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 :مقدمــة 

االجتما�� والعمرا�ي بمدينة طرفاية �عد االس��جاع  �عا�ج هذا املقال إش�الية التغي��ات الذي �حقت ا�جانب        

�� تجليا��ا وتمثال��ا خالل مستوى زم�ي ممتد ومتواصل. وهكذا 1958سنة   ، وذلك ع�� رصد محددا��ا والبحث 

واست التحديات،  حجم  لفهم  مهمة  خطوة  �ش�ل  التحوالت  هذه  دراسة  اإلكراهات  فإن  سياسة يعاب  س��ت  ال�ي 

 .1958تنمية مدينة العبور �عد جالء االحتالل سنة  الدولة �� تدب�� ملف

�� األشياء، وكيفية   املستمر  التبدل  التحول معاي��  بأ�عاد وجوانب تحددها التعامل معهايحمل مفهوم  ، و�رتبط 

مؤشرات دالة ع�� هذه التحوالت، خاصة �� شقها الزم�ي واملادي امللموس، املرتبطة أساسا ببعض ا�حددات ال�ي 

التار�خ ترسم م  �� التغ��ات االجتماعية والعمرانية كبنية و�سق متحرك بمدينة حجزت لنفسها م�انة مهمة  عالم 

 املعاصر. 

املستوى   ع��  طرفاية  مدينة  �حقت  ال�ي  التأث��ات  دراسة  مستوى  ع��  السبق   �� مشروعي��ا  ا�حاولة  هذه  وتجد 

�عد   والعمرا�ي  استقراء    1958،1االجتما��  طر�ق  �� عن  أحدثتھ  الذي  والوقع  التحوالت  هذه  ومال�سات  ظروف 

ع��   سواء  للمدينة  العمرا�ي  النسيج  ع��  ارتدادا��ا  وتتبع  السوسيوثقا��،  شقها   �� خاصة  االجتماعية  البنيات 

مستوى الش�ل أو املضمون، والذي �ش�ل أحد تمثالت االستيطان البشري ��ا، ووجها من أوجھ التعامل مع ا�جال 

مع إكراهاتھ وتحدياتھ. ومن ثمة ت��ز أهمية التساؤل عن الهو�ة العمرانية ال�ي يمكن أن تتش�ل بمدينة   والتكيف

 �عيش ع�� هامش تحديات طبيعية واقتصادية، و�� ظل مجتمع حديث االنتقال من البداوة إ�� االستقرار .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
یرصد من خاللھا قدم األستاذ محمد بنعتو دراسة بالغة األھمیة عن مدینة طرفایة عنونھا بـ "طرفایة مدینة ساحلیة تبحث عن تنمیة إستراتیجیة"، حاول أن    -1

الفتي، كما تناول إمكانیة استثمار    واقع إقلیم طرفایة من عدة جوانب اجتماعیة واقتصادیة، وأبرز أیضا حجم التحدیات الطبیعیة التي تواجھ التنمیة بھذا اإلقلیم
ولة. وعلى  الموروث التاریخي والحضاري في إطار مشروع سیاحي طموح،  وفي األخیر عرج على مكانة اإلقلیم في اإلستراتیجیة التنمویة واإلصالحیة للد

كما كانت  رفایة، وحجم التطلعات المستقبلیة واالكراھات العامة.  العموم فإن الدراسة تمثل مرجعا أساسیا لإلطالع على واقع المقومات التاریخیة واالقتصادیة لط 
صغیر مدینة  ب"طرفایة،  عنونھ  طرفایة  مدینة  حول  فصال  ضمنھا  المغربیة"،  الصحراء  ب"مدن  المعنونة  دراستھ  ضمن  أخرى  مساھمة  بنعتو  ة  لألستاذ 

 لل فیھا أیضا البنیة الحضریة من حیث الشكل والمضمون. أنظر: ومتدھورة على الساحل الصحراوي"، تطرق فیھا لمظاھر أزمة مدینة طرفایة، وح 
- Ben Attou, (Mohamed), les Villes du Sahara Marocain : Espace, Économie, Société et urbanisation, Publication FIKR 
Collection Etudes et Recherches, 2007. 
- Ben Attou, (Mohamed), Tarfaya une Ville du Littoral Saharien à la Recherche d’un Développement Stratégique, Centre 
des Etudes Sahariennes, Edition Bouregrag, Rabat, 2015. 
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 أوال: مدينة طرفاية: ب�ن تحديات الطبيعة وضعف ا�ح�امة ال��ابية 

ا�ح  أن  إن  نجد  وهكذا  الداللية،  الناحية  من  املصط�ح  لهذا  التأصيل  بداية  يقت��ي  التحوالت  موضوع  عن  ديث 

لفظ التحول يقدم �� ا�حقل الدال�� �ش�ل أقرب إ�� مفهوم التغ�� سواء �� اللغة العر�ية أو الفر�سية، بحيث ورد 

الذي   )Mutation(  نجد مصط�ح  obertLePetitR، و�� م�جم  2�� لسان العرب بأنھ "تنقل من موضع إ�� موضع"

و�بدو أن مصط�ح التحول �� امل�جم�ن يأخذ مع�ى عاما وشامال، يحيل ع�� التبدل   3�ع�ي "تبدال عميقا ومستمرا".

من حال إ�� حال وفق �سق يخضع لقوان�ن ومحددات داخلية وخارجية يحددها زمن التحول وظروفھ، بمع�ى أنھ 

 تفاعل واستمرار�ة ال ي�ون دائما إيجابيا ووفق ما يراد لھ. 

ة العبور"، ولهذا االسم ارتباط وثيق وجد�� بالدور الذي لعبتھ �� ر�ط أواصر ترتبط مدينة طرفاية بتسمية "مدين

التواصل، ومد سبل التال�� ب�ن الشمال ومجال الساقية ا�حمراء ووادي الذهب ا�حتل آنذاك، وكذا اعتبارا لدورها 

سنة   ا�خضراء  املس��ة  حدث  تنظيم  نحو  1975��  العبور  أجل  من  املشار�ون  ��ا  تجمع  ح�ن  الساقية ،  منطقة 

 ا�حمراء املستعمرة من طرف اإلسبان. 

املشاريع   ضمن  متم��ة  م�انة  احتلت  فإ��ا  األطل��ي،  ا�حيط  ساحل  ع��  واإلس��اتي��  ا�جغرا��  ملوقعها  وتبعا 

م. و�� سياق ذلك ي��ز مشروع 19االستعمار�ة األور�ية ال�ي اس��دفت املنطقة بأكملها خالل الر�ع األخ�� من القرن  

ساحل  الت ع��  وتنص��ية  تجار�ة  محطة  إقامة  إ��  مشروعھ  وراء  من  ��دف  الذي  مكن�ي"،  "دونالد  اإلنجل��ي  اجر 

تخذ الحقا  كنقطة انطالق أساسية للسيطرة ع�� تجارة السودان. وقد عرفت هذه ا�حطة  1882طرفاية سنة  
ُ
م، ت

نة هامة �� تار�خ ال��يد ا�جوي، حيث اش��رت كما تبوأت هذه املدينة م�ا  4فيما �عد ب"دار البحر" أو "�اسامار". 

كمحطة محور�ة لنقل ال��يد ب�ن أور�ا والسنغال، وذلك من خالل الدور ال�ي اضطلع ��ا الطيار واألديب الفر���ي 

 "أنطوان دو سانت إكزو�ري".

 يعية الطب  للظروف  �استجابة  بدأ أوال  والذي   طرفاية،  س�ان مجال  حياة  ��   بارزة  سمة  املدينة  إ��  النتقال  لقد شكال

 فرارا   اينثمثا  املدينة،  نحو  البادية  أهل  أجل استقطاب  من   استعمالها  االستعمار�ة  اإلدارة  حاولت  وال�ي  القاسية،

 5دخل��ا املنطقة.  ال�ي القاسية واملتسارعة ا�حرب ظروف بحكم قاتل  فضاء من 

ي  مكن مما ال غرو فيھ أن إكراهات التحوالت االجتماعية والعمرانية ال�ي شهد��ا مدينة طرفاية تتداخل �ش�ل ال 

الس�ا�ي. لقد عاشت   تتطابق �ش�ل كب�� مع إكراهات نموها  املدينة  بي��ا، وهو ما يجعل إكراهات توسع  الفصل 

 
 . 189، دار صادر، بیروت، دون تاریخ، ص. 11ابن منظور، لسان العرب، ج   -2

3- Le Petit Robert, Dictionnaire de la Langue Française, Paris, 1993, p. 1641. 
 حول المركز التجاري الذي أسسھ مكنزي في طرفایة یمكن الرجوع إلى:   -4
   الناصري،القسم الناصري ومحمد  العلویة، تحقیق جعفر  الدولة  المغرب األقصى:  الثالث، الناصري (أحمد بن خالد)، االستقصاء، االستقصا ألخبار دول 

 . 181، ص.  1997، دار الكتاب الدار البیضاء،  9الجزء 
 Caratini (Sophie), les Rgaybat 1610-1894, des Chameliers à la Conquete d’un Territoire, T. 2, l’Harmattan, Paris, 

1989, p. 101. 
 Miége (Jean Louis), le Maroc et l’Europe 1830-1894, T. 3 P.U.F, Paris, 1961, p. 306. 
 Ben British Documents Respecting the Establishment of the North-West African Company By Donald Mackenzie in 

Tarfaya (Cape Juby) 1878-1895, Cahiers Hespéris-Tamuda, 2012. 
ن العام، كلیة  حریش (شغالي)، النخب السیاسیة في الصحراء: المسارات والخطاب مساھمة في كتابة التاریخ السیاسي، بحث لنیل شھادة الدكتوراه في القانو  -5

 .(مرقونة) 241، ص. 2014-2013اآلداب والعلوم القانونیة واالجتماعیة واالقتصادیة بمراكش، 
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هذه املدينة �� ظل معيقات عكسها سوء التقطيع اإلداري بانتقالها من مجرد باشو�ة إ�� جماعة ثم عمالة، فأثر  

إم�انية تحول املدينة إ�� محور استقطاب ع�� ساحل    هذا التقسيم �ش�ل كب�� ع�� النمو الس�ا�ي للمدينة، وع�� 

ال�ي  التنمو�ة  املؤهالت  من  الكث��  يحمل  مهم  جغرا��  وموقع  عميق  تار���  إرث  ع��  تتوفر  أ��ا  خاصة  األطل��ي، 

 يتيحها الزخم التار��� واملوقع االس��اتي�� ع�� الساحل األطل��ي قبالة جزر الكناري.  

جيوسياسية مرتبطة بتطورات قضية ال�حراء، وتحول ثقل اهتمام الدولة �عد تحكمت �� هذا التقسيم عوامل  

التنمو�ة. زد ع�� ذلك   1975سنة   املشاريع  أغلب  إل��ن  الال�ي ُوجهت  والداخلة  إ�� مدن أخرى �العيون و�وجدور 

عائقا يمثل  ما  وهو  و�داري،  اقتصادي  قطب  إ��  املدينة  هذه  تحو�ل   �� السياسية  الرغبة  تبلور  عدم    عدم  أمام 

ا�ح�امة  بضعف  ترتبط  ا�حضري  توسعها  �عوق  مشا�ل  عدة  عن  و�كشف  أش�الها،  �ش�ى  التنمية   �� التوازن 

الضرور�ة  التحتية  البنيات  ترتبط بضعف  إ�� مشا�ل  ��يئة حضر�ة، إضافة  املدينة �خططات  وافتقاد  ا�حلية، 

وقد زاد من حدة هذا الوضع انزواء املدينة   6.ال�ي ال تكفي الستيعاب �عض األ�شطة االقتصادية �الصيد البحري 

 7��ا. 1ع�� الساحل �عيدا عن ما يمكن أن يتيحھ مرور الطر�ق الوطنية رقم 

الرماألو ال��مل الذي يقف   املدينة وزحفلقد تحكمت �� النمو الس�ا�ي والعمرا�ي إكراهات طبيعية ترتبط بموقع  

وما   حقيقية،  محلية  تنمية  قيام  أمام  الغطاء عائقا  تثبيت  دون  تحول  ال�ي  الر�حية  التعر�ة  قوة  بلة  الط�ن  يز�د 

ال��بة ع��   لتحس�ن  أية محاولة  ما يجعل  املعدنية والعضو�ة، وهو  امل�ونات  ل�ل  تفتقر  ال��بة  أن  النبا�ي، خاصة 

 آلية الت�ج�� واملناطق ا�خضراء و�قامة املصدات مسألة غ�� مجدية. 

�ش الساح��  ا�جال  هذا  �عض و�تأثر  عمل  س��  ع��  ينعكس  ما  وهو  الرمال)،  الت�حر(زحف  بظاهرة  كب��  �ل 

عرف املنطقة أيضا ارتفاع �سب الرطو�ة   8القطاعات اإلنتاجية �امليناء الذي �عرف اختالالت ع�� طول السنة.
ُ
و�

 ) إ��  تصل  ال�ي  امللوحة  و�سبة  ورداءة    6g/l،(9إ��    4التحتية  السطحية  املياه  ندرة  مع  يتفاقم  الذي  األمر  وهو 

ملغ/ل��،    0,8إ��    0,7ومحدودية املياه ا�جوفية، خاصة أن الفرشة املائية تتم�� بارتفاع �سبة ملوح��ا، إذ ت��اوح ب�ن  

ء وسيلة لتجاوز و�بقى ال�جوء إ�� تحلية املا 10مما يجعلها غ�� قابلة لالس��الك ومعرضة لالستن�اف مع مرور الوقت. 

 ال�جز ا�حاصل �� املاء الصا�ح للشرب، وذلك ع�� الرغم من ت�لفتھ الباهظة. 

 
، لیصل إلى  2010درھم فقط، وعرف ھذا اإلنتاج تراجعا كبیرا سنة    44833طن، أي ما قیمتھ    6839، ب 2009بلغ إنتاج میناء طرفایة من األسماك سنة    -6

ات المناخ القاري بسبب اإلشراف على المحیط  درھم فقط. ویرجع ذلك إلى ضعف تجھیزات المیناء وطاقتھ االستیعابیة، وتأثیر 34901طن، أي ما قیمتھ  1132
ونوغرافیة جھة  األطلسي، وھو ما یجعل أنشطة المیناء تكون شبھ موسمیة، إذ تمتد من شھر ماي إلى نونبر بینما یسود الركود باقي األشھر األخرى. أنظر م

 . 34، ص. 2011عیون،  الساقیة الحمراء، المندوبیة السامیة للتخطیط،المدیریة الجھویة بال-بوجدو-العیون
شماال. یحدھا من الشمال والغرب المحیط األطلسي، بینما تقع شمال    28و  27.30شماال، وخطوط العرض    13و  12.50تقع مدینة طرفایة بین خطوط الطول   -7

بـ   العیون  بـ    100إقلیم  طانطان  غرب  وجنوب  رقم    240كلم،  الوطنیة  الطریق  مشارف  على  وتتواجد  ب  1كلم،  النقطة  الرابطة  عند  وطانطان  العیون  ین 
 . 4، ص.  2005-2004كلم. أنظر: مونوغرافیة بلدیة طرفایة، بلدیة طرفایة،  3على مسافة  205الكیلومتریة  

للتجھیز والمندوبیة السامیة للمیاه والغابات ومحاربة التصحر ببناء حائط للحمایة من الترمل سنة    -8 المندوبیة اإلقلیمیة  یصمد أمام قوة   ، لكنھ لم1997قامت 
جیر وتوسیع انتشار  الریاح وتراكم حجم الرمال التي عادلت في ارتفاعھا ارتفاع الحائط نفسھ، األمر الذي دفع ھذه الجھات إلى العمل على تنزیل برنامج للتش

 . أنظر: 2004شجیرات الطرفاء ابتداء من سنة  
Abderrazak Es-sdiqui et Nourredine Sabri, Charte Urbanistique Architecturale et Paysagère de la ville de Tarfaya,  Phase 
2 : Rapport d’Analyse et Diagnostic, Agence Urbain de laayoune, 2010, p. 94. 
9- Ben Attou, (Mohamed), Tarfaya une Ville du Littoral Saharien à la Recherche d’un Développement Stratégique, Centre 
des Etudes Sahariennes, Edition Bouregrag, Rabat, 2015 , p. 32 . 

  5، ص:2005-2004مونوغرافیة بلدیة طرفایة، بلدیة طرفایة،   -10
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ما  وهو  وارتياب،  شك  محل  والبشري  االقتصادي  االستقطاب   �� املدينة  نجاح  من  البيئية  الظروف  هذه  وتجعل 

 ��جع ع�� ذلك. يفرض البحث عن حلول جذر�ة لهذه املعضلة الطبيعية، وذلك �� ظل معطيات مناخية ال 

 ): املعطيات املناخية بطرفاية 1ا�جدول رقم (

 فصل الصيف فصـل الر�يع   فصـل الشتاء 

   36إ��  24من  30إ��  18من  22إ��  12من  معدل درجة ا�حرارة 

 قطرات ملم 10 ملم 16 األمطـــــار 

 يوما 75 يوما 60 يوما 55 عدد أأليام املشمسة  

 الشماليــــــــــــــة  السائـــدةالر�اح 

افية بلدية طرفاية،                             .  5، مرجع سابق، ص. 2005-2004مونوغر

إن هذه الظروف املناخية وغ��ها تنعكس �ش�ل مباشر ع�� طبيعة التضاريس ونوعية الغطاء النبا�ي الذي ينتشر 

التضاريسية عم بني��ا  وما باالنبساط، وال يكسر رتابتھ سوى كثبان رملية وعروق وشطوط باملنطقة، وال�ي تتم�� 

باملنطقة  تنتشر  ال�ي  النباتية  التشكيالت  فإن  وعليھ  للزراعة.  قابلي��ا  �عدم  ال��بة  تتم��  بينما  وسبخات، 

 تتوزع �ش�ل متباعد، وتتصف بقدر��ا ع�� التكيف مع ا�جفاف واالحتفاظ باملياه.  11ك"الطرفاء"

 ثانيا: محددات التحوالت االجتماعية والعمرانية 

ع��   دالة  ا�حددة مؤشرات  الف��ة  خالل  لها العرفت مدينة طرفاية  و�ان  االجتما��،  ا�جانب  ال�ي مست  تحوالت 

بالعمرا مرتبطة  أخرى  جوانب  ع��  نمط تأث��ات  إ��  ال��حال  نمط  من  االنتقال   �� تردد  ذلك  عن  نجم  حيث  ن، 

 االستقرار، و�غ�� �� طبيعة النمو الس�ا�ي باملنطقة، وهو ما أثر ع�� أ�ساق العيش والعالقة با�جال.

 النمو الديموغرا�� . وتـ��ة1

إذ  حو جزر الكناري و�سبانيا،�ش�ل سل�ي بظاهرة ال�جرة ن  1958تأثر النمو الديموغرا�� ملدينة طرفاية �عد سنة  

، �ش�ل أسا��ي 1971، كما تأثر النمو ا�حضري للمدينة ابتداء من سنة  %2.87-عرف هذا النمو �جزا سنو�ا بلغ  

إ�� مركز حضري   1960بتسارع ا�حركية الديموغرافية ال�ي عرف��ا مدينة طانطان �عد تحولها من مجرد دوار سنة  

قطب1971سنة   إ��  حولها  ما  وهو  السبعينات  ؛  ف��ة  خالل  كب��ة  جاذبية  ساكنة   .ذي  انخفضت  لذلك  ونتيجة 

 �سمة.  1521�عد أن بلغ خالل بداية الستينات  12�سمة،  1104طرفاية �ش�ل كب�� ليصل عدد �� نفس السنة إ�� 

ا�جاورة  البوادي  أو  األر�اف  ساكنة  �حق  الذي  ا�حاد  بالن�يف  أيضا  الديموغرافية  األزمة  هذه  تفس��  و�مكن 

املرا��ي (العيون وطانطان والداخلة)    -والتغي��ات ال�ي مست نمط عيشهم بفعل انتقالهم للعيش �� املدن للمدينة،

 . 1975ال�ي عرفت دينامية اقتصادية كب��ة �عد سنة 

 
)، Tamarix spبات الطرفاء الذي ینتشر بشكل واسع بالمنطقة. وتعرف ھذه الشجیرات أیضا باسم "الّطرفة" (یُرجح أصل تسمیة المدینة بطرفایة إلى ن  -11

تراثي، تقدیم محمد فتوحي، منشورات مركز الدراسات الحسانیة،  -بیئي-التي تنتمي إلى شجرة األثل. أنظر: فعراس (عبد العزیز)، المعجم الحساني، جغرافي 
 . 219و  179، ص. 2016والنشر، الرباط، دار أبي رقراق للطباعة 
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، لتعود إ�� االنخفاض مرة أخرى %9.19ستعرف معدالت النمو الديموغرا�� بداية الثمانينات ارتفاعا م�حوظا بلغ  

ب�ن   املمتدة  الف��ة  معدل  1994و  1982��  عند  استقرت  حيث  ب  3.72%،  عدديا  تقديره  يمكن  ما  وهو   ،4506  

بمعدل نمو ضعيف لم  ،  �سمة  5615ات  �سمة بمدينة طرفاية فقط. ولم يتعد هذا العدد �عد انقضاء عشر سنو 

يقدرون ب   1994فقط. �� ح�ن �ان عدد بدو طرفاية سنة    8027عند  2014واستقر سنة    13فقط،  %2.2يتجاوز   

عددهم    3745 ليبلغ  سنة    4805فردا،  إحصاء  خالل  سنو�ةتقدرب2004�سمة  م�جالبذلكمعدلز�ادة   ،2.5% ،

 14ا�خمسة آالف.  2014وتجاوز عددهم سنة 

افية ملدينة طرفاية ما ب�ن 2ل رقم (ا�جدو   2014-1960): الدينامية الديموغر

 معدل النمو الديموغرا�� السنوي  عدد الس�ان حسب االحصاءات

1960 1971 1982 1994 2004 2014 
1960-

1971 

1971-

1982 

1982-

1994 

1994-

2004 

2004-

2014 

1521 1104 2909 4506 5615 8027 -2,87 9,20 3,92 2,22 4.29 

Mohamed Ben Attou, op cit, p. 39. 

املغر�سنة   عرفھ  إحصاء  آخر  خالل  كث��ا  املعطيات  تتغ��  س�ان ،  2014لم  عدد  الرقمية  معطياتھ  قدرت  حيث 

أسرة. وأظهر نفس   3393من املقيم�ن األجانب، بينما بلغ عدد األسر إ��    75�سمة؛ م��م    13082طرفاية بإقليم  

من مجموع س�ان إقليم طرفاية،   %61�سمة أي ما �سبتھ    8000أن عدد الس�ان ا�حضر��ن لم يتجاوز  اإلحصاء  

ب القرو��ن  الس�ان  عدد  قدر  ح�ن  يمثل    5000��  ما  أي  ا�جماعات    %39�سمة،  س�ان  التا�عة من  القرو�ة 

 15لإلقليم. 
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 )2014-2004-1994): تطور عدد س�ان إقليم طرفاية حسب الوسط خالل الف��ات (3ا�جدول رقم (

 اإلقليــــــــــــــــــم 

 عدد الســـــــــــ�ان

معدل 

ال��ايد 

السنوي 

 (%) 

ال��ايد  معدل 

 السنوي (%) 

1994 2014 
1994-

2004 
2004-2014 

 2.55 2.3 13082 8251 طرفاية إقليم 

ر الوسطا�حض 

 ي

(جماعة 

 طرفاية)

4506 8027 2.2 4.29 

الوسط 

 القروي 
3745 5055 2.5 0.52 

 .2014و 2004و 1994لسنوات:  للس�ان والسك�ىاملصدر:اإلحصاء العام 

وتكشف عن حركية دائمة  طرفاية،�عكس هذه املعطيات الرقمية حجم الشرخ العميق �� التطور ا�حضري ملدينة  

معدل الكثافة الس�انية   ولعل ذلك ما أدى إ�� انخفاض  �� تنقل الساكنة ا�حلية بحثا عن ظروف عيش أفضل،

 . 2�� ال�لم 0.7الذي ال تتعدى 

الس�ان ويس��ل�ون،    �سكنون   جداول،  ��   مجردأرقام  ليسوا  إن   ممارسا��م   خالل  من   فاعلون   هم  بلو�تعلمون 

يرسمون   فهم  للمجال،  ومحا�ا��م و�خططون   الذين  والعالقات  لها،و�قيمون   املدينة    ون و�بن  بي��م  التقسيمات 

ويعيشون   االجتماعية  صورةهو�ا��م  ع��   مساك��م االرتباط    ��ا  واألسر�ة  ومحددات  الذهنية  تصورا��م  وفق 

 با�جال. 

 عالقة اإل�سان با�جال . 2

 16بطرفاية بنايات عسكر�ة ومدنية مثل الثكنة العسكر�ة و�� ا�حيط ومدرسة ومستشفى وغ��ها،شيد االسبان  

وأ�شأوا تجمعا سكنيا بحي�ن منفصل�ن، واحد م��ما �سكنھ األها��، واآلخر أقيمت فيھ البنايات الرسمية وا�حالت 

�عرفھ  الذي  الهام  االقتصادي  النشاط  و�ان  باإلناث،  وأخرى  بالذ�ور  خاصة  مدرسة  إل��ا  أضيفت  ثم  التجار�ة، 

ال إبان  املدينة  هذه  ش�لت  وقد  البحري.  الصيد  هو  متقدمة املدينة  عسكر�ة  قاعدة  اإلسبانية  االستعمار�ة  ف��ة 

 
 .101، ص.  2015شرایمي (محمد)، المدن الصحراویة: النشأة والتطور، طوب بریس، الرباط،  -16
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الكناري وسواحل ال�حراء   البحري، ومثلت كذلك أقرب نقطة تر�ط جزر  القبائل واإلشراف ع�� الصيد  ملراقبة 

 17األطلسية. 

فإن لذلك،  الوسي  وتبعا  دور  تلعب  نخبة  إيجاد  حاولت  بطرفاية  اإلسبانية  االستعمار�ة  التعامل  طاإلدارة   �� 

معوالتوا "دار"  ،نأعيا  باعتبارهم  البدو،  صل  تأسيس  إ��  دفعها  ما  كب��ة  وهو  "ديار"   لهم   �سمح  املدينة،  ��   أو 

 18تام ��ا (برجحيدارفياملدينة).  �ش�ل  مستقرا �ان من  وم��م وضبطھ، السوق  و�مراقبة اإلدارة مع بالتواصل

و�دماج املنطقة �� مشروع    الساكنة،  واستقرار  األمن   ضمان  من أجلباملنطقة    الوطنیة  للدولة   الفع��   ا�حضور   جاء

اس��جاعها،  ال��اب  إعداد تأخر  االعتبار  �ع�ن  تأخذ  وت��ة  وفق  التنمو�ة  املشاريع   �� وصهرها  ع��   الوط�ي،    وذلك 

واملاء، والغذاء،وا�خدمات الطبية،واألمن). وقد مر   توف�� �افة سبل العيش الضرور�ةلالستقرار البشري (السكن،

و��سا�ي،    بأدوار أخرى ذات طا�ع اجتما��   األمنية،  إضافة إ�� أدواره  يقوم  �ان  الذي  ع�� آلية ا�جیش  الدولة  تدخل

 باعتبار موقع هذه املدينة شمال املناطق ال�ي �انت تحتلها إسبانيا آنذاك. 

لقد �انت مدينة طرفاية محّجا لعشرات اآلالف من التجار املغار�ة الراغب�ن �� الدخول إ�� مدينة العيون ا�حتلة 

ا إلنجاز  �ان آنذاك،  ذلك  سبيل  و��  ا�حمراء،  الساقية  منطقة  إ��  الولوج  عل��م  �سهل  ال�ي  اإلدار�ة  لوثائق 

النقطة  عن  تبعد  ال�ي  بالدورة  مركزها  يوجد  ال�ي  االحتالل  سلطات  مع  بالتنسيق  يقومون  بطرفاية  املسؤولون 

احتضنت عشرات اآلالف   كما ارتبطت املدينة بحدث "املس��ة ا�خضراء" ح�ن .�لم شماال 26 ا�حدودية آنذاك ب

 من املشارك�ن �� هذا ا�حدث التار���.

اتجهت فقد  آخر  صعيد  خاصة   وع��  التقليدي  البحري  الصيد  ممارسة  إ��  املدينة  ساكنة  من  عر�ضة  شر�حة 

ْي�اْت" الال�ي دأب أفرادها ع�� ممارسة هذا النشاط بطرق تقليدية. وع�� العم فَّ
َ
" و"ل

ْ
اط ياْر" و"َمجَّ

ْ َ
وم فإن قبائل "مل

يناهز   ما  البحري �شغل  القطاع   % 70الصيد  الوصية ع��  ا�جهة  النشيطة، وتقدر إحصائيات  العاملة  اليد  من 

ب طرفاية  بميناء  العاملة  القوارب  عن    440عدد  يز�د  ما  �شغل  تقليديا؛  ع��    1350قار�ا  ووافدا  محليا  صيادا 

درهم، �� ح�ن   44.833، أي ما �عادل  2009�ختلفة سنة  طن من األسماك ا  6839امليناء. وقد بلغ إنتاج هذا امليناء  

  34.901طن من األسماك، أي ما قيمتھ    1133، إذ لم يتجاوز  2010�جل إنتاجھ تراجعا م�حوظا ابتداء من سنة  

�سود   19درهم.  بينما  نون��،  إ��  ماي  تمتد من شهر  حيث  بموسمي��ا،  تتم��  امليناء  أ�شطة هذا  فإن  العموم  وع�� 

 � األشهر األخرى، وهو ما �ساهم �� ارتفاع معدالت البطالة باملدينة. الر�ود �

الكناري  والتجارة مع جزر  ال��ر�ب  باستفحال  املرتبط  التنظيم  الفو��ى وسوء  التجاري حالة من  النشاط  وعاش 

القطاع واستقرار أسعاره، تنظيم  أجل  والصناعة من  التجارة  وزارة  قانو�ي، وجاء تدخل مندو�ية  غ��  من    �ش�ل 

ضوابط  وفق  التجارة  وممارسة  االستقرار  ع��  ��جيعهم  وكذا  للمواطن�ن،  الشرائية  القدرة  ع��  ا�حفاظ  أجل 

جديدة. ويعتمد النسيج التجاري ا�حا�� ع�� شبكة من محالت البيع والشراء الصغ��ة ا�حجم واملتوسطة �� انتظار  

 
 . 102-101المرجع نفسھ، صص. -17
 . 242، مرجع سبق ذكره، ص. 2014-2013حریش (شغالي)، النخب السیاسیة في الصحراء: المسارات والخطاب مساھمة في كتابة التاریخ السیاسي،  -18
 .34، م. س، ص.  2011مونوغرافیة جھة العیون بوجدور الساقیة الحمراء،  -19



 
رصد  : التحوالت االجتماعیة والعمرانیة بمدینة طرفایة بعد االسترجاع

 للمحددات والمظاھر

 

 

 
2022 فبراير   09   9 الصفحة     

تجميل وقطع الغيار ومحالت بيع األثاث والتجه��ات محالت بيع املال�س ومواد ال  تندر  بناء سوق أسبو��، �� ح�ن

 املن�لية. 

ب��بية متمس�ون  طرفاية  س�ان  من  الكث��  يزال  �ش�  املاشية  ال  الدخل  أحد  لال�ي   مهم   �جزء  الرئيسية  مصادر 

و�رتكز املوس�ي،  ع��   املنطقة  ��ذه  الرعوي   النظام  م��م.  أو  الدائم   ما فيش�لإ  الرعو�ة  ا�حر�ات  وت�ون   ال��حال 

ليميم شماال، أو �� إ  اتجاه  ��  ليماإلق  حدود  خارج  انتقال
َ
التخوم ا�حدودية مع    اتجاه  قليم السمارة شرقا،أو إقليم �

بذلك  داخل  فقط  التحرك  ع��   قتصرت  أن  يمك��ا  مور�تانيا،كما الطبيعية  الظروف  �سمح  ح�ن  نفسھ    .اإلقليم 

أسا حسب ر   103408و�متلك إقليم طرفاية عددا مهما من رؤوس املاشية املتنوعة، حيث يتش�ل هذا القطيع من  

سنة   ب    2015،20إحصائيات  األو��  املرتبة   �� املاعز  بحوا��    60427و�أ�ي  تقدر  بنسبة  مجموع    59رأس،  من   %

 21%. 18رأسا بنسبة  18935%، ثم اإلبل ب 23رأسا  بنسبة  24046القطيع باإلقليم، و�ليھ قطيع الغنم ب

 . تطور ا�خدمات العامة 3

" لتعليم أفراد ا�جتمع  لطاملا اعتمد التعليم لدى بدو  
ْ
َراَبط

ْ َ
ال�حراء ع�� ا�جامع والفقيھ الذي �عرف محليا ب"مل

�عليمية. و�عد اس��جاع   �� مؤسسات  تتمثل  �عليم �عتمد ع�� وسائل حديثة  إ��  إبان االستعمار  البدوي، وانتقل 

دا��" سنة  
َ

للتعليم االبتدائي تد�� "يحيى لك ��ا مدرسة  لقرب من ا�حصن االسبا�ي  با1960مدينة طرفاية أ�شأت 

وارتفع عدد املدارس باملدينة �ش�ل رتيب �سبيا �عكس   1985،22ع�� شاطئ البحر، ثم أضيفت إل��ا م�حقة سنة  

باملدينة   االبتدائية  املدارس  عدد  يبلغ  حيث  للمدينة،  ا�حضري  النمو  تحوي    6حجم  بي��م   1282مدارس  تلميذا 

تلميذ، م��م   612نما ال تتجاوز املؤسسات اإلعدادية الثالثة؛ يدرس ��ا  �� �ل فصل. بي  22من اإلناث، بمعدل    599

 23�� �ل فصل.   30تلميذا بمعدل    343�� الفصل. كما نجد باملدينة ثانو�ة واحدة يدرس ��ا    36أن�ى، بمعدل    213

 �� ح�ن �غيب املؤسسات التعليمية ا�خاصة �ش�ل تام، باستثناء �عض روض األطفال.

فاية تتوفر ع�� عدد قليل من املؤسسات التعليمية، وذلك تبعا لعدة إكراهات لعل أبرزها التقطيع  و�جماال فإن طر 

ابتداء من   إ�� عمالة  تتحول  أن  العيون قبل  تا�عة إلقليم  الذي جعل من مدينة طرفاية جماعة حضر�ة  اإلداري 

 .2009سنة 

لقد ارتبط استقرار البدو باملدينة بتحسن املستوى الص�� و�تطور ا�خدمات الطبية، و�تغ�� القواعد ال�ي �انت  

�عد  ا�حلية  الساكنة  استفادت  لذلك  وتبعا  باملنطقة.  األجن�ي  الوجود  ف��ة  خالل  الديموغرا��  الوضع   �� تتحكم 

الطبية ا�خدمات  وغ��ها من  الطبية،  العالجات  األحسن.    االس��جاع من  إ��  الص��  وضعها  �غ��   �� ال�ي ساهمت 

و�الرغم من ذلك فال زال الوضع يحتاج إ�� الكث�� من العناية وال��امج، خاصة أن إحصائيات املندو�ية اإلقليمية 

ِسّرة طبية ال تتعدى أصا�ع اليد   2010لل�حة سنة  
َ
تفيد بتوفر إقليم طرفاية ع�� مؤسسة �حية قديمة تضم أ

كم يتجاوز الواحدة،  وال  االثن�ن،  تتجاوز  فال  ال�حية  املراكز  أما  األر�عة،  القرو�ة  املستوصفات  عدد  يتعدى  ال  ا 

 
 . 60العیون الساقیة الحمراء،مطبعة إدیال، الدارالبیضاء، ص، ): جھة 2017دفاتر الجھویة ( -20
 نفس المرجع والصفحة.  -21

22- Abderrazak Es-sdiqui et Nourredine Sabri, op cit, , 2010,p. 43. 
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وهذا الواقع    24عدد األطر أر�عة أطباء تخصص طب عام، �� ح�ن يبلغ عدد األطر شبھ الطبية عشرة أفراد فقط. 

ال  ساكن��ا  من  الكث��  أن  خاصة  باملدينة،  الطبية  ا�خدمات  وتوف��  القطاع  ��ذا  لل��وض  ا�جهود  تكثيف  �ستلزم 

 زالت تتنقل إ�� املستشفيات القر�بة من أجل ا�حصول ع�� خدمات وتطبيب أفضل. 

ت باملنطقة، إال أن املدينة لم  إل��ا وع�� الرغم من ا�جهودات ال�ي بذل��ا الدولة  ال�ي أسندت  تجاوز �عد الوظائف 

املرحلة.  بحساسية  ارتباطا  والعسكر�ة  اإلدار�ة  األمور  ببعض  االهتمام   �� حددت  وال�ي  معينة،  ف��ة  ولم   25خالل 

�� الرفع من االستقطاب البشري واالقتصادي، فقد ظلت    2009�سهم ارتقاء املدينة إ�� وضع مقر عمالة منذ سنة  

ديموغراف أزمة  جغرافيا  رهينة  م��ا  قر�بة  مدن  منافسة  ع��  قدر��ا  من  أضعفت  و�يئية  وعمرانية  واقتصادية  ية 

إم�انيا��ا   من  الرغم  ع��  وذلك  اإلنتاجية،  العا��  بمينا��ا  طانطان  مدينة  أو  الهائلة،  اإلم�انات  ذات  �العيون 

 التجار�ة وقر��ا من جزر الكناري، وشواط��ا الشاسعة ومواقع الصيد الوف��ة. 

ظلت هذه املدينة �عيش ع�� هامش بنيات حضر�ة هشة، ومعدالت البطالة املرتفعة �� مجتمع قليل اإلنتاج   لقد

االختالالت   �جموعة من  حيا  نموذجا  جعلها  ما  وهو  أخرى،  مناطق  عليھ من  يرد  ما  ع��  األحيان  غالب   �� �عتمد 

 كة. االجتماعية واالقتصادية با�جال الساح�� لألقاليم ا�جنو�ية للممل

 ثالثا: مظاهر التحوالت االجتماعية والعمرانية

 . املظاهر االجتماعية للتحوالت1

إن املدينة قبل أن تمثل شكال مورفولوجيا يحوي بنايات وشوارع وأزقة وغ��ها، �� أساسا نمط عيش يم�� أسلوب 

ب�ن   القائم  التفاعل  �سق  وكذا  الرئي��ي،  محوره  املهنة  �عد  ا�حضر�ة  التمايزات ا�حياة   �� يتمثل  الذي  الناس 

لالستقرار  م�انا  �ش�ل  الذي  الفضاء  ذاك  املدينة  �عت��  هكذا  ا�حضر�ة.  ا�حياة  سمات  من   �� ال�ي  االجتماعية 

والسكن، و�تم�� بأسلوب حياة حضر�ة. يتقاطع هذا األمر �ش�ل كب�� مع �عر�ف عالم االجتماع ا�حضري الفر���ي 

رافم�� (
َ

  ، ح�ن اعت�� أ��ا "إطار مادي ووحدة حياة جماعية، و�� مركز ت�و�ن األشياء املادية) للمدينةGrafmeyerك

 26وعقدة نظام العالقات ب�ن املواضيع االجتماعية".

أما ع�� املستوى الديمغرا��، فإن �عض الكتابات األجنبية  حاولت مالمسة وتتبع األوضاع الديموغرافية للمنطقة 

للقبائل ال�ي تنتشر باملنطقة   �عدادا)  De la Chappele�� سياق ذلك قدم دوالشابيل (خالل الف��ة االستعمار�ة، و

ياْر" تتألف من    1200، حيث قال بأن قبيلة "أزركي�ن" تت�ون من  1930قبل سنة  
ْ َ
أسرة، بينما    70أسرة، وقبيلة "مل

مثلها  
ُ
ت اْت" 

َ
ْي� فَّ

َ
"ل ب  50قبيلة  ْت" 

ْ
"توّ�ال وقبيلة  أ  27أسرة.   30أسرة،  تمثل غ��  ال�ي  العشائر�ة  ا�جموعات  هذه  ن 

غالبية ال��كيبة البشر�ة ملدينة طرفاية، طرأت عل��ا �غي��ات سوسيوثقافيةمرتبطة بمجموعات �شر�ة وافدة ع�� 

سوس جهة  من  خاصة  تا�سيفت-ماسة-املنطقة  وجهة  جغرافيا  -درعة  قر�بة  أخرى  مناطق  إ��  إضافة  ا�حوز، 

 
 . 71-70نفسھ، ص.   -24

25- Mohamed Ben Attou, op cit, 2015, p. 29. 
26- Grafmeyer (Yves), Sociologie urbaine, Edition Nathan Université, bessenay, France, 1999, p. 8 
27- De la chapelle (Frédéric), Les Tekna du Sud Marocain, Collection Etudes sahariennes, Edition faculté des lettres de 
rabat et le centres des études sahariennes, Rabat, 1934, P. 33. 
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لميم والسمارة. 
َ
� إ�� أن الس�ان األصلي�ن و�كف  28كمدينة  ال�ي �ش��  ي هنا أن �ستحضر �عض املعطيات الرقمية 

  29.%45,2، �� ح�ن يمثل الوافدون 1999من مجموعة س�ان طرفاية سنة  %54,8�ش�لون قرابة 

وتكشف اإلحصائيات التالية عن حجم االستقطاب وتنوع مصادره، الذي عرفتھ هذه املدينة ��اية القرن العشر�ن  

 طا بالرواج التجاري الذي عرفھ ميناؤها خالل نفس الف��ة.ارتبا

افدين ع�� مدينة طرفاية  ): 1الش�ل رقم (   أصول الو

Abderrazak Es-sdiqui et Nourredine Sabri,( 2010)  op cit, p. 13. 

الواسع للقبائل املؤثثة و���ز إحداث نظام ل�حالة املدنية �أحد أوجھ التحول االجتما�� املتمخضة عن االستقرار  

بمنطقة  أغلب األحوال   �� ترتبط  ْنَية" 
ُ

"ك أو  عائليا  للمشهد االجتما�� بطرفاية، حيث أ�حت األسر تحمل اسما 

مليالد   يؤرخون  هؤالء  أصبح  كما  قب��،  أوانتماء  حدث  أو  ليميم) 
َ
� جنوب  ة 

َ
ْزَرْ�ِو�ل

َ
ا بلدة  إ��  �سبة  (الزروا��:  معينة 

بالتار�خ أو موتھ  أو سيا��ي   أحدهم  أو طبي��  اجتما��  أو  تار���  لذلك بحدث  التأر�خ  دأبوا ع��  �عدأن  امليالدي 

 30(عام موت فالن مثال) .

�� اإلدارة املستحدثة بمختلف أش�الها  القبائل ا�حلية  بانخراط محدود ألبناء  ارتبطت حالة االستقرار هاتھ  لقد 

ب وظائف   �� �عضهم  توظيف  تم  إذ  و  القیادة""وتمثال��ا،  ا�خارجية   "العمالة،"و"الدائرة"  املصا�ح  ومختلف 

للقطاعات ا�ح�ومية، وهو ما أسهم �� خلق نخبة محلية �ستفيد من مجموعة االمتيازات، و�ساعد ع�� من أجل 

العناصر  ��جيل  ع��  املعطى  هذا  بتفعيل  النخبة  هذه  قامت  وقد  قارة.  ظاهرة  وجعلها  االستقرار  حالة  تجذير 

نة طرفاية وا�جماعات التا�عة لنفوذها، تبعا لعدة اعتبارات لعل أبرزها استثماراها ككتلة انتخابية التا�عة لها بمدي

ال��ا�ي   االنتماء  يرسمها  أن  يمكن  أخرى  عالقات  حساب  ع��  وذلك  والقبلية،  العائلية  صال��ا  تحدده  ما  وفق 

 واإلداري. 

 
28- Abderrazak Es-sdiqui et Nourredine Sabri, op cit, 2010 p. 12. 
29- Ibid, p. 11. 

 . 198، ص. 2006تقرار بمنطقتي الساقیة الحمراء ووادي الذھب، مطبعة كوثر برانت، الرباط،  دحمان (محمد )، الترحال واالس -30
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أدت ظروف االستقرار ا�جديدة بمدينة طرفاية إ�� خلق حركية مست األ�شطة املزاولة من طرف أفراد   وهكذا فقد

�الصيد   ح�ومية  قطاعات   �� االشتغال  إ��  والكسب  الر��  ممارسة  من  هؤالء  تحول  حيث  النا��ئ،  ا�جتمع  هذا 

أعوان وجنود وشيوخ وغ��ها من  البحري والتجارة وا�خدمات، والعمل �ش�ل عام �� اإلدارات ا�حلية كموظف�ن و 

 الوظائف املرتبطة باملصا�ح ا�خارجية للقطاعات ا�ح�ومية. 

 لدى   الساللية  الروابط  تأث��  ع�� استمرار  يدل  الذي  الرمز  ��  تبقى  زاد �عداد أفرادها،  و�ن  العائلة ح�ى  وحدة  إن

املع��  وهذه  املستقرة،  البدو�ة  �جموعاتا   �� كتعب  السكن   بيت  لنفس  العائلة  باستغالل  مجاليا  ع��ا  الوحدة 

وتراجع عائدات الصيد البحري �� ظل تنامي أ�شطة ميناء    31لقد �ان لسوء التقسيم اإلداري،القرابة.    عندرجات

ف��اجع  النووي،  بطا�عها  تتم��  أصبحت  ح�ن  وامتدادها  األسرة  بنية  ع��  وا�ح  ا�ع�اس  والعيون  الوطية  مدينة 

الكث�� من    1994.32سنة    4.5إ��    1982و  1971ب�ن سن�ي    5.1أفرادها من  عدد   تأثرت بتحول  ال�ي  و�� الوضعية 

�عد أن �انت   33شباب املدينة غ�� امل��وج إ�� االستقرار �عيدا عن األسرة �� مدن تتوفر ف��ا شروط أفضل للعيش،

القبيلة واألسرة التقليدية تمارسان سلطة أقرب للرقابة ع�� أفرادها من الشباب، فلطاملا ارتبط استقالل الشاب 

ْعِز�ْل". �� مسكن 
َ
 34لوحده بمؤسسة الزواج فقط من خالل ما �س�ى محليا ب"ل

حر�ة    �� تمثال��ا  أهم  ت��ز  ال�ي  األفراد  لدى  االستقاللية  الن�عة  وظهور  الفردانية  نمو  إ��  الوضع  هذا  أدى  لقد 

والقبيلة، األسرة  من  السن  كبار  مهمة  �انت  أن  �عد  الزوجة،  ا  35اختيار  فقدان  لبداية  يؤشر  ما  لعائلة وهو 

 التقليدية لوظيفة التحكم والسلطة ا�جماعية.

و�بدو أن نفس اإلكراهات ساهمت �� ارتفاع �سبة العنوسة داخل أوساط الشباب من الذ�ور واإلناث ال�ي وصلت 

حدود   و  %50,5إ��  الذ�ور،  صفوف  ا�جدول    28,6%��  (أنظر  لإلناث  ظاهرة 4بالنسبة  بتف��ي  ارتباطا  وذلك   .(

وضعف   عن البطالة،  العاطل�ن  �سبة  تصل  إذ  املزاولة،  األ�شطة  سن    مردودية  تحت  بطرفاية  سنة،   30العمل 

. لقد ساهمت قلة مناصب الشغل وا�ساع شر�حة 36%90، أما اإلناث فتصل إ��%86بالنسبة الذ�ور إ�� حدود   

 . 34.237%العاطل�ن، �� ارتفاع �سبة الطالق ال�ي اق��بت من املعدل الوط�ي املقدر ب

 ) 1999سنة فما فوق حسب الوضعية العائلية وا�جنس ( 15): توزيع الساكنة من 4ا�جدول رقم (

 ا�جموع  اإلناث الذكور  الوضعية العائلية

 %41 %28,6 %50,5 العاز�ون 

 %53 59,5 %48 امل��وجون 

 %6 %11,9 %1,5 أخر�ن 

 
منذ سنة    -31 اكادیر  مدینة  حتى  نفوذھا  امتد  عمالة  أول  بطرفایة  بمدینة  1963إلى    1958تأسست  إداریا  إلحاقھا  تم  ذلك  وبعد  بمرسوم.  إلغاؤھا  یتم  أن  قبل   ،

 . 2009حضریة بإقلیم العیون قبل أن تحدث بھا عمالة ابتداء من سنة   طانطان، ثم فیما بعد ألحقت كجماعة 
 . 1994و  1982و  1971إحصاء سنة   -32
 . 267مرجع سبق ذكره، ص. 2006محمد دحمان،   -33
 . 2017غشت   29لقاء مع السید ولدة الشیخ بمدینة طرفایة، یوم   -34
 نفسھ  -35

36- Mohamed Ben Attou, op cit, 2015, p. 37. 
37- Ibid, p. 38. 
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Abderrazak Es-sdiqui et Nourredine Sabri, op cit.,( 2010) p, 17. 

لم �سلم وضعية املرأة من التغي��ات ال�ي مست هذا النسيج االجتما��، فاستطاعت ا�خروج إ�� العمل، وتمكنت  

القطاع   �� إذ تحصلت ع�� وظائف  البدوي يفرضها فيما سبق،  ال�ي �ان ا�جتمع  القيود  التخلص من �عض  من 

. كما انخرطت العديد من النساء �� مزاولة �عض األ�شطة املرتبطة  2009دينة إ�� عمالة سنة  العام �عد تحو�ل امل

 ببعض ا�حرف التقليدية، و�� �� مجملها ذات طبيعة نفعية تل�ي حاجيات السوق ا�حلية. 

هذ ��ا  اضطلعت  ال�ي  بالوظائف  أساسا  ترتبط  وأمنية  سياسية  بظروف  املدفوعة  التوط�ن  عملية  تحولت  ه لقد 

، إ�� توط�ن سريع وفجائي �جموعة من القبائل البدو�ة نتج عنھ تمدن قسري، وخلق  1958املدينة ابتداء من سنة  

ا�حضر�ة  البيئة  مع  تكيفهم  وطبيعة  ش�ل  ع��  ا�عكست  تمدن"  "صدمة  �سميھ  أن  يمكن  ما  البدو  هؤالء  لدى 

�� �عكسها حالة التبا�� والتفاخر �� املناسبات ا�جديدة، وولد نوعا من التحوالت الالإرادية ع�� املستوى االجتما

األعراس، خاصة  املهر   38االجتماعية  حيث  من  الزواج  ت�اليف  بارتفاع  يرتبط  املستجد  االجتما��  الواقع  هذا 

يتم من    39واإلعداد والطقوس االحتفالية املصاحبة لھ، ال��اوج  الداخلية، ح�ن أصبح  وال�ي خرجت عن سياقا��ا 

  ال��وة،  ع��   فظةللمحا  خارج الفضاء القب��، بل من خارج املدينة أيضا. وتحول هذا الطقس االجتما�� إ�� وسيلة

ألسر     نفسب  الز�جات  �عض  رصدن  أن  و�مكن   النفوذ،  ذوات  األسر  من   الزواج  ع��   باالعتماد  تطو�رها  بل املع�ى 

 .تنت�ي لطرفاية (عالقة املصاهرة ب�ن عائلة الرزمة وعائلة الشيعة)

ال�ي تتش�ل ��   الفردية تبعا للطموحات  لتنافسيةا  لتحضر  فشيئا  اشيئ  املدينة  فضاءات  ��   ا�جماعية  القيم  تن�اح

ت تتولد سياق  ثمة  ومن  املدنية،  ا�حياة  و�فرازات  املدينة  مثالت    ��  القيمة   نفس  ملتكنلها  األشياء  لبعض  قيمة  �� 

 40كحياةالبادية.  ا�جماعية الروح فضاءات

القبائل املؤثثة �جال طرفاية �ش�ل عام، �عت��  قبيلة  جماعية،حيث �ل  ملكيةالعقار  لقد �انت مل�ا    مجالها  من 

أمر  ،خاصا وضع األ   ع��   منھ  أك��  االدعاء  ع��   قائم  وهو  هامش  ع��  تفككت  ما  سرعان  هاتھ  ا�حالة  لكن  هلية. 

ا�حضري   ا�جال  داخل  سواء  بامتالكها،  شراءالعقاراتوالتظاهر  امليسورةع��  األسر  ب�ن  بالتنافس  ا�سم  جديد 

ادير.  
َ
 ملدينة طرفاية أو خارجھ خاصة �� مدينة العيون وأ�

النخباإلقليمية(ا�جهو�ة) األخرى،خاصة    قيقتحعملتالدولةعلىخلقوتقو�ةالنخبةا�حلية بطرفاية من أجل توازنمع 

تلك  ال�ي �ستقر بمدينة العيون، ولعل الرغبة �� التنافس و�يجاد فضاء أوسع وأرحب �� ال�ي �جعت الكث�� من  

فرص االغتناء أك�� وأوجھ التبا�� والتفاخر   إنالعائالت امليسورة إ�� االنتقال من طرفاية إ�� مدينة العيون، حيث  

ِرُ�تو). أ
ُ

 وسع (أهل حيدار وأهل الرزمة وأهل الدرهم وأهل ك

فإن ا�حال  الدفع  و�طبيعة  ع��  يمر    ��   الك��ى   األوراش  و�خلق  طبيعيا  طموحة  اقتصادية  بطبقة  ذلك 

الذي  املشروعة  غ��  املوارد  عن   النظر  ال�حراء،أو�غض ال��ر�ب  بمجال   رافداحقيقيا  �ش�ل  املتأتية من  لالغتناء 

 
 . 2017غشت   28لقاء مع السید حیدار بمدینة طرفایة یوم  -38
ال   -39 العلوم  كلیة  القانون،  في  الدكتوراه  لنیل  أطروحة  نموذجا،  الصحراء  سكان  البدو  لمجتمعات  أنثروبولوجیة  سوسیو  مقاربة  (محمد)،  قانونیة  الدحمي 

 . 240، ص. 2006-2005،  -الدار البیضاء  -واالقتصادیة واالجتماعیة عین الشق
 . 242، مرجع سبق ذكره، ص.  2014-2013حریش (شغالي)، النخب السیاسیة في الصحراء: المسارات والخطاب مساھمة في كتابة التاریخ السیاسي، -40
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املنطقة مفتوحة أن  خاصة  الكناري سوى    طرفاية،  جزر  عن  تفصلها  وال  األطل��ي  الساحل  فقط،    100ع��  �لم 

والبشر،غ��أ��ذاالدفعهومؤطردائمابآلياتاملراقبةوالتحكيم،  السلع   �� شرعية  غ��  ��ر�ب  عمليات  تنشط  حيث 

 41وخلقالتنافساتالقبلية.

حيا��م   طرق   �غي��  ع��   هلھو�ج��ان أ  والنجع،  �الر��   التقليدية  ات��اية النشاط  إن التحضر والتمدن يؤديان إ�� 

  من  واالستفادة للدخل، واملصادر ا�جديدة ا�جديدة اتالنشاط ��  واالندماج املدنية، ا�حياة ��  التدر���  واالنخراط

والتوزيع، خاصة خالل السنوات األخ��ة ح�ن أعيد تصو�ب السياسات وال��امج االقتصادية نحو املدينة   ا�خدمات

االندماج أن  غ��  جديد.  االقتصادي   � �  من  س�ان   واملصادر  ةاأل�شطة  محافظة  دون  يحل  للدخل،لم  ا�جديدة 

 والبداوة وما يحملھ من تمثالت.  الر�ف الوثيق بفضاء واالقتصادي ع�� ارتباطهم االجتما��  طرفاية

�� تمسك جزء من س�ان طرفاية ا�ع�اس وا�ح  القارة  الدخل  لندرة مصادر  املاشية، وهو األمر    لقد �ان  ب��بية 

�عض توف��  من  يمك��م  �ان  وتدخل    الذي  ال�حوم.  إ��  إضافة  ومشتقاتھ،  �ا�حليب  التقليدية  العيش  مصادر 

باملدينة،  الروتي�ي  ا�جو  و�غي��  النفس  عن  ال��و�ح  ثم  ا�حيو�ة،  االحتياجات  سد  إطار   �� النشاط  هذا  ممارسة 

قاتھ وليس من أجل إقامة أو تمو�ل مشاريع اقتصادية. وقد لوحظ مؤخرا انتشار �عض أكشاك بيع ا�حليب ومشت

) رقم  الوطنية  الطر�ق  امتداد  ع��  صغ��ة  1الطبيعية  مشاريع  و��  والعيون،  طرفاية  مدينة  ب�ن  الفاصلة  مدرة  ) 

قدر   للدخل وقد  ا�جال،  ��ذا  املنتجع�ن  البدو  م��ا  استفاد  البشر�ة  للتنمية  الوطنية  املبادرة  طرف  من  مدعومة 

لسنة   طرفاية  مدينة  ��يئة  مخطط  الف  2001دليل  هذه  ب  حجم  النشيطة،  % 9ئة  الساكنة  مجموع  إذ 42من 

 كسابا.    812�شتغل �� هذا ا�جال 

ومما الشك فيھ أن إعادة تنظيم األ�شطة وتداخل نمط ا�حياة سيؤديان �� ��اية املطاف إ�� جعل �شاط الكسب، 

ا أش�ال  من  شكال  أصبح  حيث  طرفاية،  أهل  من  األغنياءوامليسور�ن  يمارسھ  ترفا  اإلبل،  كسب  لتبا��  خاصة 

الكفاف  ع��  قر�ب  وقت  إ��  �عيش  �ان  مجتمع  داخل  الرحل  لعيش  رئيسيا  �شاطا  �عت��  �ان  �عدما  والتفاخر 

تحول   حيث  الرحل،  �شاط  ��ميش  ع��  وال�جائر  االس��الكية  السلع  ��ر�ب  أ�شطة  انتشار  ساعد  والقلة.وقد 

 وجھ ال��اء واالغتناء باملنطقة. العديد من شباب املدينة إ�� ممارسة هذا النشاط، بل أصبح وجها من أ

ا�جتمع   وثقافة  قيم  مع  تامة  قطعية  حدود  ورسم  جديدة،  بقيم  دفع  االستقرار  إ��  البداوة  حياة  من  التحول  إن 

عوض  الطا��  هو  والغ�ى  التملك  حب  أصبح  حيث  ا�حديثة،  املدينة  قيم  انتشار  مقابل   �� البدوي  ال�حراوي 

 غدت لألرض قيمة �� عملية االستثمار ال�ي تحددها درجة التملك.العيش ع�� القلة والكفاف، كما 

 . املظاهر العمرانية للتحوالت2

العمرا�ي   التحول  عشوائيا  -�عت��  أم  مخططالھ  أ�ان  من    -سواء  من  مراجزءا  وشكال  املدينة،  وتوسع  تطور  حل 

وتزايد األ�شطة االقتصادية. و��ون ذلك ��  أش�ال التغي��ات ال�ي تمس هي�لها نتيجة ارتفاع �سب النمو الس�ا�ي  

نتائجھ   تظهر  والذي  األطراف،  ع��  أو  املبنية)  املنطقة  (داخل  ر  املعمَّ التحول -القطاع  وا�حجم   -أي  الوظيفة   ��

 
 . 315ذكره، ص.   ، مرجع سبق 2014-2013حریش (شغالي)، النخب السیاسیة في الصحراء: المسارات والخطاب مساھمة في كتابة التاریخ السیاسي، -41

42- Abderrazak Es-sdiqui et Nourredine Sabri, op cit,(2010)   p. 27. 
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بال��ك��    43ومن هذا املنطلق، سنقوم من خالل املعاينة امليدانية املباشرة واإلطالع ع�� �عض التصاميم،  .والش�ل

التح ال�ي ع��  العوامل  وأهم  املساكن،  وهندسة  ونمط  العمرا�ي  للنسيج  املورفولو��  ا�جانب  مست  ال�ي  والت 

 تحكمت �� تطور أش�الها والنتائج امل��تبة عن ذلك. 

 �سيج عمرا�ي تقليدي   1.1

انتشرت ع��  تقع مدينة طرفاية ع�� ساحل ا�حيط األطل��ي وتحيط ��ا ال�حراء من الشرق والشمال وا�جنوب.  

اْن"
َ
ْفْر�

ْ
"ل �س�ى  متفرقة  سكنية  تجمعات  عشر،  التاسع  القرن  ��اية  من  ابتداء  التجاري  44،ترا��ا  بالدور  ارتباطا 

الذي لعبتھ معلمة "كسا مار" أو "دار البحر" ال�ي �عد من أقدم البنايات املشيدة باملدينة خالل الر�ع األخ�� من  

كمحطة تجار�ة بحر�ة ع�� الساحل األطل��ي   1882ي ماكين�ي ببنا��ا سنة  القرن التاسع عشر، ح�ن قام االنجل�� 

لل�حراء. العابرة  القفلية  التجارة  استقطاب  سنة   45�س��دف  من  امتدت  ال�ي  اإلسبا�ي  االحتالل  مرحلة  وخالل 

ل��ي،  ، لعبت هذه املدينة دورا مزدوجا، ف�ي �انت قاعدة عسكر�ة إس��اتيجية ع�� الساحل األط1958إ��    1916

إضافة إ�� دورها كمرفأ للصيد البحري واملالحة التجار�ة خاصة مع جزر الكناري. و�الرغم من ذلك، فإن اإلسبان  

لم يكن ��مهم �� ��يء تحقيق أي نوع من التنمية حول هات�ن الوظيفت�ن بقدر ما اهتموا باستغالل خ��ات املنطقة 

 46املعدنية والبحر�ة. 

عماري اإلسبا�ي باملدينة يتمثل �� عدة بنايات �سيطة متعددة الوظائف ب�� ا�حيط وع�� العموم، فإن ال��اث امل

�عكس  ال  بنايات  و��  والسينما،  العسكري  املستشفى  و�قايا  عسكر�ة  ثكنة  نجد  حيث  األطل��ي،  الساحل  مقابل 

مرا إقامة  إ��  اإلسبان  س��  لقد  ا�ختلفة.  و�م�انيا��ا  املدينة  وظيفة  األحوال  من  حال  صغ��ة بأي  حضر�ة  كز 

ع��   البدو  باحتواء  أساسا  ترتبط  محضة،  وعسكر�ة  أمنية  ألهداف  طرفاية،  مثل  ال�حراء  أنحاء   �� منتشرة 

ثكنات عسكر�ة، �عت��  أن   47ت�ج��هم وغص��م ع�� االستقرار داخل مراكز  ما جعلهم مستقر�ن فقط دون  وهو 

 يصلوا إ�� درجة التحضر. 

بمدينة العمرا�ي  النسيج  ش�ل  سنة    يمثل  �عد  كتل  1958طرفاية  أو  ال�حراء،  وسط  و�نيات  �وحدات  لزائره   ،

وع�� مستوى الش�ل ال تظهر بنايات مدينة طرفاية ذات   48عمرانية مفقودة بال�حراء حسب �عب�� محمد بنعتو. 

األساسية  للقواعد  وا�ح  اح��ام  دون  شيدت  إذ  معماري،  أو  جما��  اهتمام  أي  الباهت  واألصفر  األبيض  الطالء 

املستوى  بتصاميم موحدة ع��  واالل��ام  األولية  املواد  باستعمال  يتعلق  ما  عل��ا، خاصة  املتعارف  البناء  لتقنيات 

مون والش�ل، و�بدو أن البنايات السكنية األو�� عرفت بتفرقها و�شت��ا، وهو الطا�ع املم�� للسكن �ش�ل عام املض 

 ��ا. 

 
العیون، إضافة إلى   سنعتمد في ھذا السیاق على العمل المیداني الذي قمنا بھ، وما توفر لنا من معلومات وتقاریر استقیناھا من لدن الوكالة الحضریة بمدینة  -43

 ). Tarfaya une Ville du Littoral Saharienالعودة إلى دراسة األستاذ محمد بنعتو حول مدیة طرفایة ( 

 مجموعة من الخیام تمثل عرش من أعراش قبیلة معینة، تمارس الترحال الرعوي بشكل جماعي.   مفرده فریك، ھي  -44
 . 13، مرجع سبق ذكره، ص 1997بن الصغیر (خالد)، طرفایة،   -45

46- Mohamed Ben Attou, les Villes du Sahara Marocain : Espace, Économie, Société et urbanisation, Publication FIKR 
Collection Etudes et Recherches, 2007, p. 95. 
47-Ibid, p p. 94-95. 
48-Ibid, p. 53. 
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 حظ��ة   املدينة من   يمثل النسبة األك�� ��   الذي  الفردي  انتشار السكن   إن ما يم�� املشهد العمرا�ي �ش�ل عام هو

طا�ع االقتصادي، حيث يحتل السكن االقتصادي �غلب عل��ا ال    مشاريع  عمومها  �� ��   عمرانية  �� أجنحة  السكن 

تراب   80% ع��  والتشتت  التفرق  سمة  ع��  حفاظها  ع��  وعالوة  باملدينة.  للسكن  امل��مجة  املساحة  مجموع  من 

املدينة، فإن هذه البنايات م�ونة من منازلذاتطابقواحد ال يتعدى طولها األر�عة أمتار متقار�ة من حيث مساح��ا  

 م�� مر�ع، وذلك �� إطار أحياءمتباعدة جغرافيا سنفصل �� ذكرها الحقا. 120و 100 ال�ي ت��اوح ب�ن 

 

 لنموذج املنازل بمدينة طرفاية  خطاطة ): 2الش�ل رقم ( 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: اق��اح �خ��ي 

و�الحظ أ��ا الكتل املعمار�ة املستطيلة أو املر�عة الش�ل من ا�حجارة واإلسمنت أو اآلجر فيما �عد،    شيدت هذه

�س�ى   للضيوف  مخصصة  كب��ة  غرفة  إ��  إضافة  الغرف،  �عض  حولھ  تتوزع  (َحْوْش)  واسع  ��و  بوجود  تتم�� 

لقد البدو�ة.  ا�حياة  من  مقتبسة  عناصر  و��  "الدور   البدو  �ان  "َمْصَرَ�ة"،   ع��   تتوفر  ال�ي  الفسیحة  یفضلون 

واعتمد التسقيف �� مرحلة معينة   49خلفها".   واآلخر  أمامها  دواح  حوش�ن،  ع��  تتوفر  وقد  مشمس،  ْمَراْح   أو  َحْوْش 

  مجاال لبناء   الدار  ع�� ا�خشب فقط، ثم تم االنتقال إ�� استعمال االسمنت وا�خرسانة املس�حة ح�ن أصبح سطح

و�� كث�� من ا�حاالت ُيضاف للمن�ل"َحْوْش" من جهتھ ا�خلفية أو بجوار أحد   50األجداد.   قافةث  تواصل  رمز  ا�خیمة

 .جوانبھ �غرض تر�ية املاشية

مساكن �ا معظمها   �� املنازل  هذه  ومساهمة  �توف�  من   األسرة  جهود  بت�اثف  أنجزت  عائلية  نت   األبناء   وادخار 

��   51املاشية �عد االن��اء من حياة االنتجاع وال��حال.  ببيع   ألحيانا  من  كث��  و��   الكبار، املواد املستخدمة  و�عت�� 

ال�ي تتسرب   الرطو�ة  ارتفاع معدالت  �� ظل  املقاومة، خاصة  تفاقم البناء ضعيفة  من خالل ا�جدران، و�ز�د من 

البدو�ة، وقد   ثقافة س�ان طرفاية  املنازل و�شت��ا جزءا من  امل�لف. ويعكس تفرق  ذلك فشل الصيانة وال��كيب 

 
 . 312مرجع سبق ذكره، ص. ، 2006محمد دحمان، الترحال واالستقرار،   -49
 . 312نفسھ، ص.   -50
 . 2017غشت   28لقاء مع السید حیدار محمد بمدینة طرفایة یوم  -51
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أبوا��ا  أن  كما  ال��مل،  ظاهرة  تأث��ات  تفادي  �غرض  الغر�ي  الشمال  اتجاه   �� أفقي  �ش�ل  املنازل  هذه  بنيت 

 52لهبوب الر�اح. ونوافذها صممت �� اتجاه عك��ي

 التحوالت �� مورفلوجية النسيج العمرا�ي  1.2

الرئيسية ��   العمرا�ي، حيث ظلت األحياء  التمدين والتوسع  لم �عرف مدينة طرفاية دينامية كب��ة ع�� مستوى 

املس��ة   و��  اإلداري،  ال��  املس��ة  1نفسها:  و��  ع��  2،  تتوزع  أحياء  املطار. و��   �� ثم  التقدم  و��  الشارع�ن ، 

الرئيس�ن، شارع محمد ا�خامس وشارع أحمد حيدار الذي يمتد إ�� الشاطئ و�ر�ط املدينة بالطر�ق الوطنية رقم  

 وحدة سكنية.  200ب 1986. و�قدر عدد الوحدات السكنية ال�ي قامت الدولة ببنا��ا بمدينة طرفاية سنة 1

 2003إ��  1916نة ): مراحل التوسع مدينة طرفاية ابتداء من س1ا�خر�طة رقم (

 

إ�� بناء   امتدت املدينة �عد ذلك �� اتجاه ا�جنوب الشر��، حيث تم �شييد �� ا�حيط املتاخم للساحل، إضافة 

ي با�جنوب الشر��، و�� اتجاه ا�جنوب والشرق نجد ال��  
َ
تجزئة غ�� مكتملة �س�ى املس��ة شرقا، ثم ال�� الشر�

�� املطار شمال املدينة الذي يتم�� ب�ونھ األك�� ا�جديد و�� الفيلة، بينما شيدت مجموعة من البنايات سميت ب

ا�جنوب" منذ سنة   "العمران  ��يئ��ا مجموعة  ال�ي �سهر ع��  املنار  تجزئة  تمت إضافة  �عد  ،  2014�عم��ا. وفيما 

مجملها    �� تحتل  السكنية  األحياء  هذه  فإن  العموم  وع��  طرفاية.  مدينة  من  الساح��  ا�جنو�ي  الطرف   �� وذلك 

 من مجموع املساحة اإلجمالية ل�جماعة ا�حضر�ة ملدينة طرفاية. م��ا مر�عا  337810ز مساحة تناه

 

 

 

 
52- Abderrazak Es-sdiqui et Nourredine Sabri, op cit,2010, p. 70. 
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 )2001حسب مخطط ال��يئة ا�حضر�ة (): تنطيق مدينة طرفاية 2ا�خر�طة رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohamed Ben Attou, Tarfaya une Ville du Littoral Saharien, op cit,2015 , p. 62.بتصرف 

 

بنسبة      كثافة س�انية  األع��  للساحل،  املتاخم  ا�حيط  �عد 37.35% �عت�� ��  املدينة، كما  من مجموع ساكنة 

وهي�لة، تنظيما  في األك��  وتنتشر  مساحتھ،  نصف  من  يقارب  ما  واإلدار�ة  العسكر�ة  املنشآت  تحتل  ھ  حيث 

مجموعة من املساكن الشعبية ال�ي ال تتعدى الطابق�ن. �� ح�ن يمتد �� املس��ة �� اتجاه ا�جنوب ببنايتھ السكنية 

هكتار، و�تم�� بافتقاده ألية منشآت اقتصادية أو إدار�ة. و�مكن القول أن درجة    36املتفرقة ع�� مساحة تقدر ب  

متس غ��  ا�حضري  النسيج  م�ونات  مختلف  ب�ن  �انتالت�امل  فإذا  لد��ما   منطقتا  او�ة،  واملس��ة  ا�حيط   ��

ال��   مثل  أخرى  مناطق  عن  يقال  أن  يمكن  ال  نفسھ  ال��يء  فإن  والت�امل،  الوظيفي  األداء  من  مقبولة  درجات 

ي. 
َ
 الشر�

ب   تقدر  بمساحة  طرفاية  جنوب  ي 
َ
الشر� ال��  وافتقاده    33.11يمتد  التحتية  بنيتھ  بضعف  يتم��  حيث  هكتار، 

أعداد   للمرافق ع��  ينعكس  الذي  األمر  الرمال،  زحف  خاصة  القاسية  الطبيعية  بالظروف  تتأثر  ال�ي  األساسية 
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�غلب   الذين  بھ  البدو. القاطن�ن  فإن  53عل��ا  عن    و�جماال  تطورالسكنفياملدينة�عطيفكرةوا�حة  حظ��ة 

 ا�حركيةالعمرانيةالرتيبةالتيتتأثر برتابةالديناميةالديمغرافيةالعامة للمدينة. 

النسيج   ع��  التعديالت  �عض  إدخال  للمدينة  ا�حا��  التوسع   �� البناء  ش�ل  حيث  ويشهد  القديم،  العمرا�ي 

م��ا، �عد أن �انت مساكن جد تقليدية ال تتجاوز ��    12أصبحت البنايات تتش�ل من عدة طوابق يتجاوز علوها  

حول املن�ل إ�� ش�ل من أش�ال التبا��  لقد ت علوها الطابق الواحد، و�� أحسن األحوال تتم إضافة السطح فقط. 

ا�خار��  بالش�ل  خاصا  اهتماما  يولون  طرفاية  س�ان  أصبح  إذ  والهندسة،  والش�ل  ا�حجم  حيث  من  والتفاخر 

الفاتح ع�� واجهات املنازل، ع�� إضافة  اللون األصفر  للمن�ل من حيث األلوان واملظهر ا�خار��، وتكس�� سيادة 

اللون  زرقاء  إسمنتية  كما   أعمدة  الواحد.  اللون  رتابة  وتجاوز  التجديد  من  نوع  إضفاء  أجل  من  عمودي  �ش�ل 

ع��   زد  مز�نت�ن،  بواجهت�ن  واحد  باب  عوض  و�اب�ن  أصبحتالواجهاتمفتوحةعلىا�خارجمنخاللعدةنوافذوشرفات 

ستفاد ذلك توفر �عض املنازل ع�� مرآب �ستغل للسيارات، كما قد �ستغل �� إقامة مشروع تجاري  �سيط، أو � 

 من عائدات كرائھ. 

  ليس   ال�ي شيدت��ا،  وتتعدد املواد  وتتنوع  وا�عكس �� اختالف نماذجها  و�بدو أن التجديد الذي مس ش�ل املنازل،

أيضا  بل  طبيعيةمادية،  حاجات  عن   �عب��ا   فقط يخضع   اجتما��  ثقا��   تحول   هو   ات و�م�اني  إلكراهات  ورمزي 

مصادر  اديةم  تولضغوطا  ا�حيط تحددها  املوارد  و   الكسب  ووظيفية  و�ظهرحجم   كحصيلة   الواقع  ��   املالية، 

 �عض  بناء  ��   املعمار�ة  إن الهندسة  .الثقافية  تھخصوصيا  حسب  و�رت��ا  ا�جتمع،  متشابكة ينظمها  عوامل عديدة 

ا�حلية،  عن   والغر�بة  املساكن  الداخل  مفتوحة  عمارة  �انت  أ��ا  سابقا  أو�حنا  وال�ي  الثقافة    ع��  تحافظ  ع�� 

اليمت  حرمة الط  حيث  من  ال   املنطقة  � بصلةإ�  وخصوصيةاألسرة؛    القيم   حيث  من  وال  ال�حراو�ة،  بيعةبيئة 

 للساكنة. والعادات

من ا�حركية االقتصادية ووضعها ع�� سكة التنمية الشاملة، تم بناء منطقة صناعية   املدينة نوعاو�� إطار إعطاء  

�العيون  موا�ئ  ومنافسة  البحر�ة  الصناعات  استقطاب  أجل  من  وذلك  للمدينة،  الغر�ية  ا�جنو�ية  ا�جهة   ��

هكتار، ��دف إ�� ��جيع استقرار الصيادين    15هذه املنطقة ع�� قر�ة للصيادين ع�� مساحة    وطانطان. وتتوفر

 �ش�ل عام بميناء املدينة، وأيضا توف�� سبل العيش لهم. 

وع�� الرغم من أ��ا خالية من األحياء الصفيحية وا�خيمات الس�انية، فإن طرفاية ال تزال واحدة من أك�� املدن 

احل ال�حراوي، وذلك �� ظل معانا��ا من ضعف شبكة الصرف الص��، والطرق غ�� املعبدة، امل��الكة ع�� الس

  �� تتسبب  العمرا�ي حيث  النسيج  أجزاء  الرمال ع�� �عض  إ�� زحف  الشرب، إضافة  مياه  إمدادات  وعدم كفاية 

التقليدي املصّدات  تقنية  إهمال  حدة  األمر  زاد  وقد  املبا�ي.  من  للعديد  ك��  أو  جزئي  ال�ي هدم  الرمال  لزحف  ة 

 54اعتمدت �� املا��ي. 

 
53-Abderrazak Es-sdiqui et Nourredine Sabri,2010, op cit, p. 49. 

عة واتجاه ھي حواجز تتشكل من أشجار للحد من اآلثار الضارة الناجمة عن قوة الریاح، إال أنھا تبقى دون جدوى بسبب عدم وجود معطیات دقیقة حول سر   -54
 السنة، ونظرا أیضا للتغیر المستمر لوجھة الریاح في الیوم الواحد، وكذا ندرة المیاه.  الریاح خالل 
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إن هذه العوامل الذاتية والظروف الطبيعية تضغط �ش�ل كب�� ع�� املشهد ا�حضري وتجعل من إم�انية رصد  

مالمح هو�ة عمرانية وا�حة للمدينة مسألة جد صعبة، كما أن ال��ئية العمرانية للمدينة ال تقدم إجابات شافية 

 حول صيانة املعالم التار�خية ال�ي �ش�ل إرثا حضار�ا للمدينة. 
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 خــاتمة 

ا�جنو�ية،  للمدينة  األساسية  ا�خصوصية  إن باألقاليم  متوالية  مدينة  ا�و��  ��   املعاصرة    صنع��ا   كب��ة  �جرات 

مخرجات  م��ا  يراد  تحديدا،�ان  السياسية  القرارات سياق    واجتماعية  سياسية  خدمة  و��  وأمنيةإس��اتيجية. 

فا�حركية االستثناء،  طرفاية  مدينة  �ش�ل  ال  البطيئ  العمرانية  ذلك،  تت�واالجتماعية  لم  م����ا  ال�ي   عاملها م  حة 

جديدة    هو�ة  نع   يبحث  غ��مكتمل  تحول   ور ط   ��   جتمع مح�� نا��ئم  �عد، ما دام واقع ا�حال يحيل ع��   ال��ائية

 .ا�حضر�ةا�حديثة  التأث��ات ضد الثقا�� ا�ح�� تثم�ن الرصيد تضمن 

ن غ��ها، ولعل ذلك لقد تأثرت مدينة طرفاية بالتفاوت ا�حاصل �� التنمية وتركز األ�شطة االقتصادية �� مدن دو 

املستوى  ع��  دينامية  �عرف  مجاورة  مدن  منافسة  هامش  ع��  واالستقطاب  ا�جذب  ع��  قدر��ا  من  أضعف  ما 

  االجتما�� واالقتصادي، تتعزز بموارد جديدة وحركة سياحية �شطة، �الصيد البحري والفوسفاط، و�ستفيد من

ة)، وهو ما �سهل إيجاد تمثالت للتحوالت االقتصادية  تحتية قو�ة (فنادق ومقاوالت تجار�ة وشر�ات مختلف  بنية

 والعمرانية ��ا. 

  املدن.   حياة  ��   مهم�ن  اعتبارهما عنصر�ن  يمكن   واللذان  وتار�خها،  جغرافي��ا  عن   بمعزل   مدينة   يأ  عر�ف�  اليمكن 

ال�  بالزمنية  ل�حق  عمرا��ا  خالل  من   وتؤرخ  امل�ان،  ع��   تب�ى  ال�ي  األخ��ة  هذه  العمرا�ي   املوروث  ش�لت   يا�ختلفة 

ي  ب�ل وال  و�ر��مزخمھ،  للس�ان  الثقافية  ا�حددات  �عض  إهمال  أيضا  والهو�ا�ي،  مكن    عن  ناهيك  التار��� 

 .والطبيعية ال�ي تؤطر الفضاء ا�حضري  البيئية املعطيات

التنمية  أ�عاد  من  أسا��ي  كبعد  طرفاية  مدينة  بھ  تزخر  الذي  املعماري  ال��اث  إ��  النظر  يفرض  الواقع  هذا  إن 

من  كم�ون  وكذا  املندمجة،  ��    ا�حلية  تثمينھ  ثم  وصيانتھ،  جرده   �� االنخراط  �ستد��  ا�جالية  ال��يئة  م�ونات 

إطار نظرة شمولية تأخذ �ع�ن االعتبار رصد مختلف التفاعالت ب�ن ال��اث و�افة الفاعل�ن ا�ح�ومي�ن، واالنفتاح  

الق االقتصادية  املوارد  تنويع  أجل  من  وذلك  واألجانب،  ا�حلي�ن  ا�خاص  القطاع  ممث��  مع  ع��  التأقلم  ع��  ادرة 

االستقطاب   ع��  والت�جيع  اإلنتاجية  القطاعات  لتجاوز محدودية  ف��ا  واالستثمار  املنطقة  وتوسع   وا�جذببيئة 

 املدينة. 
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