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 بحث

 نسقية مقاربة ،إقليم خريبكةب يتالحوض الفوسفاب والبيئة تعميرال

Urbanisation et environnement au bassin phosphatier en 

province de Khouribga, approche systémique  

Urbanization and environment in the phosphate mining fields 

in Khouribga province, systemic approach 

EL BAKKALI El Aziz & NABIL Lahcen 

 ونبيل لحسن 1عزيزالالبقالي 

 : الملخص

بي في بمجموعة من العوامل، كدخول المعمر األجن المنجميض بالحو تعميرتأثر قطاع ال لقد

 ع السكنينوتوالهجرة القروية، عوامل ساهمت في  المنجميبداية النشأة ثم عامل االستغالل 

ضري بين المجال الح الشديدجعل النسيج العمراني يتميز بالتباين  مماوخصوصياته وتجهيزاته، 

ة وتباينها اإلجراءات المتخذ ضعفزاد حدة التباين  ومما. فسهان والقروي، وما بين األحياء الحضرية

لمهاجرين اباالهتمام بالمدينة على حساب األرياف، مما ساهم في ارتفاع عدد  والقرية،بين المدينة 

ك تدخل المتوقع أن يكون هناخاصة خريبكة ووادي زم.  الفوسفاتيةالقرويين نحو المراكز الحضرية 

الطين إال  على كاهل الجماعات المحلية، لكنه لم يزد من أعباء البيئة الثقيلةمن طرف م ش ف ليخفف 

الحالية  بلة. ويظهر أفق هذه الجماعات مظلما وال تظهر فيه بوادر االنفراج بالنظر إلى السياسات

 المتبعة، لكن يجب أال نفقد األمل. 

 الكلمات المفتاح

 رب.التجهيزات، خريبكة، البيئة، المغ الحوض المنجمي، النسيج الحضري، السكن القروي،

Résumé  

Le cadre bâti dans le bassin minier a été affecté par un certain nombre de 

facteurs, tels la soumission au protectorat, l’exploitation minière et l’exode rural, qui 

ont contribué à diversifier le type de logement, ses caractéristiques et ses 

équipements. D’où la grande disparité entre les zones urbaines et rurales et entre les 

quartiers urbains même. Cette disparité a été exacerbée par la faiblesse et la 

divergence des mesures prises, et l’intérêt donné à l’urbain au détriment de la 

campagne, ce qui a contribué à l’accélération de l’exode vers les centres urbains 

phosphatiers, notamment Khouribga et Oued Zem. On s’attendait à un rôle positif 

de l’Office chérifien des Phosphates pour y améliorer le cadre de vie et apaiser le 
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lourd fardeau de l’environnement, actuellement à la charge des collectivités locales. 

Manifestement il n’en a fait qu’aggraver la situation. L’horizon de ces villes 

phospahtières est sombre vu les politiques adoptées jusqu’à présent, mais ne perdons 

pas l’espoir.  

Mot clés 

Bassin minier, urbanisation, habitat rural, environnement, équipement, 

Khouribga, Maroc. 

Abstract 

The built environment in the phosphate mining fields has been affected by a 

number of factors, such as submission to the protectorate, mining and rural 

depopulation, which have helped to diversify the type of housing, and its 

characteristics and equipements, hence the great disparity between urban and rural 

areas and even between urban districts. This disparity was exacerbated by the 

weakness and divergence of the measures taken, and the interest given to the urban 

at the expense of the countryside, which contributed to the acceleration of the exodus 

towards urban phosphate centers, notably Khouribga and Oued Zem. We expected a 

positive role from the Office Cherifien des Phosphates in order to improve the quality 

of life and alleviate the significant environmental burden, currently the responsibility 

of the local authorities. Obviously it only made the situation worse. The outlook for 

these Phosphate towns is bleak given the policies adopted so far, but let us not lose 

hope. 

Keywords 

Phosphate mining, urbanization, rural communities, equipments, 

environment, Khouribga, Morocco. 
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 المختزالت 8الجدول 

 معناه الرمز

 ضريةالح الجيومنظومة ح ج

 القروية الجيومنظومة  ق ج

 الجيومنظومي الفرع  ج ف

 جيوسبرات مجموعة ج  م

 للفوسفاتالشريف  المكتب فش  م
 

Abréviation, sigle Signification 
BM Bassin minier 

CESE Conseil économique et social 

HCP Haut-Commissariat au Plan  

OCP  Office chérifien des Phosphates 

PA Plan d’aménagement 

PAC Programme d’action communal 

PV Projet de ville d’oued Zam 

RM Royaume du Maroc 

VC Ville des cadres 
 

 المقدمة

بالوسط  % 69,8مليون وحدة سكنية،  8,86بلغ  عرف السكن في المغرب نموا متزايدا

النمو  هذا. وقد ارتبط (HCP, 2014) 2014حسب إحصاء بالوسط القروي  % 30,2الحضري و 

 . (JOUMADY, 1999)بحركة التمدين السريعة مع تباينات عميقة في المجال أساسا

ن وضع ماستفادت  التيو ،األولى لنشأة المراكز الحضرية البدايةشكلت فترة االستعمار وقد 

شر ، لينتاصة تلك المرتبطة باستغالل منجم الفوسفات، خعلى النمط الغربي (PA)تصاميم حضرية 

 عادةإ برامج، مما جعل النسيج الحضري متناقضا، رغم على الهوامش السكن غير القانوني والصفيحي

 من جديدظهور نوع  مع. (CESE, 2017)إعداد التراب لبرامج غياب رؤية شمولية  في، الهيكلة

 السكن وتوفير الصفيح دور من للحد ،الدولة قبل من المدعوم االجتماعي السكن هو ،السكن

 . (RM ONDH, 2015)الالئق

ف هدتأو برنامج  اتكغياب سياس ،يعاني السكن القروي من اختالالت عميقة ،في المقابل

 الوسط القروي خصوصياتاعتبار ولوج الساكنة القروية إلى السكن الالئق، و سهيللت

 (CESE, 2017)ال تراعى فيها في صورة فوضوية مشوهة،  ياتلبناتعاني من تداخل اهي . و

 .(MATNUHPV, 2006) األساسية التجهيزات ال وفرةصحي، والسكن مواصفات ال

، ساكنتها عدد ارتفاع مع خصوصا، بها البيئي الوضع على أثر قانونية غيرإن انتشار أحياء 

جعلنا نتساءل يوهذا كوادي زم.  %40في هذه األحياء  السكانبها نسبة  تبل هناك من المدن من تجاوز

ا بالفرشة مواقع التطهير بها بنوعيه الصلب والسائل، وعالقته عنعن الوضع البيئي لهذه المراكز و
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ألنها من تحسين ظروف العيش للساكنة  المائية. كما نتساءل عن حالة تجهيزات السكن بمجال الدراسة

  .في عالقة مع موارد استغالل الفوسفات

بطة محورية عدم تناغم مستوى عيش الساكنة وتدهور البيئة مع الموارد المرتوكإشكالية 

 أساسا باستغالل الفوسفات ولقرن من الزمن، مما يجعل هذا المجال مميزا.

 .لمنطقةلوهو جزء من الدراسة الشمولية  ،بالمنهج النسقي اإلطار المشيدسنعالج موضوع 

اول تتن منظوميةو في رؤيا شمولية...( وبيئي بشريو)طبيعي  دمجه لمختلف العناصربيتميز و

وضوعاتية الملتجاوز الدراسات  خاصة ائطيةخر ومعالجة التفاعالت بين العناصر في إطار تركيبي،

 التجزيئية، وألنه المنهج األنسب للتهيئة.

 المنهاج المعتمد 1

  اختيار الموضوع والمجال والمنهاج 1.1

رفه عاالمتداد الحضري السريع الذي منها :  ةكان الختيار مجال الدراسة مبررات موضوعي

حضرية مما ساهم في ظهور المراكز ال ،الحوض المنجمي خاصة مع بداية استغالل المنجم الفوسفاتي

ثم  وية.باإلقليم )خريبكة، وادي، وحطان(، وتأثر الجماعات القروية المجاورة كمصدر للهجرة القر

ت االقتصادية رغم اإلمكانا ،بين المراكز الحضرية والقروية ما ،في مجال السكن ،المجالية ختالفاتاال

في الحوض  ،استمرار السكن غير الصحي )حضري، قروي(. والي يعرفها الحوض المنجمي

 والسائل(. مما يؤثر على الوضع البيئي )التطهير الصلب ،الخطط المعلن عنهاورغم البرامج  ،المنجمي

رفها عبالتحوالت االقتصادية التي  لنسيج العمرانياتكمن أهمية الموضوع في تأثر عنصر و

عمل وبداية استغالله في عشرينيات القرن الماضي، إذ سي الفوسفات الحوض المنجمي منذ اكتشاف

عمر خاصة في مجال السكن بكل أنواعه، فضال عن استيطان الم ،على تحويل معالم المنطقة حضريا

فق و (PA)بظهور تصاميم حضرية  ،االستقرار البشريحدث تحوال في نمط الحياة وأمما  ،األجنبي

 : اجيةازدوأثر على الشكل العمراني لهذه المراكز المنجمية )والنمط الغربي )خريبكة، وادي زم( 

ري أحياء كولونيالية عصرية، وأحياء مغربية تقليدية(، ومسار التحول الذي عرفه السكن الحض

 ن.في تجهيزاته ومدى مطابقته للشروط الصحية للسك إما في نوعه وحيازته وشكله أو ،والقروي

ت واخترنا المقاربة النسقية لمعالجة الموضوع لشمولية رؤيتها واعتمادها على تفاعال

العناصر وعلى الدينامية )عنصر الزمان والتطور( كمحور لصنافتها وعلى خرائطية متخصصة 

ءمتها في تها منعزلة(. إنه منهج أثبت مالوتركيبية من األساس )ال مجرد تنضيد العناصر بعد معالج

 معالجة مواضع التهيئة في شكلها الشمولي.

  اإلشكالية 1.2

ة القروي( بالحوض المنجمي كما في المغرب من حيث السيرورولقد تأثر السكن )الحضري 

ز لم المراكفي تحديد معا عميقارتباطه بالمعمر الذي كان له تأثير بالتاريخية وعوامل النشأة خاصة 

ما يميز المنطقة توفرها على ثروة م ولعل .الحضرية بالمغرب عامة والحوض المنجمي خاصة

توفير بمراكز لهذه الوالبيئة  عمرانيعلى النسيج الإيجابا ثر ؤمن المفروض أن تكان هائلة  يةالفوسفات

لمدن اقي في با هواقع ال يختلف كثيرا عنال ه في، لكنمستوى العيش تحسينمن خالل  ئقاللالسكن ا

 لول.والقرى المغربية. هذا ما سنحاول معالجته في هذه المقالة مع المساهمة في طروح بعض الح
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  األهداف 1.3

 هالسكن بالحوض المنجمي إلى دراسة نوع طورتهدف هذه الدراسة من خالل رصد ت

عموما و .وتجهيزاته ومدى التحوالت العمرانية ومختلف االختالالت العمرانية في عالقة مع البيئة

 : يمكن تلخيصها في األهداف التالية

 التاريخي  طورالتالمنهاج النسقي كآلية، لتجاوز الرؤيا القطاعية التقليدية، سنتناول  باعتماد

 ،خريبكةضواحي للسكن ب

 هذه الجماعات، برصد خصوصيات السكن الحالي و 

 البيئي واالختالللسكن للولوج ل، 

  روحةاقتراح بعض الحلول للمشاكل المطثم. 

  تجاوز المقاربة القطاعية األحادية للسكن بخريبكة وضوحيها 1.4

هناك عدد من الدراسات التي تناولت قطاع السكن بالحوض المنجمي، وهي متخصصة في 

على الرغم من أهمية هذه . و(ADIDI, 1986, 2006, BOULAKJAM, 1997) ك مجال التعمير

مدينة  تساعد على إنجاز دراسات ميدانية خاصة فيلما تشكله من قاعدة علمية  ،الدراسات العلمية

والرؤيا  حضرية،ال الوحدات وبينقروي والحضري بين ال ةالمقارن : جاينقصها المنه هخريبكة، إال أن

  النسقية.خرائط المنظومية الشمولية، وبالتالي ال

  : معالجة النسيج الحضري بمقاربة منظومية تحيين منهجي 1.5

رصد  إلى هدفتوص المنجمي ضمن األبحاث الميدانية، التي تدخل دراسة السكن بالح

في ئية وظروفه البي التطور التاريخي للسكن والوقوف على واقعه وخصوصياته العمرانية وتجهيزاته

ة، وبعض تطلب دراسة تاريخية للسكن منطلقين من الوثائق المحليوهي  إطار منظومي )دراسة نسقية(.

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

وتصاميم ة األقمار االصطناعي )صور الحديثةليات اآلوتوطينه مجاليا بما توفر من  ،بصور فتوغرافية

 ط(.ائوخر

سكن من أجل معرفة التطور التاريخي للسكن، استدعينا البعد التاريخي لرصد دينامية ال

ت ومقاالت العمل الميداني كصلب هذا العمل ثم الوثائق التاريخية من صور ودراسامعتمدين أوال على 

 تصاميم التهيئة.كفي عدد من التخصصات، فضال عن الوثائق الرسمية 

 نة سخيةبعياعتمدنا على استمارة ميدانية تخص السكن مدرجة في استمارة بيئية تركيبية قد و

(، خصت األحياء الحضرية بمدن خريبكة ووادي زم )تتناسب مع الدراسة الشمولية المنظومية

وار، وحطان، وبعض الدواوير في الجماعات القروية )بني سمير، أوالد عزوز، أوالد عبدون، بولن

 .المفاسيس(

ة، وهي بصحبة أستاذنا نبيل ولجنا محاولة أولى إلدراج موضوع التعمير في الدراسة النسقي

 ه إلى هذه االمكانية حتى في رسالته الجامعية أولى من نوعها )حسب علمه(، وقد تنب

((NABIL, 1985  م لتحت تأطير أب المدرسة النسقية ج برتراند، لكن ظروف المواضيع المتناولة

تمكنه من تطبيقها فعليا على مجال معين. ومنظومة التعمير لها خصوصيات مميزة بعيدة عن 

نافة متنوعة تفسر المعالجة المنفصلة والص الخصوصيات الطبيعية، ولها معطيات احصائية وبشرية

 الخاصة. 

فكان ال بد من صقل األدوات لتتناغم مع طبيعة المنهاج المحين. في المجال العمراني أعطينا 

األسبقية لعناصر التعمير، لكننا لم نتجاهل العناصر الطبيعية )رغم أن صغر المجال وتجانسه يحدان 

يطرح عندما نريد ادماج كل مدينة في منظومتها الطبيعية، وتجاوزنا من أهميتها(. المقياس المنظومي، 
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هذا باعتبار الظروف الطبيعية محدودة التأثير على التعمير في مجالنا هذا وبالمقياس المعتمد. وهكذا 

أدرجنا المراكز الثالثة في منظومة عمرانية حضرية واحدة. فتم تحديد فروع منظومية متجانسة عبر 

كز الحضرية )لتسهيل المقارنة، وتفاديا للتكرار الغير المبرر(. أما في المجال القروي مختلف المرا

فالدواوير ليس بها تنوع عمراني يذكر، وهي شديدة االرتباط بمجالها )الفالحة(، وبالتالي اعتبرناها 

 (.1فروعا لمنظوماتها الطبيعية )الجدول 

 قروي( بجماعات خريبكة-للنسيج العمراني )حضري منظومية-جيولا صنافةال 9الجدول 

  الجيومنظومة الحضرية 1ج 

 حطان وادي زم  خريبكة     

     م ج، األحياء    

       السكن الراقي الفيالت 1-1 ف ج 

 - - حي الداخلة    

     حي الهناء    

     الفيالج    

       سكن قانوني شعبي  1-2ف ج  

  

       سكن حديث

 حي الوحدة حي الوحدة حي الفتح  

   حي الزيدانية حي النهضة  

   حي درب لعفو حي المسيرة   

 حي البيوت  

تجزيئات في 

   طور اإلنجاز

     حي االنبعاث  

     حي األمل  

     حي الرياض  

     حي المستقبل   

     حي مبشور  

     حي القدس  

     حي الزيتونة  

     حي السالم  

     الخوادريية   

  

تجزيئات في طور 

     اإلنجاز

       سكن قديم  

 حي سباتة  وسط المدينة حي الحبوب     

       سكن غير قانوني  1-3ف ج 

  

سكن قديم، مهيكل أو أعيدت 

       هيكلته

 حي نوارة حي الحرشة حي التقدم  

   حي المسيرة حي لبريك   

     حي عطوش  

       سكن حديث غير مهيكل 
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 - - دوار أوالد عالل  

 الجيومنظومات القروية

 م ج، دوار    

 ظهر الهضبة  2ج 

  

 ساكنة قروية 1-2ف ج 

  

 بولنوار

 البراهمة

 السفح الشمالي للهضبة 3ج 

  

  

 ساكنة قروية 1-3ف ج 

 الورادة  

 السفح الجنوبي للهضبة 4ج 

  

 ساكنة قروية 1-4ف ج 

  

 أيت الشاوي

 أوالد عطي

 المليكات

 أيت الراضي

 : انجاز نبيل والبقالي. المصدر

دون بكان ال بد من شحذ تقنيات لمعالجة االحصائيات الدقيقة وتسهيل معالجتها في النص 

. وقد صنف اظ على أسبقيات العناصر والقيم االحصائيةاستطراد، وتسهيال للمقارنات المنوعة مع الحف

وصفات سهلت مهمة المعالجة والعرض. منها اختزال المصطلحات الكثيرة التكرار )الوحدات 

جهيز بدل ، وقد ارتأينا اختزال المعطيات اإلحصائية )باالكتفاء بحضور أو غياب الت)الجيومنظومية

 إحداهما من األخرى(. معالجة الحالتين معا )إذ يمكن استنباط 

 كما حاولنا دمج مجموعة من التجهيزات معا، متى كانت معطياتها محدودة وتسمح بذلك

 )ونشير هنا إلى أن الجمع يدوي وتم بعد معالجة منفصلة بواسطة تقنية جدول مركب العناصر

 ((Tableau croisé dynamique d’Excel دة في ومعنى هذا أن النسبة احتسبت لكل عنصر على ح

 شقيه )حضور غياب( وتم االستغناء عن أحدهما. 

بعدها الثالث،  اخترنا مبيانات األعمدة ألنها الموافقة سميائيا لطبيعة المعطيات المعالجة، وفي

حتساب التسمح بأكبر تركيب ممكن للمعطيات وتسهل مأمورية المقارنة والرؤيا الشمولية. واخترنا 

معنى  غير متجانسة في الوحدات المنظومية وبهذا يكون للمقارنةالنسب حسب السطور ألن العينات 

بما وصحيحا. لم نتجاهل دقة المعطيات باحتساب نسبة "عدم التصريح" في الجداول )هامش الخطأ( 

 أنه ال يتعدى المسموح به احصائيا فقد ارتأينا أال نثقل به مبياناتنا.

  القيمة المضافة لهذا العمل 1.6

 .طقةوهو جزء من الدراسة الشمولية للمن ،بالمنهج النسقي ر المشيداإلطاسنعالج موضوع 

عالت بين تتناول التفا منظوميةو في رؤيا شمولية)طبيعي، بشري...(  دمجه لمختلف العناصربيتميز و

 . لتجاوز الدراسات األحادية للموضوع منخاصة ائطيةخر ومعالجة العناصر في إطار تركيبي،

 : خالل

 وفي  كلمن ال اسكن فرعا منظوميا في إطار الدراسة النسقية مما يجعلها جزءاعتبار دراسة ال

  تناغم معه،

 مع مقارنة الحواضر فيما بينهاالمنهج المقارن باستحضار ثنائية حضري قروي  اعتماد، 
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 أساس كوبعينة سخية باعتمادنا استمارة تركيبية  ،جعلنا من العمل الميداني صلب هذا العمل

 .للدراسة

 متميزةجعلها ما يقا من هذه االعتبارات يمكن القول على أن هذه الدراسة لها من الجدة وانطال

وهو المنهج المالئم للتهيئة وإعداد المجال، كما أكدته كثير من  من حيث المنهج المعتمد.خاصة 

 .2الدراسات المتخصصة. ولفهمه نحيل على أبحاث نبيل لحسن

 ريبكة وضوحيهاالتطور العمراني الحضري بمنظومات خ 2

 المعمر دخول مع ظهرت الجعد أبي مركز باستثناء والقروية الحضرية المراكز أغلب إن

م ش  قبل من المباني من عدد بإنشاء. المنطقة عرفته الذي المعدني االستغالل مع توتزامن الفرنسي

 23 و اجماعي اسكن 212خريبكة )في للعمال(، و اجماعي اسكن 82في بوجنيبة ) خاصة (OCP)ف 

وتهيئ التصميم  ،مساكن للمهندسين على شكل فيالتو(. اجماعي اسكن 230) بولنوارفي وعمارة( 

 ثانوية وحدائق عموميةومدارس ومستشفى ال:  الحضري وتشييد المرافق الجماعية

 (DUCHAC, 1970). مجالين يضم عمراني لتصميمخريبكة  مدينة ستخضع المرحلة هذه وفي 

 (.BLEUCHOT, 1969) مغربي، عربي بنمط آخرو أوربي، بنمط رانيعم مجال متباينين،

توسعا وفق النموذج األوربي، من خالل تأسيس الثكنة  بدوره سيعرف المركز االستعماري وادي زمو

، ثم مد خط السكة الحديدية لتأمين حاجيات الدعم 1913العسكرية على ضفاف وادي زم في بداية 

طالعسكري للجيش الفرنسي لمواج  3هة المقاومة الزيانية باألطلس المتوس

(P V d’Oued Zem, 2010).  

 إنشاء األحياء األوربية في المركزين خريبكة ووادي زم  2.1

وضع أول تصميم للمدينة بمواصفات  1924: في سنة  األوربي بمدينة وادي زم الحي

حياء هر عدد من األفي أراضي قبيلة بني سمير )أراضي الجموع( لتظ 2كلم 30أوربية، على مساحة 

 المعمر دهاشي التي األولى العمرانية المنشآت من:  االداري الحي : السكنية في المرحلة االستعمارية

ثم الحي  (.2012 البقالي،) المغاربة وبعض أجنبية عناصر به استقرت. العسكرية الثكنة بعد الفرنسي

رافق من الم اعددلجالية الفرنسية وضم بنمط أوربي. كان مخصصا ل « village »الفيالج  : األوربي

 .الترفيهية والتجهيزات األساسية

 للمدينة الجنوبي الجزء في 1924سنة شيد :  (األطر)حي  خريبكة بمدينة األوربي الحي

ويضم مساكن للمعمرين األوربيين، جنوب خط السكة حديد، وسكن الفيالت، مع  ،4األطر بحي عرف

 (OCP) م ش ف عية واإلدارية، شيدت من قبلتواجد مختلف المرافق االجتما

(BLEUCHOT, 1969وسكن للعمال المنجم ،)غير المتزوجين الللعمال  امسكن 110و المغاربة  يين

-2-1)األشكال  (BOULKJAME, 1997)عمارة  23شيدت  1923وفي سنة  .لذوي األسر 92و 

3-4-5). 

                                                            
لعله المتخصص الفريد بالمغرب في هذا المنهاج )حسب علمنا(. ال بد من التذكير بأنه ليس كل ما ينشر في الويب باسم  2

  فعال وال كل من درسها يمارس بها أبحاثه. النسقية يدخل فيها
:  امنه ،(Revue-afnm.org)الرابط  وأخرى متوفرة بالويب ،(NABIL, 1986, 2006)كرسائل جامعية من أعماله : 

(NABIL, 2015, 2016, 2017). 
  .(1926) في فترة الحماية دارياإلالتنظيم  3
4 » ille des cadresV «.  
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 تقليدياألحياء المغربية بمركزي خريبكة ووادي زم بطابعها ال 2.2

به مدرسة ألبنائهم كانت تسمى و: ويسكنه قواد الدائرة،  حي األقواس نجد:  زم وادي بمدينة

 .6مدرسة ابتدائيةبه : كان يسكنه بني سمير والسماعلة وبني خيران. و الحي الشعبيثم  ،5مدرسة الفتح

(http ://www.netzem.net)، هدور الصفيح ليسودانتشرت به وخصص للمهاجرين القرويين، و 

 (.2012 البقالي،الطابع القروي )

 مساكن ضموي ،ـه 30 مساحة على في شمال خط السكة الحديدية خريبكة مدينة قلب متدي

(. معظم سكانه غير مرتبطين بشكل مباشر BLEUCHOT, 1969) واحد بطابقو عربي بطابع

ل المنجم ضم سوقا أسبوعيا للتبادل التجاري بين القرويين المجاورين وعماوي .ميباالستغالل المنج

(BOULKJAME, 1996)، تأوي عددا من  ت"النواال"عددا من الدواوير من دور القصدير وو

 المغاربة. النازحين

بة بوجنيوخريبكة كوتيرة التعمير بظهور مراكز  تسريعفي  المنجمياالستغالل  ساهمقد و

 (.5-4-3-2-1)األشكال  ADIDI, 2006)) حطانو روبولنوا

 مدينة خريبكة في عهد الحماية 1الشكل 

 
-2013عمل ميداني  البقالي ،1/50000الخريطة الطبوغرافية لخريبكة  ،BOULAKJAME, 1996:  المصدر

2016. 

  

                                                            
  .ابن الخطاب عمرتسمى حاليا إعدادية  5
 .النجاح مدرسة حاليا تسمى 6

http://www.netzem.net/?page_id=31
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 حمايةوادي زم في عهد ال ةمدين 2الشكل 

 
 .2016-2013 ميداني عملالبقالي ، 1/50000: الخريطة الطبوغرافية لخريبكة  المصدر

 االمتداد غير القانوني للسكن والتباين المجالي بعد االستقالل  2.3

زايدا تخروج المعمر الفرنسي من المنطقة، ستعرف هذه األخيرة كباقي المدن المغربية  بعد

ما سينعكس ال لمرتبط بالهجرة القروية السريعة، والتزايد الطبيعي، مسريعا في النمو الديموغرافي، وا

لشريف محالة على التوسع العمراني وعلى مورفولوجيا المدن بالمنطقة، مع استمرار دور المكتب ا

ستغالل للفوسفات في استقطاب اليد العاملة مما أثر على الوضع البيئي في المنطقة ليس فقط باال

  .توسع العمراني وما يطرحه من مشكل تدبير النفايات الصلبة والسائلةوإنما بال المنجمي

 ظهور القطاع الخاص والسكن الغير قانوني 1982-1960 مرحلة : 

ربية، السكنية كجميلة في الجهة الغ التجزئاتت في هذه المرحلة بعض ئأنش خريبكة بمدينة

ن مقر مبالجهة الغربية بالقرب  فيحيالصوالخوادرية جداد بالجنوب الغربي، في حين استمر السكن 

سنة  50-20من السكن عمره  % 41,7أن  سجلون .(TIGROUMINE, 2013)السوق القديم 

(PAC, 2017 ويشكل النطاق الخاص ب ،)من  %38,5الموروث عن الفترة االستعمارية  م ش ف

 .(ADIDI, 1986)، ـ(ه 991)المجال الحضري 

 5,3 %استمرار ارتفاع في نسبة النمو السكاني ب ، مز وادي بمدينة ،عرفت هذه المرحلة

من  توسعا عمرانيا واضحا، بظهور عدد واكبه. هذا النمو الديموغرافي (بخريبكة % 4,7 )مقابل

بما  تجزئة من قبل القطاع الخاص 11إنجاز تم و .األحياء سواء في الهوامش أو في وسط المدينة

  ء.الضوقانونية كالمسيرة، ودار أحياء غير  كما ظهرت، امسكن 953مجموعه 
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 تراجع دور المكتب الشريف للفوسفات في التعميرعرفت  2014 – 1982 مرحلة : 

سكنية  إنشاء تجزئاتتم و ،تراجع دور المكتب الشريف للفوسفات في التعمير خريبكة بمدينة

والداخلة  (ـه 48)ين والياسم ـ(ه 60)والقدس  ـ(ه 40)والفتح  ـ(ه 52)األمل كجديدة من قبل الدولة، 

لدولة، تجزئة من قبل ا 12، 2011صلت عدد التجزئات المحدثة إلى حدود قد وو ـ(.ه 33)واالنبعاث 

 .(2011 ،الجماعة الترابية خريبكةتجزئة من قبل الخواص ) 11و 

 1994سنة  ن 58744إذ انتقل من  ،النمو الديموغرافي في االرتفاع استمر زم وادي بمدينة

 ،عمراني توسع واكبه، كثاني مدينة من حيث عدد السكان بعد خريبكة، 2014ن سنة  95267إلى 

مساكن وقد بلغ مجموع ال .العام القطاع قبل من تجزئة 12 حوالي 2008 و 1985 بين ما أنجزت حيث

 للقطاع العام والباقي للقطاع الخاص %73منها ، 2008مع حلول  قطعة 7500ت ئالتي أنش

((P V d’Oued Zem, 2010.  

 التوسع غير القانوني للعمران والتباينات المجالية بمنظومات خريبكة وضوحيها. 2.4

سنة  حيا 14ظهور أحياء جديدة غير قانونية بلغت ب زم وادي بمدينةلتوسع العمراني ا تم

اني هذه . ونظرا لكثافتها المرتفعة، تع(P.A, 2014)ساكنة المدينة  من % 42,2تضم حوالي و، 2014

ار ضعف ء من سوء التوزيع المجالي والتشوه العمراني، وغياب التجهيزات األساسية، واستمراألحيا

لبناء غير خاصة بعد انتشار ا ،البنية التحتية والمرافق األساسية كحي الحرشة وجزء من حي المسيرة

 (.2017 -2013عمل ميداني البقالي، ) 2011القانوني سنة 

، 1 ، واالنبعاث2و  1القدس  يأحياء غير قانونية كحيعرفت ظهور بدورها  خريبكة مدينةو

استفادت ا وكلهالزيتون بأشطره الثالثة،  بأحياء الصفيحيالسكن وظهر  .، واألمل المختلطة2وياسمين 

ريبكة خ(، ليعلن على مدينة 2011)م ج ت،  "مدينة بدون صفيح"سكان في إطار برنامج اإلمن إعادة 

د جعفر، ول الجموحي،بلحاج  : منهامع استمرار أحياء ناقصة التجهيز . 2007كمدينة بدون صفيح سنة 

 2480 استفادت حيث ،هيكلتها إعادة وتمت. لخدامة بوشعيب، سي ولد الشيخ، بن المعطي المتريف،

 .البناء عملية من أسرة

منطقة عن التحول العمراني الذي تعرفه ال ايعبر من خالله ةاقتصادي-سوسيو تتعتبر مؤشرا

 عام، ومدى التجانس داخل النسيج الحضري، وكذا فهم العالقة بين نوع السكن والظروف بشكل

ن ارتباط ماالجتماعية لألسر داخل هاته األحياء ومستوى عيشها. إن دراسة عنصر السكن مهمة لما له 

الت وثيق بالتجهيزات والمرافق العمومية الحضرية وتوزيعها داخل األحياء، وما يحمله من دال

 تخضع لنفس سنعتمد هنا على استمارتنا )االحصاءات الرسمية ال تماعية وبيئية بل وتنموية وثقافية.اج

 المقياس وال المنهاج وبالتالي فهي فقط لالستئناس(.
لنسقية ا( ولم نر حاجة إلى دمج الخريطة 5-4-3العمل الالحق سيعتمد الخرائط النسقية )األشكال 

 العامة للمجال.

 منظومات خريبكة وضوحيهادراسة السكن ب 3

 .)3الشكل ( خريبكة وضوحيهانذكر هنا بأن المجال الحضري صنف كوحدة منظومية 
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 توطين الوحدات المنظومة بخريبكة وضواحيها. 3الشكل 

 

 : المصدر

PA Khouribga, 2008 & PA, oued Zem 2014, SAS.Planet, 2018, carte topographique de 

Khouribga 1/50000, carte géologique Oued Zem 1/10000, 

 ، انجاز البقالي.2018-2014العمل الميداني 
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 بمدينة خريبكة الجيومنظومة الحضرية وفروعها 4الشكل 
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 زم بمدينة وادي الجيومنظومة الحضرية وفروعها 5الشكل 
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 بمدينة حطان الجيومنظومة الحضرية وفروعها 6الشكل 

 

 خصائص المسكن  3.1

 صفة حيازة المسكن  3.1.1

، وآخر لم %18,8السكن المكترى و، %71,9الف ج ق فقد بلغ السكن ذو ملكية خاصة ب

 (2014إحصاء  حسب %10و  24,6و  65,4 بالتراتب على المستوى اإلقليمي)وهي . %9,2يحدد 

(HCP, 2014)  (6)الشكل. 
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 خريبكة وضواحيهاحسب الوحدات المنظومية بالسكن  حيازة 7الشكل 

 
 .نبيلأسرة، ملء البقالي، نموذج، تصحيح ومعالجة  1664، عينة 2017-2014: استمارة  المصدر

 سكنم: صفة حيازة ال الف ج ح : 

 2-1و  /95,7 1-1في هيمنة الملك الخاص )الف ج  3-1 /2 -1 /1-1تتشابه الف ج 

قرون ( مما يفسر أن معظم األسر تتجه نحو التمليك، ومرده إلى الرغبة في االستقرار الم%60,6

ي فدور  فم ش ف  لسكن، للتخلص من الكراء ومشاكله. والبتحسن دخل األسر التي تستطيع توفير 

 ومعظمهم إما من أسر جيدة أو متوسطة الدخل.  تفويت مساكن )الفيالت( لمستخدميه،

ي/ )السكن القانوني الشعب %25,2عن سابقيه بارتفاع نسبة المكترين  3-1يختلف الف ج 

وكثير  السكن غير القانوني( غالبية أسرها ضعيفة أو متوسطة الدخل، مما يلزمها من كراء السكن،

تالءم بهذا السكن الشعبي القانوني الذي ي منهم وافدون. وهناك فئة مهمة من الموظفين يستقرون

ألسرية. وقد وقدرتهم الشرائية، ثم شباب فضلوا االستقالل عن العائلة بعد الزواج في بداية حياتهم ا

 تلجأ بعض األسر الى كراء مساكنها بعد انتقالهم إلى التجزئات القانونية. 

( لوجود عنصر 13,8% 2-1و  14,9ب  3-1السكن المشترك له حضور مهم في الف ج 

ا، أو التضامن بين أفراد األسرة وخاصة المهاجرين الذين يحرصون على اقتناء بقع أرضية وبناءه

لدخل من هذه األحياء التي تضم أسرا متوسطة ا اعدد ويخصجاهز بطابق أو أكثر، السكن المليكة 

 ...(.  )أجراء، أو تجار، أو مهاجرين

رات وذلك العتبا ،منظومة الحضرية لها سكن بملك خاصهكذا يظهر أن أغلبية األسر في ال

مع  ،نهابالمجاالت الحضرية الثالث، مما مك، بالظروف االقتصادية لألسر، الستقرار األسر مرتبطة

كن. من امتالك السكن، فضال عن أن معظم مستخدمي م ش ف يتلقون دعم المتالك السمرور الوقت، 

 ح.  إال أن هذه المعطيات تختلف في الف ج

، والسكن المكترى %60,7مدينة خريبكة، السكن بملكية خاصة يمثل ب 2014في إحصاء 

 .(6)الشكل  (HCP, 2014) %8,5، وآخر 30,8%

نستنج في الج ح، أن أغلب األسر تميل نحو الملك الخاص للسكن للتحول االجتماعي 

مرتبطة بعامل  وهي ،ب مختلفةواالقتصادي، ألن امتالك السكن معناه توفر القدرة الشرائية وإن بنس

الزمن، واالستقرار االجتماعي، كما أن عامل الهجرة الدولية ساهم بدوره في هذا التحول، فضال عن 

دور م ش ف الذي ضمن لعماله فرص امتالك السكن. اختالف مستويات صفة الحيازة بين أنواع 
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ة، الرتباط السكن بالمستوى السكن تؤكد اختيارنا للعنصر كمؤشر مهم لتصنيف الوحدات السكني

 .(3)الجدول  اقتصادي لألسر. فكلما ارتفع مستوى الدخل إال وسمح لألسر بامتالك السكن-السوسيو

 *صفة حيازة السكن الحضري 10الجدول 
 **آخر ملك مشترك سكن مكترى ملك خاص صفة الحيازة

 5,6 13,7 21,4 59,3 المنظومة الحضرية

 10 - 24,6 65,4 المستوى اإلقليمي

 8,5 - 30,8 60,7 المستوى الوطني

 .HCP, 2014 و 2017-2013عمل ميداني  البقالي،:  المصدر

 وتم ك،والمشتر والمجاني، الوظيفي، كالسكن الحيازة، لصفة دقيقا تحديدا وضعنا استمارتنا في *

( ينوالمكتر المالك،) فقط صفتين تحديد تم طنيالو المستوى على حين في األحياء، مستوى حسب تصنيفها

 .المقياس اختالف إلى باإلضافة

 وىالمست على أما مجاني، وسكن وظيفي، سكن في محدد خرآ فسكن الحضرية للمنظومة بالنسبة **

 .حددي فلم الوطني

 سكنم: صفة حيازة ال الف ج ق : 

(، %43,5 1-4و  66,6 1-2تشترك في هيمنة الملك الخاص )الف ج  1-4و  1-2الف ج ق 

، كمركز فوسفاتي قديم، استقطب عددا من المهاجرين، ويضم أحياء 1-2لوجود مركز بولنوار الف ج 

سكنية مهمة، حيث تمتلك عدد من األسر سكنا خاصا بها، فضال على أنه قريب من المجال الحضري 

  .7لخريبكة

مر هذا النوع من الحيازة أ . سيادة%60يختلف بوجود الملك المشترك بنسبة  1-3الف ج 

حافظ على تطبيعي بالنظر للعامل الثقافي واالجتماعي السائد بالوسط الريفي، فأغلب األسر ال زالت 

قافي ث-التجمع العائلي )األسر المركبة( داخل سكن واحد، لكن هذا لم يمنع من وجود تحول سوسيو

هد الحديثي الع إذ أن عدد من الشباب، ،لميدانيلألسر في البادية المغربية، وهذا ما لمسناه في العمل ا

 .(4( )الجدول 6)الشكل بالزواج، يفضلون االستقالل عن أسرهم 

 صفة حيازة السكن القروي 11الجدول 
 آخر ملك مشترك مكترى ملك خاص صفة الحيازة

المنظومة 

 القروية

 4,2 23,6 5,6 66,6 1-2ف ج 

 00 60 00 40 1-3ف ج 

 00 62,6 00 43,5 1-4ف ج 

 15,3 - 1,5 83,2 إقليمي مستوى

 8,5 - 1,9 89,6 وطني مستوى

 .HCP, 2014 /2017-2013: العمل الميداني،  المصدر

 .في العالم القروياستمرار صفة الملك المشترك نسجل 

 سنة تشييد المسكن  3.1.2

، الف ج %40) 1990ت في عقد تختلف الف ج ح عن الف ج ق بهيمنة المساكن التي شيد

المبني  (، ما يبين حداثة المجال70%ب  1-3فترة الحماية وما قبلها )الف ج بنايات بسياد  4-2ق 

 .(7)الشكل  بالمراكز الحضرية المنجمية

 

                                                            
 .العصرية المنازل حاالت في الإ القرى مع مقارنتها يمكن ال بالمدينة البناء وتكاليف قيمة نأ لىإ شارةإلا تجدر -7
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 خريبكة وضواحيهاالمنظومية ب الوحدات حسبعمر المسكن 8الشكل 

 
 أسرة، ملء البقالي، نموذج، تصحيح ومعالجة نبيل. 1664، عينة 2017-2014: استمارة  المصدر

 الف ج حب سكنمسنة تشييد ال  : 

 3-1و  /38 2-1)الف ج  1990تتشابه في سيادة سكن مشيد في عقد  3-1 /2-1الف ج 

ة الثالث (، وهي الفترة التي شهدت انتشار التجزئات السكنية الحديثة بمختلف المجاالت الحضري50%

 تهيعني أن المجال الحضري شهد دينامية حضرية كبيرة، وتوجوهذا حطان(، ووادي زم و)خريبكة 

 األسر نحو امتالك السكن في التجزئات العصرية.

ون ( لك%45,7يختلف عن سابقيه بهيمنة السكن الذي شيد في عهد االستعمار ب  1-1الف ج 

تعلق بعقد . أما فيما يفدينة، خصص ألطر م ش ، والذي شكل النواة األولى للم(األوربي)حي الفيالج 

ر، ( مرتبط بظهور عدد من الفيالت العصرية كتوجه لعدد من األس%39,1، فارتفاع نسبته )1990

 (.7)الشكل مهنية واالجتماعية -السوسيوالتي تحسنت أحولها  ألسربامرتبط أساسا 

 تشيدحيث ، 2000ها عقد أهم فترة للتوسع الحضري في المدن، يلي 1990إجماال يعد عقد 

ني. وتزامن عدد من التجزئات السكنية القانونية، والتعاونيات السكنية الخاصة، مما وسع العرض السك

هم الشرائية، بعد التحسن الملموس في قدرت ة بعضهممع تزايد المهاجرين نحو الديار األجنبية وعودهذا 

أو  اءللبنزل جاهزة، أو اقتناء بقع أرضية إلى البحث عن سكن جديد إما منا مالشيء الذي دفع به

انونية قالقروي، آثار كبيرة في حركية السكن بظهور أحياء غير  للنزوحاالدخار. في المقابل كان 

: المسيرة ودار  : القدس والتقدم والخوادرية بمدينة خريبكة، وأحياء ، كأحياءنازحينال هؤالء استقطبت

 .الحقاإعادة هيكلتها  تمت، والضوء والحرشة بمدينة وادي زم

 الحضري  سكنمعمر ال 12الجدول 
 المستوى الوطني المستوى االقليمي  العمل الميداني سنوات() سكنمعمر ال

> 10  38,6 18,5 20,7 

10-19 40,0 23,6 23,6 

20- 49  19,4 39,1 40,8 

< 50 3,8 18,6 14,9 

 .HCP 2014 / 2018-2013ميداني  عملالبقالي، :  المصدر

 12ولقد لعب القطاع العام دورا مهما في الدينامية الحضرية، ففي مدينة خريبكة مثال أنجز 

. كما تزايد عدد رخص البناء خاصة بعد ـه 265,65بقعة بمساحة  10341 أي تجزئة سكنية
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مثال  ئالتجزدروسة. فرخص الثمانينيات، مما يبين مدى التوسع الذي عرفته المنظومة الحضرية الم

(، خاصة في الجزء 2011، ت ج م) 2000بعد سنة  %91,79ورخصة البناء ب  %100ارتفعت ب 

 للمدينة في اتجاه منطقة أوالد عبدون. الشمالي

منظومة في المقابل لعب القطاع الخاص دورا مهما في الدينامية العمرانية التي شهدتها ال

لسكنية في خريبكة، مثال، شيد القطاع الخاص عددا من التجزيئات االحضرية ما بعد التسعينيات. ف

السالم وأحياء رئيسية مستقطبة لساكنة المدينة، كاألمل والقدس  ،مع مرور السنوات ،والتي ستصبح

 2011تجزئة مع حلول سنة  11والمستقبل، وقد وصلت عدد تجزئات القطاع الخاص 

 .(2011 ،ت ج م)

 تراجع دور م ش ف في عملية تشييد السكن، بعد 1980ما بعد  عقودمن جهة أخرى شهدت 

 ة الحماية. خاصة في مرحل ،أن كان الفاعل األساسي في عملية البناء بالجزء الجنوبي لمدينتي خريبكة

 الف ج قبسكن مسنة تشييد ال :  

اية يختلف عن باقي الف ج ق في كون معظم سكنه قديم، إما ما قبل فترة الحم 1-3الف ج 

، حدودةمخاللها، فهو دوار قروي ال زال يحافظ على طابعه القديم ونسبة التغيير فيه  %50، و 20%

ة وادي وكان طاردا للسكان بحكم قربه من مركز التنشيف لمنجم الفوسفات بسيدي الضاوي، قرب مدين

 زم. 

 1-4)الف ج  2000تتشابه في سيادة المساكن التي شيدت في العقد  1-4و  /2-2الف ج 

وكل سكنه شيد حديثا  8إن ارتفاع النسب في هذا العقد يرجع لدوار المليكات .(19,6% 1-2و  /28,1

 (.7)الشكل 

 اهكذا، فالسكن في الف ج ق يختلف من حيث عمره عن السكن في الف ج ح، إذ أن جزء

 قبل الحماية، مما يعني استقرار سكان المنطقة في األرياف بعد الترحال. شيدمنه 

 بالمغرب الذي للتعميرقة عمر المسكن بالبيئة مسألة مهمة بالنظر للسياق التاريخي عال إن

التي روعي فيها الشرط العمرانية والبيئية  نطالقةفترة اال حمايةالفإذا كانت فترة  .بفترات متباينة يتميز

ضعف التنمية القروي و نزوحللسكن، فإن فترة ما بعد االستقالل )السبعينيات والثمانينيات( فترة ال

مع  ،عوامل ستساهم في انتشار سكن ال يستجيب ألدنى شروط السكن الالئق ،االقتصادية واالجتماعية

 .بالقصيرة ليست فترة وهيانتشار عدة أحياء داخل المراكز الحضرية )خريبكة، وادي زم وحطان( 

 المائية للفرشة رةمباش وتسربها ،يومي وبشكل السطح على العادمة المياه تصريفتم خاللها  وقد

كثير من فضال عن األحياء القديمة التي أصبحت  ،(والعين)الشم  األفراد صحة على وتأثيرها ،والتربة

 التسعينياتمرحلة  كون إن .9العادمة قديمة ومهترئة إلى أن تم تجديد بعضها هاتصريف مياه هقنوات

من المفروض كان السكنية العصرية  التجزئاتمن  امهم اأهم مرحلة التوسع العمراني يعني أن عدد

 .، لكن هذا لم يحدثأن تراعي الشروط القانونية لبناء السكن الالئق

 مساحة المسكن  3.1.3

يعتبر مؤشر المساحة مؤشرا عمرانيا واجتماعيا للسكن ولألسر معا، فدراسته تمكن الباحث 

فج ح / ق. تبين مساحة السكن العمرانية، وعالقته بالتباينات االجتماعية بال هخصوصياتومن فهم بنيته 

                                                            
 أوالد بجماعة المليكات دوار إلى المفاسيس جماعة في فوسفاتال استغالل مناطق من نقلها تمالتي  أسرة 500 ال دوار -8

 .عزوز
 .(2015 الميداني، العمل) 2015 سنة القديمة األحياء في زم يواد بمدينة السائل التطهير شبكة يددتج تم -9
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بالفئات االجتماعية، فكلما ارتفعت القدرة الشرائية لألسر إال وانعكس ذلك على مساحة  ارتبطم انوعت

 (.8)الشكل السكن 

  خريبكة وضواحيهاحسب الوحدات المنظومية ب سكنمال مساحة 9الشكل 

 

 أسرة، ملء البقالي، نموذج، تصحيح ومعالجة نبيل. 1664 ، عينة2017-2014: استمارة  المصدر

 الف ج حبسكن ممساحة ال : 

 150-100سكن ثم ، %59,2، ب 2م 100-50معظم الف ج ح تعرف هيمنة السكن بمساحة 

 . %38,5ب  2م

و  /82,7 3-1)الف ج  2م 100-50يتشابهان في سيادة السكن بمساحة  1-1 /3-1الف ج 

ن ألسر، ذات الدخل المتوسط، استطاعت اقتناء سكن متوسط المساحة. وم( فغالبية ا71,7% 1-1

حياء جديدة هؤالء موظفين وتجار وعمال بالخارج أو فئة كانت تستقر باألحياء الهامشية انتقلت إلى أ

 قرويين استقروا بالسكن الهامشي.  نازحينوأسر من ذوي الدخل المحدود من 

ب  2م 250-200 و %13,04ب  2م 400-250ه يتميز بوجود سكن مساحت 1-1الف ج ح 

 المرتبط بسكن الفيالت، ووجود فئة اجتماعية ذات دخل مرتفع، من موظفين وأجراء في 10,8%

متالك هذا االقطاع الخاص أو العام، أو فئة المهاجرين الذين عادوا إلى مدنهم األصلية فعملوا على 

 النوع من السكن. 

ظم (. ما يبين أن مع%58,6) 2م 100ج ح تقل مساحته عن نستنتج أن أغلب السكن داخل ال

لبا ما تكون األسر من الفئة المتوسطة والضعيفة الدخل. وهناك انتشار السكن غير القانوني، والذي غا

وض يحيلنا على نوع التحول الذي يعرفه الح %38,5 2م 150-100مساحته صغيرة، وانتشار السكن 

الحديث(،  )السكن القانوني 2-1مهنية. وهو ينتشر في الف ج -لسوسيوالمنجمي والمرتبط بالدينامية ا

مجالي  التباين في مساحة السكن تباينو، وكذلك سكن الفيالت، 1990والذي شيد معظمه ما بعد عقد 

 (.8)الشكل وعمراني واجتماعي داخل النسيج الحضري 

 الف ج قبسكن ممساحة ال : 

 ائص السكن في العالم القروي، فجزء كبير منتختلف نتائج الف ج ق عن الف ج ح، بخص

وم هذا السكن ال زال يحافظ على خصائصه العمرانية، رغم وجود بعض مظاهر التحول، ومن المعل

 أن السكن القروي يتميز بامتداده األفقي وتعدد مرافقه. 
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 2م 150-100تتشابه في سيادة مساكن ذات مساحة ما بين  1-4و  /1-3و  /1-2الف ج ق 

 إلى وجود المركز المنجمي القروي بولنوار ه(. ومرد وجود%28ب  1-4و  /%40ب  1-3لف ج )ا

كن عمالية ( والذي استقطب يدا عاملة منجمية في بداية االستغالل، استقر معظمهم في مسا1-2)الف ج 

 . ووجود دوار المليكات )بمنازل ذات طابع حضري(.2م 100تقل مساحتها عن 

من السكن  %10و  %50ب  2م 300-200سابقيه بانتشار السكن  يختلف عن 1-3الف ج 

لتي اوهو ما يجسد الطابع القروي لهذا السكن، وحفاظه على خصوصياته العمرانية،  ،2م 300-250

 عية...(تتميز بسكن متعدد الوظائف )سكن األسرة، مرفق إليواء الماشية، ومخازن للمنتوجات الزرا

 (.8)الشكل 

 لطابعالسكن في الف ج ق تختلف عن مثيلتها في الف ج ح، بالحفاظ على انستنتج أن مساحة 

لتشييد الريفي الذي يتميز بشساعة المساحة، مع بعض التحول العتبارات تاريخية مرتبطة بسنوات ا

مرتبطة أثناء االستغالل المنجمي، كمركز بولنوار. الف ج ح شهدت تحوال مهما في مساحة السكن ال

 مهنية لألسر داخل المجاالت الحضرية.-يوالسوس بالتحوالت

 نوع المسكن  3.1.4

إن دراسة نوع السكن وخصائصه )منزل عصري، منزل تقليدي، فيال، شقة بعمارة، بيت، 

 .(9)الشكل  شقة، صفيح، مستودع( تعتبر محددا اجتماعيا واقتصاديا يتأثر بنوع الحي

 خريبكة وضواحيهاالمنظومية ب حسب الوحداتنوع السكن  10الشكل 

 
 .أسرة، ملء البقالي، نموذج، تصحيح ومعالجة نبيل 1664، عينة 2017-2014: استمارة  المصدر

 : الف ج حبنوع السكن 

ى سكن عصري، والباقي إما شقة، أو فيال. أما على مستو %88,7السائد في الف ج ح أن 

 الف ج ح، فالسيادة للمنزل العصري.

التشابه في هيمنة المنزل العصري على مختلف الف ج  3-1 /2-1الف ج الغالب في و

(، يدل على التحول الذي عرفه العمران خصوصا وأن هذه 91% 2-1و  83,4 ب 3-1ج  )الف

ألخيرة ، لكن خريبكة ووادي زم أعلنت في العقود اةالمدن، إلى عهد قريب، كانت تضم أحياء صفيحي

وسط وزئات العصرية كحي الفتح وحي األمل بخريبكة وحي الوحدة مدن بدون صفيح. مع انتشار التج

 المدينة بوادي زم.
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، وإن كانت بعض األحياء %42,1ب  تيختلف عن سابقيه بوجود سكن الفيال 1-1الف ج 

يالت فتضم سكنا على شكل فيالت صغيرة المساحة كحي الهناء. أما حي الفيالج فيضم سكنا من نوع 

 متوسطة وكبيرة الحجم.

إن غالبية المنازل في المجال الحضري من نوع عصري، وهذا يؤكد مدى التحول الذي 

ية يبدو أن معظم المراكز الحضروعرفه نوع السكن بالمدن الثالث )خريبكة ووادي زم وحطان(. 

لسكن تغلبت على بعض مظاهر السكن غير الالئق )الصفيح(. مع استمرار بعض األشكال األخرى من ا

ينتشر في  ي بين التجزئات العصرية، أو صفيحي، أو شقة بعمارة. وهذا النوع األخير بدأكمنزل تقليد

 (.9)الشكل المجاالت الحضرية، خاصة بخريبكة ووادي زم على طول الشوارع الكبرى 

رصد هذا التحول البنيوي في السكن من المفروض أن ينعكس على تجهيزات السكن  إن

وفق  لسائل والصلب وربط المنازل العصرية بقنوات الصرف الصحيخاصة البيئية منها، كالتطهير ا

لتحول سيعيق هذا ا الصفيحيو القانوني غير السكن واستمرار ظهور لكن، والبيئية الصحية الشروط

ذه األحياء ه معاناترمي النفايات و أماكنوضاع البيئية بهذه األحياء بانتشار بل سيزيد من تعقد األ

 .(WC، والكنيف doucheالصرف الصحي وباقي التجهيزات )الحمام  قناة لعقود طويلة من غياب

 خريبكة وضواحيهاحسب الوحدات المنظومية بنوع السكن عند الحضريين  13الجدول 

منزل عصري/دار  نوع السكن

 *مغربية

 **آخر قروي فيال شقة

 6 0,1 5,7 00 88,7 المنظومة الحضرية

 6,2 1,3 4,5 17,5 70,4 ء الوطنياإلحصا
 .HCP, 2014، 2014-2013: العمل الميداني،  المصدر

 عامال لإلحصاء وبالنسبة الميداني، العمل في عصري منزل مفهوم وضعنا المفاهيم مستوى على *

 .مغربية دار مفهوم حدد
 بةبالنس أما ،محدد غير آخر وسكن جماعي، سكن في الوطني اإلحصاء في أخر سكن نوع مفهوم** 

 .مستودع بيت، صفيح، عمارة، في كشقة بتفصيل، فحددناها التركيبية، االستمارة

 الف ج قب نوع السكن : 

 1-3السائد في الف ج ق التشابه في هيمنة المساكن من النوع التقليدي، خاصة في )ف ج 

المجال )ب دي.( مما يعني أن الف ج ق ال زالت تحافظ على طابعها التقلي%75,4ب  1-2و  100

من نوع دار مغربية  %12,7من السكن من نوع قروي و  %83 القروي بإقليم خريبكة

((HCP, 2014  يؤكد التحول الذي يعرفه العالم القروي على مستوى  هذا (.6( )الجدول 9)الشكل

السكن، ووجود سكن من نوع عصري مرتبط أساسا بوجود بعض المراكز القروية التي تتوفر على 

. كما أن المنطقة بدأت تشهد تحوالت على مستوى نوع السكن من 10ات حضرية كمركز بولنوارتجزئ

نمط وفق  همحيث انتشار المنازل العصرية، وذلك بعد عودة عدد من المهاجرين وإعادة بناء منازل

 .أوروبي

 عدد طوابق المسكن  3.1.5

ألنه مؤشر على ارتفاع ثمن ل لقانون التعمير(، امتثاعدد طوابق السكن عنصر ذو أهمية )رغم أنه 

السائد في الج ح / ق هو التشابه في التوزيع بسيادة و .األرض ومحدودية توفرها في السوق العقاري

                                                            
 10618 سكانها عدد بلغ التي الحضرية حطان مدينة من أكثر ،12756 سكانه عدد بلغ القروي المركز هذا أن العلم مع -10

(HCP, 2014). 
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تختلف الفج ق عن الف ج ح بسيادة و(. 43 %ب  1-2 والف ج %45)الف ج ح بنسبة  1سكن ب ط 

 (.10)الشكل ( %100ب  1-3ط س )ف ج 

  خريبكة وضواحيهاحسب الوحدات المنظومية بسكن معدد طوابق ال 11الشكل 

 
 .أسرة، ملء البقالي، نموذج، تصحيح ومعالجة نبيل 1664، عينة 2017-2014: استمارة  المصدر

 الف ج حبسكن معدد طوابق ال : 

ط ) 2-1. الف ج 2و  1التشابه في التوزيع بسيادة سكن من ط يغلب  2-1 /3-1في الف ج 

  .(%38ب  2ط  /%47,9ب  1)ط  3-1(، الف ج 45,7%ب  2ط  /%45,2ب  1

بداية انتشار البناء وهي  ،8,4%ط ب  3يختلف عن سابقيه ببروز سكن ب  2-1الف ج 

الوحدة الحديثة )النهضة والفتح واألمل والمسيرة و توبالتجزئاالعمودي، خاصة في مراكز المدن، 

ن مدينة(. وهذا لغالء األرض والتعويض بتحسين المدخول بوادي زم، وعلى الشارع الرئيسي للم

كون خاصة عند المهاجرين الذي يتر ،خالل إضافة طابق أو طابقين وكراء الشقق، أو لسبب عائلي

وابق طزوجاتهم وأبنائهم مع أسرهم. وانتشار التعاونيات السكنية سمحت بامتالك بقع أرضية ذات 

هناك سفلي مخصص للمحالت التجارية، وشقق مخصصة للسكن. و متعددة )الفتح، االنبعاث...(، طابق

رورة ال لضإبعمارة مع الجيران ) ةالسكن في شق ،ما أمكن ،نسبة مهمة من األسر ال زالت تتفادى

ياء ما يفسر انتشار سكن بطابق أو طابقين خاصة في األحمملحة(، بحثا عن الخصوصية األسرية، 

ط المدينة وحي المرتفعة )القدس والتقدم ولبريك بمدينة خريبكة، ووس ذات الكثافة السكانيةأو القديمة 

  القريعة ودرب لعفو بمدينة وادي زم(.

نستنتج أن الف ج ح بالحوض المنجمي عرفت تحوالت مجالية وعمرانية، خاصة على 

مغاربة ن للمستوى البنية العمودية للسكن، ففي فترة الحماية انتشر سكن المعمر على شكل فيالت، وسك

 ،نوافذ خارجية دونبطابعه التقليدي بوجود طابق سفلي وغرف متجاورة يتوسطها فناء داخلي ب

إلسالمية خصوصية الثقافية المغربية اإلسالمية )الحفاظ على خصوصية األسرة(، واعتماد العمارة اك

 التقليدية. 

انت فجرات التي كوتأثرت عمارة المباني بعملية استغالل منجم الفوسفات، الستعمال المت

نطقة م، لكن مع اللجوء إلى االستغالل السطحي للمنجم وابتعاد وتشققها تحدث اهتزازات المباني

ور عمارات االستغالل في اتجاه منطقة الفقيه بن صالح، بدأت بعض المنازل التقليدية باالختفاء وظه

 (.1 لوحة صور( )10)الشكل ( 4متعددة الطوابق )بلغت 
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 من مشاهد السكن بالمنظومة الحضرية لخريبكة وضواحيها 1لوحة صور 

 2-1لسكن عصري ب الف ج  )حي الفيالج( 1-1في الف ج  1لسكن س+

  
 سكن راقي، فيال بحي الفيالج، الحي االستعماري 

 ،سكن بطابق واحد 

 .به شرفات 

 

 

  سكن عصري بوسط المدينة، بشارع موالي يوسف

 ة خريبكة،بمدين

 ،سكن ببناء عمودي، أنشئ بعد مرحلة التسعينيات 

  طوابق، وطابق سفلي مخصص للمحالت  4سكن ب

 التجارية.

 14/02/2015: بعدسة البقالي،  المصدر 14/02/2015: بعدسة البقالي،  المصدر

  
  1سكن حديث، قانوني، بحي الداخلة، الف ج-

1، 

 .سكن راقي أنشئ في مرحلة التسعينيات 

  2-1سكن في وسط المدينة بوادي زم، الف ج، 

  ،مظاهر التحول في السكن، بوجود سكن فرنسيين

 .وإلى جانبه سكن عصري حديث متعدد الطوابق

 : مصور هاوي، )ت غ م( المصدر  14/02/2015: بعدسة البقالي،  المصدر

 الف ج قب سكنمعدد طوابق ال : 

(، 40,4% 1-4و  43,3 1-2، )الف ج 2 بسيادة مساكن ب ط 1-4و  1-2تتشابه الف ج 

كنية سلوجود مركز بولنوار، رغم طابعه القروي إال أن بنية مساكنه عصرية، وذلك لوجود تجزئات 

فيرتبط بدوار المليكات، وهو تجمع سكني توسع خصوصا  1-4بمواصفات عصرية. أما الف ج ق 

كن شبيه بهذه المنطقة، فتم تشييد س بعد نقل مئات من األسر من مكان استغالل الفوسفات وإنزالهم

 .1ط  %40,4بالسكن الحضري، مما يفسر وجود تنوع في عدد الطوابق بنسبة 
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. وهو عبارة عن دوار قروي يحافظ %100يختلف بسيادة مساكن من ط س  1-3الف ج 

حة لو)( 10)الشكل  على طابعه التقليدي من طابق سفلي فقط، مع تعدد المرافق المتواجدة بالمنزل

 (.2صور

 خريبكة وضواحيهال مشاهد من السكن القروي 2لوحة صور 

 1سكن عصري بطابق  سكن قروي بطابق سفلي

  

  1-4سكن قروي في الف ج ق، 

  يحافظ على طابعه القروي، ط سسكن ذو 

 ترابسكن مبني بالحجارة وال. 

 ،سكن قروي في المنطقة الرطبة بعين قيشر 

 عض مظاهر تحول السكن القروي، ب 

  سكن بطابق واحد، تعدد مواد البناء، طابق سفلي

 بالحجارة، والطابق األول بمواد اسمنتية عصرية.

 .12/02/2014: بعدسة البقالي،  المصدر

، 1 توفر على طابق سفلي، مع ظهور مساكن بطابقتنستنتج أن غالبية السكن بالعالم القروي 

أسرة  500ات كثافة سكانية مهمة، كبولنوار، ودوار المليكات )ذو ال لوجود مراكز قروية ذ

بمواصفات حضرية، وامتالك األسر سكن عصري في بيئة ريفية.  2و 1(، ومنازل ذات ط 11المرحلة

ساسا بعودة أوهذا يبرز مدى التحول الثقافي واالجتماعي الذي أصبحت تعرفه البنية الريفية، والمرتبط 

، فضال عن بعض أبناء المنطقة النازحين نحو المراكز الحضرية المجاورة، والذين عدد من المهاجرين

ظلوا مرتبطين بالريف، بهدف قضاء أيام العطل بحثا عن الراحة والهدوء، وهذا يدل على مدى التحول 

 اقتصادي والعمراني.-السوسيو

 ( مرافق المسكن بمنظومات خريبكة وضوحيها )شرفة وحديقة ومستودع السيارة 3.2

 المسكن بشرفة  3.2.1

فراد يهوي المسكن ويسمح بنشر االغطية واالفرشة لتهويتها، كما يسمح أل الشرفةإن وجود 

فمن  ةمستودع السيار األسرة بإطاللة ألخذ حمام من الشمس ويساهم في التواصل مع الجيران. أما

ل لشارع لتسهيشأنه إيواء سيارة األسرة أو الضيوف لحفضها والمساهمة في تخفيف االزدحام با

لغازية دور ايكولوجي هام جد في تخفيف الضوضاء وتنقية الهواء من الملوثات ا لحديقةالمرور. ول

 .(11الشكل وقد عالجنا المجال األخضر في مقالة خاصة ) .وفي جمالية المشهد

 

                                                            
 .(2016-2014 الميداني، العمل) السكان أحد تصريح -11



  2019 دجنبر   26-25 العدد  ربالمغ. ش.م.ج مجلة

116 
 
 

 

خريبكة ات المنظومية بحسب الوحدتوفر شرفة وحديقة ومستودع السيارة في السكن  12الشكل 

 وضواحيها

 
 .أسرة، ملء البقالي، نموذج، تصحيح ومعالجة نبيل1664، عينة 2017-2014: استمارة  المصدر

 الف ج حب فةسكن بشرال :  

 / الف 81,1ف  /%87 1-1)ف ج  شرفاتالف ج ح تتشابه في سيادة مساكن ال تتوفر على 

ضرية، ني وصغر مساحته التي ال تخضع للتصاميم الح( لسيادة السكن غير القانو83,1بنسبة  3-1ج 

القديم  الفيالج بحي فيالتولجوء عدد من األسر إلى تحويل شرفات المنزل إلى غرفة إضافية. ووجود 

 . (11الشكل )ال تتوفر على شرفات 

 فةسكن بشرال : الف ج ق : 

ود نسبة (، ووج%93 1-4و  1-3)في الف ج  %100معظم الف ج ق تغيب بها الشرفات 

لذي بولنوار ا مركز في، خاصة %16,4 1-2من السكن لها شرفات في العالم القروي مرتبط بالف ج 

 .(11الشكل )يتوفر على سكن من طابق أو طابقين به شرفات، وباقي السكن مكون من طابق سفلي 

 مستودع للسيارة بالمسكن  3.2.2

 األحياء.وقد يسمح به في بعض تواجده مرتبط بسياسة ادارة التعمير، 

  الف ج حبسكن مالبلسيارة لمستودع : 

لفئات اإن تواجد مستودع السيارة بالسكن مؤشر على تحديد طبيعة السكن السائد، وكذا نوع 

تودع من السكن ال يتوفر على مس 64%االجتماعية القاطنة بهذه األحياء. تظهر النتائج على أن 

 ا التجارة. السيارة. وهو يستعمل للسيارة أو لمآرب أخرى منه

و  3-1في الف ج  %80تتشابه في غياب مستودع للسيارة ) 3-1 /2-1معظم الف ج 

 أويصغر مساحة بعضها، وتل، فالطابق سفلي مخصص لألسر كأولوية، 2-1في الف ج  %63,2

 أسر متوسطة أو ضعيفة الدخل.عادة 
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ي فحياء. أما ويترتب عن هذا صعوبة تنظيم عملية وقوف السيارات بأزقة وشوارع هذه األ

 يتسع المساحة صغيرة،  وسكن للسكن، وأغلبه بهذا الف ج ذمالسكن غير القانوي في الغالب يكون ال

 لتوفير مستودع سيارة كما أن امتالك سيارة في هذه األحياء يعتبر من الكماليات.

بة نسب)السكن الراقي( يختلف عن سابقيه في التوزيع بتوفر السكن على مستودع  1-1الف ج 

ث، ، لطبيعة السكن الراقي )فيالت(، سواء الموروث عن الفترة االستعمارية، أو سكن حدي%100

 المرور وطبيعة األسر ذات الدخل المتوسطة والميسورة. تتميز شوارع هذه األحياء بانسيابية حركة

 .بقلة الواقفين على جنباتها

لسكن اد، ومساحته، فكلما كان نستنتج أن توفير المستودع مرتبط أساسا بنوع السكن السائ

وفر ب يت 1-1راقيا )فيال(، واتسعت مساحته إال وارتفعت نسبة تواجد مستودع السيارة )في الف ج 

سر (. العامل الثاني مرتبط بنوع الفئات االجتماعية فاأل%11,9 3-1/ و  36,7% 2-1و  /100%

مرانيا في يعتبر مؤشرا اجتماعا وع هووذات الدخل المرتفع لها قدرة على امتالك السكن به مستودع. 

 تحديد نوعية األسر ومستواها االجتماعي.

والمشكل أن أزقة وشوارع بعض األحياء ال تتسع لوقوف السيارات على جانب ممر 

أرضية في العمارات لتوفير -الراجلين، وتكمن الحلول في الترخيص بل وفرض المستويات تحت

مع  ساكنين بها، وتخفيف الضغط على الشوارع المكتظة، خاصةمرآب لوقوف، على األقل سيارات ال

 .(11الشكل ) تزايد أعدادها

  سكن الف ج قمالبلسيارة لمستودع :  

( 90% 1-3و  /90,4 1-2السائد في الف ج ق عدم توفرها على مستودع السيارة )ف ج 

ية التي تعيشها نا إلى الرفاهلطبيعة السكن القروي. فالحديث عن مستودع السيارة في العالم القروي يحيل

 .(11الشكل ) (%10أولوية لدى كثير منهم )لها األسر الريفية، وأن السيارة أصبحت 

 المسكن له حديقة 3.2.3

الحديقة مكون أساسي من مكونات البيئة، وهي تخفف على الساكن من وقع العيش بين 

ت العالية يتسابق نحو العمارا الجدران المشيدة والشعور بالضغط النفسي. لألسف أن العمران العصري

 (.11ويحاول التعويض بأشباه حلول )بعض الحدائق العمومية في المجال الحضري( )الشكل 

 الف ج حب له حديقة سكنمال : 

تي لها منسوب األحياء الراقية هي التي بإمكانها االستفادة من حديقة بجوار المسكن، والوحدات ال

ه (. الموضوع عالجنا11)الشكل  1-1بالفيالت كالف ج هي أحياء خاصة  % 71عالي قد يصل 

 (.2018بعمق في مقالة خاصة )البقالي ونبيل، 

 الف ج قب له حديقة الحديقة  : 

رتبط عموما بالسكن القروي هناك حرية لمن له أرض أو يقيم بها حديقة أو بستان، وهنا البستان م

 (. 11لشكل بنمط العيش الفالحي، ال بالمستوى الطبقي للمجتمع )ا
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 تجهيزات المسكن بمنظومات خريبكة وضوحيها 4

 التجهيزات المائية في المسكن  4.1

 المسكن بالماء الشروب 4.1.1

 سيةإن توفر المسكن على تجهيزات مائية هي مؤشرات مهمة على مدى توفير المرافق األسا

 . (12الشكل )

 خريبكة وضواحيهادات المنظومية باألساسية حسب الوح المسكن تجهيزات13الشكل 

 

 .أسرة، ملء البقالي، نموذج، تصحيح ومعالجة نبيل 1664، عينة 2017-2014: استمارة  المصدر

 سكن الف ج حممائية بالالتجهيزات ال  : 

 و /%100ب  1-1السائد في الف ج ح تشابه نسبة ربط السكن بالشبكة العمومية )الف ج 

ني مما يع ،راقي ومعظمه إما قانوني أو غير قانوني أعيدت هيكلته(. ألن السكن %99,84ب  1-2

يل حاصل، تحصهو أنه تم ربطه بالشبكة العمومية. وإن كان الحديث اليوم عن توفير الشبكة العمومية 

 ألن األهم أصبح وضعيتها وجودتها.

من السكن غير مرتبطة بالماء خاصة في األحياء  %6,17يختلف بوجود  3-1الف ج 

و بئرا وتستعمل إما سقاية عمومية أ ،هامشية كدوار أوالد عالل، أو سكن قروي أدمج في الحضريال

 .(12الشكل ) % 0,41مشتركا ب 

 لف ج قربط المسكن بالماء الشروب با  : 

 بكل السكن غير مربوط بشبكة عمومية للماء الشروب  في كونتتشابه  1-4و  1-3الف ج 

ن (، ما يعني أ1-3في الف ج  %90تعمل السقاية العمومية ب )، مما يجعل معظم األسر تس100%

ن األسر ال منسبة كبيرة في العالم القروي، فالدولة لم تستطع بعد توفير الماء عبر الشبكة العمومية 

 .لتوفير الماء زالت تعتمد على البئر

ر خاص/ بئب %29,82بسيادة استعمال البئر كوسيلة أساسية لتوفير الماء ) تتميز 1- 4الف ج 

خاصة في دوار  ،1-2بالف ج  9,59%بئر مشترك(، كما برزت العين كمصدر للماء ب ب 26,32%

من العناية  توفير المياه وما يتطلب ذلكمن يعكس استعمال هذه التجهيزات معاناة الساكنة  المراهنة.

 .(12الشكل ) بالماء وجودتها ومدى توفير الشروط الصحية لذلك

1ج  3-1ف ج 2-1ف ج 1-1ف ج 
1-2، ف ج 2ج 

1-3، ف ج 3ج 
1-4، ف ج 4ج 

م ع 
0

20
40
60
80

100

1ج 

1-1ف ج 

2-1ف ج 

3-1ف ج 

1-2، ف ج 2ج 

1-3، ف ج 3ج 

1-4، ف ج 4ج 

م ع 



  2019 دجنبر   26-25 العدد  ربالمغ. ش.م.ج مجلة

119 
 
 

 

  سقي الماء وبعده 4.1.2

دولة نظرا ألهمية عنصر الماء بالنسبة للساكنة، وأهميته في التنمية البشرية، قامت ال

سبة نبمجموعة من اإلجراءات لربط المساكن القروية والحضرية بالماء الصالح للشرب. وقد وصلت 

(، رغم تأخر تعميم نسبة RM, MHUAE, AGENCE URBAIN SETTAT, 2014) 97%الربط 

ات مهمة الصالح للشرب، لكنها تظل نسبة مهمة رغم أنها معدل عام يخفي اختالف الربط بشبكة الماء

 .على المستوى المحلي. وقد تساهم نسبيا في الحد من الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية

 إن سقي الماء بالنسبة للصغار له تأثير سلبي على مستوى التمدرس، خصوصا إذا كانت

طرح مشكل يكما أن جلب الماء من قبل الصغار  .لى مستوى متابعة دراستهمالمسافة بعيدة، مما يؤثر ع

خصوصا  األنية وغسلها وتغطيتها...(، أو الحفاظ على سالمة الصغار ءالعناية بنظافته )طريقة مل

 .(13الشكل ) سقوط األطفال بهاخطر السقي من اآلبار، ك

 خريبكة وضواحيهاالمسكن، حسب الوحدات المنظومية ب سقي الماء وبعده عن 14الشكل 

 
 أسرة، ملء البقالي، نموذج، تصحيح ومعالجة نبيل. 1664، عينة 2017-2014: استمارة  المصدر

 الف ج حبسكن مالعن وبعده  سقي الماء :  

رتفعة كونها تستعمل الماء الجاري عبر الشبكة العمومية بنسب مفي معظم الف ج ح تتشابه 

(، مما يعني أن المجال الحضري مرتبط بالشبكة %98,84ب  2-1و  /%100ب  2-1ف ج )ال

 العمومية بنسب مرتفعة.

 م 250أقل من  على مسافة ،يختلف في كونه يضم سكنا يعتمد على سقي الماء 3-1الف ج 

بوجود سقاية عمومية في وسط الحي والمرتبط ، 2,88%م ب  500–250، تليه مسافة 4,12%ب 

المهم هو  لكندوار، أو مكان تواجد البئر المشترك أو الخاص، على العموم المسافة غير بعيدة. أو ال

يست لالكمية التي يجب جلبها والجهد وضياع الوقت واالنتظام في اإلنجاز مما يجعل منها مهمة 

 .(13ل كالش) )السكن غير القانوني( 3-1في الف ج  5,76%الماء ب  ون. والكبار هم من يسقباليسيرة

  الف ج قبسكن مالعن سقي الماء وبعده  : 

في كونهما ال يتوفران على مياه جارية، وأن معظم المياه  1-4و  1-3يشترك الف ج 

(، بوجود 50 %ب 1-3 3و  /70,18%ب  1-4م )ف ج  250أقل من  لى مسافةالمستعملة مسقية ع

 في %50)ب م  500 -250ب  اكنعن المستبعد  بار منمن اآلسقاية عمومية وسط الدوار. وهناك 

، خصوصا بالنسبة لكبار السن، ما يدل مهمةمسافة وهي (، 1-4في الف ج  %21,05و  1-3الف ج 
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في  %3,51م ) 1000 -500عن ضعف مستوى التنمية في العالم القروي. بل هناك أسر تقطع مسافة 

 (.1-4الف ج 

بحكم توفره على مركز  من الماء الجاري %57,53يختلف في كونه يضم  1-2الف ج 

 .(14الشكل ) بولنوار كمركز فوسفاتي قديم مجهز بالشبكة العمومية

ر ( بالنظ57,89%ب  1-4هم من يسقون الماء )ف ج  1-4و  1 -2يظهر أن الكبار بالف ج 

 /40%ب  1-3)الف ج في للمسافة الرابطة بين مصدر الماء والسكن، ثم يأتي السقي المزدوج خاصة 

 ئر.(، فالصغار يمثلون نسبة مهمة، رغم صعوبة المهمة خاصة في حالة وجود الب%42,11ب  1-4و 

من  10%من السقي المزدوج و  40 %من سقي الكبار و %50تختلف بوجود  1-3الف ج 

 سقي الصغار. 

و  /1-3و  %98,63)ب عدم وجود وسيلة نقل الماء  1-4و  1ج -2السائد في الف ج 

 (.1-4في الف ج  63 ,52 %

 .100%بعدم وجود أي وسيلة لنقل الماء ب عن سابقتها تختلف  1-3الف ج 

النسبة برغم أهميته بالنسبة األسر القروية في توفير الماء خاصة  ،نستنتج أن سقي الصغار

 لكبار السن، لكن له انعكاس سلبي على مستقبلهم.

 سة،لالنقطاع والتوقف عن الدرا يعرضهم ،غياب الصغار عن حصصهم الدراسية 

 ر أو سقي الصغار له تأثير على نظافة الماء وتوفير الشروط الصحية للماء سواء من اآلبا

 السقايات، احتراسا، يفترض أن يخصص ماء سقيهم للتنظيف ال للشرب،

 ،الحفاظ على الماء خاصة بنسيان إقفال صنابير الماء 

  الصحة والسالمةخطر سقوط الصغار في اآلبار غير اآلمنة والتي ال تتوفر على شروط، 

 ربين ونسبة سقي الماء من طرف الصغار هي نسبة احتمال تلوث مياه الشرب ما لم يكونوا مد

 ،على احترام شروط النظافة

 ،هودا وهو يتطلب مج إن عدم وجود وسيلة لنقل المياه يساهم في ضياع كمية مهمة من الماء

 .(14الشكل ) قي أنشطتهمجبارا ويرهق الصغار والكبار ويحول دون انجاز كثير من با

 خريبكة وضواحيهاحسب الوحدات المنظومية ب الماء سقي15الشكل 

 
 أسرة، ملء البقالي، نموذج، تصحيح ومعالجة نبيل. 1664، عينة 2017-2014: استمارة  المصدر
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 عمق البئر وغور الفرشة  4.1.3

 . (15الشكل ) ال توجد آبار في السكن الحضري

 خريبكة وضواحيهاحسب الوحدات المنظومية ب البئر عمق16لشكل ا

 
 أسرة، ملء البقالي، نموذج، تصحيح ومعالجة نبيل. 1664، عينة 2017-2014: استمارة  المصدر

 سنة حفر البئر الف ج ق : 

م ن اآلبار لم 73,68%بوجود بالتنوع في التوزيع يتميز  تختلف عن سابقتها 1-4الف ج 

 تعمق أو بدون بئر. 

 1995-1990تليها مرحلة  2015 – 2010 مرحلةمن اآلبار تم تعميقها في  %14,04إن 

 .1,75%ب  2015، ثم مرحلة ما بعد %3,51م ب 

 1-2ج والف /  100% 1-3ج الف بدون بئر أو لم يعمق ) نسبةتتشابه في  3 و /2الج 

 . بدون بئر أو لم يعمق( 89,04%

 خريبكة وضواحيهاحسب الوحدات المنظومية ب البئر حفر سنة17 الشكل

 
 .أسرة، ملء البقالي، نموذج، تصحيح ومعالجة نبيل 1664، عينة 2017-2014: استمارة  لمصدرا

نستنتج أنه في العقود األخيرة بدأت المنطقة تتجه نحو حفر اآلبار أو تعميقها، خاصة مع 

من سكان المنطقة إلى االهتمام بعدد من المغروسات المسقية التي تحتاج لمياه الفرشة  توجه عدد
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م، ما يعني غور الفرشة الباطنية وتراجعها، في ظل تواتر  150الباطنية، بحفر آبار يتجاوز عمقها 

  .سنوات الجفاف وعدم انتظام التساقطات

( 95 /10المعمول بها )قانون الماء كما أن حفر اآلبار بطرق عشوائية ال تراعي القوانين 

تمام بعزل وعدم مراقبتها قد تخضع مياه هذه اآلبار إلى التلوث بفعل عيوب في التصاميم، وعدم االه

الفضالت والنواتج الصرف الصحي وللتخلص من  بيئيةاآلبار المهجورة، واستعمال طرق غير 

مجاري البالوعات والمجاري الصحية، و الصناعية والزراعية والحيوانية، وجود اآلبار بالقرب من

، االسيارات وحسن مراقبة محطات تشحيمهوجب استبعاد خدامات غسل  ولهذاالسيول والفيضانات. 

لتوعية اوتحسين مستوى العيش الذي يجب أن يدعم  ،إمدادات مياه الشرب شبكة تعميم في الحل ويكمن

ل ام المنزلية وتوفير الماء في المنزالعميقة وخاصة على مستوى المرأة، المسؤولة عن المه

.(NABIL, 2009) 

 خريبكة وضواحيهاحسب الوحدات المنظومية ب البئر تعميق سنة18الشكل 

 
 .أسرة، ملء البقالي، نموذج، تصحيح ومعالجة نبيل 1664، عينة 2017-2014: استمارة  المصدر

ثيرات ة أو عصرية، في غياب المراقبة الصحية، له تأإن استمرار حفر اآلبار بطرق تقليدي

توفر على بيئية وصحية كبيرة، فحفر اآلبار قرب حفر الصرف يساهم في تلوثها. وخاصة تلك التي ال ت

 حماية داخلية تقي من تسرب مياه الصرف )بالوعات، حفر(، أو قرب أماكن رمي النفايات.

، من األمراض مثل التهاب المعدة األمعاءمياه الشرب مصدرا رئيسيا لعدد تلوث شكل ي

ة ماليين من الرضع التهاب الكبد الفيروسي، آالم في البطن، التيفويد... كما تساهم المياه الملوثة في وفا

سهال التي تسببها تلوث الطعام أو مياه الشرب واألطفال كل عام بأمراض اإل

(EL OUALI LALAMI & al., 2014).  

  الف ج قبعمق البئر  : 

ي فإن تحديد عمق البئر يمكننا من معرفة مستوى تحديد الفرشة المائية وغوصها، خاصة 

نوات سبعض الضيعات العصرية التي تستعمل المياه الباطنية لسقي المغروسات، وتواتر  انتشارظل 

  .(7 الجدول) الجفاف، وآثارها على استمرارية عيش المغروسات البورية، وعلى جفاف العيون
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 خريبكة وضواحيهاحسب الوحدات المنظومية ب البئر عمق 14جدول ال

 م ع  120-150 90-120  60-90  30-60  30>  

 40 2 10 7 17 4 عدد اآلبار

% 10,00 42,50 17,50 25,00 5,00 100 
 ح ومعالجة نبيل.أسرة، ملء البقالي، نموذج، تصحي 1664، عينة 2017-2014: استمارة  المصدر

 السكن بكنيف وحمام  4.1.4

  حسب عينة االستمارة كل المساكن تحتوي على كنيف.

 .(18الشكل ويختلف تجهيزها بالحمام )

 خريبكة وضواحيهاحسب الوحدات المنظومية ب بحمامبدون  السكن 19الشكل 

 
 .البقالي، نموذج، تصحيح ومعالجة نبيلأسرة، ملء  1664، عينة 2017-2014: استمارة  المصدر

 الف ج حبسكن مفي ال الحمام :  

  حمام.من السكن في الج ح يتوفر على  %88,5إن 

 بنسبة 1-1تشابه في توفر السكن على كنيف بنسبة عالية )الف ج ت /2-1 /1-1الف ج ح 

عنصر  سر حول توفير( مثال. وجود هذه النسب المرتفعة سببه هو التحول الذي بدأت تعرفه األ100%

د في الحمام بالمنزل إذ أصبح من الضروريات، خاصة مع وجود السكن الراقي )الفيالت( وقد يتعد

 منزل واحد.

 24,4ب  3-1)ف ج  حماميختلف عن سابقيه بوجود نسبة من السكن بدون  3-1الف ج 

عمرانية للسكن، للتصاميم ال لنوع السكن في األحياء الهامشية، وغير القانونية التي ال تخضع في بناءها

 . (18الشكل )وإدماج بعض الدواوير في المجال الحضري 

 الف ج قبسكن المفي  الحمام :  

-4و  89 1-2يتشابهان في توفر السكن على حمام بنسب مهمة )الف ج  1-4و  1-2الف ج 

النسب  )المليكات( فتفسير هذه 1-4( بوجود سكن عصري في مركز بولنوار. أما الف ج %71 1

 مرتبط بحداثة إنشاء هذا التجمع السكني بتصميم عصري. 
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على المستوى  44,2% )مقابل %70يتميز بنسبة مهمة من السكن بدون حمام  1-3الف ج 

حمام مرتبط الوطني(، لطبيعة السكن القروي الذي حافظ على بنيته التقليدية، والذي عادة ما يكون ال

 . (18الشكل ) بالخالء

نه أن يكشف عورات المسلمين وخاصة النساء أثناء قضاء الحاجة بالعراء، كما وهذا من شأ

رشيا ييشيساهم في انتشار مزيد من التلوث الفيروسي المرتبط بالمخلفات البشرية، خاصة اإل

 ، وباقي األمراض المعدية المرتبطة بالهضم.)ESCHRICHIA COLI (12كولي

 ف بظروف ال تحترم البيئة. التي لديها كنيف تربطه بحفر الصر % 30إن 

 التجهيزات المرتبطة بالكهرباء  4.2

 إنارة المسكن  4.2.1

في  %99,80يتميزان بارتفاع نسبة ربط السكن بالكهرباء العمومية ) 4-2و  1-1إن الف ج 

 (.1-4في الف ج  %94,74و  1-2في الف ج  %98,63و  1-1الف ج 

 ه اإلنارة بالغاز والشموعمن السكن الذي تستعمل في %30بوجود  1-3ويختلف الف ج 

 .(19الشكل )

 خريبكة وضواحيهاحسب الوحدات المنظومية ب السكن إنارة 20الشكل 

 
 .أسرة، ملء البقالي، نموذج، تصحيح ومعالجة نبيل 1664، عينة 2017-2014: استمارة  المصدر

 المسكن بمسخن الماء ومكيف  4.2.2

ي هو تعبير عن المستوى االجتماعي السوسيواقتصادي لألسر فإن تجهيز السكن بمكيفات 

ب  1-3/ الف ج ق  %92,43الج ح / ق، والتي عبرت معظمها عن عدم توفر المكيفات في ج ح ب 

، مما يدل على أن أغلب األسر غير قادرة عل توفير هذا العنصر مع أهميته خصوصا مع 100%

 .(20الشكل ) ة المناخ )شبه قاري( السائد بالمنطقةارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، لطبيع

                                                            
 مما برازي، قولون إنه إيشريش، ثيودور قبل من 1885 عام في اكتشفت. ةالبشري عاءاألم في شائعة في بكتيريا هي -12

 الدم تعفن أو السحايا والتهاب البولية، المسالك وااللتهابات واألمعاء، المعدة لتهابا إلى يؤدي

https ://fr.wikipedia.org. 
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 خريبكة وضواحيهاحسب الوحدات المنظومية ب ومكيف ماء بمسخن السكن تجهيز 21الشكل 

 
 .أسرة، ملء البقالي، نموذج، تصحيح ومعالجة نبيل 1664، عينة 2017-2014: استمارة  المصدر

  الف ج حبسكن مالفي مسخن الماء ومكيف :  

-1و  67,39ب  1-1تتشابه في هيمنة السكن بمسخن ماء ب )الف ج  2-1و  1-1الف ج ح 

 (. %67,45ب  2

(، بسبب 48,56%بوجود حوالي نصف السكن بدون مسخنات ماء ) 3-1يتميز الف ج 

هميتها، محدودية الدخل. مما يدل على أنه ليس لكل األسر اإلمكانيات لتوفير مسخنات الماء رغم أ

 .(20الشكل )فالعديد من األسر ال زالت تستعمل الوسائل التقليدية لذلك 

 لطبيعة 3-1في الف ج  97,12%تتشابه في انتشار السكن بدون مكيف ب  2-1 /3-1الف ج 

ادرة على األسر في هذا النوع من السكن )غير القانوني الذي أعيدت هيكلته(، محدودة الدخل، غير ق

 .المكيفات توفير

-من األسر تتوفر على مكيفات، للظروف السوسيو %23,91يختلف في كون  1-1الف ج 

 اقتصادية ألسر الفيالت التي لها القدرة على تجهيز السكن بمكيفات. 

  الف ج قبسكن مالفي مسخن الماء ومكيف  : 

و  100ب  1-3تشترك الف ج ق في كون أغلبية السكن ال يتوفر على مسخنات ماء )ف ج 

ر هذا (، مما يبين أن األسر القروية ال زالت غير قادرة على توفي91,78%ب  1-2و  98,25ب  4-1

 .(20الشكل )التجهيز رغم حيويته 

-4وفي الف ج  98,25% 1-3في الف ج  100%ومعظم الف ج ق ال تتوفر على مكيفات )

 ، نظرا لطبيعة السكن في العالم القروي. 1-2وفي الف ج  91,78% 1

ي من السكن يتوفر على مكيف بمركز بولنوار، المركز الفوسفات % 6,85بها  1-2الف ج 

 حيث سمح بوجود أسر تتوفر على مكيفات. ،القديم

 المسكن بالهاتف واألنترنيت  4.2.3

ب  1-1ج تتشابه في وجود هاتف متنقل بنسب مرتفعة )ف  1-4و  1-2و  1-1الف ج 

 (.100%ب  1-4و  1-3وكل من  98,82
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ب  1-1جود الهاتف الثابت واألنترنيت في السكن الحضري )الف ج تختلف ف ج ح بو

( يظهر مدى االختالف على مستوى التجهيز بين األسر 83,36%/ األنترنيت ب  13بالهاتف %80,43

 .(21الشكل ) الراقية وقدرتها على توفير الوسائل الحديثة للتواصل

 خريبكة وضواحيها منظومات ب واألنترنيت فبالهات السكن تجهيز 22الشكل 

 .أسرة، ملء البقالي، نموذج، تصحيح ومعالجة نبيل 1664، عينة 2017-2014: استمارة  المصدر

 الخاتمة

بعد هذا العرض والتحليل لعنصر السكن وعالقته بالبيئة، تبين أن هناك اختالفا مهما بين 

حيازته وكذا تجهيزاته وشكله العمراني، وعدد وعه أو ني سواء من حيث ورقالحضري وال ينالسكن

 طوابقه وعمره.

كما سمحت الدراسة الميدانية المنظومية برصد االختالفات والتباينات المجلية داخل فروع 

المنظومة الحضرية، ما بين السكن القانوني الراقي، والسكن القانوني الشعبي والسكن غير القانوني 

معرفة خصوصيات السكن بالحوض المنجمي وعالقته بسيم سمح لنا عيدت هيكلته، هذا التقأالذي 

  .العنصر البيئي بالكثافة السكانية وتأثير القدرة الشرائية للمواطن على أنواع السكن السائد

نستنتج أنه رغم أهمية المنطقة اقتصاديا لكنها ال تختلف كثيرا عن باقي المدن المغربية من 

على أن هناك عدد من المدن المغربية عرفت تحوال عميقا في السكن  حيث نوع السكن بل يمكن القول

وتجهيزاته وتوفير الشروط السالمة والصحة خاصة في المجال الحضري )مدن الشمال(، ومنها من 

عرف تراجعا مقارنة مع الفترات األولى للتأسيس كمدينة وادي زم )التي كان يطلق عليها باريس 

  .(PETITE PARIS)الصغرى 

 ختالف خصوصيات السكن من حيث النوع والمساحة والتجهيزات بين المنظومات ا

 الحضرية والقروية،

 ،ضعف تجهيزات السكن القروي مقارنة مع السكن الحضري 

 ،تمايزات مجالية عمرانية بين الف ج ح التي افرزت تناقضات حضرية اجتماعية 

                                                            
 .مباشرة بالحاسوب مربوطا يكون قد 13
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 ،تمايزات بيئية بين الف ج ح الحضرية والقروية 

 من  ع السكن على مكون البيئة ومدى الحفاظ عليها خاصة في المنظومة الحضرية،تأثير نو

 خالل سلوك المواطن وتأثيره في الحفاظ على البيئة،

 يش مع تأثر البيئة بمستوى التمدن الذي تعرفه الساكنة الحضرية، ومدى قدرتها على التعا

 العناصر البيئية،

 لمنازل، اء، سواء أثناء سقيه أو أداة نقله إلى غياب شروط السالمة والصحة المرتبطة بالما

مفروض ، وكان من الفي ظل عدم تعميم ربط المنازل بالماء الصالح للشرب في العالم القروي

هو أن يتدخل م ش ف لضيق المجال وسهولة التضاريس لربط كل الساكنة بالماء الشروب، و

 معني باقتناء الماء لمعالجة الفوسفات، 

 د عمقها لمائية الباطنية لالستنزاف بعد انتشار ظاهرة حفر اآلبار التي يزيتعرض الفرشة ا

  ،م150عن 

 اعاة التلوث الناتج عن غياب الكنيف في المجال القروي وعن اللجوء لحفر الصرف بدون مر

ل م ش ف إمكانيات تقنية لوضع صرف صحي مناسب وأن تسهر على  الشروط البيئية بها.

 زي،براتها أن تستقبل عينات السكان وتحللها مجانا أو بثمن رمجودة المياه. وعلى مخت

   ،هذا الجانب لم نتناوله هنا بالدراسة، وال نجازف بأحكام مسبقة 

لهوائي وضع التجهيزات بالحوض المنجمي أسوأ من باقي ربوع المغرب، باعتبار التلوث ا

الخضراء كما  ى في انجاز المساحاتوالمائي بمعامل الفوسفات. فال نكاد نرى لها أثرا إيجابيا، حت

 من األرباح لمعالجة % 25(، وكان من المفروض أن تخصص 2018 أسلفنا )البقالي ونبيل،

 المشاكل البيئية.

صورة. إن معالجة الموضوع في شكل مقالة يفصل بين أجزائه، وال يعكس إال جزءا من ال

بتور مرتبط نسقية، خاصة وأن الجزء الموهذا بعيد عن الرؤيا الشمولية المنشودة في الدراسات ال

ن إبصلب موضوع البيئة الحضرية )الصرف الصحي بشقيه(. ولعله سيكون موضوع مقالة الحقة 

 شاء هللا. 
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