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 م�خص: 

ال��ابية با�جماعة  ال�ي تمت  الداخلية  (القرو�ة) توغيلت؛ و�� احدى   تتناول هذه الدراسة، م�ح عمليات ال�جرة 

من   وذلك  القنيطرة.  سال  الر�اط  �جهة  التا�ع  قاسم،  سيدي  إلقليم  التا�عة  أر�عة ا�جماعات  عينة  حالة  خالل 

الغاية من إجراء عملية امل�ح؛ �� من  دواو�ر �عد من أهم القرى املأهولة بالس�ان ع�� صعيد جماعة توغيلت. إن

ال�جرة  حركة  اختاروا  الذين  واألسر  االفراد  عدد  مقدار  ومعرفة  تمت،  ال�ي  الداخلية  ال�جرة  نوعية  معرفة  أجل 

ل النتائج ا�حصل عل��ا من خالل عمليات امل�ح، مصدرا من مصادر التوثيق  الداخلية �� ا�جال املغر�ي. وستش�

ملسألة ال�جرة ال�ي تمت ع�� مستوى الدواو�ر األر�ع، ومن أهمي��ا أن �عزز عملية قراءتنا ملشهد التحوالت ا�جالية 

 واالجتماعية �� تراب ا�جماعة

 �جرة الداخلية؛ جماعة توغيلت؛ دوار. ال�لمات املفتاحية: ال�جرة؛ ال�جرة الداخلية؛ أنواع ال

 

 

Summary: 

This study focuses on the survey of internal migration operations carried out in the territorial (rural) 

commune of Taoughilt, one of the communities belonging to the province of Sidi Kacem, which 

belongs to the Rabat-Salé-Kenitra region. This is done through the case of a sample of four Douar 

which are among the most important inhabited villages at the community level of Taoughilt.  The 

purpose of the survey is to find out the quality of internal migration that has taken place and how 

many individuals and families have migrated. The results obtained through the surveys will be one 

of the sources of documentation of the issue of migration carried out at the level of the four Douar, 

and its importance will improve our reading of the landscape of spatial and social transformations in 

the pocket of this community. 

Keywords: Migration- Internal migration- Types of internal migration- The Taoughilt commune-

Douar. 

 

 

 

 

 

 



 :القروي الوسط من الداخلیة الھجرة حركة  اتجاھات
 قاسم  سیدي بإقلیم توغیلت بجماعة  دواویر  أربعة حالة 

 

 
2023 مارس 16   

 
3 الصفحة     

   :املقدمة

حقل         �� ال�جرة  موضوع  الشغل ش�ل  تزال؛  وما  �انت  ال�ي  البارزة  املوضوعات  أهم  أحد  االجتماعية  العلوم 

�عد من ب�ن أهم   ، السيما أ��ا1الشاغل للعديد من الباحث�ن لليوم، نظرا لس��ورة هذه الظاهرة العاملية والتار�خية

لتحليل عرضة  تزال  وما  ال�جرة  ظاهرة  �انت  إذ  وأقدمها.  للمجتمعات،  املالزمة  من   الظواهر  مجموعة  قبل  من 

ال توجد نظر�ة شاملة لل�جرة برغم ما بذل �� هذا املوضوع من  اإل�سانية، ومع ذلك "النظر�ات من حقول املعرفة  

اهتمام مدرسة شي�اغو أحد أوجھ املقار�ات  �عد  من املعلوم �� ميدان علم االجتماع،  و .  2  "دراسات نظر�ة وتجر�بية

  .3ال�جرة �� علم االجتماعالسوسيولوجية ملوضوع 

التحوالت   من  مجموعة   �� أساسيا  متغ��ا  السوسيولو��،  الطرح  حسب  ال�جرة  �عد  عام  و�ش�ل 

السوسيواقتصادية با�جال. وال�جرة بمفهومها الواسع �� العلوم االجتماعية ترتبط �عامل�ن؛ عامل الطرد وعامل 

وا�جذب، العامل االقتصادي، إذ ينظر لظاهرة ال�جرة أ��ا    ومن ب�ن متغ��ات األساسية �� مجال الطرد ،  4ا�جذب

 ضرورة اقتصادية �� �عض االتجاهات والنظر�ات.  

عالقة   موضوع  املغر�يةباملدينةالبادية  ش�ل  ا�جال   �� القرو�ة  ال�جرة  وقضية  مجمل   ، ،  ال�ي   من  املوضوعات 

ا�جال القروي، وا�جال ا�حضري. ونظرا لتغ��ات    شغلت الباحث�ن؛ نظرا لتحوالت ال�ي عرفها كال ا�جال�ن باملغرب: 

التحوالت   حسب  لھ  يؤرخ  الذي  العشر�ن،  القرن  حقبة  ��ا  ا�سمت  ال�ي  واملدن  البوادي  ب�ن  العالقة  مشهد   ��

باملغرب الداخلية  ال�جرة  عملية  مشهد  ووصف  باملغرب".  ا�حضري  "االنفجار  بقرن  من    ،املاكروسوسيولوجية، 

وعمق أزم��ا، ،  "بن�يف ال�جرة"، السيما أن �عض ا�جاالت ال��ابية، تباينت ف��ا حدة هذه الظاهرةالقر�ة إ�� املدينة  

ب  عدة  ظواهر  ميالد  العملية،  تلك  ع��  الداخلية.  وترتب  ال�جرة  مقصد  �انت  ال�ي  السكن  ا�جاالت  ومن بعض 

دينة الدار البيضاء؛ فهذه املدينة  م  �� تجر�ة، تحول مجا��، يوصف بالك�ي والنو�� املهم؛  عملية ال�جرة  تجليات

ال�جرة  نتيجة عملية  التحضر وا�حضر�ة، ��  �� دينامية  الثالث  العالم   �� ا�خت��ات  ب�ن  �عد من  ال�ي  امل��و�ولية 

والتوسع معا. وعليھ، وحسب �عض االدبيات السوسيولوجية وا�جغرافية، �انت ال�جرة وما تزال عامال أساسيا ��  

 باملغرب.   توسيع قاعدة التحضر

 
(بیروت:   4، ط�عةالص�اغ  فایز  ترجمة  ،)عر��ة  مداخالت  مع(  بیردسال،  �ار�ن  �مساعدة(  االجتماع  علم):  2005(  غدنز  أنتوني1- 

 . 331ص )، للترجمة العر��ة المنظمة
، ص 2018  السا�ع،   المجلد ،  26العدد    عمران،   مقارنة"،  تحلیل�ة  دراسة :  السكان�ة  الهجرة  في  نظر�ة  مفاه�م، "ف�اض  نعمة  هشام2 -
39 . 
حول    -3 عللمز�د  أنظر:  الموضوع   في   القرو�ة   الهجرة  ظاهرة  أمام  الكولون�ال�ة   السوسیولوج�ا"  ): 2016(المالكي  الرحمن  بدهذا 

 ، المجلد الخامس.   17العدد  عمران، ،"المغرب
 . 231ص )،العر��ة الوحدة دراسات مر�ز ، (بیروت:1، ط�عة العشر�ن القرن  في العر�ي المجتمع  ):2000(حل�م بر�ات -4
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ع�� أ��ا مجرد "ظاهرة مرتبطة بم�ان مع�ن، أي لم �عد ظاهرة جغرافية �� حقيقة األمر، بل لل�جرة  لم �عد ينظر  

موقف عق��" التحوالت    )5(أصبحت  ضوء  الراهن، السيما ع��  ال��ا�ي  ا�جال  معادلة  حيث  ا�جال،   �� مث��اتھ  لھ 

أصبح ع�� نحو معادلة، الطرد،   ال�ي عرفها ا�جال �� جميع أ�عاده من بي��ا؛ توف�� وتحديث ا�خدمات االساسية،

ال��ا�ي ا�جال  ي�ون  أن  فإما  ال��ابي  السك�ي-وا�جذب،  ا�جاالت  وخانة  اطار  أجل ��  من  الس�ان  �ستقطب  ال�ي  ة 

السكن والعمل واالستثمار، أو ي�ون ا�جال ال��ا�ي مجاال طاردا، نظرا لواقع تردي ا�خدمات األساسية، وانحسار 

 دينامية التطور ا�جا�� وا�خدمات ا�حيو�ة �الشغل ونحوه. 

ا�ي �جماعة من ا�جماعات القرو�ة هذه الدراسة، رصد حركة ال�جرة با�جال ال��   ��  وع�� ضوء ما تقدم، سنحاول  

ال�جرة الداخلية، من داخل ا�جماعة نحو ا�جاالت ال��ابية    بال��اب املغر�ي تحت مجهر الوصف، ورصد عمليات  

 من خالل عمل إحصائي ميدا�ي.   املغر�ية  

 إش�الية البحث   -

الداخلية من   ال�جرة  مشهد  ال�جرة، وهو  من مشاهد  جانب  البحث ع��  موضوع  السكن نظرا القتصار  وحدات 

دوار، أومجال شبھ  -قروي امل�ان ا�جديد  سواء �ان  ، �� وسط عيش جديد للعيش والسكن ا�حددة(أر�عة دواو�ر) إ

حضري -حضري  مجال  أو  قروي،  كب��ة.    -مركز  أو  صغ��ة  البحث  مدينة  عن يح فهذا  ا�جوانب  �عض  كشف  اول 

واقع مشهد ال�جرة �� جماعة توغيلت بإقليم سيدي قاسم، من خالل السؤال التا��: ما هو االتجاه العام لعمليات  

 القرو�ة؟-ال�جرة ال�ي تمت ع�� صعيد �عض الدواو�ر من جماعة توغيلت

تبو���ا،   قصد  ،حدثت �� ا�جالع�� ضوء هذا السؤال، سنحاول أن نقدم دراسة وصفية، لعمليات ال�جرة ال�ي  

 وتصنيفها، انطالقا من فرضية التالية:

 ؛ من ا�حتمل أن اتجاه ال�جرة من دواو�ر جماعة توغيلت هو �� اتجاه واحد؛ من الدواو�ر إ�� املدن 

  باملئة.   50ر�ما أن حركة ال�جرة عرف��ا أغلبية ساكنة القرى املدروسة، إذ يمكن أن ت�ون تجاوزت أز�د من 

وفيما يخص الهدف واملس�� من هذه الدراسة؛ هو وصف عملية ال�جرة الداخلية، املع�� عل��ا بحركة السكن من 

 ركز حضري أو مدينة صغ��ة أو كب��ة.الدواو�ر األر�ع، سواء �� ش�ل �جرة فرد أو أسرة نحو قر�ة أو م 

 من�ج البحث وأدواتھ -

املالئم املن�ج  تحدد  عملية   �� أسا��ي  محدد  املوضوع  طبيعة  و6�عد  الدراسة،  هذه  اطار  املن�ج   ��  ع��  سنعتمد 

البيانات جمع  من  سيمكننا  إذ  البحث؛  موضوع   �� أهميتھ  وتأ�ي  املدروس،   الوصفي؛  ا�جال  حول  واملعطيات 

الوثائق  ويساعدنا   ا�جالية. وذلك من خالل  املعطيات  ا�جماعة ونحوها  اع�� تحديد جل  �جماعة، كمونوغرافية 

 
 دار ،(عمان:  2ط�عة  الر�في،    االجتماع  علم  وآخرون،  حبیب  عال�ة:  في"  الحضر�ة  الر�ف�ة  الفروق "  :)2011الجوهري(  محمد5 -

 .   162والط�اعة) ، ص والتوز�ع للنشر المسیرة
 . 19، ص )الجدیدة النجاح مط�عة، (المغرب، 2ط�عة المضمون،  وتحلیل ال�حث ، منهج�ة)2000(مد أوزي أح -6
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من الوثائق ال�ي من شأ��ا أن تقدم لنا معطيات كمية ونوعية عن اال�سان وا�جال بجماعة توغيلت، باإلضافة إ�� 

والد البحث؛  موضوع  مع  تتقاطع  ال�ي  السابقة  الدراسات  ببعض  ا�جماعة. االستعانة  شأن  تناولت  ال�ي  راسات 

و�خصوص األداة املعتمدة ف�ي البحث، سنعتمد ع�� تقنية امل�ح الذي قمنا من خاللھ �� امليدان باستقصاء، عن  

االفراد الذين اختاروا ال�جرة الداخلية، وذلك ع�� اجراء مقابالت فردية مع �عض األ�خاص _املساعدين_ من �ل 

الدوار. مع االعتماد ع�� خر�طة(مستخرجة من غوغل ارث) �ل دوار ع�� حدى، مبحوث�ن له م دراية �ساكنة �ل 

البحث امليدا�ي ع�� املنوال   نتائج  ال�ي شملها امل�ح. وورقة خاصة بت�جيل  املنازل،  دوار من أجل ��جيل وجرد 

 التا��:

 
 م�حق ورقة امل�ح 

 توط�ن مجال الدراسة  -

توغيلت   �عد ال��ابية   جماعة  ا�جماعات  قاسم،    من  سيدي  ورغة، بإقليم  دائرة  ا�خنيشات،  قيادة  إدار�ا  التا�عة 

 عمالة إقليم سيدي قاسم، جهة الر�اط سال القنيطرة.

العينة: �حمر  وصف  أوالد  دوار  من:  �ل  سنختار  توغيلت،  جماعة  تخص  ال�ي  امل�ح  عينة  و بخصوص  دوار ، 

 جاءت اختيار هذه العينة، ل�حيثيات التالية:و  أشتاونة؛ دوار جمامعة؛ دوار ط�اكعة.

 باملئة من ساكنة توغيلت؛  32�ش�ل عينة هذه الدواو�ر ما �سبتھ ب  -

�حمر  - الس�ان(أوالد  عدد  حيث  من  با�جماعة  الدواو�ر  أك��  من  �عدا  دوار�ن  حالة  ا�ختارة  العينة  تضم 

 املرتبة األو��، طماكعة املرتبة الثانية)؛ 

 واحد، ما �ش�ل شبھ قر�ة واحدة؛ تواجد دواو�ر �� محور  -

 ال�جرة والتحوالت ا�جالية وال��ابية باملغرب -أوال

 وا�جاالت السكن �� املغرب   توسع ا�حضري �حة عن ال-1

ا�جالية   الدراسات  �عض   �� وصفت  حضر�ة؛  دينامية  اليوم  و���  العشر�ن  القرن  منتصف  خالل  املغرب  عرف 

من أهمها عامل ال�جرة القرو�ة، وعامل النمو الديمغرا��. وترتب عن هذه   نتيجة عوامل دينامية سريعة،  باملغر�ية  

للس� العام  إحصاء  نتائج  خالل  معاملها  تجلت  ال�ي  ا�حضر�ة  القرن  الطفرة  �سعينيات  أواخر  إبان  والسك�ى  ان 

؛ حيث ألول مرة �� تار�خ الس�ان 7املا��ي، وما كشف عنھ هذا اإلحصاء من معطيات كمية حول الساكنة املغر�ية

تجاوز باملغرب مجاليا،  املغرب  �عرف  عدد    ،  ا�حضر�ون  الس�ان  فالقرو�ون س�ان  عدد  القرن منذ  ،  �سعينيات 

 
 للمز�د حول نتائج اإلحصاء العام للسكان، أنظر موقع المندو��ة السام�ة للتخط�ط:-7

 https://www.hcp.ma/Population-demographie_r513.html 

https://www.hcp.ma/Population-demographie_r513.html
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ا�جاملا��ي،   توسع  املغر�يوس��ورة  القرو�ة ،  ا��  ال��ابية  ا�جاالت  ببعض  واالرتقاء  املدن،  قاعدة  توسيع  اتجاه   ��

 لتدخل ضمن التحديد اإلداري ا�حضري.  

باالشارة  ا�جدير  ينت�ي  من  دوار   �� السكن  إما  للسكن؛  مجاالت  ثالث  املغر�ية،  ال��ابية  ا�جاالت   �� هناك  أن   ،

ن تجمع سك�ي تا�ع إدار�ا ملركز قروي/حضري هو أقرب إ�� نواة حضر�ة  �جماعة ترابية قرو�ة، أو سكن يندرج ضم

 �� �� عملية النمو، أو ضمن سكن يدخل �� مدار مدينة(صغ��ة، متوسطة، كب��ة). 

أن ال�جرة �� متغ�� الذي �ان وراء �سريع عملية    يؤكد الباحثون،  ،-باعتبارها علما مجاليا-حقل ا�جغرافية  �� ا� 

ا�جال ا�حضري عرف ما عرف من توسع عمرا�ي، وجغرا�� للمدينة هو نتيجة عملية ال�جرة ال�ي ، أي أن  8التحضر

دفعت املدينة أن تتوسع �� جميع االتجاهات املمكنة. لكن، من خالل الطرح السوسيولو�� الذي شغلھ موضوع 

بالفعل دفعت نحو تحو  ال�جرة  أن  القرو�ة وا�حضر�ة"، و"ا�حضر�ة والتحضر"،  الت سوسيواقتصادية "الفروق 

 . 9مهمة. ومن ا�جدير باإلشارة، هناك اختالف كب�� ب�ن علماء االجتماع حول ظاهرة املدينة

للمدينة   وا�جالية  اإل�سانية  العلوم  حقل  من  التعار�ف  �عض  استحضار  ضوء  من   ،ال�يع��  بمجموعة  تتحدد 

والبيوت   الس�ان  عدد  وأسلو��ا،  ا�حياة  نوعية  الثقافة،  وا�جال،  امل�ان  بي��ا:  من  املدينة  تم��  ال�ي  املتغ��ات 

واالقتصادية   ،واملؤسسات، املهن واألسس االقتصادية، املظهر العمرا�ي، التباينات الطبقية، ا�حركة االجتماعية

 افية والتار�خية واملورفولوجيا والنفسية والثقافية واالن��بولوجية. لديمغر اوالسياسية واالجتماعية و 

ب�ن التمدنية و�لمة التمدن، �� ا�جال ا�حضري املغر�ي خصوصا، والعالم العر�ي عموما؛   ،و�م�� محمد الناصري 

قات م�انية  ، أما التمدنية ف�ي "عبارة عن شبكة عال10فالتمدن �ع�� عن "النمو الك�ي والكيفي للعمران ا�حضري"

ع��  �ساعد  والعامة،  ا�خاصة  ممارستھ   �� األ�خاص  من  مجموعة  أو  ال�خص  يوضفها  وفكر�ة،  واجتماعية 

واملعامالت   با�حياة  النابض  ومركزها  املدينة  وسط   �� التمدنية  تبلور  ذروة  وتبلغ  ا�حضري  ا�حيط   �� اندماجھ 

وقيم ديناميكية اجتماعية وثقافية، و�� كذلك  املتشعبة. و�� �� آن واحد سلوك وتصور عالقات ب�ن األ�خاص  

وتحدد  بأجمعها  املدينة  تطور  تكيف  حضر�ة  مركز�ة   �� أي  للمدينة،  املتم��  ا�جال   �� األقوى  �عب��ها  �عرف 

ا�حضر�ة" املؤسسات  بمختلف  فيا  الس�ان  ا�حضري  .11عالقات  التوسع  سيمات  خالل  ومن  املغرب،  ا�حقبة �� 

 
یز   ):1994(إزنار هیلدبرت-8   . 52ص  )،الكو�ت جامعة مطبوعات(الكو�ت، الش�خ،   إسماعیل محمد ترجمة الجغرافي، الحِّ

   . 60، (بیروت: مكت�ة لبنان)، ص21، المجلد معجم مصطلحات العلوم اإلجتماع�ة انجلیزي فرنسي عر�ي: أحمد ز�ي بدوي  -9

 .68 ص. )المغرب(58 العدد آفاق، مجلة ،"اإلسالم�ة العر��ة المدن وتطور التمدن�ة" ):1996(الناصري  محمد10 -

 . 71ص  ،نفسه 11 -
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ك�لاالستعمار   ا�جتمع  ع��  أثرت  حضر�ة  فورة  هناك  أن  حسب  12واالستقالل،  ا�حضر�ة  الفورة  هذه   �� لكن   ،

 الناصري، أدت إ�� املعادلة التالية: ارتفاع �� عدد املدن وانخفاض لعدد ا�حضر��ن!  

ترابية جماعات  إ��  املغر�ي  ال��ا�ي  ا�جال  ال��ا13ينقسم  للتقسيم  األو��  خلية  األخ��ة  هذه  و�عد    عدد يبلغ  �ي،  ، 

املشهد ا�حضري    حسب خر�طة املدن املغر�ية، يتنوع  جماعة قرو�ة.  1282جماعة، م��ا    1503  ا�جماعات ال��ابية

املي��و�ول؛ املدينة اإلقليمية (أو املدينة    14يتم تصنيفھ إ�� مجاالت حضر�ة عديدةمجالية، إذ  تراتبية  وفق  املغر�ي  

ج و�س��لك، و�عرف  تتنالثالث للمجاالت ا�حضر�ة املغر�ية،    ستو�ات ال��ابيةاملتوسطة)؛ املدينة الصغ��ة. هذه امل

تحوالت حسب مجموعة من املتغ��ات: السياسية، االقتصادية، االجتماعية والتار�خية والبيئية أيضا. فاملدن ع�� 

ومن ب�ن أهم   .15فعهاالسوسيولوجي�ن:"ال تنشأ جزافا" بل �� استجابة طبيعية للبيئة واغراءا��ا ومنا  حد قول أحد

محددات   ع��  اعتماد  املغر�ية  اإلدارة  أدبيات   �� نجد  وحضري،  قروي  ترا�ي  مجال  هو  ما  ب�ن  التمي��  محددات 

التالية؛ إذ يتم االعتماد ع�� محدد �عداد الساكنة، وا�خدمات االجتماعية األساسية كمحدد للمجال ا�حضري؛ 

سمة، وتمكنھ من تجه��ات الكهر�اء، وشبكة املاء الصا�ح للشرب، �   1500ف�لما �ان التجمع السك�ي ال يقل عن  

 50وارتفاع �سبة النشيط�ن �� غ�� الزراعة بأك�� من    وشبكة التطه��، ومستوصف، ومؤسسة التعليم، ومحكمة

 . باملئة

 ال�جرة الداخلية باملغرب  -1

إش�االت    �� املصنفة  العاملية  القضايا  أهم  ب�ن  من  ال�جرة  املعاصر�عد  عوامل16العالم  �عدة  ال�جرة  وترتبط   ،  

ا�جانب   ال�جرة،  قضية   �� قوي  �ش�ل  و�حض  وميكروسوسيولوجية،  وش�لت  والسيا��ي  ،االقتصادي ماكرو   .

ال�جرة إحدى أهم القضايا ال�ي اهتمت ��ا العلوم اإل�سانية وا�جالية. و�� هذا السياق، البد من اإلشارة إ�� �عرف  

 
 . 69ص  "،اإلسالم�ة العر��ة المدن وتطور "التمدن�ة ): 1996(الناصري  محمد 12 -

 . 5964المنشور �الجر�دة الرسم�ة، عدد   ):2011(الدستور المغر�ي- 13
 بین  العالقة  تطور"  10  رقم  ومناظرات  ندوات  سلسلة  المجال�ة،  والترات�ات   اإلجتماع�ة  الترات�ات  ،) 1988(ور�اشي  مرزوق   ق�س-  14

 . 70ص  )،�الر�اط اإلنسان�ة والعلوم األدب �ل�ة منشورات، (الر�اط، "العر�ي المغرب في والمدن  البوادي

 . 599): ص  2005(غدنز 15

 الرا�ط التالي:على ، موقع األمم المتحدة: "قضا�ا عالم�ة"، للمز�د أنظر 16

 https://www.un.org/ar/global-issues/migration 

https://www.un.org/ar/global-issues/migration
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ع�� أ��ا عملية انتقال من ح�� جغرا�� يلقب باألص�� إ��   دخل ا�جغرا��،  إذ �عرفها بيار جورجمن خالل امل  ال�جرة

 أو يد�� امل�ان املهاجر لھ.  17ح�� جغرا�� يطلق عليھ م�ان الوصول 

االنتقال   عملية  و�ع�ي  ال�جرة،  أنواع  أحد  الداخلية  ال�جرة  إ��    و�ش�ل  منطقة  من  الدولة  آالس�ان  داخل  خرى 

أر�عة الواحد ب�ن  الباحث�ن  و�م��  الوطنية".  ا�حدود  داخل  الفرد  خاللها  من  ينتقل  ال�ي  ال�جرة  أدق"  بتعب��  أو  ة 

حضر�ة، و�جرة -حضر�ة، و�جرة حضر�ة  -قرو�ة، و�جرة قرو�ة-أنماط من أنواع ال�جرة الداخلية؛ �جرة قرو�ة

ألوساط ا�حضر�ة �� ا�جال املغر�ي، أحد لقد ش�لت عمليات ال�جرة من األوساط القرو�ة إ�� ا  .18قرو�ة-حضر�ة  

من   التار�خية  ا�حقبة  هذه  خالل  فمن  العشر�ن،  القرن  خالل  املغرب  عرفها  ال�ي  التحضر  عملية  �سريع  عوامل 

اليوم ا��  املغرب  الداخلية).   ،تار�خ  (ال�جرة  املدن  نحو  القرى  من  ال�جرة  عملية  خضم   �� املغر�ي  ال��ا�ي  وا�جال 

 .19حسب رأي البعض إ�� خلق "ثورة حضر�ة" ع�� حد وصف أندري آدمأدت هذه العملية 

��  ارتبطت ال�جرة  املغر�ي  ظاهرة  القرن  ا�جال  بداية  خالل  السوسيوسياسة  بالسياقات  املرحلة 20،  خاصة  م، 

إ�� املدينة، وش�لت سنوات    20  ال�ي عرف خاللها املغرب "حرا�ا �جر�ا"حقبة االستعمار�ة   القر�ة  الثالثينيات  من 

"العالقة  حيث  املغر�ية،  واملدينة  البادية  ب�ن  العالقة  تراتبية  إعادة  أوج  االستعمار�ة/ال�ولونيالية،  ا�حقبة  خالل 

الثالثينات،  سنوات  من  وابتداء  االستعمار�ة  الف��ة  خالل  خضعت  واملدينة،  البادية  ب�ن  سابقا  تر�ط  �انت  ال�ي 

، إذ أصبح ا�جال ا�حضري هو ا�جال االجتما�� 21رأت ع�� �ل من ا�جال�نلتغ�� مهم وذلك بفعل التحوالت ال�ي ط 

 واالقتصادي األول �� هذه ال��اتبية.

 
 للدراسات  الجامع�ة  المؤسسة،(بیروت:  2الط�عة    الطفیلي،  حمد  ترجمة  الجغراف�ة،  المصطلحات  معجم):  2002(جورج  ب�ار-17

 . 881ص  )، والنشر والتوز�ع

 منشورات ، (فاس:  1ط�عة    المغرب،  في  والهجرة  التحضر  سوسیولوج�ا  دراسة:  والمجال  الثقافة  ): 2015(المالكي  الرحمن  عبد-18 

 . 122، ص )االجتماع�ة التنم�ة سوسیولوج�ا مختبر

 . 94 ص نفسه،:  )2016(المالكي الرحمن بدع-19

 . 92نفسه، ص   -20

المغر��ة وعالق):  1998(محمد حواش -21 التار�خ،  تال�اد�ة  ال�اد�ة عبر  �المدینة خالل ثالثن�ات، في مؤلف جماعي:  (الر�اط،  ها 

 . 182ص  )،منشورات �ل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة
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اإل  ضوء  التحوالت  ع��  عملية   �� الفر���ي  االستعمار  دور  إ��  نحيل  املغر�ية،  ال�جرة  ملشهد  التار�خية  ضاءات 

 : 22غر�يفقد أدت سياسية االستعمار �� ا�جال ال��اب املا�جالية، 

)، �انت أغلبية ساكنة املغرب  1912-1956قبل ا�حماية الفر�سية (إ�� بناء الفروق ا�جالية ا�حضر�ة؛ إذ " -

 �� ا�جال القروي. وابتداًء من ثالثينيات القرن املا��ي، سيعرف عدد ساكنة املدن ارتفاًعا مهًما  
ً
متمركزة

 ل السياسة االستعمار�ة؛ " الظاهرة ال�ي �ان عاملها األو بفعل ال�جرة القرو�ة

ال�ي   - الصفيح،  بأحياء  املعروفة  الهامشية،  السكنية  األحياء  ظهور  االستعمار،  سياسية  عن  وسي��تب 

 �ش�لت �� محيط املدينة القديمة؛

ستو�� االستعمار أهمية كب��ة للمدن ا�جديدة بينما املدن القديمة س��مش وت��ك �� أوج ال�جرة القرو�ة    -

 نحوها لل��ميش. 

الداخلية �� املغرب، ال سيما أ��ا ما تزال �عتمل �� معادلة اإلقامة -من هذا السياق التار��� ترجع قضية ال�جرة

مسلسل  ال�جرة  أن  بحكم  والقرو�ة،  ا�حضر�ة  باألوساط  باستمرار"  والسكن  متجدد  هو  بل  يتوقف،  ال  فما    23" 

املدن اتجاه   �� لليوم  مستمرا  ال�جرة  مسلسل  ايزال  �ع�ي  ما  ا�حضري"،  .  وا�جذب  القروي"  "الطرد  ما  ستمرار�ة 

أي أن ال�جرة من  خصوصا. القروي  عموما، وحول الشأن يجعل سؤال التنمية؛ أحد أهم األسئلة �� ا�جال املغر�ي 

ال��ا�ي با�جال  ا�حلية  التنمية  بقضية  ترتبط  املدينة  إ��  السياسات  القر�ة  من  بالرغم  املغر�ي،  ا�جال   �� لكن   .

تزو�د العموم ع��  القرو�ة"؛  "التنمية  تحقيق  أجل  من  القرو�ة  األوساط  إ��  املوجهة  االستقالل  حقبة  خالل  ية 

ب  القرو�ة،  األوساط  و ساكنة  الشروب،  باملاء  العزلة...إ�خطرق  الكهر�ة،  تلقي فك  ظاهرة  ال�جرة  حركة  تزال  ما   .

 بإش�اال��ا ع�� ا�جال املغر�ي.

لل��وض بالعالم ال�ي وجهت  ا�جهود املبذولة    من�جاالت ال��ابية القرو�ة، ف��غم  وهذا �عود إ�� قضية التنمية �� ا

القرو�ة، إال أن القرى ما زالت �عا�ي من القروي  �� مدارات السكن  ، قصد تحقيق املطالب االجتماعية وا�جالية 

، وخر�طة  25الفقر املتعدد األ�عاد، وهذا ما �ش�� لھ مؤشرات  24نقص �� العديد من ا�خدمات االجتماعية والبنية

 
 دوار "  حالة  دراسة :  المقاومة  واسترات�ج�ات  والوصم   التمییز  المغرب  في   الصف�ح�ة  االح�اء  ش�اب"  ):2020(�سیني  �اسین-  22

 . 60  ص التاسع،  المجلد  ،34العدد   عمران، ،"تمارة مدینة في" الصهد

مناهج ال�حث في األر�اف من خالل تطب�قات حول الهجرة، ورد في "مناهج ال�حث في الوسط الر�في"  ):  2004(موسى �رزازي  -23

ایت حمزة،تنسیق موسى �رزازي �مح - ندوات ومناظرات رقم  مد  اإلنسان�ة  ،(الر�اط،  113سلسلة  اآلداب والعلوم  �ل�ة    )، منشورات 

 . 55ص

-اإلنسان�ة  والعلوم  اآلداب  �ل�ة  مجلة  �المغرب،  المتقدمة  الجهو�ة  اطار  في  وتنمیتها  األر�اف  تهیئة):  2019(�رزازي   موسى-24

 . 293ص   .الر�اط-اإلنسان�ة والعلوم اآلداب �ل�ة منشورات ، المغرب،37عدد  الر�اط،
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بامتياز.، حيث  باملغربالفقر   ع��   26هو ما ينعكس سلباإن الوضع الذي توجد عليھ األر�اف املغر�ية،    �� قرو�ة 

 من عملية ال�جرة م��ا.  27، ومن جهة أخرى تبقى القر�ة �� املتضرر األول ال�جرة املدن من جهة 

  �سال وا�جال ا�جماعة ال��ابية توغيلت: اال -ثانيا

 الت�خيص ال��ا�ي �جماعة توغيلت  -1

 موقع ا�جماعة -أ

تحد جماعة توغيلت من   وحسب تموضعها()  جماعة توغيلت �� امتداد قروي �� شرق إقليم سيدي قاسم، تتواجد

ا�جماعة ال��ابية للم�ا�سة التا�عة وجنو�ا،  ا�جماعة ال��ابية للمرابيح، التا�عة إلقليم سيدي قاسم؛    جهة الشمال

شرقا   أما  قاسم؛  سيدي  إلقليم  التا�عة  الثكنة  ال��ابية  وا�جماعة  تاونات،  ال��ابية   إلقليم  ا�جماعة  فتحدها 

قليم  تاونات؛ وغر�ا جماعة ا�خنيشات التا�عة للمرابيح التا�عة إلقليم سيدي قاسم وجماعة امل�ا�سة التا�عة إل

 إلقليم سيدي قاسم. 

 : ا�حدود ال��ابية �جماعة توغيلت  01خر�طة 

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

 
 ) RGPH2014(2014نتائج االخصاء العام للسكان والسكنى لسنة  للمز�د أنظر:  -25

 . 275، المرجع السابق، �المغرب المتقدمة الجهو�ة اطار في وتنمیتها األر�اف تهیئة : )2019(موسى �رزازي  -26

 . 279تهیئة األر�اف، المرجع السابق، ص   ): 2019(�رزازي موسى - 27
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 املعطيات التضاريسية واملناخية �جال الدراسة  -ب

طول   خطي  ب�ن  توغيلت  جماعة  عر   35.5و  25.5تقع  خطي  و��ن  غر�نتش،  خط  شمال    28.34و  22.34ض  غرب 

 % من مساحة إقليم سيدي قاسم.3.16هكتارا، ما �ش�ل    12980خط االستواء. تقدر مساحة جماعة توغيلت بـــ

رد  او امل هم  من أال��بة  نوعية  �عد  �� هذا االمتداد ال��ا�ي،  .  28الهضاب والتالل والسهول   وتط�� ع�� تضارس املنطقة

 �� تضاريستزخر  و ما    ،  ا�جماعة  ا  ا�جماعة،  النشاط �منحها  يؤهل  ملزاولة  تر�ة فالحية،  ال  إم�انيات  فتضا�س 

ع��   تتنوع  ال��س    ا�جماعة،  الدهس  هكتار)؛  7620%(   72�سبة  �ش�ل  و تر�ة  هذا  -تر�ة  يأ�ي  ��   النوع  ا�حرشة 

ال    ال��بية  ن هذا نوع م،  هكتار)؛ تر�ة ا�حمري   2350%(  22.3إذ �ش�ل ما �سبتھ  املساحة،  املرتبة الثانية من حيث  

سوى   ا�جماعة(4.5�ش�ل  مساحة  من  والرمل  هكتار)؛ %400  البيضاء  �سبتھ  ،  تر�ة  ما  تتجاوز  (  0.4ال   %50 

 هكتار).

باملئة من األرا��ي ال�ي تتوفر ع�� تر�ية   94وكما هو وا�ح من خالل املعطيات، تتوفر جماعة توغيلت ع�� ما يز�د  

 معروفة   الزرا��، وع�� ضوء املعطيات املناخية، حيث جماعة توغيلت  -ذات جودة صا�حة ملزاولة النشاط الفال��

 تقدر  مهمة   موسمية  �ساقطات  املنطقة  مجال  ويعرف  درجة،  18°  حدود  ��  حرارة   درجة  معدل  مع   متوسطي،  بمناخ

  ا�جهة  من  سبو  ��ر  من  �ل  شر�ط  مرور  توغيلت،  �جماعة  الطبيعية  ا�جالية  القوة  عناصر  ومن.  مل  480  بحو��

  من   �ل  أن  املؤكد  ومن  مهمة،  مائية  موارد  ع��  تتوفر  ا�جماعة  يجعل  ما  ورغة،  واد  الشمالية  ا�جهة  ومن.  ا�جنو�ية

 الطبيعة  األماكن  من   والواد  ال��ر  ضف�ي  اعتبار   مع.  با�جماعة  للفالحة   االس��اتي��  البعد  �ش�ل  سبو  و��ر  ورغة  واد

استغالل واستثمار هذه املعطيات الطبيعية بح�امة، ع�� تطو�ر  فمن شأن  .   29ا�جماعة  ��  تتواجد  ال�ي  ا�جميلة

ويعطي  ا�جماعة،  لساكنة  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية   �� �ساهم  أن  با�خصوص،  والزرا��  الفال��  القطاع 

 دفعة قوة لعملية اإلنتاج ا�ح�� ع�� صعيد ا�جماعة.

 األرا��ي الصا�حة للزراعة   -ت

لتقدر   الصا�حة  األرا��ي  توغيلت  �سبة  جماعة  صعيد  ع��  املساحة   80.89  بلزراعة  مجموع  %من 

البور 12980( األرا��ي  تبلغ مساحة  بور�ة؛  أرا��ي مسقية وأخرى  إ��  للزراعة  الصا�حة  األرا��ي  هكتار). وتنقسم 

�سبتھ    ،هكتار  9300 مساحة  71.64ما  املسقية  األرا��ي  �ش�ل  بينما  هذه   هكتار.    %1200.  حسب  و�الحظ 

املعطيات أن �سبة األر��ي الصا�حة للنشاط الفال�� والزرا�� با�خصوص، �� �� االمتداد البور. و�ما أن معظم 

األرا��ي البور ع�� صعيد ا�جماعة، �� قر�بة �سبيا من مجرى واد ورغة وسبو الذي يجر�ان �� حدود ا�جماعة، 

ا األرض  للمدار  البور  املدار  يتحول  أن  البور فيمكن  أرا��ي  لتجه��  التحتية  البنية   �� االستثمار  تم  لو  لسقو�ة 

زراعة   إ��  توغيلت  بجماعة  للزراعة  الصا�حة  األرا��ي  معظم  تحو�ل  إم�انية  سيوفر  ما  وهذا  السقي.  �شبكة 

 
 (جماعة توغیلت) ): 2015(مونوغرافیة جماعة توغیلت -28
 2015مونوغراف�ة جماعة توغیلت  -29
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التساقطات   ع��  �عتمد  الذي  الزرا��  النشاط  من  مردودية  أك��  منتوجات  وتزرع  السقي  ع��  �عتمد  عصر�ة 

 ألمطار.  املوسمية ل 

 جماعة توغيلت: نمو ديمغرا�� سريع ووضع اقتصادي هش -2

 األصل االجتما�� القب��  -أ

تناولت   ال�ي  التار�خية  الدراسات  إ��  بالرجوع  إال  يتأ�ى  توغيلت، ال  القب�� لساكنة جماعة  أن تحديد األصل  يبدو 

الغرب منطقة   �� البشري  وحسب    .30االستقرار  الدراسات  تلك  ع��  التار�خيةبناء  الساكنة   ،مصادرها  جدور 

ومن ا�جدير باإلشارة حول �سمية جماعة  قبيل�ي ب�ي مالك ا�جنو�ية وسفيان الشرقية.    توغيلت �عود إ��جماعة  

العلوم توغيلت،    �� توغيلت.  عليھ  يطلق  الشرق  ناحية  من  ا�جماعة  مركز  يقابل  لتل  �سبة  االسم  ��ذا  سميت 

 � عموما،  واإل�سانية  من االجتماعية  يمكن  مهم  ثقا��  عنصر  ع��  ومدلول  دال  دالليا؛  حقال  ا�جال  اسم  ش�ل 

خاللھ، استنطاق ا�جال من حيث االسم، وتظل الطو�ونيميا، أحياًنا امل�جأ الوحيد للدارس ليعطي تفس�ً�ا مقنًعا  

تداول من لغة ساك�ي ومنطقًيا لكث�� من التسميات ال�ي أطلقت ع�� أماكن �عي��ا، و�ستمد معناها من دالل��ا �� امل

 .31ا�جال

افية بجماعة توغيلت  -ب   ا�خصائص الديمغر

للتخطيط  ،  دوار  31تت�ون جماعة توغيلت من   تتباين (RGPH2014)حسب تصنيف دراسة املندو�ية السامية   ،

وحسب   ومجمع.  مجزأ  دوار  ب�ن  الدوار  نوعية  حيث  من  بي��ا  توغيلت  فيما  جماعة  عرفت  اإلحصائية  املعطيات 

بلغ    2014دينامية ديمغرافية تباينت ف��ا �سبة النمو الديمغرا��. فحسب اإلحصاء العام للس�ان والسك�ى لسنة  

أسرة. بينما ��   2589. �� ح�ن وصل عدد االسر إ��  113�سمة بكثافة س�انية    14764عدد س�ان جماعة توغيلت  

. ومن خالل املشهد 2010�سمة، وعدد أسر    14018جاوز عدد س�ان جماعة توغيلت  ، لم يكن يت2004إحصاء  

ب�ن سنة   أنا ا�جماعة عرفت تحوالت ديمغرافية من 2014إ�� سنة    1994الديمغرا�� بجماعة توغيلت ما  يتب�ن   ،

 �سمة.  3327حيث عدد الس�ان، تقدر بز�ادة 

 

 

 

 

 

 
 من   والطب�ع�ة  الظرف�ة  والمعط�ات  الرسم�ة  التوجهات  بین  الغرب  منطقة  في  ال�شري   االستقرار"):  2008(البوعناني  المصطفى-  30

 . 6  -5 عدد . التار�خي لل�حث المغر��ة الجمع�ة مجلة ". م19/ه13  القرن  أواخر  إلى م12/ه6  القرن   أواخر

 . 29ص ، 9العدد  أسطور، ،"اإلدر�س�ة فاس �حاضرة أفر�ق�ا ل�اب طو�ون�م�ة قراءة): "2019(الغرایب  الحسن 31
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 : تطور عدد الس�ان بجماعة توغيلت 01جدول 

 الكثافة الس�انية  عدد االسر  عدد الس�ان  إلحصاء اسنة 

1994 13309 1821 88.11 

2004 14018 2100 108.69 

2014 14764 2589 113 

 ----- ---- (تقديرات) 15356 2020

 RGPH1994-2004-2014اعداد الباحث، املصدر: 

عرفت   ا�جماعة  ساكنة  أن  يالحظ  ا�جدول،   �� الواردة  املعطيات  خالل  اإلحصائية من  ا�حطة  من  مطرد،  نموا 

الالحقت�ن؛  1994 ا�حطت�ن  إ��  و2004،  سنة  2014،  من  ا�جماعة  ساكنة  عدد  زاد  فقد  سنة    1994.   2004إ�� 

سنة    709ب من  بينما  إ��   746بز�ادة    2014إ��    2004�سمة،  ا�جماعة   �� الديمغرا��  النمو  و�عد عوامل  �سمة. 

 لة �� عدد الوفيات. عامل�ن الز�ادة �� عدد الوالدات وق

 جماعة توغيلت وخصائصها االقتصادية والسكنية -3

 النشاط االقتصادي: الفالحة املعيشية رك��ة االقتصاد ا�ح�� -أ

القطاع توغيلت ع��  ا�ح�� �جماعة  الر�في  تر�ية   ��يمنإذ    ؛32الفال��  يقوم االقتصاد  املعيشية، �شقها  الفالحة 

محدودة   ملكيات  ع��  يتوفرون  الذين  الفالح�ن  عند  خاصة  ا�جماعة،   �� الفال��  املشهد  ع��  والزراعة  املاشية 

تتسم   العموم،  ع��  توغيلت ومجزأة.  بجماعة  ف��ا، الفالحة  املستعملة  واألدوات  املزروعات  مالحظة  خالل  من   ،

املاشية... فالح  ونوعية  بالنسبة  ب�و��ا  _خاصة  املناخية  بالظروف  مرتبطة  بامتياز  معيشية  الصغار_، لة  لفالح�ن 

مط��ا الفال��  املوسم  �ان  الزراعية  ف�لما  متطلبات  مع  ما  مع  ت��امن  املطر�ة  التساقطات  من  �سبة  و�جل   ،

أن تضمن ا�حد مردودية املوسم الفال�� �� أفق راد مصار�ف األساسية وارادات من شأ��ا    ت�لما �ان املوسمية،  

األد�ى من متطلبات االسرة القرو�ة ال�ي توصف ملكي��ا العقار�ة الزراعية بالصغر، والتجزيء. وتزداد حدة الفقر  

عند ساكنة ا�جماعة �لما عرف املوسم الفال�� نكسة من النكسات الناجمة عن ا�جفاف أو اآلفات الزراعية أو 

 االقتصادية ال�ي ي��تب ع��ا الت�خم ..إ�خ.

 معطيات حول تصنيف الدواو�ر وظروف السكن   -أ

للتخطيط(إحصاءات   السامية  املندو�ية  معطيات  حوا��  2014حسب  توغيلت  جماعة   �� �عيش  أسرة،    2589)، 

ع��   سنة    31موزعة  من  املمتدة  سنوات  عشر  خالل  هامة  ز�ادة  عرف  أنھ  االسر  عدد  بخصوص  و�الحظ  دورا. 
 

التجاري من  -  32 النشاط  ممارسة  ھناك  للساكنة  االقتصادي  النشاط  في  تساھم  التي  األنشطة 

بالفالحة،   الفالحة  المرتبط  قطاعات  في  والعمل  البناء  كحرفة  الحرف  وامتھان  الماشیة  في  كتجارة 
 ونحوھا من االشغال المتوفرة في المنطقة. 
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أسرة، �� ح�ن لم تتجاوز ز�ادة خالل عشر سنوات املاضية   489بحوا��  ، تقدر هذه الز�ادة  2014إ�� سنة    2004

أسرة. وا�جدير باملالحظ أن عدد االسر يختلف من دوار إ�� أخر، بل   279  ،2004إ�� سنة    1994املمتدة من سنة  

�� �ل دوار؛ فهناك   تباينات كب��ة من حيث عدد أسر  ف��ا  دوار بجماعة توغيلت ال يتعدى عدد االسر    23هناك 

. �� ح�ن نجد دوارا واحدا ي��اوح عدد االسر  200و  100دواو�ر ي��اوح عدد االسر ��ا ب�ن    6أسرة. بينما هناك    100

ب�ن   من  300و  200بھ  أك��  بھ  االسر  عدد  يتجاوز  الذي  واحد  دوار  حالة  وهناك  نوعية   401،  حيث  ومن  أسرة. 

وتختلف ظروف    دوار مجزأ   15من نوع الدواو�ر ا�جمعة، ودوارا    16ودوار مجمع، فهناك    الدواو�ر، ب�ن دوار مجزأ 

 عيش ساكنة بجماعة توغيلت من دوار إ�� آخر. 

 : �عض املؤشرات حول ظروف سكن بجماعة توغيلت 03جدول 

 النسبة  مؤشرات 

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

 93.59 �سبة األسر املرتبطة �شبكة الكهر�اء 

املياه   لتصر�ف  عمومية  �شبكة  املرتبطة  األسر  �سبة 

 املستعملة 

1.27 

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

 املستعملة 

69.83 

بالوسط  معبدة  طر�ق  أقرب  عن  املتوسطة  املسافة 

 القروي 

1.37 

 )RGPH2014املندو�ية السامية للتخطيط(

من خالل جدول ا�خدمات األساسية، الذي يقدم مؤشرات عن ظروف السكن ا�حيطة �ساكنة جماعة، يبدو أن 

من   بأز�د  الساكنة  م��ا  استفادة  تجاوزت  ال�ي  األساسية  املاء    93ا�خدمة  خدمة  بينما  الكهر�اء،  خدمة   �� باملئة 

تتجاوز   لم  ع��    16.5الشروب  تدل  ا�جدول   �� املؤشرات  و�ل  والبنية باملئة،  األساسية  التجه��ات  �عميم  مطلب 

 التحتية الضرور�ة.  

   تحوالت السكن الر�في بجماعة توغيلت -ب

بمواد ع البناء  عرف  فقد  املستعملة،  البناء  مواد  نوع  حيث  من  نوعيا  تحوال  توغيلت  بجماعة  السكن  نوع  رف 

�عدما �انت املنازل املبنية بال��اب والقصدير  طفرة خالل العقود األخ��ة، حيث أصبح هو السائد    االسمنت املس�ح

األلفية مطلع  حدود  إ��  الطا��  النوع  امليدانية  . ��  املالحظة  ف��ا   وحسب  بات  ال�ي  الدواو�ر  من  مجموعة  هناك 

باملواد   البناء  بال��اب.مشهد  املبنية  السكن  بنيات  تراجع  أي  محدود،  وال��اب  واالعمدة  �القصب  واجماال    الهشة 

  ، وال�ي  2014�جال ال��ا�ي �جماعة توغيلت عدة انواع من السكن حسب ما جاء �� نتائج االحصاء لسنة   ينتشر با 

 عرفت تحوال كب��  كما يو�ح ا�جدول التا��:    

 : نوع السكن بجماعة توغيلت 04جدول 
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 %نوع السكن بجماعة توغيلت ب

سكن   

 بدائي

دار    سكن قروي

 مغر�ية 

 آخر فيالت  شقق 

1994 26.02 64.89 7.52 0.00 0.00 1.57 

2004 0.3 73.1 23.5 0.00 0.00 3.00 

2014 -- -- -- 0.00 0.00 -- 

افية ا�جماعة، و(  )RGPH2014املصدر: مونوغر

حسب ا�جدول أعاله، يت�ن لنا أن هناك تحول م�حوظ من البناء الهش والبدائي الذي �ستعمل فيھ املواد الهشة، 

البناء   ملطالب  إ��  الهش  البناء  استجابة  عدم  بي��ا،  من  عدة  عوامل  نتيجة  التحول  هذا  و�أ�ي  املس�ح،  باالسمنت 

هذا  �ع��  كما  املس�ح،  باالسمنت  البناء  يوفرها  ال�ي  ا�خصائص  من  �جموعة  توف��ه  وعدم  السكن،   �� االسر�ة 

ح االقتصادية،  الظروف  بھ  سمحت  الذي  االقتصادي  التمكن  من  نوع  عن  مب�ي التحول  من�ل  ع��  توفر  يث 

باألسمنت ش�ل من أش�ال الدالة مجاليا ع�� مدخول من شأنھ أن يوفر توف�� بناء مسكن باالسمنت املس�ح الذي  

 �� بناء متجهة  إ�� هذا الذي أشرنا لھ، فس��ورة  الهشة. باإلضافة  باملواد  البناء  بناء أك�� من ضعف  تتطلب �لفة 

 هذا االتجاه. 

 ليات ال�جرة الداخلية بجماعة توغيلتنتائج م�ح عم-ثالثا

 املعطيات األولية-1

بھ  تقوم  الذي  والسك�ى  للس�ان  العام  إحصاء  مقار�ة  حسب  للمهاجر  العام  التعر�ف  إطار   �� بدء،  ذي  باذئ 

املندو�ية السامية للتخطيط؛ "املهاجر، هو �ل �خص هاجر من م�ان عيشھ إ�� م�ان آخر واستقر فيھ ملدة تز�د 

لغياب املعطيات اإلحصائية بجماعة    . نظرا . ومن خالل أرضية �عر�ف املهاجر33بنية ال�جرة ال��ائية"أشهر،    6عن  

و�ل��ا م��ا  تمت  ال�ي  ال�جرة  عمليات  حول  عمليات    توغيلت  عدد  ملعرفة  ا�جماعة  من  دواو�ر  أر�ع  بم�ح  سنقوم 

عرفة طبيعة هذه ال�جرة هل �� ر�فية  ال�جرة ال�ي تمت خالل العقود األخ��ة، ووجهات ومسارات م�ان الوصل، وم

 ر�فية أم ر�فية حضر�ة؟ 

بالذكر أوالد أ  وا�جدير  دوار  من  �ل  و��  مجاليا،  وقر�بة  متصلة  وشبھ  تمثيلية  عينة  سنأخذ  امل�ح  هذا  عينة  ن 

�حمر، ودوار اشتاونة، ودوار أجمامعة، ودوار ط�اكعة. وسنقوم �عملية م�ح عمليات ال�جرة ال�ي تمت ب�ل دوار 

�� املنطقة، ع "ا�خيمة"، هذا املفهوم ا�ح�� هو األك�� استخداما  أو لنقل  املنازل  �� حدة من خالل م�ح بمتغ�� 

 
 . 46ص، مناهج ال�حث في األر�اف ): 2004(موسى �رزازي - 33
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التار�خية الناحية  من  املعلوم  ا�جتمعات 34ومن  �عض  عند  �ستعمل  �انت  ال�ي  املساكن  أنواع  من  ا�خيمة  �عد   .

ف�ي لها مع�ى اجتما�� وا�ح ،  القروي -االجتما�� املغر�يلكن ا�خيمة �� استعمال  ،  وخاصة ا�جتمعات الرحالية

. ومنھ يقال خيمة فال بن فالن، أي 35الدار، املن�ل، العائلة، أو "ال�انون"��ا:    املعالم �� الثقافة القرو�ة، فيقصد

�ستعمل املصط�ح  هذا  يزال  وما  فالن...إ�خ.  بن  فالن  من�ل  أو  فالن  بن  فالن  دار  أو  فالن  بن  فالن  قرى    عائلة   ��

(االسرة النوو�ة) أو عائلة   أن ي�ون تحت سقف ا�خيمة/املن�ل أسرة واحدة،  ا�جال املدروس. ومن ا�جدير باإلشارة

 (االسرة املمتدة).   تت�ون من مجموعة من األسر

 ألر�عة)،وع�� ضوء تقديم إحاطة بالعينة املدروسة، ال يفوتنا هنا اإلشارة إ�� أن العينة ا�ختارة للم�ح(الدواو�ر ا

   تمت وفق االعتبارات األتية: 

�ون هذه الدواو�ر جاءت ع�� محور واحد و�ي��ا متصل؛ فحسب املالحظة امليدانية والتموضع ا�جا�� ل�ل دوار،   -

تتجاوز   ال  دوار  �ل  ب�ن  الفاصلة  فاملسافة  واحدة؛  كتلة  العينة  هذه  اعتبار  هذه   2يمكن  تتواجد  حيث  �لم، 

 . �لم 5، �� حدود مسافة 13طر�ق ا�جهوي الر�اط ب�ن مركز ا�خنيشات والطر�ق الوط�ي رقم الدواو�ر ع�� محور ال

 : صورة جو�ة لدواو�ر العينة املدروسة بجماعة توغيلت  01صورة 

 

 
)، ص  2004،  والنشر  والترجمة  للتأل�ف  المغر��ة  الجمع�ة(سال:    ،)12ج(المغرب  معلمة  ،"الخ�مة"  ):2004(حل�م  الجلیل   عبد34 -

3878 . 

 . 6728 ص ،)20ج(المغرب معلمة ،"الكانون ): "2004(الفق�ه االدر�سي -)35(
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املصدر:   الباحث،  اعداد  اجمامعة:  الط�اكعة،  اشتاونة،  �حمر،  أوالد  دوار  من  ل�ل  جو�ة  ، Google Eartصورة 

 2021تار�خ التقاط الصورة  

كما �عود اختيار هذه العينة إ�� اعتبار الدواو�ر األر�عة �ش�ل كتلة ديمغرافية مهمة من ساكنة جماعة توغيلت، -

، من مجموع ساكنة جماعة توغيلت، �� ح�ن مجموع عدد %32ي ما �سبتھ و�سمة، أ  4688أي �ش�ل ما مجموعھ 

أي ما �ش�ل ما    ،أسرة  2589أسرة، من مجموع عدد أسر جماعة توغيلت الذي بلغ    589أسر هذه العينة حوا��،  

 ، من مجموع �سبة االسر بجماعة توغيلت.   %33.2�سبتھ 

 : خصائص دواو�ر العينة املدروسة  05جدول 

 عدد األسر  عدد الس�ان  نوعية  الدوار  وار اسم  الد

 402 2,170 دوار مجزأ  اوالد �حمر 

 139 812 دوار مجمع  اشتاونة

 69 350 دوار مجزأ  اجمامعة 

 249 1,356 دوار مجزأ  الط�اكعة

 859 4688 -- مجموع  

دواو�ر   جماعة توغيلت  مجزأة/  دواو�ر 

 مجمعة 

14764 2589 

 RGPH2014املصدر: 

 الدراسة نتائج  -2

 عمليات ال�جرة ال�ي تمت �� العينة املدروسة -أ

وحسب العينة املدروسة، وع�� ضوء متغ�� ا�خيمة، فقد بلغ عدد املنازل ال�ي   بالرجوع إ�� نتائج الدراسة امليدانية

 من�ل(خيمة)، و�عد تفريغ ورقة امل�ح تم ا�حصول ع�� النتائج االتية.  671شملها امل�ح: 

 ال�جرة، ل�ل من دوار: أوالد �حمر، أشتاونة، اجمامعة، ط�اكعة  : م�ح عمليات 06جدول 

 ا�جموع  املؤشرات 

 671 مجموع عدد املنازل ال�ي شملها امل�ح 

 217 مجموع عدد املنازل ال�ي عرفت حركة ال�جرة  

 765 مجموع عدد األفراد املهاجر�ن

 205 مجموع عدد االسر املهاجرة 

 2021-1964 ال�جرة حسب امل�ح الف��ة التار�خية لبداية 

 2021املصدر: م�ح البحث امليدا�ي
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من�ل من العينة املدروسة، وتب�ن خالل تفريغ النتائج    671، معطيات نتيجة امل�ح الذي شمل 6يقدم ا�جدول رقم

داخلية  32.33أن   �جرة  ع��ا  ترتب  الداخلية.  ا�جهرة  حركة  عرفت  امل�ح  شملها  ال�ي  املنازل  مجموع  من  ، باملئة 

 �خص.    765أسرة. و�قدر اجما�� عدد من هاجروا  205ل

 �� تراب ا�جماعة حركة ال�جرة الداخلية -ب

�عرف مسارات ال�جرة الداخلية ثالث مسارات �� وسط اإلقامة با�جاالت القرو�ة، ثالث مسارات، إما من قر�ة إ�� 

ة أو جهو�ة. وع�� ضواء مسارات ال�جرة �� حضر، أو من القر�ة إ�� مدينة إقليمي-قر�ة، أو من قر�ة إ�� مركز قروي 

حسب   تب�ن  املغر�ي،  ال��ا�ي  اجمامعة، ا�جال  أشتاونة،  �حمر،  أوالد  دوار:  من  ب�ل  الداخلية  ال�جرة  عملية 

 األنواع التالية:  ،ط�اكعة

   املهاجرة من االسر  بلغ عدد  أخرى؛  إ�� قرى  األر�عة  دواو�ر  أي من  الر�فية،  الر�فية  �حمر،  ال�جرة  أوالد 

 �سمة؛  40أسر، و�مجموع عدد أفراد بلغ  7أشتاونة، اجمامعة، ط�اكعة إ�� قرى أخرى ما عدده 

   ال�جرة الر�فية إ�� مركز قروي/حضري، أي من دواو�ر األر�عة إ�� مراكز القرو�ة: بلغ عدد االسر املهاجرة

أسر، و�مجموع عدد أفراد    12دده  من أوالد �حمر، أشتاونة، اجمامعة، ط�اكعة إ�� مراكز القرو�ة ما ع

 �سمة؛  47بلغ 

   ال�جرة الر�فية ا�حضر�ة من دواو�ر األر�عة إ�� مدن صغ��ة أو متوسطة أو كب��ة: بلغ عدد االسر املهاجرة

أسرة،   183من أوالد �حمر، أشتاونة، اجمامعة، ط�اكعة إ�� املدن املغر�ية اإلقليمية وا�جهو�ة ما عدده  

 �سمة.  666لغ و�مجموع عدد أفراد ب

 : توزيع االسرة املهاجرة ع�� أنواع حركة ال�جرة 01مبيان 

 
 2021املصدر: م�ح البحث امليدا�ي
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كما و وا�ح من خالل املبيان، أن نوع ال�جرة الداخلية الذي عرف إقباال كب��ا و ال�جرة من القر�ة إ�� املدن، حيث  

ملئة، �� ح�ن لم تتجاوز �سبة �ل من ال�جرة من قر�ة إ�� با   90تجاوزت �سبة عمليات ال�جرة الداخلية ما �سبتھ  

باملئة. وهذه النتائج تتم��ى مع حركة ال�جرة الداخلية العامة �� ا�جال املغر�ي   10قر�ة أو من قر�ة إ�� مركز �سبة  

األول   والعامل  مدينة.  إ��  القر�ة  من  ال�جرة  مسار  �ان  حيث  املا��ي،  القرن  ثالثينيات  من  إنطلقت  الختيار  ال�ي 

أن  يمكنا  من  و��  األساسية،  وا�خدمات  التجه��ات  ع��  تتوفر  من  املدينة  وأن  االختيارات،  با��  عن  بدال  املدينة 

توفر سوق الشغل الذي �عد من املتغ��ات األساسية �� حركة ال�جرة. فماذا سيمنع معيل أسرة ليس عنده عمل 

األساس  ا�خدمات  �عض  ع��  سك�ي  محيطھ  يتوفر  وال  ��اجر  قار،  أن  الشروب..،  واملاء  ومسالك،  طرق  مثل  ية 

 للمدينة ال�ي �� �سبيا أحسن حال من حيث التجه��ات األساسية.    

 خصائص عملية ال�جرة املتعلقة بحالة �ل دوار ع�� حدة -ت

معلومات   تقدم  و��  ميدانيا،  عل��ا  االشتغال  تم  ال�ي  وا�جرد  اإلحصاء  عملية  تفاصيل  أعاله،  ا�جدول  يو�ح 

 ة عن عملية اإلحصاء وا�جرد ل�ل دوار ع�� حدة  مفصل

 : عملية ال�جرة املتعلقة بحالة �ل دوار ع�� حدة07جدول 

دوار   دوار أوالد �حمر  املؤشرات 

 اشتاونة

دوار  

 اجمامعة 

دوار  

 ط�اكعة

 ا�جموع 

ال�ي   املنازل  عدد  مجموع 

 شملها امل�ح 

332 112 44 183 671 

ال�ي   املنازل  عدد  مجموع 

 عرفت حركة ال�جرة  

148 18 11 40 217 

األفراد   عدد  مجموع 

 املهاجر�ن 

537 82 39 107 765 

االسر   عدد  مجموع 

 املهاجرة 

140 23 10 32 205 

لبداية   التار�خية  الف��ة 

 ال�جرة حسب امل�ح 

1964-2021 1995-

2021 

1980-2021 1980-

2021 

1964-2021 

 2021البحث امليدا�ياملصدر: م�ح 

من خالل التحليل االحصائي للم�ح، يتب�ن لنا أن هذه العملية(امل�ح)شملت جل املنازل ب�ل دوار ع�� حدا. وقد 

السكنية   ال�جرة  حركة  ال�ي عرفت  املنازل  �سبة  أي  %32.34بلغت  النوع من   217،  عرف هذا  احصاءه  تم  من�ل 

و�جل دوار أوالد �حمر من حيث �جرة عدد االسر، أك�� عددا وهذا يتما��ى مع �ون الدوار وأك�� دوار ال�جرة.  

الدوار  من  املهاجرة  االسر  عدد  يقدر  إذ  والس�ان.  االسر  عدد  حيث  من  توغيلت  �جماعة  ال��ا�ي  الصعيد  ع�� 
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حجم  من جماعة  توغيلت. وحسب النتائج، فتفس�� تفاوت عدد االسر املهاجرة، من دوار  بمقدار دوار متوسط ا�

 إ�� دوار �عود باألساس إ�� عامل حجم الدوار �� ذاتھ.     

 : �سبة حركة ال�جرة حسب متغ�� عدد املنازل 02مبيان 

 
 2021اعداد الباحث، املصدر: امل�ح امليدا�ي 

باملئة من املنازل    33أن �سبة حركة ال�جرة حسب متغ�� املنازل، ظاهرة طرقت  كما هو، وا�ح من خالل املبيان،  

 �� العينة املدروسة. و�مكن تفس�� هذه النتيجة بإرجاعها لألمور التالية:

 عدم وجود ملكية عقار�ة زراعية من شأ��ا أن تضمن العيش والسكن �� القر�ة؛  -

 تحتية؛النقص �� ا�خدمات األساسية والبنية والتج��ات ال -

عامل الوظيفة �� القطاع العام أو ا�خاص الذي يم�� ع�� املوظف السكن بالقرب من املركز الذي �عمل   -

 فيھ.

وفيما ي��، نقدم خصائص حركة ال�جرة الداخلية، واإلقامة حسب متغ�� االسرة ومجموع االفراد حسب �ل دوار  

 من العينة املدروسة ع�� حدة.

 حسب حالة �ل دوار ع�� حدة: �سبة حركة ال�جرة 03مبيان 

  

33%

67%

نسبة حركة الھجرة حسب متغیر عدد المنازل

نسبة المنازل التي عرفت الھجرة نسبة المنازل التي لم تعرف حركة الھجرة

44%
56%

حركة الھجرة بدوار أوالد لحمر
نسبة المنازل التي عرفت الھجرة

نسبة المنازل التي لم تعرف حركة الھجرة

25%

75%

حركة الھجرة بدوار اجمامعة
نسبة المنازل التي عرفت الھجرة

نسبة المنازل التي لم تعرف حركة الھجرة
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 2021املصدر: امل�ح امليدا�ي 

باملئة �� دوار أوالد �حمر، تل��ا حركة ال�جرة بدوار أجمامعة،   44يبدو وا�حا من خالل املبيانات األر�ع، أن �سبة   

 باملئة.  16اشتاونة بنسبة  باملئة. و�� الرتبة الرا�عة حل دوار  22يأ�ي دوار ط�اكعة �� املرتبة الثالة بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22%

78%

حركة الھجرة بدوار طكاكعة
نسبة المنازل التي عرفت الھجرة

نسبة المنازل التي لم تعرف حركة الھجرة

16%

84%

حركة الھجرة بدوار اشتاونة
نسبة المنازل التي عرفت الھجرة

نسبة المنازل التي لم تعرف حركة الھجرة
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  :خاتمة

منطقة  من  الس�ا�ي  ا�حور  هذا  أن  يت�ن  توغيلت،  جماعة  من  دواو�ر  أر�عة  شملت  ال�ي  امل�ح  عملية  خالل  من 

وعدد س�ان يقدر بأز�د من   أسرة  200بحجم �جرة دوار يت�ون من  عرف حركة �جرة داخلية  ا�جماعة ال��ابية،  

عم  .�سمة  600 توغيلت  وجماعة  املدروسة،  العينة   �� ال�جرة  حركة  عامل بخصوص  إ��  ارجاعها  يمكن  ال  وما، 

حالة   �� الدواو�ر  جل  ب�ن  املش��ك  والقاسم  دوار،  إ��  دوار  من  تختلف  الفقر  وحالة  العيش  ظروف  ألن  واحد، 

البنية التحتية والتج��ات األساسية حيث مظاهر النقص مش��كة مع فارق عمق النقص. من هذا الوضع العام، 

اتجهت توغيلت  بدواو�ر جماعة  النوع من   وا�خاص  املدينة �ش�ل قوي، ش�لت هذا  إ��  القر�ة  ال�جرة من  حركة 

ال�جرة هو االتجاه العام �� ا�حاالت املدروسة. مع فارق عدم تجاوز حركة ال�جرة �� أع�� حال��ا املتجلية �� دوار 

 عرف حركة �جرة داخلية.باملئة من املنازل لم � 60باملئة من املنازل ال�ي عرفت حركة ال�جرة، بينما  40أوالد �حمر 

وأخ��ا، إذا اعت��نا أن حركة ال�جرة ب��اب ا�جماعة �� خارج وصف "نز�ف ال�جرة ا�حاد"، فما الذي يمنع من عدم 

ع��  للساكنة_القرو�ة_  واالقتصادي  االجتما��  وتمك�ن  �عز�ز  هو  املدخل  أليس  ا�حادة؟  ال�جرة  �حالة  الوصول 

� وتوزيع ا�خدمات األساسية وا�حد من التفاوتات ب�ن دواو�ر ا�جماعة، والتدخل االستثمار �� البنية التحتية وتوف�

 �خلق عمل �عاو�ي من شأنھ �عز�ز عملية التشغيل الذا�ي؟
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 الئحة املصادر واملراجع  

املغرب(ج - "ال�انون"، معلمة  الفقيھ،  للتأليف  20االدري��ي،  املغر�ية  ا�جمعية  (سال:  والنشر،  )،  وال��جمة 

2004.( 

الشيخ،   - إسماعيل  محمد  ترجمة  ا�جغرا��،   �� ا�ّحِ هيلدبرت.  ال�و�ت،  (ال�و�ت،  إزنار،  جامعة  مطبوعات 

1994.( 

 ).2000، (املغرب، مطبعة النجاح ا�جديدة، 2أوزي، أحمد. من�جية البحث وتحليل املضمون، طبعة   -

، (ب��وت: مكتبة  21انجل��ي فر���ي عر�ي، ا�جلد  بدوي، أحمد ز�ي. م�جم مصط�حات العلوم اإلجتماعية   -

 لبنان). 

طبعة   - العشر�ن،  القرن   �� العر�ي  ا�جتمع  حليم.  العر�ية،  1بر�ات،  الوحدة  دراسات  مركز  (ب��وت:   ،

2000.( 

الظرفية   - واملعطيات  الرسمية  التوجهات  ب�ن  الغرب  منطقة   �� البشري  "االستقرار  املصطفى.  البوعنا�ي، 

أ  من  القرن  والطبيعية  القرن  12ه/ 6واخر  أواخر  إ��  للبحث  19ه/ 13م  املغر�ية  ا�جمعية  مجلة  م". 

 .2008-2007/ 6 -5التار���. عدد 
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