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 بحث

والتنمية المحلية بمنطقة تافرت، األطلس المتوسط  المؤهالت الغابوية

 ، المغربالشرقي
 شعبة الجغرافيا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية تطوان. إبراهيم مقران :

 محمد لبحر :شعبة الجغرافيا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر المهراز فاس

Forestry potential and local development in the region of 

Tafferte (Eastern Middle Atlas - Morocco) 

Brahim MKRANE, Mohamed LABHAR 

 :  ملخصال

تتناول هذه الدراسة المؤهالت الغابوية، ودورها في تحقيق التنمية المحلية بمنطقة تافرت، 

الشرقي. بالرغم من الغنى الشمالي بويبالن باألطلس المتوسط بالسفح الشمالي الغربي لجبل 

اإليكولوجي لهذا المجال، والذي يتجلى في التنوع البيولوجي المهم على مستوى األصناف النباتية 

والمنظومات البيئية، فإنها تبقى مجاالت هشة بسبب الظروف الطبيعية وأشكال االستغالل البشري 

مقاربات جديدة الستغالل موارد غابوية تسمح بمشاركة أكبر  اعتمادب للغابات. الشيء الذي يتطل

للسكان في تدبير هذه الثروة، من أجل الربط بين تحقيق التنمية المجالية والمحافظة على األوساط 

 والنظم اإليكولوجية.

 :  الكلمات المفاتيح

 ،غابوية، التنمية المحليةالموارد الغابوية، التنوع اإليكولوجي ، الخلل البيئي ، التهيئة ال

 .الشرقيالشمالي باألطلس المتوسط ، جبل بويبالنب تافرت

Résumé :  

Cette étude traite de la place des potentialités forestières dans le 

développement local de la localité de Tafferte, qui se situe dans le versant 

Nord-ouest du massif de Bou-Iblane au Moyen Atlas oriental. Malgré la 

richesse écologique de cet espace, qui se reflète dans l’importante 

biodiversité au niveau des espèces végétales et des écosystèmes ; elle reste 

un milieu fragile en raison des conditions naturelles et des formes 

d'exploitation humaine des forêts. Ce qui exige l'adoption de nouvelles 

approches pour l'exploitation des ressources forestières, qui doit permettre 

une plus grande participation de la population dans la gestion de cette 

richesse, afin de relier le développement spatial à la préservation du couvert 

végétal en général et forestier en particulier. 
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Mots Clés :  

Ressources forestières, Diversité écologique, Aménagement 

forestier, Développement local, Tafferte, Bou-Iblane, Moyen Atlas oriental, 

Maroc. 

Abstract :  

This study examines the role of forestry potential in the development 

of local area of Tafferte, which is located in the Northwest side of Bou 

Iblane Mount in Eastern Middle Atlas. Despite the ecological richness of 

this area, which is reflected in the high biodiversity in plant species and 

ecosystems, it is a vulnerable area because of natural conditions and human 

exploitation of forests. 

This requires the adoption of new approaches to the exploitation of 

forest resources, allowing for greater public participation in the management 

of this wealth, in order to connect the spatial development to the 

preservation of plant communities and ecosystems. 

Key-words :  

Forest Resources, Ecological Diversity, Forest Management, Local 

Development, Tafferte, Eastern middle Atlas, Morocco.  

 :مقدمة 

تزايدت مكانة المجاالت الجبلية ضمن اهتمام السياسات التنموية بالمغرب خالل العقد 

األخير، حيث صنفت ضمن المواقع االستراتيجية التي تحتاج لسياسة تعتمد على التضامن الوطني، 

ة حياة السكان )وزارة اعداد التراب وتعرف كيف توفق بين المحافظة على الوسط الطبيعي ونوعي

(، ويرتبط هذا االهتمام 7000مديرية اعداد التراب الوطني،  –الوطني والبيئة والتعمير واالسكان 

بالثقل الديمغرافي الذي تمثله، حيث إن نسبة مهمة من سكان المغرب تستوطن الجبال، وبالمشاكل 

كما أنها تعتبر خزانا للموارد الطبيعية، كالمياه  اقتصادية التي تعرقل تنميتها،-البيئية والسوسيو

 والثروات الغابوية التي تنتشر بجبال الريف واألطلسين الكبير والمتوسط على الخصوص.

ففي الجزء الشرقي من األطلس المتوسط، يمتد جبل بويبالن، الذي يتميز بشساعة مجاالته 

الغابوية
25
 اهكتار 58.292.78بة تافرت التي تغطي وغناها الطبيعي، ومن أهم هذه المجاالت غا 

 ،مصلحة المياه والغابات –المديرية اإلقليمية للفالحة تازة  –)وزارة الفالحة والتنمية القروية 

 والمتميزة بتنوعها البيئي، رغم مظاهر التدهور التي تهددها. (5887

ل استغاللها، بتافرت، مع التطرق ألشكا سنتعرض في هذا المقال إلى المؤهالت الغابوية

 وانعكاسات ذلك على البيئة، إلى جانب سبل صيانتها وتدبيرها بشكل معقلن لتحقيق التنمية بالمنطقة.

( حيث يتميز 5الغربي لجبل بويبالن )الشكل –تغطي غابة تافرت جزءا من السفح الشمالي 

وأكثر  800ما بين هذا المجال الجبلي بسفوح شديدة االنحدار، وأودية عميقة، وبارتفاعات تتراوح 

                                                 
 ادرج. –تافرت  –تامجيلت  –بركين  –: مغراوة  بويبالن بخمس مناطق غابويةيتميز جبل  -25
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توطين : ال5القمم، كما أنه مجال متنوع جيولوجيا ومناخيا وبيومناخيا.الشكلأعلى متر في  7200من 

 الجغرافي لغابة تافرت في المغرب الشمالي واألطلس المتوسط الشرقي.

ويتميز الغطاء الغابوي بتشكيالت نباتية متوسطية، شديدة التنوع على مستوى األصناف 

، ويرتبط هذا التنوع بتنوع الظروف الطبيعية، كالركيزة الصخرية، والعوامل المناخية الغابوية

تجمعات نباتية خالصة ومختلطة، بعضها  شكل الغطاء الغابوييو .والبيومناخية، وتدخالت اإلنسان

 متوازن إيكولوجيا والبعض اآلخر يعرف اختالال واضحا.

 الثروة الغابوية بتافرت 1

 الغربي لجبل بويبالن  –السفح الشمالي بتافرت غابة موقع  5الشكل
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نسبة  (Quercus rotundifolia) ومن أهم األصناف الغابوية، يغطي السنديان األخضر

 مهمة من المساحة اإلجمالية، بفضل الظروف المالئمة النتشاره، إلى جانب أصناف أخرى كاألرز

(Cedrus atlantica)  والصنوبر الحلبي(Pinus halepensis العرعار نوعي و

والقزميات  (Juniperus thurifera) الفواحالعرعار و (Juniperus Phoenicea)راألحم

 Bupleurum Spinosum, Astragalus ibrahimianos, Alyssum)المتنوعة  الشائكة

Spinosum, Berberis hispanica, …..) .خصوصا في المناطق األكثر ارتفاعا 
اقتصادية بالنسبة للساكنة  النباتية تراثا إيكولوجيا حقيقيا، كما أنها ثروةتمثل هذه التشكيالت 

 والجماعات المحلية.

 : توزيع األصناف الغابوية بغابة تافرت 5الجدول 

 النسبة المئوية  المساحة بالهكتار)هـ( التشكيالت النباتية

 2.94 244.24 األرز الخالص

 75.72 4551.02 األرز المختلط مع السنديان األخضر

 49.84 8498.45 السنديان األخضر الخالص

 السنديان األخضر مختلط مع الصنوبر الحلبي أو

 العرعار األحمر أو العرعار الفواح أوالعفصية

210.80 5.95 

 1.21 5028.40 العرعار الفواح الخالص

 59.92 2115.99 مجاالت فارغة

 500 58292.78 المجموع

 .)5882( المصدر : مخطط تهيئة غابة تافرت

 أشكال االستغالل البشري للموارد الغابوية 2

تصنف الغابات ضمن الموارد الطبيعية المتعددة الوظائف، فمن الناحية البيئية تنظم دورة 

اقتصادية، من خالل -الماء، وتساهم في حماية األتربة من االنجراف، كما تؤدي وظائف سوسيو

عيش للسكان  ا مهما من مصادري تستفيد منها الجماعات المحلية القروية، وتشكل مصدرالمداخيل الت

 .ومناطق سياحية في الجبال، فهي مجال الرعي، وخزان لحطب التدفئة والمنتجات الغابوية

 الغابة مجال للرعي  1.2

تحصل قطعان المواشي في جبل بويبالن على نصيب هام من األعالف، اعتمادا على 

لطبيعية، الشيء الذي يجعل االرتباط وثيقا بين الحاجيات العلفية للقطيع، وإنتاجية المراعي المراعي ا

 الجبلية، كما أن تربية الماشية هي العمود الفقري لالقتصاد المحلي.

 7009: تركيبة القطعان ببعض الجماعات المحلية بالمنطقة سنة  7الجدول 

 

 الجماعات القروية

 تركيبة القطيع

 الماعز األبقار األغنام

 51401 7022 70228 اغزران

 1110 491 1101 دار الحمراء
 .7009 –رباط الخير  –المصدر : مونوغرافية مركز األشغال الفالحية 
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النظام الرعوي عرف تحوالت عميقة، بفعل التغيرات التي عرفتها نظم حياة السكان،  لكن

تلتها االستقرار، بالسكان  الزام، ومنها (IDIL. 2000خصوصا خالل عهد الحماية وبعد االستقالل )

الهجرة وتحوالت القطاع الفالحي، الشيء الذي أثر بشكل كبير على عالقة اإلنسان بالغابة في  فترة

 المنطقة.

 في مجال فوق غابوي بمنطقة واوسرى.لمراعي ل استغالل مكثف : 5الصورة 

 
 .7009المصدر : من عدسة مقران ماي 

القطعان بسيادة األغنام والماعز، نظرا للخصوصيات الطبيعية للمنطقة، وباعتماد  وتتميز

األصناف المحلية، عوض انتقاء السالالت الجيدة، مما يجعل إنتاجيتها ضعيفة، كما أن األمراض 

وتوافق عملية التوالد مع فترات البرد، حيث قلة الكأل، يجعل نسب الوفيات مرتفعة في صفوف 

 القطعان.

استعمال األعالف كمظاهر التحديث والعصرنة لهذا القطاع )بعض  غم دخولور

يطغى على تربية المواشي، ال زال ...( فإن االرتباط الكبير بالمراعي، والعوامل الطبيعية،  واألدوية

افراط في حيث تتعدى حاجيات القطيع القدرة اإلنتاجية للمراعي، كما أن قساوة فترة الشتاء تدفع إلى 

، لتأمين تغذية القطعان، مما يؤدي إلى وبطرق غير سليمة أغصان األرز والسنديان األخضرقطع 

وال زالت عادة جمع بعض الجفافيات )جذور وأوراق  إلحاق الضرر بالغطاء النباتي.

buplèvre et astragale لعلف الدوار سارية، مما يؤدي إلى انقراض هذه األنواع على المدى )

 المتوسط.
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 حطب التدفئة استغالل  1.1

ترتبط الساكنة المحلية بالغابة على مستوى حطب التدفئة بشكل كبير، حيث يتم تأمين 

الحاجيات الطاقية، نظرا لغياب الوسائل العصرية، بسبب عامل العزلة، والبعد عن المراكز 

ن / لألسرة، ويصل أحيانا إلى أكثر من نيط ويسنال الحضرية، حيث يتعدى معدل استهالك الحطب

ويساهم طول فترة البرودة في زيادة الضغط على الغابات، حيث أن  .أطنان في السنة لكل أسرة 4

من الحاالت  الكفاح ضد البرد، وعملية الطبخ، تتطلبان كمية ضخمة من الحطب تتعدى في الكثير

وعندما تنقضي األغصان الميتة يشرع ليس  .(MAKRANE. 2009) اإلمكانيات اإلنتاجية للغابة

في قطع االغصان الخضراء وإنما أيضا الجذوع لتموت الشجرة. وهناك أسبقية لخشب البلوط  فقط

للتدفئة على باقي االخشاب، وهذا يجعلها عرضة للتراجع السريع. وحيث تغيب الغابة تستعمل 

 الجفافيات محلها.

مما يساهم في  وال يقتصر االستغالل على األشجار، بل يتم استغالل النباتات الشجيرية

 انطالق عمليات تعرية األتربة.

 معدل استهالك حطب التدفئة ببعض الدواوير داخل غابة تافرت.  : 2الجدول 

 استهالك حطب التدفئة بـ طن/األسرة/السنة الدواوير

 7.7 بني زكوت

 4.2 آيت أسعيد أودرار

 7.4 بني زهنة

 .7009 المصدر : المديرية الجهوية للمياه والغابات فاس

 الموارد الغابوية مداخيل للجماعات المحلية  1.2

تستفيد الجماعات المحلية من عائدات الموارد الغابوية، للقيام بوظائف التسيير، وإنجاز 

البرامج التنموية، وتمكن عملية استغالل خشب األرز والسنديان األخضر من ضخ أموال مهمة في 

 ميزانية الجماعات المحلية بالمنطقة.

  7009و  7005: تطور المداخيل الغابوية للجماعة القروية إغزران ما بين  4الجدول 

 7009 7002 7001 7001 7004 7002 7007 7005 السنوات

المداخيل 

 بالدرهم

407211.80 - 228242 24024.90 - 542000 127410 7051000 

 .8002 المصدر : المديرية الجهوية للمياه والغابات فاس

فجماعة إغزران القروية، التي يمتد جزء كبير من غابة تافرت في ترابها، تستفيد من 

أساسا  ومصدرها درهم 007051000,مثال وصلت المداخيل إلى  7009مداخيل مهمة، ففي سنة 

 استغالل خشب األرز.

، كما ةشياالمعان توفر غابة تافرت، إذن، موارد متعددة، فهي مجال رعوي بالنسبة لقط

تؤمن الحاجيات من حطب التدفئة، وتساهم في مداخيل الجماعات القروية، إلى جانب منتوجات 
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متنوعة، كالنباتات الطبية والعطرية، لكن االستغالل المفرط والسيئ لهذا المورد الحيوي، أدى إلى 

 انعكاسات سلبية على البيئة بهذه المنطقة الهشة.

 7009و  7005ة للجماعة القروية إغزران ما بين : تطور المداخيل الغابوي 7الشكل 

 

 .منطقة أحمار شجر األرز مصدر مهم الستخراج خشب الصناعة : 7 الصورة

 
 .7009المصدر : من عدسة مقران ماي 

 انعكاسات االستغالل البشري لغابة تافرت على البيئة 3

لضغط كثيف، بسبب االستغالل البشري المكثف والجائر  لتافرت يتعرض المجال الغابوي

لموارده، الشيء الذي أنتج انعكاسات سلبية على البيئة المحلية، فأصبح التجدد الطبيعي للغابات 
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عملية بالغة الصعوبة، وتواجه العديد من األصناف النباتية خطر االنقراض، ويتخذ التدهور البيئي 

، وتمس هذه الظاهرة تراجع المساحات الغابوية، وتعرية األتربةأشكاال كانتشار الماطوراالت و

 .(LABHAR, 1998) مختلف الكتل الجبلية باألطلس المتوسط

،  (SARY & AKDIM, 2000) نظمة البيئية هشةوإذا كان تراجع التساقطات المطرية قد جعل األ

 فلإلنسان نصيب وافر في الخلل والتدهور الذي أصاب األنظمة البيئية.

 أصناف غابوية مهددة باالنقراض  2.2

يأتي العرعار الفواح ضمن األصناف المهددةبخطر االنقراض، وبشكل كبير،فهو يمثل 

% من المساحات الغابوية بغابة تافرت، لكن التشكيالت النباتية الخاصة بهذا الصنف غير 1.21

بشري للخشب في متوازنة، حيث غياب التجدد الطبيعي، بسبب الرعي الجائر، واالستغالل ال

 الصناعة التقليدية والبناء وحطب التدفئة.

، العرعار الفواح صنف مستوطن بجبل بو يبالن، لكن تشكيالته مهددة باالنقراض : 2الصورة 

 منطقة تيزي بوزعبل.

 
 .7009المصدر : من عدسة مقران 

الكبير في عدد القطعان يجعل صعبا نمو النباتات القصيرة والمتوسطة القامة،  إن االرتفاع

الشيء الذي ال يوفر الظروف المالئمة لتجدد هذا الصنف، ويؤدي قطع األغصان ألغراض علفية 

 وطاقية إلى عرقلة نمو العرعار الفواح.
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 صعوبة التجدد الطبيعي  2.1

وبة بالغة، خصوصا المتميزة بمدى بيئي العديد من األصناف الغابوية ال تتجدد إال بصع

 ضيق، أو التي تتطلب ظروفا خاصة، كاألرز مثال.

فباستثناء السفوح المقابلة للتيارات الرطبة المحيطية حيث الظروف الميكرومناخية مالئمة 

لتجدد الغابات واستمرارية مختلف التشكيالت النباتية، تواجه المناطق األخرى صعوبة كبيرة على 

الدينامية النباتية، كما أن الحمولة الرعوية المرتفعة، وعدم احترام المناطق المسيجة، يعرقل  مستوى

 .(MAKRANE 2009بشكل كبير توازن العديد من األنظمة البيئة بغابة تافرت )

 تعتبر صعوبة التجدد الطبيعي لألنظمة الغابوية، بفعل اإلكراهات الطبيعية والبشرية

(LABHAR, 2003)متعدد األبعاد، إذ تجمع كل الدراسات، التي أنجزت حول جبال  ، خطرا

األطلس المتوسط، على أن اختفاء التجمعات النباتية المستقرة والمتوازنة إيكولوجيا، سيخلف 

 اقتصادي.-انعكاسات كارثية، على المستوى البيئي والسوسيو

 التعرية وتدهور األتربة  2.2

االنحدار، والتساقطات المطرية القوية التي غالبا ما إن تدهور وتراجع الغطاء النباتي وشدة 

تنزل على شكل زخات مطرية وعواصف رعدية، عوامل مناسبة لعمليات التعرية بمختلف أشكالها، 

وينتج عن هذه الظواهر تدهور األتربة التي تشكل قاعدة الحياة النباتية، كما أن عمليات غسل التربة 

 .(4الصورة وفي تراجع سريع ) ية المحاصيل ضعيفةفي المناطق الزراعية تجعل مردود

 ، منطقة فوق غابوية، واوسرى.نقص التغطية النباتية عنصر منشط للتعرية : 4الصورة 

 
 .7009المصدر : من عدسة مقران، ماي 
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وتظهر نتائج تعرية األتربة في سافلة حوض سبو األعلى، حيث توحل سد عالل الفاسي، 

م 2.70بفعل حمولة سبو وروافده التي ينبع جزء منها من جبل بويبالن، إذ يتم فقدان 
2
من األتربة في  

وحقينة مما ينعكس سلبا على األتربة الزراعية، (. 7009يا )وكالة الحوض المائي لسبو الهكتار سنو

 تي صرفت من أجلها ميزانيات ضخمة.السدود ال

 تدهور المراعي  2.3

يمثل التدبير السيئ الخطر الرئيسي بالنسبة للمراعي، فقد ساهم تحديث القطاع، واختفاء 

التقاليد، واالستغالل الجماعي، والترحال، والرعي الجائر، في تراجع المساحات الرعوية وتدهور 

ينعكس  واالعتماد اساسا على المراعي، في امتالك قطعان كبيرة العدد، إنتاجيتها، كما أن الرغبة

 سلبا على األشجار والنباتات الرعوية واألتربة.

إن اختالل التكاملية المجالية التي كانت سائدة قبل دخول االستعمار، والمتمثلة في تراجع 

مربي الماشية يقضون مدة الترحال بين الجبال والسهول في مختلف مناطق األطلس المتوسط، جعل 

 اتيـوصعوبة تجدد غطائها النب زمنية طويلة في الجبل، وهو ما أدى إلى تضرر المراعي

(JENNAN, 1986). 

الرعي الجائر وتردي وضعية المراعي، في عمق الصورة مأرزة في وضعية متقدمة  : 1الصورة 

 بالسفح الشرقي لجبل أحمار. من التدهور

 
 .7009مقران، ماي المصدر : من عدسة 

 تراجع التنوع البيولوجي  2.3

يعد تدهور األنظمة البيئية، وتعديل ظروف الوسط الطبيعي، عوامل متحكمة في تراجع 

التنوع البيولوجي، فتوزيع المساحات الزراعية على حساب الغابات، واالستغالل المكثف للموارد، 
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وتدمير التراث الطبيعي، ألحق ضررا بالغا باألوساط البيئية، وأثر بشكل سلبي على العشائر 

اإلحيائية بغابة تافرت، حيث إن العديد من األصناف النباتية والحيوانية أصبحت تصنف ضمن 

 األصناف النادرة أو المهددة باالنقراض، واختفى البعض اآلخر بشكل تام.

 الوحيش المهمة، المستوطنة، النادرة والمهددة بجبل بويبالن : توزيع أصناف 1جدول ال

 المجموع الزواحف الطيور الثدييات أنواع الوحيش

 10 51 22 9 عدد األصناف

HAUT-COMMISSARIAT DES EAUX & FORETS, 1996 : المصدر 

ويمس هذا التهديد بشكل أساسي األصناف الحيوانية، بسبب القنص ألغراض غذائية، أو 

 دفاعا عن القطعان التي تستهدفها األصناف الالحمة.

يتضح إذن أن األنظمة البيئية بجبل بويبالن قد عرفت اختالالت بيئية عميقة، تحت تأثير 

االستغالل المفرط وغير المعقلن لموارد المجال، الشيء الذي أنتج انعكاسات سلبية على المستويات 

 البيئية واالقتصادية واالجتماعية.

 التنمية المحلية تتطلب اعتماد مقاربات ذكية في تدبير الموارد الطبيعية  4

رغم التدهور المتقدم للغطاء النباتي الذي خلق مشاكل بيئية عميقة بغابة تافرت، فإن إمكانية 

صيانة هذا المجال الجبلي ال تزال قائمة، إذ ينبغي بذل مجهودات لتحقيق التوافق بين الرفع من 

 انه، وحماية الموارد الطبيعية، من خالل توجيه االهتمام إلى عدة ميادين مصيرية :مستوى عيش سك

  الصيانة والتدبير المستدام للموارد الغابوية، عن طريق مقاربات ترتكز على التدبير

الجماعي للغابات، وعدم استنساخ نفس أهداف مخططات التهيئة الغابوية، التي طبقت في 

إن المعرفة الجيدة بالظروف  ت طبيعية وبشرية مختلفة.مناطق أخرى تتميز بسياقا

المعيشية للسكان، خاصة وضعية القطاع الفالحي، وأنماط استغالل المجال الغابوي وشبه 

الغابوي، وتنظيم الساكنة المحلية في اطار تعاونيات أو جمعيات، والتوعية البيئية 

 امج التهيئة والتنمية الغابويةلمستعملي الموارد الغابوية، تعتبر مفاتيح إلنجاح برن

(NAGGAR. 2000) . 

  ،التنمية االقتصادية واالجتماعية، المرتكزة على تثمين الموارد المحلية التي يوفرها المجال

وتطوير إنتاجية الفالحة، وتحقيق التكاملية بين مختلف القطاعات، لرفع مداخيل السكان، 

، وتربية النحل، وقطاع (5002إديل،) إلى جانب تطوير القطاعات الواعدة، كالسياحة

وتحتل مسألة فك العزلة مكانة رئيسية في  .الصناعة التقليدية، لتخفيف الضغط على الغابات

صيرورة التنمية، إذ يتطلب األمر توفير التجهيزات األساسية التي تعرف المنطقة عجزا 

 مزمنا في نوعيتها وعددها.

  الهشة، عبر البرامج الهادفة الى إعادة التشجير، صيانة التوازنات الطبيعية واألوساط

 وحماية التربة، وتسييج المساحات المتضررة، واألنظمة البيئية المهددة بالتصحر،
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واالهتمام بالمراعي من خالل التشجير بالنباتات الرعوية، وتنظيم مستعملي الموارد 

 اد القرار.الغابوية في إطار جمعيات وتعاونيات، مع إشراكهم في عملية أتخ

 الخاتمة

رغم الغنى الطبيعي والبيئي لغابة تافرت، والذي يشكل عامال مهما لتحقيق التنمية المحلية، 

بهذا المجال الهش، فإن الواقع يعكس صورة مغايرة، حيث تتعدد مظاهر األزمة والتدهور والخلل 

 اقتصادية.-على المستويات البيئية والسوسيو

األزمة، عبر التدخالت، وأشكال االستغالل المكثف  ولإلنسان نصيب وافر في هذه

والمفرط والسيئ للموارد الغابوية بالتحديد، تحت ضغط اإلكراهات االقتصادية، ولمواجهة قساوة 

 المناخ الجبلي.

يتضح، إذن، أن مسألة صيانة التوازن البيئي بغابة تافرت، مرتبطة بإشكالية التنمية 

مكانيات الوسط لتحقيق التنمية المستدامة، يرتبط بإشراك جميع القروية، فاالستغالل األمثل إل

مستعملي الموارد الغابوية، من خالل مقاربات ونماذج تنموية جديدة تستهدف الرفع من وضعية 

عيش السكان، وتخفيض معدالت الفقر القروي الذي يدفع السكان الى الضغط الكثيف على الغابات 

 بهذه المنطقة الجبلية الهشة.

 لمراجع :ا

تساؤالت حول المؤهالت السياحية لألطلس المتوسط الشمالي الشرقي  7001ديل عمرو، إ

مطبعة انقوبرانت،  – 7001دجنبر  –ودورها في التنمية المحلية، مجلة دفاتر جغرافية العدد الثاني 

 .18-12فاس، ص 

رة امنشورات وز، الجبال المغربية مركزيتها، هامشيتها، تنميتها، 7002الناصري محمد، 

 الرباط. –الثقافة، مطبعة دار المناهل 

مديرية إعداد التراب الوطني،  -وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان 

مطبعة  ، المجال المغربي واقع الحال، مساهمة في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب،7000

 ص.572عكاظ، 

مصلحة المياه والغابات  –المديرية اإلقليمية للفالحة تازة  –وزارة الفالحة والتنمية القروية 

 .Iالجزء  –غابة تافرت  –، تهيئة غابات جبل بويبالن 5887

راة الثقافة، ا، الجبال المغربية مركزيتها، هامشيتها، تنميتها، منشورات وز7002 ،محمد الناصري

 اط.الرب -مطبعة دار المناهل 
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 عربية فهرسة
 

 2 ___________ والزمنية الروحية السلطتين بين بالمغرب ثقافي كتراث التصوف

 5 _______________________________________________ مقدمة

 5 __________________________________________  المنهجية 1

 6 _________________________  والسلطة والتصوف اإلسالمية التيارات 2

 6 ________________________________________  تاريخية نبذة 2.1

 7 _______________________ والزمنية الدينية السلطات على المتنافسون 2.2

 8_____________________________________________ "الرباط" 2.2.2

 8______________________________________ والطريقة" الزاوية" 2.2.2

 00 ____________________________________________ الجمعية 2.2.3

 00 _____________________________________________ الحزب 2.2.2

 05 _____________________________________________ الدولة 2.2.2

 02 _________________________________ والسياسة لدينيةا التيارات 2.2.6

 27 ____________________________ والطرقية للصوفية العامة المبادئ 2.2

 01 _______________________ مراتب الصوفية عند الوالية:  الوالية مبدأ 2.3.2

 01 _________________________________ والكشوف األولياء كرامات 2.3.2

 01 _____________________________ (ص) النبي من الصوفية مواقف 2.3.3

 50 ___________________________ واالتحاد والحلول الوجود وحدة مبدأ 2.3.2

 22 _______________________________  والسلطة الدين بين الزاوية 3

 23 _________________ والعداء المهادنة بين:  والمخزن والرباطات الزوايا 2.3

 23 ______________________________________ الزوايا من نماذج 2.2

 الزاوية ورباط بمراكش وبتامصلوحت بأزمور تيط برباط األمغاريين الشرفاء 3.2.2

 52  الريسونية

 51 _________ والصمود للتألق خاص نموذج درعة بتامكروت الناصرية الزاوية 3.2.2

 32 _______________________________________  الدولة أزمات 3.3

 20 ____________________________________ الموحدية الدولة أزمة 3.3.2

 25 لإلمارة تتوق الزوايا جعلت هـ 22 القرن من األول النصف خالل المغرب أزمات 3.3.2

 25 __________________________________ العلويين عهد في الزوايا 3.3.3
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 33 _____________________________________  واإلمارة الزاوية 3.4

 22 _________________________________ واإلمارة السماللية الزاوية 3.2.2

 22 __________________________________ واإلمارة الدالئية الزاوية 3.2.2

 32 _____________________________ مستحدثة باستراتيجيات الزاوية 2.3

 22 ___________________ 21 القرن خالل بالمغرب الدرقاوية الزاوية سيادة 3.2.2

 23 _________ الحضري المجال لهيكلة جديدة استراتيجية تطور الكتانية الزاوية 3.2.2

 23 _________________ والزوايا المخزن بين والجبائية االقتصادية العالقات 3.2.3

 83 ______________________________________________ خاتمة

 الشرقي، المتوسط األطلس تافرت، بمنطقة المحلية والتنمية الغابوية المؤهالت
 22 _____________________________________________ المغرب

 28 _____________________________________________ : مقدمة

 22 _________________________________  بتافرت الغابوية الثروة 1

 25 _____________________  الغابوية للموارد البشري االستغالل أشكال 2

 22 _____________________________________ للرعي مجال الغابة 2.3

 27 ___________________________________ التدفئة حطب تغاللاس 2.2

 27 ______________________ المحلية للجماعات مداخيل الغابوية الموارد 2.2

 23 ______________  البيئة على تافرت لغابة البشري االستغالل انعكاسات 3

 21 ____________________________ باالنقراض مهددة غابوية أصناف 2.3

 25 __________________________________ الطبيعي التجدد صعوبة 2.2

 25 __________________________________ األتربة وتدهور التعرية 2.2

 22 _______________________________________ المراعي تدهور 2.3

 22 _________________________________ البيولوجي التنوع تراجع 2.3

 52 ___  بيعية الط الموارد تدبير في ذكية مقاربات اعتماد تتطلب المحلية التنمية4

 58 _____________________________________________ الخاتمة

 

 


