباتات كالصنوبر الحلبي، و

عرضة لكل الممارسات التخريبية في  أصبحتبحكم موقعها قرب العديد من المؤسسات العمومية و

، وأصبحت الكراسي مهترئةضعف االنارة، وغياب ممرات الراجلين، وغياب حراسة دائمة 

ومن بين أنواع األشجار التي تتوفر عليها الحديقة شجر  الحفر واألتربة في كل مكان. ظهرتو
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Washingtonia dactylifera, Phoenix Schinus molle, Citrus Aurantium  مصلحة البيئة(

 .(1222، برفقة نبيل ، العمل الميداني1222، بخريبكة

 تطور المجاالت الخضراء بمدينة وادي زم وسوء توزيعها 3.1.1

حديقة وغابتين على مساحة تقدر ب  22يتكون المجال األخضر بمدينة وادي زم من 

م 2,11ة. بمعدل أمهي ـه 821, منها ـه24,3
1
للفرد وهو أقل من المستوى الوطني )مصلحة البيئة  

 (.4)الشكل  (1229 زم، بوادي

 توزيع المساحات الخضراء بمدينة وادي زم 4الشكل 

 

 .Google Earth 1229، الميداني : العمل المصدر

في  اعرفت المساحات الخضراء بالمدينة تطورا بطيئا عبر فترات تاريخية متباعدة، إال أنه

ت عدد من الحدائق كالمقاومة، وبني عمير، وشارع ئالعقدين األخيرين، عرفت تحوال نوعيا إذ أنش

بمساحة إجمالية تقدر ب محمد الخامس، والنجاح، وحديقة حي الوحدة، والممر األخضر 

م 222122
1

لكن هذا التحول ال يعكس مستوى  .من المساحة االجمالية للحدائق %24، أي بنسبة 

باستثناء الممر األخضر، باقي الحدائق تعتريها ف ،الجودة والنوعية لدى جميع الحدائق المنجزة

. كما أن المنوط بهار دوالمما يجعلها ال تؤدي  ،مجموعة من النقائص خاصة من حيث التجهيزات

م 322تجاوز مساحتها تال من هناك من الحدائق 
1
والتي ال يمكن استغاللها أو اعتبارها حديقة أصال،  
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 حدائق مجهزة بتجهيزات حديثة 2وهناك  النفاياتتراكم ورمي لفتصبح مأوى للمتشردين، ومكان 

يدانية تبين أن معظم التجهيزات الم ،ومن خالل المعاينة (.1229)مصلحة البيئة بمدينة وادي زم، 

مريح المن النوع العصري  كرسي 122تتمركز في الممر األخضر، فمثال معظم الحدائق تتوفر على 

حدائق تتوفر على  2نجد أن ولكراسي القديمة، وهذا ما ال نجده في مدينة خريبكة. لإضافة  لكل منها

في المقابل نجد أن باقي  المجاورة. الشوارع إنارةاالنارة بشكل جيد والباقي إما ضعيفة أو تعتمد على 

 ولكنرياضية والمرافق الصحية تتمركز في الممر األخضر، المالعب العب األطفال والمالمرافق ك

الممر األخضر و. بقلة وعي أغلبية الساكنةوذلك  ،الحراسةوجود بعضها بدأ يتعرض للتخريب رغم 

 بطرق تقليدية.بها زال  الفما باقي الحدائق ( أنقيطلسقي )التليتوفر على نظام حديث 

 نماذج من الحدائق المميزة تستحق العناية واالهتمام 3.1.3

 : بمدينة وادي زم "الممر األخضر"

مرحلة مهمة في تاريخ المساحات الخضراء بالمدينة من خالل إنجاز  1222تعتبر سنة 

وهو مشروع بيئي نموذجي أنجز من قبل كتابة الدولة في الماء والبيئة وعدد من  .الممر األخضر

م 212222الشركاء، بمساحة تقدر ب 
1
متد من منطقة عين عائشة يو .كلم 15,5يمتد على مسافة و 

إلى شارع المسيرة في اتجاه الفقيه بن صالح، ويضم حديقة البحيرة وحديقة الماية ثم القناة المغطاة 

يضم مختلف أنواع وتهيئتها لهذا المشروع.  تالتي تمووادي زم جزء كبير من الممتدة على 

كما ألطفال والترفيه، ول رياضة عبمالاألشجار والنباتات واألعشاب واألزهار وعدد من المرافق ك

يتوفر على مختلف أنواع التجهيزات من إنارة وكراسي وسالت المهمالت ومرافق صحية، وفق 

 (.2والجدول  2)لوحة صور  (1222تصميم هندسي عصري )مصلحة البيئة، 

 بالممر األخضر بوادي زم 2لوحة صور 

 والجكراندا والخروبالتين،  أشجار

Ceratonia siliqua  
 األخضر بالممر ،وأشجار الفلفل ،األطفال ألعاب

  

 .1229، بعدسة البقالي:  المصدر

على مستوى االنجاز فمشروع الممر األخضر المتعلق بالشطر الحضري داخل مدينة وادي 

 زم أنجز كامال، في حين المنجم األخضر بخريبكة لم ينجز منه إال الشطر األول.
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معايير تصنيف المساحات الخضراء، فإن المنجم األخضر مشروع تهيئة شامل  حسب

للمدينة، في حين أن الممر األخضر منتزه حضري، ترفيهي متنوع من حيث األنشطة الرياضية 

 .()أ ب( 2الشكل ) والبيئية والترفيهية )الدليل األخضر(

 بوادي زمالمنجم األخضر بخريبكة والممر األخضر تجهيزات  2الجدول 

  الممر األخضر المنجم األخضر

 (1المساحة )م هكتار 212 هكتار196,7
مليون درهم    كلفة المشروع 54 مليون درهم  438

كتابة الدولة في الماء والبيئة  المكتب الشريف للفوسفاط

 وعدد من الشركاء
صاحب 

 المشروع
 مستوى االنجاز  1222-1221أنجز سنة  أنجز منه الشطر األول فقط

 األول  الشطر

، مساحة صغيرة، شجيرات، بعض حديقة، كراسي، إنارة

 مكتبة. األزهار،

بحيرة، تنوع النباتات، 

السقي بالتنقيط، ممرات 

الراجلين، كراسي، أماكن 

مغطاة، إنارة ألعاب 

األطفال، مالعب رياضية، 

مرافق صحية، سالت 

المهمالت، مواقف 

 السيارات. 

التجهيزات 

 والمرافق

  : بعد تنجز لم مرافق
، مع يةحيوانوبحيرة اصطناعية، وحديقة ايكولوجية 

وإعادة  والشمسية استعمال تقنيات بيئية كالطاقة الريحية

ثقافي، مدينة  -مركب سوسيوالعادمة  استعمال المياه

للعلوم، مسرح في الهواء الطلق، متحف زراعي، متحف 

  .عقارية، مركز لتجارةمركب سياحي، ومشاريع  للمنجم،
العمل الميداني،  ،1224، الوكالة الحضرية سطات، 1222مصلحة البيئة بوادي زم، : معطيات  المصدر

 تركيب البقالي. ،1222-1229
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  ر األخضر بوادي زمملماتصميم مقتطفات من )أ ب(  2الشكل 
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 . 1221مصلحة البيئة بوادي زم،  : المصدر

 بمدينة خريبكة مشروع بيئي لم يكتمل بعد  "المنجم األخضر"

يعتبر المنجم األخضر بمدينة خريبكة من المشاريع البيئية المهمة، بالنظر لهندسته 

أشرف على إنجازه المكتب الشريف للفوسفاط، وقد وللتجهيزات والمرافق التي يضمها المشروع. 

لتهيئة مرافق التعدين  ويهدف، ـه 322يمتد على مساحة هو و .1221بدأت األشغال به في مارس و

وإعادة تهيئة بقايا الفوسفاط المتراكمة بموقع االستغالل  ،القديمة الواقعة في جنوب شرق خريبكة

بحيرة اصطناعية، وباقي المشروع يضم ، 1229أنجز منه الشطر األول إلى حدود قد القديم. و
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اقة الريحية والشمسية وإعادة استعمال بيئية كالط طاقات، مع استعمال يةحيوانووحديقة ايكولوجية 

 اومتحف ازراعي امتحفوفي الهواء الطلق  امسرحومدينة للعلوم و اثقافي -سوسيو امركبالعادمة و المياه

 هـ 196,7وتبلغ مساحة المشروع  مركز للتجارة.وومشاريع عقارية  اسياحي امركبو للمنجم

 (.2)الشكل  (1224 )الوكالة الحضرية، سطات،( 2 )الجدول

 تصميم للمنجم األخضر بخريبكة 2الشكل 

 تصميم للمنجم األخضر مرافق المنجم األخضر

 
 

  .1224: الوكالة الحضرية، سطات،  المصدر

الفردوس وبني عمير لمن شأنه أن يعزز تطور  تياستكمال انجاز مشروع حديقإن 

المساحات الخضراء بمدينة خريبكة، نوعيا وكميا، باعتباره أول منتزه بالمدينة وللمرافق التي يتوفر 

عليها، من أماكن للممارسة الرياضة، ومسرح في الهواء الطلق وغيرها من التجهيزات المفقودة في 

 .(9الشكل ) باقي الحدائق
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تصميم حديقة الفردوسمقتطفات من  9الشكل 
6
 

  

 .1229ذكره الزيناتي، : مصلحة البيئة بخريبكة،  المصدر

  خريبكة ووادي زم تدبير الحدائق والمساحات الخضراء بمدينتي 5

 طرق تدبير المساحات الخضراء بالمدينتين 1.1

ذا القطاع داخل المدينتين، لجأت الجماعتين مؤخرا بعد عقود طويلة من التدبير الذاتي له

تفوض الجماعة إلى فاعل في إطار التدبير المفوض، فمن خالله "إلى تفويته إلى القطاع الخاص 
اقتصادي عمومي أو خاص المهام اإلجمالية المتعلقة بتدبير منشأة أو مرفق عمومي. وتتجلى هذه 

هيل، االستغالل، الحفظ، الصيانة، التمويل، وتظل التجهيزات المهام في: التصميم، البناء، إعادة التأ
للتدبير  ةالمنظم القوانينوفق (، وذلك (CESE, 2015, p 22" )والمعدات في ملكية الجماعة

المفوض
7

ونوعية المرافق، والبنيات التحتية اإلدارية وتنويع جودة الخدمات،  ن، بهدف تحسي

"عبر  .من قدرات االبتكار والتمويل من القطاع الخاص، واالقتصادية واالجتماعية، واالستفادة
إدخال آليات حديثة للتسيير، وتحسين اإلنتاجية والرفع من جودة الخدمات، وبالتالي ترشيد تكاليف 
اإلنتاج، غير أن هذا ال يعفي الجماعات الترابية من مسؤولياتها في هذا المجال" 

(COUR DES COMPTES, 2014, p 7)شركة  إلى عهدلصدد ، وفي هذا ا

"Maraver SARL1222و  1224بمدينة خريبكة ما بين  قطاع المساحات الخضراء " تدبير ،

من الحدائق  ـه 9,65الشركة بصيانة  كلفتفي المقابل . ودرهم للسنة 644198بغالف مالي قدره 

ذاتي بعد فشل التسيير للالجماعة  تلعقد، عادفي اوالمساحات الخضراء. بعد انتهاء المدة المحددة 

أما بالنسبة لمدينة وادي زم،  (.1229عملية التدبير المفوض )مصلحة البيئة بخريبكة، في الشركة 

 ،1229- 1224 المدة المحددة في العقدو /سنويا،درهم 3222222تقدر ب للتفويت مالية القيمة فال

                                                            
  1221لقد تم االنتهاء من إنجاز الحديقة وافتتحت في شهر نونبر  6
المتعلق بالميثاق  91.22للمرافق العامة، القانون رقم  المتعلق بالتدبير المفوض 24.22القانون رقم  7

 97.22المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، القانون رقم  42.21الجماعي، القانون رقم 

 .(CESE, 2015, p 28) المتعلق بتنظيم الجهات 49.72المتعلق بتنظيم العماالت واألقاليم، القانون رقم 
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وفق دفتر  مدة العقد، بعد انتهاء الشركة تسهر على تسيير المساحات الخضراءنفس زالت  الو

التحمالت الذي ينص على أن تقوم بمختلف عمليات التشجير والسقي والحراسة والغرس والبستنة 

مدينة وادي زم )مصلحة البيئة ب هنارة، مع العلم أن مساحة الحدائق بخريبكة أكبر بكثير منواإل

 (.2)الجدول  (1229زم،  وادي

 "Maraver SARLعهد به لشركة " الخضراءللمساحات التدبير المفوض  2الجدول 

 نوع التدبير العمال المساحة هـ الميزانية )د( مدة التعاقد 

 1222تدبير ذاتي بعد  32 9,65* 644198 1222-1224 خريبكة

 تدبير مفوض  22 24,3 3222222 1229-1224 وادي زم

  التشجير والسقي والحراسة والغرس والبستنة واالنارة المهام 

 1229 -1222مصلحة البيئة بخريبكة ووادي زم، :  المصدر

 : هناك بعض الحدائق ال زالت تحت إشراف المكتب الشريف للفوسفاط( *)مالحظة

 انتشار مظاهر التدهور بالمساحات الخضراء  1.1

همال التي تعاني منها المجاالت الخضراء بالمدينتين، تواجد ومن مظاهر التدهور واإل

 هذاأن  رغم المجهودات التي تبذل أثناء جمع النفايات، إالف .القمامة إلى جانب الحدائقأماكن لرمي 

شجع الساكنة على رمي األزبال دون احترام وقت مرور الشاحنات، فتصبح مجاال لتراكم النفايات ي

جعلها عرضة مما يمن الحدائق مفتوحة وغير مسيجة  إن كثيروما ينتج من انتشار الروائح الكريهة. 

للمارة وما يترتب عن ذلك من اتالف ألعشابها وأزهارها في ظل غياب مراقبة من قبل الجماعة، 

قرب  هاتمركز عدد من تدهورهاكحديقة كاليفورنيا في مدينة خريبكة. ومما يزيد من استفحال 

 تحاول وقدلة همال لعقود طويمن اإل ىمنها عان اكبير ادارات العمومية. كما أن عددالمؤسسات واإل

أن الحدائق الكبرى في المدينة كحديقة "كاليفورنيا"  األولى،. والمفارقة تهاالجماعة مؤخرا إعادة تهيئ

إشراف المكتب الشريف ورغم رمزيتهما التاريخية وموقعهما، بل  ،همالو"الشهداء" تعانيان اإل

حدائق أخرى في المدينة توفر على تشركة للفوسفاط  أن. والمفارقة الثانية يهماللفوسفاط عل

 وتبلغ للفوسفاط الشريف المجمع حديقة : ، منهامواصفات رفيعة لكنها غير مفتوحة في وجه العمومب

م 7222 مساحتها
1
 الفوسفاطية لآلالت ومجسمات وسياج، كثيفة، وأشجار الكراسي على تتوفر 

 بمراكز الحضري المدار خارج حدائق عن فضال ،للمدينة المعدني النشاط عن تعبيرا

 .همال التي تعرفها الحدائق بمدينة خريبكةتبين بعض مظاهر اإل 9لوحة صور و .االستغالل
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 كاليفورنيا حديقة : مظاهر تدهور الحدائق بمدينة خريبكة 9لوحة صور 

  
 ،غياب تبليط الرصيف، نمو نباتات طبيعية 

  إهمال الحديقة، حفر لبالوعات الماء مكشوفة

 خطرا على المارة،مما يشكل 

  ري األشجار بطرق تقليدية )استعمال

 طيم(،الخرا

 غياب العشب والورود، وممر الراجلين 

 : خريبكة بمدينة بالحدائق اإلهمال مظاهر تعدد
 صالحيتها، وعدم وقدمها الكراسي اتالف 
 الحديقة، وسط للشرب الصالح الماء تسرب 

 التجول، تعيق مائية برك عن عبارة فأصبح
 مهيأة. غير الراجلين ممرات 

 1229على اليسار  ،2014على اليمين ، البقالي بعدسة:  المصدر

 تطور المساحات الخضراء بالمدينتينلمعيقات  1.1
إن الحالة التي تعيشها المساحات الخضراء بالمدينة، تستدعي الوقوف على كل المعيقات 

االمتداد العمراني والسكاني التي تحول دون تطورها وتحسين جودتها ونوعيتها، خصوصا مع 

 للمدينتين.

 هزالة الموارد 1.1.1

 )التدبير المالي )ميزانيات هزيلة، وضعف تكنولوجي

هزيلة  سنوات تفويض القطاع()تعد الميزانية المخصصة للحدائق بما فيه قطاع النظافة 

 )دورة أبريل، من ميزانية االستثمار بمدينة خريبكة %9لم تتجاوز إذ مقارنة مع باقي القطاعات، 

(، مما يدل على 1229)دورة أكتوبر،  1222بالنسبة لمدينة وادي زم سنة  %1مقابل فقط ( 1222

ضعف االهتمام بهذا القطاع، وقلة المشاريع المبرمجة، والغريب في األمر أن برنامج عمل الجماعة 

 . (1229)مصلحة البيئة،  ست سنوات المقبلةللبمدينة خريبكة لم يبرمج أي مشروع 
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 استهالك الماء لسقي الحدائق
يعتبر  ،خريبكة نطقةبم التساقطات انتظام وعدم المناخية، الظروف قساوة ظل وفي

استهالك الماء المستعمل في سقي الحدائق وباقي المجاالت الخضراء من االكراهات التي تثقل 

 للمجاالت المخصصة الميزانية من % 2,2الماء  استهالك نسبة تميزانية الجماعة، فقد بلغ

 ما) االستهالك الكلي للماء من طرف الجماعة من % 49استهالك، تم  %4 تشكل التي الخضراء

م 222112 يقارب
3
عرف حجم االستهالك  1222، ففي سنة . لإلشارة(1222-1222فترة  خالل 

 الماء المخصصة لسقي أشجار التصفيف بشوارع المدينة كميةانخفاضا بسبب عدم احتساب 

  : تتم عملية السقي بطريقتينو .(1229 ،خريبكة البيئة،)مصلحة 

  للماء الوطني المكتبمن قبل  المجهزة الربط مياهفالحدائق تسقى بواسطة 

  والكهرباء،

 فواهاتشاحنات الصهاريج التي تمأل من  بواسطة فتسقىالتصفيف  أشجار أما 

 الحريق بالمدينة. إطفاء 

بالتنقيط  السقي بتجربة 1223 سنة خريبكةارتفاع حجم استهالك الماء، قامت جماعة  أمام

 الشبكة هذه اتالفبسبب  بالفشل، تءبا التجربة لكن أنزران، وبئر السادس ومحمد البريد ائقحدفي 

رغم و .في ظل غياب حراسة من قبل الجماعة أو الشركة المعنية بتدبير القطاع المواطنين، قبل من

م 9218lفحجم استهالك الماء انخفض عن السنوات السابقة بتوفير  ،التجربة فشل
3
من الماء، مما  

 أصبحت المنطقة وأن خصوصا الماء، استعمال لترشيد بالتنقيط السقي على االعتماديؤكد على أهمية 

 (1229)برنامج عمل الجماعة بخريبكة،  .مهما مائيا خصاصا تعرف

 لسقي المساحات الخضراء بخريبكةاستهالك الماء  9الجدول 

 االستهالك من ميزانية الجماعة % الميزانية بالدرهم 3ب م كاالستهال السنوات

2011 36947 409344,29 47,3 
2012 41306 429536,26 50,33 
2013 32314 254444,11 39,33 
2014 32088 256373,54 49,23 
2015 18225 150311,31 32,70 

 - 1500009,87 222112 المجموع

 .24، ص 1229 ،خريبكةل برنامج عمل الجماعة:  المصدر

أما فيما يتعلق باستهالك الماء المخصصة لسقي المساحات الخضراء بمدينة وادي زم، فلم 

للسقي  بئرا 12على حفر  1221نتمكن من الحصول على معطيات دقيقة. وقد أقدمت الجماعة بعد 

في عدد من الحدائق بالمدينة، بما فيه الممر األخضر، لكن رغم أهمية المشروع بالنسبة للجماعة، 

من حيث ترشيد النفقات المخصصة لالستهالك الماء في السقي، إال أن ذلك من شأنه أن يزيد من 

 حجم الضغط على الفرشة المائية الباطنية. 
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 أة : غياب األطر الكف الموارد البشرية

من خصاص في مختلف بخريبكة تعاني مصلحة البيئة المكلفة بقطاع المساحات الخضراء 

األطر المؤهلة المختصة، مما يعيق عملها وقدرتها على مواكبة وصيانة المساحات الخضراء، أو 

إحداث مساحات جديدة تواكب التوسع العمراني الذي تعرفه المدينة، رغم توجه المجلس الجماعي 

مما سيؤثر على جودة  .ير هذا القطاع بتفويته إلى شركة خاصة، في إطار التدبير المفوضإلى تدب

 الشركة المفوض لهاوفعالية تسيير وتدبير المصلحة، فضال عن غياب التكوين المستمر لعمال 

المكلفين بالبستنة والغرس والتشذيب، مما يجعل استعمال التقنيات الحديثة أمرا مستعصيا في ظل و

فالمصلحة عموما تتوفر على تقنيين اثنين يقومان بمهمة مراقبة . التطور التكنولوجي المستمر

يقومون بأعمال الحراسة  عامال 39األشغال والصيانة، ووضع تصاميم للحدائق، وإداري و 

. إن بنية الموارد البشرية تؤكد تحت إشراف الشركة المفوض لها والتشذيب والسقي وتسيير المخزن

لموس ضعف المصلحة على مستوى الموارد البشرية، بغياب ذوي االختصاص في المجال بالم

تتوفر جماعة وادي زم  ،في المقابلوالبيئي مما سينعكس سلبا على جودة الحدائق تخطيطا وانجازا. 

 تابعين للشركة. على مهندس في البيئة وتقنيين والباقي عبارة عن عمال عاديين

 مسألة التدبر  1.1.1

 : غياب البرامج والتخطيطات السديدة  اإلداريالتدبير 

التدبير اإلداري لقطاع المساحات الخضراء داخل مصالح الجماعة من أهم معيقات إن 

ضعف التخطيط الذي يرافق النمو الحضري للمدينة بالنظر ب ويتصفتطور هذا القطاع وتنميته، 

وفي معرض تشخيصه لوضع  .للتوسع الذي عرفته في العقود األخيرة ديموغرافيا وعمرانيا

المساحات الخضراء داخل المدينة، أقر المخطط الجماعي للتنمية لمدينة خريبكة، على أن من أهم 

تحويل مناطق خضراء الستثمارات اسمنتية المعوقات التي تحول دون تطور هذا القطاع "
كانيات الصيانة ومؤسسات إدارية، ضعف تفعيل المقتضيات والنصوص القانونية الزاجرة، ضعف ام

والتجهيز والمراقبة، ضعف الموارد المالية والبشرية المخصصة للعناية بالمناطق الخضراء وضعف 
 (1222 – 1222 ،وادي زمالجماعة الترابية لمدينة ) "التخطيط، وقلة البرامج والمشاريع

 .(1 الجدول)

 توزيع الحدائق بين المقاطعات الحضرية لمدينة خريبكة 1الجدول 

نصيب الفرد من المناطق 

 (1المشجرة )م

نصيب الفرد من 

 (1الحدائق )م

عدد السكان 

 )نسمة(

المناطق 

 (1المشجرة )م

مساحة الحدائق 

 (1)م

المقاطعة 

 الحضرية

20,87 1,21 30479 636000 36740 2 

 - 0,46 32678 - 15047 1 

0,98 0,49 21094 30000 10364 3 

1,15 0,35 32445 35000 11270 4 

1,31 0,32 32376 40000 10500 2 

0,59 0,07 17307 18000 1200 2 

 بتصرف. 1221 ،: المجلس األعلى للحسابات المصدر
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لمساحات ايظهر غياب التخطيطات السديدة في هذا القطاع، من خالل سوء توزيع 

ففي  .معينة لمدينتين، إذ نجد أن أغلبية الحدائق تتمركز في جهةباالخضراء بين األحياء السكنية 

م 36740توفر على يمدينة خريبكة مثال المقاطعة األولى )الحي االستعماري 
1

، بساكنة ال تتجاوز 

م 11,29تستحوذ على  (نسمة 32497
1
م 0,64 مقابلللفرد،  

1
لمقاطعة الثانية )المجلس لللفرد  

 والوحدة ودرب العفو (مؤخرا)المقاومة  فأحياءفي مدينة وادي زم و .(1221 األعلى للحسابات،

. إنها مدينة اسمنتية (حدائق بدونحي غير قانوني  24أزيد من )تتوفر على حدائق هي التي  وحدها

 منذ عقود. المعمول بهما بامتياز نتيجة سوء التخطيط والتدبير 

 تداخل االختصاصات في السهر على الموارد البيئية 

تعترضه عدة إكراهات تدبيرية، مرتبطة إن تدبير القطاع البيئي داخل المجال الحضري 

بتداخل االختصاصات في السهر على الموارد البيئية، بوجود عدة متدخلين في هذا المجال، ويظهر 

ذلك سواء على مستوى التخطيط، أو االشراف الميداني، أو توفير الميزانيات المخصصة، أو إنجاز 

رغم تحديث القوانين التنظيمية وتغييرها في تحديد االختصاصات الموكولة  ،المشاريع المبرمجة

( فالمشرع المغربي اعتمد صيغ عامة 224، ص 1229)كجي،  .للمجالس الجماعية ورؤساءها

لالختصاصات في المستويات الثالث )الميثاق الجماعي، القانون المنظم للعماالت والجهات، القانون 

صاصات الواردة في القوانين ال نستطيع معها فهم الدور الحقيقي للجماعات المنظم للجهات( فاالخت

الترابية، هذا دون الحديث عن الممارسة العملية التي تجري فيها أمور مغايرة تماما لما هو مسطر 

في القانون، إن الصيغ العامة لهذه االختصاصات تؤدي إلى تداخلها بل تنازعها، كما يمكن الفهم منها 

جماعات يمكنها أن تقوم بكل شيء وال تستطيع أن تقوم بأي شيء واضح ودقيق أن ال

 .(1229 )كجي،

ففي مدينة خريبكة مثال من أهم  ،ومن بين األمثلة المرتبطة بمشكل تعدد المتدخلين

هما من إنجاز والمشاريع المبرمجة حاليا والتي في طور االنجاز، حديقتي البستان وبني عمير 

ي، كما أن أكبر الحدائق الموجودة بالمدينة، كحديقة كاليفورنيا وحديقة الشهداء تابعتان المجلس االقليم

للمكتب الشريف للفوسفاط وتحت إشرافه، مع تعثر إنجاز المخطط األخضر االقليمي بوجود عدة 

فمن مظاهر التداخل، وإن كانت معظم الحدائق تحت  ،أطراف معنية بإنجازه، أما في مدينة وادي زم

راف المجلس الجماعي، إال أن تعدد المتدخلين والشركاء في إنجاز الممر األخضر، ساهم في تعثر إش

المشروع على مستوى تسييره في السنة األولى، خصوصا وأن االتفاقية المبرمة بين األطراف تنص 

على إنشاء شركة للتنمية من قبل مختلف األطراف تسهر على تدبير الممر )مصلحة البيئة 

(، لكن غياب اختصاصات واضحة ساهمت في فشل إنشاء هذه الشركة، لتتكلف 1222زم،  يبواد

الجماعة بتدبير الممر األخضر، بعد أن تعرض المشروع إلى إهمال في سنواته األولى بفعل هذا 

 التداخل.

 التدبير التقني 
كل في إن التقنيات المستعملة في تدبير قطاع المساحات الخضراء بمدينة خريبكة، تتش

شاحنات صهريجيه وصهريجين مجرورين وعربة مجرورة لجمع بقايا النباتات  3معظمها من 

 مكبس،والمنشار والكالمقص  : ليات يدوية تستعمل في البستنةآواألشجار وسيارتين. وهناك 

 .كلها آالت عادية وبسيطة ،جز العشب لةآوالمياه  طومخرويدوية ال ةعربوالمعول والمكنسة وال
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اختالف على مستوى تقنية السقي بين المدينتين، ففي مدينة وادي زم تم ادخال نظام السقي  وهناك

الحديث خاصة في الممر األخضر، أما باقي الحدائق فقد اتجهت الجماعة إلى حفر اآلبار في كل 

. ( تفاديا الستعمال المياه الصالحة للشرب ولترشيد الميزانية المخصصة للمياهابئر 14حديقة )

العموم تبقى التقنيات المستعملة بسيطة  على استثناء حديقة مقر الجماعة الحضرية لمدينة وادي زم،ب

، كما أن عددا من التجهيزات التي كانت لدى الجماعة وال تساير التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال

 .(1222خريبكة، ب)مصلحة البيئة  تم تفويتها للشركة المفوض لها، وهي قليلة

 ساحات الخضراء ضمن المخطط الجماعي للتنمية الم 6

 هزالة المشاريع البيئية المبرمجة وعدم تناسبها مع الحاجيات 1.1

في وضع  المحليةالمخطط الجماعي للتنمية من أهم الوثائق التي تعتمدها الجماعات 

التنموية، وفق النصوص القانونية التي يتضمنها القانون الجماعي. وفي إطار  هاوبرامج هامخططات

خريبكة ووادي  تينجماعال كل من مواكبتها لهذا التحول على مستوى التخطيط والبرمجة، وضعت

وضع مشروع بيئي انطالقا من  وتم التنصيص على ،1222-1222برسم ا للتنمية هزم مخطط

  (.1222)المخطط الجماعي للتنمية،  سنوات للست التشخيص المجالي للمدينتين،

على وفيما يتعلق بالتشخيص المجالي لوضعية الحدائق بمدينة خريبكة، فقد نص المخطط 

التأكيد على  ، وتمأن الوضع البيئي بمدينة خريبكة كارثي، والمساحات الخضراء كانت مغيبة تماما

غياب سياسة بيئية واضحة على الحالة المتردية لعدد من الحدائق الموروثة من فترة االستعمار و

( كما يؤكد على أن الجماعة الترابية 1222)المخطط الجماعي للتنمية،  للعناية بالمناطق الخضراء

 يبين 9 والجدولفي ظل انتشار التوسع العمراني.  ينعجزت عن خلق نسيج حضري وبيئي متوازن

 بمدينة خريبكة. لمشاريع المبرمجة في المخطط الجماعيا

أن معظم المشاريع مرتبطة بتهيئة عدد من الحدائق فقط، مما  يظهر 7من خالل الجدول 

مع هزالة المشاريع المرتبطة بإحداث حدائق  ،يدل على أنها كانت تعيش حالة من التدهور والنسيان

التي لم يتم احترام الوقت و ،جديدة، والمتمثلة في إحداث حديقتين فقط )الفردوس، وبني عمير(

وجزء كبير من هذه الحدائق مرتبط بالشوارع الكبرى، مما يجعل  .المحدد إلنهاء األشغال بهما

من مجموع ميزانية هذه المشاريع  %12,23 . ثم إن نسبةمستوى استفادة الساكنة منها ضئيال

خصصت لثالث حدائق فقط : حديقة المجلس البلدي وحديقة بني عمير وحديقة الهناء، بل إن الجزء 

األكبر مخصص لحديقة بني عمير والتي لم تكتمل بعد، مما يدل على أن مستوى االنجاز ضعيف 

لها لم تحترم فترة االنجاز، وكل ما أنجز جدا. فالمشاريع الكبرى التي خصصت لها ميزانية مهمة ج

من مجموع الميزانية  %1مرتبط إما بتهيئة الحدائق القديمة أو بعملية التشجير والتي ال تتجاوز نسبة 

مشاريع لم تتجاوز حصتها  22المخصصة للمجال األخضر في المخطط الجماعي للتنمية، كما أن 

 من الميزانية المخصصة.  % 2,7
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 المشاريع المقترحة في المجال األخضر في المخطط الجماعي للتنمية بخريبكة. 7الجدول 

% 
التكلفة المالية 

 د ( 222)*
 نوع المشروع سنة اإلنجاز

 تهيئة حديقة الهناء/حديقة المجلس البلدي/حديقة شارع بني عمير 2011 992,14 86,53

 حدائق حي الزيتون 2011 71,22 10,32

 منتزه الفردوس  إحداث ؟ 12,22 2,24

 إنجاز حزام أخضر 14/15/16 3,27 0,40

 تهيئة حدائق الفوسفاط والحي المحمدي  2011/12/13/14 2,22 0,11

 تهيئة حدائق شارع محمد الخامس 2011 2,12 0,10

 ½غرس أشجار التصفيف في حي ياسمينة  2011/12/13/14 2,22 0,07

 حي ياسمينة المقلع القديم تشجير 2011/12/13/14 2,22 0,06

 334تهيئة الشريط األخضر للطريق الجهوي رقم  2011/12/13/14 2,22 0,06

 2إحداث مشتل جماعي وحدائق النصر والمقبرة وادريس  2012-2013 2,42 0,04

 تهيئة حديقتين بشارع فلسطين 2011 2,19 0,03

 حافات مدارات شارع الروداني 2011/12/13/14 2,12 0,02

 تهيء حديقتين بساحة بئر أنزران 2011 2,22 0,01

 المجموع - 172,12 100,00

 ، بتصرف1222: المخطط الجماعي للتنمية  المصدر

المخطط الجماعي للتنمية ب: فقد اعتبر مستوى التشخيص األولي  بالنسبة لجماعة وادي زمو

 الحاجيات التي يجب توفيرها للساكنةأن المجال البيئي بالمدينة يحتل المرتبة الثانية من حيث 

في توفير الفضاءات الخضراء  أن هناك خلاليرى بو .(1222)المخطط الجماعي للتنمية،  % 45,5

في ظل تمدن غير قانوني يميز ووالترفيه، أمام افتقار لرؤية مندمجة وشمولية من قبل الجماعة، 

 الفضاءات. هذه المجال الحضري، فدعا إلى تحسين 

فقد نص المخطط الجماعي للتنمية على إنجاز  ،على مستوى برمجة المشاريع أما

لكن دون تحديد نوع المشاريع وميزانيتها وتوقيتها، مما يشكل خلال في التخطيط  مشاريع كبرى. 22

تبين أن الجماعة  ،مه للمشاريع المبرمجة ومن خالل الجوالت الميدانيةيوفي إطار تقي والبرمجة.

مشاريع مبرمجة )إحداث حدائق جديدة(، تهيئة شارع محمد الخامس، إحداث  2از تمكنت من إنج

عرفت المدينة إنجاز فقد  ،ولإلشارة .%22بعض الحدائق المنصوص عليها في تصميم التهيئة بنسبة 

أهم مشروع بيئي هو الممر األخضر من قبل عدد من الشركاء، وإنجاز حزام أخضر بالمدينة والذي 

. في المقابل لم يتم إنجاز باقي المشاريع المبرمجة، كإحداث (لينخ)من بينها ال شجرة 2142يضم 

منطقة خضراء مكان السوق القديم لتأخر إنجاز السوق، ومشروع تأهيل حي الفوسفاط، ومشروع 

 تأهيل المطرح القديم كفضاء ترفيهي ورياضي لفشل مشروع تدبير النفايات الصلبة باإلقليم.

المنصوص عليها في الدليل تظل بعيدة التحقيق بالنظر للبرامج الموجودة،  فالمعايير الكمية

م 4,92فمدينة خريبكة لم تحقق إال 
1
م 1,22(، مقابل 1229للفرد )برنامج عمل الجماعة،  

1
 للفرد 

 (.22( )الجدول 1229بمدينة وادي زم )مصلحة البيئة، 
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 الكمية وفق دليل المخطط األخضر الحضري المعايير 22الجدول 

)م األخضر المجال مساحة فوق فما 000 100:  السكان عدد
2 

 (لفرد/ا

  7 ساحات حدائق، منتزه،

 3 العمومية بالطرق أخضر مجال

 2  باإلقاماتأخضر  مجال

 4 فضاءاتو رياضية، مالعب

 2 أو غابات منتزهات

 12 المعياري الحد
 .PMMDCHU-DU-RM, 2008, p 12:  المصدر

عموما يمكن القول أن مستوى التخطيط والبرمجة في المدينتين يظل دون المستوى، 

فالجماعتين ال تتوفران على دليل المخطط األخضر الحضري الذي يعتبر دليال توجيهيا في وضع 

ة ال تخضع ألية المخططين الجهوي واالقليمي، اللذين لم ينجزا أصال مما يجعل المشاريع المنجز

معايير، بل ال تحترم المعايير المعمول بها وطنيا من الناحية الكمية والنوعية 

(PMMDCHU-DU-RM, 2008) . أما من الناحية النوعية فنجد تفاوتا كبيرا على مستوى نوعية

الحدائق ومساحاتها، ومعايير جودتها، وتجهيزاتها، وتوزيعها داخل المجال الحضري بالمدينتين. 

فباستثناء مشروع الممر األخضر بمدينة وادي زم الذي يظل مشروعا نموذجيا، والذي تمت دراسته 

سابقا، فإن جل أنواع المجال األخضر يعرف نقصا حادا، مما يؤكد غياب رؤية واضحة في تدبير 

 قطاع المجال األخضر لدى الجماعتين.

 هزالة مستوى إنجاز المشاريع 1.1

المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية بمدينة خريبكة، يمكن على مستوى إنجاز المشاريع 

 .القول أن معظم المشاريع التي تم إنجازها تتعلق كلها بتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء الموجودة

تأخرا على مستوى أو أما فيما يتعلق بإحداث حدائق جديدة فإن معظم هذه المشاريع تعرف تعثرا 

درهم، الذي ال زال في طور  3222222الفردوس والذي تبلغ تكلفته االنجاز، كإحداث منتزه 

التي من المفروض االنتهاء  (درهم 31222222تكلفة )االنجاز. وكذا تأخر إنجاز حديقة بني عمير 

 ا، كما أن عدد)العمل الميداني( 1229 وال زالت في طور االنجاز إلى حدود سنة 1222منها سنة 

نجاز من اإل. وقد بلغت نسبة 3 و 1و  2نجز كحدائق بحي الزيتونة من الحدائق المبرمجة لم ت

 مما يبن ضعف إنجاز المشاريع المبرمجة. ،% 1 المشاريع المبرمجة

حدائق  4من مدينة خريبكة،  اعددأكثر  ،الحدائق المنجزةف ،أما بالنسبة لمدينة وادي زم

كتابة الدولة في الماء والبيئة،  نجز بشراكة معالمجديدة وحزام أخضر، فضال عن الممر األخضر 

فالمدينة لم  ،رغم هذه المشاريعولمساحات الخضراء. ا منوالذي سيساهم في الرفع من نصيب الفرد 

تتمكن بعد من تحقيق المعدل الوطني في مجال المساحات الخضراء بحكم الخصاص الكبير في هذا 

من المشاريع المبرمجة. والمالحظ أن المشاريع  %22 سوىالمجال، كما أنها لم تتمكن من إنجاز 

غير المنجزة مرتبطة مع شركاء، كنقل السوق األسبوعي إلى خارج المدينة، وتأهيل مطرح النفايات 

( وبالتالي استمرار عدم تحقيق العدالة المجالية في توزيع الحدائق 1222 )المخطط الجماعي للتنمية،
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المكتب الشريف للفوسفاط في دعم المساحات  ةضعف مساهم ية هبين األحياء. لكن المالحظة المثير

ما يتوفر عليه ل نظرا .الخضراء بالمدينتين باستثناء مشروع المنجم األخضر والذي لم يكتمل بعد

كان من المفروض أن تكون المنطقة رائدة على مستوى البيئي  ،قليم من امكانات مادية مهمةاإل

 عالميا لمعدن الفوسفاط ى الدولي، ما دامت المنطقة المصدر األولعلى المستو إن لم تكنبالمغرب 

 )بدعم من منطقتي اليوسفية، وبوكراع(.

  زم ووادي خريبكة مدينتي بأحياء الخضراء المساحات واقع 1.1

 ؟ أطفال حديقة بها ليس أو بها عمومية حديقةأقرب منزلك  1.1.1

وأن ود حديقة عمومية قريبة من سكنهم، من المستجوبين بعدم وج % 83,3عموما صرح 

منها فقط تتوفر على حديقة أطفال متواجدة بحي البيوت وحي الداخلة، وحي الفيالج. مما يدل  2,4%

أحياء )حي  4على ضعف الحدائق العمومية بمدينة خريبكة. وحسب أحياء المدينة، فباستثناء ساكنة 

لفت الداخلة، البيوت، الخوادرية، وحي الفيالج( التي أكدت على وجود حدائق قرب حي سكناهم، اخت

من حي الفيالج )مع العلم أن حي الفيالج  % 8,3من ساكنة حي البيوت، إلى % 78,6النسب، من 

 يضم أكبر حديقتين في المدينة موروثتين عن الفترة االستعمارية(.

بعدم قرب الحدائق بمقر سكناهم. وحسب  تصرح %91,2 فنسبةبالنسبة لمدينة وادي زم  أما

 222الحرشة، ودرب العفو أكدا على عدم قرب الحدائق بسكناهم بنسبة األحياء، كما أن ساكنة حيي 

 % 21,1. فساكنة حي وسط المدينة الوحيدة التي صرحت بوجود حدائق األطفال قرب حيها ب %

 (. 22)الجدول  )القرب من الممر األخضر( وقد صنفنا األحياء في فئات متجانسة

 أطفال )ح أ( حديقة أو عمومية حديقة مسكنه قرب 11الجدول 
 ع جموعم - مجموع موميةع ديقةبدون ح م بحديقة عمومية  

   لم يصرح   ا بدون ح أ   بدون ح أ  

 100,0 0,0 83,3 82,9 0,4 16,6 11,2 5,4 خريبكة

 100,0 0,0 9,1 9,1 0,0 90,9 72,7 18,2 حي الداخلة

 100,0 0,0 21,4 20,5 0,9 78,6 19,7 59,0 حي البيوت

 100,0 0,0 28,6 28,6 0,0 71,4 66,7 4,8 حي الخوادرية 

 100,0 0,0 52,4 52,4 0,0 47,6 47,6 0,0 حي األمل

 100,0 0,0 70,0 70,0 0,0 30,0 30,0 0,0 حي الرياض

 100,0 0,0 89,1 89,1 0,0 10,9 10,9 0,0 حي القدس

 100,0 0,0 89,2 89,2 0,0 10,8 10,8 0,0 حي الحبوب

 100,0 0,0 91,7 91,7 0,0 8,3 4,2 4,2 الفيالجحي 

 100,0 0,0 93,5 91,1 2,4 6,5 6,5 0,0 حي النهضة

 100,0 0,0 94,5 93,8 0,8 5,5 5,5 0,0 حي لبريك 

 100,0 0,0 94,9 94,9 0,0 5,1 5,1 0,0 حي الزيتونة

 100,0 0,0 96,9 96,9 0,0 3,1 3,1 0,0 حي الفتح

 100,0 0,0 95,2 95,2 0,0 2,4 2,4 0,0 حي التقدم

 100,0 0,0 100,0 94,4 5,6 0,0 0,0 0,0 حي المستقبل 

 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 حي الهناء
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 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 حي مبشور 

 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 حي عطوش

 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 حي االنبعاث

 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 حي المسيرة 

 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 حي السالم

 100,0 0,0 72,1 70,2 1,9 27,9 24,0 3,8 وادي زم

 100,0 0,0 36,8 36,8 0,0 63,2 63,2 0,0 حي الوحدة

 100,0 0,0 63,6 63,6 0,0 36,4 18,2 18,2 حي وسط المدينة

 100,0 0,0 73,7 73,7 0,0 26,3 26,3 0,0 حي المسيرة

 100,0 0,0 78,9 68,4 10,5 21,1 21,1 0,0 حي الزيدانية

 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 حي الحرشة

 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 حي درب لعفو

 100,0 0,0 31,7 29,3 2,4 68,3 17,1 51,2 بولنوار

 100,0 0,0 9,1 9,1 0,0 90,9 27,3 63,6 حي ابن ادريس 

 100,0 0,0 38,9 33,3 5,6 61,1 16,7 44,4 حي الفوسفاط 

 100,0 0,0 41,7 41,7 0,0 58,3 8,3 50,0 حي الكرايدية

 100,0 0,0 90,2 87,8 2,4 9,8 9,8 0,0 حطان

 100,0 0,0 66,7 66,7 0,0 33,3 33,3 0,0 حي سباتة

 100,0 0,0 94,7 94,7 0,0 5,3 5,3 0,0 الوحدة حي

 100,0 0,0 100,0 92,3 7,7 0,0 0,0 0,0 حي نوارة 

 100,0 1,1 80,5 79,9 0,6 18,4 12,1 6,3 م ع

 أسرة حضرية، ملء البقالي نموذج، تصحيح ومعالجة نبيل 2249عينة  22-1222المصدر استمارة 

 وخضرة ؟ أشجار أبشارعك 1.1.1

وهذا ما تأكد بالفعل  ،هاوجود األشجار والخضرة بشوارع الساكنة من % 22,1صرحت 

من خالل المعطيات الرسمية المحصل عليها حول أشجار التصفيف ومساحتها بالمدينة، والمعاينة 

أما  بحي الفيالج. % 72,1في حي الداخلة و  % 222:  الميدانية واختلفت النسب حسب األحياء

بعدم وجود األشجار  % 27,2ر يختلف تماما إذ صرحت نسبة بالنسبة لمدينة وادي زم فاألم

 .(21والخضرة بشوارعهم. وقد صنفنا األحياء في فئات متجانسة )الجدول 

 وخضرة أشجار بشارعه 21الجدول 
 م ع . م   بدون م   أشجار  

   لم يصرح   خضرة أشجار    وخضرة أشجار  

 100,0 0,1 34,8 2,6 32,1 65,2 23,9 41,3 خريبكة

 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 حي الداخلة

 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 حي عطوش

 100,0 0,0 4,2 4,2 0,0 95,8 95,8 0,0 حي الفيالج

 100,0 0,0 5,4 0,9 4,5 94,6 0,0 94,6 حي االنبعاث

 100,0 0,0 9,1 9,1 0,0 90,9 36,4 54,5 حي الهناء

 100,0 0,0 11,7 0,0 11,7 88,3 18,3 70,0 الرياضحي 

 100,0 0,0 13,5 0,0 13,5 86,5 54,1 32,4 حي الحبوب
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 100,0 0,0 14,3 0,0 14,3 85,7 28,6 57,1 حي الخوادرية 

 100,0 0,0 22,2 0,0 22,2 77,8 5,6 72,2 حي المستقبل 

 100,0 0,0 24,3 0,0 24,3 75,7 17,5 58,3 حي األمل

 100,0 0,0 29,3 2,4 26,8 70,7 41,5 29,3 النهضةحي 

 100,0 0,0 29,7 0,0 29,7 70,3 7,9 62,4 حي القدس

 100,0 0,0 31,6 6,8 24,8 68,4 47,0 21,4 حي المسيرة 

 100,0 0,0 38,3 0,0 38,3 61,7 26,6 35,2 حي لبريك 

 100,0 0,0 42,3 6,9 35,4 57,7 13,1 44,6 حي الفتح

 100,0 0,0 46,0 0,0 46,0 54,0 0,0 54,0 حي مبشور 

 100,0 0,0 47,0 10,3 36,8 53,0 41,9 11,1 حي البيوت

 100,0 0,0 51,1 0,0 51,1 48,9 8,5 40,4 حي السالم

 100,0 2,4 69,0 0,0 69,0 28,6 7,1 21,4 حي التقدم

 100,0 0,0 83,8 1,0 82,8 16,2 10,1 6,1 حي الزيتونة

 100,0 0,0 59,6 3,8 55,8 40,4 31,7 8,7 وادي زم

 100,0 0,0 36,4 0,0 36,4 63,6 63,6 0,0 حي وسط المدينة

 100,0 0,0 26,3 0,0 26,3 73,7 68,4 5,3 حي الوحدة

 100,0 0,0 68,4 10,5 57,9 31,6 10,5 21,1 حي الزيدانية

 100,0 0,0 73,7 0,0 73,7 26,3 21,1 5,3 حي المسيرة

 100,0 0,0 76,9 0,0 76,9 23,1 0,0 23,1 حي الحرشة

 100,0 0,0 100,0 16,7 83,3 0,0 0,0 0,0 حي درب لعفو

 100,0 0,0 48,8 4,9 43,9 51,2 31,7 19,5 بولنوار

 100,0 0,0 22,2 5,6 16,7 77,8 55,6 22,2 حي الفوسفاط 

 100,0 0,0 45,5 0,0 45,5 54,5 18,2 36,4 حي ابن ادريس 

 100,0 0,0 91,7 8,3 83,3 8,3 8,3 0,0 حي الكرايدية

 100,0 0,0 61,0 2,4 58,5 39,0 0,0 39,0 حطان

 100,0 0,0 44,4 0,0 44,4 55,6 0,0 55,6 حي سباتة

 100,0 0,0 53,8 7,7 46,2 46,2 0,0 46,2 حي نوارة 

 100,0 0,0 73,7 0,0 73,7 26,3 0,0 26,3 حي الوحدة

 100,0 0,1 37,1 2,7 34,3 61,8 23,7 38,0 م ع

 أسرة حضرية، ملء البقالي نموذج، تصحيح ومعالجة نبيل 2249عينة  22-1222المصدر استمارة 

 عمومية ؟ وكراسي ساحة مسكنك أقرب 1.1.1

 صرح خريبكة مدينة ففي المسكن،قرب عمومية  وكراسي ساحة بوجود يتعلق فيماو

، في المقابل عبرت ساكنة حي الداخلة، عدم وجود ساحة وكراسي عموميةب ينمن المستجوب 72,2%

على التوالي.  24,3% و 29,3%و  72%والبيوت، و حي الحبوب بوجود كراسي عمومية بنسبة 

وهو ما تم التأكد منه ميدانيا. أما بالنسبة لمدينة وادي زم فقد أكدت الساكنة غيابه، لكن هذا غير 

عمومية قرب الحي.  وكراسيدانية وجود ساحة صحيح بالنسبة لحي الوحدة والذي أكدت المعاينة المي

 (.23وقد صنفنا األحياء في فئات متجانسة )الجدول 
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 عمومية )ك ع( ؟ وكراسي ساحة )س ع( المسكن قربب 23الجدول 
 م ع   م   بدون س ع م   س ع  

   لم يصرح   ك ع ال   ك ع بدون ك ع  

 100,0 0,1 91,5 7,3 84,1 8,4 6,4 2,1 خريبكة

 100,0 0,0 9,1 9,1 0,0 90,9 90,9 0,0 الداخلة حي

 100,0 0,0 42,7 14,5 28,2 57,3 56,4 0,9 حي البيوت

 100,0 0,0 45,9 2,7 43,2 54,1 24,3 29,7 حي الحبوب

 100,0 0,0 93,5 46,3 47,2 6,5 0,0 6,5 حي النهضة

 100,0 0,0 95,2 4,8 90,5 4,8 4,8 0,0 حي الخوادرية 

 100,0 0,0 95,8 0,0 95,8 4,2 0,0 4,2 حي الفيالج

 100,0 0,0 96,6 0,0 96,6 3,4 0,0 3,4 حي المسيرة 

 100,0 0,0 98,1 16,5 81,6 1,9 0,0 1,9 حي األمل

 100,0 0,0 99,0 0,0 99,0 1,0 0,0 1,0 حي الزيتونة

 100,0 0,0 99,0 4,0 95,0 1,0 1,0 0,0 حي القدس

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي االنبعاث

 100,0 2,4 97,6 2,4 95,2 0,0 0,0 0,0 حي التقدم

 100,0 0,0 100,0 1,7 98,3 0,0 0,0 0,0 حي الرياض

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي السالم

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي الفتح

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي المستقبل 

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي الهناء

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي عطوش

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي لبريك 

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي مبشور 

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 وادي زم

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي الحرشة

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي الزيدانية

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي المسيرة

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي الوحدة

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي درب لعفو

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 وسط المدينةحي 

 100,0 0,0 36,6 12,2 24,4 63,4 53,7 9,8 بولنوار

 100,0 0,0 22,2 5,6 16,7 77,8 61,1 16,7 حي الفوسفاط 

 100,0 0,0 36,4 27,3 9,1 63,6 54,5 9,1 حي ابن ادريس 

 100,0 0,0 58,3 8,3 50,0 41,7 41,7 0,0 حي الكرايدية

 100,0 0,0 100,0 2,4 97,6 0,0 0,0 0,0 حطان

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي الوحدة 

 100,0 0,0 100,0 7,7 92,3 0,0 0,0 0,0 حي نوارة  

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي سباتة

 100,0 1,2 89,8 6,8 83,1 9,0 7,0 2,0 م ع

 أسرة حضرية، ملء البقالي نموذج، تصحيح ومعالجة نبيل 2249عينة  22-1222المصدر استمارة 
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 ؟ ألك سكن حضري بحديقة خاصة 1.1.3

 حسب سنة التشييدسكن حضري بحديقة خاصة 
 ف ،بمدينة خريبكة الحي فيخاصة حسب سنة التشييد  بحديقة سكنفيما يتعلق بوجود  أما

، و 2722المشيدة بعد  %2,1منها  من العينة فقط هي التي صرحت بوجود سكن بحديقة، % 1,3

 أكدت على وجود حديقة خاصة % 19,2، وأن % 222الفيالج  بحيلكن  ،2722فقط قبل  % 2,2

، وهو حي أنشئ في مرحلة الحماية خصص إلسكان أطر المكتب 2722 قبل المشيدة المساكن في

تجوبين صرحوا بعدم وجود الشريف للفوسفاط وللمعمرين. أما بالنسبة لمدينة وادي زم فجميع ا المس

أو بعدها، وهذا ما تم التأكد منه ميدانيا. وقد صنفنا  2722مساكن بها حدائق خاصة سواء قبل 

 ( 24األحياء في فئات متجانسة )الجدول 

 (حي)%/ التشييد سنة حسب خاصة بحديقة سكن 11الجدول 
 ع جموعم .  جموعم سكن بدون حديقة م سكن بحديقة  

   لم يصرح   1956 < 1956 >   1956 < 1956 >  

 100,0 0,1 91,6 90,8 0,7 8,3 6,8 1,5 خريبكة

 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 حي الداخلة

 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 12,5 87,5 حي الفيالج

 100,0 0,0 18,2 18,2 0,0 81,8 81,8 0,0 حي الهناء

 100,0 0,0 83,8 83,8 0,0 16,2 16,2 0,0 حي البيوت

 100,0 0,0 88,5 87,7 0,8 11,5 11,5 0,0 حي الفتح

 100,0 0,0 89,3 89,3 0,0 10,7 10,7 0,0 حي األمل

 100,0 0,0 93,3 93,3 0,0 6,7 6,7 0,0 حي الرياض

 100,0 0,0 94,0 94,0 0,0 6,0 6,0 0,0 حي مبشور 

 100,0 0,0 94,4 94,4 0,0 5,6 5,6 0,0 حي المستقبل 

 100,0 0,0 95,1 95,1 0,0 4,9 4,9 0,0 حي النهضة

 100,0 2,4 92,9 88,1 4,8 4,8 4,8 0,0 حي التقدم

 100,0 0,0 97,0 97,0 0,0 3,0 3,0 0,0 حي القدس

 100,0 0,0 97,3 81,1 16,2 2,7 2,7 0,0 حي الحبوب

 100,0 0,0 98,0 98,0 0,0 2,0 2,0 0,0 حي الزيتونة

 100,0 0,0 98,3 98,3 0,0 1,7 1,7 0,0 حي المسيرة 

 100,0 0,0 99,2 98,4 0,8 0,8 0,8 0,0 حي لبريك 

 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 حي االنبعاث

 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 حي الخوادرية 

 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 حي السالم

 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 حي عطوش

 100,0 0,0 90,2 43,9 46,3 9,8 4,9 4,9 بولنوار

 100,0 0,0 72,7 54,5 18,2 27,3 18,2 9,1 حي ابن ادريس

 100,0 0,0 94,4 61,1 33,3 5,6 0,0 5,6 حي الفوسفاط

 100,0 0,0 100,0 8,3 91,7 0,0 0,0 0,0 حي الكرايدية

 100,0 0,0 94,1 35,3 58,8 5,9 0,0 5,9 الصوالحية

 100,0 0,0 90,2 85,4 4,9 9,8 9,8 0,0 حطان
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 100,0 0,0 77,8 77,8 0,0 22,2 22,2 0,0 حي سباتة

 100,0 0,0 84,6 84,6 0,0 15,4 15,4 0,0 حي نوارة 

 100,0 0,0 100,0 89,5 10,5 0,0 0,0 0,0 حي الوحدة

 100,0 0,0 100,0 97,1 2,9 0,0 0,0 0,0 وادي زم

 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 حي الحرشة

 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 حي الزيدانية

 100,0 0,0 100,0 94,7 5,3 0,0 0,0 0,0 حي المسيرة

 100,0 0,0 100,0 94,7 5,3 0,0 0,0 0,0 حي الوحدة

 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 حي درب لعفو

 100,0 0,0 100,0 95,5 4,5 0,0 0,0 0,0 المدينةحي وسط 

 100,0 0,1 92,1 89,3 2,8 7,8 6,3 1,5 م ع

 أسرة حضرية، ملء البقالي نموذج، تصحيح ومعالجة نبيل 2249عينة  22-1222المصدر استمارة 

 البقعة  مساحة حسب خاصة بحديقة حضري سكن

فقط من المستجوبين صرحوا بوجود حديقة خاصة. وحسب  % 1,4بمدينة خريبكة تبين أن 

من حي الهناء. منها من شيد في فترة الحماية  % 12,1األحياء، فحي الفيالج خاص بالفيالت، و 

الفرنسية، ومنها من شيد حديثا كحي الهناء بشطريه. وقد تغيب كلية كحالة أحياء االنبعاث، 

وادي زم فجميع الساكنة المستجوبة أكدت على عدم وعطوش، والخوادرية، والسالم. أما مدينة 

 .(22الجدول ) وجود حدائق خاصة كيفما كانت مساحة البقع

 البقعة مساحة حسب خاصة بحديقة حضري سكن 22الجدول 
 ع جموعم . جموعم حديقة خاصة بدون جموعم خاصة بحديقة  

   لم يصرح   180 < 180 >   180 < 180 >  

 100,0 0,1 91,6 0,3 91,3 8,4 0,9 7,5 خريبكة

 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 حي الداخلة

 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 حي الفيالج

 100,0 0,0 18,2 0,0 18,2 81,8 0,0 81,8 حي الهناء

 100,0 0,0 83,8 0,0 83,8 16,2 0,0 16,2 حي البيوت

 100,0 0,0 88,5 0,8 87,7 11,5 0,8 10,8 حي الفتح

 100,0 0,0 89,3 1,0 88,3 10,7 0,0 10,7 حي األمل

 100,0 0,0 93,3 3,3 90,0 6,7 0,0 6,7 حي الرياض

 100,0 0,0 94,0 0,0 94,0 6,0 0,0 6,0 حي مبشور 

 100,0 0,0 94,4 0,0 94,4 5,6 0,0 5,6 حي المستقبل 

 100,0 0,0 95,1 0,0 95,1 4,9 0,0 4,9 حي النهضة

 100,0 2,4 92,9 0,0 92,9 4,8 0,0 4,8 حي التقدم

 100,0 0,0 97,0 0,0 97,0 3,0 0,0 3,0 حي القدس

 100,0 0,0 97,3 0,0 97,3 2,7 0,0 2,7 حي الحبوب

 100,0 0,0 98,0 0,0 98,0 2,0 0,0 2,0 حي الزيتونة

 100,0 0,0 98,3 0,0 98,3 1,7 0,0 1,7 حي المسيرة 

 100,0 0,0 99,2 0,0 99,2 0,8 0,0 0,8 حي لبريك 

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي االنبعاث
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 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي الخوادرية 

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي السالم

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي عطوش

 100,0 0,0 100,0 1,0 99,0 0,0 0,0 0,0 وادي زم

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي الحرشة

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي الزيدانية

 100,0 0,0 100,0 5,3 94,7 0,0 0,0 0,0 حي المسيرة

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي الوحدة

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي درب لعفو

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي وسط المدينة

 100,0 0,0 91,4 13,8 77,6 8,6 0,0 8,6 بولنوار

 100,0 0,0 72,7 0,0 72,7 27,3 0,0 27,3 حي ابن ادريس 

 100,0 0,0 94,1 47,1 47,1 5,9 0,0 5,9 دوار الصوالحية

 100,0 0,0 94,4 0,0 94,4 5,6 0,0 5,6 حي الفوسفاط 

 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 حي الكرايدية

 100,0 0,0 90,2 2,4 87,8 9,8 0,0 9,8 حطان

 100,0 0,0 77,8 0,0 77,8 22,2 0,0 22,2 حي سباتة

 100,0 0,0 84,6 0,0 84,6 15,4 0,0 15,4 حي نوارة  

 100,0 0,0 100,0 5,3 94,7 0,0 0,0 0,0 حي الوحدة 

 100,0 0,1 92,1 0,9 91,2 7,9 0,8 7,1 م ع

 أسرة حضرية، ملء البقالي نموذج، تصحيح ومعالجة نبيل 2249عينة  22-1222المصدر استمارة 

 الخاتمة 

 وطنيا، موجود هو عما سوءا يقل ال الفوسفاطية بالمدن الخضراء المساحات حال أن يبدو

 حافظت هي وال األخضر، المجال نوعية من حسنت هي وال كميا، الوطني المعدل حققت هي فال

بينت  وقد .المنطقة بها تزخر التي االمكانات رغم خريبكة، بمدينة خاصة الموروثة الحدائق على

 مدينة تكون أن المفروض فمن المدينتين، بين مهمة اختالفات وجود جلي بشكل الميدانية الدراسة

 لإلقليم، دارياإل المركز باعتبارها ،ونوعا كما الخضراء المساحات إنجاز في رائدة خريبكة

فمدينة وادي زم  الحاصل، هو العكسلكن  ،إقليميا للفوسفاط الشريف المكتب إلدارة والمحتضنة

تتوفر على منتزه أخضر حضري نموذجي وقد لعب الموقع الطبوغرافي دورا مهما في ذلك، في 

حين هناك تعثر واضح في إنجاز عدد من المشاريع المرتبطة بالمساحات الخضراء بخريبكة كتأخر 

ال توفير إنجاز حديقة الفردوس، وحديقة بني عمير. وعموما قد فشلت الجماعات الترابية في مج

 المجاالت الخضراء تخطيطا وإنجازا. 

ن دراسة واقع المساحات الخضراء بمنطقة الفوسفاط، ورغم ما تتوفر عليه من نستنتج أ

امكانات مادية مهمة، كان من المفروض أن تنعكس بشكل إيجابي على الوضع البيئي بشكل عام 

مهمة تتمركز حول العناصر المساحات الخضراء بشكل خاص، مكنتنا من التوصل إلى خالصة 

 : التالية
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 في ظل زحف االسمنت  ،استمرار تدهور وضعف المساحات الخضراء بالمدينتين

 ،العمراني وغياب المراقبة القانونية للتجزئات السكنية

  ضعف تدبير القطاع من قبل المجالس المنتخبة المتعاقبة على تسيير المدينتين، في غياب

 ،التخطيط والبرمجة، وهزالة المشاريع المبرمجةرؤية واضحة على مستوى 

  غياب دور المكتب الشريف للفوسفاط كشريك حقيقي رغم التأثيرات البيئية الناتجة عن

 استغالل منجم الفوسفاط بالمنطقة،

  ضعف الميزانيات المخصصة للمساحات الخضراء، رغم االمكانات المادية التي يتوفر

 ، نوعية الحدائق وتجهيزاتهاعليها االقليم، مما انعكس على 

 : نقدم بعض االقتراحاتو

  ،العناية بالمساحات الخضراء تخطيطا وإنجازا، من خالل رصد الميزانيات الضرورية

 المكتب الشريف للفوسفاط،  وتفعيل دوروتوفير األطر البشرية الكفأة والمؤهلة، 

  إحداث منتزه طبيعي حضري لمدينة خريبكة، في الجهة الشرقية للمنطقة القديمة لمنجم

 ، 23الفوسفاط، وإعادة تشجير وتجهيز الغابة الموجودة على الطريق الجهوي رقم 

  ،االهتمام بالحدائق القديمة الموجودة بحي الفيالج، وتحسين نوعيتها وجودتها 

 ات في مدى التزامها بالضوابط والقوانين في إنجاز مراقبة التجزيئات السكنية والودادي

  ،المرافق المتفق عليها

 ،كم، 22والممر األخضر بوادي زم على طول  إتمام مشروع المنجم األخضر 

  تهيئة مناطق استغالل الفوسفاط إلنشاء فضاءات طبيعية خضراء بشراكة مع المكتب

 الشريف للفوسفاط، وفتحها في وجه العموم،

  االسراع في إنجاز محطات التحويل للنفايات الصلبة، وتحويل مطارح النفايات القديمة إلى

 فضاءات خضراء، واالستفادة من وجود أراضي الجموع بإنشاء فضاءات خضراء. 

 اآلفاق المستقبلية

تطور  االفردوس، وبني عمير لمن شأنه أن يعزز تيإن استكمال انجاز مشروع حديق

المساحات الخضراء بمدينة خريبكة، نوعيا وكميا، باعتباره أول منتزه بالمدينة وللمرافق التي يتوفر 

عليها، من أماكن للممارسة الرياضة، ومسرح في الهواء الطلق وغيرها من التجهيزات المفقودة في 

ابي على المجال البيئي باقي الحدائق، كما أن استكمال مشروع المنجم األخضر سيكون له األثر اإليج

باقتراح نموذج مناسب لتطوير المجال األخضر لتحسين برنامج عمل الجماعة يجب تطوير بالمدينة. 

 . عيش الساكنة ودعم السياحة

 م،ك 22فإن استكمال مشروع الممر األخضر على مسافة  ،أما بالنسبة لمدينة وادي زم

اهم في تطوير المساحات الخضراء، كما أنه يمكن لمن شأنه أن يس ،ليشمل باقي الجماعات المجاورة

المؤهالت البيئية بالمنطقة خاصة المنطقة مع استغالل أن يكون مدخال للتنمية المستدامة باإلقليم. 

الرطبة بعين قيشر. كما أن حرص الجماعة على تهيئة مكان السوق األسبوعي وجعله منتزها، 

من شأن المشروعين أن يدعما البنية التحتية البيئية وتحول مطرح النفايات لفضاء رياضي وبيئي ل

 بشكل عام والمساحات الخضراء بشكل خاص.
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القطاع الخاص في إنجاز مشاريع بيئية ذات طابع استثماري، بضواحي  كالتفكير في إشرا

 المدينتين، كاستغالل المنطقة الرطبة بعين قيشر بتحويلها إلى منتج سياحي تجمع بين الطبيعة وتوفير

المرافق الترفيهية، والسياحية، أو إنجاز غابات ترويحية، ومنتزهات حضرية بمدخل الطريق السيار 

 ذات طابع سياحي.

 المراجع

الفقه االسالمي في الحفاظ على جمال البيئة، مجلة دعوة  اءأر:  1222 ،احماموشي محمد

 .139-112، ص412الحق، البيئة والمناخ، العدد 

المساحات الخضراء بمدينة تطوان، مجلة قضايا بيئية بجبال :  1221 ،أزوكاع عبد اللطيف

-239 ، مطبعة الخليج العربي، تطوان، صص3: دراسات مجالية، رقم  الريف المغربية، سلسلة

222. 

كيف حث اإلسالم على الزراعة والغراسة من خالل القرآن :  2777األمراني محمد، 

 ،فبراير-يناير 342العدد ، مجلة دعوة الحق، والحديث والفقه

 http ://habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8403  (.32/24/1221)أطلع عليه 

حفظ المقاصد البيئية في فقه العمران المالكي، مجلة دعوة :  1222 ،ورقية عبد الرزاقأ

 . 41-32، ص 412الحق، البيئة والمناخ، العدد 

وتدبير المرفق البيئي أي تجليات أي حلول،  الجماعة الترابية:  1222 ،أومغار إبراهيم

، مطبعة النجاح 31-32مجلة مسالك، الحكامة الترابية من الجهوية المتقدمة إلى الحكم الذاتي، العدد 

 .ص 32الجديدة، الدار البيضاء، 

دينامية المشهد الحضري لمدينة وادي زم، أشكال التحول :  1221 ،البقالي العزيز

 ص. 222المجالية، بحث لنيل شهادة الماستر بكلية اآلداب والعلوم االنسانية ببني مالل، والتمايزات 

عين أسردون. منتجع سياحي يجمع سحر الطبيعة  1224البقاري محمد صالح الدين 

)أطلع عليه  https://www.hespress.com/regions/156791.html، وعراقة التاريخ

32/24/1221.) 

المساحات الخضراء بمدينة القصر الكبير، مجلة :  1221 ،الرحماني محمد وأخرون

هداية، تطوان، ال، مطبعة 1-2منتدى شمال المغرب ألجل تنمية مستدامة بشمال المغرب، العدد 

 .32-22صص 

لخارجية، قسم البستنة وهندسة تصميم الحدائق، الفضاءات ا:  1222 ،زكي الشيخ عالء

الحدائق كلية، الزراعة، جامعة بغداد 

http ://elearning.uokerbala.edu.iq/pluginfile.php/16720/course/section  اطلع(

 (.17/7/1222عليه، 

عجاز العلمي في القرآن سالم، موسوعة اإلالحدائق في اإل:  1222 ،راغبالسرجاني 

 .(201722 /11/)اطلع عليه يوم  http ://quran-m.com/quran/articleوالسنة، 

ها الرمزي الحديقة في العمارة اإلسالمية، دراسة تحليلية لمدلول 1222شفيق أمين عمارة 

ووظيفتها المعمارية، الماجستير في الهندسة المعمارية، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية 

 ص. 292في نابلس، فلسطين. 

https://www.hespress.com/regions/156791.html
http://elearning.uokerbala.edu.iq/pluginfile.php/16720/course/section
http://elearning.uokerbala.edu.iq/pluginfile.php/16720/course/section
http://quran-m.com/quran/article
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دراسة حاالت،  ،التمدين والمخاطر البيئية بالمغرب:  1222 ،الصواب ماجدة وأخرون

 .11-9. صص 3و 2مجلة جغرافية، العدد -مجاالت""

مركزية البيئة في تدبير الشأن المحلي المساحات الخضراء بمدينة  1222الزيناتي سعيدة 

نسانية بكلية اآلداب والعلوم اإلخريبكة، السيرورة والواقع الحالي، بحث لنيل دبلوم الماستر 

 .ص 279 مالل ببني

ائق : الجماعات الترابية وتدبير البيئة بين إمكانات الحماية وعو 1229كجي حسنة، 
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