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 مقدمة:

رة الطنجية منذ القرن  ز ا وضعف  19مرت شبه ا ان مت  تراجع م عدة تحوالتاقتصادية واجتماعية سا

ا ركزت أساسا  ال منذ االستقالل فإن تدخال ذا ا تمام الدولة  ات البالد. و رغم ا ا مع با ج اندماج

ا أجزاء البالد.  ا و وي  توعلىمحاولة تحقيق االندماج اإلداري بي ل ج من خالل التقسيم ا ش ذا 

ان  1971لسنة  ذا  ية. و ة الشمالية الغر سية مشكال ا ماية الفر ذه األقاليم بأخرى خضعت ل ق  الذي أ

ال، مما دفع مختلف  ذا ا ة ل ام ظل السمة املم ع ال ذا اإلدماج قد تحقق، فإن الطا دف السيا من  ال

ن للتفك ذا االختالل.الفاعل اتيجية املالئمة للتخفيف من  و تمثل ذلك من خالل اإلعالن الرس عن  1  اإلس

ش  ن مستوى ع مة  تحس ة واملسا و دف التقليص من الفوارق ا نمية األقاليم الشمالية  برنامج خاص ب

ان   2.الس

رة الط ز شبه ا ضري  ة ال شفما تأث اإلرث التار ع التدب ا ضر ات الدينامية ا ا نجية؟ وما مم د

م  تجاوز  سا لية أن  الت ا ل باستطاعة املؤ عد االستقالل؟ و ال  ات ذا ا  ال أخرت اندماجهاإلكرا

ضري  ر ألزمة التدب ا م مظ امشية للشغل أ االت ال ل يمكن اعتبار بروز ا ي؟ و ال املغر ذا  با ا

ى ال ا ع الك رة الطنجيةال؟ ثم ما تأث املشار ز ا شبه ا د ين ع إعادة  ش شكيل خالل العقدين األخ

؟  اب الوط ضري  أفق اندماجه مع با ال ال ا  ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                        
تقريرا حول  1960غشت  4المغربي للتجارة الخارجية مثال بتاريخ  إلى اهتمام الدولة، اهتم القطاع الخاص بنفس الموضوع حيث أصدر البنك باإلضافة -1

  ).1960غشت  13تنمية األقاليم الشمالية (انظر جريدة العلم بتاريخ 
مليار درهم إلنعاش عشرة أقاليم  20اإلعالن عن تخصيص  تم م الشمالية، حيثبحضور ممثلي األقالي 1993فبراير 10يتعلق األمر بخطاب مدينة فاس ليوم  -2

  ). 18(انظر تنمية األقاليم الشمالية أوراش المستقبل. ص. 
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يوسياسية. 1 انات ا الت الطبيعية والر  املؤ

ات الشبكة املائية .1.1 س، ومم  تنظيم التضار

رة  ز مكن تحتل شبه ا ا. و يط األطل غر ف شرقا وا ن جبال الر الطنجية أق شمال غرب املغرب، ب

طة رقم سية متباينة(خر ا إ ثالث وحدات تضار ا 1تقسيم س عموما بانخفاض )، ففي الغرب تتم التضار

يكية، ة األطلن ضاب ع طول الواج ول وال شار الس ا بفعل ان م وس. أما  وأ ول حوض لو  اتجاه الوسط س

بلية والتالل القليلة االرتفاع، وخاصة  فحص طنجة وحو ب عروس وجبل  عض الوحدات ا فتمتد 

ب.  ب   ا
  : تضاريس شبه الجزيرة الطنجية1خريطة  رقم 
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ة الشرقية األك ارتفاعا إذ تتعدى أحيانا  عض القمم مثل جبل  2000وتبقى الواج م  

رة الطنجية من أغ املناطق باملاء ع الصعيد الوط  2159القرع( ز عد شبه ا وخاصة ع م). و

يولوجية،  ية ا ا مالءمة الظروف املناخية والب م يكية، بفعل تضافر عدة عوامل أ ا األطلن واج

ل عملية  س ة  س ال تتم بوجود انحدارات قو عقد التضار يا، و س افية  ساقطات ال فال

انت األحواض املتوسطية  ذا  وفية. و مية الشبكة ا ا تقلل من أ ان لك ر ، مرتيل، ا ألودية اسم

امة،  انيات  م يكية توفر موارد و ة األطلن أمسا، والو تضمن فقط واردات محدودة، فإن الواج

رة الطنجية ع املستوى الطبي  ز ة  شبه ا ل وحدة متم ش وس الذي " وخاصة  حوض لو

شري"، ال من حيث األرا الزراعية،حيث3وال ذا ا و األغ داخل  من أراضيه  %90,5إن  ف

ة للزراعة. رة الطنجية(جدول رقم 4صا ز شبه ا ة  ار م مصدر للمياه ا وس أ ر لو عت  )، 1و

فع ارتفاع  انا بالر بع من جبل خ فه مساحة تبلغ  1300ي غطي حوض تصر ، و ، ²لم 3740م

ن يبلغ طول مجراه    لم. 180ح

اري املائية  1جدول رقم  رة الطنجية.: ا ز شبه ا يكية    األطلن

  S/ km²  p/mm  Qm³/S  n  األودية

ر ار   0,39  4,6  810  460  م

اشف  0,34 6,4  905  650  ا

 0,33 2,2  800  270  عياشة

 0,38 42,5  950  3740 لوكوس

Source: ELECTROWATT,1971 :"projet d’aménagement et mise en valeur du périmètre du 

LOUKKOS". Ingénieur – conseil. S.A, Zurich – Rabat, 230 p.  

انات السياسية  غرب البحر األبيض املتوسط2.1 رة الطنجية: محور الر ز   . شبه ا

ال  ذا ا ب التأكيد  البداية ع أن  ته انطالقا من عناصر متعددة ي و سب  غرا اك ا

سان  م  إخضاع اإل ان العنصر األول قد سا خية. فإذا  غرا والظروف التار ا املوقع ا م أ

ة  رة الطنجية ميدان مجا ز ي جعل من شبه ا موعة من القيود، فإن العنصر الثا ا 

ية. لذلك نجد أنفس ن مع الناصري حينما يقول: "ال مستمرة مع القوى األور ذا الواقع متفق نا أمام 

                                                        
3 - EL GHARBAOUI, A.1980. La terre et l’homme dans la péninsule tingitane, étude sur l’homme et le milieu naturel 
dans le Rif occidental". Thèse de doctorat d’état en géographie.  2vol. Rabat. p.294. 

  من مجموع المساحة %54تبلغ نسبة األراضي الصالحة للزراعة في األقاليم الشمالية  -4
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خية،  ن االعتبار العوامل التار ع ه إذا لم نأخذ  في وظ م التخلف الكب للساحل الر يمكن ف

." اتي ال االس ذا ا ام  مص  ا وزن  ان ل ة ال  األخص الصراعات العسكر   5و

داد 1.2.1 ة تداعيات حروب االس ة متقدمة ملواج   . مرحلة ما قبل االحتالل: ج

ت املرحلة بالصراع ضد املد املسي  إطار ما  داد ال انطلقت أواخر القر  عرف بحروبتم ن االس

تة سنة  15 عد احتالل س ية خاصة  ة املتوسطية للسواحل املغر غالق الواج مت  ا وال سا

ا ع مجموعة من املراكز  1415 ن، وتمكن إسبانيا من احتالل مليلية، قبل سيطر غالي ع يد ال

م  خلق تنظيم مجا جديد. فقبل غال، مما سا ا وال  الساحلية  إطار تقسيم مناطق النفوذ بي

ما  15القرن  ن  ن حضر ن ثنائي تظم عادة حول قطب ي ي ي املغر ا ال ال فاس ومراكش، مع ان ا

ة التجارة  نوب يتم بحيو ان ا نما  ئ الشمالية، ب ا املوا م شيطة أ ئ ال عض املوا حضور 

ي خالل القرن  ة. لكن مع التدخل األور راو ذا التنظيم أو تحوالته،  15ال واملتمثلة عرف 

ذه الوضعية ح أساسا  تراجع التوجه نحو الداخل، مقابل توجه املغرب نحو البحر. واست مرت 

ع األخ من القرن  ي من القرن 18الر  د منفإنه عا 18. ورغم عودة املغرب إ االنفتاح  النصف الثا

غالق مع بداية القرن  د السلطان املو سليمان( 19جديد إ سياسة اال ). 1822 -1792ع ع

ئ ال تراجعت،  شاط املوا ذه السياسة ع  عكست  ذلك ا ة  و أو أقفلت  وجه التجارة البحر

ا ع  ة ملستعمرا ات ع الوظيفة العسكر غي الوقت الذي قامت فيه إسبانيا بإدخال 

ية مع املغرب قبل أن تضغط دبلوماسيا  ا إ مخازن للتجارة األور ل البحراألبيض املتوسط لتحو

اسب ملموسة. و نفس الظرو  ا(حرب تطوان) لتحقيق م زن وعسكر طانيا  إقناع ا ت بر ف ن

ة ( يطانية تبعا ملبدأ للدولة األك تفض1856بتوقيع اتفاقية تجار   يلية.) فتحت املغرب أمام السلع ال

يجة تزايد التنافس  رة الطنجية تحوالت عميقة ن ز ن، عرفت شبه ا ومع بداية القرن العشر

ية التحكم ق  االستعماري، حينما قررت الدول األور ا، عن طر  مص املغرب بما يخدم مصا

طانيا والذي نصت املادة الثالثة  ر سا و ن فر ا االتفاق الودي ب م ة، أ سلسلة من الصفقات السر

ب إسبانيا. ون شمال املغرب،  حالة احتالله من نص ن بأن ي د الدولت ع   منه ع 

عميق اختالل التوازنات 2.2.1   . مرحلة االحتالل: 

ان  ليفية ألن السلطان  ي باملنطقة ا سميت املنطقة الشمالية ال دخلت تحت النفوذ االسبا

سيق مع  نوب عنه  با املدن باشوات تحت  السلطات اإلسبانيةيختار خليفة عنه بت  تطوان. و

                                                        
5 - NACIRI, M. 1987 : "Les villes méditerranéennes du Maroc :entre frontières  et Périphéries. Hérodote (Alerte en 
méditerranée), 2ème trimestre n° 45.pp 121-145 
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انت السلطة  يد القياد لكن تحت مراق بة الضباط مراقبة القناصل اإلسبان. أما  البوادي، فقد 

ا إ مقر للبعثات الدبلوماسية منذ  ن اإلسبان. أما بخصوص منطقة طنجة، فبعد تحول العسكر

ا لنظام دو  برزت معامله األو منذ 1770 ة املتنافسة إخضاع  1902، ارتأت الدول االستعمار

دة اإلسبانية  سية  -عندما تضمنت املعا ائيااستعداد البلدين لقبول حياد "الفر لكن 6."املدينة 

س سنة  ة والقضائية إ أن تم توقيع اتفاقية بار طنجة عاشت مع ذلك مرحلة من الفو اإلدار

  حول تنظيم اإلدارة الدولية. 1923

ا إ  نما فوض ائية عن صالحياته، و نازل بصفة  ت من فصول االتفاقية أن السلطان لم ي و

ا. مندوب يتو إدارة املنطقة بالني فاظ ع أم   ابة وا

ا مدن شبه  تة و ن س ة ب عت الدولة إقامة عالقات تجار عد احتالل إسبانيا لشمال املغرب، 

رة الطنجية، وعززت ذلك ز ذا اإلطار يدخل  بإنجاز ا ز االستغالل. و  عز دف  يات تحتية  ب

تة وتطوان، والذي  ن س ديدية ب ا بإقامة خط للسكك ا تمام تة، ا أعاد االنتعاش إ ميناء س

وس  ات ال أقيمت بحوض لو مت التج نما سا تحوالت مجالية واقتصادية عميقة    إحداثب

وس" ع يد  ور "الشركة الفالحية لو عد ظ املنطقة بفعل ميالد قطاع فال عصري، خاصة 

ة استفادت طنجة من التوتر  ية. و نفس الف ا. فبعد مجموعات مالية أور ا أور ش ع انت  ات ال 

لية اإلسبانية أدت إ  1929أزمة  رب األ امة ع املدينة، كما أن ظروف ا تدفقت رؤوس أموال 

م.  ثمار أموال عة الس ا بحثا عن فرص م   انتقال العديد من اإلسبان لالستقرار 

بية للن ة الذ رب العاملية الثانية الف عد ا عت عقد ما  ت ظام الدو بمنطقة طنجة، حيث تحولو

ن: حا ن أساسي عامل ذا التدفق لرؤوس األموال  رتبط  لة إ مركز ما متم ع الصعيد العاملي. و

فزة املعمول  ابأوروعدم االستقرار  عية ا شر ن ال ، والقوان رب الباردة األو ا  الناتجة عن ا

بة ع الدخل وغياب القيود ع حركة رؤوس  املنطقة الدولية واملتمثلة أساسا  اإلعفاء من الضر

ذهاألموال.  الظرفية كذلك مع انتعاش كب  حركة التعم والبناء، لكن التطورات  وتزامنت 

ذا  نعكس سلبا ع  ت باستقالله س نات وال ان مس ا املغرب مع بداية ا د السياسية ال ش

عد  خ االنتعاش الظر  ر  29إلغاء النظام الدو بتار عادة إدماج املدينة  با  1956أكتو اب او ل

ي.   املغر

  

  
                                                        

  .222ــ  221. ترجمة نيقوال زيادة.ص"تاريخ المغرب في القرن العشرين ":1963الندو(روم)، -6
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داية أخرى 3.1 اية مرحلة و   . االستقالل: 

لغاء النظام الدو بطنجة أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة  ي و أعقب رحيل االستعمار اإلسبا

رة مكثفة لرؤوس  ا األساسية   ر ودية، وتوقف تمثلت مظا ية وال األموال والعناصر األجن

ذا التوقف أثر مباشر  ان ل ش ف ن القصر الكب والعرا تة، و ن تطوان وس ديدي ما ب ط ا ا

ة ع مسألة إدماج املنطقة  ذه الف تمام الدولة خالل  ن انصب ا شاط االقتصادي،  ح ع ال

ق إلغاء مختل ات البالد عن طر لة التقسيم اإلداري. مع با ج ي عادة  عات اإلسبانية، و شر ف ال

ة ،  ما االعتبار ان اية م عد  ل سل ع حالة مدين طنجة وتطوان  ش ذه التداب  عكست  وا

ور القطاعات االقتصادية  ان لتد طنجة كمنطقة دولية، وتطوان كعاصمة للمنطقة اإلسبانية. لقد 

سية ملدينة طنجة (الص ناعة، التجارة ، األبناك، و السياحة) آثار سلبية ع سوق الشغل، حيث الرئ

يار،وارتكزت  د من اال ل كب مما استد تدخل الدولة لتال املز ش تزايد معدل البطالة 

ن من التدخالت: ودات الدولة ع نوع  مج

يات التحتية مثل تدعيم وتج الشبك - نمية الب تمت ب ة الطرقية تدخالت مباشرة: ا

وي.   ية للنقل البحري وا ية التج ديدية، وتوسيع الب   والسكك ا

ثمار. - يع االس ن ل   تدخالت غ مباشرة : تمثلت  إصدار ترسانة من القوان

ة وضعية مدينة  صفة عامة، ركزت الدولة خالل العقد األول من االستقالل ع محاولة معا و

خية  ا التار يا طنجة وخصوصي س بة. لكن النتائج ظلت  ا قاطرة لتنمية با املناطق القر باعتبار

ة قطاعية وممركزة  ب ع مقار ة  ت از أغلب التدخالت"ع اختيارات تنمو محدودة بفعل ارت

  7للتنمية".

سارعة .2 افية ومجالية م ة، تحوالت ديمغر ضر  الدينامية ا

  . التحول الديمغرا واالجتما لطنجة1.2

ا  ة الدولية، يمكن اعتماد التقديرات ال أشار إل ان طنجة قبل الف ة تحديد عدد س رغم صعو

ش التقديرات إ أن  ة، حيث  ذه الف عض الرحالة أو األجانب الذين عاشوا  املدينة خالل 

ان املدينة  بداية القرن  نود، ثم فئة ا 19س م من ا سمة"أغل زوا عشرة آالف  لتجار نا

ن". ن، وقلة من املوسر و رغم الظروف الصعبة ال  8الصغار(تجار التقسيط)، وحرفيون جد بدائي

                                                        
7- FEJJAL, A.1997:"La problématique de développement.et d’aménagementdesMontagnes méditerranéennes 
Marocaines". In L’aménagement du territoireet le déve-  loppement de l’économie de montagne en méditerranée, le cas 
duMAROC méditerranéen. La septième rencontre de Tétouan, GERM, pp 29-42. 

. طنجة. ص.ص. 28). دار النيابة، عدد adiaDomingo bفي بداية القرن التاسع عشر من خالل رحلة علي باي العباسي".( :" طنجة1991الخمليشي، ع. -8
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ئة واألمراض ياة االجتماعية باملدينة، واملتمثلة أساسا  األو ان عرف فإن  انت تحيط با عدد الس

عا طيلة القرن  : 19تزايدا سر دول املوا   كما يت من ا

ان طنجة  القرن التاسع عشر: ت 2جدول رقم    طور س

  العـــــــــدد  السنـــــــــــوات

1834- 1835  9000  

1850  9500  

1872  14000  

1884 – 1885  15000  

1895  40000  

1900 – 1901  45000  

ن)،  از(محمد األم افية  طنجة خالل1991املصدر:ال   : " األزمات الديمغر

خ املعاصر. ص.ص.القرن التاسع عشر". طنجة     (بتصرف).131 – 115التار

ادة باعتبار الواقع الثقا واالجتما السائد  ذه الز اثر الطبي أساسيا لتفس  بقى عامل الت و

ي من القرن  رة نحو املدينة 19آنذاك، لكن النصف الثا يجة  تم كذلك بتدفق تيارات ال كن

ت العد اعات ال ضر فاف وا يد من مناطق املغرب، خاصة مع ارتفاع صادرات لفات ا

ا. لذلك، لم تمر سنة  لية إ أور اصيل ا ا تطوان  1885ا ان مدينة طنجة نظ ح تجاوز س

ايد كذلك ع  ذا ال عكس  خ أك مدينة  شمال املغرب. وا ذا التار عت إ حدود  انت  ال 

ية الديمغرافية للمدينة ال  لت من فسيفساء من الشعوب واألعراق. ففي منتصف الب ش "

ود مثال يتجاوز 19القرن  ان عدد ال ن بحوا  2000،  ي نما قدر عدد األور من  300سمة، ب

سيات مختلفة".   9ج

، حيث  ي  نفس املن ا ن، استمر االتجاه العام للتطور الس خالل النصف األول من القرن العشر

ان  ع مرات  ظرف حوا نصف قرن(تضاعف عدد الس ايد مختلف 1955 -1901أر ). وشمل ال

انت اللغة اإلسبانية األك  الية االسبانية. وارتباطا بذلك،  ا ا الشرائح االجتماعية، وخاصة م

ت  ا تم سية املرتبة الثانية، لك الية الفر شارا، والعملة اإلسبانية األك تداوال. واحتلت ا ان

                                                        
  .79:" طنجة في بداية القرن التاسع عشر من خالل رحلة علي باي العباسي". مرجع سابق.ص1991ابن الصغير(خالد)،  -9
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ي ود خالل با ية مع أقلية من ال شطة البنكية. وعموما، تمكنت العناصر األجن يمنة ع األ ة وال و

ة  املدينة.  يو د الدو لطنجة من السيطرة ع املرافق االقتصادية ا  الع

ي2.2 رة الطنجية  ظل االحتالل االسبا ز   . تحوالت با شبه ا

عكس عد احتالل املنطقة الشمالية من ق ا، مما ا ة ل بل إسبانيا، اتخذت من تطوان عاصمة إدار

ا الوظيفة الصناعية، حيث برزت النواة األو للصناعة  ة وع رأس ضر ا ا ع تنمية با وظائف

سية ملنطقة  تة ال أصبحت البوابة الرئ ة. كما انتعش التبادل التجاري للمدينة مع س العصر

ديدية ابتداء من سنة  االحتالل االسبانية، خاصة ن بخط للسكك ا ت ط املدي   .1918عد ر

ذا التحول كذلك ع الوضعية الديمغرافية للمدينة ال عرفت نموا  عكس  ة أخرى، ا من ج

اورة والقبائل  اف ا رة املكثفة من األر ايدة من اإلسبان، ثم ال يجة وصول أعداد م عا ن سر

فية. فعند دخول اإلسبان ا يتجاوزون  1913إ املدينة سنة  الر ا سمة بجميع  18519لم يكن س

م فاق  م، لكن عدد با من األجانب.1950) سنة 80732سمة ( 80000عناصر م تقر ع   ، ر

انات   م ع استغالل اإلم تمام ش، ركز اإلسبان ا ن القصر الكب والعرا وس، ب  حوض لو

ة تحتإسم أ 1916الفالحية للمنطقة. ففي سنة  اتاالستعمار ن أو الشر سس مجموعة من املعمر

، لكن  200ال بدأت  استغالل حوا  اإلسبانية لالستعمار""الشركة  كتار من أخصب األرا

عد ذلك تمكنت إسبانيا منالتحكم ف، و اسات حرب الر ع ب ا س ا توقف    شاط

ة االست ن: مدير ن عموميت ال بواسطة مؤسست عد االنتصار  ا ة الزراعية. و عمار، واملص

ف سنة  ي ــ الفر ع ثورة الر عت السلطات اإلسبانية عمليات مصادرة األرا  1926اإلسبا

ن اإلسبان.   عدما توافد ع املنطقة عدد كب من املعمر

ا حقيقيا للتحو  1927مع مطلع لت محر وس"، و ش رت للوجود "الشركة الفالحية لو الت ال ظ

ة واليد العاملة املأجورة. كما علقت إسبانيا  ا للوسائل العصر ا القطاع الفال باستخدام د ش

ا. و نفس  دف تدعيم نفوذ ة لألرا  انت تحدد امللكيات العقار عات ال  شر العمل بال

عكس بة، مما ا امة لعصرنة الري واستغالل ال ثمارات  إيجابيا ع  اإلطار، خصصت الشركة اس

كذا، أحدث االستغالل الفال  ارجية. و اإلنتاج الذي تحول أساسا إ تلبية حاجة األسواق ا

يات وس تحوالت عميقة  الب ة واإلنتاجية.  االستعماري بحوض لو   العقار

ر االنحراف االقتصادي 3.2   . بروز ظوا

ب باملغرب بالضغو  ر رة ال اصات األو لظا ا من طرف القوى ارتبطت اإلر عرض ل ية ال  ط األور

يالية خالل القرن  ية. كما أن استقرار 19اإلم م ذلك  االنفتاح ع التجارة األور ، حيث سا
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طانيا  جبل طارق منذ بداية القرن  رة1704(18بر ذه ال مخزنا للسلع ومحطة  ) جعل من 

ب مختلف املنتجات نحو املغرب، واعت ال ر سية ل شاطا أساسيا مليناء طنجة، حيث رئ ب  ر

عض املواد  أو ع بيه العبا أن  BadiaDomingoيذكر انت تدور"حول تصدير  مبادالته 

ب مع اسبانيا". ر   10الغذائية وتجارة ال

ن، ا، حيث استفاد من االضطرابات الداخلية  مع مطلع القرن العشر ساعا كب ب ا ر شاط ال عرف 

سية  ن اإلسبانية والفر ن املنطقت مركية ال أقيمت ب واجز ا اص لطنجة. كما أن ا والوضع ا

، باإلضافة للمراقبة املشددة واختالف قيمة العمالت النقدية  ت جنوب مدينة القصر الكب اعت

ب.  ر عة ملمارسة ال  عوامل م

ا الدولة  ميدان التخطيط للتنمية  التخفيف من  عد االستقالل، لم تن اإلجراءات ال اتخذ

سبة للمحور  ات اململكة، وخاصة بال ا ج ا و رة الطنجية أو بي ز االختالالت سواء داخل شبه ا

وس م األطلن ان ي. ورغم استفادة حوض لو يئة، لكن محدودية استفادة الس ام لل ن مشروع 

ر االنحراف االقتصادي متمثلة أساسا   "إعادة إنتاج" ظوا ذه املبادرات سيؤدي إ ن من  لي ا

شبه ب  ر بية لل ة الذ سعينات الف داية ال نات و عت عقد الثمان درات. و ب وا ر شطة ال  أ

رة الطنجية، حيث طبع ا ز . ا تة والقصر الكب ن س ي ب ا ال ال شاط بدرجات متفاوتة ا ل

ضراء بالفنيدق،  ة ا ة مثل سوق املس ر ف السلع امل وأصبحت تحتضنه أسواق مختصة  تصر

ا السلطات العمومية  . غ أن التداب ال اتخذ تة بالقصر الكب باب النوادر بتطوان، وسوق س

سعينات، وا ون مع منتصف ال درات ست ب وا ر ملة الوطنية ضد ال ل تمثلت أساسا  ا

ذا القطاع. شطة واملداخيل املرتبطة   حاسمة  تراجع األ

ندي توسعا مجاليا أدى إ بروز تحوالت  ب السلع، عرفت زراعة القنب ال ر وع غرار قطاع 

سان، حيث لم تؤثر فقط ع مست ال وحياة اإل وى املداخيل، ولكن كذلك ع عميقة ع ا

م  ا تمثلت أ ان املنطقة. فع املستوى ا ة من س حة كب مستوى املمارسات االجتماعية لشر

يوانات. أ التا أصناف متعددة من الطيور وا ة، و اجع املستمر للمساحات الغابو ما النتائج  ال

ع ، فقد أحدثت زراعة الكيف  ان ع املستوى االجتما ض التحوالت االجتماعية بفعل انفتاح الس

اتف نقال...). غ أن أخطر تأث  ون، ار ع وسائل االتصال والتواصل(تلفز ع العالم ا

ح ا من قبل شر ش" واإلدمان عل ش الك مادته املركزة "ا ذه الزراعة تمثل  تزايد اس شار  ة الن

  من شباب املنطقة.
                                                        

  .154ــ  133). مرجع سابق.ص. mingo badiaDoالقرن التاسع عشر من خالل رحلة علي باي العباسي".( :"طنجة في بداية1991الخمليشي،ع. -10
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رة الطنج .3 ز ة: شبه ا ضر ا ا أقطا  ية و

ة طنجة ــ تطوان قبل ي  ا ال ال رة الطنجية مع  ا ز ي لشبه ا ا ال ال با ا ناسب تقر  ي

ون من ست عماالت  ذلك ف تت . و ا وي ا سيمة  إطار التقسيم ا انضمام إقلي وزان وا

ش، وشفشاون.وأقاليم: طنجةــ أصيلة، الفحص ــ أنجرة، تطوان، املضيق    ــ الفنيدق، العرا

ان والسك سنة  ب من فإن ، 2014وحسب آخر إحصاء عام للس ال اق ذا ا ان  عدد س

سمة (3 ز 2855438مليون  ي. و ه التطوا ضري لطنجة متبوع بنظ مع ا )، مع تركز كب  ا

ان ا اف واملدن، فإذا  ن األر ع ب ل من طنجة التفاوت كذلك ع مستوى التوز ضري ل مع ا

ز 80وتطوان يضمان  شتمالن ع ما ينا ش وشفشاون  ن، فإن إقلي العرا ضر ان ا % من الس

رة الطنجية. 80 ز شبه ا اف  ان األر   % من س

ان والسك وظا 2014وحسب آخر إحصاء عام للس ان ارتفاعا م ادة اإلجمالية للس   ،عرفت الز

ة طنجة سبة متوسط  -إذ احتلت ج ات املغرب من حيث  ن أع ج تطوان  املرتبة الثالثة من ب

ة( ادة السنو سبة  املدن (أك من1,49الز اف 3%)، لكن مع ارتفاع كب لل ت األر نما تم %)، ب

رة ال ال  ب كثافة ال س لت معدالت سالبة  ة  ماعات القرو عض ا ا، حيث أن  بانخفاض

اثر ال ل معدل الفقر(عوض بالت . و نفس املن  اف، 10،08طبي اته  األر %) أع مستو

ا  بلدية تطوان( ته مثال أدنا س ة  1،49ففي الوقت الذي تبلغ  لت جماعة ب يدر القرو  ،(%

سبة  ا ب   11%.93,34نفس اإلقليم (تطوان) أعال

رة الطنجية .1.3 ز ة  شبه ا ضر ات الشبكة ا  مم

ل رقم تتم  ة(ش ضر رة الطنجية بحضور الثنائية ا ز شبه ا ة  ضر )ـ فمدينة 1الشبكة ا

ن  ت انت عاصمة سابقا. ورغم تواجد املدي ا تطوان ال  ة تجاور و عت العاصمة ا  طنجة ال 

وي منذ لتا حالة 1971نفس التقسيم ا انت فقد ش ، حيث  ا نائية إ حدود التقسيم ا  است

الة املما ن، واحدة  طنجة، والثانية  تطوان. ا ت واليت ة الوحيدة  املغرب ال احتض ثلة ا

انت األو  مقر عمالة اإلقليم، فان الثانية  ، فإذا  ش والقصر الكب ا مع العرا  الثانية نجد

ز املنافسة داخل عمالة الفنيدق وس. وع غرار ذلك، ت ملضيق الفتية. كما ا -مركز حوض لو

يح لتقسيم سابق لم  ة كت ة با ذه األخ عد التحاق  ن شفشاون ووزان  تجددت املنافسة ب

ة.     يكن مب ع أسس وا

  
                                                        

  2015 منوغرافية جهة طنجة ـــ تطوان ــ الحسيمة -11
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ل رقم  رة 1ش ز ة  شبه ا ضر ية ا ات   2014الطنجية، وفق اإلحصاء العام لسنة : ال

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

2014 ,www.hcp.ma:  SOURCE  

  

سية واإلسبانية،  ن املنطقة الفر دود السابقة ب ورغم أن إشعاع مدين طنجة وتطوان يتوقف  ا

عادا وطنية عندما يتعلق األمر بثالثة عوامل جاذبة:  سب أحيانا أ ذا اإلشعاع يك  فإن 

ن كقبلة لالصطياف  - ت ات،دور املدي ة من جميع ا ا املغار  يقصد

وري  - ما ا عزز ع مينادور ا، والذي  ء طنجة املتوسطي كممر أسا لالنتقال نحو أور

تة،  وممر باب س

ين. - ب التجاري رغم تراجعه خالل العقدين األخ ر ذب الذي يمارسه قطاع ال   ا

ة: شبكة من املدن  ات حضر ن ثالث شب رة الطنجية ب ز صفة عامة، يمكن التمي داخل شبه ا و

ضري، وتضم املراكز واملدن التالية: الفنيدق، املضيق، املتوسطية تمتد ي ن مجمع طنجة ا م

س  تدئ من طنجة، ثم أصيلة، خم يكية ال ت ة. وشبكة املدن األطلن مرتيل، تطوان، واد لو، ا

عة ملد ا عبارة عن مراكز تا ا شبكة املدن الداخلية املتفرقة و  أغل ش. وأخ ن الساحل، العرا

ة، كشة، وزومي.  كب صات، باب تازة، بر ا مثل باب برد، مقر ع ، شفشاون، وتوا   و القصر الكب
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ن الطموحات واملنجزات   2.3   . مشروع تنمية األقاليم الشمالية، ب

دف تحقيق تنمية  سعينات من القرن املا تحديا  رفعت السلطات العمومية منذ مطلع ال

اته األاألقاليم الشمالية من خالل إيجا لية ل انيات ا الت واإلم ثمار املؤ . قاليمد موارد بديلة، واس

ل إحدى أدوات اإلقالع االقتصادي  ش الة تنمية األقاليم الشمالية ل شأت و دف، أ ذا ال ولتحقيق 

يئات املنتخبة ع  لية وال ماعات ا الة بتعاون مع الوزارات وا والتنمية الشاملة. وعملت الو

صر  ات ا ل، وع تحديد مجموعة من األولو ا ع املدى الطو اجيات املع ع الشامل ل

ذا اإلطار يتطلب مبلغا ماليا ا   ل العمليات ال تم حصر ن ع إثر ذلك أن تمو داف. وتب   واأل

امل ع املدى  62،5حدود  نامج االقتصادي واالجتما املت ن: ال م برنامج م   املتوسط،مليار در

الة برنامجا اقتصاديا واجتماعيا ع املدى املتو  . ووضعت الو نامج األو ع املدى القص سط وال

ن  ات القطاعية التالية: 2001و  1997ب   شمل التوج

وات  - ن ال ق تحقيق نوع من التوازن ما ب ئة: عن طر افظة ع الب ة وا ة التعر محار

ان،   املتوفرة و الس

ة الختيار التنمي - ان، ومنحت األولو ن شروط حياة الس دف تحس ة والصيد البحري:  ة القرو

شغيل، انيات ال ا تحقيق قيمة مضافة فيما يخص إم ع ال من شأ   املشار

ل  - عض املشا دف التوجه تجاوز  رف التقليدية: فيما يخص تنمية الصناعة،  الصناعة وا

عرقل القطاع، وخاصة صصة للصناعة،  األساسية ال  لفة املرتفعة لألرا ا ال

صصة للصناعة،  ل  وفرة األرض ا ز امل ة، وال ات املرتبطة بامللكية العقار والصعو

شطة االقتصادية،   وخلق مناطق األ

ية التحتية للنقل وتنمية التواصل  - ون الب ذا التوجه من  ي: انطلق  ا ط ال اإلدماج والر

م ا املسا ا م االعتمادات،بإم الة تخصه بأ   ة بدور أسا  التنمية، مما جعل الو

ال  - دف إعداد ا الة  اتيجيات الو لت بلورة  وثائق التعم إحدى اس التعم والسكن: ش

ع،  ل مالئم الستقبال مختلف املشار   ش

ية سواء  العالم  - ذا التوجه إ إحداث مراكز  دف  ة العمومية:  القروي أو ال

ضري،   ا
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ن ولوج   - عميم التمدرس، وتحس الة ع  :ركز برنامج تدخل الو ن امل و التعليم، و الت

لة و ر  ن اليد العاملة املؤ ن امل إ تحس و تمام بالت دف اال نما  ، ب ا التعليم األسا ط

  باملتطلبات االقتصادية و التكنولوجية. 

ات إجرائية ع مستوى الدعم املادي األجنمع مطلع األلفية الثانية واج ع ات و الة صعو ، ت الو

نامج االقتصادي  دد، حيث تحول ال ع  الوقت ا و ما حال دون إنجاز العديد من املشار و 

نامج األو ع املدى ا ن تحول ال عيد املدى،  ح لقص واالجتما ع املدى املتوسط إ برنامج 

 سط املدى.إ متو 

ضري 3.3 ال ا شكيل ا ى  إعادة  ع الك   . دور املشار

ين إ ورش مفتوح إلقامة مجموعة من  رة الطنجية منذ مطلع العقدين األخ ز تحولت شبه ا

خ ظوظة تار ة بفضل إرادة حقيقية من أع سلطة  البالد إلدماج املناطق غ ا ع الكب يا املشار

سيج الدورة  يئة منطقة البوغاز  ذا اإلطار، تضمن التصميم املديري ل  االقتصادية للبالد. و 

طة رقم  2004منذ  ...(خر ية التحتية،ا بة، الب ال، استعمال ال ات إعادة تنظيم ا   ) 3أغلب توج

طة رقم  يئة البوغاز3خر ات العامة للتصميم املديري ل   : التوج
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الة تنمية األقاليم الشمالية سنة مصدر:   2015و

  

ف من عزلته . تدعيم الشبكة الطرقية:1.3.3 ق الساح املتوسطي إلخراج الر   الطر

ة، لكنه لم ير النور بفعل ضعف  ة االستعمار ق الساح منذ الف تم التفك  إنجاز مشروع الطر

انيات املادية  س والتقنية، خاصةاإلم ية التضار عد وأن ب لفة اإلنجاز. و  والطبوغرافيا ترفع من 

مة ح العقدين  ي تحوالت م ا االستعمار اإلسبا ية التحتية ال خلف عرف الب االستقالل لم 

ين. ق الساح املزدوج الذي تم إنجازه ع طول  األخ متد الطر ا  520و لم أنجزت  234لم، م

لفة اإل  286ليا و ا. أما ال مت فيه  200جمالية فتعدت لم تم إصالح ل دو سا مليون أورو بتمو

غال)، باإلضافة إ دول سا، إيطاليا، إسبانيا، وال ي (فر ة أساسا بلدان جنوب غرب االتحاد األور

ف وااللتفاف حول اق جبال الر عد إنجاز املشروع أصبح اخ ية املتحدة واليابان. و ا اإلمارات العر

، الفنيدق، املضيق ، مرتيل، تطوان، وادلو، بو أحمد ، أمرا واقعا انطالقا  من طنجة، القصر الصغ

سيمة ، الناضور، السعيدية ، ثم وجدة. ة ، قوس قزح، ا   ا

الت ع واألفراد، و يل نقل البضا س ف، و ش عن جبال الر م ان املشروع يروم رفع العزلة وال ذا  ا و

ن  سمة،  3و 2استفادة ما ب اق مليون  ا إغفال املشروع اخ ت له عدة انتقادات من أبرز فقد وج

و فقط تنمية السياحة ع  ان  ان ع املستوى الوط  السلسلة من الداخل، مما يؤكد أن الر

ر ة و رة السر ا يرتكز ع التحكم  مراقبة ال دف ان  يا  نما أورو ب طول الساحل املتوسطي، ب

درات أساسا.   ا

ا شبه  س االتجاه، رافق استكمال نف ن القنيطرة وطنجة الدينامية ال عرف ق السيار ب الطر

اط ع طول  ط عاصمة البوغاز بالعاصمة السياسية الر رة الطنجية لر ز سبة  223ا لم. أما بال

ا األسا خدمة دف ن تطوان واملضيق ف ق السيار ب تة، والطر ن طنجة وس  للمحاور الطرقية ب

 . ذا املع خرجون ع  ة العالم والسياح الذين يدخلون و   مغار

اتيجية ع البحر املتوسط2.3.3   . ميناء طنجة املتوسطي، نافذة املغرب اإلس

و إقامة ميناء  ان االتجاه  البداية  ست جديدة، و إن فكرة إقامة ميناء كب بمنطقة طنجة فكرة ل

يط األطلن ب من طنجة ع ا درت لكن  األخ عوض بمشروع قر . وتم اختيار املوقع قرب واد 

ة  م املمرات البحر عد من أ تة  منطقة  ن طنجة وس آخر ع واد الرمل قرب القصر الصغ ما ب

ن ع مساحة  ن صناعيت ارجية، منطقت ون مركب امليناء من منطقة حرة للتجارة ا ت  العالم. و
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ة حرة بالفنيدق. كتار، األو 300  عبارة عن منطقة صناعية حرة بملوسة، والثانية منطقة تجار

عة.    ي بمحاور طرقية سر ط املنطقتان مع املركب املينا   وتم ر

مة ع مساحة  شأة ال ذه امل م   2لم 500إن امتداد  ا ع البحر املتوسط سا وانفتاح

ارجية املباشر  ثمارات ا ا:جلب العديد من االس م   ة أ

سان للسيا -مركب رونو ة  2012رات: أقيم بموقع ملوسة، و دخل ميدان اإلنتاج منذ ن ثمار لفة اس ب

تضمن  1,1بلغت  ية تحتية  314ع مساحة  معمال للتجميعمليار أورو. و كتار مستفيدا من ب

م مركبات صناعة السيارات  طه بامليناء، مما يجعله من أ يكية متطورة تر بحوض البحر ولوجس

سرعة من مضاعفة طاقته اإلنتاجية لتبلغ حاليا  وحدة   400000األبيض املتوسط. وقد تمكن 

شغيل  ل 6000السنة، مع  ش ل غ مباشر. ومن املنتظر  30000باشر، وم  من اليد العاملة  ش

ائلة متمثلة  مشروع امل نية  ثمارات ص ب وصول اس ستقطب املنطقة كذلك  القر دينة أن 

نية.   الصناعية الص

دف  مة  بروز تحوالت ع مستوى التعم والسكن  شآت ال مت امل ة أخرى، سا من ج

ة ال  شر يعاب تدفق املوارد ال ا إنجازاس شطة مباشرة وغ مباشر  تطل ع وما خلقه من أ ة. املشار

اورة ن طنجة والفنيدق واملناطق ا ط الساح ب د الشر تحوال كب تمثل أساسا  عملية  لذلك ش

دت  املقابل، ش يات التحتية. و ق أمام توسيع الب دم العديد من البنايات السكنية لف الطر

ا لتخطيط إقامة  عد رت ع إثره مجمعات سكنية جديدة، بل  وظا ظ حركة البناء انتعاشا م

ة ومدن جديدة (مدينة الشرافات مثال).   أقطاب حضر
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  خاتمة:

  

شرف  ا، و اتيجيا شمال غرب املغرب، ف تتواجد أمام أور رة الطنجية موقعا اس ز تحتل شبه ا

. كما  يط األطل ب وافر  التجارة الدولية: البحر األبيض املتوسط وا مان بنص سا ن  ع بحر

ا ا ا بممارسة تأث كب ع ظ سمح ل فية  امتداد للسلسلة الر ا  ال أن تواجد لفي وا

ا العامل التار   الت، تضافرت العديد من العوامل أبرز ذه املؤ في املمتد شرقا. ورغم  الر

ب التجاري من  ر شار اقتصاد دينامي خفي، فال ر ذلك ان امش. ومن مظا لة ع ال ا ملدة طو بقا

رة الطن ز شبه ا شاط االقتصادي  ا لل يو ونا ب عت م تة أساسا  جية منذ أك من قرن، س

ثمر  البناء وشراء العقارات. لذلك س شطة عادة ما  ذه األ ا من  صول عل  واألموال ال يتم ا

ي) س ية(االتحاد األور موعة االقتصادية األور غال إ ا نة أ املغرب منذ انضمام إسبانيا وال

ي لتنمية املنطقة الشمالية  1986 ش ع الدعم األور طر الذي  ا إ ا له إطار برنامج شامل من

ديدة ع اتيجية ا ا. وارتكزت اإلس ا نفس ن ع أور ن الضفت شطة واالختالل املوجود ب  ذه األ

يص دقيق  ة باالعتماد ع  شر ن املوارد ال تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وتحس

اصة باملنطقة قصد انيات ا تقييم مدى تأث املعطيات الطبيعية والديمغرافية  للضغوطات واإلم

ا   سعنا أخ . وال  ن وط ودو ان  لظومختلف املوارد األخرى ع تحقيق التنمية املندمجة وفق ر

ان االندماج، حيث  انية تحقيق ر ساءل عن مدى إم ع إال أن ن د اآلن من مشار ما تم تحقيقه 

رة الطنجية خصوصا ع املستوى العاملي، وخاصة يبدو أن مسألة إدماج شمال امل ز غرب، وشبه ا

ناقض مع  ية ال ت ع مستوى البحر األبيض املتوسط  املبادالت والعالقات مع البلدان األور

سيج االقتصادي  لة  ال ن طو ش سن م عرضت لل دماج املناطق ال  ابية و استكمال الوحدة ال

   .   الوط
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