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 ينظم مختبر املجال، التاريخ، الدينامية والتنمية املستدامة

 الكلية متعددة التخصصات، تازة

 ندوة وطنية حول موضوع: 

 أشكال التدبير املجالي الديناميات و : التاريخ و شةاملناطق اله

 حوض إيناون  حالة 
 2022ماي  26و 25يومي: 

 بالكلية متعددة التخصصات، تازة

 أرضية الندوة 

التي تعانيها من تعرية    الطبيعيةباألخطار  الهشة باملغرب، ارتباطا وثيقا    جاالت يرتبط الحديث عن امل

اقتصادية التي -وباإلكراهات السوسيو،  وتدهور التربات وتراجع املوارد املائية وتقلص املساحات الغابوية

مركبة، وبالضعف الواضح على مستوى التنمية    مجاليةتنخر ساكنتها من فقر وبطالة وفوارق اجتماعية و 

موارد    م مما تزخر به هذه املجاالت منوذلك على الرغ  والبنية التحتية وجودة الخدمات العمومية.   الترابية

و  متعددة،  طبيعة  وثقافة  من  و ترابية  وتراثية  سياحية  والساحلية    غنية.مؤهالت  الجبلية  املناطق  ولعل 

 لنماذج حية عن هذا األمر.  والسهلية الجافة  احيةوالو 

الدينامية   وتحليل  الهشة  املجاالت  لدراسة  مالئمة  أرضية  إيناون  حوض  يشكل  السياق،  هذا  في 

تعرفها،   التي  واملجتمعية  ظل  البيئية  في  التي  خصوصا  واالستنزاف  التدهور  ملؤشرات  الواسع  االنتشار 

رافق وما  الطبيعية،  موارده  غالبية  من    تعرفها  العقارية  ذلك  بنياته  مختلف  مست  عميقة  تحوالت 

 الحضرية منها أو الريفية.  سكنيةال  هتجمعاتو   نتاجيةواال 

إيناون   يمتد جبال  حوض  الجنوبي  بين  األوسط  الريفو   الريف  مقدمة  األطلس  و ،  شماال  تالل 

الشرقي الشمالي  مائي    هيتخلل،  جنوبا  املتوسط  فيمجرى  يتمثل  يتشكلواد    رئيس ي  الذي  عدة    إيناون  من 

ك بالوسط، بينما  ر روافد منها واد بولجراف وواد األربعاء وواد لحضر شرقا، وواد أمليل وواد بوحلو وواد زي 

حيث يتغذى سد ادريس األول الذي شيد سنة    يمتد واد مطماطة وواد بوزمالن بالغرب أو سافلة الحوض

بـ    .1973 تقدر  مساحة  إيناون  حوض  تازة  ²مكل  5152يغطي  مدينتي  يربط  ويكاد  سبو،  لحوض  وينتمي   ،

بين    وفاس. تتراوح  مهمة  بتساقطات  إيناون  حوض  وبين    1200و  800يتميز  باملرتفعات،   600و  400ملم 

يجعله    ،باملنخفضات النطاق  مما  من  ننتقل  حيث  البيومناخية،  النطاقات  مستوى  على  تباينا  يعرف 

 . شبة الجاف بتالل مقدمة الريفاق  طفي مجال األطلس املتوسط إلى الن الرطب
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التضاريس ي التنوع  هذا  بشرية    إيناون   حوضل  واملناخي  ارتبط  مجموعات  حيث  متعددة،  باستقرار 

وآيت   حريرة  سغروشن  وآيت  سادن  وبني  الشمال،  إلى  ومكناسة  والبرانس  والتسول  الحياينة  قبائل  نجد 

يمتد حاليا على تراب أربعة    صل بين املجموعتين.حيث يعتبر وادي إيناون كحد فا  وراين وغياثة إلى الجنوب

مكناس. -أقاليم وهي تازة وتاونات وصفرو وموالي يعقوب شمال جهة فاس

املمر الوحيد الذي يربط شرق املغرب    موقعا استراتيجيا مهما بشمال املغرب، فهو   يعتبر حوض إيناون 

والطريق السيار وخط السكة الحديدية. كما    6بغربه، عبر بنية تحتية أساسية تتمثل في الطريق الوطنية رقم  

رقم   الوطنية  الطريق  إلى  باإلضافة  سريع  وطريق  وإقليمية  جهوية  طرق  عدة  بمرتفعاته  منخفضه  .  29تربط 

. ما جعل املنطقة تشهد أحداث تاريخية عديدة   ، حجية ارية وعسكرية و عرف تاريخيا بمرور القوافل من تج 

النقاش  يقتض ي   لفي دراسة  تعميق  التي تسعى  التاريخية  الندوة تدخل املقاربة    دراسة موضوع هذه 

اإلشكاليات  القبلية  بعض  بتركيبته  إيناون  حوض  يطرحها  أبرزها  ،التي  النصوص    ومن  أغلب  تغييب 

رغم قربه من فاس التي تعتبر من أهم قواعد    ،املصدرية التقليدية لهذا املجال وإزاحته من دائرة الضوء

تبعا للعالقة املتأرجحة بين سكانه واملخزن، أم يمكن اعتباره مجاال  ؟  امللك والسلطان، فهل األمر مقصود

املنس ي التاريخ  ضمن  يكون  أن  له  أريد  كمهامشيا  أنه  ؟  من  ا  الكثير  تستحق  التي  القضايا    التحليل من 

بالس   طرفية  هامشية  كقبائل  عالقاتها  ومستويات  بينها  فيما  إيناون  قبائل  بعالقة  ارتبط  ما   والبحث 
 
ط  ل

وطبيعة العالقة التي كانت   ،وذلك بالنظر لتاريخها الحافل باألحداث  ،املركزية املتعاقبة على حكم املغرب

 .ات السلم واالنفراج أو في أوقات الصراع واألزماتبينها سواء في فتر 

االعتبارات هذه  من    واملجالية  التاريخية  لكل  العديد  ملناقشة  الندوة  هذه  جاءت  واالجتماعية، 

 : تيةمن خالل املحاور اآل  القضايا التي تميز املناطق الهشة بصفة عامة وحوض إيناون بصفة خاصة

 : املحور األول 

 ؛املجال واإلنسانعلى تأثيرها  املناطق الهشة و ب بيئية األخطار ال -1

 الهشاشة املجالية واملجتمعية، املؤشرات واملقاربات التقييمية؛  - 2

 والتنمية باملناطق الهشة.لموارد املجالي لتدبير ال -3

 : املحور الثاني

 ؛ وتشكيل املجالاألخطار  بحوض إيناون: الطبيعيةاملوارد  - 4

 مظاهر الهشاشة؛ : التحوالت و بحوض إيناون والسكن   السكان -5

 . وسبل تحقيق التنمية االختالالت تدبيرالحكامة في حوض إيناون:  -6

 : املحور الثالث

 ؛ حوض إيناون كمجال جغرافي تاريخي لحركة البشر والسلع واألفكار -7

 ؛ السلطة املركزية باملجاالت الهامشية باملغرب: أنموذج حوض إيناون  عالقة -8

 ؛التي عرفتها منطقة إيناون عبر تاريخها الطويلواالجتماعية التغيرات والتحوالت السياسية  -9

 .عالقة تازة كحاضرة هامشية بمجالها القبلي املتنوع -10
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 : تواريخ هامة

 2022 فبراير 02 اإلعالن عن الندوة:   -

لتلقي    - آجال  في    استماراتآخر  املشاركة 

 الندوة:

 2022 فبراير 28

 2022 مارس 15 تاريخ إعالن مشاريع املداخالت املقبولة: -

 2022أبريل  15 آخر آجال لتلقي مقاالت املشاركة في الندوة:  -

 2022 ماي  15 تاريخ نشر برنامج الندوة:  -

 2022ماي  25 تاريخ افتتاح أشغال الندوة: -

 : لغات املشاركة في الندوة

 الفرنسية ، و العربية

 : الندوة  تنسيق

 األستاذ عبد املالك ناصري، واألستاذ محمد الرفيق، واألستاذ عبد الحفيظ حميمي

 اللجنة املنظمة: 

 األساتذة: 

السعيدي    -الرفيق محمد    -الخمار عبد اللطيف    -ناصري عبد املالك    -محمد    البوشيخي  -أبهرور محمد  

بوجدي فاطمة    -بوبرية عبد الواحد    -بريول رضوان    -العمراني عبد الواحد    -العريبي محمد    -عبد الواحد  

  -يظ  حميمي عبد الحف  -حاجي سعيد    -تيتاو حميد    -بويحياوي عبد العزيز    -بوعمالي نور الدين    -الزهراء  

 .كرطيط جواد -شعوان جمال  -رحموني فريد 

 : الطلبة )سلكي الدكتوراه واملاستر(

ابتسام    –صاحي فؤاد     –الصنهاجي محمد    –الوردي سمير    -غميمض فاطمة    -حموش شاكير    –الناوي 

 .الشلوش ي حليمة –انظامة علي   –أفنزار ميلود 

 :)الئحة أولية( اللجنة العلمية

السعيدي    -الرفيق محمد    -الخمار عبد اللطيف    -ناصري عبد املالك    -البوشيخي محمد    -أبهرور محمد  

بوجدي فاطمة    -بوبرية عبد الواحد    -بريول رضوان    -العمراني عبد الواحد    -العريبي محمد    -عبد الواحد  

  -عبد الحفيظ  حميمي    -حاجي سعيد    -تيتاو حميد    -بويحياوي عبد العزيز    -بوعمالي نور الدين    -الزهراء  

 .كرطيط جواد -شعوان جمال  -رحموني فريد 
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 ضوابط كتابة املقال: 

 صفحة بما في ذلك األشكال والئحة املراجع؛ 15يجب أال يتعدى املقال كامال   -1

 في الجوانب؛ 2.5هوامش الصفحة  -2

 ؛ 1.15باللغة الفرنسية، مع فارق بيسطري  12بالغة العربية و  14، بحجم Time New Romanنوعية الخط  -3

 سمك غليظ باللغة الفرنسية؛ 12سمك غليظ باللغة العربية، و 14عناوين النص تكون بخط  -4

سمك عادي    10سمك غليظ في األعلى، واملصدر بخط    12عناوين الخرائط واألشكال والجداول والصور تكتب بخط    -5

 باألسفل؛

تكون اإلحالة على املراجع داخل النص باإلشارة إلى اسم املؤلف وتاريخ النشر وصفحة االقتباس بين قوسين، على أن    -6

 يتم كتابة املرجع كامال في الئحة املراجع نهاية املقال. 

 جميع املشاركات )ملخصات ومقاالت(:  البريد اإللكتروني إلرسال

colloque.taza2022@gmail.com 
 

 مالحظة هامة:

يجب على املشاركين في الندوة احترام التواريخ املقترحة لتسهيل عملية تحضير الندوة، واحترام الضوابط  

 املقترحة فيما يخص كتابة املقاالت لتسهيل عمل اللجنة، في أفق نشر أعمال الندوة. 
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 حول   الوطنية الندوة  في  املشاركة  استمارة

 املناطق الهشة: التاريخ والديناميات وأشكال التدبير املجالي

 حوض إيناون  حالة 

 2022 ماي 26و 25يومي: 

 

 Nom ..............…………………………………………………………………………………………………………………………...........لي العائ االسم

 Prénom...................................... ……...……………………………………………………………………………………………الشخص ي االسم

 ...... ............................................................................................: لكترونياإل البريد ..............................................: الهاتف  رقم

 .............. ....................................................................................: املؤسسة ..................................................................: الصفة

 ................................... .......................................................................................................................................: محور املشاركة

    ........................................................................................................................................................................: املشاركةعنوان 

................................................................................................................................................................................................. ..... 

           :املشاركة  ملخص

.…………………………………………………………………………………........................................................................................................

.................................................................................................................................................... .................................................. 

.…………………………………………………………………………………........................................................................................................

......................... ........................................................................................................................... .................................................. 

.…………………………………………………………………………………........................................................................................................

.................................................................................................................................................... .................................................. 

.…………………………………………………………………………………........................................................................................................

......................... ........................................................................................................................... .................................................. 

.…………………………………………………………………………………........................................................................................................

.................................................................................................................................................... .................................................. 

.…………………………………………………………………………………........................................................................................................

.................................................................................................................................................... .................................................. 

.…………………………………………………………………………………........................................................................................................

.................................................................................................................................................... .................................................. 

 .......................................................................................................................................................................: املفاتيح الكلمات 

 

 ............... ...................................................................................................................... أو ملصق(: مداخلة طبيعة املشاركة ) 


