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 :م�خص

هذه خالل  من  امل�حة،الدراسة    نتو��  �جرف  ال��ابية  ا�جماعة  شهد��ا  ال�ي  ا�جالية  التحوالت  سياقات  من    تتبع 

 دوار   مجردمن  ،  امل�حة   جرف  مدينةال�ي �انت وراء ارتقاء    خالل اإلحاطة باأل�عاد ا�جغرافية والتار�خية واالجتماعية

محدد  صغ�� قروي  مركز  حضر�ة،  إ��  ترابية  جماعة  إ��  ا�حضر�ة ،  وصوال  الشبكة   �� محور�ا  مجاليا  م�ونا   بل 

�عرفها    .بإقليم سيدي قاسم ال�ي  املتسارعة  الدينامية  امل�حة؛  بفضل  املوسوم جرف  الديمغرا��  إن ع�� املستوى 

وتداخلها، االقتصادية  القاعدة  بتحول  املطبوع  االقتصادي  املستوى  ع��  أو  ا�جا��    بالسرعة،  املستوى  ع��  أو 

والعشوائي املنظم  ب�ن  تجمع  تمدينية  أنماط  و�عا�ش  للمجال  السريع  باالكتساح  ا�حضر�ة   املتسم  مظاهر  و��ن 

 والقرو�ة. 

 الدينامية ال��ابية. -السياقات التار�خية-التحوالت ا�جالية-جرف امل�حةال�لمات املفتاح: 

Summary: 

Through this research, we hope to follow the contexts of territorial transformations seen in the Jorf 

El-Melha territorial community, noting the geographic, historical, and social factors that have 

contributed to the city of Jorf's rise from a small douar to a particular village center to an urban 

community, a key territorial element of the urban network in the Sidi Kacem region. You are aware 

of the accelerated dynamism in the demographic and economic spheres, which is characterized by 

speed and the transformation of the economic base, or on the spatial level, which is marked by a 

quick sweep of the terrain and the cohabitation of urban models that blend the planned and the 

haphazard with the manifestations of urban and rural areas. 

Keywords: Jorf El-Melha - Spatial changes - Historical contexts - Territorial dynamics. 
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   املقدمة 

وسمت    عرف ال�ي  ا�جالية  الظواهر  من  مجموعة  القرن  املغرب  االنتقالم،  20حقبة  أبرزها   الديمغرا��،  لعل 

ق صبغة  ذو  بلد  من  باالنتقال  حضري املقرون  بلد  إ��   معها   خلقت  سريعة  بدينامية  الظاهرت�ن  اتصفت  .رو�ة 

 قاسم  سيدي  إقليم  يكن   لم  السياق،  هذا  و��   .�� ا�جماعات ال��ابية  التنمو�ة  و�عقيدا��ا  مجالية-سوسيو  إش�االت

قد  .عامة  املغرب  مجال  عرفها  ال�ي  التحوالت  من   صغرةم  صورة  إال دراستنا    مفرغم  بمجال  البشري  االستيطان 

عيش نوعا من  �  هذا ا�جال ال��ا�ي  فقد ظل  ،"الغرب "  باسم  تار�خيا  عرف  واسع  وجغرا��   قب��  ح��إ��  الذي ينت�ي  

الفر���ي االستعمار  دخول  مع  وت��تھ  ستتغ��  ما  سرعان  الذي  ا�جا��،  باملنطقة  ذيال  االستقرار   مؤهالت   وجد 

،  )1()2م462892  ��(بحوا  رفع�� مساحة ا�جال ال��ا�ي إلقليم سيدي قاسم، ال�ي تقد  .باملغر�ة  وصفها  يمكن   فالحية

ال��تيب    تصنفوال�ي   القنيطرة،  صعيد  ع�� ��  سال  ر�اط  هذا املساح  حجم  حيث  من   الثالثة  برتبة  جهة   �� ة. 

التار���  القروي   خمس   إ��   اإلداري   تصنيف   حسب  تتوزع  ال��ابية،  ا�جماعات  من   مجموعة  تتواجد  ، االمتداد 

الناشئة)  قرو�ة  جماعة  وعشرون  وأر�عة  حضر�ة،  جماعات القرو�ة  املراكز   حسب   بلغ  س�ان  عدد   بمجموع  ،(مع 

 بالوسط  الس�ان  �سبة   وتقدر.  �سمة   522070  مجموعھ  ما  )2(2014  لعام  والسك�ى  للس�ان  العام  اإلحصاء  نتائج

،  باإلقليم  االسر  عدد  مجموع  أما%.  67.74  القروي  بالوسط  الس�ان  �سبة  تتجاوز   ح�ن  ��   ،%32.262:ا�حضري 

إ��    ،اإلشارة �� هذا السياق   وتجدر.  القروي  بالوسط  األسر  من %  61.92  �سبتھ   ما  �ستقر  أسرة،  99191  وصل إ�� 

ا�ح�� لإلقليم    أن  يتوفر ع��ا�جا��  ا�حقبة االستعمار�ة  واحدة فقط  حضر�ةنواة    �ان   مدينة   �عت��  حيث،  قبل 

.  للمنطقة  الفر���ي  االستعمار  قبل  �ش�لت  ال�ي  املنطقة  ��   )3(األو��   ا�حضر�ة  النواة  ب�ن  من _زاو�ة_قاسم   سيدي

 
 . 19)، ص2006(القن�طرة، المط�عة السر�عة،1)، ط 1) عمار حمداش، دفاتر طالب علم االجتماع: تقن�ات ال�حث السوسیولوجي(رقم1(
 .19نفسه، ص  )2(
  �ح�ط  الهجاء  حروف  على  مرتب  قاموس(األقصى  المغرب:  المغرب  معلمة  ،" قاسم  سیدي"  الش�كر،   م�ارك:  أنظر   الموضوع  هذا  حول  للمز�د  )3(

 للتأل�ف  المغر��ة  الجمع�ة  المغرب، (  ، )15  ج ) (  األقصى  للمغرب  الحضار�ة  و  وال�شر�ة  والجغراف�ة  التار�خ�ة  الجوانب   �مختلف  المتعلقة   �المعارف
    .5216ص ،) 2004  والنشر، والترجمة
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  ا�حالية،   اإلقليم  عاصمة  أي  قاسم  سيدي  مدينة  ع��   أطلقوا  لإلقليم،  ال��ا�ي  ا�جال  ��   املستوطنون   حل  وحينما

 . PETIT-JEAN اسم

 االجتماعية   التحوالت  من   مجموعة  قاسم  سيدي  إلقليم  ال��ا�ي  ا�جال  سيعرف  املا��ي،  القرن   �سعينيات  �� 

وع�� ضوء .  قليمباال  وا�جال  اال�سان  ع��   ا�عكست  ال�ي  وغر�ھ،  وشرقھ  وجنو�ھ،  شمالھ  ب�ن  متجا�سة  غ��  وال��بية

فأين تجلت أبرز التحوالت    ما سبق تتبلور اإلش�الية املؤطرة للورقة البحثية، والس �سوغها وفق األسئلة التالية:

 وما �� أبرز االليات ا�حركة لها.  ا�جالية وال��ابية �� إقليم سيدي قاسم؟

  :الدراسة  الغاية من

نتو�� من هذه الدراسة ابراز أهم العوامل ال�ي �انت وراء عملية التحوالت السوسيوتر�ية بجماعة جرف امل�حة، 

إ�� قضية    �ش�ل قطبا حضر�ا ع�� صعيد إقليم سيدي قاسم، هذا من جهة ومن جهة أخرى اإلشارةال�ي أصبحت  

  التنمية األساسية ��ذا املركز ا�حضري الصاعد.

 ت: والفرضياإش�الية 

ال��ابية  الديناميات  ب�ن سرعة  العالقة  تقارب  وال�ي  البحثية،  للورقة  املؤطرة  تتبلور اإلش�الية  ع�� ضوء ما سبق 

األسئلة التالية: أين تجلت أبرز التحوالت ا�جالية وال��ابية ��   إ��   يمكن تفكيكهاووقعها ع�� التنمية ا�جالية، وال�ي  

قاسم؟   سيدي  جرف إقليم  جماعة  مستوى  ع��  ال��ابية  التنمية  واقع  هو  وما  لها؟  ا�حركة  االليات  أبرز   �� وما 

 لإلجابة عن اإلش�الية، قنا بصياغة فرضيات سنعمل ع�� اثبا��ا أو تفنيدها و�� �التا��: امل�حة؟

العقار�ة  الفر  - باملؤهالت  أساسا  مرتبطة  امل�حة  جرف  جماعة  عرف��ا  ال�ي  ا�جالية  الدينامية  األو��:  ضية 

 والتحوالت الوظيفية؛

الفرضية الثانية: الدينامية السريعة ال�ي عرف��ا جماعة جرف امل�حة لم تواك��ا طفرة ع�� مستوى االعداد  -

 والتنمية ال��ابية. 

  وأدوا��ا الدراسة �� ن�ج املعتمد م
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تجمع   من�جية  مقار�ة  اعتماد  املتعلقة تم  السوسيوتار�خية  املعطيات  تحليل   �� الوصفي  واملن�ج  التار���،  املن�ج 

بموضوع  طالع ع�� املصادر واملراجع املتعلق  اال   من خالل  لبيبليوغرا�� االعمل  كما استعنا ب  با�جال ال��ا�ي املدروس.

الدراسات   السوسيولو��، والتار��� وا�جغرا��؛�� ا�حقل    م��ا   واملفاهيمية، وخاصة، من الناحية النظر�ة  البحث

البحث؛ مع موضوع  تتقاطع  ال�ي  الرسمية  السابقة  للتخطيطإحصاءات  السامية  املندو�ية  -1994(نتائج إحصاء 

االستشرافية)  -2004-2014 اإلحصائية  امل�حة؛    مونوغرافياتاسقاطات  جرف  ا�جماعات  جماعة   ال��ابيةوثائق 

ا�جماعة عمل  املعاينة    ؛ك��نامج   �� املتج��  امليدا�ي:  ع��    امليدانيةواملالحظ  العمل  عالوة  العمل واملقابالت 

 . ا�خرائطي

 مجال الدراسة 

جرف تت�ون جماعة    .التا�ع جهو�ا إ�� جهة الر�اط سال القنيطرة  ، تن�ي جماعة جرف امل�حة إ�� إقليم سيدي قاسم

�� جماعة    تتواجد�سمة.    28671، ب2014امل�حة من ساكنة تقدر حسب نتائج اإلحصاء العام للس�ان والسكنة  

اس��اتي��  ا�خاصة:م��اتمن    موقع  جماعة  ھ  امل�حة  من حضر�ة    جرف  مجموعة  ذات    وسط  ال��ابية  ا�جماعات 

القرو�ة؛   رقم    مرورا�خصائص  الوط�ي  الشمال  13الطر�ق  ومدن  فاس  مدينة  ب�ن  جرف   ؛الرابط  جماعة  قرب 

وا�جهوي،  _�سبيا_امل�حة الوط�ي  الرئيسية ع�� صعيد  املدن  ب�ن   من مجموعة من  تبعد  ال�ي  املسافة  تقدر  حيث 

فاس كمدينة  �لم،    100؛ �� حدود  القنيطرة وجهة فاس مكناسمدن جهو�ة تدخل ضمن نطاق جهة الر�اط سال  

ا ومدينة  ا�حضر�ة؛  ...إ�خ لقنيطرة  ومكناس  امل�حة  جرف  م  جماعة  مو   ن قر�بة  ا�حديدة كلساصالت  اشبكة   ك 

  بمدينة إقليم سيدي قاسم.توجد  �لم 30بحوا�� 
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 ومعلمها ا�جالية  والتضاريسية ظروفها املناخية حدودها ال��ابية و جماعة جرف امل�حة   أوال:

 ا�حدود ال��ابية �جماعة جرف امل�حة  -1

امل�حة وجد  ت جرف  يظهر)4(جماعة  هو  كما  حيث  قاسم،  سيدي  إقليم  شرق   �� خالل  ،  تحيط   من  ا�خر�طة، 

 . بجماعة جرف امل�حة من جميع ا�جهات ا�حدود ال��ابية �جماعة ملرابيح

 ا�حدود ال��ابية �جماعة جرف امل�حة ، 1ا�خر�طة رقم 

 

 2015اعداد الباحث، املصدر التقسيم ال��ا�ي 

تتموقع   الذي  ال��ا�ي  ا�حيط  االمتداد،   فيھيتسم  هذا  ع��  يط��  حيث  القروي،  بطا�ع  امل�حة  جرف  جماعة 

 والت�ج��، وتر�ية املاشية.  زراعة ا�حبوبالناشط االقتصادي الفال�� املرتبط ب

 

 
 هذا   حال�ا،  المدینة  هامش   على  المتواجدة  األماكن،  أحد  إلى  نس�ة،  المتداولة  مصدر الروا�ة الشفو�ة  حسبسمیت جرف الملحة بهذا االسم    )4(

 المنزلي،  االستخدام  أجل  من  الساكنة  طرف  من  القد�م  في  الملح  استخراج  یتم�ان    ومنه  �الملوحة،  تر�ته  تتمیز  ،"جرف"  جغراف�ة  طب�عة  وذ  المكان
 عموما هناك عموض حول تسم�ة جرف الملحة.   !؟الب�ع و�ذا
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 الطبي�� للمجال ال��ا�ي �جماعة جرف امل�حة اإلطار  -2

الطبي�� بخصائصھ ا�جغرافية واملناخية والبيئية من عوامل املؤثرة �� س��ورة ا�جال االجتما��، سواء   اإلطار�عد  

اإلشارة   فإن  وعليھ،  االقتصادي،  أو  العمرا�ي  التوسع  الناحية  دينامية   الطارل من  تناول   �� أهميتھ  لھ  الطبي�� 

ون عامال من عوامل ا�جذب أو طرد، ع�� املستوى من شأ��ا أن ت�  إذاالجتماعية والعمرانية بمنطقة جرف امل�حة.  

 االجتما�� واالقتصادي.

 واملوارد املائية والتضاريس   درجة ا�حرارة والتساقطات  -أ 

مجال ع��  امل�حة  يط��  لها  )5(جرف  املتاخمة  ال��ابية  درجة امل،  وا�جماعات  متوسط  فيھ  يتباين  املتوسطي.  ناخ 

والف��ة   أبر�ل،  إ�� شهر  أكتو�ر  املمتدة من شهر  الف��ة  ب�ن  إ�� شهر شتن��؛  الثانية  ا�حرارة  املمتدة من شهر ماي 

 تتم�� الف��ة األو�� بدرجة ا�حرارة منخفضة؛ ل�و��ا ف��ة فصل ا�خر�ف، والشتاء، والر�يع.

   �� تدخل  ف��ة  ل�و��ا  ا�حرارة،  درجة  بارتفاع  الثانية،  الف��ة   �� ا�حرارة  درجة  تتم��  الصيف،  نطاق  بينما  فصل 

ب�ن   ا�حرارة  درجة  معدل  األق��ى  8و���اوح  ا�حد  و��  األد�ى،  ا�حد   �� ��   ،درجة  41  درجات  متوسطي  معدل  مع 

  480درجة. أما �� يخص التساقطات املطر�ة، فتعرف املنطقة �ساقطات مطر�ة بمعدل سنوي يقدر ب  18حدود  

و���اوح ، السهول، والهضاب، والتالل،  )6(جرف امل�حة، ثالثة أنواع من التضاريسا�جال ال��ا�ي ��    �ط�� ع�� و   ملم.

البحر.  ام��   23  و،    ام��   330  ارتفاع املنطقة بحوا��  لها، تتعلق بو   عن سطح  ينب�� اإلشارة  ال�ي  اد ومن املالحظات 

 �لم، والذي يمر من ناحية ا�جنوب. 4بحوا��  جرف امل�حة ركز مدينةميبعد عن إذ  ؛ورغة

 

 

 
 ،  PAC(2015-2021) المعط�ات المتعلقة بدرجة الحرارة والتساقطات، مأخوذة من المصادرة التال�ة: برنامج عمل جماعة توغیلت(5(

Plan d’actions communal-JORF EL MELHA 2016-20121 
 ) المعط�ات المتعلقة بدرجة الحرارة والتساقطات، مأخوذة من المصادرة التال�ة: 6(

 ، PAC(2015-2021توغیلت( برنامج عمل جماعة
Plan d’actions communal-JORF EL MELHA 2016-20121 
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افية �جماعة 1قصاصة رقم   جرف امل�حة : منطقة الطو�وغر

 

افية املصدر  الطو�وغر ا�خرائط  وا�خرائطي  :  العقاري  وامل�ح  العقار�ة  للمحافظة  الوطنية  مدير�ة    للو�الة 

 ) ANCFCC(ا�خرائط

 جماعة جرف امل�حة ب ية شبكة الطرقال -3

ب�ن مدينة فاس  ، أهم طر�ق  13رقم    ةالوطنيالطر�ق    عد� الرابط  امل�حة، هذا ا�خط  يخ��ق مجال جماعة جرف 

 ة. فع�� مستواه ت�ون حركة عبور قو� املغرب.وا�جال ال��ا�ي للمدن والقرى ملنطقة شمال 

   ))P4232،(  )P4518( ا�جهوي  طر�ق ،13 رقم الوط�يالطرق املصنفة وغ�� املصنفة (: 2قصاصة رقم 
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  (image2022 CNES/Airbus,image 2022Maxar Technologies)ث،  املصدر: غوغل ار 

الطرق، الطرق املصنفة جهو�ا وغ�� مصنفة مدينة جرف  ، تر�ط مجموعة من  13باإلضافة إ�� الطر�ق الوط�ي رقم  

من م�امن القوة �� ا�جال ال��ا�ي    ؛و�ش�ل شبكة الطرق هذه  امل�حة بمحيطها ال��ا�ي ا�جاور، وا�حيط ا�جاور لھ.

 . �جماعة جرف امل�حة

افية والسوسيو  اقتصادية �جماعة جرف امل�حة-ثانيا: ا�خصائص الديمغر

وكذا من    واالجتماعية  لدالة ع�� الوضعية ا�جاليةاملؤشرات ا�عد املعطيات الديمغرافية والسوسيواقتصادية من  

يمكن  ال�ي  خاللها  املؤشرات  ال��ابية  واقع  قراءة    من  ما،  التنمية  ترابية  املعطيات بجماعة  أهمية هذه  وع�� ضوء 

سنقدم  ال��ابية املتعلقة  ،  ال��ابية  استعراضا�خصائص  خالل  من  امل�حة  جرف  الديمغرا�� ؛  بجماعة  مؤشرات 

الس�انية  تطور باملتعلقة   والكثافة  العمر�ة،  الفئات  وا�جنس،  واالسر،  الس�ان،  جهة  عدد  من  جهة    ؛هذا  ومن 

عرض   والشغل،أخرى  النشاط  الفقر   مؤشرات  ومصادر  والهشاشة،  الفقر،  ملؤشرات  سنعرض  وفيھ  الفقر، 

 . املتعدد األ�عاد

 عدد الس�ان  -1

عدد  ��سمة،    28671،  2014العام للس�ان والسك�ى لسنة    حصاء ال اجرف امل�حة، حسب    بلغ عدد س�ان جماعة

 .3409كثافة س�انية عالية جماعة جرف امل�حة أسرة. �� ح�ن �جلت  5888أسر 

 2020-1994: تطور عدد س�ان جماعة جرف امل�حة  1جدول رقم 

 الكثافة الس�انية االسر عدد  عدد الس�ان  سنة االحصاء

1994 10187 1637 970 

2004 20851 2010 1986 

2014 28671 5888 3409 

2020 33514  .... -- 
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 RGPH2014املصدر: اعداد الباحث، 

 2020-1994: تطور عدد س�ان جماعة جرف امل�حة  1رقم  مبيان

 

 

 RGPH-2014 املصدر:اعداد الباحث، 

 10تطور عدد ساكنة جماعة جرف امل�حة، يتب�ن لنا، أن هناك ارتفاع مهم لعدد الس�ان خالل    من خالل مبيان

ا�حدود ال��ابية ا�حددة  ��    ع ساكنة جرف امل�حةيتوز ومن األهمية بما �ان اإلشارة إ��    �سمة.  7820سنوات قدر ب  

تتوزع إذ  ع��    ل�جماعة؛  سكنية  14الساكنة  الالفت ،  منطقة  ا�حضر�ة،  ل�جماعة  ال��ابية  حدود  ضمن  مصنفة 

 جرف امل�حة.  داخل املدار ا�حضري  الذي �عد من الدواو�ر املتواجدة ،)7(حالة دوار كدادرةللنظر ف��ا 

 والفقر  خصائص االقتصاد -2

 النشاط والشغل  -أ 

امل�حة،    جماعةبتدور �جلة االقتصاد   وهما:   ل�جماعة  االقتصاديقطاع�ن مهم�ن، �شكالن العصب    حول جرف 

، بلغ معدل الصا��  2014وحسب احصائيات املندو�ية السامية    وقطاع البناء واالشغال العمومية.  قطاع التجارة؛

 . مؤشرات النشاط االقتصادي بجرف امل�حة 2 رقم ويعرض ا�جدول  ،%43للنشاط بجماعة جرف امل�حة 

 
المصدر7( الرقعة  2020الملحة  جماعة  مونوغراف�ة:  )  وتعد   ساكنتها   عدد  �قدر  والتي  اجم�عات،  �دادرة  دوار  ساكنة  علیها  التي  الجغراف�ة  . 

  هذه   تزال   فما  �حث،  قروي   المجالي،  مشهدها  یزال  ما   الملحة،  جرف  لمدینة  الحضري   المجال  ضمن   تندرج  مجال�ا  التي  الساكنة  هذه  نسمة،  1915
 . إلخ...الصحي الصرف  وخدمة النظافة، وخدمة والمسالك المعبدة �الطرق  األساس�ة الخدمات  أهم  على  تتوفر ال الساكنة
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 2014جرف امل�حة ب النشاط والشغل: مؤشرات 2جدول رقم 

 جماعة جرف امل�حة مؤشرات

 40.87 املعدل الصا�� للنشاط

 70.28 املعدل الصا�� للنشاط عند الذكور 

 11.27 املعدل الصا�� للنشاط عند اإلناث

 3.47 �سبة املشغل�ن

 3.56 �سبة املشغل�ن الذكور 

 2.72 �سبة املشغالت اإلناث

 )2014RGPH: (املصدر 

جماعة   منوغرافية   �� ا�حينة  املعطيات  خالل  من  يتب�ن  املزاول،  النشاط  نوع  حسب  الساكنة  توزيع  إ��  و�رجوع 

قطاع البناء    �ستوعببينما    ،، من الساكنة النشيطة%65جرف امل�حة. أن قطاع التجارة، ينشط فيھ ما يقدر ب 

 �� أ�شطة مختلفة.  %3و، %2 حوا��  قطاع الفالحة   �شغل. �� ح�ن %30واالشغال العمومية 

 الفقر وأنواعھ  -ب

السوسيولوجية. مظاهره  تتعدد  هناك،  ا�جتمع   �� اإلش�االت  أك��  من  امل�حة،  وجرف  بجماعة  الفقر،    �ش�ل 

 وحسب مؤشرات املندو�ية السامية للتخطيط. 

 2014بجرف امل�حة  الفقر : مؤشرات 3جدول رقم 

 النسب مؤشرات 

 3.08 معدل الفقر النقدي

 0.40 املؤشر ا�حج�ي للفقر

 0.08 مؤشر حدة الفقر
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 12.66 معدل الهشاشة 

 2.53 ا�جموع  –(ب%)   2014�سبة الفقر متعدد األ�عاد  

 0.91 ا�جموع  –(ب%)  2014حدة الفقر متعدد األ�عاد 

 35.89 ا�جموع  –(ب%)   2014مؤشر الفقر متعدد األ�عاد 

 71.26 ا�جموع  –التعليم  –(ب%)  2014مصادر الفقر متعدد األ�عاد 

 19.37 ا�جموع  –ال�حة  –(ب%)  2014مصادر الفقر متعدد األ�عاد 

 5.39 ا�جموع –الولوج للماء والكهر�اء والصرف الص��  –(ب%)  2014مصادر الفقر متعدد األ�عاد 

 3.98 ا�جموع  –ظروف السكن  –(ب%)  2014مصادر الفقر متعدد األ�عاد 

 2.88 ا�جموع  –الفقر النقدي فقط  –(ب%)   2014فقر حسب أش�الھ توزيع ال

 2.33 ا�جموع  –الفقر متعدد األ�عاد فقط  –(ب%)   2014توزيع الفقر حسب أش�الھ 

أش�الھ   حسب  الفقر  والفقر   2014توزيع  النقدي  الفقر  تراكم  للفقر:  الصلبة  النواة  (ب%)، 

 ا�جموع –متعدد األ�عاد 

0.19 

 5.40 ا�جموع –(ب%)  2014الفقر الشامل (بنوعيھ) �سبة 

 RGPH2014: املصدر  

 

 ونوعية املساكنالسكن  ظروف -3

 ظرف السكن  -أ 

السامية  املندو�ية  امل�حة  2014-حسب إحصاءات  ال��ا�ي �جماعة جرف  با�جال  الساكنة  بلغ عدد األسر   ،5888  

ح�ن  أسرة،   تتجاو ��  إحصاء    أسرة  2010  ز لم  االسر 2004خالل  عدد  أن  لنا  يتب�ن  األرقام،  لغة  خالل  ومن   .

املندو�ية املعطيات  وحسب  سنوات.  عشر  خالل  مرات  ثالث  تقر�با  �سبةا  تضاعف  تتجاوز  ال�ي   لسامية  االسر 
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الكراء طر�ق  عن  السكن  مقابل  %24  تحوز  للملك،    %  63.52،  املؤشرات بالنسبة  �عض  اال�ي  ا�جدول  و�قدم 

 املرتبطة ببعض ا�خدمات: 

 ) % مؤشرات ظروف السكن بجرف اللمحة(: 4جدول رقم 

 جماعة جرف امل�حة مؤشرات

 96.93 الصا�ح للشرب�سبة األسر املرتبطة �شبكة املاء 

 97.91 �سبة األسر املرتبطة �شبكة الكهر�اء

املياه  لتصر�ف  عمومية  �شبكة  املرتبطة  األسر  �سبة 

 املستعملة 

93.12 

املياه  لتصر�ف  �حية  حفرة  �ستعمل  ال�ي  األسر  �سبة 

 املستعملة 

5.93 

 0.00 املسافة املتوسطة عن أقرب طر�ق معبدة بالوسط القروي 

 RGPH2014اعداد الباحث، املصدر 

 ونوعي��ا مجاالت السكن  -ب

حول   اإلحصائية  املعطيات  ب حسب  السكن  امل�حةنوعية  جرف  مجالجماعة   �� ��جل  التالية ،  النتائج  ال��ا�ي  ها 

 املوثقة �� ا�جدول:

 %نوع السكن بججرف امل�حة  :5جدول رقم 

 آخر  فيالت  شقق دار مغر�ية  سكن  سكن بدائي 

2014 0.07 4.43 88.82 3.70 2.31 0.00 

 RGPH2014: املصدر  اعداد الباحث، 
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لل التعم�� تبعا  جماعةدينامية  �عرفها  ال�ي  امل�حة،    ية  ا  بلغجرف  االشباع   ملركزي ا�جال  فتح    درجة  جيوب ليتم 

ع�� حساب األرا��ي الفالحية ا�جاورة، وكذا من خالل ��جيع البناء العمودي، حيث ��جل تزايد   للسكن   جديدة

�عض التصورات ال�ي و�بدو من خالل    ).R+3ثالثة طبقات(ها  علو   ال يتجاوز   من قبيل البنيات ال�ي  البنيات  حضور 

تضع  قد  املقبل أن ا�جماعة    املشهد العمرا�ي، أنھ من املتوقع �� اس��اتيجية التخطيط ��  يتحدث ع��ا الفاعلون 

 سيتم ف��ا بناء عمارات تتجاوز علو ثالثة طبقات.�عض التجزئات �� خانة التجز�ئات ال�ي 

 ا�حضري بجرف امل�حة العمرا�ي بالوسط صورة املشهد : 3قصاصة رقم 

 

  

 2020، تار�خ التقاط الصورة Google Eartاعداد الباحث، املصدر: 

 الس��ورة التار�خية للتحول ا�جا�� �جماعة جرف امل�حةثالثا: 

   لساكنة جرف امل�حة  األصل القب�� -1

، ال يتأ�ى والدواو�ر والساكنة املتناثرة �� املنطقةة  جرف امل�ح ا�جال ال��ا�ي �يبدو أن تحديد األصل القب�� لساكنة  

ذلك إال بالرجوع إ�� الدراسات التار�خية، واالثنوغرافية ال�ي تناولت "مجال الغرب"، هذا ا�جال التار��� �� ال��اب 

هناك معطيات   الوط�ي، الذي عرف مجموعة من التحوالت وا�حر�ات الس�انية ع�� تار�خھ. ومن ا�جدير باإلشارة،
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  نمتتض   ؛اشتغل حولها اثنوغرافيون وجغرافيون فر�سي�ن، ومنتصفھ،  20  �عود إ�� بداية العقد الثا�ي من القرن 

ومجالية إحصائية  الغرب  معطيات  مجال  ضمن  تدخل  ال�ي  باملنطقة  تتعلق  إ��   .وثقافية  �عود  ال�ي  املراجع  فمن 

، امل�حةوتتضمن مجموعة من املعطيات واملعلومات عن ا�جال ال��ا�ي لساكنة جماعة جرف  ،  ا�حقبة ال�ولونيالية

املتواجدة هناك �� املنطقة، ع�� ضفاف ��ر ورغة وواد سبو و�� تالل املنطقة، نجد دراسة �ل وا�جماعات ال��ابية  

ال�ولونيالية،  :  )9(، وجون لو�وز )8(من ميشو�ل�� �عود �ل من ساكنة املنطقة فحسب تحديدات واألبحاث ا�حقبة 

الدراسات التار�خية ال�ي تناولت "االستقرار البشري �� منطقة الغرب من أواخر �عض  إن  ومالك.  قبيلة سفيان  إ��  

القرن  12 إ�� أواخر  تت�ون من قبائل بر�ر�ة،   )11(. يذهب املؤرخون )10(م"19م  أ��ا  الغرب،  القب�� ملنطقة  �� م�ون 

ا �� ا�جال. ترجع جدور القبائل جرف امل�حة هو امل�ون األك�� انتشار ب  وعر�ية، ويعد امل�ون العر�ي �� مجال ال��ا�ي

ا�جز�رة  شبھ  من  ال�جرة  زمن  املغرب  إ��  الشرق  من  هاجرت  ثالثة  قبائل  إ��  الغرب،  مجال   �� املنتشرة  العر�ية 

قبيلة  وهم:  قبائل  ثالثة  هم  افر�قيا  دخلوا  الذين  العرب  أن  افر�قيا"  "وصف  صاحب  و�ؤكد  املغرب.  إ��  العر�ية 

. هذا بوجھ عام. وتفرعت مع مرور الزمن هذه القبائل إ�� بطون من "القبائل )12(معقل حكيم، وقبيلة هالل، وقبيلة

 
، نجد مجموعة من المعط�ات األساس�ة المتعلقة ب�عض الدواو�ر في المنطقة، من قبیل عدد سكان  ) في متن هذا ال�حث الذي قام �ه م�شو�لیر 8(

 الدوار، وممتلكاته من الدواب، و�بیر اجماعة ذلك الدوار، والزاو�ة...إلخ:  
- Michaux Bellaire, Le Gharb, 25 pl., p. 1-480, Archives marocaines, t. XX (1913): publication de la 

Mission scientifique du Maroc. 

تعلقة ) في متن هذه الرسالة التي قام بها أحد الجغارفة الفرنسیین، تم اإلشارة فیها لمجموعة من المعط�ات القبل�ة والطب�ع�ة والسكان�ة الم9(
 �منطقة الغرب.  

- J. Lecoz, Le Rahba, fellah et colons, étude de géographie régionale, thèse d Etat, 2 tomes, Rabat 

1964. 

القرن  10( أواخر  من  الطب�ع�ة  و  الظرف�ة  المعط�ات  و  الرسم�ة  التوجهات  بین  الغرب  منطقة  في  ال�شري  "االستقرار  البوعناني:  المصطفى   (
 . 120إلى ص   81، من ص  2008-2007/  6  -5مجلة الجمع�ة المغر��ة لل�حث التار�خي. عدد   م".19ه/ 13م إلى أواخر القرن  12ه/ 6
ندوات 11( سلسلة  �القن�طرة،  اإلنسان�ة  والعلوم  األدب  �ل�ة  منشورات  المجال"،  و  اإلنسان  الغرب:  "منطقة  أنظر:  الموضوع  هذا  في  للمز�د   (

 . 2008-2007/  6 -5. و"منطقة الغرب: التار�خ والمجتمع"، مجلة الجمع�ة المغر��ة لل�حث التار�خي. عدد   3ومناظرات رقم 
ص   ،) 1983  اإلسالمي،  الغرب   دار  بیروت،(2ط   األخضر،   �محمد   حجي  محمد   ترجمة  افر�ق�ا،   وصف  الفاسي،   الوزان   محمد  بن   الحسن )  12(

48 . 
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األعرابية: الهاللية، واملعقلية وغ��ها من البطون الصغ��ة ال�ي �ش�� إل��ا املصطفى البوعنا�ي، دخلت إ�� املنطقة �� 

إ��  امليالدي  الثا�ي عشر  ال�جري  القرن السادس  �جري والتاسع عشر   13حدود القرن    ف��ات زمنية متفاوتة من 

إ�� أر�عة فروع:  ب�ي عامر؛  ور�اح؛ وسفيان؛ و هوازن.   )14(وحسب ا�حسن الوزان، تنقسم قبيلة هالل  .)13(ميالدي"

البوعنا�ي من   و�نو مالك وطليق؛ وحسب دراسة املصطفى  ر�اح وخلط وسفيان  و�عد �ل من فروع قبيلة هالل؛ 

الغرب منطقة   �� استقرت  ال�ي  الك��ى  القبلية  املو��    .)15(التجمعات  عهد  ففي  الكرونولو��،  املعطى  وحسب 

)؛ أصبحت منطقة الغرب ك�ل، �� قبائل بنو مالك، و سفيان بما �� ذلك العرائش، و�� ��  1824-1792سليمان (

  .)16()1817عمالة واحدة، تول هذه العمالة الفقيھ حمدون بن عبد الرحمن بن ا�حاج السل�ي(تو�� 

هو تفنيد املعطى القول، إن الشاهد من سرد هذه اللمحة التار�خية عن مجال الغرب، واألصل القب�� للساكنة و 

النواة الس�انية األو�� لساكنة املناطق �� ؛ ال�ي تؤكد ع�� أن  ونواح��ا  جرف امل�حةحول أصل ساكنة  "املونوغرا��"  

وغ��ها من البطون الصغ��ة_   �� امتداد للمجموعات البشر�ة _الهاللية، واملعقليةجماعة ملرابيح وتوغيلت  �ل من  

الغر�اوي. ا�جال  استوطنت  ساكنة  ال�ي  جذور  ترجع  االثن�ن  ومنھ  سوق  إ��   /تخوم  امل�حة  مالك   قبيلة  بجرف 

 )17(وسفيان

 سوق االثن�ن وجرف امل�حة  -2

با�جال ال��ا�ي �جماعة جرف امل�حة، من أقدم األسواق �� املنطقة،   �ل سوق االثن�ن املنظم �� �ل يوم اثن�ن�ش 

التار���   السياق  حيث  من  املنطقة  مجال   �� الرئيسية  املعلمة  هو  السوق  هذا  من  ويعد  السوق  وهذا  ا�جا��. 

 
 . 6318)، المرجع السابق، ص 19) المصطفى البوعناني، "الغرب"، معلمة المغرب(ج  13(
   .49) الحسن الوزان، المرجع السابق، ص14(
الستقرار ال�شري في منطقة الغرب بین التوجهات الرسم�ة و المعط�ات الظرف�ة والطب�ع�ة من أواخر  ) للمز�د أنظر: المصطفى البوعناني،"ا15(

 م"، المرجع السابق. 19ه/ 13م إلى أواخر القرن 12ه/6القرن 
 .  6317. ص19) مصطفى البوعناني، "الغرب"، معلمة المغرب ج  16(
اعداد17( الغزوي،  أحمد   شهادة  لنیل  أطروحة  قاسم،  سیدي  �إقل�م  وتوغیلت  المراب�ح  جماعتي  حالة:  القروي   �الوسط  التراب�ة  والتنم�ة  المجال   ) 

   . 116، ص 2015 القن�طرة-طفیل  ابن جامعة-اإلنسان�ة والعلوم اآلداب �ل�ة الجغراف�ا، في الد�توراه 
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تقديم   ملدينة جرف امل�حة. ولن يتأ�ى معرفة مساهمة سوق اثن�ن اال من خاللالعوامل املباشرة �� عملية اشعاع  

   أهمية السوق ودوره �� ا�جال ال��ا�ي.عرض وج�� عن 

حيث يحتل هذا االخ�� م�انة مهمة   ،)18(من خصائص ثقافة اإل�سان الغر�اوي_الفالح_ اهتمامھ �سوق األسبو�� 

رموز  من  رمز  هو  فالسوق  ا�جا��  البعد  حيث  من  أما  االجتما��،  �عد   �� هذا  واالقتصادي،  االجتما��  زمنھ   ��

العام الثقا��  تبدو ب  )19(املشهد  إذ  املصغر؛  ش�لها   �� ا�حلية  الثقافة  صدى  والسوق  ال  وكيف  الغرب،  منطقة 

�  �� مشهد   �� املعالم  باملنطقة.  وا�حة  سوق  �ل  مونوغرافية  و �  تناولت  ال�ي  التار�خية  املصادر  �عض  حسب 

لو�وز)وجغرافية   وجون  الغرب(ميشو�ل��،  منطقة   منطقة   �� األسواق  اشهر  من  التالية  األسواق  من  �ل  �عد 

دار ؛ من بي��ا: سوق االثن�ن بمشرع بلقص��ي؛ وسوق السبت �سوق ا�جمعة ا�حوافات؛ وسوق ا�خميس ب)20(هناك

وجمعة  امل�حة؛  بجرف  االثن�ن  بيوم  اثن�ن  وسوق  قاسم،  �سيدي  ا�خميس  بيوم  ا�خميس  وسوق  الكداري؛ 

ا�حقبة   قبل  وجدت  ال�ي  الغرب  منطقة   �� التار�خية  األسواق  �عض  ع��  االطاللة  هذه  فبعد  ا�خنيشات...إ�خ. 

اثن� سوق  عن  ا�حديث  إ��  االن  ننتقل  لليوم،  واستمرت  وخاللها  اجمعة االستعمار�ة  وسوق  امل�حة،  بجرف  ن 

 . )21(با�خنيشات الذي تحول ليوم السبت العتبارات دينية

السوق األسبو�� بجرف امل�حة �ل يوم اثن�ن، من األسواق األسبوعية التار�خية �� املنطقة، كسوق السبت   �عقد 

امل�حة �جرف  ال��ا�ي  مجال   �� بارزة  تنظيمية  معلمة  اثن�ن،  سوق  تنظيم  ش�ل  ولقد  تتش�ل   با�خنيشات.  أن  قبل 

��ا هذا ا�جال، بل إن  ا�جماعة ال�ي �ش��ر  مدينة جرف امل�حة �عرف ��ذا السوق. الذي ، وما يزال أحد السمات 

مدينة إ��  وتحولھ  االجتما��،  ا�جال  �ش�ل   �� املساهمة  العوامل  من  عملية .  �ان   �� بارزا  دورا  السوق  لعب  إذ 

  .ا�جذب ال��ا�ي، خالل س��ورة �ش�ل مدينة جرف امل�حة 

 
 . 27)، ص 2007السر�عة، (القن�طرة، المط�عة 1)، ط4و3بوسلهام الكط، من وحي التراث الغر�اوي(ج) 18(
 . 27بوسلهام الكط، من وحي التراث الغر�اوي، المرجع السابق، ص ) 19(
 . 32- 31اللقاء نظرة على خر�طة أماكن األسواق وأ�ام تنظ�مها أنظر: بوسلهام الكط، من وحي التراث الغر�اوي، المرجع السابق، ص )  20(
 . 27ع السابق، ص الغر�اوي، المرج بوسلهام الكط، من وحي التراث) 21(



 المجالیة ورھان تحقیق التنمیة: التحوالت 
 جماعة جرف الملحة بإقلیم سیدي قاسم  

 

 
22022 دجنبر  21   18 الصفحة     

التجارة، و�ن �ان هذا هو األساس بل �ان لھ ال يقتصر دوره فقط ع��  ،  )22(""بكري لقد �ان سوق اثن�ن �� حقبة  

التجارة.   ملا يقدمھ من فرجة وفول�لور توازي  الثقافة ا�حلية هناك، نظرا  �� إعطاء صورة عن نمط  دورا أساسيا 

، حسب الرواية الشفو�ة. من املعلوم  ا�ختصم�ن  ب�ن  و�ان أيضا محطة أسبوعية للمفاصلة �� القضايا والن�اعات

�غطي  السوق  �ان  حيث  امل�حة،  �جرف  املتاخمة  املنطقة  نوا��  جميع  من  الس�ان  لھ  يتوافد  �ان  السوق  أن 

�لم تقر�با، أي �ان يتوافد عليھ ساكنة الدواو�ر ال�ي م��ا من تبعد عن    15  إ��تقر�با    تمتداحتياجات الساكنة ال�ي  

من   بأك��  التقليدي...إ�خ.    �لم، 20السوق  التطبيب  البيع..أو  أو  التبضع  أجل  سوق من  �عد  اليوم  املعلوم  ومن 

األسواق   أك��  من  اإلقليم  االثن�ن  صعيد  املاشية(االبقع��  عرض  ف��ا  ي�ون  املاعز)  ال�ي  األغنام،  مقارنة  ار، 

يقول   ما  حسب  جدا  متباين  األخرى  ا�حلية  املاشية.باألسواق  تجار  قوة  أحد  ضوء  �عد    وع��  من  السوق  كراءه 

  2021بلغة كراؤه سنة  ة بمبلغ سنوي مهم؛ حيث  �عود ع�� خزانة ا�جماعة املاليذي  املداخل السنو�ة ل�جماعة ال

 مليون سنتيم. 450بحوا�� 

لعامل  بالذكر  وا�جدير نظرا  تار�خھ،  ع��  مرات  ثالثة  وتنظيمھ،  اقامتھ  م�ان  تحول  اثن�ن  سوق  أن  دينامية ال، 

(قائد قيادة ا�حديثة بجرف وال�ي �انت بداي��ا �� حقبة أحمد ا�حجو�ي  وتوسع حركة التعم�� با�جماعة،  ا�جالية

املو��امل�حة) عبد  ولد  عالل  وا�حاج  ا�حلية،  ا�جماعة  اللذان بصمالقرو�ة)-(رئيس  ب؛  تدب��هما،  حقبة  اللمسات  ا 

 . )23( األو�� �� وضع لبينات مدينة جرف امل�حة

 والقيادة  القرو�ة ا�جماعة  -3

إدار�ا   يتبع  امل�حة،  وجرف  توغيلت  �جماعة  ال��ا�ي  ا�جال  �ان  املا��ي،  القرن  ستينيات  جماعة �خالل 

،  1975سنة    و��   .سيدي قاسم، جهة الغرب شراردة اب�ي حسن ا�خنيشات(مركز حضري)، دائرة حد �ورت، إقليم  

 
التار�خ )  22( من  القر�ب  الماضي  إلى  لإلشارة  المحلي  االجتماعي  الس�اق  في  �ث�ف  �شكل  تستعمل  �لمة  هي  �كري  زمن  أو  �كري،  حق�ة 

 المعاصر. 
 القائد و   الملحة  ) للمز�د من االضاءات حول شخص�ة �ل من الحاج عالل ولد عبد المولى وأحمد الحجو�ي، أنظر مقال: ادر�س �رم، "جرف23(

 مدینة"، في موقع هو�ة بر�س، على الرا�ط االتي: إلى تحول سوق  قصة.. عالل الحاج والرئ�س الحجو�ي
http://howiyapress.com/%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8%D9%8A-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D/9%84 

http://howiyapress.com/%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84/
http://howiyapress.com/%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84/
http://howiyapress.com/%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84/
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تم احدث جماعة ترابية قرو�ة �� املنطقة تحمل اسم جماعة جرف امل�حة ال�ي ست�ون ساهرة ع�� ا�جال ال��ا�ي  

 الذي يضم مدينة جرف امل�حة، وا�جال ال��ا�ي �جماعة ملرابيح حاليا.

خالل   ا�جديدة  ال��ابية  القرارات  أثر  ترابية ع��  جماعات  احداث  مشروع  عن  سيعلن  املا��ي،  القرن  �سعينات 

توغيلت،   جماعة  احداث  بي��ا  من  �ان  حضر�ة،    إدار�اء  رتقاال واجديدة،  جماعة  إ��  امل�حة  جرف  ليتم  بجماعة 

لها،    يال��ا�ا�حاق ا�ح��   تا�عا  �� نفس السنة من    رابيحملجماعة  بالقروي الذي �ان  . و��ذا 1992ال�ي تم احدا��ا 

 جرف امل�حة، �� املنطقة.-املستجد ال��ا�ي بمنطقة، سيتم ت�و�ن أول لبنة حضر�ة 

 جرف امل�حة خالل مرحلة القرو�ة -أ 

، لم يكن ا�جال ال��ا�ي �جماعة جرف )24(ي  املا��  القرن   قبل سبعينياتهذه املرحلة، ال�ي يمكن حصرها    �� اطار

قائ عن �ان    بلبذاتھ،    امامل�حة،  قرو   عبارة  ومن  �ل  عتا�  يمجاال  االدار�ة.  الناحية  من  ا�خنيشات  ال��ابية  جماعة 

جال الذي شيدت عليھ مدينة جرف امل�حة سوى مجال ترابية زراعيا،  ا�لم يكن  واالجتما��    االقتصاديةالناحية  

الفالحية من �ل ا�جوانب، خاصة الضيعات املنظمة وذات ا�حجم الكب��، ال�ي �انت �� حوزة    الضيعات  ھتتناثر في

�انت ساكنة املنطقة متناثرة �� تخومھ،  و املعمر�ن الفر�سي�ن، و�عض اقطا�� املنطقة خالل حقبة االستعمار�ة،  

 ا.غ��هو �� دواو�ر تا�عة اليوم �جماعة ملرابيح 

�انت عبارة عن يد  ا�جال ال��ا�ي ملدينة جرف امل�حة  ب  استقرت�عد أول ساكنة  فحسب �عض الروايات الشفو�ة،  

منازال لهم، ليش�لوا دوار   وا عل��اشيد  الذي قدم لهم قطع أرضية صغ��ةضيعة املرني��ي،  ب  عاملة فالحية �شتغل

 وصف ا�ح�� املتداول.  الأو عز�با حسب 

ال�ي    خالصة ال��ا�ي  با�جال  نواة س�انية  أول  إن  امل�حة،  شيدتالقول،  املرني��ي  عليھ مدينة جرف   .�ان بضيعة 

بخصوص �عدد   قرب مركز ا�جماعة والقيادة �جرف امل�حة.ال��ابية    تھت�ونت وحدفقد    وفيما يتعلق بدوار االثن�ن

�عض   حسب  املرحلة،  هذه  خالل  الشفو�ةالساكنة  حسب  الروايات  تقدير  أع��   �� ت��اوح  �انت    30عض  الب، 

 
 في هذه الحق�ة، سنسترشد �الروا�ة الشفو�ة التي استقصیناه من خالل مجالستنا ل�عض االفراد الذین لهم معلومات عن تار�خ جرف الملحة. ) 24(
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مسكنا، أو "�انونا " حسب �عب�� ا�ح��. هذه ال�وان�ن/ أي وحدة عائلية/أسرة، يمكن اف��اض أن �ل أسرة تت�ون 

إن �  االف��اض  وع�� ضوء هذا  أبناء،  وخمسة  وزوجة  زوج  يتجاوز  من  ال  الساكنة  من    210ح فعدد  �سمة. هذا 

(قبل   �ان معروف خالل هذه املرحلةناحية عدد ال�وان�ن وأفرادها. أما من الناحية ا�جالية، فمجال جرف ا�حلة،  

"سوق    سبعينيات) معلمة  فهناك  معالم؛  عنھ  ثن�ن"االبثالثة  تحدثنا  و الذي  نتحدث  ،  املقدار" اآلن  "دور   معلمة 

 ومعلمة الف��مات. ومعلمة "�انتينا"

الف��ة، تم��ت بالقرب من منطقة �س�ى حاليا امل  املنازل   من محدود  جرف امل�حة، �عدد    جماعة  خالل هذه  تناثرة 

�� منطقة الغرب   بناء املساكن   ومن املعلوم أن  (باملقدار حسب �سمية ا�حلية)  بال��اب  مشيداجلها    �ان  املرني��ي،

منطقة ب  التقليدية  خاص ببناء املساكن   ا�عد نموذج�ان جلھ مب�ي باملقدار، هذا النوع من املواد �� بناء املساكن  

 .)25( الغرب

(=  "�انتينا"  ايطلق عل��  خالل هذه املرحلة، بناية  امل�حة  �� تراب جرف  ةاملشيد  أن من ب�ن البنايات  جدير باإلشارة،

هناك،  اخوان)  �انتينا الفر�سيون  املستوطنون  شيدها  خمارة  و��  ع��  ،  شاهد  و��  باملنطقة،  تواجدهم  خالل 

الزرا��  ح  الذي  الفر���ي،-االستيطان  نظرا  ا�ان  بقوة،  ال��بة ال�ي  �خصوصيات  لضرا  ناحية  من  ا�جال  ��ا  يمتاز 

قة، وعليھ تم �شييد مجموعة ملاء، حيث جذبت هذه املعطيات االستيطان الزرا�� للمنطوفرة االصا�حة للزراعة و 

 إ�� الدولة �� اطار األرا��ي املس��جعة.  ملكي��ا ، ال�ي ستؤولمن الضيعات الفالحية الك��ى هناك

 جرف امل�حة   ا�جماعة القرو�ةتأسيس  -ب

حدثت القرن املا��ي،    اتنيثمانيسبعينيات و املرتبطة بمرحلة    تنظيم اإلداري املتعلق با�جماعة ا�حليةال�� خضم  

مستجدات ع�� التقسيم ال��ا�ي لتلك املرحلة، حيث ستصبح حد �ورت دائرة، وسيتم خلق قيادة جديدة أعطيت  

ستأسس جماعة جرف امل�حة القرو�ة. ال�ي �� حاليا مدينة جرف امل�حة وا�جماعة   �جرف امل�حة. �� هذه املرحلة،

للمرابيح. هذه    ال��ابية  التعم��    ستدشن   املرحلة،فخالل  مرحلة  انطالق  ع��  األو��  امل�حة.  ب اللمسات  ففي  جرف 

 
السكن  )25( �رزاي،  شعیب   �الغرب  المسقي  �القطاع  الد�مغرافي  �الضغط  عالقته  في)  الفالحي( الر�في  موسى  جامعة  منشورات  وعواق�ه، 

 . 6) مداخلة منشورة على موقع منشورات األستاذ الكرازي). ص 2006الد�الي(الجدیدة، �ل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، 
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 وقائد قيادة جرف امل�حة ،  تذكر دور الذي قام بھ �ل من رئيس ا�جماعة ا�حليةبجرف امل�حة،    ا�جماعيةالذاكرة  

  عا�ى  حاد  بجفاف  سنواتھ  �عض  تم��ت  الذي  الزمن   ذلك  ��   "  ا�حاج عالل والقايد ا�ججو�يعن  ن  �فحسب ما دو 

  عن   الذاتية  والتنمية  للتشغيل  حال  القائد  ابتكر  أن   ف�ان  السا�غة   من   ونحوه  ا�جفاف  لسنوات  نظرا .الس�ان  منھ

االثن�ن))ومحيطھ  السوق   ��  البناء  ورش  فتح  طر�ق سوق    مع   باتفاق  القديم  م�انھ  من   تحو�لھ  �عد  ،((يقصد 

الرمال واألحجار منھ   باستخراج  ورغة  لواد ا�حاذين  سواء ا�جماعة لس�ان شغل فرص  أوجد مما  القروي، ا�جلس

األحجار  بجمع  املرتفعات  دواو�ر   �� الذين  أو  والتكسية،  والبناء  واألرضية  األساسات  وملء  البناء  طوب  لصنع 

ا مطلع   �� البالد  ضر�ت  ال�ي  ا�جفاف  إكراهات  واجھ  و�ذلك  البناء،   �� للراغب�ن  و�يعها   ، لثمانينيات واستخراجها 

بحلول مبتكرة استفاد م��ا الس�ان وا�جماعة والدولة دون ا�حاجة ألي تمو�ل، وثبتت الس�ان �� أرضهم ال�ي تم 

العقاري  االستثمار   �� للراغب�ن  جذب  مصدر  ا�جماعة  صارت  بل  م��ا،  ا�حجر  ا�حجر    ،استصالح  طحن  و�� 

 .)26( ر"وتصفية الرمل وال�ل �س�� �� سالسة ويس

باشرها  ب��اتدوالخطوات  ا�ش�لت  إذن،   عن    ال�ي  املا��ياملسؤولون  القرن  ثمانينيات  خالل  القرو�ة  ، ا�جماعة 

االرهاصات األو�� لوضع لبنات مدينة جرف امل�حة، و�ذكر �� هذا السياق، �غي�� م�ان السوق القديم، ووضعھ �� 

البناء �� جرف امل�حة.  البناء    تصرف "تجزئة" للسكن، قصد خلق دينامية  انتشار   اواسط و�الفعل حدثت ظاهرة 

الظاهرة   هذه  وتحولت  معضلة  الحقاالثمانينيات،  إ��  العشوائي  البناء  ال��ا�ي    ،بفعل  الفاعل  تلك   إبانجعلت 

�� املنطقة، تدور حركة البناء ف��ا �� بالد لها   توسع ا�حضري الضبط دينامية  تمن شأ��ا أن    ول حلا�حقبة يفكر ��  

صفة قانونية �� ملك الدولة. و�الفعل، تم اختيار اس��اتيجية استثمار �� األرا��ي السكنية والتجار�ة، وذلك ع��  

تقع  ال�ي  الدولة  من  األرا��ي  باقتناء  امل�حة  �جرف  القرو�ة  ا�جماعة  ستقوم  حيث  ا�خصو��ي"،  "حساب  مقار�ة 

،  التحف��ي   ��يئة والثمن أشغال الوع�� ضوء  .(ثمن رمزي) ا ال��ا�ي، لتقوم بتجز���ا و�يعها مع �سهيالتضمن مركزه

 تجزئة "خضر".    لعل أولها، والتسهيالت...تم جذب مجموعة من االسر القتناء بقع للسكن أو للتجارة
 

 مدینة"، المرجع السابق.  إلى تحول  سوق  قصة.. عالل  الحاج والرئ�س الحجو�ي والقائد الملحة ) ادر�س �رم، "جرف26(
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 جماعة القرو�ة جرف امل�حة إ�� جماعة حضر�ة ا�ارتقاء  -4

، باعتبارها 1992جرف امل�حة، هو ما ع�� عنھ التحديد اإلداري لسنة    جماعة  إليھوصلت    يذال�عد الطور الثالث،  

  مدينة، جديدة/ناشئة تنضاف إ�� مدن إقليم سيدي قاسم.

 تجز�ئات السكن  دينامية  -أ 

جرف امل�حة احداث مجموعة من التجز�ئات ال�ي ستش�ل العمود �  بالتوسع ا�جا�� من مالمح هذه املرحلة املتعلقة  

(حاليا يمكن اعتباره تصميم ��يئة   الفقري للمدينة الناشئة، �عدما �انت جماعة قرو�ة تتم�� بوجود املركز ا�حدد

من تراب   اتر هكتا  8م، تم احداث مجموعة من التجز�ئات، شغلت ما يقارب  1992ملركز القروي).  فخالل سنة  ا

أ��ا   املرحلة،  امل�حة.ب  طبعتا�جماعة ا�حضر�ة. جدير بذكر خالل هذه  التا��    ا�جدول   و�قدم  ال�جرة نحو جرف 

 :2019إ�� سنة  1992سنة من توضيحا بخصوص عدد التجزئيات املصادق ع�� أحدا��ا 

اقتصادية يتجزئ: 6مجدول رق  وسنوات احدا��ا بمدينة جرف امل�حة   ات السوسيو

 بالهكتار  مساح��ا االجمالية ئات�عدد التجز   صادقة ع�� احداث التجزئة املسنة 

1992 16 7.84  

1996 8 0.94 

2002 2 0.19 

2007 3 0.7 

2014 5 25.07 

2015 4 8.55 

2019 1 17.73 

افية : اعداد الباحث، املصدر   ، املص�حة التقنية ببلدية جرف امل�حة 2020جرف امل�حة   مونوغر
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افية والس�انية بمدينة جرف امل�حة  -ب  ال�جرة أحد العوامل املباشرة �� طفرة الديمغر

فظاهرة والتوسع العمرا�ي،    �عد ال�جرة من ب�ن العوامل األساسية �� دينامية ا�جال من حيث �عده الديمغرا��،

�� ،  ال�جرة وترابية تحوالت    احداث  ساهمت  يؤكد  مجالية  الدراسات،  �عض  وحسب  ثورة ،  أك��  أن  آدم،  أندري 

م، �� ال�ي نجمت عن ال�جرة؛ «إن الثورة الك��ى ال�ي عرفها املغرب �� القرن العشر�ن 20عرفها املغرب خالل القرن 

إن تنّقل الناس والبضائع واألف�ار والتقليدي ب�ن املدن والبوادي، ب�ن ا�حضري والقروي.    �� ان��اء الفصل التليد

القرو�ة» ال�جرة  طرف  من  اكت�حت  قد  املدن  إن  اليوم.  توسع  هناك    .)27(قد  االجتماعية،  العلوم  الناحية  من 

من   سرعت  حيث  ال�جرة،  لدينامية  نتاج  هو  ا�حضري،  فا�جال  ال�جرة،  وعامل  ا�جال  تحول  ب�ن  وطيدة  عالقة 

  « ال�جرة واقع تار��� ادة النطاقات ا�حضر�ة، وهذا ما جعل البعض �عت��  عملية التحضر ومن عملية توسع وز�

القرن  )28(» بداية  خالل  السوسيوسياسة  بالسياقات  ال�جرة،  ظاهرة  ارتبط  املغرب،   �� املرحلة 20.  خاصة  م، 

�جر�ا حرا�ا  املغرب  خاللها  عرف  ال�ي  مستمرا  )29(االستعمار  مسلسلھ  يزال  ما  املدينة،  إ��  القر�ة   لقد   لليوم؛من 

املغرب   �� ا�جالية ا�حضر�ة  الفروق  بناء   �� كب�ً�ا  الفر���ي دوًرا  القرن (...)  «أّدى االستعمار  ثالثينيات  وابتداًء من 

بالنسبة ملدينة جرف امل�حة، ال يمكن    .)30(»  املا��ي، سيعرف عدد ساكنة املدن ارتفاًعا مهًما بفعل ال�جرة القرو�ة

��ائيا   ال�ي �ان متواجدا ف� ا�حديث ع��ا  االستعمار، �ان   �اكمدينة من تخطيط سلطات االحتالل، فتلك ا�حقبة 

االستقالل.   حقبة   �� وا�حضر�ة  القرو�ة  ال��ابية  لتحوالت  امتداد   �� امل�حة  جرف  فمدينة  وعليھ،  زراعيا،  مجاال 

 
)27 ( André Adam, Bibliographie critique de sociologie, d’ethnologie et de géographie humaine du Maroc: Travaux de 

langues anglaise, arabe, espagnole et française, arrêtée au 31 décembre 1965, mémoires du Centre de recherches 
anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques; 20 (Alger: Centre de recherches anthropologiques, préhistoriques 

et ethnographiques, 1972), introduction, 21. السوسیولوج�ا الكولون�ال�ة أمام ظاهرة الهجرة القرو�ة في « ترجمة عبد الرحمن المالكي، في 
. 94)، ص 1620(ص�ف17، عمران، المجلد الخامس، العدد»المغرب  

)، ص 2016(ر��ع16، عمران، المجلد الرا�ع، العدد»المدینة العر��ة الحدیثة قراءة سوسیولسان�ة في أعراض مرض التمدن«  ) إدر�س مقبول،  28(
61 . 

 . 92، المرجع السابق، ص »السوسیولوج�ا الكولون�ال�ة أمام ظاهرة الهجرة القرو�ة في المغرب« ) عبد الرحمن المالكي، 29(
ش�اب االح�اء الصف�ح�ة في المغرب التمییز والوصم واسترات�ج�ات المقاومة: دراسة حالة "دوار الصهد" في مدینة تمارة «  �اسین �سیني،  )  30(
 . 60)، ص 2020(خر�ف 34، عمران، المجلد التاسع، العدد»
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وح�ن   قاسم.  سيدي  إقليم  �شرق  حضر�ة  نواة  خلق   �� األول  العامل   �� ال�جرة  ال�ي و�عد  ال�جرة  عن  ا�حديث 

عرفها ا�جال ال��ا�ي �جماعة جرف امل�حة. فنحن نتحدث عن �جرة محلية إن �حت التسمية، حيث سيشهد �� 

امل�حة جرف  مجال  إ��  الدواو�ر  من  ال�جرة  بحث،  قروي  امتداد  هو  الذي  امل�حة  جرف  �جماعة  املتاخم   ا�جال 

خالل واملدينة  القرو�ة،  املرحلة  خالل  البلد  (املركز  من    ة).يمرحلة  تأ�ي  ال�ي  ال�جرة  ب�ن  تمي��  باإلشارة،  وجدير 

الفاصل  امل�حة، وا�حيط  �� شبھ تماس مع جماعة جرف  الذي  امل�حة أي  املباشر �جرف  ال��ا�ي  ا�حيط وا�جوار 

 . بينھ و��ن جماعة جرف امل�حة

، سيدي بوص��، سيدي أحمد الشر�ف، غوازي، ساكنة دواو�ر �ل من جماعة ملرابيح، ع�ن دفا�� إذ �عد �ل من  

، �ل من دواو�ر  ا�جوار غ�� املباشرو   .�� ا�جوار املباشر لتيار ال�جرة  توغيلت، خنيشات، أوالد نوال، سيدي عزوز

�جاعرة،  جماعة   رضوان،  بوشابل...إ�خ.سيدي  بوش�ى،  موالي  تابودة،  تافرانت،  الورتزاغ،  هذا    كيسان،  من 

ندفع تيار ال�جرة، للمجال ال��ا�ي �جرف امل�حة، وما يزال هذا ا�حيط �غذي مدينة جرف امل�حة االمتداد القروي، ا

باملهاجر�ن. وهذا ال �ع�ي بأن املنطقة ال �ستقطب مهاجر�ن من با�� ا�جال ال��ا�ي املغر�ي، بل هناك عينة مهاجرة  

املغر�ي ال��اب  نوا�� عديدة من ر�وع  امل�حة من  ل)31( قدمت �جرف  القادم من  .  التيار  األبرز هو  ال�جرة  التيار  كن 

�لم. و�� هذا السياق   50  سوى ب منطقة ا�جاورة، والقر�بة من جماعة جرف امل�حة، ومنطقة ا�جبيلة ال�ي ال تبعد

جبالة". �ساكنة  الغرب  ساكنة  التقاء  نقطة  امل�حة  "جرف  ا�حلية  التعب��  أحد  حسب  املالحظات  و   يقال  من 

تتج��   مهمة  جد  نقطة  إ��  اإلشارة  امل�حة،  جرف  نحو  ال�جرة  تيار  لتتبع  ال�جرة عامل    ��األساسية  و��  ال�جرة، 

خالل �سعينيات القرن املا��ي،   )32(املناطق ال�ي شيد عل��ا سد الوحدة  �عضساكنة  القسر�ة، ال�ي خضعت لها  

  جماعات ال��ابية ل�ل من جماعة كيسان، الورتزاغ، تافرانت، تابودة،و�ا�-فع�� منطقة ال��ابية إلقليم وزان وتاونات

 
 ) صحراوة، ر�افة، شلوح...إلخ، ال�حث المیداني.31(
ملیون  800مل�ار و3متر، طاقة االستعاب�ة  8500متر، طول  88الوحدة من بین أكبر السدود في افر�ق�ا التي بناها المغرب(ارتفاع    ) �عد سد32(
 م. 1997، وتدشین اشتغال سنة 1991)، �قع السد ضمن المجال الترابي �إقل�م وزان،  وقد بدأت االشغال ببناء سد سنة 3م
 
. 
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بوشابلزكال  بوش�ى،  موالي  تفعيل ،  سيتم  ا�حدث،  هذا  ضوء  وع��  املغرب،   �� سد  أك��  بناء  سيتم  ..إ�خ، 

املقتضيات القانونية املتعلقة بن�ع امللكية سواء أرض زراعية أو سكنية و�عو�ض أ�حا��ا، و��ذا ا�حدث سيتدفق 

 جزء من املهاجر�ن نحو ا�جال ال��ا�ي �جماعة جرف امل�حة. 

 التحوالت نتيجة ف امل�حة ع�� ضوء بجماعة جر ال��ابية سؤال التنمية  -5

م أهم  ولعل  املاضية،  السنوات  خالل  التنمية  عالمات  من  مجموعة  امل�حة،  جرف  جماعة  حققت  ع��  لقد  ؤشر 

هو للسكن   ذلك،  جذبا  قاسم  سيدي  بإقليم  ال��ابية  ا�جاالت  أك��  ب�ن  من  أصبح  مدي�ي،  مجال  بناء  تحقق 

إ��  . لكن هذا ا�جال املش�ل حديثرواالستثما التنمو�ة ال�ي م��ا ما يحتاج  ا(�سبيا)، �عرف مجموعة من إش�االت 

فمن    ا�ح�امة ال��ابية، وم��ا ما يحتاج إ�� رؤ�ة جديدة �ستجيب للتحوالت ع�� الصعيد ا�ح�� واإلقلي�ي والوط�ي.

با�خدمات األساسية، وال�ي �عد باملناسبة ب�ن املشا�ل ال�ي تحتاج إ�� ا�ح�امة ال��ابية، �� تلك اإلش�االت املرتبطة  

وا�حيو�ة،  األساسية  ا�خدمات  �عض  من  استياء  هناك  إذ  املدينة،  ساكنة  ع��ا  تتحدث  ال�ي  املشا�ل  أك��  من 

النظافة خدمة  ونجاعة  الكهر�اء؛  وانقطاع  وجودتھ؛  باستمرار  املتكرر  املاء  عن  ...إ�خ.  �انقطاع  ا�حديث  اطار  و�� 

بد من اإلشارة إ�� دوار كدادرة، الذي �عد أك�� الوحدات ال�ي تنت�ي للمدار ا�حضري الذي  ا�خدمات االساسية ال 

جميع  �� تتوفر  ال�ي  األساسية  ا�خدمات  من  مجموعة  لھ  لتوف��  حقيقي،  تدخل  إ��  كخدمة   يحتاج  التجزئات، 

ت الدوار  هذا  و�مثل  الطرق...إ�خ.  و�عبيد  الص��  الصرف  وشبكة  النظافة،  من  توزيع االستفادة  ب�ن  كب��  فاوت 

رؤ�ة  إ��  تحتاج  ال�ي  التنمية  إش�االت  ب�ن  ومن  كدادرة.  دوار  يمثلھ  الذي  وهامشها  مدينة  مركز  ب�ن  ا�خدمات 

 : جديدة

أن أوال: املشا�ل املتعلقة با�جانب االقتصادي ملدينة جرف امل�حة، إن ع�� مخططو التنمية بمدينة جرف امل�حة   

و  الفالحة  صندوق  خارج  وال  يفكروا  با�جفاف  ال  تتأثر  ال  استثمارات  جذب  إ��  ا�حاجة  أمس   �� فاملدينة  التجارة، 

املو  تضرب  ال�ي  املدينة ابا�جوائح  داخلة  االقتصادية  حركة  تجعل  أن  االستثمارات  هذه  شأن  ومن  الفال��،  سم 

شر�ات ومعامل    تتسم باستمرار�ة والنمو. وا�خرج األسا��ي لوضع البطالة ع�� صعيد املدينة ومحيطها �� جذب
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�� شاهد ع�� إش�الية البطالة هو خروج فئات من  خ، و تحد من نز�ف البطالة ع�� صعيد املدينة ومحيطها القروي

 .  ا�جماعة ال��ابية خالل السنة ا�جار�ةالشباب لالحتجاج ع�� الفاعلون �� 

من املواقع ال�ي �عد مركز تلوث ��   ثانيا: املشا�ل املتعلقة بالتلوث والبيئة، فع�� املستوى البيئي، هناك مجموعة

املدينة، فهناك نقطة جمع نفايات املدينة ال�ي �سيبا �عد قر�بة من املدينة حيث تنبعث الرائحة الكر��ة من تلك 

نقطة وتصل لبعض التجز�ئات السكنية القر�بة م��ا. وهناك من نقطة  مصب "واد ا�حار" الذي يقوض بانبعاثاتھ 

 محيطھ، فهذا ا�حيط �ش�ل أولو�ة �� تدخل االس��اتي��.  الساكنة ال�ي تقطن ب

�� املدينة، حيث إ�� مش�ل متعلق �سياسة األمنية   ثالثا: و�� اطار تحديث الرؤ�ة �جال املدينة، البد من اإلشارة 

�عض عل��ا  ال�ي  األمنية  ا�حالة  توجس من  العنف،    هناك  �سمة  وسمت محليا  ال�ي  املدينة،   �� السكنية  املناطق 

ب �� صفوف األطفال والشباب وما ينجم ع��ا من ظواهراملرتبطة  ب�ن إش�االت   ، �عدظاهرة �عاطي ا�خدرات  من 

ومقار�ة   و���  أمنية  مقار�ة  إ��  يحتاج  الوضع  وهذا  "الكرساج"،  من  توجس  خاصة  الساكنة،  ع��ا  �ع��  ال�ي 

 حقيقية تأخذ �ع�ن االعتبار مجموعة من التحوالت �� ا�جال. ر�و�ة سوسيوت

إش�االت   من  �عد  ل�و��ا  امل�حة،  جرف  مدينة   �� مستجدة  رؤ�ة  إ��  تحتاج  ال�ي  املتطلبات  أهم  ب�ن  ومن  را�عا: 

امل ع��  ينعكس  ما  وهذا  وا�جتمع،  التنموي  الفاعل  ب�ن  بالتواصل  املتعلقة  املشا�ل  باملدينة،  قار�ة  التنمو�ة 

التنموي   الفاعل  م�ونات  ب�ن  التواصل  إن  بالسلب.  املدينة  مستقبل  واستشراف  وتخطيط،  تدب��   �� التشاركية 

��جلة  تدفع  تنمو�ة،  واستشارات  حلول  تقديم   �� االنخراط  مردود  من  يرفع  أن  شأنھ  من  املدينة،   �� وا�جتمع 

اركية سؤال يفرض نفسھ ع�� املدينة أك�� من محيطها التنمية إ�� األمام. والعكس �حيح. و�ن سؤال املقار�ة التش

تقدم   أن  يمكن  املعرفية،  ا�جاالت   �� التخصصات  ومتنوعة  مثقفة  نخبة  امل�حة  جرف  بمدينة  حيث  القروي، 

اق��احات قو�ة �� التدب�� والتسي�� واستشراف املستقبل. إن النخبة املثقفة شبھ غائبة عن املشهد السيا��ي، و��  

ال عل��ا  مستوى  من  إ��  لل�خص  التصو�ت  مستوى  من  االنتخابات   �� املشاركة  ثقافة  تحول  أن  مستقبال  رهان 

 التصو�ت ل��نامج العمل. 
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  خاتمة 

بالثقافة   إذا �انت املدينة تجر�ة تار�خية واجتماعية �عاش، و�تم تقييم ا�حضر�ة ف��ا من الناحية السوسيولوجية

إن جرف    .بجرف امل�حة  ا�حضر�ة، فهذه املدينة الزالت لم توجد �عد أو لنقل �� �� طور �شكيل نوا��ا ا�حضر�ة

مرا�ي، ف�ي مجال مكتسب، ومكسب مجا�� مهم، و��  امل�حة من الناحية املرفولوجية، خاصة من حيث الش�ل الع

أمام  قاسم  سيدي  إقليم  شرق   �� أصبح  فقد  ا�حضر�ة.  للمجاالت  العمرانية  الرؤ�ة  وفق  التنظيم  استمرار�ة   ��

سنة �عد أخرى   جماعة ترابية حضر�ة، لها قوة ناعمة ل�جذب للسكن واالستثمار التجاري إ�� حد ما، وعليھ يز�د

تبعد عن جرف    (يقول أحد الس�ان املقيم�ن �� أحد الدواو�ر ال�ي ال لساكنة القرو�ة ا�حيط بھاستقطابا لجذب و 

سوى  ف��ا...")  8  ب  امل�حة  ابنيت  كشر�ت  جرف  أتو��  ها�ا  ك�حاب��  الدوار   �� بنيت  حيث  ندمت  من  �لم:  إذ  ؛ 

ال�جرة   تيار  بفعل  الس�انية  لقاعد��ا  توسعا  امل�حة  �عرف مدينة جرف  أن  ال��ابية املرتقب  ا�جماعات  بوادي  من 

ا�خصائص  حيث  من  الثانية  املرتبة  تحتل  قد  املدينة  أن  ذلك  �ع�ي  ما  الديمغرا��،  النمو  و�فعل  لها،  املتاخمة 

 .تتجاوز بذلك مدينة بلقص��ي ل الديمغرافية والس�انية

ال��ابية والتنمو�ة باملنطقة، واش�الي��ا ا�حضر�ة،   القول، إن  صفوة مدينة جرف امل�حة ولدت من رحم االحداث 

  �� التحضر  وهم:  ثالثة مستو�اتتكمن  عمرا��ا ؛  مسألة  ونوع  الس�انية  املدينة، ككثاف��ا  وجود مرفولوجية  فهل 

الطرح  ا�وتجه��  يذهب  ثقافة حضر�ة كما  بوجود  �ع�ي ذلك  ا�حضر�ة؟�ا...وغ��ها  املقار�ة    ومسألة  سوسيولوجية 

التدب��   العمل  دهل��   �� يوجد  فعال  فهل  ا�جال،  تدب��   �� ف��ا  التشاركية  يتدخل  �شاركية  مقار�ة  جل للمدينة 

 مسألة الفقر والبطالة؛ هل فعال هناك رؤ�ة استشرافية ل�حد من ظاهرة الفقر والبطالة؟ املعني�ن؟ و 
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