الوكالة الحضرية
للخميسات

مشروع تهيئة غابة املقاومة
بمدينة الخميسات

تقديم

عرفت غابة المقاومة منذ إحداثها كمجال مندمج ومتنفس طبيعي يستقطب الساكنة
الحضرية طيلة السنة ،غير أنها شهدت في السنوات األخيرة اهماال أدى إلى تدهور
غطائها النباتي وتراجع مستوى تجهيزاتها .وأمام هذه الوضعية ،أصبح من الضروري
العمل على الحفاظ على هذا الموروث الطبيعي الهام ورد االعتبار له.
وقد تم القيام بعدة مبادرات خالل السنوات الماضية للنهوض بوضعية هذه الغابة ،إال
أن آثارها ظلت محدودة وغير مستدامة ،مما يستوجب توحيد الجهود والعمل الجماعي
لكافة المتدخلين في إطار المنظومة المحلية ،وذلك وفق نظرة شمولية ومندمجة.
ووعيا منها بأهمية الموضوع ،وفي إطار الصالحيات الموكولة لها المتعلقة بالتخطيط
المجالي والرفع من جودة المشهد العمراني والمعماري ،قامت الوكالة الحضرية،
باالعتماد على مواردها البشرية ،بمبادرة اقتراح تهيئة غابة المقاومة من أجل تثمينها
والرفع من جاذبيتها والمساهمة في النهوض بالمجال األخضر الحضري وتحقيق التنمية
المستدامة بمدينة الخميسات.
ولهذه الغاية ،عملت الوكالة الحضرية على إعداد هذه الوثيقة التي تتضمن مقترحات
التهيئة وتشكل وثيقة مرجعية من شأنها مساعدة متخذي القرار على المستوى المحلي
إلطالق مبادرات ترمي تهيئة الغابة والحفاظ عليها وتثمينها.

نبذة تاريخية
غابة المقاومة أو غابة "لَم َْرابُّو  "Maraboutكما كانت تعرف به سابقا ،هي فضاء طبيعي مشجر يقع على المدخل الشرقي
لمدينة الخميسات.
وقد ارتبط المكان بالذاكرة الجماعية لساكنة المدينة ،منذ إحداثه حوالي منتصف القرن الماضي ،كمتنزه طبيعي ترتاده الساكنة
الحضرية من كافة الفئات العمرية طيلة السنة ،وذلك للنزهة أو المطالعة والتأمل أو ممارسة بعض الرياضات.
وقد فطن المعماري ميشيل إكوشار ألهمية الفضاءات الخضراء خالل إعداده ألول تصميم تهيئة لمدينة الخميسات سنة ،1950
وذلك لغاية تحقيق التوازن داخل المجال الحيوي الحضري ،األمر الذي يقتضي ،إلى جانب توطين التنطيقات المتعلقة بالسكن
واألنشطة والتنقل ،توفير نطاقات تتوفر فيها أسباب الترفيه واالستجمام والرياضة للساكنة الحضرية.
وقد كانت غابة المقاومة في بدايتها مجرد مساحات غير مشجرة تحيط بالكنيسة (التي كانت تقوم إلى جانب وظائفها التعبدية
للمستعمرين ،بمهام إنسانية كتطبيب المرضى وتقديم مساعدات ل"األهالي") ،ثم عرفت عملية تشجير مكثفة بعد ذلك بشجرتي
األوكالبتوس والصنوبر خصوصا ،حيث حظيت الغابة بعناية كبيرة بالسقي والحراسة من طرف المشرفين عليها آنذاك.
ظلت غابة المقاومة لسنوات محجا للزوار من كافة المستويات واألعمار ،كما شهدت ميالد العديد من األبطال في شتى األنواع
الرياضية.

ميشيل إكوشار
(مهندس معماري
وعمراني فرنسي
بارز) مصمم أول
تصميم تهيئة لمدينة
الخميسات سنة
1950

تشخيص
عرفت غابة المقاومة ،باعتبارها مجاال حضريا ،تراجعا في السنوات األخيرة على كافة المستويات ،وذلك بحكم االفراط في استغاللها من
جهة وضعف صيانتها والعناية بمرافقها من جهة أخرى.
ويبرز الجدول التالي مكامن القوة والضعف لهذا المجال والتي يجب العمل عليها من طرف المنظومة المحلية من اجل رد االعتبار له :

سلبي

 oتراجع مساحة الغابة بسبب اقتطاع أراضي للسكن  oرصيد عقاري عمومي مهم ؛
الوظيفي وبعض المرافق العمومية (المكتبة البلدية ،مركز  oموقع استراتيجي محاذي للطريق الوطنية ؛
 oاقبال الساكنة على هذا المجال من اجل الترفيه والرياضة والنزهة ؛
اليونسكو لملتقى الثقافات )...؛
 oتدهور وشيخوخة الغطاء النباتي ؛
 oرغبة المنظومة المحلية وفعاليات المجتمع المدني في اطالق مبادرات
 oضعف العناية باألشجار والتجهيزات ؛
للحفاظ على هذا المجال...
 oانعدام الحراسة ؛
 oعدم وجود جهة مكلفة بالتدبير...
الفرص
التهديدات
o
o
o
o

مكب للنفايات والردم ومخلفات البناء ؛
الرعي الجائر ؛
قطع األشجار ؛
احتمال نشوب حرائق في ظل غياب الحراسة ...

 oإمكانية استثمار المجال لتهيئة متنزه بمواصفات عالية ؛
 oإعداد وتنظيم المجال من أجل استقبال الرواد وكذا تنظيم أنشطة
وتظاهرات محلية ووطنية ؛
 oالتدبير الجيد للفضاء وتوفير المرافق المالئمة ؛
 oإمكانية عقد شراكة بين المتدخلين المعنيين (العمالة ،الجماعة ،مديرية
أمالك الدولة ،مندوبية المياه والغابات ،مديرية الفالحة ،تمثيلية
المجتمع المدني  )...للنهوض بهذا الفضاء الحيوي الهام...
عوامل خارجية

إيجابي

نقاط الضعف

عوامل داخلية
نقاط القوة

تقديم المشروع

فضاء البتنك

يشمل مشروع تهيئة الغابة المقترحات التالية :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تهيئة المدخل الرئيسي للغابة ؛
تهيئة المجال المحيط بالملعب القائم باقتراح حلبة رياضية
وفضاء األلعاب لألطفال ومستودع لتغيير مالبس الرياضيين
وكذا كشك ومرفق صحي ؛
إعادة تشجير األماكن الفارغة ؛
تعزيز الممرات القائمة المتوفرة على االنارة العمومية وجعلها
حلبات للمشي ؛
تعزيز الممرات الطبيعية واقتراح حلبة للدراجات ؛
تمكين مداخل الغابة من لوحات ارشادية ؛
اقتراح مالعب متعددة الرياضات لسد الخصاص الحاصل في
مالعب القرب بالجماعة ؛
اقتراح مدرج بالهواء الطلق لألنشطة التربوية والثقافية.

حلبة المشي

مدرج
حلبة رياضية

مالعب القرب

مستودع تغيير المالبس
فضاء اللعب
مرفق صحي
كشك

حلبة الدراجات

تهيئة المنطقة المحيطة بملعب الكرة القائم

يهدف هذا المقترح إيالء الموقع القريب من
مدخل الغابة أهمية قصوى بالنظر لموقعه
المهم من جهة ،ولتواجد الملعب الرياضي
من جهة أخرى ،وذلك من خالل :
• إحداث حلبة رياضية حول الملعب القائم
وذلك بالمعايير المتعارف عليها في هذا
المجال ؛
• إحداث مرافق صحية ومستودع تغيير
مالبس الرياضيين ؛
• تهيئة فضاء لأللعاب وكذا مقصف يلبي
احتياجات العائالت وأطفالهم ؛
• إعادة تشجير المناطق الفارغة بهدف
تعزيز الغطاء النباتي بالغابة.

تهيئة المنطقة المحيطة بملعب الكرة القائم
فضاءات األلعاب

تشمل المنطقة المحيطة بالملعب القائم فضاءا لأللعاب خاص لألطفال تتوفر فيه الشروط
الصحية ،والخدمات األساسية ،مما يمكن العائالت من اصطحاب أطفالهم للنزهة واللعب
والترويح عن النفس...

تهيئة المنطقة المحيطة بملعب الكرة القائم
مستودع تغيير المالبس ومرفق صحي

استجابة لحاجيات جميع المرتفقين تمت برمجة مرافق
صحية ومستودع لتغيير مالبس الرياضيين باستعمال مواد
بناء تراعي خصوصية المكان.

تهيئة المنطقة المحيطة بملعب الكرة القائم
كشك

برمجة كشك باستعمال مواد بناء تراعي خصوصية المكان لتعزيز استقطاب الزوار وتوفير خدمات تستجيب لحاجياتهم.

حلبة المشي

تهيئة ممرات طبيعية للتنزه وممارسة رياضة المشي
وتجهيزها بأعمدة اإلنارة والكراسي ،من أجل توفير
فضاءات مالئمة للتأمل والقراءة واالسترخاء...
Candélabre photovoltaïque
)(chaque 30m

En début de piste
et après chaque intersection
Espace Bancs
)(chaque 12m
Piste piétonnière

3m

1m

حلبة الدراجات
من أجل تشجيع ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية ،تم
اقتراح تهيئة حلبة على مسافة مهمة خاصة لهذا الغرض تمكن
من ممارسة هذه الرياضة وسط مناظر طبيعية.

En début de piste
et après chaque intersection

4m

Marquage au sol
En début de piste
et tous les 330m environ

المدخل الرئيسي

بالنظر للحالة الجيدة للسور الرئيسي للغابة تم اقتراح اإلبقاء عليه وصيانته وترميمه وتأثيثه بثالثة مداخل
مهيئة منها المدخل الرئيسي الذي يتوفر على لوحة ارشادية لتوجيه الزوار ونقطة المراقبة.

Revêtement en Pierre
Enduit lisse

غابة المقاومة

barre en ferronnerie

مالعب متعددة الرياضات

من أجل سد الخصاص الحاصل في مالعب القرب على مستوى المدينة ،ولتوفير المزيد من الفضاءات الرياضية لمختلف الفئات
العمرية ،تم اقتراح إحداث  04مالعب للقرب تتوفر على مستودع لتغيير مالبس الرياضيين تشجيعا الحتضان مختلف األنشطة
الرياضية.

مدرج  /مسرح

اقتراح انشاء مدرج بمقربة من المالعب الرياضية المقترحة ،حيث سيشكل فضاء لتنظيم األنشطة
الثقافية والتربوية واستيعاب الجماهير خالل تنظيم الدوريات الرياضية.

فضاء البتنك
إعادة تأهيل فضاء البتنك بهدف جعله مجاال الستقطاب شريحة مهمة من محبي هذه الرياضة ،نظرا لإلقبال المتزايد عليها ،كما
سيشكل هذا الفضاء نواة لألندية المستقبلية في هذا النوع الرياضي.

Bordure en bois

Terrain de pétanque en sable

Piste en gravier

Banc

15m
04m

التأتيث الحضري
اللوحة االرشادية

وضع لوحة ارشادية بجميع مداخل للغابة ،تتوفرعلى التصميم اإلجمالي
للغابة وعلى جميع المعلومات الضرورية للزائر.

غابة المقاومة

التأتيث الحضري
اقتراح تأثيث المسارات التي يتعين تهيئتها بالغابة
بالكراسي واعمدة االنارة وحاويات القمامة ،من أجل
توفير الراحة للزوار وتعزيز جمالية الغابة وجعلها
فضاءا للمطالعة واالستجمام ومكانا للتواصل
اإلجتماعي...

حاويات القمامة

كراسي

أعمدة االنارة

التكلفة التقديرية للمشروع

Désignation

Unité

Quantité

Prix unitaire (dhs)

Piste cyclable
Enrobé coloré

M²

7904

140

1106560

PISTE PIETONNE

M²

12248

140

1714720

Piste sportive

M²

2820

140

394800

Terrain de sport

M²

5376

400

2150400

Arbre

U

200

400

80000

Vestiaire

M²

50

2000

100000

W.C

F

50000

50000

kiosque

M²

2000

52000

Accès principal

F

120000

120000

Panneaux

F

4

3000

12000

Banc

U

255

3500

892500

poubelle

U

150

1700

255000

Candélabre

U

100

4500

450000

26

TOTAL (dhs)

Prix total (dhs)

7.377.980

