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   م�خص:

�ســ�� هــذا املقــال إ�ــ� التعر�ــف بتجر�ــة االقتصــاد التعــاو�ي بــإقليم جرســيف �ــ� قطــاع حيــوي هــو الفالحــة، و�ــ�   

% 90ألــف هكتــار ( 20مجــال، أك�ــ� حيو�ــة بــاإلقليم وهــو قطــاع الز�تــون الــذي تقــدر املســاحات املغروســة منــھ بنحــو 

 % م��ا.67رحو وتادرت ع�� نحو من مساحة األرا��ي امل�جرة باإلقليم)، ��يمن جماع�ي هوارة أوالد 

وع�ــ� الــرغم مــن هــذه األهميــة، فالقطــاع �عــا�ي جملــة مــن املشــا�ل أبرزهــا مشــ�ل التســو�ق الــذي يــتم �ــ� جــزء   

مهــــم منـــــھ عـــــن طر�ــــق الوســـــطاء والتجـــــار الــــذين يراكمـــــون األر�ـــــاح ع�ــــ� حســـــاب الفالحـــــ�ن، ال�ــــ�يء الـــــذي دفعهـــــم إ�ـــــ� 

عــات النفــع االقتصــادي مــن أجــل تثمــ�ن املنتــوج والوصــول إ�ــ� التجــارة االنخــراط �ــ� مجموعــة مــن التعاونيــات ومجمو 

العادلة، لكن هذه التنظيمات تظل �عا�ي من جملــة مــن اإلكراهــات مثــل ضــعف التــأط�� البشــري وضــعف الفعاليــة، 

 وغياب ثقافة املشاريع...

 -مجموعــات النفــع االقتصــادي -مســالك تجــارة الز�تــون  -إنتــاج الز�تــون  -العمــل التعــاو�ي ال�لمــات املفــاتيح:       

 املشروع ال��ا�ي. -التجارة العادلة
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Résumé : 

Ce présent article a pour objectif de faire connaître et d’informer sur l’expérience de l’économie 

social dans la région de Guercif dans le domaine de l’agriculture, un secteur constituant l’une des 

composantes essentielle de l’économie nationale, en particulier du monde rural, surtout dans le 

secteur des olives qui présente 17000 ha des terres cultivables, soit 90%  de la superficie implantée 

dans la région. Les communes de Houara et Taddart monopolisent environ 67% de ses terres. 

Malgré cette importance, le secteur et confronté à nombreux problèmes, surtout celui de la 

commercialisation qui, en partit importante, se fait par les commerçants les spéculateurs qui 

amassent des bénéfices au détriment des agriculteurs, ce qui les poussés à s’intégrer dans un 

ensemble de coopératives et dans des groupes d’intérêt économiques visant la valorisation du 

produit, cependant ces organismes se heurtent à un ensemble de contraintes tel que l’encadrement 

faible des personnes, l’inefficacité et l’absences de la cultures des projet. 

Les mots clés: 

Economie social- production des olives- Itinéraires du commerce d’olives-  Groupes d’intérêt 

économiques- commerce équitable -  projet territorial. 
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 مقدمة:

ــا إلنتـــــاج الز�تـــــون، �ســـــبب وفـــــرة مواردهـــــا املائيـــــة  �شـــــ�ل إقلـــــيم جرســـــيف بصـــــفة عامـــــة منطقـــــة مؤهلـــــة طبيعيـــ

 السطحية (واد ملو�ة، واد ملولو، وواد امسون) وا�جوفية، مع شساعة السهول، ومالءمة ال��بة.

زال �عــا�ي جملــة وقــد عرفــت هــذه الغراســة ز�ــادة مهمــة �ــ� املســاحات املغروســة وحجــم اإلنتــاج، لكــن القطــاع ال  

من املشا�ل أبرزها مش�ل التسو�ق الــذي يــتم �ــ� جــزء مهــم منــھ عــن طر�ــق الوســطاء والتجــار الــذين يراكمــون األر�ــاح 

ع�� حساب الفالح�ن، كما أن حصــة معت�ــ�ة مــن املنتــوج �ســوق خامــا إ�ــ� أقــاليم �عيــدة مــا يحــرم املنطقــة مــن إم�انيــة 

مـــن ا�حصـــول ع�ـــ� فـــائض القيمـــة الناتجـــة عـــن التحو�ـــل، ال�ـــ�يء الـــذي تطـــو�ر قطـــاع الشـــغل ف��ـــا، و�حـــرم الفالحـــ�ن 

دفعهــم إ�ــ� االنخــراط �ــ� مجموعــة مــن التعاونيــات ومجموعــات النفــع االقتصــادي مــن أجــل تثمــ�ن املنتــوج، لكــن هــذه 

التنظيمــــات تظــــل �عــــا�ي مــــن جملــــة مــــن اإلكراهــــات مثــــل ضــــعف التــــأط�� البشــــري وضــــعف الفعاليــــة، وغيــــاب ثقافــــة 

 .املشاريع..

 �� مجموعة من اإلش�اليات سنحاول مقار���ا ع�� النقاط اآلتية:

إبراز أهمية قطاع الز�تون بإقليم جرسيف، مع إظهار مسالك تجارة الز�تــون بــاإلقليم ال�ــي  -

 يحتكرها الوسطاء 

الوقوف عند أهمية النسيج التعاو�ي املرتبط بقطاع الز�تون، مــع تقيــيم تجر�ــة التعاونيــات  -

 االقتصادي، ورصد إكراها��ا،  ومجموعات النفع

بلورة تصــور مالئــم، واق��احــات عمليــة لل��ــوض بالقطــاع التعــاو�ي بــاإلقليم، مــن أجــل تنميــة  -

اقتصادية واجتماعية �س��دف تحس�ن ظروف عيش الساكنة، من خــالل بنــاء مشــروع ترا�ــي باملنطقــة 

 تحملھ مجموع�ي النفع االقتصادي "أوليفيا جرسيف" و"ز�تون تادرت".

ــ� مقار�ـــة هـــذه اإلشـــ�االت م ــا، تـــم االعتمـــاد �ـ ــ� العمـــل البيبليـــوغرا�� والوثـــائق اإلدار�ـــة –ن�جيـ ــافة إ�ـ ع�ـــ�  -باإلضـ

البحث امليدا�ي الذي اتخذ من االستمارة وسيلة لتقييم عالقة الفالح�ن بالعمل التعاو�ي من جهة (اســتمارة موجهــة 
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تواجــھ العمــل التعــاو�ي مــن جهــة ثانيــة (اســتمارة خاصــة  إ�ــ� الفالحــ�ن)، ورصــد أوضــاع التعاونيــات والصــعو�ات ال�ــي

 بالتعاونيات).

I-  ــن نمــــــط اإلنتــــــاج ــ�، لكــــ ــاد ا�ح�ــــ ــة االقتصــــ ــدة لتنميــــ ــاق واعــــ ــاع الز�تــــــون: آفــــ ــة قطــــ أهميــــ

 والتسو�ق ا�حالي�ن غ�� مناسب�ن لتثم�ن الز�تون 

باهتمام كب��، ال��يء الــذي يت�ــح مــن �عد إقليم جرسيف من األقاليم املغر�ية ال�ي تحظى ف��ا �جرة الز�تون 

 خالل التطور املستمر للمساحات املغروسة وحجم اإلنتاج.

 توسع مستمر للمساحة املغروسة: -1

 25�عت�� الز�تون املورد االقتصادي الرئي��ي للفالح�ن باإلقليم، حيث تقدر املساحات املغروســة منــھ بأز�ــد مــن 

 5400مــا خــالل الســنوات األخ�ــ�ة حيــث انتقلــت مــن املســاحة مــن ألــف هكتــار. وقــد عرفــت هــذه املســاحات تطــورا مه

أي بمعـــــدل  2010/2011هكتـــــار خـــــالل املوســـــم الفال�ـــــ�  17000، إ�ـــــ� 1998/1999هكتـــــار خـــــالل املوســـــم الفال�ـــــ� 

و�شــ�ل هــذه  2017.1ألــف هكتــار ســنة  25ثــم  ،2016/ 2015ألــف هكتــار موســم    20هكتار سنو�ا، لتصل إ��    1200

وهــو  2مــن مجمــوع مســاحة األ�ــجار املثمــرة بــاإلقليم،  %90% من مجمــوع األرا�ــ�ي الصــا�حة للزراعــة و 17املساحة  

مــن املســاحة املغروســة بــاملغرب؛ و�شــ�� هنــا إ�ــ� أن املســاحات املغروســة بــالز�تون بــاإلقليم مســقية  %2.17مــا �عــادل 

  3.%100بنسبة 

ــ�ن جمـــاع�ي هـــوارة أوالد رحـــ  ــاإلقليم (و��مـ ــة بالز�ـــات�ن بـ ــادارت ع�ـــ� معظـــم املســـاحات املغروسـ %)، حيـــث  67و وتـ

�ــ� نفــس ال��تيــب، وذلــك �ســبب الــتحكم �ــ�   %26.97و %40.32تحــتالن املــرتب�ن األو�ــ� والثانيــة ع�ــ� التــوا�� بنســب�ي 

 
 .2017مركز االستشارة الفالحية بجرسيف،  - 1
 .1:): معطيات حول قطاع الز�تون باقليم جرسيف، ص2012املدير�ة اإلقليمية للفالحة بتازة ( - 2
ا، �ليــة )، التنمية ال��ابية و�عداد ا�جال باملناطق السهو�ية،: دراسة جماع�ي تادرت وهوارة أوالد رحو ، أطروحــة لنيــل الــدكتوراه �ــ� ا�جغرافيــ 2014عبد النور صديق ( - 3

 .136اإل�سانية بالقنيطرة، ص:  اآلداب والعلوم  
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 4تر�يـــة املاشـــية، امليـــاه الباطنيـــة عـــن طر�ـــق ال�ـــخ وامليـــاه الســـطحية، إضـــافة إ�ـــ� االســـتقرار الســـ�ا�ي وتراجـــع �شـــاط

 فضال عن أهمية العائد املادي الذي أصبحت توفره غراسة الز�تون.

 : توزيع املساحة املغروسة بالز�تون باإلقليم حسب ا�جماعات1إطار رقم

 

 2015 سنةاملدير�ة اإلقليمية للفالحة بتازة  مصدر:

 الز�تون تطور مهم لإلنتاج، وتحو�ل املنتوج غ�� مناسب لتثم�ن  -2

، إ�ــ� نحــو 2005/2006ألــف طــن موســم  18�عرف إنتاج الز�تون باإلقليم تزايدا مستمرا، حيث انتقل من نحــو 

طنــا ســنة  62500 ثــم، 2015/ 2014ألــف طــن خــالل املوســم الفال�ــ�   40، مقابــل  2011/  2010ألف طن موســم    30

ن �ســـبة مهمـــة مـــن املغروســـات تقـــدر بنحـــو ، و�توقـــع ان يتضـــاعف اإلنتـــاج خـــالل الســـنوات القليلـــة القادمـــة أل 2017

مــع عــدم االنتظــام �ــ� اإلنتــاج الــذي ��ــجل  5تظل غ�� منتجــة حاليــا �ســبب عمرهــا الــذي يقــل عــن ســبع ســنوات.  40%

ــا م�حوظــــا خــــالل �عــــض املواســــم، وذلــــك بمعــــدل ثــــالث مــــرات �ــــل  و�ــــرتبط ذلــــك �عــــدم انتظــــام  6ســــنوات، 10تراجعــ

لبا ع�ــ� صــبيب األوديــة، وخاصــة خــالل فصــل الصــيف حيــث �شــتد الطلــب التســاقطات مــن ســنة ألخــرى، مــا يــؤثر ســ 

 
 .341، ص: �لية اآلداب والعلوم اإل�سانية ، وجدة): تحوالت البوادي والتمدين بالر�ف الشر��، أطروحة لنيل الدكتوراه �� ا�جغرافيا،  2001عالل  زروا�� ( -4
 2017 -2016معطيات مركز االستشارة الفالحية بجرسيف،  - 5
 .29بجرسيف، ص:  33-05قطاع الز�تون بإقليم جرسيف وال��تيبات التقنية املواكبة، وثائق مركز األشغال الفالحية رقم  )، تنمية2010محمد قرواش ( - 6
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ع�ـــ� املـــاء، إضـــافة إ�ـــ� �عـــض األمـــراض، ومـــا �عـــرف �ـــ� أوســـاط الفالحـــ�ن "باملياومـــة" أي �عاقـــب ســـنوات إنتاجهـــا مهـــم 

 وأخرى ذات إنتاج ضعيف... 

ــا ينـــــاهز  13معصـــــرة تقليديـــــة و 300 وتتم�ـــــ� بنيـــــة تحو�ـــــل املنتـــــوج باملنطقـــــة بتنوعهـــــا، إذ يتـــــوفر اإلقلـــــيم ع�ـــــ� مـــ

وحــدات صــغرى لتصــب�� الز�تــون، لكــن معظــم هــذه الوحــدات ت��كــز بجمــاع�ي تــادارت وهــوارة أوالد رحــو  8عصــر�ة و

(ا�جــــدول وا�خر�طــــة �عــــده)، نظــــرا لقر��مــــا مــــن مدينــــة جرســــيف ومــــن ا�حــــاور الطرقيــــة الرئيســــية، و�التــــا�� إم�انيــــة 

 لوحدهما تل�ي اإلنتاج الذي يمون هذه الوحدات. �سو�ق املنتجات، إضافة إ�� �و��ما تحققان

 : توزيع وحدات تحو�ل الز�تون بإقليم جرسيف2رقم  إطار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذكره سبق )، 2014(صديق: عبد النور املصدر 
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 : توزيع وحدات تحو�ل الز�تون بإقليم جرسيف حسب ا�جماعات. 3إطار رقم 

 ا�جماعات 
 مصا�ع التصب�� العصر�ة املعصرات  املعصرات التقليدية

 النسبة % العدد  النسبة % العدد  النسبة % العدد 

 12.5 1 15,38 2 11.67 35 تادارت 

 75 6 61,53 8 50 150 هوارة اوالد رحو

 12.5 1 15,38 2 2 6 جرسيف 

 0 0 7,69 1 36,33 110 با�� ا�جماعات

 100 8 100 13 100 301 ا�جموع 

 2017، مع تحقيق ميدا�ي سنة 2015املدير�ة اإلقليمية للفالحة بتازة،  املصدر: معطيات 

طــن بمثيال��ــا  4000طــن بالوحــدات التقليديــة، ونحــو 1000وتبلــغ الكميــة املعصــورة مــن الز�تــون بــاإلقليم زهــاء 

 طنا بجميع الوحدات.  870العصر�ة، فيما تصل كمية الز�ت املستخلصة إ�� 

طــن، غ�ــ� أن الوحــدات ا�حليــة بــاإلقليم، ال تقــوم بتصــب��  15000أمــا الكميــة ا�خصصــة للتصــب��، فتصــل إ�ــ� 

طـــن، و�ـــالرغم مـــن ضـــعف هـــذه الكميـــة  املصـــ��ة، فـــإن أك�ـــ� مـــن نصـــفها يصـــدر إ�ـــ� خـــارج أرض الـــوطن.  4000ســـوى 

إ�ــ� الــدول األورو�يــة، أمــا البــا��  من منتوجات الز�تون املص��ة من طرف مؤسسة �ونوليك  %87.7فمثال يتم �سو�ق  

  7إ�� فاس). %7.8نحو مراكش، و %7.5فيوجھ نحو األسواق الداخلية ( 

أما با�� املنتوج ا�جرسيفي من الز�تون الذي لم �ستطع املعامل املتواجدة باملنطقة تحو�لھ، فيتم توج��ھ خاما 

ث أصبحت منطقة جرســيف تــزود املعامــل املغر�يــة إ�� عدة مدن مغر�ية كفاس وتاور�رت ومراكش والقنيطرة...، حي

 
 342): تحوالت البوادي والتمدين بالر�ف الشر��، مرجع سابق ذكره، ص 2001عالل زروا�� ( 7
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وهــو دليــل ع�ــ� ا�جــودة والســمعة ال�ــي يحظــى ��ــا هــذا املنتــوج، مــع   8مــن إنتــاج الز�تــون ا�خصــص للتصــب��، %20ب 

 التأكيد ع�� أن ذلك يحرم املنطقة من فائض القيمة عند التصنيع، ومن فرص حقيقية للشغل.

 ا�جرسيفي إ�� عدة مناطق مغر�ية: �سو�ق الز�تون ا�خام 4إطار رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2012املصدر:استمارة موجهة إ�� مجموعة من أر�اب املصا�ع باإلقليم سنة 

 

 

 

 
8-Direction de l’Aménagement des Territoires ,(2002) : étude sur le développement des bassins d’emplois, cas des systèmes productifs localisés (SPL) au Maroc, 

diagnostic stratégique du système productif oléicole de la région de Guercif, rapport final, n° 9, P.5. 
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 سوء التسو�ق: مش�ل حقيقي �ع��ض تطو�ر قطاع الز�تون باإلقليم -3

مــا �ع�ــي فقــدان املز�ــد -باإلضافة إ�� توجيھ جزء مهم من اإلنتاج ا�خام ا�جرسيفي نحــو منــاطق مغر�يــة مختلفــة

�عا�ي املنتجون من �عــدد الوســطاء  -من أيام العمل ال�ي يوفرها قطاع تحو�ل الز�تون وضعف القيمة عند التسو�ق

مها البيع با�جملــة �ــ� ا�حقــل (ع�ــ� ال�ــجرة) بنســبة �� عملية التسو�ق، ذلك أن عمليات البيع تتم �عدة طرق؛ من أه

) فيــتم �ســو�قھ عــن طر�ــق الوســطاء %40، أمــا بــا�� املنتــوج (%10، والبيــع �عــد ا�ج�ــي مــن طــرف الفــالح بنســبة 50%

ويســتفيد هــؤالء الوســطاء مــن أهــم العائــدات املاديــة ال�ــي مــن املف�ــ�ض أن تــذهب إ�ــ� جيــوب  9والسماســرة والتجــار؛

 صغار الفالح�ن. 

 : تنظيم �سو�ق منتوج الز�تون بإقليم جرسيف5إطار رقم 

 

 

 
 .5): قطاع الز�تون. مرجع سبق ذكره، ص 2012املدير�ة اإلقليمية للفالحة بتازة ( -9
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Source : Direction de l’aménagement des territoires (2002) : étude sur le développement des 

bassins d’emplois, cas des systèmes productifs localisés (SPL) au Maroc, diagnostic stratégique du 

système productif oléicole de la région de Guercif, op cit ; P13. 

ة أخـــرى �عـــا�ي القطـــاع مـــن غيـــاب ســـوق مـــنظم متخصـــص، حيـــث يـــتم البيـــع بأســـواق عشـــوائية، تظهـــر مـــن جهـــ 

ـ�ـالفطر حــ�ن يحــل موســم ج�ــي الز�تــون؛ مــا يفــوت ع�ــ� املنتجــ�ن واملســ��لك�ن فــرص االســتفادة مــن مســالك �ســو�ق 

كنــة مــن أجــل تجــارة وا�حة، ويعطي فرصة للوسطاء والسماسرة ملراكمة األر�اح؛ ما يفرض البحث عن البــدائل املم

عادلــــة ترا�ــــ� حقــــوق صــــغار املنتجــــ�ن، و�ســــاعدهم ع�ــــ� �ســــو�ق منتجــــا��م �ــــ� أفضــــل الظــــروف داخليــــا أو خارجيــــا، 

 و�أسعار عادلة.

 

 : سوق تقليدي عشوائي للز�تون بجماعة هوارة أوالد رحو 6إطار رقم 
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II-  التعــــاو�ي مــــن أجــــل تثمــــ�ن سلســــلة ثقافــــة تــــدب�� الز�تــــون �ــــ� طــــور التحــــول: ظهــــور العمــــل

 اإلنتاج

، 2012إ�� غاية  46تفيد املعطيات املتوفرة لدى مكتب تنمية التعاون أن عدد التعاونيات بإقليم جرسيف بلغ 

، و�شتغل جميعها بالقطاع الفال�ــ� %58.70م��ا) توجد بجماع�ي تادارت وهوارة أوالد رحو، أي ما �سبتة   27جلها (

 نتاج التالية: ا�حليب والز�تون وتر�ية املاشية.وخاصة �� سالسل اإل 

 : توزيع �عاونيات االقتصاد االجتما�� با�جماعات القرو�ة إلقليم جرسيف 10إطار رقم 

 الرأسمال بالدرهم  عدد املتعاون�ن غ�� النشيطة العدد  ا�جماعة

العد 

 د 

 % العدد  % العدد  % العدد  %

هوارة اوالد 

 رحو 

13 28.26 04 40 986 37.78 1229000 38.92 

 15.68 495100.00 48.58 1268 10 01 30.44 14 تادارت  

 32.17 1016000 4.94 129 20 02 21.74 10 برك�ن

 2.50 78800 5.29 138 10 1 10.87 05 ملر�جة 

رأس 

 لقصر

3 06.52 2 20 31 1.19 223000 7.06 

 3.67 116000 02.17 58 00 0 02.17 01 صا�ا 
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 100 3157900.00 100 2610 100 10 100 46 ا�جموع 

  : Office du développement de la Coopération Délégation Régionale d’Al Hociema, Source

2011,  récapitulatif des coopératives par province et par secteur . p. 1 à 3 

مــن مجمـــوع  %86.36منخرطــا بنســـبة   2254وع�ــ� مســتوى التـــأط�� يقــدر عـــدد املتعــاون�ن با�جمــاعت�ن بحـــوا��  

 متعاونا.  2610املتعاون�ن باإلقليم والبالغ عددهم 

 �عاونيات االقتصاد االجتما�� بقطاع الز�تون: دينامية مهمة، وقصور �� األداء 2-1

مــن التعاونيــات بجمــاع�ي تــادارت  %53.85الســنوات األخ�ــ�ة حيــث إن عرف العمل التعاو�ي بإقليم جرســيف �ــ�  

، و�شـــتغل 2005وهـــوارة أوالد رحـــو ع�ـــ� ســـبيل املثـــال تأسســـت �عـــد انطـــالق املبـــادرة الوطنيـــة للتنميـــة البشـــر�ة ســـنة 

 %71.42بالنســــبة �جماعــــة هــــوارة، و %46.15معظــــم التعاونيــــات با�جمــــاعت�ن �ــــ� قطــــاع الز�تــــون، بنســــبة تصــــل إ�ــــ� 

ماعة تادارت؛ لكن هذه التعاونيات تواجھ صعو�ات كب��ة، كما �ع�� عن ذلك واقع أشهر وأقــدم �عاونيــة للز�تــون بج

 .�عاونية ال��ضة إلنتاج و�سو�ق وتحو�ل الز�تون باإلقليم، و�� 

و�ـــ� �عاونيــة فالحيـــة ��ــتم بجمـــع وتحو�ــل الز�تـــون وذلــك بمحـــض  1983أكتــو�ر  3تأسســت هـــذه التعاونيــة يـــوم 

 إرادة مجموعة من فال�� ا�جماعة.

درهــم و�ــان عــدد  100منخرطــا، و�ــان ثمــن الســهم �ــ� البدايــة يصــل إ�ــ�  42�انــت التعاونيــة تضــم عنــد تأسيســها 

درهـــــم وقـــــد اســـــتفادت هـــــذه  32 800.00أســـــهم. أمـــــا رأس مالهـــــا ف�ـــــان يصـــــل إ�ـــــ�  5إ�ـــــ�  1امتالكهـــــا محصـــــورا مـــــا بـــــ�ن 

ميــــة، وتتمثــــل �ــــ� منحهــــا خــــالل املوســــم التعاونيــــة مــــن مســــاعدة قــــدم��ا لهــــا وزارة الفالحــــة �ــــ� �ــــخص املدير�ــــة اإلقلي

 �جرة من الز�تون. 9000صندوق و  100أك�� من  90-89الفال�� 
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غ�ـــ� أن التعاونيـــات رغـــم هـــذه املســـاعدات ال�ـــي حصـــلت عل��ـــا، أصـــبحت تتخـــبط �ـــ� عـــدة مشـــا�ل أهمهـــا غيـــاب 

لدراســـة مشـــ�ل  1990 أكتـــو�ر 30املصـــار�ف الالزمـــة القتنـــاء تجه�ـــ�ات لتصـــنيع الز�تـــون، لـــذلك عقـــد جمـــع عـــام يـــوم 

درهــم، وا�حــد األد�ــى  1000درهــم إ�ــ�  100املصــار�ف وتمــت املصــادقة خــالل هــذا ا�جمــع ع�ــ� رفــع حصــة الســهم مــن 

منخرطــا ليــتم حصــر الئحــة  32، وقــد نــتج عــن هــذا القــرار ا��ــحاب 10ملساهمة �ل منخرط خمسة أسهم كحد أد�ــى

درهما، وقد مكن هــذا املبلــغ مــن قيــام  465  000.00اونية  سهما، ليصبح رأسمال التع  465املستفيدين بما مجموعھ  

صــهار�ج صــغرى  10طنــا، و�نــاء  150صهار�ج ك�ــ�ى بطاقــة اســتيعابية تقــدر ب  10التعاونية �عدة أ�شطة أهمها: بناء 

برميــل للتصــب��، حفــر ب�ــ� و�نــاء  100أطنــان، شــراء  10مــن أجــل تصــب�� الز�تــون األخضــر بطاقــة اســتيعابية تقــدر ب 

 طاوالت لفرز الز�تون إضافة إ�� مكتب وكرا��ي... 8، شراء 3م 160للماء بطاقة خزان 

درهمــا،  411 340.00طن من الز�تون قصد تصنيعھ بت�لفة  000181تم إدخال  92-91خالل املوسم الفال�� 

ت فقـــد امتنعـــ  93-92درهـــم، أمـــا خـــالل موســـم  85 416.05ال�ـــ�يء الـــذي جعـــل التعاونيـــة تحقـــق ر�حـــا مهمـــا قـــدر ب  

التعاونية عن متا�عة �شاطها وهذا راجع، حسب االستمارة املعبأة، إ�� ال�جز املــا��، مــع أن التعاونيــة �ــجلت أر�احــا 

مهمــة خــالل املوســم املا�ــ�ي ، ال�ــ�يء الــذي يو�ــح ســوء التســي�� الــذي يطبــع عمــل هــذه التعاونيــة. وهــذا مــا ســنقف 

للكيلــوغرام،  5.40طنــا بــثمن  149 654مــا مجموعــھ حيــث قامــت التعاونيــة بإدخــال  1996-1995عليھ خــالل موســم  

طنــا نتيجــة ســوء املراقبــة فخســرت  20درهمــا �ــ� األســواق، كمــا تــم إتــالف وضــياع  5.20�ــ� حــ�ن ـ�ـان ثمنــھ ال يتعــدى 

درهــم، وهــو آخــر موســم بالنســبة لنشــاط هــذه التعاونيــة، حيــث يكتفــي حاليــا  165 000التعاونيــة خــالل هــذا املوســم 

 بكرا��ا رفقة التجه��ات للمستثمر�ن ا�خواص، و�ن �ان هذا مخالفا للقوان�ن املنظمة التعاونيات.القائمون عل��ا 

و�ع�ــ� هــذه التعاونيــة بحــق عــن املشــا�ل ال�ــي �عيشــها �عــض التعاونيــات، واملتجليــة �ــ� ســوء التســي��، إذ بــالرغم 

 ط��ا.من �ون هذه األخ��ة �انت تحقق أر�احا مهمة إال أن مص��ها �ان توقف أ�ش
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أما با�� التعاونيات فأق��ى ما ��تم بھ حاليــا هــو عصــرنة عمليــة عصــر الز�ــوت لفائــدة املنخــرط�ن، لكــن دون أن 

ــا  ــاذ التـــداب�� املناســـبة لـــذلك (التلفيـــف، اإلشـــهار، التوزيـــع...)، إذا مـ ــ� التســـو�ق ا�جمـــا�� للمنتـــوج، واتخـ ير�ـــ� ذلـــك إ�ـ

ة تــــادرت، لك��ـــا تواجـــھ صـــعو�ات كب�ـــ�ة ع�ـــ� مســـتوى التســــو�ق، اســـتثنينا �عاونيـــة واحـــدة (�عاونيـــة النجـــاح) بجماعـــ 

 11يمكن حصرها ��:

 املشا�ل املرتبطة بالتعاونيات نفسها: -أ

وخاصـــة ضــــعف الكفـــاءة �ــــ� التســــي�� والتـــدب�� لــــدى أغلـــب األجهــــزة املســــ��ة، وتف�ـــ�ى ظــــاهرة األميـــة �ــــ� صــــفوف  

امل�اتب املس��ة للتعاونيات، وضعف التمو�ل الذا�ي (ضــعف الرســاميل)، مــع اعتمــاد التعاونيــات ع�ــ� �شــاط أحــادي 

(unifonctionaire ) توظيف أطر كفأة، وتدخل عوامل خارجية ، عالوة ع�� �شتت العمل التعاو�ي باملنطقة، وعدم

 �� العمل التعاو�ي (قبلية، انتخابية، سياسية)، ومشا�ل التسو�ق...

 املشا�ل املرتبطة با�حيط: -ب

عــدم انفتــاح التعاونيــات و ضعف التنســيق مــا بــ�ن املصــا�ح واإلدارات املتدخلــة �ــ� القطــاع التعــاو�ي،وتتج�� ��   

 غياب تمثيلية ملكتب تنمية التعاون باإلقليم.إضافة إ��  ع�� ا�حيط املؤسسا�ي،
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مجموعــــات النفــــع االقتصــــادي: ديناميــــة تنمو�ــــة طموحــــة مــــن أجــــل ال��ــــوض بقطــــاع الز�تــــون، �ــــ� أفــــق  2-2

 لصغار املنتج�ن 12تحقيق تجارة عادلة 

با�جموعات ذات النفــع املتعلق  13-97يتم تأسيس هذا النوع من التنظيمات بناء ع�� مقتضيات القانون رقم 

ــار�خ  1-99-12االقتصـــادي الصـــادر بتنفيـــذه الظه�ـــ� رقـــم  )، والـــذي 4678(ا�جر�ـــدة الرســـمية رقـــم  1999ف��ايـــر  5بتـ

 تنص مادتھ األو�� ع�� ما ي��:

"يجــــوز الثنـــــ�ن أو أك�ـــــ� مـــــن األ�ـــــخاص املعنـــــو��ن أن يؤسســـــوا فيمـــــا بيـــــ��م مجموعـــــة ذات نفـــــع اقتصـــــادي ملـــــدة 

محـــددة أو غ�ـــ� محـــددة ��ـــدف ��ـــخ�� �ـــل الوســـائل ال�ـــي مـــن شـــأ��ا �ســـهيل أو تنميـــة النشـــاط االقتصـــادي ألعضـــا��ا 

النشاط االقتصــادي ألعضــا��ا، وأن وتحس�ن أو إنماء نتائج هذا النشاط، و�جب أن ي�ون �شاط ا�جموعة مرتبطا ب

 ال يكت��ي سوى طا�ع ثانوي بالنسبة لهذا النشاط. وال يتمثل هدف ا�جموعة �� تحقيق أر�اح لفائد��ا". 

وقـــــد عـــــرف إقلـــــيم جرســـــيف تأســـــيس مجمـــــوعت�ن للنفـــــع االقتصـــــادي، تحمـــــل األو�ـــــ� اســـــم "أوليفيـــــا جرســـــيف" 

ادرت" با�جماعــة القرو�ــة لتــادرت. وقــد تأسســت ا�جموعتــان ملــدة بجماعــة هــوارة أوالد رحــو، و�ســ�ى الثانيــة "ز�تــون تــ 

ســـنة، وذلـــك �غـــرض إنتـــاج الز�تـــون بطـــرق حديثـــة والرفـــع مـــن إنتاجيتـــھ، و�ســـو�ق الز�تـــون ومشـــتقاتھ مـــن خـــالل  99

 13�شاط صنا�� وتجاري وما�� واجتما�� لفائدة أعضا��ما.

، نجــدها متطابقــة، وتتمثــل �ــ� تثمــ�ن وتخــز�ن وعنــد تفحــص قائمــة األهــداف ال�ــي حــدد��ا �ــل مجموعــة لنفســها

منتوجات الز�تون ومشتقاتھ، و�سو�ق الز�تون وز�ــت الز�تــون ومشــتقا��ما واملنتوجــات الناتجــة عــن �ــجرة الز�تــون، 

فضــال عــن شــراء املــواد والســلع الوســيطة الالزمــة لتصــنيع، وتلفيــف و�ســو�ق منتجــات الز�تــون، و��شــاء شــبكة توزيــع 

 
مفهوم  - 12 سنة    ظهر  تأسست  ال�ي  العاملية  "أوكسفام"  مؤسسة  مؤسسة  يد  ع��  ج��  �ش�ل  العادلة  ��  1942التجارة  وال�ي  من  ،  اتحاد  عن  عبارة 

العادلة، التجارة  اتحادات ك��ى فكرة �شر  أر�ع  تتب�ى  "أوكسفام"  و��� جانب  الفقر.  ال�ي تكرس �شاطا��ا �حار�ة  ا�ح�ومية  و�� االتحاد   املنظمات غ�� 

املؤسسات وشبكة  العادلة،  والتجارة  التجار�ة  للعالمات  الدولية  واملنظمات  ��ولندا،  العادلة  للتجارة  حوا��   الدو��  تمثل  ال�ي  األور�ية  العاملية  التجار�ة 

 من مؤسسات التجارة العادلة، واالتحاد األور�ي للتجارة العادلة الذي يملك مكتبا خاصا �� بروكسيل للدفاع عن قضايا التجارة العادلة.  2500

 .82 -81�، ص ص ): مغرب بال فقر، مطبعة ا�خليج العر�ي، الطبعة األو�2016أنظر: عبد الوهاب إيد ا�حاج (
13-    �� النفع االقتصادي أوليفيا جرسيف  النفع 2012يونيو    20جميع املعلومات الواردة �� هذه الفقرة مستقاة من عقدة إ�شاء مجموعة  ، وعقدة إ�شاء مجموعة 

  . 2015شتن��  14االقتصادي ز�تون تادارت، بتار�خ، 
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ا�خامة وا�حولة، وتوف�� خدمات نقــل منتجــات الز�تــون واملــواد الناتجــة عــن تحو�لــھ، مــع ��ــجيع مش��كة للمنتجات 

مشــاركة املنــدو��ن مــن التعاونيــات األعضــاء �ــ� البعثــات االقتصــادية وطنيــا ودوليــا واستضــافة أجانــب، وخلــق وتــرو�ج 

قبــة وتتبــع جــودة منتجــات ا�جموعــة، العالمات التجار�ة والتسميات ا�خاصة ملنتجات ا�جموعــة، ثــم وضــع نظــام ملرا

ــي�� والتســــو�ق، ودراســــة وفحــــص  ــا�جودة والتســ ــادين املتعلقــــة بــ ــ� امليــ ــة �ــ ــاء وطــــاقم ا�جموعــ وتــــدر�ب وت�ــــو�ن األعضــ

األســواق الواعــدة، وتنظــيم حمــالت إشــهار�ة و��ــجيع التصــدير، والت�ــجيع ع�ــ� اح�ــ�ام القــوان�ن املتعلقــة بالســالمة 

لقوان�ن املتعلقة بالبيئة، والعمل ع�� تطو�ر أي �شاط آخر يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بتلــك ال�حية ملنتجات الز�تون، وا

املــــذ�ورة أعــــاله، وتــــوف�� جميــــع الضــــرور�ات املرغــــوب ف��ــــا لغــــرض ا�جموعــــة، بمــــا �ــــ� ذلــــك العضــــو�ة �ــــ� املنظمــــات 

اض، وأيضــــا مــــن خــــالل إ�شــــاء والوـ�ـــاالت الدوليــــة، واملشــــاركة �ــــ� املنظمــــات ا�حليــــة أو األجنبيــــة ال�ــــي لهــــا نفــــس األغــــر 

ــا إجـــراءات كفيلـــة بتحقيـــق التجـــارة العادلـــة  ــاء وتملـــك العقـــار واملنقـــوالت. و�ـــ� �لهـ هيا�ـــل تنفيذيـــة �ـــ� ا�خـــارج، واقتنـ

 وتقليل حاالت االستغالل ال�ي يتعرض لها املنتجون الصغار.

نيــة اإلنتــاج ا�حيــوا�ي أما ع�� مستوى العضو�ة، فإن مجموعة أوليفيا جرسيف تضم ســت �عاونيــات: و�ــ� �عاو 

ــا  والنبــــا�ي، �عاونيــــة الز�تونــــة، �عاونيــــة الطــــرش، �عاونيــــة املســــتقبل، �عاونيــــة الســــامحية، وز�تونــــة املســــعودية، و�لهــ

متواجـــــــدة بـــــــدواو�ر تا�عـــــــة �جماعـــــــة هـــــــوارة أوالد رحـــــــو، ومتخصصـــــــة �ـــــــ� إنتـــــــاج و�ســـــــو�ق الز�تـــــــون، و�بلـــــــغ رأســـــــمالها 

اونيــات (ألفــي درهــم ل�ــل م��ــا)، وقــد أبقــت هــذه ا�جموعــة البــاب مفتوحــا درهــم حاليــا بالتســاوي بــ�ن التع 12000.00

النخـــراط �عاونيـــات فالحيـــة جديـــدة متواجـــدة با�جـــال ال��ا�ـــي ل "م.ن.ق" ي�ـــون مـــن أهـــدافها إنتـــاج وتثمـــ�ن الز�تـــون، 

� األقــل، عضــوا ع�ــ  50هكتار مــن أ�ــجار الز�تــون و�فــوق عــدد األعضــاء �ــ� التعاونيــة   100وتتوفر ع�� مساحة تفوق  

ــ� مــــــــــد ا�جلــــــــــس اإلداري ل "م.ن.ق" بالبيانــــــــــات  وأن تل�ــــــــــ�م بــــــــــدفع املســــــــــاهمة املاليــــــــــة إلدارة "م.ن.ق" وأن �عمــــــــــل ع�ــــــــ

 واإلحصاءات وأي وثيقة يحتاجها ا�جلس؛ وأخ��ا أن تل��م بدف�� التحمالت ال�ي يضعها هذا ا�جلس.

مختصة �� قطاع الز�تون، و�عضها يجمع بــ�ن  �عاونيات �عضها 10باملقابل أ�شئت "م.ن.ق"  ز�تون تادارت ب�ن 

 الز�تون و�شاط آخر �إنتاج ا�حليب مثال، تنت�ي جميعها إ�� ا�جال ال��ا�ي �جماعة تادارت، و�� �اآل�ي:
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 -التعاونيــة الفالحيــة الفــالح  -التعاونية الفالحيــة تــادارت  -التعاونية الفالحية الفيضة ا�خضراء الفالحية تادارت

 -التعاونيــة الفالحيــة التضــامن  -التعاونيــة الفالحيــة الفــتح -التعاونيــة الفالحيــة الســبيل -حيــة تمــزوارتالتعاونيــة الفال 

 التعاونية الفالحية النجاح. -التعاونية الفالحية اإلسماعيلية -التعاونية الفالحية سيدي عالل

ال ا�جموعــة بقــرار مــن درهــم �ــ� رأســمال ا�جموعــة، مــع إم�انيــة رفــع رأســم 1000وقــد ســاهمت �ــل �عاونيــة ب 

 ا�جمع العام، و�م�انية انضمام أعضاء جدد إ�� ا�جموعة.

و�سبب حداثة �شأة ا�جموعت�ن معا، فإنھ يبقى من املبكر تقييم أ�شط��ما، والسيما "مجموعة ز�تــون تــادرت" 

مســتفيدة  م، فيمــا شــرعت مجموعــة أوليفيــا جرســيف �ــ� ممارســة مهامهــا رســميا2015ال�ــي تأسســت فقــط �ــ� شــتن�� 

مــن دعــم الدولــة �ــ� إطــار مخطــط املغــرب األخضــر، حيــث انخرطــت مباشــرة �عــد تأسيســها �ــ� بــرامج مخطــط املغــرب 

األخضر �� إطار الدعامة الثانيــة، وذلــك مــن خــالل مشــروع تأهيــل �ســات�ن الز�تــون بمنطقــة جرســيف، حيــث شــرعت 

ــ� تنفيـــــذ مقـــــررات هـــــ  ــة �ـــ ــة للفالحـــ ــة املدير�ـــــة اإلقليميـــ ــاء أرض بـــــدوار الطـــــرش ا�جموعـــــة بمعيـــ ــتم اقتنـــ ذا املشـــــروع، فـــ

ــ� اليــــوم. لكــــن  1درهــــم مــــن أجــــل إنجــــاز وحــــدة ملعا�جــــة الز�تــــون �ســــعة  30000.00بمبلــــغ  2م 3000مســــاح��ا  طــــن �ــ

األكيــد أن مشــرو�� ا�جمــوعت�ن طموحــان ومــن شــأ��ما تحقيــق م�اســب مهمــة لفائــدة قطــاع إنتــاج الز�تــون، والســيما 

 ن إ�� سعر عادل ملنتجا��م.صغار املنتج�ن الذين يطمحو 

III- املشروع ال��ا�ي لل��وض باالقتصاد االجتما�� �� قطاع الز�تون بإقليم جرسيف 

�شـــــ�ل املشـــــروع ال��ا�ـــــي قطيعـــــة مـــــع املقار�ـــــة التقليديـــــة للتخطـــــيط، حيـــــث ال يكتفـــــي بتقـــــديم رؤ�ـــــة مســـــتقبلية 

يص واقــع ا�حــال، و�لــورة اســـ��اتيجية للمجــال، بــل يقــوم بتحديـــد الرهانــات ال�ــي ينب�ــ� الـــتحكم ف��ــا مــن خــالل ��ـــخ 

لتنمية ا�جال، برؤ�ة شمولية مندمجة متشاور �شأ��ا ب�ن مختلف الفاعل�ن الذين يتقاســمون نفــس التصــور �جــال 

 جغرا�� محدد، وهم شر�اء �� تفعيلھ.
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، تنســيق و�تم�ــ� املشــروع ال��ا�ــي بخمــس خصــائص، �ــ�: تثمــ�ن املــوارد ا�خاصــة با�جــال، التشــارك بــ�ن الفــاعل�ن

   14أهداف وانتظارات وتدخالت الفاعل�ن �غاية ترشيد الوسائل والرفع من مفعول املشاريع، الشمولية، الديمومة.

ومـــن حيـــث املبـــدأ يمكـــن ل�ـــل فاعـــل أو مجموعـــة مـــن الفـــاعل�ن أخـــذ املبـــادرة إلطـــالق مسلســـل التنميـــة ال��ابيـــة، 

القدرة ع�� �عبئة الفاعل�ن املعني�ن، أو املهتم�ن بتنميــة ا�ح�ــ� ال��ا�ــي، شر�طة أن ي�ون حامال ملشروع، وأن ت�ون لھ  

وهــو مــا يمكــن أنــم تقــوم بــھ إدارة تقنيــة أو ترابيــة، مؤسســة عموميــة، جماعــة محليــة أو مجموعــة جماعــات، مجلــس 

 15جهوي، غرفة مهنية، أو منظمة غ�� ح�ومية.

ــا -�ــــ�ى للتنميــــة و�مكــــن أن �شــــمل املشــــروع ال��ا�ــــي عــــددا مــــن ا�حــــاور الك بــــالنظر إ�ــــ� املــــؤهالت ال�ــــي يتــــوفر عل��ــ

مثــــل تحســــ�ن اإلنتــــاج ا�حيــــوا�ي، ودعــــم قطــــاع الســــياحة  العمليــــات،يتشــــ�ل �ــــل محــــور مــــن مجموعــــة مــــن  -اإلقلــــيم

 باإلقليم، ووحدة ملعا�جة ا�حليب ومشتقاتھ، لكننا سن�كز هنا ع�� ا�حور ا�خاص بتثم�ن قطاع الز�تون.

 وصف املشروع: 3-1

  املشروع: مركب لتجميع وعصر و�عليب وتوزيع الز�تون بطرق عصر�ة،اسم 

 املنطقة ال��ابية املس��دفة: جماع�ي هوارة وتادارت واإلقليم عامة 

 اإلطار القانو�ي للمشروع: مجموع�ي النفع االقتصادي 

 محتوى املشروع: 3-2

 وليفيا جرسيف، وتتعلق ب:نفس األهداف املع�� ع��ا من طرف مجموع�ي النفع االقتصادي ز�تون تادرت وأ

 تثم�ن (التصنيع والتعليب والتلفيف والعصر) وتخز�ن منتجات الز�تون ومشتقاتھ،  -

 
 .27 -26، مطبعة أنفو برانت، ص ص: 7��، مجلة دفاتر جغرافية، العدد ): العالم القروي �� البحث ا�جغرا 2010�حسن جنان ( - 14
 .9): دراسة حول املشاريع ال��ابية: شروط أجرأة املشروع ال��ا�ي لبالد ب�ي مسك�ن، تقر�ر املرحلة الثالثة، ص: 2010مدير�ة إعداد ال��اب الوط�ي ( - 15
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�ســـو�ق الز�تـــون وز�ـــت الز�تـــون ومشـــتقا��ما واملنتوجـــات الناتجـــة عـــن �ـــجرة الز�تـــون، ع�ـــ�  -

أسواق واعــدة وتنظــيم وخلق وترو�ج العالمات التجار�ة للمجموعت�ن، والبحث عن  إ�شاء شبكة للتوزيع،

 حمالت إشهار�ة...

 حاملو املشروع: 3-3

 مجموعة النفع االقتصادي أوليفيا جرسيف  -

 مجموعة ذات النفع االقتصادي ز�تون تادرت -

انخراط وتتبع املدير�ة اإلقليمية للفالحة، ومركز األشغال الفالحية بجرسيف ل�ــل أ�شــطة  -

 م،املشروع، إضافة إ�� مص�حة الشؤون القرو�ة باإلقلي

ــيمهم �ــــــــ� �عاونيــــــــات، تنضــــــــم إلحــــــــدى مجمــــــــوع�ي النفــــــــع  10 - ــغ��، يــــــــتم تنظــــــ آالف فــــــــالح صــــــ

 االقتصادي.

 الشر�اء ا�حتملون: 3-4

 غرفة التجارة والصناعة وا�خدمات -

 الغرفة الفالحية -

 ا�جماعات ا�حلية -

 التنظيمات ا�حلية -

 شر�اء أجانب ك��نامج تحدي األلفية األمر��ي -

 مصادر التمو�ل املق��ح: 3-5

 مجموع�ي النفع االقتصادي والتعاونيات املنضو�ة تح��ا -

 املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة -

 حساب تحدي األلفية األمر��ي -
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 م��انية مخطط املغرب األخضر  -

 و�الة تنمية و��عاش أقاليم الشمال -

 و�الة تنمية ا�جهة الشرقية -

 و�الة التنمية االجتماعية... -

 ال��امج املق��حة: 3-6

نا��، �شــــمل أ�شــــطة تجميــــع الز�تــــون، والعصــــر، والتصــــب�� والتعليــــب، إحــــداث مركــــب صــــ  -

 والتوزيع بطرق عصر�ة، مع استغالل البقايا الستخراج مواد علفية للماشية...

 م��رات املشروع وأهدافھ: 3-7

 انتشار غراسة الز�تون ع�� نطاق واسع، -

 وفرة إنتاج الز�تون و�جودة عالية، -

 ضعف أ�شطة تثم�ن الز�تون حاليا،  -

 �عدد الوسطاء �� تجارة الز�تون، ما يحرم الفالح�ن من جزء مهم من األر�اح، -

أهميــة املشــروع �ــ� تحقيــق التجــارة العادلــة، وخلــق فــرص التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة  -

 باملنطقة،

 النتائج املنتظرة من املشروع: 3-8

 ياه السقيتحديث التعاونيات وجمعيات مستعم�� م -

تجميــع اإلم�انيــات املاديــة ووســائل اإلنتــاج مــن خــالل مجمــوع�ي النفــع االقتصــادي، اللتــ�ن  -

 تظالن مفتوحت�ن �� وجھ التنظيمات التعاونية ا�حدثة،

تمكــ�ن التعاونيــات املنخرطــة �ــ� مجموعــات النفــع االقتصــادي مــن وســائل العمــل واإلنتــاج،  -

 سيؤدي إ�� خلق التأث�� اإليجا�ي املرجو ع�� با�� الوحدات... 
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تحس�ن تقنيات إنتاج الز�تون بجودة عالية بتوف�� تقنيات متطورة �ستوعب كميــات كب�ــ�ة  -

ــلة مــــن املنــــتج بالكيفيــــة ال�ــــي تــــثمن اقتصــــاد الز� ــا ليشــــمل سلســ تــــون، والعمــــل ع�ــــ� توســــيع التــــدخل الحقــ

اإلنتـــــــاج ب�املهـــــــا، مـــــــن الغراســـــــة إ�ـــــــ� املنـــــــتج ال��ـــــــائي لتحقيـــــــق نقلـــــــة نوعيـــــــة �ـــــــ� تقنيـــــــات الغراســـــــة وا�ج�ـــــــي 

  16والتخز�ن...

  

 
(محمد    - 16 با��  ز�ت صفرو، ضمن  2013الزرهو�ي ومحمد  االقتصادي  النفع  مجموعة  والتطو�ر، حالة  العصرنة  الز�تون، ورهان  �� قطاع  االجتما��  االقتصاد   :(

 . 215  -189ألو��،  ص ص: ، الطبعة اIPN، مطبعة 3أشغال الدورة الثالثة ملنتدى  التنمية والثقافة إلغزران (إقليم صفرو)، منشورات ا�جماعة القرو�ة إلغزران رقم 
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 خاتمـة:

�عــــد قطــــاع الز�تــــون قطاعــــا اقتصــــاديا واعــــدا با�جمــــاعت�ن، حيــــث يمكــــن املراهنــــة عليــــھ لي�ــــون قــــاطرة للتنميــــة 

باملنطقـــــة، شـــــر�طة تجـــــاوز ســـــلبياتھ ا�حاليـــــة واملتمثلـــــة �ـــــ� ضـــــعف قطـــــاع التحو�ـــــل، وشـــــروط التســـــو�ق ال�ـــــي �شـــــ�ل 

ــا �ـــ� ظـــل ا ــا القطـــاع الفالحـــون الصـــغار ا�حلقـــة الضـــعيفة ف��ـــا، وال شـــك أن ذلـــك سيصـــ�� ممكنـ لتحـــوالت ال�ـــي �عرفهـ

التعـــاو�ي ا�خـــتص �ـــ� قطـــاع الز�تـــون، وخاصـــة �عـــد تأســـيس مجمـــوع�ي النفـــع االقتصـــادي أوليفيـــا جرســـيف وز�تـــون 

تـــادرت اللتـــان يمكـــن أن تحمـــال مشـــاريع مهمـــة للتثمـــ�ن اعتمـــادا ع�ـــ� الـــدعم املـــادي املتـــاح مـــن خـــالل م��انيـــة مخطـــط 

درة الوطنيـــة للتنميـــة البشـــر�ة... وذلـــك ��ـــدف إحـــداث نقلـــة نوعيـــة �ـــ� مجـــال املغـــرب األخضـــر، وتحـــدي األلفيـــة واملبـــا

 االقتصاد االجتما�� التضام�ي با�جماعت�ن.
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افيا:  البيبليوغر

• Direction de l’Aménagement des Territoires ,(2002) : étude sur le développement des 

bassins d’emplois, cas des systèmes productifs localisés (SPL) au Maroc, diagnostic 

stratégique du système productif oléicole de la région de Guercif, rapport final, n° 9. 

• Direction Provinciale de l’Agriculture de Taza, (2010) : Structure de l’olivier dans la 

zone de Guercif 

 .3269  –3267، ص 1973شتن��   26بتار�خ  3178عدد ا�جر�دة الرسمية  •

)، "التنميــة ال��ابيـــة و�عــداد ا�جـــال باملنــاطق الســـهو�ية،: دراســة جمـــاع�ي 2014عبــد النــور صـــديق ( •

تــــــــادرت وهــــــــوارة أوالد رحــــــــو"، أطروحــــــــة لنيــــــــل الــــــــدكتوراه �ــــــــ� ا�جغرافيــــــــا، �ليــــــــة اآلداب والعلــــــــوم اإل�ســــــــانية 

 صفحة. 496بالقنيطرة،  

 .): مغرب بال فقر، مطبعة ا�خليج العر�ي، الطبعة األو�� 2016الوهاب إيد ا�حاج (عبد   •

ــ� ( • ــ� "): 2001عـــالل  زروا�ـ ــالر�ف الشـــر��"، أطروحـــة لنيـــل الـــدكتوراه �ـ تحـــوالت البـــوادي والتمـــدين بـ

 صفحة765، �لية اآلداب والعلوم اإل�سانية ، وجدةا�جغرافيا،  

ــان ( • ــ� ا2010�حســــن جنــ ــالم القــــروي �ــ ــة، العــــدد ): "العــ ــاتر جغرافيــ ــة دفــ ــ�"، مجلــ ، 7لبحــــث ا�جغرا�ــ

 .33 -9مطبعة أنفو برانت. ص ص 

): عقــــــدة إ�شـــــاء مجموعـــــة ذات النفــــــع 2012مجموعـــــة ذات النفـــــع االقتصــــــادي أوليفيـــــا جرســـــيف ( •

 . 2012يونيو   20بتار�خ،  االقتصادي أوليفيا جرسيف،
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ـــــ 2015مجموعــــــــة ذات النفــــــــع االقتصــــــــادي ز�تــــــــون تــــــــادارت ( • اء مجموعــــــــة ذات النفــــــــع ): عقــــــــدة إ�شـــ

 . 2015شتن��   14بتار�خ،  االقتصادي ز�تون تادارت،

): "االقتصـــاد االجتمـــا�� �ـــ� قطـــاع الز�تـــون، ورهـــان العصـــرنة 2013محمـــد الزرهـــو�ي ومحمـــد بـــا�� ( •

والتطـــو�ر، حالـــة مجموعـــة النفـــع االقتصـــادي ز�ـــت صـــفرو"، ضـــمن أشـــغال الـــدورة الثالثـــة ملنتـــدى  التنميـــة 

، الطبعــة األو�ــ�،  IPN، مطبعــة 3ان (إقليم صفرو)، منشورات ا�جماعــة القرو�ــة إلغــزران رقــم والثقافة إلغزر 

 .215 -189ص ص: 

)، تنميــة قطــاع الز�تــون بــإقليم جرســيف وال��تيبــات التقنيــة املواكبــة، وثــائق 2010محمــد قــرواش ( •

 صفحة. 42بجرسيف،  33-05مركز األشغال الفالحية رقم 

 ): االقتصاد االجتما�� باملغرب، مطبعة إفر�قيا الشرق.2012(محمد كر�م  •

): دراســة حــول املشــاريع ال��ابيــة: شــروط أجــرأة املشــروع ال��ا�ــي 2010مدير�ــة إعــداد ال�ــ�اب الــوط�ي ( •

 لبالد ب�ي مسك�ن، تقر�ر املرحلة الثالثة.

 ليم جرسيف.): معطيات حول قطاع الز�تون بإق2012املدير�ة اإلقليمية للفالحة بتازة ( •

)، دراســة اقتصــادية مــوجزة عــن الــدائرة 1998، مصــ�حة اإلعــداد ( املدير�ــة اإلقليميــة للفالحــة بتــازة •

 صفحة. 06السقو�ة بتادارت، 

 ): دراسات �عاونية، مطبعة ميثاق املغرب.1979مكتب تنمية التعاون ( •

 


