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 مقدمــــة 

العقود األخ��ة،   النمو فشهد املغرب نموا حضر�ا مرتفعا خالل  لهذا  ما   املتتبع  يالحظ أن �سبة ا�حضر��ن 

انتقلت من   تفتئ العشر�ن، حيث  القرن  بداية  إ�1936% حسب �عداد سنة  20ت��ايد منذ  ،  1960% سنة  29� ، 

النسبة سنة   إ��    1%،51.4إ��   1994لتصل هذه  ور 2014% حسب إحصاء سنة  60ثم  �� عدد .  افق هذا االرتفاع 

كما  ا�حضر�ة،  املدارات   �� كب��ا  وتوسعا  أحجامها،  باختالف  ا�حضر�ة  املراكز  عدد  تضاعف  ا�حضر�ة  الساكنة 

ا�حضر�ة،  ا�جاالت  ع��  الضغط   �� ا�جالية  الس�ان  �حاجيات  متوا��  تراكم  من  واكبھ  وما  النمو  هذا  ساهم 

 . سريعا، جعلها تزحف نحو األر�اف ا�جاورة لهاوخاصة باملدن الك��ى، ال�ي شهدت  �عم��ا 

قلبت   وقيمتھ،  جماليتھ  ت��ز  ومقاييس  لضوابط  و�خضاعھ  ا�حضري،  التوسع  هذا   �� التحكم  عدم  لكن 

الصورة رأسا ع�� عقب، حيث تأثرت الضوا�� بمجموعة من االختالالت امل��تبة عن غياب التخطيط القب�� لتدب��  

 وحيد ملا تدهور وفسد �� املدارات ا�حضر�ة باملدن الك��ى.التعم��، وأصبحت املنفذ ال

للوقوف ع�� هذه الظاهرة �ش�ل ملموس، سنقوم برصد �عض إكراهات التعم�� با�جال الضاحوي جنوب 

القرن  بداية  منذ  م��ايدا  س�انيا  توافدا  غ��ها  من  أك��  عرفت  ال�ي  املدينة  و��  البيضاء،  الدار  مدينة  شرق 

تم حيث  �� العشر�ن،  املساهمة  االقتصادية  م�ان��ا  و�فعل  ا�حضر�ة  الشبكة  داخل  الفر�د  موقعها  بفضل  كنت 

التصميم   جاء  ثم  ا�حضري،  ملدارها  ا�حاذية  الضوا��  حساب  ع��  وتتوسع  تنمو  جعل��ا  مجالية  دينامية  خلق 

 2ليفتح هذه الضوا�� أمام التعم�� �ش�ل انتقائي. 2010التوجي�ي األخ�� لسنة 

جعلها ا�جال،وتحوالت   ما  ع��  والضغط  ال��بة  استعمال  �غ��  أبرزها  املظاهر،  متعددة  إش�االت  �عرف 

الك��ى، املدينة  هذه  بأحواز  الفالحة  ومص��  العقار�ة،  واملسألة  الساكنة  همت  إش�االت   3اجتماعية  إ��  إضافة 

البضا �� تدهور الوسط من جراء تمركزاملطارح واملقالع ومستودعات  للمجال بيئية تتجسد  الوازنة واملس��لكة  ئع 

 .ومستودعات ا�خردة

 

 

 
جمادي،    -  1 اإلنسانیة  1995قاسم  والعلوم  اآلداب  كلیة  منشورات  المدن،  لجغرافیة  الثاني  الوجدان،الملتقى  وتناقض  الذات  إثبات  المغربیة:  الكبرى  المدن   ،

 . 58الدار البیضاء، ص:  –بنمسیك  
الدار البضاء، سلسلة األطروحات   –علوم اإلنسانیة عین الشق  ، الدار البیضاء مقاربة سوسیومجالیة،. منشورات كلیة اآلداب وال 1996المصطفى الشویكي،    -  2

 . 229والرسائل، ص:  
، تراتب المجال حول الدار البیضاء وانعكاسات تمدین الفالحة على أحوازھا، أطروحة دكتوراه الدولة، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة  2006سعید أیت حمو،   -  3

 .(غیر منشورة) 9لبیضاء. ص: جامعة الحسن الثاني،الدارا  -المحمدیة  
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 ا�جانب امل���� للدراسة  -1

 .اإلش�اليـة 1-1

إذا �انــت املــدن �عــا�ي مــن مشــا�ل الســك�ى والتعم�ــ� وتبحــث لهــا عــن مســاحات جديــدة تزحــف نحوهــا وتتوســع 

ــة عـــن  ــا�ل أخـــرى ناجمـ ــا�لها ا�حليـــة ومشـ ــ�ن مشـ ــإن الضـــوا�� أصـــبحت تتخـــبط بـ ــا، فـ ــة. و�شـــ�ل ف��ـ القـــوى ا�خارجيـ

 جماعة مديونة نموذجا حيا لهذه اإلش�الية، ومن هذا املنطلق يمكن أن نطرح مجموعة من التساؤالت:

 كيف �� وت��ة التوسع ا�حضري بجماعة مديونة؟ -

 هل البنيات التحتية واملرافق العمومية قادرة ع�� تلبية حاجيات س�ان ا�جماعة؟ -

 السوسيواقتصادي لساكنة جماعة مديونة؟ما الوضع  -

 ما بنية النسيج ا�حضري �جماعة مديونة؟ -

 ما اإلكراهات ال�ي تحد من تحقيق التنمية املستدامة بجماعة مديونة؟ -

 . املن�جيــة 2-2

 اعتمدنا �� مقار�تنا لهذا املوضوع ع�� مجموعة من األدوات واآلليات، و�ش�ل خاص: 

 دار�ة ا�ختصة،ز�ارة مجموعة من املصا�ح اإل  -

 العمل البيبليوغرا��  -

العمــل امليــدا�ي: وذلــك عــن طر�ــق الز�ــارات املتكــررة للميــدان، بمــوازاة ذلــك قمنــا بمــلء  اســتمارة ميدانيــة  -

 رب أسرة بجماعة مديونة،  150، مما مكننا من استجواب %5اخ��نا خاللها عينة 

 العمل ال�ارطوغرا��. -

 مدينة الدار البيضاء التوسع العمرا�ي بضاحية  -2

امتداد  و��  الضوا��،  فتش�لت  ��ا،  ا�حيطة  ا�جاالت  استغالل  إ��  أدى  كب��ا  نموا  الك��ى  املدن  عرفت 

القرن التاسع   إال �� حضري للمدينة، لك��ا م�حقة ��ا وليست كيانا وظيفيا مستقال �� الغالب، ولم تبدأ �� االنتشار  

وقد لعبت املواصالت دورا حاسما �� انتشارها،    4جودها باملدن اإلغر�قية.عشر، رغم �و��ا ظاهرة قديمة اق��ن و 

الر�ف  نزوح أهل  املدينة، وأيضا �سبب  الن�وح املستمر من أجزاء  نتيجة  تزايدا س�انيا  املناطق  حيث عرفت هذه 

 
 . 10جغرافیة المدن، الجزء الثالث، دار النھضة العربیة، ص: ، 2003عبد هللا عطوي، -4



  حالة جماعة مدیونة: الدارالبیضاءإكراھات التعمیر بضواحي مدینة 

 
2021  دیسمبر  12   

 
4 الصفحة     

أفضل. وعيش  مسكن  وامتالك  شغل  فرص  عن  الباحث�ن  العالم،   5إل��ا،   �� الك��ى  املدن  كبا��  البيضاء  والدار 

الع ظهور  تدب�� عرفت  مستوى  ع��  عميقة  تحوالت  الثمانينات  منذ  عرفت  وال�ي  الضاحو�ة،  املناطق  من  ديد 

نتيجة  مختلفة  اجتماعية  فئات  استقطاب  محطة  أصبحت  تطورها،حيث  مستوى  وع��  ترا��ا،  و�سي��  شؤو��ا 

 ضاو�ة.  الت�خم الس�ا�ي �سبب ال�جرة الر�فية والنمو الديموغرا�� املتسارع الذي �عرفھ ا�حاضرة البي

 . ضاحية مديونة من قصبة ملد املؤونة إ�� جماعة حضر�ة 2-1

والعوامل   بالظروف  معظمها  �شأة  فارتبطت  االستعمار�ة،  بالف��ة  البيضاء  الدار  ضوا��  جل  ظهور  ارتبط 

 املرتبطة بالدار البيضاء ومراحل توسعها. 

 ضاحية مديونة: النشأة والتطور  -أ 

 مديونة إرث عمرا�ي:  قصبة 2و  1صورة رقم 

 2017صور تم التقطاها: من طرف سم��ة �حرش، عدسة �خصية، دجن�� 

تش�ل من مساكن صلبة، التفت حول قصبة  ي�انت مديونة إ�� غاية دخول املستعمر عبارة عن تجمع ر�في،  

عام   حوا��  إسماعيل  املو��  من  بأمر  املديو�ي،  حسن  بن  ع��  القائد  طرف  من  أ�شئت  إليواء م،  1700قديمة، 

عناصر ا�جيش امل�لفة بجمع الضرائب، واستقبال القوافل التجار�ة، فضال عن تجميع جنود قبائل أوالد احر�ز 

نقطة  �ش�ل  �انت  فقد  مديونة،  قبيلة   �� اس��اتيجية  كنقطة  موقعها  و�اعتبار  ز�ان.  وأوالد  وزناتة  مديونة  وأوالد 

وفاس، ولتلك ال�ي �انت تتجھ نحو املدينة القديمة "أنفا" عبور واس��احة للقوافل ال�ي �انت �سافر ب�ن مراكش  

 �جلب املواد الفالحية املتنوعة. 

القصبة سنة   كثكنة عسكر�ة، مما سرع من وت��ة تمدي��ا بفعل   1908وعند دخول املستعمر استعملت 

امل�جد  حول  نوايل"   "�� هؤالء  استقر  الطرق،   �� لالشتغال  قدموا  الذين  املهاجر�ن،  من  مهمة  أعداد  توافد 

 
، التحوالت المجالیة الضاحویة وتأثیرھا على الموارد الطبیعیة والفالحیة: حالة إقلیم مدیونة، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا  2007-2006بشرى حساني،    -5

 .(غیر منشورة) 77  في الجغرافیا، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة الحسن الثاني، المحمدیة، ص:  المعمقة
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"نزالة   الثالثينات  منذ  ش�لت  عشوائية،  صلبة  بمساكن  �عد  فيما  عوضت  ثم  توافد القديم،  أدى  كما  امل�جد". 

املهاجر�ن لالشتغال �� ضيعات األور�ي�ن �عد توا�� سنوات ا�جفاف إ�� ظهور دواو�ر الصفيح وتوسعها مثل دوار 

 حميم�� ودوار القدم��ي.

و�ش�ل عموم ا�جال السك�ي ملركز مديونة �عد االستقالل من سكن صلب عشوائي تمثلھ "نزالة امل�جد"،  

ن ألحياء الصفيح، ت�ونت من مجموعة من النوايل، م��ا "نزالة قر�ال " ال�ي عوضت بمساكن  ومن تجمع�ن رئيسي�

 6صلبة عشوائية منذ سنوات االستقالل األو��.

 توسع مهم لضاحية مديونة  �عد االستقالل -ب

مجاطية هكتار محصورة ب��اب ا�جماعات القرو�ة    550، ع�� مساحة  1992�شأت بلدية مديونة منذ سنة  

القرو�ة  با�جماعة  األصل   �� مرتبطة  صناعية  بمنطقة   و�عززت  مديونة،  إلقليم  الشر��  با�جنوب  الطالب  أوالد 

 األصلية. ورغم وضعي��ا ا�حضر�ة، فما زال �غلب عل��ا الطا�ع القروي خاصة من الناحية االقتصادية. 

 � ال�ي  الصفيحية  األحياء  وت�خمت  فوضوي،  �ش�ل  مديونة  توسعت  أخرى وقد  وتناسلت  موجودة،  انت 

جديدة: "دوار بوغابات"، ودوار الرحا��، ودوار "بوخو�ما"، كما توسعت التجمعات السكنية الصلبة خاصة "نزالة 

 امل�جد"، و"نزالة قر�ال ".

التعم��، عملت الدولة ع�� غرار ما قامت بھ �� عدد من املدن  ومع استفحال أزمة السكن وتنامي فو�ىى 

واملراكز ��اية الستينات، ع�� إعادة إس�ان أحياء دور الصفيح "�� لبلوك "، غ�� أن عموم ا�جال املب�ي بمديونة 

 ظل يتسم بالعشوائية و��يمنة أحياء الصفيح.

 تطور عدد س�ان جماعة مديونة -ج

 1936اد سنة  تم��ت مديونة بوت��ة نمو ديموغرا�� مهمة �سبب ال�جرة الر�فية والنمو الطبي��. فحسب �عد

الس�ان   عدد  يتجاوز  إحصاء    700لم   �� العدد  وصل  بينما  أفواج    2333إ��    1960�سمة،  بدأت  حيث  �سمة 

 املهاجر�ن الر�في�ن �ستقر ب��ا��ا.

 

 

 
أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في  ، التحوالت المجالیة ودور المؤسسات الجماعیة في تدبیر المجال: حالة ضاحیة مدینة الدار البیضاء،  2002المدافعى محمد،    -6

 . 63ص: اآلداب تخصص جغرافیا، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بني مالل، جامعة القاضي عیاض مراكش، 
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 : تطور عدد س�ان جماعة مديونة بالنسمة 1جدول 

 2014 2004 1994 1982 1971 1960 1936 السنوات 

عدد  

 الس�ان
697 2333 2888 7755 11669 14700 22442 

افية ا�جماعة ال��ابية مديونة،   . 2017املصدر:منوغر

ي��ز هذا ا�جدول أن إيقاع الدينامية الديموغرافية �جماعة مديونة قد تضاعف خالل العقدين األخ��ين  

عل��ا تصبح  �لم) ج  13من القرن العشر�ن، ويعود  ذلك إ�� �ون املسافة القليلة ال�ي تفصلها عن الدار البيضاء (

االقامة  �لفة  �عد  لم  الذين  الس�ان  من  للعديد  السكنية  بالوظيفة  تضطلع  ال�ي  الضاحو�ة  التجمعات  أحد 

مديونة   ساكنة  بلغت  وهكذا  متناولهم،   �� االقتصادية  للس�ان   22442بالعاصمة  العام  اإلحصاء  حسب  �سمة 

 . 2014والسك�ى لسنة 

 توسع مجال جماعة مديونة  -د

ا�جماعة إدار�ا من ثالث  عشرة دائرة انتخابية، و�شمل التجمعات السكنية با�جماعة، كال من: ��  تت�ون  

بوغابة،  ودوار  بوخو�مة،  دوار  الدواو�ر:  من  مجموعة  إ��  إضافة  البلوك؛  و��  قر�ال،  انزالة  و��  ا�جامع،  انزالة 

قديمة، ودواو�ر  أحياء  و��  القدم��ي.  دوار  ثم  احميمروالرحا��،  الس�ان    ودوار  الستقرار  األو��  النواة  ش�لت 

 با�جماعة. 

ا�حضر�ة  ل�جماعة  العمرانية  املورفلوجيا  مم��ات  إحدى  �ش�ل  الالئق  غ��  السكن  ظاهرة  أصبحت  وقد 

ال�ي  التسو�قية،  الزراعة   �� للعامل�ن  استقطا��ا  نتيجة  القديمة،  أحيا��ا  من   �� م��ا  يخلو  ي�اد  فال  ملديونة، 

 والذين انضموا إ�� من  لفظ��م الدار البيضاء. 7لفال�� ا�جاور لها،توسعت داخل ا�جال ا

 . تطور رخص البناء بجماعة مديونة 2-2

لسنة   البيضاء  للدار  ا�حضر�ة  لل��يئة  التوجي�ي  ا�خطط  إي�وشار 1989أكد  مخطط  اختيارات  ع��  م 

و� وا�حمدية،  الدارالبيضاء  ب�ن  الساحل  طول  ع��  ا�خطي  للتوسع  البنيات املعتمدة  تقو�ة  ع��  االختيار  هذا  رر 

ا�جنوب  نحو  التوسع  نجاعة  عدم  من  اعت��ه  ملا  نظرا  حديدية)  سكك  طرق،  سيار،  (طر�ق  املتواجدة  األساسية 

 الستفحال مشا�ل النقل والتطه��، لذلك عمد ع�� كبح جماح تطور مديونة وجعلها داخل إطار ترا�ي محدود.  

 
 . 18، ص 2007منوغرافیة الجماعة الترابیة مدیونة، -7
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حيث دعم بروز مراكز (lepolycentrisme)أعطى أهمية لتعدد املراكزمن جهة أخرى، أفرز ا�خطط توجها  

إدار�ة جديدة (عماالت ومقاطعات) ع�� أمل �شكيل أنو�ة وأقطاب اقتصادية من أجل تجه�� الضوا��. وعموما 

و�التا�� خضع البناء لضوابط التنطيق �� جل رقع   8فقد جاء ا�خطط �خلق اندماج كب�� ما ب�ن األ�شطة والسكن،

ال��يئة  تصاميم  ال��اب  و�عداد  السك�ى  وزارة  أعدت  حيث  ��ا،  ا�حيطة  القرو�ة  املراكز  و�معظم  الك��ى  املدينة 

للمخطط  التصاميم  هذه  إخضاع  ع��  خطط 
ُ
ا� وعمل  ومديونة...،  مليل  تيط  ضم��ا  من  املراكز  من  �جموعة 

لل��يئة ال��ابية   التوجي�ي  الرقع  اعت��ت  و�التا��  األرض،  استعماالت  مستوى  ع��  التعديالت  �عض  مع  ا�حضر�ة 

ملراكز مديونة وتيط مليل وع�ن حرودة تكتالت عمرانية، وذلك ��دف التأليف ب�ن تصاميم هذه املراكز وتوجهات  

 مخطط ��يئة املدينة الكب��ة.

وحجم مساحا��ا داخل مديونة خالل الف��ة املمتدة ما وُ�َمكن الكشف عن طبيعة البنايات املرخص لها،  

احتالل   2015و    1992ب�ن   ألش�ال  الديموغرافية  ا�حمولة  ضبط  ومن  للتمدين،  العام  املن�ع  ع��  الوقوف  من 

 األرض، و�التا�� رسم معالم وأش�ال استعماالت األرض كحصيلة للتوافد البشري.

ك��ى  أهمية  العمرا�ي  للتخطيط  أن  يت�ح  ال��ابية    ومنھ  ا�جاالت   �� املنظمة  التدخالت  ضبط   ��

ضوابط  تحت  للتعم��  القابلة  املساحات  من  بالرفع  فهويسمح  مضامينھ،  �افة  تفعيل  عدم  فرغم  بالضاحية، 

ال�ي عرف��ا  املتسارعة  الوت��ة  بالبناء، هو  لها  املرخص  السكنية  املشاريع  خالل مجموع  اإلنتباه من  يث��  البناء.وما 

ؤشر ع�� عمق ا�حركة الس�انية، وع�� ز�ادة الطلب ع�� السكن بالضاحية بفضل ما يات األخ��ة، مما  العشر سنو 

 توفره من إم�انات عقار�ة مهمة لالستثمار، كما ي��ز دور ا�حضر��ن �� تنشيط حركة البناء ب��اب ا�جماعة. 

سن��ا  ال�ي  الصفيح  دور  قاط�ي  إس�ان  إعادة  ومحاوالت  العقاري،  اإل�عاش  سياسات  من  �ل  مكنت  لقد 

ب��نامج   وزك��ا  االستقالل،  بداية  منذ  إنجاز    200.000الدولة  من  الضر�بية  اإلعفاءات  جانب  إ��  سنو�ا،  سكن 

ن الدار البيضاء. غ�� أن جماعة مجموعة من التجزئات السكنية،  �� ارتباط بحجم الساكنة ا�حضر�ة القادمة م

مديونة لم تحظ بحصة وافرة من  املشاريع املرتبطة بتطبيق مقتضيات ومضام�ن تصميم ال��يئة مقارنة مع با�� 

 ا�جماعات الضاحو�ة. 

 

 

 
الجرماطي    -8 العالي  حالة  2014عبد  الدارالبیضاء  ضاحیة  تمدین  علىى  السكاني  التدفق  "أثر  في  :  الماستر  شھادة  لنیل  بحث  ومدیونة"   ملیل  تیط  بلدیتي 

 (غیر منشور)   40الجغرافیا، جامعة الحسن التاني كلیة األداب والعلوم اإلنسانیة المحمدیة، جامعة الحسن التاني الدار البیضاء .ص: 
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 أش�ال استغالل األرض ببلدية مديونة  -3

�جماعة مديونة استمرار طغيان يظهر من خالل معاينة محتو�ات رقعة التمدين ا�حددة للمجال ا�حضري  

الطا�ع الر�في، وتواجد االستغالليات الزراعية. فرغم التحول الظاهر �� وظائف ا�جال، إال أن ا�جال الزرا�� ما  

زال �ش�ل ا�ح�� األك�� من تراب ا�جماعة، حيث يتجاوز نصف مساحة التقطيع ال��ا�ي ل�جماعة بنسبة تقدر ب  

الكب��  53% النسبة  وتمتد  ملديونة  .  ا�حضري    املدار  وسط  من  انطالقا  الطر��  ا�حور  ع��  األرا�ىي  هاتھ  من  ة 

للتعم��  القابلة  الفارغة  األرا�ىي  من  هامة  مساحة  وجود  أيضا،  العمرانية  املورفولوجية  و�م��  مليل.  تيط  باتجاه 

 هكتار. 12.82ا إ�� م��ا أراض �� طور البناء، وتوفر منطقة صناعية مهمة تصل مساح�� %7هكتار، 12تقدر ب 

وقد ش�ل إحداث هذه املنطقة الصناعية بداية ثمانينات القرن املا�ىي منعطفا بارزا �� الدينامية ا�حضر�ة  

إ��  البيضاء. ويعود  توطن معظم وحدات التصنيع ف��ا  الدار  واالقتصادية ملديونة، بحكم قر��ا من مركز مدينة 

، مما يو�� بأن التوطن   %4مساحة استغالل األرض ف��ا سوى �سبة  مرحلة ما قبل ف��ات ال��يئة، حيث ال �ش�ل

السكنية. ورغم تحديد منطقة  الوظيفة  أمام  ليتضاءل دوره  الس�ان،  �� جذب  ما حاسما  يوما  يكن  لم  الصنا�� 

سنة   عليھ  املصادق  ال��يئة  بتصميم  مساحة  1989صناعية  ع��  تجزئة  لتصميم  وال��خيص  سنة   22،  هكتارا 

تضم  1990 ال   174،  ا�حتملة  الشغل  مناصب  عدد  فإن  والثالثة،  الثانية  الدرجة  من  للصناعة  مخصصة  بقعة 

املنطقة   3500تتجاوز   تجه��  دون  حالت  ال�ي  العقار�ة  املشا�ل  �عض  إ��  باألساس  راجع  وذلك  شغل،  منصب 

ة �عد من أهم الوسائل الصناعية بأكملها، مما سيؤثر سلبا ع�� املستوى االجتما��، خاصة وأن املناطق الصناعي

البطالة،  المتصاص  مهم  مصدر  فالتصنيع  وازدهارها،  تطورها  وضمان  ال��ابية  ا�جماعات  لتنمية  الضرور�ة 

 9ولتعز�ز مداخيل ا�جماعة، و�التا�� خلق املرافق ال�ي تحتاجها ا�جماعة. 

 

 

 

 

 

 
ة ضاحیة الدار البیضاء، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في اآلداب  : التحوالت المجالیة ودور المؤسسة الجماعیة في تدبیر المجال: حال 2002أمدافعي محمد    -9

 . 166تخصص جغرافیا، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بني مالل، جامعة القاضي عیاض مراكش، ص:  
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مساحة البلدية، و�املقابل يتم��    3/1طور البناء حوا��  �ش�ل مساحة ا�جاالت املبنية، ومساحة األرا�ىي ��  

وعدم  بالتقطع  العمرا�ي  املشهد  يتصف  كما   الصفي��،  والسكن  املنظم  السكن  ب�ن   بتداخل  ا�حضري  املشهد 

االستمرار�ة، فا�جال لم يواكب التطور الذي عرفتھ ا�حاالت الضاحو�ة البيضاو�ة؛ و�رجع ذلك إ�� التجميد الذي 

م من  كرسھ  وا�حد  ا�حمدية،  نحو  ا�خطي  النمو  توجيھ  إعادة  إ��  ��دف  �ان  والذي  العمرانية،  ال��يئة  خطط 

 10ت�خم األطراف األخرى ع�� التقليص من ا�حدود ا�حضر�ة للضوا��. 

 

 

 

 
الجرماطي    -  10 العالي  تیط ملیل ومدیونة2014عبد  بلدیتي  الدارالبیضاء حالة  تمدین ضاحیة  السكاني علىى  التدفق  الماستر، كلیة  : "أثر  لنیل شھادة  "  بحث 

 61اآلداب والعلوم اإلنسانیة المحمدیة، جامعة الحسن التاني الدار البیضاء. ص:  
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 بتصرف 2015البيضاء، مارس املصدر: الو�الة ا�حضر�ة للدار 

 آليات توسع ا�جال ا�حضري ملديونة -4

 . ساهم موقع جماعة مديونة �� قيام العديد من التحوالت الوظبفية وا�جالية 4-1

أ�حت بلدية  مديونة من أهم املناطق املستقطبة للتوافد البشري ــ سواء القادمة من مدينة الدار البيضاء  

انتقلت   حيث  ا�حضري،  مجالها  لرقعة  م�حوظا  توسعا  شهدت  لذلك  وتبعا   ، ــ  املغر�ية  األر�اف  مختلف   من  أو 

هكتارا بداية القرن الواحد   50�� ما يز�د عن  مساح��ا من حوا�� هكتار�ن ��اية العقد الثا�ي من القرن العشر�ن إ

 هكتارا حاليا حسب تصميم ال��يئة.  250والعشر�ن، ثم إ�� 

 : أشكال استغالل األراضي بجماعة مدیونة 2خریطة 
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و�املوازاة مع هذا التوسع شهد ا�جال ا�حضري ملديونة تحوالت عديدة، تتج�� �� انتقالھ من وضعية �سيج  

للبناي العمودي  التوسع  ف��ا  أك��كثافة، ساهم  إ�� �سيج  الهوامش عمرا�ي مفكك  السوق األسبو�� نحو  ات ونقل 

ألنماط  الواسع  باالنتشار  ملديونة  العمرا�ي  املشهد  التعم���عزز  أمام  جديدة  مجاالت  فتح  ومع  للمدينة.  الشرقية 

البناء ا�حضري ا�حديث، وقد ساعد ع�� ذلك استفاد��ا من توسع السكن ال�ي أفرزها اإل�عاش العقاري ا�خاص 

البيضاء   الدار  وسي�ون بضوا��  البيضاء.  الدار  من  بقر��ا  ع��ما  مديونة  تمتاز  اللذين  و�رشيد  بالدروة  خاصة 

السكن،   ميدان   �� االستقطابية  قدر��ا   وتقو�ة  التحوالت  هذه  تكريس  دور��  إقليم  عاصمة  إ��  مديونة  ل��قية 

 و�التا�� �عز�ز طا�عها ا�حضري.

�� دورها كمحطة وصل ع�� الطر�ق الرابط ب�ن لقد اضطلعت مديونة مبكرا بوظائف متعددة، فباإلضافة إ

االستعماري،  العهد  ح�ى  عليھ  حافظت  و�دار�ا  عسكر�ا  دورا  لعبت  البيضاء،  الدار  أبواب  وع��  ومراكش  الر�اط 

و�ذلك �عت�� أقدم وأهم مركز إداري بضوا�� الدار البيضاء. و�ذا �انت هذه ا�جماعة كرست موقعها قطبا إدار�ا 

ئل مديونة، فقد �عزز دورها كمركز تجاري باستمرار، فالسوق األسبو�� ليوم ا�خميس �ستقطب ومقرا لقيادة قبا

لنمو  تبعا  تتقوى  القارة مافتئت  البيضاء، وتجار��ا  الدار  التجار والزوار من مختلف جهات الشاو�ة السف�� ومن 

جعل سوقها  سوقا يوميا لتجميع حجمها الديموغرا�� وامتداد إشعاعها داخل نطاق زراعة ا�خضر ا�حيط ��ا، ما  

 و�عادة توزيع ا�خضر نحو سوق ا�جملة بالدار البيضاء.

 . الدينامية االقتصادية والتنمية ا�حضر�ة بمديونة4-2

السنوات  خالل  مستمرا  نموا  عرف  حيث  مديونة،  ببلدية  األسا�ىي  النشاط  وا�حرف  التجارة  قطاع  يمثل 

دية تجارة املواد الغذائية واملواد املرتبطة بالنشاط الفال�� نظرا لتوطن  األخ��ة. ويغلب ع�� هذه األ�شطة االقتصا

يتجاوز  فال  الصناعية  أمااملؤسسات  الطالب"،  أوالد  "ا�جاطية  بجماعة  الزراعية  الرساتيق  أهم  وسط  ا�جماعة 

العم   18عددها   يختص  ح�ن   �� والنسيج،  ا�خشب  وصناعة  الكيماو�ة،  الصناعة   �� أغل��ا  يتخصص  ل  وحدة، 

مهمة.   عبور  كنقطة  مديونة  ملوقع  بالنظر  النقل،  وسائل  و�صالح  والت�حيم،  وا�حدادة  اآلالت،  بإصالح  ا�حر�� 

والعدول...  وا�حام�ن،  والصيادلة،  األطباء  �عض  تواجد  عدا  ما  والتنوع  التخصص  إ��  ا�خدمات  قطاع  و�فتقر 

 �ة ملديونة، وتقل  �� با�� األحياء.وتتجمع البنية التجار�ة وا�خدماتية أساسا بمركز ا�جماعة ا�حضر 

 . البنية التحتية واملواصالت4-3

األخرى  باملناطق  ا�جماعة  ر�ط   �� أساسيا  دورا  تلعب  الطرق  من  مهمة  شبكة  ع��  مديونة  بلدية  تتوفر 

 . 117و 111و 110والطر�ق السيار والطرق ا�جماعية 9و�ا�خصوص الدار البيضاء و�رشيد �الطر�ق الرئيسية رقم 
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 :  أهم ا�حاور الطرقية بجماعة مديونة ا�حضر�ة 2جدول 

 اتجاهها  تصنيفها الطرق 

 تمر ع�� املنطقة الصناعية �� اتجاه ال�اره اإلقليمية 1037رقم 

 تؤدي إ�� سيدي حجاج واد حصار  اإلقليمية 1035رقم 

 امتداد شارع ا�حسن الثا�ي تؤدي إ�� أوالد ز�ان اإلقليمية 1036رقم 

 الرابطة ب�ن مراكش والر�اط وطنية  9رقم 

 الرابطة ب�ن مديونة والدار البيضاء  جهو�ة  315رقم 

 الرابطة ب�ن مديونة و�وس�ورة  اإلقليمية 1031رقم

 2015املصدر: مندو�ية النقل بالدار البيضاء سنة 

وتجنب   النقل  وسائل  ضغط  من  بالتخفيف  تقوم  طولها،  وتباين  الطرقية،  البنية  تنوع  ا�جدول  يظهر 

 �لم.   18االزدحام. و�صل طول الطرق املعبدة املتواجدة با�جماعة إ�� 

االقتصادية  الهيا�ل  لكن ضعف  البيضاء،   الدار  أبرز ضوا��  تجعلها من  بمؤهالت  تزخر مديونة  وعموما 

 عرضة �جموعة من اإلكراهات، ال�ي �عيقا لتنمية بمجالها. ب��ا��ا يجعلها 

 . مورفلوجية النسيج ا�حضري بمديونة3-4

توجد ب��اب جماعة مديونة أصناف من التجمعات السكنية، �عطي هو�ة ملرفولوجية السكن، وال�ي تظهر 

 تواضع النسيج العمرا�ي للمدينة. 

 النواة القديمة   -أ 

إ��ا النواة األصلية القديمة والتقليدية، ال�ي تضم أحياء �انت عبارة عن نوايل تصلبت عشوائيا فيما �عد،  

 هما: نزالة ا�جامع ونزالة قر�ال. 

هو �سيج حضري قديم بمديونة، �ش�ل حول امل�جد القديم، و�ت�ون من مجموعة من   * نزالة ا�جامع:

ملغرب، فاملنازل ضيقة �سبيا، ومازالت �عض املساكن تحتفظ بطا�ع تقليدي  األزقة الضيقة كبا�� املدن القديمة با

املركز،   �عرفها  ال�ي   للتحوالت  ونتيجة  القرو�ة.  املساكن  بناء   �� عموما  املستعمل  بالطوب  بنيت  ل�و��ا  وقروي، 

تبل األحياء.  با��  ع��  بانفتاحھ  مرتبطة  حركة  و��  البناء.  إعادة  حركة  األخ��ة  السنوات  نزالة �جلت  مساحة  غ 

 ا�جامع هكتار�ن، وتنت�ي معظم األسر املستقرة ��ذا ال�� إ�� فئات سوسيو مهنية متنوعة. 
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قر�ال* األصلية  نزالة  للنواة  ا�جاورة  املساكن  من  مجموعة  عن  عبارة  و��  بطا�ع ل:  تتم��  ا�جامع،  ن�الة 

ت��اوح مساح�� بنيت بطر�قة عشوائية،  ب�ن  معماري فوضوي أل��ا تضم مساكن  ما  م�� مر�ع، و�شبھ    100و  70ا 

ال��    هذا  مساحة  وتبلغ  ا�جامع.  لن�الة  األصلية  النواة   �� تجديدها  تم  ال�ي  املساكن  كب��  حد  إ��  بنا��ا  أساليب 

قر�ال   7000 بن�الة  فتقطن  االجتماعية  الناحية  من  أما  أول.  وطابق  سف��  من  مساك��ا  تتش�ل  تقر�با،  مر�ع  م�� 

 �ة عموما. ساكنة ذات أصول قرو 

 نموذج  ملساكن النواة القديمة  4و  3صورتان :

 

 

 

 

 

 2017املصدر: تصو�ر سم��ة �حرش، دجن�� 

 السكن االجتما�� أو أحياء إعادة إس�ان قاط�ي دور الصفيح  -ب

 " واالصطبالت  الدواو�ر  وم�افحة  الصفيح،  دور  قاط�ي  إس�ان  إعادة  إ��  ترمي  ال�ي  العمليات  إطار   ��

سنة   منذ  الدولة  شرعت  املدينة    1964الزرايب"  وسط  سكنية  مجموعات  بناء  القصبة.بم��  هذه 11قر�ة  و�عد 

ة، وقد عرف هذا ال�� تز�دا س�انيا  املبادرة الوحيدة من نوعها  للدولة �� إطار إحصاء أحياء الصفيح ��ذه ا�جماع 

 م�حوظا، لكن أغلبية الس�ان مستأجر�ن، فيما �عود ملكية هذا ال�� ألمالك الدولة خاصة. 

 

 

 

 

 
11  -Mohamed EL BIRITI , (1999), La Problématique de développement d’un petit centre urbain périphérique: cas de 
Mediouna, Mémoire de3eme cycle. Institut  National d’Aménagement et  d’Urbanisme, Rabat. P 18. 
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 : نموذج من التجز�ئات ا�جديدة للسكن االجتما��6و   5صورتان 

 2008املصدر: تصو�ر سم��ة �حرش،  مارس 

 السكن االقتصادي  -ج  

من   النوع  هذا  املغر�ية �غطي  املنازل  من  يت�ون  إذ  با�جماعة،  املبنية  املساحة  من  مهمة  حصة  السكن 

العصر�ة ال�ي �عت�� أفضل تجه��ا من با�� األنواع األخرى. وتتواجد أحياء السكن االقتصادي ماب�ن جنوب وشرق 

ر�ط باملاء الصا�ح م�� مر�ع، حسب �ل تجزئة. وتصل �سبة ال  200و  100ا�جماعة، وت��اوح مساحة املسكن ما ب�ن  

إ��   والكهر�اء  و��ن    99للشرب  املساكن  ب�ن  ما  الر�ط   �� تأخرا  ا�حاضر  الوقت   �� �عرف  التطه��  شبكة  لكن   ،%

 ا�حصل الرئي�ىي املشيد مؤخرا �� املركز.

وال يتوقف هذا النمط من السكن عن ابتالع األرا�ىي الزراعية ا�جاورة، و�نحدر أغلب قاطنيھ من طبقات  

 ية تمارس عادة مهن حرة، أو موظف�ن �� قطاع التعليم واإلدارات العمومية. اجتماع 

 أحياء الصفيح -د 

أسرة، �ش�ل    1380هكتار، تضم    6و  5�شغل أحياء الصفيح بجماعة مديونة ا�حضر�ة مساحة ت��اوح ب�ن  

ودوار    35% قدم��ي،  دوار   : وم��ا  األرا�ىي،  بمال�ي  غالبا  عالقة  لها  �سميات  الدواو�ر  ولهذه  مديونة.  س�ان  من 

لصفيح فوق أرض منبسطة بجوار املق��ة بوخو�مة، ودوار احميمر، ودوار بوغابة، ودوار الرحما�ي. وتتجمع أحياءا

أنواع   باالسمنت، و�� محرومة من �ل  ونادرا ما شيدت  وال��بة،  ''ال��ار�ك" بحجراإلردواز  بنيت  ا�جنوب، وقد  من 

 التجه��ات الضرور�ة.  

 سكن الفيالت -ه

مساحة   ال��يئة  تصميم  الرا��   12خصص  السكن  ع��  اإلقبال  لكن  السكن،  من  النوع  لهذا  ب��اب   هكتار 

ا�جماعة محدود. و�ؤشرهذا أن الفئات ال�ي �س��و��ا هذا السكن، لم تجد مبتغاها �� هذا املوقع الضاحوي، بل  

فضلت االستقرار بمنطقة الدروة رغم طول املسافة الرابطة بي��ا و��ن مدينة الدار البيضاء، وهذا راجع باألساس 

 ��ذا ا�جال كما جاء ع�� لسان أحد املسؤول�ن. إ�� التسهيالت املقدمة �� مجال اإلس�ان والبناء 
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 ا�ع�اسات السكن غ�� الالئق ع�� التنمية االجتماعية بمديونة -5

يفتقر أل�سط   الذي  الالئق  السكن غ��  انتشار   �� الدراسة  الذي عرفھ مجال  املهم  البشري  التوافد  ساهم 

للشرب،   صا�ح  وماء  حار،  (واد  املشا�ل  الضرور�ات  من  مجموعة  االنتشار  هذا  رافقت  وقد   ،( وكهر�اء... 

 : االجتماعية، وم��ا

وال��ميش*  والرحا�� اإلقصاء  القدم��ي،  ودوار  كدواراحميمر،  األحياء  هذه  س�ان  بھ  �شعر  ما  هذا   :

 بجماعة مديونة، و�دفع البعض م��م ا�� االرتماء �� أحضان ا�خدرات واإلجرام. 

الفرد  ا�خدراتاإلقبال ع��  *  وت�يء  وا�جتمع،  الفرد  إنتاج  تحد من  اجتماعية  ا�خدرات، ظاهرة  �عت��   :

بينت   وقد  وجسديا.  واجتماعيا،  نفسيا،  تدمره  حيث  املباالة،  وعدم  العنف  روح  املدمن   �� وتوقظ  لإلجرام، 

 12الدراسات واألبحاث عن وجود عالقة ب�ن متعاطي ا�خدرات والسكن غ�� الالئق. 

 : �� صفي�� �شارع ا�حسن الثا�ي بمديونة7صورة  

 

 

 

 

 

 

 2017املصدر: تصو�ر سم��ة �حرش، دجن�� 

باالضافة للمشا�ل االجتماعية �عا�ي منطقة الدراسة أيضا من ضعف التجه��ات األساسية،وكذا ا�خدمات 

 االجتماعية ، مما أثر ع�� مستوى التنمية البشر�ة باملنطقة. 

اقع هش -6  البيئة ا�حضر�ة بمديونة، و

للنفايات �� حد ذاتھ خطورة ع�� الوضع �ش�ل موقع مديونة ع�� �عد سبعة كيلم��ات من املطرح العمومي  

 املنتشرة ب�ن الس�ان:  الص�� للساكنة،  و�ب�ن ا�جدول التا�� أهم األمراض

 
 . 7016محمد األزھر، "علم اإلجرام" ورد بجریدة االتحاد االشتراكي العدد   - 12
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 2014عينة   150املصدر: بحث ميدا�ي 

امللوث يؤثر �ش�ل سل�ي ع�� حياة اإل�سان، و�ؤدي إ��  تصيب جل هذه األمراض ا�جهاز التنف�ىي، فالهواء  

 انتشار الروائح الكر��ة، و�حد من وضوح الرؤ�ة، كما يؤدي إ�� ظهورأعراض �حية. 

تأث��هاع�� �حة اإل�سان،   ��  طبيعة تركي��ا، ف�ي تختلف أيضا من ناحية  و�ما أن هذه امللوثات تختلف 

املستو��ن  ع��  التلوث  تأث��ات  تنعكس  كما  األخطار،  لهذه  �عرضا  األك��  الفئات  واملسن�ن،  األطفال  فئة  و�عت�� 

 االقتصادي واالجتما��.

 ثارها التنمو�ة قلة التجه��ات ال�حية العمومية وآ -6-1

أطباء عام�ن، باإلضافة   3ال تتوفر جماعة  مديونة إال ع�� مركز ص�� وحيد بھ خمسة أسرة، �شرف عليھ  

�� املمرض�ن، الهيئة املساعدة واملتمثلة  إ�� دار للوالدة. ويعرف هذا املركز الص�� الوحيد ضغطا   13إ��  باإلضافة 

 كنة ا�جماعة وساكنة ا�جماعة القرو�ة ا�جاورة أوالد الطالب.  س�انيا مهما ع�� خدماتھ ال�ي �ستفيد م��ا سا

 

 

 

 

 
 . 14, ص: 2007منوغرافیة الجماعة الترابیة مدیونة،   -13

 : أنواع األمراض المنتشرة بتراب الجماعة الحضریة لمدیونة2مبیان
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 .2014عينة)،  150املصدر: بحث ميدا�ي،(

�سبيا،    وأمام ضعف عدد البنيات ال�حية العمومية  من حيث العدد، �غطي القطاع ا�خاص هذا النقص

األسر  معظم  لدى  الدخل  �حدودية  متواضعا  عل��م  اإلقبال  و�بقى  وصيادلة،  مختص�ن  أطباء  ست   �� و�تمثل 

والعالج،   التداوي  شروط  أد�ى  يل�ي  ال  املركز  الصفيح.ول�ون  بأحياء  م��م  القاطن�ن  املر�ىى فخاصة  توجيھ  يبقى 

 لسد ا�خصاص �� خدماتھ ال�حية. نحو الدار البيضاء بطلب من طرف املركز الص�� ا�ح�� ضروري 

وتبقى الفئات الفق��ة األك�� عرضة لألمراض واألك�� حرمانا من ا�خدمات وفق انتقائية غ�� معلنة تتطلب 

لذا يجب اتخاذ اإلجراءات ال�ي من شأ��ا أن �ساعد ع�� توف�� ا�خدمات ال�حية ل�ل   14قرارات جر�ئة وحاسمة، 

املؤشرات  �عدان من  األفراد  ت�و�ن  ومستوى  الدخل  قيمة  وأن  خاصة  ا�حدود،  الدخل  ذوي  خصوصا  املواطن�ن 

 عية. ال�حية ا�حاسمة، ل�و��ما يضاعفان من أخطار اإلصابة ومن وت��ة تردد األمراض ونتائجها النو 

 املطرح العمومي ملدينة الدار البيضاء:مش�ل بيئي ومصدر تلوث كب��   6-2

�عد ع��  الدارالبيضاء  ملدينة  العمومي  املطرح  تواجد  إ��   7يؤدي  ملديونة  ا�حضر�ة  ا�جماعة  من   �لم 

النمو أنتج   لقد  العمرا�ي.  وتوسعها  �عم��ها  إكراهات  أهم  أحد  ويعد  الس�ان،  �حة  ع��  خط��ة   ا�ع�اسات 

البيئي   ا�خطر  ولهذا  بضواح��ا.  أضرت  بيئية  أزمة  البيضاء  الدار  ملدينة  ا�حضري  والتوسع  السريع  الديموغرا�� 

  " املعلق  والغبار  الهوائي،  التلوث  م��ا   ، رئيسية  و��  "،  Poussière en suspensionأش�ال  الصلبة،  النفايات  ثم 

 لية، والصناعية واالستشفائية. موزعة ع�� مجموع أطراف املدينة، وم��ا: النفايات املن� 

 
أنفلوس،     -14 لمستقبل  2000محمد  الحضریة:مدخل  البیئة  تحوالت  بین  ،  والعشرین  الواحد  القرن  أفق  في  المغربیة  المدینة  كتاب:"  الصحة، ضمن  جغرافیة 

 . 121، ص:12الھویة الوطنیة والبعد المتوسطي"، منشورات كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة الحسن الثاني،  المحمدیة سلسلة الندوات رقم:
 

:  مكان تلقي العالج بالنسبة لساكنة  3مبیان 
 مدیونة 
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 املطرح العمومي للدار البيضاء  -أ 

البيئة، و�� توف�� مداخيل مهمة   �� حماية  ��اية استغاللها أهمية كب��ة   القديمة �عد  املقالع  ��يئة  تكت�ىي 

محروسة مطارح  إ��  تحو�لها  إذيمكن  للتجمعات   ل�جماعة،  ��ديدا  أو  املائية  الفرشة  ع��  خطرا  �ش�ل  لم  ما 

 السكنية.  

  1986و�عد إشباع مطارح تيط مليل وسيدي مومن، خططت ا�جموعة ا�حضر�ة لوالية الدار البيضاء منذ  

مساحة   ع��  املمتدة  مديونة  بمنطقة  القديمة  املقالع  الدار   12الستعمال  ب�ن  الرئيسية  الطر�ق  غرب  هكتارا، 

النفايات الب لصب  وجھ  الذي  مديونة  مقلع  أن  غ��  الك��ى.  املدينة  نفايات  لطرح  رئيسيا  م�انا  ومراكش  يضاء 

الصلبة القادمة من مدينة الدار البيضاء بقرار أحادي الطرف �انت لھ نتائج وخيمة ع�� ا�جال القروي �جماعة 

 ا�جاطية أوالد الطالب وع�� ا�جال ا�حضري �جماعة مديونة.  

 احية مديونة مطرح لنفايات البيضاو��نض -ب

غرام من النفايات املن�لية يوميا، تنقل هذه النفايات وتودع    400ينتج �ل فرد بالدار البيضاء الك��ى حوا��  

��ا  1986بمقالع مديونة منذ سنة   يتم إفراغها   3500، حيث يودع  ال�ي  طن يوميا، لكن املالحظ أن كمية األز�ال 

 15��ا.  تفوق الكمية املصرح

فردا �سكنون بجوار املطرح، أكدوا تذمرهم من وجوده بل عن تدهور    62ومن خالل استجواب ميدا�ي ل  

حال��م ال�حية �سبب األمراض ال�ي �حقت ��م و�مواش��م، وتلو�ث الفرشة املائية. ويعد السبب الرئي�ىي لذلك 

نحو   السوائل  و�سرب  تخمرها،  عند  األز�ال  مخلفات  وغ��ها. هو  وا�جرذان  وا�حشرات  والروائح  ا�جاورة  األرا�ىي 

م�ان  إ��  املطرح  تحول  و�املقابل  اال�ع�اسات،  لهذه  تفاديا  سك��م  �غي��  إ��  الس�ان  من  عدد  هناك  اضطر  وقد 

 ل�جوء عدد من املتسكع�ن وا�جرم�ن، والذين  �ش�لون ��ديدا ألمن الس�ان. 

 

 

 

 

 

 
 . 37المندوبیة السامیة للتخطیط، ص: ،  منشورات2005منوغرافیة مدینة الدار البیضاء،   -15
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اقع ا�حال 10صورة رقم   بمطرح مديونة لنفايات البيضاو��ن: و

 

 

 

 

 

 2016املصدر: تصو�ر سم��ة �حرش، ماي 

 ندرة ا�جاالت واملساحات ا�خضراء -ج 

الس�ان     حاجيات  لتلبية  ال�افية  ا�خضراء  واملساحات  ا�جاالت  ملديونة  ا�حضري  ا�جال  عن  �غيب 

صا�حة   غ��  تبقى  مجاالت  من  متاح  هو  وما  �عت�� ال��ف��ية،  حيث  املركز،  وسط  املهيأ  ا�جال  عدا  ما  لالستغالل 

املتنفس الوحيد للساكنة، أما برمجة تصميم ال��يئة إليواء مشروع حديقة عمومية بالقصبة ع�� مساحة تقدر ب 

هكتارات فبقي �� طي النسيان. وتتخلل التجزئات السكنية �عض الرقع ا�خضراء و�� عبارة عن أراض زراعية   10

بالتجزئات السكنية �� مشهد يتداخل فيھ القروي   مستغلة ب��اب ا�جماعة، فأصبح ثلث ا�جال القروي مزركش 

 وا�حضري، وتحاديھ األرا�ىي الفالحية �جماعة ا�جاطية أوالد الطالب مش�لة بذلك متنفس  مديونة األخضر.

اق��احات لتنمية ا�جماعة ا�حضر�ة ملديونة -د  توصيات و

إش�الية التعم�� واملضار�ة العقار�ة وتمو�ل املشاريع االقتصادية واالجتماعية بمديونة األخذ  يفرض تجاوز  

 �ع�ن االعتبار:

  محار�ة السكن غ�� الالئق؛ 

  إعادة هي�لة وتطو�ر األحياء السكنية؛ 

  قو�ة دفعة  إعطاء  أجل  من  مديونة،  �جماعة  الصناعية  املنطقة   �� االستثمار  ع��  الصناعي�ن  ��جيع 

 صاد ا�جماعة ا�حضر�ة ملديونة وتوف�� أك�� عدد من فرص الشغل لشبا��ا؛ القت

  تلبية حاجيات الس�ان إ�� التجه��ات العمومية واملرافق االجتماعية؛ 
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  الر�اضية والفضاءات  با�حدائق  محيطھ  و��يئة  ملديونة،  العمومي  املطرح  هي�لة  إعادة 

 تجذب الس�ان واملستثمر�ن. للقرب، لتتحول هذه النقطة السلبية إ�� نقطة إيجابية 

تب�ي   شر�طة  مهمة  �عم��ية  حركة  ملديونة  ا�حضر�ة  ا�جماعة   �� سيبعث  ال��امج  هذه  تطبيق  أن  شك  وال 

 مبادئ ا�ح�امة  واملقار�ة التشاركية �� التدب�� ال��ا�ي.
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 :خاتمة 

واالقتصادي، فمن مشا�ل دور الصفيح وما  �عا�ي جماعة مديونة من عدة مشا�ل �عيق تطورها العمرا�ي  

و�دأ  القانونية،  مدتھ  تجاوز  الذي  العمومي،  املطرح  إ��  واالجتما��،  ا�جا��  املستوى  ع��  ا�ع�اسات  من  لها 

استبدالھ بمطرح محروس يتوقع أن يح��م القوان�ن البيئية املعمول ��ا �� ك��يات املدن العاملية. و�ذا �ان من حظ  

الظفر بمناطق صناعية مؤهلة، فإن حظ ا�جماعة ا�حضر�ة ملديونة هو مجاورة نفايات األحياء  �عض ا�جماعات  

 السكنية والصناعية ال�ي تنتجها العاصمة االقتصادية.

وال��ميش.   اإلقصاء  ضواح��ا  معظم  �عيش  البيضاء،  الدار  مدينة  تراب  �جمل  الوا�ح  االنتعاش  ومقابل 

 �ية، ال�ي �عت�� ا�جماعة ا�حضر�ة ملديونة جزءا م��ا. وع�� رأسها الضوا�� ا�جنو�ية الغر 

لذلك يجب االهتمام با�جاالت الضاحو�ة و�دخالها �� قلب ا�خططات وال��امج التنمو�ة ال�ي ��تم بال��يئة  

ول�جهة ك�ل، خاصة ما �علق بالبنيات التحتية و�رامج إعادة السكن واإليواء، و�رامج إعادة    16ا�حضر�ة للمدينة،

ومن   ال اقتصادي،  السوسيو  وضعها  تحس�ن  من  مديونة  ساكنة  بتمك�ن  �سمح  بما  وذلك  ا�حضري،  تأهيل 

 االندماج �� مشروع بناء ا�جتمع ا�حضري البيضاوي. 
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