
 

  

  :متهيد إشكايل

 .جمالية تقسيمات عدة م20 القرن خالل املغرب شهد

 م؟1997 سنة قبل الكربى االية التقسيمات وأسس خصائص هي فما 

 الوطين؟ التراب إعداد سياسة إطار يف م1997 من انطالقا للمغرب اايل التقسيم عرفه الذي التحول هو وما 

I  - الية التقسيماتم1997 سنة قبل باملغرب الكربى ا: 

  :اجلغرافيني بعض حسب احلماية عهد يف باملغرب الكربى االية التقسيمات -  1

 :للمغرب االستعماري اايل التقسيم -أ 

 :أجنيب نفوذ مناطق ثالث إىل احلماية عهد يف املغرب قسم

 .طنجة يف الدويل النفوذ منطقة �

 .اجلنوبية والصحراء املغرب مشال أقصى يف االسباين النفوذ منطقة �

 .الوطين التراب باقي يف الفرنسي النفوذ منطقة �

 واستهدف واألمازيغ، العرب بني العنصرية التفرقة سياسة إطار يف القبلي التنظيم معيار على االستعماري اايل التقسيم اعتمد

 .االقتصادي واالستغالل ،العسكري الغزو تسهيللو السياسي التحكم

 :الفرنسيني اجلغرافيني بعض حسب اايل التقسيم -ب 

 .سنيت سيلربيي الفرنسي اقترحه الذي اجلهوي التقسيم يف ويتمثل: الطبيعية اجلهة أساس على املغريب اال تقسيم �

 اوديسيو )Raynal( رينال الفرنسيان به تقدم الذي االقتصادي النشاط ونوعية العيش منط أساس على جمايل تقسيم �

)Despois(.  

  .)Noin( نوان الفرنسي أجنزه الذي الفالحية اجلهة معيار وفق للمغرب جمايل تقسيم �

  ).Béquin ( بكني الفرنسي وضعه الذي املدن استقطاب حسب للمغرب جمايل تقسيم �

 :م1971 لسنة اجلهوي التقسيم -  2

 :هي اقتصادية، جهات سبع م،1971 لسنة اجلهوي التقسيم تضمن

 .اكادير مركزها: اجلنوب جهة .1

 .مراكش مركزها: تانسيفت جهة .2

 .البيضاء الدار مركزها: الوسطى اجلهة .3

 .الرباط مركزها: الغربية الشمالية اجلهة .4

 .فاس مركزها: الشمالية الوسطى اجلهة .5

 .مكناس مركزها: اجلنوبية الوسطى اجلهة .6

 .وجدة مركزها: الشرقية اجلهة .7

 على الدميوغرايف الضغط وختفيف واالقتصادية، اإلدارية املركزية حدة ومن اجلهوية، الفوارق من احلد التقسيم هذا واستهدف

 .القنيطرة – البيضاء الدار حمور خاصة األطلنتية الساحلية املناطق

II - الوطين التراب إعداد سياسة إطار يف م وخصائصه1997 سنة منذ اجلهوي التقسيم عرفه الذي التحول:  

 :م1997 لسنة اجلهوي التقسيم -  1
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 -  درعة ماسة سوس -  مسارة كلميم - احلمراء الساقية بوجدور العيون -  الكويرة الذهب وادي :هي جهة، 16 إىل املغرب قسم

 مكناس - زعري زمور سال الرباط - الكربى البيضاء الدار -  عبدة دكالة - ورديغة الشاوية -  أزيالل تادلة - احلوز  تانسيفت مراكش

 .الشرقية اجلهة - تطوان طنجة - حسن بين الشراردة الغرب -  تاونات احلسيمة تازة - بوملان فاس -  تافياللت

  :م1997 لسنة اجلهوي التقسيم ومعايري أهداف -  2

 :اآلتية النقط يف للمغرب للجهوية األساسية الدوافع تتلخص

 .القرب سياسة وج احمللية، الدميقراطية وإقرار الالمركزية تدعيم: سياسية دوافع �

 .العوملة متطلبات ومواكبة االقتصادية التنمية تعزيز: اقتصادية دوافع �

  .االجتماعي التخلف مظاهر على والقضاء البشرية التنمية مستوى حتسني: اجتماعية دوافع �

  :جمموعات ثالث إىل اجلهوي التقسيم معايري تصنفو

 .والبشري الطبيعي والتكامل التجانس معيار .1

 .الوظيفي التكامل معيار .2

  .واجليواستراتيجي السياسي املعيار .3

 :الوطين التراب إعداد لسياسة تشخيصه خالل من اجلهوي التنظيم خصائص -  3

 :هي نطاقات، أربع بني التمييز ميكن حيث الوطين التراب إعداد لسياسة قاعدة اجلديد اجلهوي التنظيم يشكل

 .تيزنيت إىل طنجة  من املمتدة الساحلية املناطق يشمل: االطلنيت النظاق .1

 .اجلزائرية املغربية احلدود إىل طنجة من وميتد: املتوسطي النطاق .2

 .األطلس جبال ومشال غرب الواقعة الداخلية املناطق ويشمل: االنتقايل النطاق .3

 .األطلس جبال وشرق جنوب املوجودة الصحراوية املناطق ويشمل: اجلاف النطاق .4

  :خامتة

 .الوطين التراب إعداد لسياسة أرضية م1997 لسنة اجلهوي التقسيم ويشكل تطورات، عدة باملغرب اجلهوية التقسيمات عرفت

  

 :شرح املصطلحات

 .الالمركزية ضد وهي االختصاصات ألغلب العاصمة يف املركزية اإلدارة احتكار: اإلدارية املركزية �

  .معينة منطقة أو مدينة يف االقتصادي الثقل متركز: االقتصادية املركزية �

 .احمللية للجماعات التسيري تفويض على وتقوم: احمللية الدميقراطية �

 .املواطنني من اإلدارة تقريب: القرب سياسة �


