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 مقدمة    

باملا��ي  يرتبط  املستقبل  بناء  التخطيط ا�حضري ألن  �� مسألة  املواضيع األساسية  التحوالت من  �عت�� موضوع 

وا�حاضر، و�التا�� ف�ل ا�حواضر عرفت تحوالت وتطورات عميقة ومتنوعة، اجتماعية واقتصادية ومجالية. لذا 

الذي طرأ   التحول  ��تم بمعرفة مسلسل  لنا أن  تار�خية. وتازة البد  ع�� ا�جال، والذي �عيشھ من خالل مرجعية 

بنيا��ا    �� مهمة  تطورات  األخرى   �� شهدت  واالجتما��،  االس��اتي��،  وموقعها  العر�ق،  تار�خها  بحكم  املدينة 

قبل  (ما  املغرب  عرفها  ال�ي  الك��ى  التار�خية  املراحل  أهم  ع��  وا�جالية،  واالقتصادية  االجتماعية  وهيا�لها 

 ا�حماية، مرحلة ا�حماية، وما �عد االستقالل). 

ال�ي  العناصر  من هذا املنطلق نتساءل حول كيفية �ش�ل الظواهر امل�ونة ملدينة تازة؟ وماذا تطور م��ا؟ وما �� 

تدهورت أو اندثرت؟ وكيف توطنت العناصر ا�جديدة؟ وأين تتج�� هذه التحوالت؟ ثم هل التحول �شمل الهي�لة 

ل ا�حضري للمدينة؟ أم أنھ تحول ع�� مستوى البنية االجتماعية واالقتصادية؟ أم هو فقط تحول  العامة للمجا 

 ع�� مستوى العالقات االجتماعية؟ 

انطالقا من هذه األسئلة سنحاول كشف �عض جوانب تطور البنيات االجتماعية وا�جالية لتازة املدينة من خالل 

 ثالث مراحل: 

 أوال: مرحلة ما قبل ا�حماية؛ -

 ثانيا: مرحلة ا�حماية؛  -

 ثالثا: مرحلة ما �عد االستقالل.  -
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I-  "مرحلة ما قبل ا�حماية: �ش�ل النواة األو�� لر�اط "تازاF

1 

الك��ى، فخاللها �ش�لت النواة األو�� للمدينة لعدة أسباب م��ا: املوقع  التار�خية  �عت�� هذه املرحلة أهم املراحل 

ونقطة عبور ما ب�ن حوض سبو غر�ا وحوض ملو�ة شرقا. وقد جعل هذا   االس��اتي�� الذي ير�ط الشرق بالغرب،

 املوقع من املدينة قلعة املراقبة العسكر�ة ل�ل التحر�ات والتنقالت ما ب�ن املغرب الشر�� واملغرب األطلنتي�ي. 

 : التوزيع ا�جا�� للمدينة العتيقة 1خر�طة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السلطة.   أش�ال  ل�ل  الرافض�ن  املنطقة  لساكنة  ومجاال  الدفاع،  م�ان  أي  تازا"،  "ر�اط  باسم  املدينة  ُعرفت  لقد 

"ابن   �ع��ا  العاشر  القرن  ففي  التار�خية.  املراحل  مختلف   �� والباحث�ن  الرحالة  ل�ل  بيضاء  صفحة  وش�لت  

"البكري"  )2( حوقل" واعت��ها  ا�جميلة،.  استو��    )3(باملدينة  أن  «و�عد  األول.  إدريس  السلطان  بز�ارة  حظيت  محلة 

ر�ا جددوا  ح�ن  �عمرا��ا  اهتموا   ،(...) تازا،  ع��  سنة  املوحدون  جامعها  529طها  من  األول  الشطر  بناء  وأ��وا  هـ، 

 .  فانتقلت وظيف��ا بذلك من عسكر�ة إ�� علمية/دينية من خالل هذه املعلمة الكب��ة.  4ھ»542األعظم سنة  

�حقها جراء ثم «ازداد االهتمام بر�اط تازا ومعاملها ع�� عهد املر�ني�ن الذين أعطوها استقاللي��ا، �عد التأث�� الذي  

ما عاشتھ فاس من وقائع و�جرة للزناتي�ن، وما عرفتھ األندلس من تفرقة، حيث سطع نجم الر�اط بفضل العناية 

أن  ع��  أعيادهم.  لقضاء  مفضال  وم�انا  لإلمارة،  دارا  اتخذوها  الذين  مر�ن،  ب�ي  أمراء  �عض  من  ��ا  حظيت  ال�ي 

 
نا في شكل الكتابة  (تازا ) كتابتھا بھذا الشكل عند كل المؤرخین، وقد حافظنا على شكلھا في الكتابة خاصة ونحن نتحدث عن مرحلة ما قبل الحمایة، ثم انتقل  -1

 ذا الشكل (تازة). معتمدین على التسمیة القانونیة الموجودة في الوثائق الحالیة بكتابتھا بھ
2- Ibn Hawqual ; Configuration de la terre. Tr : Kramer.S.H, et Wiet.G. (1964) , Edition. Maison_neuve, Paris, p.86. 
3- Saghir Mabrouk. (1992), La ville de Taza : Recherche D’Histoire, D’Archéologie Monumentale et d’Evolution 
Urbaine. Thèse de Doctorat, Université de Paris, Sorbonne, Paris, p.35. 

وامتدادات. مقال غیر منشور، الندوة الوطنیة الثانیة، حول موضوع " التمدین  )، تازا بین العمق التاریخي واألفق التنموي جذور  2007محمد البركة.( -4
 أبریل الكلیة متعددة التخصصات، تازة.   01مارس و 31تاونات"، یومي   –الحسیمة    –والتنمیة المحلیة بجھة تازة  

 Source : Saghir Mabrouk. (1992) : La ville de Taza : Recherche D’Histoire, D’Archéologie 
Monumentale et d’Evolution Urbaine. Thèse de Doctorat, Université de Paris, Sorbonne, 
Paris 
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ا� هذا  عند  تقف  لم  بتازا  املر�ني�ن  اهتمام  (مدارس مظاهر  جديدة  ومآثر  عديدة  منشآت  ��ا  أقاموا  إ��م  بل  حد، 

"أبو �عقوب املنصور" ع��   ��ا أخرى �انت سابقة مثل جامعها األعظم، ح�ن عمل السلطان  وزوايا..)، بل جددوا 

 .5توسيع رقعتھ و�صالح �حنھ، وجلب ثر�ا نحاسية فخمة إليھ» 

ا�جهادي مع الوطاسي�ن، مع ت�اثر أعداد الزوايا سواء داخل    -عضكما �سم��ا الب  –وازداد دور تازا أو "ر�اط تازا"  

 أسوار املدينة أو �� محيطها. 

القرن   التار�خية 16وخالل  املعالم  أهم  ومن  األبواب،   وخلق  األسوار،  وتوسيع  األبراج  ببناء  تازة،  قيمة  س��داد   ،

خھ للعهد السعدي، والذي لعب دورا عسكر�ا الذي يرجع تار�  )6(نذكر ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، "برج البستيون"

 كب��ا لد��م �� مواجهة األتراك شرق املغرب. و�ذلك ��جل املالحظة التالية:

إذا �ان دور تازة �� البداية بفضل موقعها االس��اتي�� يقتصر ع�� ا�جانب العسكري، فإن التحوالت ال�ي عرف��ا 

إذ الوظائف،  مزدوجة  مدينة  م��ا  جعلت  �عد  دورا   فيما  تؤدي  املدينة  �انت  ا�جهادي،  العسكري  الدور  جانب  إ�� 

 مهما ع�� املستوى الثقا�� والعل�ي والدي�ي.

القرن    �� العلو�ة  الدولة  ظهور  العلو�ة)، 17ومع  الدولة  (مؤسس  الرشيد  للمو��  عاصمة  إ��  املدينة  ستتحول  م 

ملعروف باملشور. كما تم توظيفها من طرف املو�� وقاعدة عسكر�ة أساسية، فتوسع مجالها ببناء دار ا�خزن بال�� ا

اسماعيل واملو�� سليمان كقاعدة عسكر�ة إلخماد ثورات املناطق الر�فية. وقبل احتاللها من طرف املعمر الفر���ي 

 ، سيدخلها "ا�جيال�� الزرهو�ي"، و�جعل م��ا منطلقا لتحر�اتھ، و�شر سياستھ. 1914سنة 

ق عر�قة  مرحلة   �� �ش�لت  األسوار فتازة  بناء  خالل  من  وجهادية  عسكر�ة  من  وظائفها،  و�عددت  ا�حماية،  بل 

واألبراج، ودينية، فكر�ة، علمية من خالل بناء وترميم املساجد خاصة ا�جامع األعظم، الذي �ش�ل املركز الرمزي  

ل التار�خية السابقة، بامتياز حيث يتحكم �� تطور املدينة. إن امل�جد ��ذا املع�ى يلعب وظيفة إدماجية ع�� املراح

سواء ع�� املستوى الدي�ي أو الثقا�� أو االجتما��، فصومعة امل�جد األعظم تحكمت يوم ا�جمعة �� زمن املدينة، 

حيث يتوقف العمل عند ا�حرفي�ن والتجار و�ا�� عامة الناس عن العمل. فاملسلم ال يتوجھ إ�� م�جد ال��، و�نما 

ا�جامع األعظم، م�جد   الثقافة يتوجھ نحو  لتلق�ن  الكب�� م�انا  ا�جامع  �عت��  الثقا��،  أما ع�� املستوى  الوحدة. 

أداة  املعلمة  هذه  �انت  و�ذا  ا�جميع.  ع��  منفتح  ا�حضري،  ا�جال   �� االندماج  وظيفة  يلعب  فهو  اإلسالمية،  

حل تطورها التار���. وش�ل للوحدة داخل املدينة، فإن تازة اعتمدت �� تنظيمها ا�جا�� ع�� االنتماء اإلث�ي ع�� مرا

الدرب وحدة حضر�ة محددة من طرف البنية االجتماعية املبنية ع�� أساس عالقات القرابة، وتختلف الدروب ��  

�� معظم  الدرب يحمل  أن  كما  الدروب األخرى،  با��  تم��ه عن  ال�ي  م��ا خصوصياتھ  العتيقة فل�ل واحد  املدينة 

ال أو أحد علماء  الرقابة األحيان اسم عائلة  يلعب دور  ا�جال ا�حضري،  قبيلة. فالدرب هو وحدة معمار�ة داخل 

و�تم��   السكنية.  الدور  إ��  يؤدي  والدرب  والبواب،  والشر�ف  والفقيھ  واألطفال  الشيوخ  ع��  االجتما��  والضبط 

الدمو� القرابة  عالقة  أساس  ع��  املبنية  االجتماعية  البنية  طرف  من  محددا  ب�ونھ  الداخ��  أن  مجالها  كما  ة. 

 
 )، مرجع سابق، غیر منشور. . 2007محمد البركة، ( -5
البوشیخي  -6 تازة. مجلة دفاتر الجغرافیا، عدد2005.(عبد الواحد بوبریة، ومحمد  القدیمة. حالة  التاریخیة بالمدن  السیاحة  انفو برانت، فاس،   2)،  ،  مطبعة 

 . 45ص.
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ا�غالقها ع�� املستوى ا�خار�� �عكس العالقات االجتماعية ا�حدودة لإلناث داخل ا�جتمع املغر�ي اإلسالمي، غ��  

أ��ا ال تنغلق �ش�ل مطلق، بل تتوفر ع�� م�ان رابط ب�ن ا�خارج والداخل، �س�ى "الرفيدة" وهو غالبا ما �ستعمل 

 باب ا�خار��. ل�جلوس واستقبال الضيوف واألقارب قرب ال

II– التنظيم ا�جا�� للمدينة خالل مرحلة ا�حماية 

سنة     ا�حماية  معاهدة  توقيع  ا�جال 1912�عد  حول  واملتنوعة  املتعددة  املعلومات  جمع  و�عد   ،

مجال   �� للتحكم  امل�حة   أولو�اتھ  إحدى  تازة  من  اليوطي  جعل  الفر�سية،  السياسة  تتبيث  أجل  ومن  واإل�سان، 

  28، وترقت إ�� بلدية بمقت��ى قرار وزاري بتار�خ  1914ماي    10بالغرب. فقد دخلها الفر�سيون يوم  ير�ط الشرق  

 ، فأصبحت خاضعة لضوابط التدب�� الفر���ي. 1917غشت 

ولتنظيم مجالها، ن�ج الفر�سيون سياسة تخطيطية متدرجة، فأنجزوا العديد من وثائق التعم�� بداية من تصميم   

'' سنLabasseلباس  ''1919ة  ''  (الندي  وتصميم   ،Landais  سنة  ''1920'' ر�تش  وتصميم   ،Reche  سنة   ''1928  ،

'' �ورطوا  سنة  Courtoisوتصميم   ''1934 '' إي�وشار  تصميم  ثم   ،Ecochard  سنة  ''1955 �� الفر�سيون  وعمد   .

، الذي بموجبھ يتم 1922الوقت نفسھ إ�� إصدار قوان�ن تنظيمية للمدينة، م��ا ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، ظه��  

سنة   الطرقات  و"قانون  الفر�سية)،  واملدينة  اإلسالمية  العر�ية  املدينة  (أي  ا�جاليت�ن  الوحدت�ن  ب�ن  البناء  منع 

، ارتبطت مواده بالتعم�� والبناء ا�حديث�ن، واس��دف تحديد حدود الطرق، وتنظيمها ا�جا��، وتصنيفها، 7"1929

 واتجاهها. 

الف��ة املمتد ب�ن  تم��ت  املدينة، 1920  -1914ة ما  الرمال جنوب شرق  الك��ى من فتح مقالع  "بانطالق األوراش   ،

و�نجاز   اللوز).  ودرع  ا�جرادي  (ب�ن  الفر�سية  للساكنة  جديدين  حي�ن  �شييد  مع  ل�ج��،  وفرن  لآلجور  و�ناء معمل 

 '' '' Coudertمشاريع ثالث ثكنات عسكر�ة  �ودير  '' ''،  De Lacroix''، دي الكروى   '' ال�ي ش�لت  Girardotوج��اردو 

 حزاما عسكر�ا، وحدا فاصال ب�ن املدينة العتيقة واملدينة الفر�سية. 

 السياسة العسكر�ة -1

،  1920''  سنة  Landaisواستمر تطور املدينة ع�� نفس املنوال خالل الف��ات الالحقة، من خالل تصميم  الندي ''

'' سنة  Recheور�تش  ساهم  1928''   و�ذلك  و�عز�ز ،  العسكر�ة  السياسة  تفعيل  �سهيل   �� التصميمان  هذان 

ترسان��ا تمهيدا ملواجهة املقاومة العسكر�ة �� أحواز تازة. وأ�شأت اإلدارة الفر�سية قاعدة عسكر�ة جو�ة �� امل�ان 

 8الذي �ان مخصصا للتعم��، (ينظر خر�طة املمتل�ات العسكر�ة الفر�سية). 

 

 

 

 
7 - Arrêté municipal permanent n°46 en date du 28-02-1929 portants sur les éléments de voirie de la ville de Taza. 

): وثائق التعمیر وتنظیم المجال الحضري لتازة خالل مرحلة الحمایة. منشور في كتاب جماعي بعنوان تازة  2012عبد الواحد بوبریة ومصطفى أعفیر (   -  8
 . 424. ، مطبعة آنفو برانت، فاس، ص430  –  415ھا من خالل األرشیفات األجنبیة والتراث الوثائقي المحلي، ص ص  وبادیت
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 1928سكري الفر���ي بتازة سنة  : توزيع العقار الع 2خر�طة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاولنا من خالل ما سبق الكشف عن التطور ا�جا�� ملدينة تازة، �عد خلق مدينة جديدة، وانتشار واسع للثكنات 

 مجاليا، �التا��: العسكر�ة ال�ي توزعت 

 ''.Hankler''، هان�ل�� ''Cassagnade''، كسانياد ''Pecoudثالث ثكنات عسكر�ة حول واد األر�عاء  بي�و '' -

 ''.  Giradot''، وجراردو '' Fayثكنت�ن حول املدينة األورو�ية  فاي '' -

''، و�تج�� دور  Aubryري ''''، وأو� Lacroix''، الكروى ''  Coudertثالث ثكنات حول املدينة العتيقة  �ودير '' -

 ثكن�ي الكروى و�ودير �� مراقبة األبواب الثالثة: باب ا�جمعة، باب القبور، باب طيطي.

 )2توزيع التجه��ات اإلدار�ة والسكنية واالقتصادية ( ينظر ا�خر�طة: -2

تقدر ب    من املدينة العتيقة فقط ، "�ساكنة   1914�ان ا�جال ا�حضري التازي يت�ون قبل احتاللھ سنة   

إ��     4.000 إ��    2.284م��ا    1926�سمة سنة     9.606�سمة، وانتقل العدد  �سمة سنة   14.973أورو�ي، ثم ارتفع 

 . 9" 1952�سمة سنة  21.966�سمة استقرت باملدينة األورو�ية، ليصل العدد إ��  3.408، م��ا 1936

 

 

 

 

 
9-AGOUMY.T.A.(1979) , La croissance de la ville de Taza et ses conséquences sur la disharmonie urbaine. Thèse de  
Doctorat de 3eme cycle, U.François Rabelais, Tours, p.120. 

Source :P de Taza 1/10.000, IGN, Paris, 1928. 
P. de Taza, 1/10.000, IGN, Paris, 1937 
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 1934واإلدار�ة والسكنية واالقتصادية بتازة سنة  : توزيع التجه��ات األساسية والعسكر�ة 3خر�طة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . األحياء السكنية 2-1

واملدينة العتيقة، قبل ا�حرب �ش�لت مناطق سكنية جديدة،  وظهرت دواو�ر عديدة خارج نطاق املدينة األورو�ية  

الطر�ق  وع��  العسكر�ة،  والثكنات  ا�حضري،  املدار  من  بالقرب  تمركزت  صفي��،  «سك��ا  الثانية،  العاملية 

 ، وتطورت ع�� الش�ل اآل�ي: 10»1الرئيسية رقم 

ال��اب 1937  –  1928ف��ة   - بنائھ  مواد  عفوي،  �ش�ل  ت�ون  غالم،  بيت  مع  موازاة  "الر�ايز"  دوار  ظهر   : 

التجه��ات األساسية، ويستفيد من قر�ھ من دوار  إ��  يفتقر  دوار  ( سكن ذو طا�ع قروي). وهو  والسياع 

 بيت غالم الذي يتوفر ع�� �عض التجه��ات الضرور�ة، وخدمات القرب التجار�ة واالجتماعية.

املدي1955  –  1945ف��ة   - الطو�ية، و�وحجار'' حول  الزر�بة،  ''الباطوار،  العتيقة، ع��  : �ش�لت دواو�ر  نة 

(ا�جنانات)، وهو ذو   أغل��ا داخل مشارات زراعية  ��ا شماال وجنو�ا وشرقا. و�تموضع  ش�ل حزام يحيط 

 طا�ع قروي ألن �ل بيوتھ تتوفر ع�� أحواض لغراسة ا�خضروات، وزر�بة إليواء املاشية. 

 
البوشیخي،(    -10 أعفیر، ومحمد  بوبریة، مصطفى  الواحد  بكتاب 2011عبد  منشور  تازة.  مدینة  حالة  الكبیرة،  شبھ  بالمدن  الھامشیة  األحیاء  تأھیل  إشكالیة   ،(

 . 59نفوبرانت، فاس، ص.  مطبعة أ  70 –  57التھیئة الضاحویة السیرورة والرھانات والمخاطر والتوقعات، ص ص.  

Source :P de Taza 
1/10.000, IGN, Paris, 1928. 
P. de Taza, 1/10.000, IGN, 
Paris, 1937 
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ي ا�خ�� وم�جد. أما  دوار الطو�ية يتوفر دوار الباطوار ع�� �عض التجه��ات البسيطة من تجارة صغ��ة وفرن لط�

القديمة  املدينة  وتبقى  الضرور�ة واألساسية.  التجه��ات  إ��  و�فتقران  و��ميشا،  األك�� فقرا  ودوار بوحجار، فهما 

 بتجه��ا��ا وخدما��ا االقتصادية واالجتماعية واإلدار�ة قبلة لساكنة هذه الدواو�ر الهامشية ا�جاورة لها. 

وجد قرب املدار ا�حضري، �ش�ل �� نفس الف��ة ال�ي ظهرت ف��ا األحياء السالفة الذكر، حول  أما دوار ال�وشة ي

لهذا س�ي هذا الدوار ��ذا   Coucha Rafaèl"فرن لتحض�� ا�ج��"، هذا األخ�� �ان �� ملكية معمر فر���ي اسمھ   

صة تا�عة �جموعة من العائالت االسم. يت�ون دوار ال�وشة من عدة دواو�ر صغ��ة، تتوزع فوق أرا��ي ملكي��ا خا 

 �اوالد بن حمو، و�الد بن ك��ان، وا�حاج العل�ي، وأخرى �� ملكية األحباس.

 . ال�� اإلداري 2-2

استقرت اإلدارة الفر�سية �� بدايا��ا األو�� باملدينة العتيقة، واتخذت من �عض الدور مقرا لها، وتوزعت املصا�ح 

 اإلدار�ة �التا��:

املستوصف البلدي ومص�حة تمر�ض األها��، ومكتب املصا�ح البلدية،  وتم نقلها فيما �عد إ�� ساحة أحراش سنة 

لتجميعها �� م�ان واحد. لكن مع بناء املدينة األورو�ية و�� إطار سياس��ا التعم��ية، خلقت اإلدارة الفر�سية    1925

محكم  من  اإلدارات  أهم  ضم   إداري،  ك��  اللوز  درع  الضرائب،  ��  تحصيل  ومص�حة  و�ر�د  مخزنية  وأمالك  ة 

والكنيسة  ا�جو�ة،  ''11واألرصاد  "موهر�نغ"  مؤسسات  وزودت  ا�حليب.  قطرة  ومؤسسة  واملالية،   ،Mohring  ''

 . 192612/ 1925املدينة بالكهر�اء خالل موسم 

 . ال�� الصنا�� 2-3

الطرقية، و�حتوي ع�� منشآت صناعية تطورت �ش�ل كب��.  قرب ا�حطة    1يمتد ع�� طول الطر�ق الرئيسية رقم  

واقتصرت هذه املنشآت �� البداية ع�� مطحنة، ومركز للتوليد الكهر�ائي ومعمل لآلجور، وورشات تا�عة للقطار، 

ومرآب للسيارات. و�� مرحلة ثانية، �عد ا�حرب العاملية الثانية، تطور ال�� الصنا��، ليضم صناعات أك�� تطورا، 

��ا: أر�عة  معاصر للز�تون، ومخزنا ل�حبوب، ومعمال لصناعة ال�جائن الغذائية، ومعامل أخرى ترتبط بصناعة  م

 تحو�ل ا�خشب، واآلجور وا�ج�� والصابون.

الرابطة ب�ن شرق   1لقد استفاد ال�� الصنا�� من التجه��ات والبنيات التحتية عامة، ومن الطر�ق الرئيسية رقم  

 وسائل النقل السك�ي. املغرب وغر�ھ، ومن

 

 

 

 

 

 
11-AGOUMY.T. (1979), Op, cité, P. 54. 
12-Emile Lopez. (1995), Taza ou le destin d’une ville, P.18. 
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III – افية سريعة مقابل تطور بطيء اقتصاديا واجتماعيا  مرحلة ما �عد االستقالل: تحوالت مجالية وديموغر

�حقت    ال�ي  السوسيومجالية  التحوالت  كشف  ا�حماية،  بمرحلة  املتعلقة  السابقة  ا�حاور   �� حاولنا 

وح ثالث  ظهرت  حيث  االستعمار�ة،  املرحلة   �� ومجاليا. باملدينة  واقتصاديا  اجتماعيا  مت�افئة  غ��  مجالية  دات 

 فأين تتج�� مظاهر التحوالت ع�� مستوى هذه الوحدات الثالث خالل مرحلة ما �عد االستقالل؟ 

 مظاهر التحوالت ا�جالية �� السنوات األو�� من االستقالل -1

 صاديا واجتماعيا وثقافيا . الوحدة ا�جالية األو��: املدينة العتيقة، بنية تحتية ضعيفة اقت1-1

(الكروى)،   عسكر�ة  ثكنة  عن  عبارة  �انت  ال�ي  املنطقة   �� يوجد  إداري،  مركز  ع��  الوحدة  هذه  تتوفر 

حي�ن  بوجود  تتم��  العتيقة  املدينة  أن  كما  الدائرة...،  ومقر  محكمة،  ع��  وتحتوي  أحراش،  ساحة  من  بالقرب 

األند و��  الشمال،   �� الكب��  ا�جامع   �� السكن للسكن:  ب�ن  ما  تداخال  املدينة  و�عرف  الشر��،  ا�جنوب   �� لس 

 والتجارة. 

 .الوحدة ا�جالية الثانية: املدينة ا�جديدة، تتمركز ��ا التجه��ات الضرور�ة 1-2

تت�ون من حي�ن يتم�� �ل م��ما بخصوصياتھ، األول �� درع اللوز تتمركز فيھ مختلف ا�خدمات العليا من م�اتب 

واألب حول  ا�حام�ن،  كذلك  تتمركز  ال�ي  اإلدار�ة  وا�خدمات  التأمينات،...ا�خ،  وم�اتب  األطباء،  وعيادات  ناك، 

رقم   الرئيسية  اإلقليمية 1الطر�ق  واملندو�ية  للتجه��،  اإلقليمية  واملدير�ة  للفالحة،  اإلقليمية  املدير�ة  م��ا   ،

السك ب�ن  ما  املدينة  شمال  صنا��   �� تواجد  إ��  إضافة  فاس للتعليم...إ�خ،  ب�ن  الرابطة  والطر�ق  ا�حديدية  ة 

 ووجدة، وهو �� تراجع مستمر نظرا إلغالق عدة مؤسسات صناعية بھ.

ا�خاصة  التجزئات  ب�ن  ما  تتوزع  أحياء سكنية مختلفة،  ا�جديدة تحوالت مجالية مهمة، مع ظهور  املدينة  عرفت 

الفيالت، والسكن االقتصادي، والعمارات   ال�ي عرفت انتشارا واسعا داخل املدينة، و�� تنقسم إ�� ثالث أصناف:

 ا�جماعية.

 الفيالت  -أ 

الفر�سي�ن سنة    - بنيت من طرف  للفيالت:  القديمة  ا�حطة، وتجزئة قصو ومداح، و��    1937التجزئات  بطر�ق 

 خليط من فيالت بنيت �عضها �� أواخر الف��ة االستعمار�ة، وأخرى مع بداية االستقالل. 

، وتقع داخل املدار ا�حضري للمدينة الفر�سية، وتتج�� �� تجزئة  1970ت: ظهرت �عد  التجزئات ا�جديدة للفيال   -

الشاف�� ذات الش�ل الهند��ي املثلث، و�� تحد من الشمال بثانو�ة ع�� بن بري، وجنو�ا بامللعب البلدي، وشرقا 

''بالف��'' و''سبلي��   ، و�ل��ما موجهت�ن 1لرئيسية رقم''، ال�ي تقع شمال الطر�ق اSablière�شارع ابن سينا. وتجزئة 

اتجاه    �� الرئيسية  الطر�ق  حول  ''البحرة''  تجزئة  وجود  فن�جل  ا�حضري  املدار  خارج  أما  باملدينة.  الغنية  للفئة 

 م�� مر�ع. 1000فاس، و�عت�� غ�� قانونية، وتصل مساحة الفيالت ��ا إ�� 

 تجزئات السكن االقتصادي  -ب

طابقها العلوي للسكن، �� ح�ن أن الطابق السف�� يخصص للتجارة، وتتوزع   تنتشر �� �ل أرجاء املدينة، و�خصص

 �التا��: 
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 جنان بنك��ان وهو تجزئة معزولة عن املدينة، وتضم ما يناهز أر�ع�ن من�ال.  -

تجزئتا    - و�الغرب  واملرجع''،  ''فر�خات  من  �ل  بالشرق  توجد  حيث  وحدات،  خمس  من  وتت�ون  غالم  بيت  تجزئة 

 دة، و�� الشمال تجزئة عيشة، و�� م�ونة من سكن اقتصادي. املن�ه وحمي

 العمارات ا�جماعية  -ج

�� مناطق مزدوجة تجمع ب�ن العمارات والسكن ال�خ��ي، حيث يتواجد هذا النوع من العمارة �� شمال املدينة 

 . 1ب�ن املركز والطر�ق الرئيسية رقم

 الهامشية الناقصة التجه�� .الوحدة ا�جالية الثالثة: األحياء 1-3

ال يمكن معرفة مراحل �ش�ل السكن الهام��ي، ومعرفة عوامل تطوره، دون استحضار البعد التار��� والظروف 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والديمغرافية ال�ي ورث��ا املدينة منذ الثالثينيات من القرن املا��ي إ�� الف��ة 

"دواو�ر   ظهرت  حيث  سنة  املعاصرة،  غالم''  ب�ن  1927"بيت  ما  و''الر�ايز''  ''الباطوار'' 1937و  1928،  ودواو�ر   ،

، وصوال إ�� بداية استقالل املغرب حيث 13"  1955و  1945و''الزر�بة'' و''الطو�ية'' و''بوحجار'' و''ال�وشة'' ما ب�ن  

 ظهرت مجموعة من األحياء الهامشية، أهمها: 

 .1973و 1950ق بقايا ثكنة "دي الكروى" ما ب�ن دوارا ا�خزن وخلوق، وقد �شكال  فو  -

فوق أراض تا�عة للمكتب الوط�ي للسكك ا�حديدية، فيما   1950دوارا ا�حطة و''املي�ا''، ظهر األول سنة   -

سنة   الثا�ي  ثالث    1973�ش�ل  من  ا�حطة  دوار  و�ت�ون  ''لغو�رك''.  واد  بجانب  ا�خزنية  األرا��ي  فوق 

 وتتج�� أساسا �� "ا�حفرة" و"عالل" و"جي�ي". وحدات ميكرو مجالية، 

لألحباس   - تا�عة  أراض  فوق  جميعها  وت�ونت  الطيب''،  و''��ي  عي��ى  وسيدي  واملسبح  ''ا�جيار�ن''  دواو�ر 

 مباشرة �عيد االستقالل. بينما دوار "أوالد أونان" �ش�ل بالوحدة ا�جالية موالي يوسف �� نفس الف��ة. 

ال القرن  من  الستينيات  إدار�ا وخالل  تا�ع  �ونھ  من  مستفيدا  ا�حضري،  املدار  خارج  عياد  دوار  ظهر  عشر�ن 

 .)14(ل�جماعة القرو�ة باب مرزوقة، ومن غياب قانون التعم��

 و�� السبعينيات ظهر حيا ''ا�حجرة'' و''امل�حة''، وهما حيان يفتقران إ�� التجه��ات التحتية األساسية. 

بي��ا، ف�ي تتم�� بأحيا��ا املنعزلة ووجود فضاءات فارغة، يت�ح مما سبق أن هذه الوحدات غ�� من� جمة فيما 

معوقات  من  و�عا�ي  األساسية.  التجه��ات  توزيع   �� التوازن  عدم  عن  فضال  املدينة،  وحدة  إش�الية  يطرح  مما 

منذ   املدينة  عرفتھ  الذي  الديمغرا��  االنفجار   �� مباشرا  سببا  �انت  ال�ي  القرو�ة،  �ال�جرة  بداية اجتماعية، 

�سمة،  وارتفع سنة    31.667ما مجموعھ    1960الستينيات من القرن املا��ي، حيث بلغ "عدد س�ان املدينة سنة  

 . 15�سمة"  105.810إ��  1982�سمة، ليصل سنة  55.157إ��  1971

 
1310S.D.A.U. (1992), Dynamique Urbaine, Société Africaine d’études Maroc, p.p.59-60.  

 . 70)، مرجع سابق، ص.2011(  ،عبد الواحد بوبریة ومصطفى أعفیر ومحمد البوشیخي -14
 .1982،  1971، 1960لسنوات   وثائق اإلحصاءات العامة للسكان والسكنى -15
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�ش�ل من  رافقها  وما  األو��،  املرحلة   �� املدينة  إ��  ال�جرة  عن  مسؤولة  االستعمار�ة  السياسة  �انت  لألحياء   فإذا 

الهامشية، فإ��ا عرفت إيقاعا مرتفعا �عد االستقالل، و�رجع السبب �� ذلك إ�� ارتفاع الكثافة الس�انية باألر�اف  

 ا�جاورة للمدينة. 

أواخر   �� انتشارها  يفسر  ما  هذا  ولعل  الهامشية،  األحياء  إ��  األو��  املرحلة   �� يتوجهون  املهاجر�ن  أن  واملالحظ 

 لسبعينيات من القرن العشر�ن. الستينيات و�داية ا

 .ا�حركية الس�انية و�دراك ا�جال ا�حضري ملدينة تازة2

 . حركية املوظف�ن نحو التجزئات ا�جديدة املهي�لة2-1

�عت�� تجزئة "باب الز�تونة" الواقعة ضمن بقايا ثكنة "�ودير" أول تجزئة بلدية شيدت باملدينة، واستقرت  

، بينما �� 1957فون فاستقروا ببنايات شيدت بفضاء القاعدة ا�جو�ة العسكر�ة سنة ��ا الطبقة الغنية. أما املوظ 

  112، ما مجموعھ  1965و  1963الكعدة الواقع ب�ن ''بيت غالم'' و''اور�دة''، فقد شيدت بھ وزارة اإلس�ان، ما ب�ن  

العس القاعدة  غرب  جنوب  الواقع  ''اور�دة''   �� أما  للموظف�ن.  موجها  اقتصاديا  سنة مسكنا  تأسس  فقد  كر�ة 

 ، ��دف استقبال املوظف�ن واملغار�ة املقيم�ن با�خارج.1968

 . عمليات إيواء ساكنة األحياء الهامشية 2-2

ال�ي يطرحها مجاليا واجتماعيا و�يئيا، تدخلت الدولة بمختلف  الهام��ي واملشا�ل  أمام استفحال ظاهرة السكن 

ق إدماجھ �� النسيج ا�حضري، وذلك ع�� برنامج�ن طموح�ن،  الطرق واألش�ال ل�حد من هذه الظاهرة، عن طر�

 هما: 

 عملية إيواء السكن الصفي�� –أ 

ا�حضري،   النسيج   �� االندماج  ع��  القادرة  وغ��  الهامشية،  باألحياء  القاطنة  األسر  منح  بموج��ا  يتم  عملية   ��

(طرقات،   أساسية  تجه��ات  من  الكر�م  العيش  حياة  شروط  ف��ا  تتوفر  وصرف مساكن  وكهر�اء  شروب  ماء 

 ص��...إ�خ).  

عرفت مدينة تازة شأن با�� املدن املغر�ية، برنامجا مهما خالل الثمانينيات من القرن املا��ي، و�ندرج هذا ال��نامج 

�� إطار سياسة الدولة من أجل امتصاص السكن الهام��ي عامة، والصفي�� منھ خاصة، من �سيجها ا�حضري.  

أسرة داخل    3809�ل واسع ع�� السكن الصفي��، و�� هذا السياق تم إيواء "أك�� من  و�تم بموجبھ القضاء �ش

 ،  بنيت لهذا الغرض ع�� عمليت�ن:16أحياء" 05

: تتم�� ب�ون األرا��ي ال�ي أقيم عل��ا املشروع �� أرا��ي حبوس اقتن��ا وزارة اإلس�ان السعادة  –عملية ''الكوشة''  

الو  الصندوق  وت�لف  رمز�ة،  األرا��ي  بأثمنة  و��يئة  للتجه��  بينما    FNAETط�ي  الص��،  والصرف  الطرق  بتمو�ل 

أما  لإلس�ان،  اإلقليمية  للمندو�ية  التق�ي  اإلشراف  تحت  لكن  العاملة،  اليد  الوط�ي  اإل�عاش  مؤسسة  وفرت 

 املستفيدون فتحملوا مصار�ف التجه�� باملاء الشروب، والكهر�اء، �� إطار عمليات اجتماعية. 

 
 . اإلقلیمیة لإلسكان بتازة وثائق أرشیف المندوبیة  16
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: عملیات إيواء السكن الصفیحي  4خريطة
1984بتازة سنة   

، فقد استفادت من تدخل الدولة ع�� وزارة  2والقدس    1ال�ي تت�ون من حي�ن كب��ين، القدس    القدس  عملية أما  

سنة   أ�شأت  ال�ي  الالئق"  1984اإلس�ان،  غ��  السكن  �حار�ة  الوطنية  بتمو�ل   (ANHI)"الو�الة  ت�لفت  حيث   ،

   4املستفيدة من هذه العملية. وا�خر�طة  م��ا مر�عا ع�� األسر    64الدراسات والتجه��، وتم توزيع بقع تبلغ مساح��ا  

 .1984�عكس عملية إيواء السكن الصفي�� باملدينة سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: وثائق املندو�ية اإلقليمية لإلس�ان بتازة  

تار�خ   �� أساسية  تحول  نقطة  ش�لت  املدينة  بتازة  الصفيح  دور  ساكنة  إيواء  عملية  أن  ا�خر�طة   هذه  من  يبدو 

أسرة من مختلف األحياء الصفيحية ال�ي �شأت   3809القضاء ع�� دور الصفيح باملغرب، إذ أن العملية شملت  

بفعل   اإليواء  وتطورت  عملية  تم��ت  وقد  االستقالل.  بداية  و��  ا�حماية  مرحلة  خالل  الذكر  السالفة  العوامل 

القدس   وتجزئة  ب�ن  ما  تتوزع  الغرض،  لهذا  تجزئات  القدس    %24.6بنسبة    1بإحداث   %  21.6بنسبة    2وتجزئة 

بـ   ''ال�وشة''  التقدم). و�عت�� عملية إيواء   (��   %  15.8، وأخ��ا تجزئة "ال�وشة التوسعية" بنسبة  %  12.3وتجزئة 

محار�ة  مجال   �� بتجر���ا  االقتداء  و�مكن  رائدة،  املدينة  جعلت  ال�ي  العمليات  أنجح  من  بتازة  الصفي��  السكن 

اختيار  تم  حيث  الدو��،  املستوى  ع��  كذلك  و�نما  والوط�ي  ا�ح��  املستو��ن  ع��  فقط  ليس  الصفيح"  أحياء 

شاريع العشرة األو�� ال�ي حظيت بتقدير واح��ام املشارك�ن �� مؤتمر ن��و�ي  مشروع تجزئة القدس بتازة ضمن امل

سنة    " لهم  مأوى  ال  ملن  الدولية  السنة  شعار"  تحت  سنة  17"1986املنظم  املدينة  حظيت  كما   ،1995    " بمدينة 

ا�جالي والتنمية  والتعم��  اإلس�ان  وزارة  لفائدة  الدولية  الشرف  بجائزة  ال��از�لية  محار�ة  �ورتيبا"  مشروع  عن  ة"، 
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و�عت�� تازة املدينة حسب هذه   18مدن الصفيح بتازة، وذلك من طرف هيئة األمم املتحدة للمستوطنات البشر�ة." 

من  أنھ  املالحظ  لكن  الصفي��.  السكن  ع��  القضاء  استطاعت  ال�ي  املغر�ية  للمدن  نموذجا  الدولية،  املنظمات 

نادا إ�� وثائق �ل من  مندو�ية اإلس�ان والو�الة ا�حضر�ة لتازة، يتب�ن لنا  خالل املعاينة امليدانية املستمرة، واست

بھ حوا��   الصفي�� بمختلف األماكن، حيث وصل عدد األسر  السكن  املدينة الزالت �ش�و من وجود    1460"أن 

 . 19"2010أسرة سنة 

 إعادة هي�لة األحياء الناقصة التجه��(السكن الالقانو�ي) -ب

بإعادة الهي�لة هو إعادة االعتبار لإلطار املب�ي من خالل تتبيث األسر املعنية �� م�ان تواجدها، مع العمل  يقصد  

ع�� تحس�ن ش�ل الوحدات ا�جالية الناقصة التجه��، وذلك بتوف�� التجه��ات الضرور�ة من ماء شروب وكهر�اء 

األحياء دمج  أي  و�عبيدها،  واملمرات  الطرق  و��شاء  ص��،  يلزم   وصرف  ما  مع  ا�حضري  النسيج  ضمن  الهامشية 

 ذلك من توف�� ظروف االنتقال من سكن محيطي إ�� سكن مركزي. 

وقد همت هذه العملية، داخل مدينة تازة، ثالثة أحياء باألساس، موزعة �اآل�ي: دوار ''الر�ايز''، ''امل�حة''، ''البحرة'' 

جماعة القرو�ة باب مرزوقة، ولم تدمج داخل املدار ا�حضري إال ( السالم)، و�� أحياء قرو�ة، �انت تا�عة إدار�ا ل�

لسنة   ال��ا�ي  التقسيم  ا�جهودات 1992�عد  ورغم  التعم��.  لقوان�ن  خاضعة  غ��  أراض  ع��  �شأت  أ��ا  كما   ،

 املبذولة فإن هذه األحياء الزالت �عيدة عن تحقيق األهداف املبتغاة. 

 و مشاريع تأهيل حضري محدودة: ز�ادة س�انية سريعة 2012-1994ف��ة  -3

ارتفع س�ان مدينة تازة �ش�ل سريع بفعل عوامل متعددة؛ م��ا الز�ادة الطبيعية للس�ان، والنمو امل�حوظ لل�جرة 

، و�دماج 1992القرو�ة، والتوسع السل�ي للمدار ا�حضري ع�� حساب الهوامش القرو�ة. فبعد توسيع املدينة سنة  

بضم دواري "أسدور" و"مصارة" اللذين   2010حاليا) با�جال ا�حضري، تكررت العملية سنة  دوار ا�حجرة (الرشاد  

ب�ن   ما  تازة  ساكنة  تطور  يو�ح  اآل�ي  وا�جدول  مرزوقة.  باب  القرو�ة  ا�جماعة  �جال  ينتميان  معا    1914�انا 

 .2014و
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 (بالنسمة) 2014و 1914: تطور عدد س�ان مدينة تازة ما ب�ن 1جدول رقم 

السنوا 

 ت

1914

1 
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19361 19521 19601 19711 19821 19941 20042 20142 
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61 
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    AGOUMY.(1979) :Op.cité, p.120 +  2014و  2004 -1994 -1982 -1971املصدر:وثائق إحصاءات 

مجا��  تطور  أي  يقابلھ  ال  االرتفاع  هذا  لكن  مستمر،  ارتفاع   �� املدينة  ساكنة  أن  أعاله،  ا�جدول  من  يتب�ن 

واقتصادي واجتما��. فمن أبرز الظواهر املرتبطة بالز�ادة الس�انية، تنامي األحياء الهامشية إ�� ا�حد الذي يجعل  

من مشكالت اجتماعية، �ارتفاع البطالة واألمية، وارتفاع الكثافة الس�انية م��ا أحزمة فقر، مع ما ينجم عن ذلك  

 �� املدينة العتيقة.

 . التحوالت االقتصادية  3-1 

�ل   �� املهي�لة  غ��  للتجارة  و�شتت  التقسيط،  لتجارة  وا�حة  هيمنة  مع  متنوعة،  تجار�ة  ببنيات  املدينة  تتم�� 

�ى باألسواق املمتازة، (وعددها ثالثة)، إضافة إ�� مركب تجاري حل م�ان األحياء. وظهرت �� السنوات األخ��ة ما �س

سنة   من  يوليوز  و��  مهي�ل.  وغ��  عفوي  �ش�ل  ت�ونت  ال�ي  مليلية"  املمتاز   2012"سو�قة  السوق  افتتاح  ثم 

  "مرجان" مما خلق حركة تجار�ة إضافية، مع إتاحة فرص شغل متنوعة لبعض الشباب العاطل باملدينة. وفضال 

يقع   أداء دوره االقتصادي واالجتما��، فهو  الصنا�� عن  ال��  يتوقف  لم  ا�جديدة،  التجار�ة  الوحدات  عن هذه 

مساحة   ع��  و«يمتد  املدينة،  ع��    40شرق  يمتد  األول  الشطر  مجال  بالتجه��ات   16هكتارا،  مزود  هكتارا، 

ع��   حاليا  و�حتوي  «  66األساسية،  فقط  يضم  �ان  �عدما  صناعية»،  صناعت�ن    1992سنة  وحدة  وحدت�ن 

وحدة، وصناعة املال�س ا�جاهزة   37. وتتوزع الوحدات الصناعية حاليا �التا��: "الصناعة الغذائية ب20للمال�س» 

 وحدة". 13وحدة، والصناعة املي�انيكية بوحدت�ن، والصناعة الكيماو�ة وشبھ الكيماو�ة ب  14ب

 )5ينظر ا�خر�طة رقم ( . التحوالت االجتماعية 3-2

�عت�� ال�حة والتعليم من أهم املتطلبات االجتماعية ال�ي ��م مختلف شرائح ا�جتمع، خاصة باملدن ال�ي �عرف  

ضغطا �شر�ا م�حوظا. وتازة املدينة بحكم كثاف��ا الس�انية املرتفعة ومتطلبا��ا امل�حة والعاجلة فيما يخص هذين 

 القطاع�ن، ف�ي �� حاجة إ�� تأهيلهما وهي�ل��ما. 

 
20SDAU de Taza - (1992). (Dynamique urbain), p.68. 
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، و�حتوي ع�� عدة تخصصات 21سر�را"  312"تتوفرمدينة تازة ع�� مستشفى إقلي�ي "إبن باجة" �سعة    �حة:ال

م��ا ا�جراحة بمختلف أنواعها، �األنف واألذن وا�حنجرة وكذا طب أمراض النساء والتوليد وطب العيون، إضافة 

 مص�حة األمراض الصدر�ة. إ�� مص�حة اإل�عاش ومص�حة املست�جالت ومص�حة األمراض التنفسية، ثم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011املصدر: بحث ميدا�ي 

 كما تتوفر املدينة ع�� سبعة مراكز �حية، تتوزع ع�� الش�ل اآل�ي: 

املدينة   - الز�تونة: �ستقطب ساكنة  باب  الص��  منھ املركز  ''التينيس''. �ستفيد  ا�جازر و��  العتيقة و�� 

 �سمة؛  23.186ساكنة يناهز عددها 

املركز الص�� باب ''طيطي'': �غطي األحياء التالية، باب طيطي والتقدم والشقة، و�ستفيد منھ ساكنة يبلغ   -

 �سمة؛  32.671عددها 

 �سمة؛  25.944.إ�خ، أي ما يقارب املركز الص�� القدس: �غطي �ل من ساكنة القدس واملس��ة الثانية..  -

 
 .2012یمیة للصحة بتازة بتاریخ نونبر وثائق المندوبیة اإلقل 21

: توزيع التجھیزات العمومیة بتازة سنة 5خريطة رقم 
2012 



 تطور البنیات االجتماعیة والمجالیة بالمدن المغربیة 
 مدینة تازة  :حالة 

 

 
2202 ر ینای 01   

 
16 الصفحة     

موالي  - الرشاد،  ا�حس�ي،  ال��  أحياء  من  �ل  لساكنة  خدماتھ  يقدم  ا�جيار�ن:  ا�حضري  الص��  املركز 

 �سمة؛  24.106يوسف، املسعودية، السعادة، البالغ عددها 

امل -  �� العلو��ن،   �� ال��ضة،   �� التالية،  املناطق  �غطي  الوحدة:  طر�ق  ا�حضري  الص��  رابط�ن، املركز 

 �سمة؛  60.314و�� السالم،...إ�خ، و�بلغ عدد س�ا��ا حوا�� 

اإلمام  - و��  الكعدة،  و��  ور�دة،  و��  غالم،  بيت  يناهز نصف س�ان  ما  �شمل  غالم:  بيت  الص��  املركز 

 �سمة؛  26.455مالك، و�� املغرب العر�ي، واملدينة ا�جديدة، وتبلغ ساكنة 

خدماتھ لقاط�ي ب�ن ا�جرادي، وللنصف الثا�ي لس�ان بيت غالم، و��  املركز الص�� ب�ن ا�جرادي: يقدم   -

 �سمة؛  21.552املس��ة األول، أي ما مجموعھ 

يبلغ   السبعة  املراكز  ��ذه  الطبية  األطر  عدد  أن  إ��  و  16�ش��  تقديم   69طبيبا  ع��  دورهم  يقتصر  ممرضا، 

 العالجات األولية، وتلقيح األطفال واألمهات. 

التوزي أن  (دوار نالحظ  وال��ضة  ا�جديد،  ودوار  امل�حة،   �� ساكنة  فمثال  بالتفاوت،  يتسم  املراكز  لهذه  ا�جا��  ع 

عياد)، والسالم، واألمل، الواقعة غرب املدينة، تتنقل نحو املركز الص�� طر�ق الوحدة لالستفادة من خدماتھ، �� 

ال�حية النوعية داخل هذه املراكز، مما غياب مركز ص�� بالوحدة ا�جالية الغر�ية. إضافة إ�� غياب ا�خدمات  

يجعل الس�ان يتوجهون نحو املستشفى اإلقلي�ي إبن باجة، مع العلم أن هذا األخ�� �ستقبل مجموع قاط�ي تراب  

املنطقة  مر��ى  باستقبال  وا�جهة،  اإلقليم  تتجاوز  النف��ي  الطب  خدمات  إشعاع  أن  كما  وكرسيف.  تازة  إقلي�ي 

ا �علق  ك�ل، سواء  تازة  الشرقية  بجهة  أو  الشرقية  با�جهة  وغياب تخصصات   .تاونات سابقا   -ا�حسيمة    –ألمر 

أخرى كث��ة بمدينة تازة يجعل املر��ى يتوجهون نحو املستشفى االستشفائي ا�جام�� بفاس، وأحيانا نحو مدينة 

 الر�اط.

 التعليم والتكو�ن امل�ي

واجتما اقتصاديا  ومتنوعة  متعددة  تحوالت  العالم  عرف  ال��بية لقد  منظومة  تطور  مع  وفكر�ا،  وسياسيا  عيا 

والت�و�ن، مما فرض ع�� املغرب إعطاء أهمية لهذا القطاع، وتحديث آلياتھ ملسايرة ركب التطور وخدمة املعرفة.  

 فكيف تتوزع املؤسسات التعليمية مجاليا بتازة املدينة؟ 
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 2017ار�ة سنة : توزيع املؤسسات التعليمية بتازة حسب امل�حقات اإلد  2جدول 
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 ال��بية الوطنية بتازة + وثائق املدير�ة االقليمية لوزارة   2017شتن��  30املصدر: تق��ي ميدا�ي بتار�خ  

ب�ن  مت�ا��  غ��  بتوزيع  تازة  بمدينة  التأهي��،  الثانوي  الثانوي،  اإلعدادي  االبتدائي،  أصنافھ،  ب�ل  التعليم   يتم�� 

امل�حقات اإلدار�ة، فالوحدة ا�جالية تازة الشرقية، تتوفر ع�� ثالث مؤسسات من صنف الثانوي التأهي��، ويعزى 

عقا احتياط  وجود  إ��  فاس  ذلك  والت�و�ن  ال��بية  ملهن  ا�جهوي  للمركز  تا�ع  لوزارة    -ري  أي  تازة)،  فرع  مكناس، 

لذا  التعليمية،  املؤسسات  توط�ن   �� واملنتخب�ن  الس�ان  انتظارات  االعتبار  �ع�ن  تأخذ  لم  ال�ي  الوطنية،  ال��بية 

األحياء أل  ب�ن  ما  بتفاوتات  يتم��  ذا��ا،  الرا�عة  املقاطعة  التجمعات فتوزيعها ح�ى داخل  �عيد عن  ن م�ان تركزها 

 ). 2، واملس��ة1، واملس��ة2، والقدس1الس�انية املعنية (القدس

الثانوي  التعليم  مؤسسات  ع��  إطالقا  تتوفر  ال  الغر�ية،  تازة  ا�جالية  الوحدة  أي  السادسة،  املقاطعة  أن  كما 

ينت�ي معظم س�ا��ا إ�� الطبقة الفق��ة، بل وتفتقر  اإلعدادي والثانوي التأهي��، علما أ��ا تت�ون من خمسة أحياء  

 إ�� أد�ى شروط ا�حياة الكر�مة. 

إن خطورة نمو مدينة تازة ال تكمن فقط �� امتدادها العمرا�ي (ظهور وتطور األحياء الهامشية)، أو �� ازدياد أعداد 

عن   الناجمة  البطالة  ظاهرة  تف��ي  م��ا  مشكالت  من  بذلك  يرتبط  ما  مع  من قاطن��ا،  صناعية  مؤسسات  إغالق 

ما  بقدر  ثانية،  جهة  من  بتازة  التخصصات  املتعددة  ا�جامعية  املؤسسة  وم��ا  ا�جامعات،  خر���  وتراكم  جهة، 

الطر�ق  حول  مالئم،  غ��  موقع   �� جامعية  مؤسسة  كبناء  ا�حكم،  غ��  وتدب��ها  العشوائي،  تنظيمها   �� يكمن 
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رقم   األسبو�� 6الوطنية  السوق  من  و�القرب  مهمشة،    ،  أحياء  و�محاذاة  وا�خميس،  االثن�ن  يومي  �عقد  الذي 

املدينة اقتصاد   �� تحكمت  وانتخابية  عقار�ة  لو�يات  ع��  )22(و�ش�ل  سياس��ا   �� وتحكمت  العام،  شأ��ا  وتدب��   ،

قنوات االنتخابات. وقد أدى ذلك �لھ إ�� تأجيج ا�حر�ات االجتماعية، وحدوث صراعات اجتماعية حادة ومدمرة 

ف��اير  لل فاتح  «أحداث  ذلك  ع��  وكمثال  واالقتصادي،  االجتما��  املمتل�ات  2012نسيج   �� أضرارا  خلفت  ال�ي   ،

 .23العمومية وا�خاصة، و�صابات متفاوتة ا�خطورة �� صفوف القوات العمومية وا�حتج�ن»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 1فبرایر، ص 13، بتاریخھا  22207)، ھذه أھم أسباب اندالع أحداث تازة، جریدة العلم، العدد  2012عبد الواحد بوبریة، ( -22
 . 1)، نفسھ، ص2012عبد الواحد بوبریة، ( -23
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 خاتمة 

واجت واقتصاديا  �انت عميقة، مجاليا  بتازة  ا�حضر�ة  التحوالت  أن  مما سبق  تار�خية يتحصل  ع�� س��ورة  ماعيا 

 جد مهمة: 

إ��    مجاليا، أفقي  ��ا من سكن  السكن  انتقل  إ�� أحياء هامشية،  املدينة وضمت دواو�ر قرو�ة/ تحولت  توسعت 

 سكن عمودي، وتراجعت املناطق ا�خضراء �حساب اإلسمنت.

 دت مراكز تجار�ة. ، اندثرت ا�حرف القديمة وظهرت صناعات متقدمة، و�نيت أحياء صناعية، وشياقتصاديا

افيا ، ارتفع عدد س�ان املدينة �ش�ل سريع لم �سايره تطور هيا�لها االقتصادية وا�جالية، مما  اجتماعيا وديمغر

أدى إ�� تراجع العالقات االجتماعية ب�ن األفراد وا�جموعات البشر�ة. فا�جامع الكب�� اقتصر دوره  اآلن ع�� أداء  

�ش�ل �ان  �عدما  ا�خمس،  جديدة    الصلوات  هيا�ل  ملص�حة  العل�ي  دوره  عن  وتخ��  ا�جمعة،  يوم  الوحدة  رمز 

واستمرارها  قو��ا  يضمن  �ان  ال�ي  االجتماعية  العالقات  وتفككت  وا�جامعية.  التعليمية  املؤسسات   �� تتج�� 

وا األفراد  حياة   �� واألنانية  الفردانية  وطغت  والتضامن،  التماسك  رمزا  باعتبارهما  و"ا�حومة"  �جتمع  "الدرب" 

 التاز��ن. 
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