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 تركيب

 والتنمية المحلية بسافلة حوض اللوكوسعنصر الماء 

L'eau et le développement local dans le Bas Du Loukkos 

Water and local development in Lower Lukkos 

 القنيطرة ، طالب باحث كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابن طفيل،محمد الرحماني

 : الملخص

ة جد مهمة كان من وراءها عوامل متعددة اللوكوس األسفل إمكانيات مائي يكتنز حوض

لعب العنصر الطبيعي  أبرزها المناخ المساعد والتكوينات الصخرية المتسمة بالنفاذية وقوة التخزين.

بعد إقحام الدولة لمشروع خاصة  دورا كبيرا في تغيير مالمح المنطقة وزرع بذرة التنمية بها،

ومجالية كبيرة لم تخل من انعكاسات مناقضة  أفرز ذلك تحوالت سوسيواقتصادية ي.هيدروفالح

 للهدف التنموي يأتي في مقدمتها التدهور البيئي.

 : المفاتيحالكلمات 

 ،تلوث مائي، تحوالت سوسيواقتصادية ومجالية ،التنمية ،مدار سقوي ،لوكوس األسفل

 فوترة المياه. 

Résumé : 
Le bassin du bas Loukkos possède des ressources en eau très importantes, 

qui dépendent de nombreux facteurs, notamment le climat favorable, les formations 

perméables et la capacité de stockage. Ces ressources ont largement contribué à 

modifier les caractéristiques de la région et à asseoir les fondements de son 

développement, notamment avec l’introduction de l’État d’un important projet 

hydroagricole. Cela a entraîné de profondes transformations socio-économiques 

qui ont mis en cause l’objectif initial. 

Mots-clés : 
Lower Loukkos, Potentiel hydrique, Développement, Transformations 

socio-économiques et paysagères, Pollution de l'eau, Facturation de l'eau. 

Summary : 
The lower loukkos basin has very important water resources, which have a 

number of factors, most notably the supporting climate, the permeable rock 

formations and the storage power. This natural element played a major role in 

changing the features of the region and laying the seeds of its development, 

especially after the state was involved in an important project for mobilizing water 
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resources and its hydrophilic exploitation. This resulted in large socio-economic 

transformations that did not have adverse effects on the development objective. 

Keywords : 
Lower Loukkos, Water potential, Développent, Socioeconomic and 

landscape transformations, Water pollution, Water billing. 

Keywords : 
Lower Loukkos, Water potential, Développent, Socioeconomic and 

landscape transformations, Water pollution, Water billing. 

Liste des sigles et abréviations : 

Sigles Significations 

ABHL Agence Du Bassin Hydraulique Du Loukkos. 

DBO Demande Biochimique En Oxygène. 

ORMVAL Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Loukkos. 

PAGER Programme d’Approvisionnement Groupé en Eau potable des 

populations Rurales. 

 مقدمةال
فوق سطح األرض  فهو مصدر الحياةبالغة، حضي عنصر الماء على مر العصور بأهمية 

فباإلضافة إلى  .بامتياز، فقد نمت وازدهرت أعرق الحضارات بالقرب من ضفاف األنهار الكبرى

فهو مصدر لنمو وازدهار قطاعات أخرى أبرزها مجال الفالحة  ،للشرب وإشباع الظمأ اكونه مصدر

 والزراعة.

توالي الحوارات  ميكانيزمات تعامل اإلنسان مع الماء خاصة معتغيرت ومع مرور الزمن 

الدولية التي ثمنت بعده االستراتيجي، فأصبح إحدى األدوات الفعالة في عملية اإلعداد المجالي 

وله قدرة هائلة على الهيكلة انطالقا من المنشآت  والتنمية الرامية إلى استقرار وتوازن المجتمع،

 تطلبها تعبئته وطنيا. تالكبرى والمتوسطة التي 

أهم أسسها  ،من الغذاء ء الذاتيكتفاالتجه المغرب إلى تبني استراتيجية اومنذ االستقالل ا

التعبئة المائية وربطها بالسقي، أي إنشاء سدود كبرى ومتوسطة وتهيئة مجاالت زراعية وتأمين 

إلى عملية  توجهال ااحتاج هذ ،حاجيات السكان من الماء الشروب ودعم المنتوجات الفالحية. وحقيقة

 8691-8691من االستثمارات العمومية خالل مخطط  %34كلفت المغرب هيدروفالحية 

وإعداد دوائر سقوية كبرى أساسها منشآت هيدروليكية ضخمة مرتبطة  (89ص  1001 ،تركي)

 وأيضا في مرحلة أخرى أراضي بورية. ،بمجاالت قابلة للسقي الكبير والمتوسط
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اللوكوس احتضن حوض ،في هذا السياق
1
تزج فيه استغالل المورد المائي مدارا سقويا ام 

فكان عنصر الماء بذلك  ،ومحلي ضمنيا ،ساسباألالمتوفر وتطبيق رؤية تنموية ذات بعد وطني 

وأصبح القطاع الفالحي ركيزة  .لمجال تميز بتعقيدات بنيوية وسوسيواقتصادية كبيرةأساس التحول 

الماء الشروب  ثمن حيذاتي  أساسية ذات صبغة عصرية وشبه عصرية إضافة إلى تحقيق اكتفاء

 إنتاج الطاقة الكهربائية. و

السكاني  زايدففي خضم الت ،كان لهذا التحول انعكاس مغاير ،من زاوية أخرىو

فتمخض عن  ،والربح اإلنتاجيةالبيئي واالجتماعي في ظل هاجس  ينواالقتصادي لم يراعى الجانب

 اأخد االقتصاد بالمنطقة طابعكما ة بالحوض ذلك تراجع في جودة المياه وخلخلة للهياكل المجتمعي

  .اضحم اريعي

سنحاول من خالل هذه المقالة رصد عالقة الماء بمختلف األشكال التنموية الذي أحدثها 

لوضعية المائية نتطرق لهذا المبتغى  مقاربة. ولللوكوسسافلة ااستغالل هذا العنصر الطبيعي في 

ثم البعد التنموي الذي تحقق من هذه التعبئة المائية  بحوض اللوكوس والعوامل المتحكمة فيها

 وانعكاساتها السلبية.

 بهااللوكوس والعوامل المتحكمة  وضعية الموارد المائية بحوض 1

غربا  ’20 °6 ’10 °5 للبالد ما بين خطي طوليقع حوض اللوكوس في الشمال الغربي 

ليمي العرائش والقنيطرة من خالل إداريا إلى إق شماال. وينتمي’30 °35 و ’45 °34وخطي عرض 

 جماعة قروية. 81و ميمونة  واللةسوق األربعاء والقصر الكبير وأربع دوائر وهي العرائش 

  توصف الموارد المائية بكونها جد مهمة 1.1

كلم 8680اللوكوس على مساحة  متد حوضي
1

، ةفييتوفر على شبكة هيدروغرافية كثو 

حتضن يو .المغربية الرئيسية كسبو وملويةالنهرية اض مقارنة مع باقي األحو حجمه،رغم صغر 

 .(AGENCE HYDRAULIQUE DU LOUKKOS 2000)األودية  أنشط

  السطحية المائية اإلمكانيات 1.1

  : وهمانجد موردين مائيين سطحيين مهمين 

 م 000000900: الذي يوفر لوحده حوالي  للوكوسا وادي
4

م 000بمتوسط صبيب يبلغ  
4
 

 ي وارور والمخازن.يأهم روافده واد ومن ،في الثانية

 م 000100 000 مقارنة مع األول بحجم مائي يقدر بأهمية : األقل  سوير -واد درادر
4
 

م 100 يسجلومتوسط 
4

 AGENCE HYDRAULIQUE DU LOUKKOS)/الثانية 

2000). 
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 اللوكوس حوضلخصائص عامة  : 8الجدول 

 المجال
المساحة ب 

  1كلم
األمطار 

 /سنويا(ملم)

 /الثانية4م لصبيب با

 دنىاأل  األعلى المتوسط

 430 8190 000 610 8680 لوكوس األسفلال

 410 8980 990 8893 8110 لوكوس األعلىال

 60 410 100 010 910 درادر سوير

 180 4100 8390 690  3380 المجموع

 (Données de l’AGENCE HYDRAULIQUE DU LOUKKOS 2000) بتصرف 

 متوفرة وفيةالموارد الج 1.1

 السطحية السائدةاللوكوس األسفل بخاصية النفاذية نظرا لطبيعة التكوينات  يتميز حوض

 بالمنطقة وخاصة الرملية، وهكذا نجد فرشات باطنية رئيسية بالحوض تكتنز موارد مائية مهمة

كلم 130تمتد على مساحة تقدر ب  يكفرشة الرمل الباطنية الت
2

ها عمقو .جنوب مدينة العرائش 

مصدر مياهها و ،صخصوخ، سميد الماء، والكيحل منها روافدتصرفها  م، 10 و 0يتأرجح ما بين 

م 91 000 000 وتقدر إمكاناتها المائية ب ،من التساقطات المطرية ومياه السقي
4
 في السنة. 

 كلم 900من  ربالممتدة على ما يق ،سوير -ونجد فرشة درادر
1

تحد بالمحيط األطلسي ، 

غربا وخط تصريف المياه مع فرشة الرمل في الشمال الغربي  اءزرقوالمرجة ال

 يقدر ب توفر هذه الفرشة ماووالتكوينات المارنية في الشمال الشرقي وبالجنوب، 

م 99 000 000
4
 في السنة.  

 كلم 01كلم وبمساحة  89 امتدادوالد عقبان على أفرشة  ثم
1

تحد بدورها بفرشة الرمل ، 

م 9 000 000وتخزن اللوكوس شرقا،  لوادي برواسب الطميو ،شماال
4

من المياه في  

 السنة.

 ثل 800صبيب مياه الوادي ب صرفاللوكوس التي تتغدى على  وأخيرا فرشة وادي/ 

م 0 000 000 وتوفر
4

في السنة  

(AGENCE HYDRAULIQUE DU LOUKKOS 2005). 

 اللوكوس العوامل المتحكمة في توفر الموارد المائية بحوض 1

 المجال تضاريس 1.1
اللوكوس األسفل بتنوع تضاريسي يؤثر مباشرة على الجريان المائي، فنجد  يمتاز حوض

نتهي في منطقة العرائش يالجزء الشمالي الشرقي يتميز بارتفاع تدريجي )تالل مقدمة الريف( 

والخط التلي  في الجنوب والجنوب الشرقي )منطقة عرباوة(الخاصية  نفس ميمونة، وأيضا نجد ولال

 .(ORMVAL, 1994) سهل الغرب ها عنلذي يفصلا
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 و 800الوحدة الهضبية في الغرب والشمال الغربي تعرف بهضبة الرمل ارتفاعاتها ما بين 

 م.  100

السهلية بعد كدية الغرفة ليطبع االنبساط المنطقة من القصر الكبير  وتتضح معالم الوحدة

  م. 80و  1ح االرتفاعات ما بين اللوكوس وتتراو اللوكوس وتعرف بسهل إلى مصب وادي

 بنية جيولوجية مساعدة 1.1

جزء ال يتجزأ من مجال جبال الريف )المغرب  ،اللوكوس ككل إن مجال حوض

 عرف حركات انتهاضيه قوية أفضت إلى بنية جيولوجية معقدة ذيالمتوسطي( ال

(EL MORHIT, 2009). الترياسي اللوكوس إلى الزمن الثاني  ينتسب النسق الرسوبي بسافلة(

جزء من الهضبة العليا وكل الهضبة الرابع ، وتغطي رسوبات الزمن الثالث نالزموالكريطاسي( و

كما تمتد الرباعيات الحديثة أساسا على ضفتي واد اللوكوس )الخريطة الجيولوجية  السفلى،

الصالبة ودرجة  ثفنجد خصائص بنيوية متنوعة وغير متجانسة تتفاوت من حي. 1/500000)

الطفل والحث والجبس الملحي والصلصال والطمي والرمل... ويالحظ قوة  تكويناتك ،نفاذيةال

 دردار،لل، امرلا في كل من المائية الباطنية غنى الفرشةمع  هضبة الرملالنفاذية والمسامية في 

 (.ACHKAR, 2004)ن عقباد الوأوحامنة رلا

 مهممناخ مالئم وغطاء نباتي  1.1
إذ نجد خصائص الفصول  ،وس صفة المناخ المتوسطياللوك يغلب على مجال حوض

 ،الربيع والخريف : يتخللهما فصالن انتقاليان ،نسبيا وصيف حار وجاف ومعتدال ااألربعة شتاء بارد

اللوكوس األسفل كميات  تبعا لذلك يتلقى حوض .مع تأثيرات محيطية من الغرب وقارية من الداخل

 الداخل وبداية خصائص وحدة الجبل )تالل مقدمة الريف(. األمطار ترتفع مع التعمق نحومهمة من 

 1080و  8698ويالحظ من خالل رصد التساقطات المطرية في حوض اللوكوس ما بين 

 9توالي سنوات مطيرة تتخللها سنوات جافة، بل إن العقد األخير طغت عليه صفة الجفاف )

 ملم/سنة. 900هز سنوات(، لكن عموما فإن معدل الفترة المطرية المحددة ينا
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 وادي المخازن( )محطة سد 1080 -8698بحوض اللوكوس : تطور التساقطات  8الشكل 

 
 .9 ص 1089 اللوكوسالحوض المائي  وكالة:  المصدر

 : وضعت الفاصلة مكان العارضة(. )مالحظة

يوما وتتركز في الغالب ما بين أكتوبر  10وتفوق األيام الممطرة في السنوات المطيرة 

أبريل والذي تصل فيه الفرشات السطحية والباطنية أعلى مستوياتهما، وهو ما توضحه معطيات و

 .1006-1001سنة 

 1006-1001سنة مطيرة باللوكوس  فيلتساقطات ا كمية:  1الجدول 

 الحدة المطرية )ملم/اليوم( عدد األيام الممطرة األمطار )ملم( المحطة

 8054 10 8400 باب تازة

 8851 18 601 انقنطرة وورغ

 8859 90 180 دار خروفة

 659 11 906 مدوار

 151 16 919 العرائش

 158 91 943 وادي المخازن

 بتصرف ORMVAL, 2010 : المصدر

يساهم في ضبط ميكانزيمات  ،ويتوفر حوض اللوكوس األسفل على غطاء نباتي متنوع

 تللمياه وعلى ارتفاع نسبة النتح تحالدورة المائية من خالل العمل على تبطيئ الجريان السطحي 
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ويعود ذلك إلى انتمائه للمجال شبه الرطب المتسم بشتاء  .تأثير الحرارة والتعرض ألشعة الشمس

متنوعة  انجد أصناف(، تبعا لذلك Atlas Du Maroc pl. 6 b, 1/4000000معتدل وصيف حار )

في الجزء الغابوي الذي  فورالكابير األحراش والتشجو الفلينيغابات السنديان  أهمهامن الغابات 

 (.Atlas Du Maroc- pl. 19 a -1/1000000)يربط العرائش بالقصر الكبير 

تطورات سوسيومجالية واقتصادية ال  ،اللوكوس األسفل الماء والتنمية بحوض 1

  تخلو من انعكاسات سلبية على المورد المائي

  تعبئة الموارد المائية بذرة التنمية المحلية 1.1

تطوير دت الدولة بعد االستقالل إلى االهتمام بميدان التهيئة والتعبئة المائية أمال في عم

 ،وقد نال حوض اللوكوس األسفل نصيبه في هذا السياق .فالحي وتحقيق االكتفاء الذاتيالالقطاع 

يحتضن أحد أهم السدود الوطنية المتمثلة في سد وادي المخازن ثحي
2
ة لتعبئ 8696الذي أنشئ سنة  

م 900 000 000 ما يقارب
4

تاله تشييد سد المنع أو الحراسة سافلة المنطقة على بضع و .من المياه 

إال أنه دعامة أساسية  ،ورغم أن دوره حمائي .اللوكوس قرب العرائش كيلومترات من مصب وادي

ط المالحة. لمحياللحوض لحجزه أكبر كمية من المياه العذبة بالوادي والحيلولة دون اختالطها بمياه 

تتعدد أشكال التعبئة ما بين التقليدية المرتبطة باآلبار المحفورة أو  ،على مستوى المياه الجوفية

 -وتعتبر الطبقتان الجوفيتان الدرادر .محطات عصرية لالستغالل من قبل المكتب الوطني للماء

م 90000000 رجة بيقدر حجم المياه المستخ إذ ،التعبئة ثالصوير والرمل األكثر أهمية من حي
4

 / 

 . (8660، المجلس األعلى للماء)السنة 

ذات صبغة  ها. وهيثم إحداث مؤسسات تعمل على تدبير ،لموارد المائيةفي اأكبر لتحكم و

المكتب الوطني  : أهمها ،صناعيةالفالحية والجتماعية والجوانب اال تخدموطنية وجهوية ومحلية 

 AGENCE HYDRAULIQUE DU LOUKKOS)) اللوكوس للماء ووكالة الحوض المائي

2000. 

 اللوكوس االستعمال االجتماعي للماء في حوض 1.3.3
نموا ديموغرافيا مهما، فقد تطور عدد  ،منذ عقود ،اللوكوس األسفل عرفت منطقة حوض

نسمة حسب  369919بل بلغ  1003نسمة سنة  391419 إلى 8611سنة  430430السكان من 

أسرة  16633 منتزايد عدد األسر  وفي المقابل، .0,5%عدل نمو بم 1083اإلحصاء األخير لسنة 

وتتركز الكثافة السكانية خاصة بمدينة القصر الكبير  .1083أسرة سنة  809409إلى  1003في 

نسمة /كلم 100بمعدل 
1
 (.1080)المخطط الجماعي للتنمية،  

 

 

 

                                                            
 .8696ماي  88كلم من مدينة القصر الكبير، ودشن يوم  81على بعد  2
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 1009-8669اج الماء الصالح للشرب نتتطور إ:  1 الشكل

 
 .1001 ،الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلقليم العرائش المصدر:

أصبح توفير استعمال الماء ألغراض منزلية أولوية  ،مع هذه األعداد السكانية المتزايدة

مكتب الوطني للماء الصالح للشرب على تهيئة التجهيزات اللذلك عملت الدولة من خالل  ،اجتماعية

ها والعمل على زيادة اإلنتاجية من الماء وتقوية الصبيبالالزمة وتقوية السابقة من
3

وأيضا تنظيم  ،

رة وفق نظام األشطر من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء تعملية الفو

(1001RADEEL, ). 

لتزويد التجمعات الحضرية القصر الكبير والعرائش والمراكز القروية  ،في نفس السياق

 : يعتمد كل من المكتب الوطني والوكالة المستقلة على المصادر المائية التالية بالتغطية،المشمولة 

o  مدينة العرائش يتم تغطية احتياجاتها المائية من الفرشة الباطنية الرمل بما يقدر ب

م 0000001
4
 .في السنة 

o  توتم ،لوكوسالبالمياه الباطنية لفرشة الرمل و 1001مدينة القصر الكبير تؤمن منذ 

م 9 000000 تها بعد استحداث محطة المعالجة بسد وادي المخازن لتفوق الكميةتقوي
4

في  

 .السنة

o  المركز القروي خميس الساحل يغطى من فرشة الرمل مع باقي المراكز القروية المستفيدة

 .بإقليم العرائش

o نية تتزود من الفرشة الباط ،التابعة لمجال إقليم القنيطرةو ،المراكز القروية المستفيدة

  .رالسوي-الدرادر

                                                            
 ل/ث لتفادي انقطاعات الماء في مدينتي القصر الكبير والعرائش.  440رفع قوة الصبيب إلى  3
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والبعد عن العجز  1004 - 8669ويالحظ توافق حجم اإلنتاج مع حجم االستهالك في فترة 

 لحجم مستمرة مراجعة ترافقه أن وجب الالزم، لكن تطور الحجم السكاني كفي توفير االستهال

 . (4 الشكل) اإلنتاج

80)ب  1004 -8663فترة لاالستهالك و: تطور حجم اإلنتاج  4 الشكل
0 

م
4

) 

 
  1001: الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلقليم العرائش  المصدر

 فالحيةالمياه الموجهة ألغراض  1.3.3

وفرت البنية الطبوغرافية والجيولوجية والمناخ المناسب الظروف الجيدة لتواجد قطاع 

وعة )التهيئة االستقالل تهيئته في إطار مخططات متن بعدحاولت الدولة  ،فالحي متميز

 الفالحية الوطنية. اإلنتاجيةيساهم بقسط محترم في  مدارا سقوي بنية إحداثالهيدروفالحية( 

الذي وضع الخطوط العريضة  80-60 ألغراض فالحية بقانون الماء الماء يرتبط استعمال

مبادئه من  م تنزيلتوقد  الماء، استعمالوالهادف إلى تقنين  8660للسياسة المائية الوطنية ما بعد 

 .الحوض المائي والمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي ةخالل هيئات مؤسساتية تأتي في مقدمتها وكال

 : في المظاهر الفالحية التالية تستعملنجد المياه  ،اللوكوس على مستوى المدار السقوي

  : السقي الكبير -

وتعود  ـ،ه 40300لوكوس على مساحة الوهو المدرج ضمن المدار السقوي المجهز ب

ومع فترة التسعينات واأللفية الجديدة  .تجهيزاته الهيدروفالحية إلى فترة السبعينات وبداية الثمانينات

واستغل هذا النوع من السقي  لواد اللوكوس.الضفة اليمنى في أجزاء أخرى من توسعة المدار  تمت

لطلب على الماء لهذا النوع من حجم ا ويبلغ .ـه 3000كذلك مؤخرا في قطاع المرجة على مساحة 
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م 134 000000 حواليالسقي 
4

م 860000000سنويا، منها  
4

من سد وادي المخازن لوحده من  

  .(4 جدول)ال خالل مضخات الدفع منه

التوجيهات نحو تنمية فالحية قائمة على زراعة الفول  كانت ،من السقي نوعفي هذا ال

فالحبوب والخضروات والزراعات  ،زراعات السكريةالسوداني )ما يقارب ثلث المساحة( ثم ال

 االستغالليات في زراعات ذات قيمة مضافة كزراعة التوت والفلفل والبطيخوتخصصت  ،العلفية

(AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU LOUKKOS, 2006) . 

 اللوكوس : وضعية السقي الكبير بالمدار السقوي 4جدول ال

المجموع 
3م

 

التحويل 
من 
 سبو

واد 
 الدرادر

الفرشة 
 الباطنية

سد 
وادي 
 المخازن

بداية 
عملية 
 السقي

المساحة 
 )هـ(

 القطاع

 درادر 8983 8691 80 150 3 - 5,61

 الرمل 83090 8610 881 - - - 551

 سهل القصر 4900 8660 18 - - - 15

 اللوكوس سهل 9083 8669 38 - - - 15

 المرجة 3000 1003 - - - 39 ,1

 المجموع 31393 - 591 161 1 ,1 11161

 AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU LOUKKOS, 2006 : p : 15:  المصدر

  : والمتوسطالسقي الصغير 

عتمد على مياه السقي من خالل الجريان السطحي المباشر واالنسيابي سواء كان موسميا وي

التجهيزات بسيطة ول مياه السدود. باطنية من العيون واآلبار دون إغفاعلى المياه الأو دائما وأيضا 

منجزة بفعل المبادرات الخاصة للفالحين المالك أو تجهيزات أشرفت عليها الدولة باستثمارات و

 ـه 81000منها ـ، ه 13190وتمتد حاليا مدارات السقي الصغير والمتوسط العصري على  .عمومية

يصل حجم المتطلبات المائية في هذه و .اللوكوس بمنطقة تدخل المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي

م 801 000 000 ما يناهزإلى المدارات 
4

 . 

زراعات الخضروات ووالحبوب الفنجد  ،وتتنوع المزروعات أيضا في هذا المجال

)المركز الجهوي  اللوكوس سكرية لتدعم االتجاه العام في التطور الزراعي بالمدار السقويال

 . (1080لالستثمار الفالحي اللوكوس، 

  الكهربائيةالمورد المائي مصدر لتوليد الطاقة  1.3.1
اللوكوس األسفل دعما لمجال إنتاج الطاقة الكهربائية  شكلت الموارد المائية في حوض

متوسط حجم و .وذلك من خالل معمل لتوليد الطاقة الكهرومائية من قوة مياه سد وادي المخازن

يوجه إلنارة مدن المنطقة وتشغيل مصانع و ،ميجاواط في الساعة 49إنتاجه السنوي يصل إلى 

 (A.B.H.L 2004)الحوض 
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 عميقةتحوالت سوسيواقتصادية  1.1

اللوكوس إلى تحول اقتصادي ملموس  لقد أدى إحداث التجهيزات المائية الكبرى بحوض

رغم أن السياسة التنموية المتبعة غير مستقرة وتخضع لتغيرات غير مفهومة أحيانا، فقد  ،بالمنطقة

 الزراعية أو الحيوانية. اإلنتاجية ثشروع السقي إلى تطور فالحي مهم سواء من حيأفضى م

فالمنطقة مركز  .فعلى المستوى الفالحي يوضح حجم اإلنتاج أهمية مشروع السقي

 كتبلما) للزراعات الصناعية بالمغرب خاصة السكرية منها والتي أصبحت توجه نحو التصدير

 (.3 الجدول( )1001 ،كوسالجهوي لالستثمار الفالحي اللو

  1009-1009الزراعي للموسم الفالحي  اإلنتاج : 3الجدول 

قيمة اإلنتاج 

 )باأللف درهم(
 الزراعات اإلنتاج عدد أيام العمل

 القطاع المسقي - - 1365459

 الزراعات السكرية 309813 030000 849601

 الخضروات 416330 190000 689911

 امضالحو 40960 190000 96366

 الفول السوداني 89104 090000 831811

 الحبوب 80961 98000 44400

 أشجار مختلفة 80198 33400 40411

 األرز 9000 00000 11000

 البور - - 51,1991

 الكأل 391403 310000 810000

 الزراعات السكرية 198160 090000 884191

 الحبوب 888019 640000 304000

 الخضروات 14080 110000 081000

 الزيتون 18431 8010000 98900

 أشجار مختلفة 6986 30000 39600

 القطاني 6411 110000 09908

 نوارة الشمس 8138 90000 9400

 المجموع - 1121311 1,11112

 1001 ،الجهوي لالستثمار الفالحي اللوكوس كتبلما:  المصدر 

شية قطاع تكميلي إال أن له دور كبير ورغم أن قطاع تربية الما ،على المستوى الحيواني

مشروع السقي  تنفيذعصري بعد الفقد تطور من النمط التقليدي إلى  .داخل النسيج االقتصادي للمنطقة

شجع على اقتناء أبقار  ،والذي عزز ببرنامج محدد من المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي ،بالحوض

وقد قدر عدد رؤوس المواشي . التلقيح االصطناعيإضافة إلى العمل ب ،عالية إنتاجيةأصلية ذات 
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تساهم في ل .رأس من األبقار والتي أنعشت قطاع تسويق الحليب 66100ب  1009لوحدها سنة 

للجمع  مركزا 11و تعاونية  39معامل كبرى وأزيد من  ةدينامية محلية كبيرة من خالل أربع

 (.0 الجدول( )1001حي اللوكوس المكتب الجهوي لالستثمار الفال) واتحادين للتعاونيات

الوحدات الصناعية  بعضاستأثرت المنطقة بخلق  ،مع هذا التطور النوعي زراعيا وحيوانيا

خلق مناصب الشغل  ثدعامة للتنمية المحلية بالمنطقة سواء من حي كانت ،رغم قلتها ،الفالحية والتي

 .المحلية والوطنية اإلنتاجيةأو دعم 

  1009ت الصناعية الفالحية سنة أهم الوحدا:  0الجدول 

 وحدات الصناعة الفالحية العدد القدرة بالطن/سنة

 وحدات تقليدية الستخراج زيت الزيتون 491 13869

 مراكز تجميع الحليب 810 100000

 محطات التوضيب 13 8000-40000

 وحدات أخرى للصناعة الفالحية لتجميع وتلفيف المنتجات الفالحية 81 8000-40000

 مجازر 80 1000

 المطاحن 4 168500

 وحدات تخزين الحبوب 4 08000

 معمل قصب السكر 8 20

 معمل الشمندر السكري 8 410

 وحدة تحويل الطماطم والفلفل األحمر 8 8000-40000

 وحدة تبريد تلفيف وتخزين المنتجات الفالحية 8 9000

 ولينور بتطوانوحدة تجميع وتبريد الحليب ملحقة لتعاونية ك 8 800

 وحدة لتجفيف الحليب 8 80

 وحدة إلنتاج األعالف 8 80

 1009: المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي اللوكوس  المصدر

 المعالمتحوالت مجالية واضحة  1.1

اللوكوس األسفل والتي تتسم  غير مشروع السقي من مالمح الوضعية العقارية بمنطقة

في المسألة  كان لزاما إعادة النظر ،المدار السقوي إحداثأهداف ففي سياق تطبيق . بالتعقيد والتشعب

والذي من أساسياته تنظيم عملية ضم األراضي من  ،عرف باإلصالح العقاري العقارية من خالل ما

أجل تفادي تقسيم الملكية على وحدات صغيرة ال تسهل عملية االستغالل والحد من التناثر الكبير 

 لنفس االستغاللية. للقطع األرضية المشكلة 

بسبب كثرة نوع الملكية الخاصة على حساب  ،ورغم التخبطات الكثيرة لهذه العملية

خاصة  ،إال أنها غيرت نوعا ما مالمح النسق العقاري بالمنطقة ،أراضي الدولة والحبوس والجيش

لزراعي ا اإلصالحوهكذا ضم  .المكننة وبوادر ظهور آفاق الربح والطفرة الفالحية اعتمادمع 

أراضي الحبوس الضرورية إلنشاء البرنامج السكري واالستثمار في المجال  8696-8696

"البيع والشراء" داخل المدار خاصة مع هيمنة فئة من المالك  أو فنشطت عملية "التبادل" ،السقوي
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 –سياسية  الهيمنة على األراضي سواء بخلفية دينية أو ثلها مرجعية سابقة داخل الحوض من حي

مدخراتها وفائض  استثماروهي فئة من النخبة القصرية التي هرولت إلى  .(1081 ،مالية )بنعتو

فكان  ،1000 -8690ربحها الفالحي في التنمية الفالحية الجديدة وخاصة ضمن المخطط السكري 

ذلك أولى خطوات التحول المجالي للمدار الحضري بمدينة القصر الكبير والعرائش )االستثمار في 

 . (9الجدول ) العقار(

 اللوكوس األسفل تغير الوضعية العقارية بحوض : 9الجدول 

 % بعد عملية الضم %اإلصالحالنسبة قبل  النوع

 81,8 45 الملك

 9 31 أمالك جماعية 

 7 21 أمالك الدولة 

 2 3 الحبوس

 0,02 - جيشال

 100 99,9 المجموع

 بتصرف ORMVAL 1998 : المصدر

وكوس األسفل توسعا واضحا على حساب اللق شهدت المجاالت الحضرية بفي هذا السيا

توسيع مجال الحواضر أمال في فتح آفاق استثمار  األرستوقراطيةفقد حاولت تلك  ،الوسط القروي

عقاري مربح شهده المغرب ككل، لكن هذا التوسع كان على حساب أراضي زراعية خصبة تحولت 

ى أراضي بيعت بطرق غير قانونية وتحولت إلى أحياء التعمير إلى تجزيئات سكنية عصرية أو إل

 الذاتي.

اللوكوس األسفل تحوالت كبيرة سواء من  عرفت أرياف حوض ،على المستوى القروي

البنية في إطار التهيئة الهيدروفالحية )خاصة طرق المواصالت وربطها بالمجال الحضري(  ثحي

كليا من نمط تقليدي إلى آخر شبه عصري أو باألحرى أو من جانب شكل السكن القروي الذي تغير 

من الهش إلى الصلب ومن المتفرق إلى المتجمع مستغال انتعاش مدخول الفالح
4
. 

بل تطور األمر مع  ،وهكذا أصبحت المجاالت السقوية شبه منعزلة عن المجاالت السكنية

في سياق  ،كنية بجماعة الزوادةتطبيق برامج التجزيئات السكنية بالجماعات القروية كالتجزئة الس

تصاميم تنمية المركبات التعاونية
5

برنامج المرتبط بتزويد ال. وعزز المجال القروي تحوالته مع 

. لقد خلق هذا التحول تغيرا (PAGER) الكهرباءوإلنتاج العالم القروي بالماء الصالح للشرب 

ذات  ،عات قروية صاعدةإذ أضحى بروز جما ،اللوكوس واضحا في المشهد المجالي بحوض

العوامرة وزوادة وتطفت وأوالد وشيح  اتواضح المعالم وأبرزها جماع ،خصائص شبه حضرية

 مما يعطي انطباعا على أنها ستصبح ضواحي حضرية للمدن الرئيسية بحوض سافلة ،والساحل

 اللوكوس مستقبال.

                                                            
 حي اللوكوس.خاصة مع طفرة إنتاج الشمندر السكري وتحفيزات المكتب الجهوي لالستثمار الفال 4
5

 .تصميم مديري للدواوير 
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 األسفلاللوكوس  االنعكاسات األخرى لعالقة الماء والتنمية بحوض 4

 أضحى التطور السكاني واالقتصادي مصدرا للتلوث المائي 4.1

اللوكوس األسفل واألنشطة المرتبطة به إلى التأثير  لقد أدى التطور السكاني بحوض

إلقاء المخلفات المنزلية والصناعية  ،ومن أهم هذه المظاهر .مباشرة وسلبا على المورد المائي

اللوكوس األسفل  فحاضرتي حوض .جة مسبقةوالزراعية مباشرة في المصدر المائي دون معال

و  81000)القصر الكبير والعرائش( بمخلفاتها السائلة والتي تقدر حسب الدراسات ما بين 

م 80600
4

وأيضا  ،اللوكوس ( يلقي بها مباشرة في واديA.B.H.L 2000 p 54)في اليوم  

األودية ثر على جودة مياه ؤت تيمخلفات الجماعات القروية الصاعدة العوامرة وخميس الساحل ال

ويزيد من تأزم  .(ETAT DE L’ENVIRONNEMENT AU MAROC, 2015)بسافلتها 

الفرشة  مما يؤثر علىرمي النفايات الصلبة بمطارح عشوائية قريبة من أثقاب المياه  ،األمور

ذية التكوينات المتسمة بالنفا فوقمطرح الصنادلة  حالةبتسرب عصارة المطارح خاصة الباطنية 

والذي لوث المياه الطبيعية لدوار صنادلة. وتنضاف إلي ذلك المياه المستعملة للوحدات الصناعية 

الرئيسية في الحوض وعلى رأسها معملي السكر سيكرال وسونابيل ومعمل الحليب كولينور ومعمل 

األحذية ريكبر
6

 الطلب البيولوجي طن/السنة من 88104فضال عن المدابغ والمجازر )تفوق  

 لألوكسيجين
7

DBO5 .) 

فاإلفراط في  ،وتشكل األنشطة الزراعية بدورها مصدرا للتلوث المائي وتؤثر على جودته

يبلغ المتوسط إذ  ،من جودة المياه تاستعمال المخصبات واألسمدة والمبيدات وكيفية السقي حد

 مبيدات.من ال /هـكلغ 10إضافة إلى  /هـكلغ 810ر من ثالسنوي المستعمل من األسمدة أك

خاصة وأنها موازية أو  ،تهدد حوادث السير بالمنطقة مياه األودية ،في نفس السياق

-11 تاريخ)بحوادث خطيرة  وقعت ثالث، 1008ففي سنة  .متقاطعة مع الطرق الرئيسية أو الثانوية

لنقل نفايات صناعية كانت قريبة من  أخرىكانت لشاحنات نقل البنزين و (81/1008-11 و 00

وتطلب األمر جهودا مضنية  .السقي التابعة للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي باللوكوس منابع

 . (A.B.H.L 2005)لتجاوز تبعات هذه الحوادث 

اللوكوس وأعطت نتائج غير مطمئنة وأبرزت مظاهر التلوث  لقد شخصت حالة مياه وادي

 : فعلى مستوى المياه السطحية نجد ثالث وضعيات متباينة .المائي

 اللوكوس من العالية إلى مشارف مدينة القصر الكبير ومياه واد درادر سوير، مياه وادي 

 المخازن ووارور ذات جودة جيدة.

                                                            
  استثمار أجنبي متخصص في صناعة األحذية ويستعمل مواد كيماوية في التصنيع 6

7 La demande biochimique en oxygène (DBO) est la quantité d'oxygène nécessaire pour 

oxyder les matières organiques (biodégradables) par voie biologique (oxydation des 

matières organiques biodégradables par des bactéries  ( . Elle permet d'évaluer la fraction 

biodégradable de la charge polluante carbonée des eaux usées. 

(Https ://Fr.Wikipedia.Org/Wiki/Demande_Biochimique_En_Oxygène  (  
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 جودة متدنية ومتأثرة بمخلفات ساكنة ، بين القصر الكبير وسد المنع اللوكوس ما مياه وادي

 )سافلة الوادي(. المدينة والمعامل والمدابغ والمجازر

  بين سد المنع والمصب درجة الملوحة مرتفعةالمياه ما. 

، فبعد ما 1083ويالحظ استمرار في تدهور مياه حوض اللوكوس مع تشخيص الحالة سنة 

بل مياه متدهورة جدا تصل  % 48أضحت أزيد من  % 10كانت نسبة المياه المتدهورة 

 (.4)الشكل  % 83إلى 

 1083و  1003وس اللوك جودة المياه السطحية بحوضتراجع  : 4 الشكل

 
 A.H.B.L 2005: معطيات  المصدر

رات تخاصة فرشة الرمل التي تجاوزت كمية الن ،عرفت الفرشات الباطنية بدورها تدهورا

. (A.B.H.L 2005من محطات العينات أن مياهها متدنية الجودة ) % 30وأكدت لتر  /ملغ 00فيها 

ن نقط العينات لتحديد الجودة ويالحظ استمرار التدهور، حيث سجلت مجموعة جديدة م

 .(9( )الجدول A.B.H.L 2014))المعصرات( ازدياد كمية النترات عن الوضع السابق 

 1083: مستوى تلوث فرشة الرمل بالنترات حسب عينات  9 الجدول

 النترات ملغ/لتر تاريخ أخد العينة رقم المعصرة الفرشة الباطنية

 الرمل

4\8419 80\06\1083 99500 

4\8490 14\06\1083 94501 

4\8380 89\06\1083 01546 

4\8341 14\06\1083 99599 

4\8049 89\06\1083 96593 

4\8010 89\06\1083 94503 

20040
20
40
60

2004
2014
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4\8600 80\06\1083 61540 

4\8694 14\06\1083 99599 

4\8690 14\06\1083 09504 

4\8496 89\06\1083 91599 

A.B.H.L 2014 p : 9 المصدر  :  

  بالمنطقةفوترة المياه أججت غير ما مرة احتقانا  4.1

أصبحت عملية توزيع وفوترة المياه عبارة عن صفقة  ،80-60بعد استصدار قانون الماء 

وهنا نفرق ما بين فوترة المياه ألغراض فالحية )السقي( ومياه  تجارية ما بين المنتج والمستهلك،

عرفت تسعيرة الماء المرتبطة بما يعرف  ،لفالحياألغراض المنزلية )للشرب(. على المستوى ا

اللوكوس األسفل وذلك تبعا للظروف الطبيعية  االستعمال تطورا في مجال حوض بإتاوة

 الحقيقية للتربة.  اإلنتاجيةوالطبوغرافية ونوعية الري وطبيعة المزروعات والقيمة 

 : أساسيةويالحظ مرور هذه التسعيرة بثالث مراحل 

  د/م 0509: تضاعفت التسعيرة خمس مرات من  8619-8691فترة
4

د/م 0543إلى  
4

، 

في هذه  واقتصادية )تطور مساحة القطاع المسقي( وتدخلت عوامل طبيعية )الجفاف(

 الزيادة.

  شبه استقرار في األسعار وتواجد توازن ما بين الطلب المائي  : 8663-8619مرحلة

م/د 0549 و 0540والعرض )ما بين 
4

.) 

  المكتب الجهوي المحلي توجها جديدا في سياق مالمح خاللها تبني  : 1001-8660مرحلة

وهو ما عرف بالخطة االستدراكية للتسعيرة  ،سياسة مائية جديدة

(Plan de rattrapage tarifaire،) .وعرفت الفترة سنوات جافة وصعبة 

لفة الحقيقية على هذا القطاع رفع تسعيرة الماء حتى تصل إلى التك األوصياءلقد أراد 

/مد 8510 أي لإلنتاج )أي التخلي عن مساهمة الدولة لهذا القطاع
4

( ونهج إضافات كل ثالث سنوات 

باإلضافة إلى ذلك طبقت على الفالح المستهلك حزمة من الضوابط  (،4د/م 0504 و 0501ما بين )

يثيات زجرية في من قانون الماء للحصول على رخصة /امتياز جلب الماء إلى جانب ح 41 ةمادبال

 حالة اإلخالل بااللتزام مع المكتب الجهوي.

اللوكوس األسفل مع  ومع هذا التغيير وفي ظل تطور الهياكل الفالحية بحوض ،حقيقة

توالي سنوات الجفاف وتصاعد أثمنة األسمدة، تضرر المستهلك غير ما مرة وأصبح مرهونا لدى 

المح اندثار الفالح الصغير الذي لم يواكب الهياكل وهنا بدأت م .الممول للقطاع )القرض الفالحي(

عقلية تقليدية ب واحتفاظهغياب التكوين و اإلمكانياتضعف و وانهكته القروضالرأسمالية الجديدة 

 متجاوزة.

نشبت احتجاجات عدة من طرف الفئات  ينفي خضم هذا الوضع القانوني والمالي الجديد

 .أمام أبواب المكتب الجهوي بالقصر الكبير 1080ية لسنة من أبرزها الوقفات االحتجاج ،المتضررة

في عملية التنظيم الزراعي،  إعادة النظرإلى إعادة جدولة ديون الفالحين و األوصياءدفع  وهذا ما
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الفالحين في إطار جمعيات  نظيمخاصة مع ت ،لكن رغم ذلك فإن االصطدامات واردة في أي لحظة

 سياسي داخل الجماعات القروية بالحوض.-تخابيلها أهداف متنوعة منها ما هو ان

فإن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب  ،وعلى مستوى فوترة قطاع الماء الصالح للشرب

غيرا من سياساتهما  ،دور إنتاجي وتوزيعي اباعتبارهما ذو ،والوكالة المستقلة لتوزيع الماء الشروب

فبغض النظر عن شعارات محاربة  الطلب.عرض وللمقاولة خاضعة  شبهالعامة وأصبح الوضع 

 : أهمهالى تبني تغييرات جوهرية على تسعيرة الماء إعمد المكتب الوطني  ،التبذير المائي

 رة شهرية للماء بعد ما كانت كل ثالث أشهر.تفو 

 تسعيرة بأربع أشطر للحد من االستهالكات الكبرى واالقتصاد في الماء. نظاماألخذ ب 

 المائي.على المورد  االعتبار التأثيرتأخذ بعين  إقحام أجهزة نوعية 

مصدر قلق  ،رته في مقدور المواطن البسيطتالذي كانت فو ،لقد أصبح عنصر الماء

وضغط على الساكنة التي ما فتئت أن عبرت عن امتعاضها من سمنة الفواتير المرسلة إلى المستهلك 

ا مرة خاصة في فترات معينة من أشهر السنة االحتجاج أمام أبواب الوكالة غير مب عبرت عنهوالتي 

 )نونبر ودجنبر عند محاولة الوكالة تصفية الحساب السنوي(. 

  تغير في هياكل المجتمع المحلي 4.1
اللوكوس على أهداف تنموية محضة ذات  لقد بنت الدولة مشروع السقي بمنطقة حوض

لكن من  ،نان على تطورهثتلف افمست أبعاده المقصد االجتماعي والذي ال يخ ،محلي ووطني ينبعد

 جرت تحوالت عاكست أصل الهدف التنموي. ،مغاير منظور

المجهز أو في طور )إن النخب الذي استفادت من عائدات وأرباح القطاع الفالحي المسقي 

الربح  ثكأسلوب نموذجي من حي ،المالية في مجال العقار مواردها عملت على استثمار (التجهيز

ذلك إشكالية توسع مدينتي القصر الكبير والعرائش عمرانيا على حساب األراضي فعمقت ب ،السريع

وتغير معها مبدأ التفكير بمنطق األرض والفالحة إلى عقلية السكن االجتماعي ، الزراعية الخصبة

 والمجزئ المحقق ألكبر مستوى من الربح.

ط السيطرة الفعلية على في نفس السياق فتت مشروع السقي الهياكل الزراعية التقليدية وبس

وخصصت أنشطة ترفيهية على يد شركات متخصصة مثل  ،المجال الغابوي وأمالك الدولة

فانعكس ذلك سلبا على مستعملي المجال الرعوي الذين لم تعد  ،سوشاتور )نشاط القنص السياحي(

مما أجج ليهم، عالمراقبة تشديد مع التضييق وخاصة لهم أية فرصة لممارسة مهنة األجداد )الرعي( 

هجرة داخلية وسرية واسعة إلى المجال الشبه الحضري للقصر الكبير والعرائش أو إلى المجال 

لبضائع المهربة كناقلين لكالفنيدق، بليونش وتطوان، فانخرطوا في تجارة التهريب  المحيط بسبتة،

 ل الجبلي للمنطقةمستغلين معرفتهم الكبيرة بالمجا ،ما بين سبتة والقصر الكبير ،على الحمير

 (. 1081 ،)بنعتو
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  إقحام زراعات مستهلكة للماء 4.4

ومنذ إشرافه على المدار  ،في إطار توجيهات المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي باللوكوس

ه منها والحد ءالسقوي أعطيت أهمية بالغة للمزروعات السكرية التي رغب المغرب أن يحقق اكتفا

من استيرادها
8

أقحمت زراعات ذات طابع تسويقي  ،لهياكل الفالحية بالحوضلكن مع تطور ا ،

وتم غض النظر عن شعار ترشيد استعمال الماء  ،)للتصدير( ال تراعي كمية احتياجاتها من الماء

 ـه 610وتأتي في مقدمتها زراعة األرز المنتشرة على مساحة  ألغراض فالحية أو صناعية،

م 81000وهما يحتاجان إلى أزيد من  ،د األخيرالمقحمة خاصة في العق ،وزراعة الفراولة
4
من الماء  

 .(9 جدول)ال في الهكتار في دورتيهما الزراعية

أصبح يطغي على أهداف التنمية الفالحية دون استشراف  (الربح)إن هاجس التسويق 

 مكانياتاإلتدل مختلف الدراسات الوطنية والدولية على تراجع  إذ ،األبعاد االستراتيجية لعنصر الماء

خية التي يشهدها المناخ التغيرات المناتوحل السد، وتلوث المياه، باإلضافة إلى المائية في ظل 

 العالمي.

 اللوكوس االستهالك المائي للمزروعات في حوض : 9جدول ال

االستهالك المائي )م
4

 تعازرولما /هـ(

 الفراولة 12000

 رزألا 12000

 قصب السكر 10800

 مسيرلبا 7540

 ضموالحا 7000

 الذرة 7000

 الفول السوداني 6800

 الجلبانة 5200

 لفصةا 4600

 طساطلبا 4000

 فاصوليالا 4000

 الزراعات العلفية 4000

 الشمندر السكري 3000

 وبلحبا 2000

 بتصرف 1001: المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي باللوكوس  المصدر

                                                            
 .كوس ثاني منتج لمادة السكر بالمغرب بعد منطقة الغربالمدار السقوي اللو 8
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  الخاتمة
مجاالت المحظوظة نوعا ما من حيث اإلمكانيات المائية اللوكوس األسفل من ال إن حوض

هذا . المتوفرة والتي كان الستغاللها األثر الكبير في تحول مجالي وسوسيواقتصادي واضح المعالم

مما أفضى إلى  ،أخرى كانت نتيجة االبتعاد عن ضوابط الحكامة المجالية اه تبعات وأبعادتالتغير رافق

 لفيات جيوسياسية عميقة.مجال معقد حبكت حركيته بخ

فائدة  تكانت ذا ،إن الطفرة الفالحية النوعية خاصة في عقد الثمانينات وبداية التسعينات

اللوكوس األسفل موجهة للتصدير  حاليا أصبحت زراعات مستوطنة لمجال ،وطنية ومحلية محضة

سبان( وتقحم وتحت غطاء استثمارات أجنبية )ضيعات ذات مساحات كبيرة يستغلها مستثمرون إ

دون تطلعات الوضع زال  ال ،رغم التطور في سياق اإلعداد القرويللماء، وزراعات مستهلكة 

 وال يمكن تحميل المسؤولية للفالح .األلفية الثالثة ووجب أن يناقش دائما في سياق المسألة المائية

ة المياه لن يزيد فاألسلوب السلطوي المتبع لفرض الزيادات في تسعير ،مستعمل المياهبمفرده ك

 اجتماعي واقتصادي.  ببعدينالمجال إال تعقيدا وتخبطا 

 : والمصادر المراجع

 . 1001إحصائيات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلقليم العرائش لسنة 

"االستراتيجية العقارية للدولة والفاعلين الخواص في الدوائر المسقية  1081بنعتو محمد 

من  1-9 لعددمجلة منتدى شمال المغرب ا حالة اللوكوس والقصر الكبير"، ببشمال المغر

  .31-48صص

"إشكالية استدامة الماء بمنطقة زعير بين قلة الموارد وتزايد الطلب"  1001تركي إبراهيم 

جامعة الحسن الثاني، كلية اآلداب  -تخصص جغرافيا -أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في اآلداب

 ص. 891المحمدية  ،نسانيةوالعلوم اإل

المائية والتنمية بحوض اللوكوس" بحث لنيل شهادة  اإلمكانيات" 1080الرفاقي كريم 

 .ص 801 ،نسانية بتطوانوالعلوم اإل اآلدابجامعة عبد المالك السعدي كلية  ،الماستر

لة ؟( "الوضعية العقارية وضم األراضي القروية بمنطقة اللوكوس" رسا القدميري الخليل )

 السلك العالي.

ألحواض اللوكوس وطنجة الساحل  ية"تنمية الموارد المائ 8660المجلس األعلى للماء 

 . 8660المتوسطي" تقرير الدورة السابعة 

-8661-8663-8661 : سنواتاللوكوس تقارير  لمكتب الجهوي لالستثمار الفالحيا

 . 1080و  1003-1009

الة الهيدرولوجية للفترة الممتدة من فاتح شتنبر "الح 1089وكالة الحوض المائي اللوكوس 

  : على األنترنيت PDFص الصيغة  18تقرير "  1089 إلى فاتح يونيو 1080

http ://www.abhloukkos.ma/abhl/documents/Situation%20des%20RH/Situat

ion%20hydrologique%20CA%2010Juin%202016.pdf (consulté le 11-2015). 
A.B.H.L 2014 : L’état de la qualité des eaux de la zone d’action de 

l’Agence Du bassin hydraulique du Loukkos, 24 p. format PDF en ligne sur : 

http://www.abhloukkos.ma/abhl/documents/Situation%20des%20RH/Situation%20hydrologique%20CA%2010Juin%202016.pdf
http://www.abhloukkos.ma/abhl/documents/Situation%20des%20RH/Situation%20hydrologique%20CA%2010Juin%202016.pdf
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