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 ملخص:

تي المشاكل التحت تأثير مجموعة من أضحت الحياة الحضرية بالمدينة المغربية كغيرها من مدن العالم الثالث معقدة 

أصبح ضرورة ملحة من أجل  وبالتالي فإن إحداث مراكز حضرية بضواحي المدن ،وديناميكية المدنشكل  فيتؤثر 

لمقبلة. ابين الحاجيات الحالية للساكنة دون التأثير على الحاجيات المستقبلية لألجيال  توازن اجتماعي قائم على خلق توافق

السلطات المحلية في رسم خارطة  على تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه عملنا هذا البحث ومن خاللجهة أخرى  من

زء ال يأخذ بعين االعتبار الضاحية كج تهدف إلى بناء نسيج واضح المعالمومتناسقة طريق ترتكز على قرارات عقالنية 

في ظل عدم قدرة المدينة األم على احتضان ساكنتها به المدن، خاصة  ىمخطط التنمية المستدامة الذي تحضيتجزأ من 

بي الغربي الجنو بالجزء البيضاء الدارضاحية مدينة . من أجل دراسة ميدانية دقيقة تم اختيار السكنية وتلبية حاجياتهم

دورها  يكون المدن والتيالنوع من هذا يخضع لها  والتطورات التيللمملكة المغربية نموذجا لمعرفة أهم المميزات 

 ا.مصاحبة تطور المدن المجاورة له األساسي منحصرا في

 .الضاحية ،إقليم النواصر دن العالم الثالث،التوسع العمراني، م :المفتاحيةالكلمات 
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The effects of urban expansion on the outskirts of the third world cities  

(Nouaceur, Morocco, is a model) 

Abstract 

Urban life in the Moroccan city, like other third world cities, has become complicated by a 

series of problems affecting the shape and dynamism of cities, so the creation of urban 

centers on the outskirts of cities have become an urgent necessity for a social balance based 

on creating a consensus between the current needs of the population without affecting the 

future needs of future generations. On the other hand, we have worked to highlight the role 

played by local authorities in drawing up a road map based on rational and coherent 

decisions aimed at building a clear-cut fabric that takes into account the suburb as an 

integral part of the sustainable development plan that cities are embracing, especially in 

light of the inability of the mother city to embrace its inhabitants and meet their housing 

needs. For a thorough field study, the suburb of Casablanca in the south-western part of the 

Kingdom of Morocco was chosen as a model for most of the important features and 

developments under which this type of city is subjected, whose main role is to accompany 

the development of It's neighboring cities . 

Keywords: urban expansion, Third world cities outskirts, Al-Nwacer province, Suburb. 

 

 

 تقديم عام  .1

المجاالت الضتتتتتتاحوية، أو بعبارة أخرى معرفة أهم التحوالت التي على المدن الكبرى ر ياستتتتتتتجابة إلى تتبع ظاهرة تأث

ودراستتة فهم  على محاولةا، مركزا ميحاول هذا البحث مالمستتة بعج جوانبه األم،تخضتتع لها الضتتاحية بجوار المدينة 

ماذا ولتعرف بمدن الضتتاحية والتي أصتتبحت أشتتكال جديدة من االمتدادات الحضتترية  وراء خلقاألستتباب التي تق   أهم

فالمدينة هي مؤستتستتة  دون تطور ذاتي مستتتقل  تطور المدن الكبرى المجاورة لها صتتاحبةم دورها منحصتترا في يكون

 وازن أوتيمكن أن يكون هناك  لستتتتكانها، والالتوازن االجتماعي وكذا توفير الظروف المثلى  تهدف إلى تحقيق بشتتتترية

 .واالقتصاديةالطبيعية  البشرية، بين عناصر المجال فقودقيقة توا وتهيئة شاملةمن خالل تخطيط  تنظيم إال
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من القضتايا الشائكة التي تواجه المختصين في التخطيط الحضري وذل  لتسارع وتيرة النمو  ا الموضتوعذمما يجعل ه  

 .السكاني وما يترتب عن ذل  من توسع المحيط العمراني

 ة منفئة كبير أهمية كبيرة لتأثيره المباشتتتر على حياةفي اآلونة األخيرة  الضتتتاحوي العمراني موضتتتوع التوستتتع عرف

ن صتتعوبة وبي التي وجدت نفستتها بين ضتترورة العي  في المدن الكبرى التي تشتتكل قاطرات للنمو االقتصتتادي الستتكان

 بها.  ونمط العي  الغالء،سبب االستقرار ب

هما من م جزءا أصتتتبحت داخلها بلليستتتت مجرد مجاالت يتم التوستتتع الفئة  بالنستتتبة لهذهالضتتتاحية  مفهوم وبالتالي فإن

 اعي الذيالمتصاعد للنشاط الصن وذل  باستقبالها األم لضتمان توازنها االقتصادي المدينة اهياكل االستتقبال ترتكز عليه

ا ضتتتمان استتتتقرار اليد العاملة في تجمعات ستتتكنية تتستتتم أ لبها وكذ النستتتيج البنيوي للمدينة األم، ال يمكن إحداثه داخل

 بالطابع االجتماعي البعيد كل البعد عن فخامة العمران بالمدن الكبرى، 

 

 أهمية الدراسة:

ما أن ك ،والمتوسطةيعتبر موضوع التوسع الحضري من أهم المواضيع السائدة التي تعاني منها أ لب المدن الكبرى 

 والدراسات الحضريةظاهرة تمدين ضواحي المدن أصبحت تستأثر اهتمام مختل  التخصصات العلمية بصفة عامة، 

وع في هذا الموض وبالتالي فالبحث بها،المجاالت المحيطة  آثار علىمن  وزح  العمرانخاص، لما أصبح للمدن  بشكل

ضوعية، وطرق أبواب البحث فيما يمكن أن يعود بالنفع على لم يكن من قبيل الصدفة، وإنما ما تفرضه الدواعي المو

 المجتمع بكل مكوناته،

 الدراسة:أهداف 

 النحو:هذا  الموضوع علىونظرا ألهميته الكبيرة ارتأينا معالجة هذا   

  المجال.على  النواصر وانعكاسهتتبع المسار الذي سلكه توسع الدار البيضاء اتجاه إقليم 

  ذل  على المجال  صناعية وانعكاستغير الطابع المجالي للمنطقة من منطقة فالحية إلى منطقة 

  من المحاور الثالث لحفظ توازن الوظائ ،  والخدمات(اللوجستي   ،)الصناعةدخول النواصر ضمن محورين

 االقتصادية. وتنظيم التنميةاإلسكان 

  بهذا المجال بالضبط، اب استقرارهابالنواصر وعن أسبالتعرف على المناطق الصناعية 

هج إنما أيضا في االرتقاء إلى توظي  المن الوضع:ضرورة البحث الجغرافي ال يقتصر فقط على تشخيص  وبذل  فإن

ماعية اجتالجغرافي في تقديم مقترحات توضع رهن إشارة أصحاب القرار خاصة وعندما يتعلق األمر بقضية لها آثار 

  البيضاء.لدار مدينة من حجم ا لضاحية
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 الضاحية:تعريف  .1

 البا ما يوظ  من أجل الداللة على المجاالت  Banlieueإن مفهوم الضتتتتاحية الذي نستتتتتعمله هنا كمرادف لمصتتتتطلح 

  1المحيطة مباشتترة بالمدن، لكن هذه الداللة تظل في حاجة إلى التدقيق للمواصتتفات التي تعبر عنها ولشتتروط استتتعمالها

فالضتاحية هي عبارة عن مجاالت انتقالية بين الوسط الريفي والحضري، تشهد  تحوالت عميقة على المستوى الوظيفي 

هناك تعاري  كثيرة تتناول مفهوم الضتتتاحية، فمنها 2و االجتماعي والعمراني كونها تخضتتتع لجاذبية المدينة واستتتتقطابها

ن قدم ظهورها وارتباطها بالكيان الحضري، و منها من أرست المفهوم من استمدت تمييزا لهذه الهالة المطوقة للمدينة م

أيضتتتتا من ضتتتتمنت المفهوم حديثا  الصتتتتناعية ومنهاعلى أستتتتاس وظيفي اكتستتتتى أهمية بأوروبا الغربية بعد قيام الثورة 

ن أواخر القر مدلوال اجتماعيا إثر تفاقم المشتتتتتتاكل االقتصتتتتتتادية واالجتماعية التي عانت منها هوام  المدن الكبرى في

للمدين الكبرى لقوة تأثيرها بفعل االنتشتتار الحضتتري، إذ ينتج عن تعدد  ةالمتاخم تتعرض األراضتتي الفالحية3.العشتترين

ستتتتواء من جراء تشتتتتتت بيوت المتدفقين  ،مكونات التدفق الحضتتتتري ظهور أشتتتتكال تمدينية بحوز المدينة متباينة الهيأة

المؤدية لوظيفة الستتكنى، أو تحت وقع توطن وحدات اإلنتاا الصتتناعي، أو بستتبب انتشتتار مختل  المباني القائم نشتتاطها 

 .الوظيفي على تقديم خدمات لفائدة شرائح متباينة من السكان

4. GEORGE  P  تجمع الحضتتتتتتري  التي تكون مرتبطة يحتدد أول تعري  للضتتتتتتاحيتة في   األطراف الخارجية لل

كيانا أن الضتتواحي تشتتكل   وعندما يضتتي تحديد الضتتاحية،  مركزيا فيعالقات التبعية دورا  وبذل  تكتستتببالمدينة. 

بنيويا  فهو يؤكد باألستتاس على تباينها مع المجال الحضتتري من حيث الهيكلة، لكن الضتتاحية ليستتت بالنستتبة له نقيضتتا 

  ومن بين المواصتتتتفات التي يركز مراكز ثانوية نتيجة للتمدين  وتضتتتتم وحدات تتمحور حول  للمدينة من حيث كونها

د فقط على تباينها مع المدينة، بل كذل  على وجو يعتبر مؤشرا ليسعليها كذل   التخصتص الوظيفي للضتواحي  الذي 

ية واحدة منسجمة ومتجانسة، إشتارة واضتحة إلى وجود ضتواحي بدل ضاح وفي ذل تباين بين أجزاء الضتاحية نفستها. 

بل  5وعندما يقول بوجود   أجيال متوالية من الضتتتتتواحي  فهو ال يؤكد فقط أن  وحدة المدينة يقابلها تعدد الضتتتتتواحي 

 وتوسعها.يعبر أيضا عن دينامية الضاحية وعن استمرارية تحولها 

 

 

                                                           
 222جامعة الحسن الثاني عين الشق، ص ،والعلوم إنسانيةدار البيضاء مقاربة سوسيومجالية"، منشورات كلية اآلداب "ال 1991شويكي: المصطفى 1

ة لحا الضاحية بين هاجس التعمير واإلقصاء واستراتيجيات التنمية المحلية والجهوية، ،2001سعيد أيت حمو:  أحمد أيت موسى، محمد أزهار، 2

 233، الرباط، ص والعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب  منشورات الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة، ،ر البيضاء المحمديةضاحية الدا

 نفس المرجع السابق، 2

4 GEORGE P . (1974) Dictionnaire de la géographie. Ed.PUF. Paris 

5 GEORGE P . (1974) Prècis de géographie urbaine.Ed.PUF. Paris . p : 94 
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 الضاحية من النشأة إلى التمدد .2 

ينة مشتتاكل المد المستتؤولين لحلتنشتتأ الضتتاحية في أ لب األحيان عن طريق والدة قيصتترية يتم اللجوء إليها من طرف 

عقار   وقلته وذل  راجع إما لشح ال السكنية،قادرة على تلبية حاجياتهم  ولم تعداحتضان ساكنتها  تعد تستطيعلم  األم التي

 العقارية، اتلمضارببسبب ا أو لغالئه

اري تتوفر على رصتتتتتتيد عقالتفكير في المناطق القروية التي  المستتتتتتؤولين إلىفي  الب األحيان  دفعتهذه الوضتتتتتتعية  

 وبذل المصتتتتتتاحبة الوالدة على أن تلعب دور  . ومن هذه النقطة يحكم على الضتتتتتتاحية منذوتكون قريبة من المدينة األم

يكون المجال الضتتتاحوي عبارة عن أحزمة متوالية انطالقا من المجال الحضتتتري، تخضتتتع في ديناميتها لمنطق المدينة 

وفي تخصتتتتتص أجزائها للمصتتتتتالح الموجهة لتوستتتتتع التجمع الحضتتتتتري الذي يتحكم في تحول اقتصتتتتتادياتها ووظائفها 

صتتتتالح وليس عن تبعية مواقع، وانطالقا من هذا . وهذا ما يجعل ارتباط الضتتتتواحي بالمدينة يعبر عن تبعية موتوستتتتعها

يمكن القول أن الضتاحية تتحدد أستتاستتا من خالل اندماجها في الحياة الحضتترية، على مستتتوى نوعية الشتتغل الذي يرتبط 

به ستتتكانها و األنشتتتطة التي تحتضتتتنها، وبالتالي تكون عبارة عن مجال تتالشتتتى به باستتتتمرار معالم الحياة القروية أمام 

احه من طرف بعج مظاهر الحياة الحضتتترية، أي أن الضتتتاحية ال تتحدد معالمها انطالقا من ذاتها بل انطالقا من اكتستتت

 6.تشعب ارتباطاتها بالمجال الحضري

دول إن لم نقل كل دول العالم الثالث عبارة عن امتداد حضتتتتتري للمدينة، تابعة لها البصتتتتيغة أخرى فالضتتتتاحية في جل 

يث أنه ال يوجد داخل هذه الضتواحي مناطق مركزية تضتم األعمال والمؤستسات المركزية كما وليستت كيانا مستتقال، ح

هو الحتال بتالنستتتتتتبتة للمتدينتة األم، ويرجع الستتتتتتبتب في ذلت  الرتباطها بالمدينة فهي جزء من المدينة بل وتعتبر امتدادا 

أيت حمو، خالل الدراسة التي قام بها حول التراتب المجالي لمدينة الدار البيضاء  الدكتور سعيدأكده  وهو ماخارجيا لها 

 خلصت إلى:والتي 

  ،الضاحية تتميز بتراجع شبه تام للفالحة من رقعتها الترابية 

  الضتتتتتتاحية يتداخل فيها التمدين والفالحة عبر ترابط بفعل قوة وتأثير التمدين في الباطن وبستتتتتتيادة الفالحة في

 د العامالمشه

 7الضاحية تضع  فيها معالم التمدين مع سيادة الفالحة ظاهريا وباطنيا. 

وقوف يداني هدفه المن اجتل تعميق البحتث في نوع العالقتة التي تربط المتدينتة بالضتتتتتتاحية ارتأينا أن نقوم ببحث م

 النواصتتتتر وضتتتتاحيتها إقليمالبيضتتتتاء  ترنا مدينة الدارمن أجل ذل  اخ كره ستتتتابقا بشتتتتكل ملموس،على كل ما تم ذ

 .جانموذ

 

                                                           
 1منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سلسلة األطروحات والرسائل  : الدار البيضاء مقاربة سوسيومجالية،1991مصطفى الشويكي  1

كلية اآلداب  تراتب المجال حول الدار البيضاء وانعكاسات تمدين أحوازها على الفالحة، أطروحة دكتوراه، ،2002/2001سعيد أيت حمو  

 7والعلوم اإلنسانية، المحمدية، ص.12  
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 إقليم النواصر .3

نشتأت ضتاحية مدينة الدار البيضتاء بعد التشتبع الذي عرفته المدينة، الذي لم يعد يسع التزايد السكاني الذي أنتجه التزايد 

مليون  1،5بحوالي ت قدر  2004و 1994الديمو رافي والهجرة القروية، فالزيادة الستتتتتتكانية للجهة ما بين إحصتتتتتتاء 

 نسمة وهي حاليا تفوق هذا العدد حسب المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية.

مدينة الغربي لل النواصتتتتتر بالجنوب برزت مدينةنظرا للمكانة االقتصتتتتتادية والستتتتتكانية الهامة لمدينة الدار البيضتتتتتاء، ف

 وترفيهية،كضاحية تقلدت وظائ  عدة سكنية صناعية فالحية 

على ما يرام ألن المدينة المنظمة لها ال تسير بالسرعة المطلوبة، فالمجال الضاحوي لمدينة  إال أن هذه الضتاحية ليست 

ح يقابله ش وإلى يومنا،للمؤستستات الصتناعية منذ فترة االستتعمار  واستتقطابا كبيراالدار البيضتاء يعرف تزايدا مستتمرا 

 ،الكفيلة للعي  الكريممما يجعلها تفتقر ألبسط الشروط  في الطريقة التنظيمية للمدينة،

 يقع بقلب الجهة، بملتقى المحاور الكبرى وبنيات ستتتطات فهويحتل اإلقليم موقعا استتتتراتيجيا مهما بجهة الدار البيضتتتاء 

(، المطار الدولي محمد 3033، الطريق اإلقليمية رقم 9، الطرق الوطنية )رقم 7Aاالتصتتتتتتال، والطريق الستتتتتتيار رقم 

ران النواصر وظيفة مدينة صناعة الطي إلقليمالتصميم المديري للدار البيضاء سطات أعطى ف الخامس والسكة الحديدية.

 تظهر المكانة المهمة لإلقليم. ومن هناواألنشطة  ير الملوثة، 

 خريطة: موقع إقليم النواصر بجهة الدارالبيضاء سطات

 

 عمل شخصي المصدر:

شتتتتاط المتصتتتتاعد للن وذل  باستتتتتقبالهيضتتتتم إقليم النواصتتتتر جزءا مهما من هياكل االستتتتتقبال التي ترتكز عليها المدينة 

يؤدي إلى تصتتتاعد حجمه الديمو رافي وما يواكبه من  وهو مافي ميدان الشتتتغل  جد مهمةالصتتتناعي الذي يعطيه مكانة 
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بلغ مجموع ستتتكان إقليم  2014 والستتتكنى لستتتنةللستتتكان  ، وفقا لإلحصتتتاء العاموالتجمعات الستتتكنيةتصتتتاعد الكثافات  

 التالي:نسمة موزعة على الشكل  333604 الغربي( )الجنوبيالنواصر الذي يشكل ضاحية البيضاء في الجزء 

 نسبة الساكنة الجماعة الترابية

 133301 جماعة بوسكورة

 171353 دار بوعزة

 03830 النواصر

 23350 والد عزوز

 13731 والد صالح

 0312 والسكنى لسنةاالحصاء العام للسكان  المصدر:

 

 المصدر: عمالة النواصر

ار مطتت الختتامس، فتواجتتدمحمتد  األمر بمطتارتعلق على ترابتته وي األول بتتالمغربمطتتار ال النواصتتتتتتر بتواجتتديتميز إقليم 

بمواصتتفات دولية يشتتكل مؤهال اقتصتتاديا مهما بالنستتبة لإلقليم وتطوره، نظرا لدوره االجتماعي واالقتصتتادي المرتبط 

 بالحركة الجوية واألنشطة الصناعية والتجارية،

103,026
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40,372

15,031
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Oulad Azzouz Oulad Salah

توزيع ساكنة اقليم النواصر حسب كل جماعة
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مليون مستتتتافر  16،4ن الستتتتلع بستتتتعة تقدر ب مداخل للمستتتتافرين ومدخلين لشتتتتح 3لى فمطار محمد الخامس يتوفر ع  

 وجهة عبر العالم. 30شركة طيران ويربط  50يستخدم من قبل  طن/للسنة من الشحن، 150000و

دار  ،بوستتتتكورة(باإلقليم صتتتتاحب هذا التطور االقتصتتتتادي واالجتماعي تمدن ستتتتريع على مستتتتتوى مختل  الجماعات

صتالح وأوالد عزوز(، ومن أهم تجلياته إنشاء مجموعة من المشاريع السكنية والصناعية التي  أوالد بوعزة، النواصتر،

يو للشرب...( وتجهيزات القرب السوسصتاحبتها بنيات تحتية أستاستية من قبيل )قنوات التطهير، الطرق، الماء الصتالح 

إذ يشتتكل اإلقليم مركز استتتقطاب مهم في جهة الدار البيضتتاء ستتطات نظرا للمؤهالت واإلمكانيات التي يتوفر .اقتصتتادية

 عليها:

 ابات، شتتواط( ( إال أن القطاع الفالحي بدأ يفقد دوره  أراضتتي فالحية ال يستتتهان بها، وموارد طبيعية هائلة (

 القتصادي بصفة تدريجية نظرا للطابع الصناعي للمنطقة الذي ما فت( يفرض نفسه بقوة، في النسيج ا

  ذل  له تأثير كبير على المستتتتوى  مجهزة: لكنمناطق صتتتناعية  ومتنوع وكذاوجود نستتتيج صتتتناعي ديناميكي

 البيئي.

جهزة وجود مناطق صتتناعية م في والمتمثلةكما تعرف الصتتناعة في اإلقليم نموا مهما بفضتتل البنيات التحتية المتواجدة 

 .إمكانية استغالل  ير مكلفة وبأثمنة تنافسية والتي توفر

، المركب الصناعي لبوسكورة، المركب الصناعي أوالد صالح، المنطقة الصناعية أوالد SAPINO المنطقة الصناعية

 MIDPARCلصتتتتتتتتتنتتتاعتتتة التتتطتتتائتتترات  التتتمتتتنتتتطتتتقتتتة التتتحتتترة عتتتلتتتى قتتتطتتتبكتتتمتتتا يتتتتتتتوفتتتر اإلقتتتلتتتيتتتم  عتتتزوز،

 Bombardier،Matis،Stelia،EADS، Dassault Aviation، Creuzet، Ratier-Figeacبالنواصر:

ط تفتقر إلى أبستتتتتت تعرفه المنطقة لمجموع الشتتتتتتركات الكبرى إال أنها الذيلت  ور م التمركز القوي على النقيج من ذ

 الضاحية مما يجعلنا نتأكد بالملموس نظرية عالقة عدم التوازن بين  التجهيزات البسيطة

قيام هذا الحوز بأدوار اقتصتتتادية واجتماعية جديدة. باإلضتتتافة إلى وظيفته الفالحية األصتتتلية، من جهة ثانية  واألم ر م

فالفالحة في المناطق الضتتتتاحية تصتتتتتبح مجبرة على التكي  مع تقلص رقعتها الترابية، ستتتتواء من جراء تشتتتتتتت بيوت 

، أو تحت وقع توطن وحدات اإلنتاا الصتتناعي، أو بستتبب انتشتتار مختل  الحضتتريين المتدفقين المؤدية لوظيفة الستتكنى

 3المباني القائم نشاطها الوظيفي على تقديم خدمات لفائدة شرائح متباينة من السكان

                                                           
،الضاحية بين هاجس التعمير واإلقصاء واستراتيجيات التنمية المحلية والجهوية،حالة 2001محمد أزهار،أحمد أيت موسى،سعيد أيت حمو:  3

 233ب و العلوم اإلنسانية، الرباط، ص ضاحية الدار البيضاء المحمدية،،منشورات الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة،كلية اآلدا
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 تصوير شخصي المصدر:

 الدار البيضاء وتمدين ضواحيدينامية السكان  .2

على المستتتوى االقتصتتادي، فهي قطب صتتناعي ومالي مهم وتجمع بشتتري  استتتراتيجيةمكانة  مدينة الدار البيضتتاءتحتل 

ضخم، انعكست هذه العوامل على دينامية مجالها وتوسعه الذي اتجه نحو الضواحي، التي تعرف دينامية حضرية كبيرة 

ستتكنية ال على مستتوى البنيات التحتية من شتتبكة طرقية وخدمات عمومية وكذا من خالل نشتتاط التجزئات العقارية ستتواء

للمندوبية الستتامية للتخطيط بالدار البيضتتاء أن البيانات التي تم تجميعها خالل حيث أورد المدير الجهوي  الصتتناعية،أو 

اإلحصتتتتتاء الوطني ومعالجتها، أبانت أن المعدل الستتتتتنوي للنمو الديمو رافي بجهة الدار البيضتتتتتاء الكبرى انتقل خالل 

، موردا أن الزيادة تؤكد أن العاصتتمة االقتصتتادية % 1564إلى   %1551من  (2014-2004) العشتتر ستتنوات األخيرة

 مازالت تستقطب المهاجرين من مناطق أخرى، في ظل وجود معدالت خصوبة منخفضة وتأخر سن الزواا بالجهة 

 

 

 

 0312لسنة  التعداد السكاني بجهة الدار البيضاء سطات
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 المجموع
جتتتتمتتتتاعتتتتة ذات 

 طابع قروي

جتتتتمتتتتاعتتتتة ذات 

 حضري طابع
 واألقاليمالعماالت  عدد السكان

 الدار البيضاء 818 359 3 16 02 18

 المحمدية 648 404 2 4 6

 مديونة 680 172 3 2 5

 النواصر 604 333 3 2 5

 سطات 184 634 5 41 46

 سيدي بنور 448 452 2 23 25

 بنسليمان 123 233 3 12 15

 برشيد 518 484 6 16 22

 الجديدة 716 786 3 24 27

 مجموع الجهة 739 861 6 29 124 169

 مونوغرافية جهة الدار البيضاء سطات المصدر:

 

 نسبة تزايد السكان لجهة الدار البيضاء ما بين 1613 و 0332

 2004-1994 1994- 1982 1982- 1971 الفترة الزمنية

 0,8 1,63 3,24 مدينة الدار البيضاء

 7,9 4,53 4,63 الضواحي

 1,5 1,91 3,35 الدار البيضاءجهة 

0332المصدر اإلحصاء العام للسكان و السكىنى لسنة   

 

 

 

 :النتائج والتوصيات

http://www.ajrsp.com/


 م0202-9-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 123  

ISSN: 2706-6495 

ي مدن الضتتتواحي ر م الدور الكبير الذا العمل إماطة اللثام عن مجموعة المشتتتاكل التي تعاني منها حاولنا من خالل هذ 

 لة:محاوا العمل ذاألساسي من وراء ه كان الهدف الكبرى،المدن  واالجتماعي بجوار تلعبه في خلق التوازن االقتصادي

  لعبه ي تبعين االعتبار الدور المحوري الذ يأخذلفت انتباه المستتتؤولين إلى ضتتترورة العمل على مخطط تنموي

 ،ا النوع من المدنذه

 طط التهيئة الحضرية للمدينة األم،موازي في مخ إشراكها بشكل 

  ي الضتتتتتواحستتتتتلكه توستتتتتع المدن الكبرى والمتوستتتتتطة اتجاه تالذي تغير الطابع المجالي  وتتبع مستتتتتارالتحكم

 ،ذل  على المجال وانعكاس

  تحقيق التوازن االجتماعي وكذا توفير الظروف المثلى للستتكان، من خالل تخطيط وتهيئة شتتاملة ودقيقة توافق

 ،بين عناصر المجال البشرية، الطبيعية واالقتصادية

 

   المراجع:الئحة 

 

  : 5دار النهضة العربية،  ص  3، جغرافية المدن، ا2003عبد هللا العطوي 

   : الدار البيضاء مقاربة سوسيومجالية ، منشورات كلية اآلداب و العلوم إنسانية، 1996المصتطفى شتويكي  

 223جامعة الحسن الثاني عين الشق، ص

 ،الضتتتتتتاحية بين هاجس التعمير واإلقصتتتتتتاء  ،2006ستتتتتتعيد أيت حمو:  أحمتد أيتت موستتتتتتى، محمتد أزهتار

منشتتتورات الجمعية الوطنية  ،لة ضتتتاحية الدار البيضتتتاء المحمديةحا واستتتراتيجيات التنمية المحلية والجهوية،

 333كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، الرباط، ص  للجغرافيين المغاربة،

 ،5647ص: ،17الجزء  مصطفى عياد، معلمة المغرب 

  تراتب المجال حول الدار البيضتتاء وانعكاستتات تمدين أحوازها على الفالحة،  ،2005/2006ستتعيد أيت حمو

   15كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، المحمدية، ص. أطروحة دكتوراه،

  نحو استتتتتراتيجية لتخطيط التنمية المجالية في العالم العربي بأبعادها المحلية و القومية  2006محمد األستتتتعد :

 (ANAGEM)شورات الجمعية الوطنية للجغرفيين المغاربة العالمية، من

 ،حيدر صتتتالع يعقوب: التخطيط والتصتتتميم الحضتتتري، دار الحامد للنشتتتر والتوزيع  هاشتتتم عبود الميستتتوري

 96ص ،2006عمان،  -، األردن1الطبعة 

 الحديث،المكتب الجامعي  الحضتتتتري، االجتماعدراستتتتة في علم  -حستتتتين عبد الحميد أحمد رشتتتتوان: المدينة 

 41،ص1993 اإلسكندرية مصر،

  325، المدينة دراسة في علم االجتماع الحضري، دار المعارف، القاهرة، ص 1931 الحسيني:السيد 
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