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الالئق بالمغرب: منطقة عين السبع المخاليف  غير السكننتشار ل  االنعكاسات البيئية"
 "نموذجابمدينة القنيطرة 

 

 :ناإعداد الباحث

 عبدالسالم الصالحي                                     

 .المغرب  -القنيطرة   ،واالجتماعية جامعة ابن طفيل العلوم اإلنسانيةكلية   ،سلك الدكتوراه بطالب باحت 

 إيمان برعال                                         

 .المغرب  -القنيطرة   ،واالجتماعية جامعة ابن طفيل كلية العلوم اإلنسانية  سلك الدكتوراه،ب ةباحث ةطالب
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 الملخص:

الجهود التي  رغمو تمثل أحياء السكن غير الالئق بسبب تموضعها الهامشي مشكال ضاغطا اتجاه تنمية المجتمعات الحضرية. 
فإنها لم تستطع القضاء عليها بشكل شمولي.وانطالقا من القناعة الراسخة بأنه ال جدوى من  بدلتها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة

يكن اإلنسان هو أداتها ومبتغاها، فاألمر ال يقتصر على توفير السكن لهذه األحياء فحسب، بل يتعلق هنا بتحسين التنمية ما لم 
الظروف المادية لسكان هذه األحياء وتمكينهم من المعرفة والمهارات التي تسمح لهم بالمساهمة الفعالة في إطار المقاربة الشمولية 

دراستنا على اآلتار السلبية للسكن غير الالئق.وسنأخد كنمودج حي "عين السبع" الذي يعتبر من  لسياسية المدينة. ولهذا سنتوقف في
  النقط الصفيحية السوداء بمدينة القنيطرة.

 حي عين السبع المخاليف. –مدينة القنيطرة  –السكن العشوائي  –السكن غير الالئق  الكلمات المفاتيح:

 تقديم:

م محاطة بأحزمة من أحياء السكن غير الالئق من جميع الجهات، 21العقد األول من القرن  أصبحت مدينة القنيطرة خالل
وهذا راجع إلى ارتفاع أثمنة العقار داخل المدار الحضري، مما يدفع بالفئات االجتماعية سواء من سكان المدينة أو من الوافدين عليها 

وامش، حيت أصبح السكن غير القانوني يحتل في  المدينة مركزا هاما سواء للسكن في هوامشها نظرا النخفاض تكلفة العقار بهذه اله
من حيث ديناميته وإنتاجيته وكذلك المساحات  الشاسعة التي يحتلها داخل النسيج الحضري. وبالنظر إلى اتساع الشريحة االجتماعية 

ي" آلتار السلبية للسكن غير الالئق. لدلك اخترنا حالتي أصبحت تقطن هذه األحياء موضوع الدراسة، أصبح من الالزم التعرف على ا
 المخاليف " وقمنا بدراسته ميدانيا لإلحاطة بهده االنعكاسات السلبية على المجال. -عين السبع 

 إشكالية الدراسة:

بينها مدينة بشكل مهول في كثير من المدن المغربية ومن  أدى العجز السكني إلى نمو مدن الصفيح وتكديس األحياء الشعبية
 القنيطرة موضوع هده الدراسة. فهده األحياء جاءت نتيجة لقلة السكن وعدم التوازن بين المساكن المبناة والزيادة المستمرة للسكان. مما
طرح مشاكل اجتماعية وبيئية مختلفة.ورغم التخطيطات والمجهودات التي بدلتها الدولة والسلطات المحلية للقضاء على أحياء السكن 

 غير الالئق فإنها لم تستطع القضاء عليها بشكل نهائي.

 ويتفرع عن هذه الشكالية التساؤل التالي:

 ؟على الجانب البيئي ما هي االنعكاسات السلبية لهدا النوع من السكن 

ميدانية .  اسةلإلجابة على هذا التساؤل اخترنا منطقة عين السبع المخاليف كنموذج لهذه األحياء الهامشية وقمنا بدراسته در 
 وطة وواقعية لتحليل هذه الظاهرة.وذلك من أجل االنطالق من حقائق علمية مضب
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 فرضيات البحت:

 لإلجابة عن التساؤل المطروح في الشكالية انطلقنا من الفرضيات التالية:

 .أن هذا النوع من السكن يعكس الوجه الخفي للواقع العمراني واالقتصادي للمدينة والبلد 

  هذا النوع من السكن يؤدي إلى انعكاسات سلبية تمس الواقع البيئي، والجمالي للمدينة.أن 

 أهمية الدراسة:

لم يكن اختيار السكن غير الالئق بمدينة القنيطرة مجاال للدراسة النظرية والميدانية مجرد مصادفة أو اختيارا عشوائيا.إنما كان 
 فيما يلي:لذلك االختيار أسبابه الوجيهة التي نجملها 

  أن ظاهرة السكن غير الالئق رغم أنها مشكلة مشتركة بين عدد كبير من المدن المغربية إال أن القنيطرة تعتبر واحدة من المدن
 التي لم تستطع الدولة وال السلطات المحلية فيها أن تنجح البرنامج الوطني " مدن بدون صفيح " 

 يح بمدينة القنيطرة عاصمة الغرب، وما يطرحه من إشكاليات تتعلق باندماج هدا الموضوع يتناول بالدراسة أحد أكبر دور الصف
 الحي في النسيج الحضري للمدينة باعتباره جزء ال يتجزأ من منظومتها الحضرية.

  تمثل أحياء الصفيح نموذجا خاصا من األحياء الحضرية المتخلفة، فسكانها كما يقول المستشرق الفرنسي جاك برك. " إنهم
 ريون دون أن تكون لهم مدينة ينتمون إليها".حض

  أن سكان هذه األحياء يعانون من اإلحساس باإلقصاء ومن الهامشية المادية والعمرانية والثقافية الراجع إلى عدم قدرتهم على
 االندماج في الحياة الحضرية. 

 أهداف الدراسة:

منظومة الاسات السلبية النتشار هدا النوع من السكن على يبقى الهدف األساسي من هذه الدراسة: هو التعرف على االنعك
 .موضوع الدراسة اإليكولوجية للمنطقة

 منهجية الدراسة:

اعتمدنا في معالجة هذا الموضوع على المنهجين التاريخي واإلحصائي، من خالل استغالل نتائج الدراسة الميدانية، إلبراز 
عين السبع المخاليف ، والتعرف على انعكاساته السلبية التي  تمس الواقع البيئي. إلى المميزات المجالية للسكن غير الالئق بحي 

 جانب االعتماد على بعض المعطيات اإلحصائية المحصل عليها من المؤسسات العمومية ذات الصلة بالموضوع .

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 والعشرون الثامن العدد

 م 2021 – شباط – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

374 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 هيكلة الدراسة:

 تالتة محاور أساسية:انطالقا من الخطوات المنهجية السابقة  ارتأينا تقسيم البحث إلى 

 مفهوم السكن غير الالئق ومراحل انتشاره بمدينة القنيطرة. المحور األول:

 اآلثار السلبية النتشار السكن غير الالئق بمنطقة عين السبع المخاليف. المحور التاني:

 الخالصات المتوصل إليها والحلول المقترحة لمعالجة السكن غير الالئق . المحور التالت:

 مفهوم السكن غير الالئق ومراحل انتشاره بمدينة القنيطرة. المحور األول:

 غير الالئق: السكن تعريف .1

وخاصياته  السكن كظروف استعمال العناصر من مجموعة خالل من المغرب، الالئق في غير لمفهوم السكن التطرق  يمكن
 تحديد في تدخل كما .المستعملة البناء ومواد بالبناية المرتبطة واالختالالت والمشاكل الطبيعية من العوامل وقايته وتجهيزاته ومستوى 

 البيئة أو بالمجال ترتبط أن يمكن والتي ذاته حد في بالسكن مباشرة عالقة لها خارجية ليست أخرى  عوامل الالئق غير السكن مفهوم
 الحضرية للخدمات والولوج التحتية بالبنية يتعلق فيما خاصة النسيج الحضري  في اندماجه وبمستوى  الحي، أو السكن فيها يتواجد التي

         (Guide méthodologique d’intervention en matière d’habitat insalubre., 2002)  االجتماعية والتجهيزات

 Guide méthodologique d’intervention en) يلي فيما الالئق غير السكن مؤشرات أو عناصر إيجاز يمكن العموم، وعلى
matière d’habitat insalubre., 2002): 

 التجهيز. سوء تخص الالئق غير بالسكن المتعلقة المقاربات إحدى : التجهيز سوء 

 غير أشكال السكن كل يالمس ال لكنه القانونيالسكن الغير  الخصوص على يهم وهذا النتاج: لعملية الطابع الالقانوني 
  الالئق.

 أو ،)التقادم عن الناتج التدهور المستعملة، البناء مواد( المسكن أو للبناية الفزيائية الخصائص على يحيلنا ة:والهشاش التقادم 
 .تجلياتها أكبر من لألخطار معرضة أماكن على المقامة البنايات وتعتبر .بالبيئة أو المتعلقة بالعقار الخصائص

 في مبدئيا توفرها يجب والتي)...التهوية اإلضاءة، وعلوها الغرف مساحة ( للسكن الدنيا الشروط على يحيلنا :السكن خصائص 
 كراء، (لألسر والثقافي واالقتصادي االجتماعي السياق حسب تختلف التي المسكن استعمال ظروف على يحيلنا كما.مسكن كل

 .) حضري... مجال تمليك،

 األساسية، الجماعية االجتماعية التجهيزات يخص فيما بالحي الخاصة البيئة االعتبار بعين األخذ يجب الحضري: الدماج 
 كغياب أخرى  اجتماعية عوامل على أيضا يحيلنا العنصر هذا إن .الخارجية والمجاالت الخدمات المنزلية، تدبير النفايات وتدبير
 .الحضري  والفقر  واالجتماعي االقتصادي والتهميش األمن
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 الئق سكن تحويل في أو الالئق غير السكن إنتاج في ساهمت التي والعوامل السكن إنتاج بصيرورة األمر يتعلق :النتاج نوعية 
أو وجود مستقرة،  غير أراضي أو مقالع بوجود المرتبطة األراضي الحرائق أو انجراف أو الفيضانات الئق كأخطار غير سكن إلى

 كهربائية... أسالك أو الحديدية كالسكة خطورة ذات منشآت

 نبذة عن مدينة القنيطرة. .2

تعتبر القنيطرة من المدن الحديثة بمعنى أنها لم تكن لها نواة قديمة كحجر أساس المتدادها وتقدمها، فقد تأسست في عهد 
" نسبة إلى الجنرال ليوطي المقيم العام الفرنسي  port lyauteyوكانت تدعى "بور ليوطي"،"  (2011)أكرام،  السلطات االستعمارية

 .1912بالمغرب والذي أمر ببنائها سنة 

وقامت كقاعدة حربية لتموين  تقع مدينة القنيطرة على الضفة اليسرى لنهر سبو على مسافة سبعة عشر كيلومترا من مصب النهر،
أن اتضح لسلطات االحتالل أن المهدية ال تصلح مرسى لسفنهم نظرا لما تتعرض له من األنواء الشديدة والرياح الجيش الفرنسي، بعد 

 .(1993)قصير،  القوية

 1100سوى  1912فلم يكن فيها عند إنشائها عام  هذه المدينة بسرعة نموها الديمغرافي وذلك بسبب تدفق المهاجرين إليها، تميزت
نسمة. وقدر عدد سكانها عام  139.206إلى  1971ليصل عام  1960عام  86.755نسمة، تم لم يلبت عدد سكانها أن قفز إلى 

األمر الذي أدى إلى اختالل التوازن بين حركة التعمير والبناء من ناحية والنمو السكاني السريع  نسمة، 212.000بنحو  1980
 .(1993)قصير،  ، ومن تم نشأت أحياء الصفيح كمخرج طبيعي الكتظاظ السكان في المدينةللمدينة من ناحية أخرى 

 نشأة وتطور أحياء الصفيح في مدينة القنيطرة: .3
واحد،  وقت" في كتابه عشرة مقاالت عن المدن المتخلفة: "إن المدن وعدم التوازن الديمغرافي استقرا معا في M.Santosيقول "

مع المدن في نفس الوقت، في بداية االستعمار والسيطرة االقتصادية لألراضي، فهذه األحياء جاءت  أي أن أحياء القصدير ولدت
  (1993)القنيطرة،  "نتيجة لقلة السكن وعدم التوازن بين المساكن المبناة والزيادة المستمرة للسكان

 وبالتالي فإشكالية السكن غير الالئق ليست وليدة اليوم، لقد بدأت بالظهور مند العهد االستعماري وزادت حدته بعد االستقالل.  
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 المحور التاني: اآلثار السلبية النتشار السكن غير الالئق بمنطقة عين السبع المخاليف.

متميزة باستفحال البناء العشوائي الذي يترك عدة آثار سلبية على البيئة تشكل المنطقة المدروسة جزءا من ضواحي مدينة القنيطرة ال
 ويشوه المجال الحضري.

البيئة هي المحيط الحيوي الذي تتعايش فيه جميع الكائنات الحية في إطار سلسلة وأنظمة متوازنة.وإذا كان اإلنسان هو أحد هذه 
دوء والراحة ثير بالغا عليها، فالمستوطنات البشرية والكتل العمرانية لم تعد تعرف الهالكائنات المكونة للبيئة فإن تصرفاته داخلها تترك تأ

كما كانت في العصور الماضية وأصبحت مهددة بالتلوث من مصادر كثيرة بسبب اختالل توازن البيئة وضعف المناعة الذاتية 
البلدان الصناعية تتعرض بيئتها للتلوث بسبب واحد هو التصنيع فإذا كانت  للكائنات الحية التي تساعد على دوام استمرار هذا التوازن،

فإن البيئة في البلدان المتخلفة أصبحت مهددة بالتلوث نتيجة انتشار البناء العشوائي ونقص التجهيزات األساسية والمرافق االجتماعية 
 .(1988)محمد،  وقلة الوعي بالبعد البيئي وكثرة األمية وضعف حصة اإلنسان من المساحات الخضراء
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 المؤهالت الطبيعية لمنطقة عين السبع: .1

تتوفر المنطقة  المدروسة  على فرشة مائية ذات  جودة  عالية،  ومن أهم خصائصها: قربها من سطح األرض إضافة إلى كونها 
مليون متر مكعب، يزود  ثالث  مراكز  حضرية  كبرى  700و 600تتوفر على مخزون  مائي  من  المياه  الممتازة، يتراوح ما بين 

بالماء الصالح للشرب ) القنيطرة ، الرباط ، سال (، ومن  خصائص  هذه  المياه  أنها  ال  تحتاج أية معالجة وتستجيب للمقاييس 
هكتار يتكون من أشجار  40، كما  تتوفر  المنطقة على  مجال غابوي  يصل إلى أكثر من (2016)للشرب.،  المتعارف عليها دوليا

مما جعل من هذا المجال منطقة مهمة لتربية الماشية بحيث األوكاليبتوس والصنوبر الحلبي إال أن معظمه في ملك الجموع الساللية، 
مصدر دخل العديد من األسر بالمنطقة التي لم يبقى منها إلى القليل. كان أغلب السكان يهتمون بتربية األغنام واألبقار والتي كانت 

 المتوسطة، والتي تعمل في ميدان إنتاج الحوامض الفالحية الصغيرة ذات المردودية ضيعاتإلى هذا توجد بالمنطقة بعض ال باإلضافة
 وبعض المغروسات الشجرية 

 .المجاورة لمرجة الفورات  ورود(، إضافة إلى بعض  المساحات الخضراءال) النخيل، 

 البيئي: السلبية النتشار السكن غير الالئق على الجانب التأثيرات .2

تتوفر منطقة عين السبع على رصيد مجالي حيوي يتكون من فرشة مائية غنية  ومجال غابوي واسع عرف في اآلونة األخيرة عدة 
وخيمة على هدا المجال، وتمثل دلك بالخصوص في انتشار البناء أشكال من الفوضى وسوء التدبير، الشيء الذي كانت له آثار 

العشوائي بسرعة كبيرة مكونا حزاما من ركام اآلجور في شكل تجمعات من البنايات بدون قنوات تصريف المياه المستعملة فوق الفرشة 
ليني( إلى نسف مجال غابوي نادر ) البلوط الفالمائية، الشيء الذي يؤدي إلى تلوتها وإلحاق ضرر كبير بالمنظومة اإليكولوجية إضافة 

 وانتشار بنايات عشوائية بجانب الطريق السيار.

 تأثير انتشار السكن غير الالئق على الفرشة المائية:  .2.1

مكتب لينتشر البناء العشوائي لمنطقة عين السبع المخاليف فوق أهم فرشة مائية بالمملكة، وداخل نطاق حماية المنشآت المائية التابعة ل
فرشة مائية محققة في  80الوطني للماء الصالح للشرب )النفق الشرقي لعين السبع وكذا النفق الغربي للسكانية( أي من ضمن 

ماليين من األمتار المكعبة من المياه الجوفية التي تغذي ما يقرب المليون  7البالد،.هذه الفرشة المائية مهددة بتلوث ما يفوق 
. ومن خصائص هذه الفرشة المائية (2016)للشرب.،  الرباط، سال( بالماء الصالح للشرب ،)القنيطرةوالنصف من سكان مدن 

الباطنية أنها قريبة من سطح األرض الذي يتكون من طبقات جيولوجية شديدة النفاذية، ناهيك عن كونها ذات حساسية شديدة، حيث 
تتحمل كثافة عالية من  تضاريسي يفصل منطقة زمور عن الغرب، وبالتالي فهي مجال هزات أرضية الأنها تتواجد عند انكسار 

 البنايات .

تشييد هذه البنايات بدون قنوات تصريف المياه المستعملة فوق الفرشة المائية من شأنه إلحاق ضرر كبير بالمنطقة  وبالتالي  إن
 بالمنظومة االيكولوجية. ويمكن حصر مصادر التلوث التي تعرفها  الفرشة المائية بالمنطقة فيما يلي:

شبكة المياه الشتوية. مما يؤدي إلى تلوث  قنوات تصريف المياه المستعملة أو تفتقر المنطقة المدروسة لشبكة * المياه المستعملة:
 الفرشة المائية بسرعة كبيرة نتيجة نفاذية الطبقات الجيولوجية المكونة للمنطقة.
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اصة خ تفتقر منطقة عين السبع المخاليف إلى حاويات القمامة الخاصة بجمع األزبال بشكل كاف وإلى مصلحة النفايات الصلبة:* 
 بجمع األزبال المنزلية، وخصوصا أن هذه المنطقة التدخل ضمن نطاق اختصاص المجموعة الحضرية لمدينة القنيطرة.

تتمثل هذه النفايات في المواد السائلة التي تتخلص منها بعض الوحدات الصناعية الصغرى ) معمل تصبير  النفايات الصناعية:* 
 .(1993)القنيطرة،  م تصريفها في الهواء الطلق مباشرةالزيتون ( دون أي معالجة مسبقة ويت

 : تلوث الفرشة المائية بعين السبع مما يهدد صحة المواطنين1صورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017: البحت الميداني أبريل المصدر
 تأثير انتشار السكن غير الالئق على المجال الغابوي:  .2.2

الطبيعة تتولى تلقائيا القيام بمهمة المحافظة على عناصر الحياة في البيئة، بما في ذلك التوازن بين األكسجين والكربون إدا كانت 
الناتج عن عوامل الطبيعة...فللشجرة فائدتها القصوى في مجال المحافظة على البيئة ومحاربة التلوث، سواء كانت شجرة مثمرة أو 

كما  (1988)محمد،  ف أو في الغابة أو في المدن، ولها فوائد أخرى كمعالجتها لكثير من األمراض.مورقة فقط، أكانت في األريا
تعتبر مصدرا للمواد األولية التي يحتاجها اإلنسان في شتى مجاالته كما تعتبر أيضا مجاال للترويح عن النفس ومزاولة األنشطة 

بقطاع عين السبع المخاليف تتقلص نتيجة لزحف البناء العشوائي عليها إلى جانب الطريق لكن ما فتئت المساحات الغابوية  .الرياضية
المخاليف تعاني بشكل كبير من الفقر والهشاشة وبالتالي تظل الغابة المجاورة للحي -السيار المار من هناك، كما أن ساكنة عين السبع

لذاتي وذالك باستعمال أشجارها في بناء المنازل والطهي، ولكن األخطر من ذلك هو اإلجتتاث المتزايد مصدرا لتحقيق االكتفاء ا
هكتار من أشجار األوكاليبتوس من أجل إيواء الساكنة  40حيث ثم اقتالع حوالي  2013لمساحات المجاورة للحي خاصة في سنة 

 التي سيتم إعادة إسكانها
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 .المخاليف-ابة بمنطقة عين السبع: توضح إجتتاث الغ2صورة رقم 

 
 2017المصدر: البحت الميداني ماي 

باإلضافة إلى ذلك فعدم وعي الساكنة بأهمية البيئة يجعلهم يقومون بسلوكات غير معقلنة، كرمي النفايات الصلبة المنزلية مباشرة في 
 الغابة رغم تواجد قمامات األزبال التابعة لشركة النظافة بالحي.

 :  تلوث الغابة بالنفايات الصلبة3صورة رقم 

 
 .2017المصدر: البحت الميداني ماي 

فكل هذه العوامل والسلوكيات غير الرشيدة تؤدي إلى تراجع وتآكل الغابة يوما بعد يوم مما يستوجب التدخل السريع لمعالجة هذه 
 الوضعية الخطيرة ووقفها.
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 تشوه المجال الحضري: .3
يعتبر السكن غير الالئق ظاهرة شاذة في النسق الحضري وخارجة عن النسيج المعماري، وهي وصمة عار في عهد االستقالل، ويبرز 

ألخالقية اهذا النوع من السكن الوجه الخفي للواقع العمراني واالقتصادي واالجتماعي في كل بلد، ومن أزمة السكن قد تنطلق األزمات 
 .(1988)محمد،  ةواالجتماعية والحضاري

عرفت منطقة عين السبع زحفا كبيرا لركام األجور في ظل عدم تدخل السلطات العمومية حيت أقيمت البنايات العشوائية بشكل مخالف 
ولة أو عدم توفرها أتناء مزا لقوانين البناء من خالل عدم احترام التصاميم وعدم احترام علو البناية، إضافة إلى البناء بدون رخصة

 عملية البناء.
إن هذه البنايات السالفة الذكر مشيدة دون مراعاة للمعايير التقنية والفنية الالزمة، والمكونة في بعض األحيان من طابقين منجزين في 

قريبة  ا أنها تنتشر فوق فرشة مائيةغياب مراقبة األسس، الشيء الذي يجعلها مهددة باالنهيار إما على المدى القريب أو المتوسط، علم
 من السطح ومنطقة تعرف هزات أرضية متتالية.

ي أنها تتوفر ، وميزة مباني هدا الحزقة الضيقة بدون جمالية وال فنيةكما تتميز هذه البنايات بصعوبة المرور عبر أحيائها المتداخلة واأل
 :نذكر منهاعلى بنايات تختلف طبيعتها من واحدة ألخرى 

 اكن عبارة عن محالت تجارية وطابق علوي.مس 
 .مساكن عبارة عن محالت تجارية 
 .مساكن ذات طابق أرضي 
 .قطع أرضية ال تتوفر إال على أسس إسمنتية 
 .قطع مسيجة دون سقف 
 .قطع أرضية في طور إعداد األسس 

 المخاليف: -االختالف في النسبة المئوية التي يمثلها كل نوع من البناء بمنطقة عين السبع حوالجدول التالي يوض
 بحي عين السبع المخاليف أنواع السكنتوزيع  :(01رقم ) جدول

 %النسبة ب  العدد نوع السكن
 36 163 سكن صلب

 36,68 164 براريك في طور التصلب
 26 120 قطع شاغرة )صناديق(

 98.68 447 المجموع
 المصدر : الوكالة الحضرية القنيطرة/سيدي قاسم

 ورة مشوهة على المنطقة بشكل عام.وخالصة القول أن مباني هذا الحي تفتقد إلى الجمالية وتضفي ص
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 : توضح وجود مجاري المياه العادمة بالمنطقة المدروسة4صورة رقم 

                                                
 .2017: البحث الميداني ماي المصدر    

 
 .المحور التالت: الخالصات المتوصل إليها والحلول المقترحة لمعالجة السكن غير الالئق

 المخاليف " توصلنا إلى الخالصات التالية: -بعد الدراسة الميدانية التي قمنا بها لمنطقة  " عين السبع 
  ي(.، إضافة إلى االكتظاظ السكندام المرافق والتجهيزات العموميةالكريمة )نقص وانعافتقار هذه األحياء ألبسط مقومات الحياة 
 خاصة تراجع المجال الغابوي وتهديد الفرشاة المائية الباطنية خاصة بحي ها آثار وخيمة على المجال البيئيأن هذه األحياء ل ،

من خالل احتوائها على مجموعة من النقط السوداء وانتشار  المخاليف كما أن لها  آثار على المشهد العمراني العام–عين السبع 
مجاري المياه العادمة فوق سطح األرض. الشيء الذي ينتج عنه آثار على نفسية الساكنة وبالتالي الشعور بالنقص والتهميش 

 وبالتالي اإلحساس بالعزلة وعدم االنتماء رغم إدراج هذه األحياء ضمن المجال الحضري .
فإنه يجب استئصال هذه الظاهرة من نخاع مددننا ومعالجة أسباب ظهورها بشكل جدري وجدي. فهذه الظاهرة ال يمكن أن  وفي الختام

تعالج بمنظور تقني أو مالي فقط بل يجب إشراك جميع الفعاليات المعنية بما في دلك السكان المعنيون ودلك عن طريق فتح الحوار 
 :ط. وهذه الرؤية تتطلبيف مالية فقمعهم ال بإثقالهم بتكال

  تحليل الظروف واألسباب االجتماعية واالقتصادية لسكان األحياء العشوائية من أجل معرفة الظروف المالئمة لدمجهم داخل
 المحيط الحضري.

 .إعداد تصاميم التهيئة ووضع برامج تنموية لهذه المناطق لتصبح ضمن وحدة عمرانية متكاملة مع باقي األحياء األخرى 
 .إعادة هيكلة المناطق األخرى المعنية بانتشار البناء العشوائي 

 .حصر أنوية السكن غير الالئق الموجودة حاليا  وذلك بتسييجها وضبطها بدقة 
  معالجة إشكالية السكن غير الالئق بصفة شمولية وذلك باعتماد الجوانب االقتصادية واالجتماعية لقاطني دور الصفيح ووضع

 مبنية على معطيات ودراسات سوسيولوجية لهذه الساكنة.استراتيجيات 
 .إنعاش السكن االجتماعي 
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 خاتمة:
إن ظاهرة السكن غير الالئق تعتبر وصمة عار وظاهرة شاذة في النسق الحضري لمدننا المغربية.وذلك نتيجة االختالل في 

. ونتيجة لهذه العوامل أصبحت أحياء السكن غير الالئق السياسة السكنية مند االستقالل والتي قامت على إقصاء ذوي الدخل المحدود
 تهيكل الخريطة الحضرية لمدينة القنيطرة وتخنق المجال الحضري من جميع االتجاهات.

إن تطويق المدينة بأحزمة من ركام اآلجور والبراريك هو إهمال وتهميش للمواطنين القاطنين في هذه البنايات وعبت مقصود بالقوانين 
عني تعمير ية بالتعمير واإلسكان، وعرقلة حقيقية لآلفاق التنموية واالستثمارية وتشويه للمجال الحضري. فإذا كان العمران المتعلق

ى للسكان من خالل الطلب عل ، وإذا كان التوسع الحضري ظاهرة جغرافية هدفها تحقيق الحاجيات المتزايدةاألرض من طرف اإلنسان
لى هذه األرض يتطلب وضع برامج تساير تطوره وتضمن المحافظة على البيئة وعلى توازن العناصر ، فإن استمرار الحياة عاألرض

 فيها. وهو ما لم يكن حاضرا في السياسة السكنية بمدينة القنيطرة .
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"The environmental repercussions of the proliferation of inadequate housing in Morocco: Ain 

Sbaa Elmkhalif Kenitra as a model" 

Summary: 

 Inadequate housing neighborhoods due to their marginal positioning represent a pressing problem for the development of 

urban societies. Despite the efforts made by the state to eradicate this phenomenon, it has not been able to comprehensively 

eradicate it, and based on the firm conviction that there is no point in development unless the human being is its tool and its 

goal. To the residents of these neighborhoods and to empower them with the knowledge and skills that allow them to 

contribute effectively within the framework of the holistic approach to city politics. That is why we will focus in our study 

on the spatial advantages of inadequate housing and its negative repercussions. We will take as a model of the "Ain Sebaa" 

neighborhood, which is one of the black plate points in the city of kenitra. 

Key words: Indecent housing - Unplanned housing - Kenitra - Ain Sebaa al-Mkhalif district. 
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