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 تركيب

حالة :  االنتقالية الديمغرافية بالمجاالت الواحية شبه الصحراوية والحدودية
 الزاك - عمالة أسا

Transition démographique en milieu présaharien, oasien et 
frontalier, cas de la province d’Assa-Zag 
 
The demographic transition in the pre-Saharan, oasis and 
border areas, the case of the province of Assa-Zag 
 
Transición demográfica en las zonas pre-saharianas, oasis y 
fronterras: caso de la provincia de Assa-Zag 
 

 محمد بنعتو

 خديجة السباب
 أكادير -جامعة ابن زهر ،مختبر إعداد التراب والمجتمعات والهجرة والتنمية المستدامة 

 : الملخص
حالةعمالة :  التحدي الديمغرافي في مواجهة التنمية الترابية بالمجاالت الواحية والحدودية

 .الزاك-أسا

ة الديمغرافية بالمجاالت الواحية والحدودية محاولة منهجية حول مؤشرات االنتقالي المقال

ونتائجه مربمقاربة نوعية االنتقابية وعالقتها بعدم االستقرار الديمغرافي الزاك. يتعلق األ-كعمالة أسا

كيف تِؤثر هذه االنتقالية على  .االقتصادية واالجتماعية والسياسية على التنمية الترابية المستدامة

البنيات االجتماعية في مجتمع حدودي يعيش مرحلة انتقالية بين اقتصاد السلوك الديمغرافي وعلى 

؟ ما هي خصوصيات هذه االنتقالية وكيف  واحي متعثر وطموح حضري يرتكزعلى البعد الحدودي

 ؟.  تستقر داخل البنيات االجتماعية المحلية

 :  المحورية الكلمات

 التنمية المستدامة. ،اإلقليمية ،غرافيةاالنتقالية الديم ،عدم االستقرار ،عمالة أسا الزاك

Résumé : 
L’article est un essai sur les paramètres de la transition démographique en 

milieu présaharien, oasien et frontalier comme celui de la province d’Assa-Zag. Il 

s’agit d’abord d’identifier le type de transition et de la mettre en rapport avec 

l’instabilité démographique et ses répercussions économiques, sociales et 

politiques sur le développement durable à l’échelle local. 
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Abstract  
This work is dealing with the different parameters of demographic 

transition in pre-Saharan, oasis and border areas such as that of the province of 

Assa-Zag. The main issue is to identify the type of transitions and its relationship 

with the demographical crises in order to detect its economic, social and political 

impact on the local sustainable development.  

KeyWords : 
Assa-Zag, Population instability, demographic transition, territoriality, 

sustainable development. 

Resumen : 
El artículo es un ensayo sobre los parámetros de la transición demográfica en áreas 

pre-saharianas, oasis y fronterizas, como la de la provincia de Assa-Zag. El primero es 

identificar el tipo de transición y relacionarla con la inestabilidad demográfica y sus 

repercusiones económicas, sociales y políticas sobre el desarrollo sostenible a nivel local. 

Palabras llaves : 
Assa-Zag, inestabilidad de la población, transición demográfica, 

territorialidad, desarrollo sostenible. 

 المقدمة

 الموارد البشرية التي يمكن اعتبارها في آن واحد إشكاليةإلى اه المقال جلب االنتبيروم 

الزاك. مهما -ومعادلة فيما يخص الفعل التنموي بعمالة أسا ديمغرافية تخص عدم االستقرار الحدودي

اإلداري أو بالواحة كركيزة للتنمية الفالحية أو بالسياحة كمدخل  –تعلق األمر بالتعمير الديمغرافي 

الثروة بالواحة والمدينة، يظل الرهان البشري عصب كل تنمية ترابية. فال البعد القبلي للشغل وخلق 

وال المكون الثقافي وال حتى رهان النخب بقادر على تعويض مركزية المورد البشري المرتبط 

 ديمغرافيا بالمجال الجغرافي عينه وبالبيئة المحلية الحدودية والهامشية. 

على وجه ومالية هامة في محاولة تنمية المجاالت شبه الصحراوية لقد حقنت الدولة موارد 

. 9002-9002فترة خالل مليار درهم صرفت  1,5 الخصوص مجال واد نون وباني. أكثر من

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكالة الجنوب، المبادرة الوطنية للتنمية، برنامج واحات الجنوب 

تماعية، مؤسسة زاكورة، البنك الشعبي للقروض الصغرى، صندوق المغربي، وكالة التنمية االج

التنمية، صندوق تنمية المناطق الهامشية، وزارة السكنى وسياسة المدينة، وزارة التجهيز إضافة إلى 

لكن  حاولت خلق تنمية مندمجة ومستدامة. كلها برامج تنموية ومؤسسات ترابية ،تمويالت خارجية

لى نموذج سياحي مستورد يروم السياحة كعصا سحرية لكل المشاكل محاولة تركيب التنمية ع
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 التنموية بدعوى توفر المؤهالت الطبيعية وكرم الضيافة الصحراوية دونما اعتبار واقع البيئة الواحية

األساسية المتمثلة في الماء واإلنسان قلب الحياة الواحية برمتها،  العناصر البيئية إغفال لم يكن لينجح.

و يكاد على المنظومة نفسها وحولها إلى متحف هجين يتعامل مع المجتمع والتراب بمنطق أتى أ

لخصوصيات األساسية باانطباعي يفتقد للتنمية الحقيقية فباألحرى لالستدامة. فالجهل أو التجاهل 

لترابية، في عالقتها بالتنمية ا ،مخاطر الحدوديةالالديمغرافية منها والمحلية وحدود التمدين اإلداري و

. عالقة برمتها مسألة تعيق كل فهم صحيح تعقبه محاولة اإلنقاذ والتثمين المستدام للمنظومة الواحية

التمدين الديمغرافي بالواحة عالقة هشة وقطاعية تثبت على محور السياحة في وقت فقدت فيه 

 المنظومة عناصرها )حالة الزاك(.

قر والهشاشة االجتماعية وعدم االستقرار أثرت االنتقالية الديمغرافية بفعل الفوقد 

الديمغرافي بالمجال الواحي والحدودي على الدينامية االقتصادية واالجتماعية لمجتمع ترحالي )أيت 

التحوالت يستدعي الوقوف عند وهذا . إعادة إنتاج ذاته بالمجاالت الترابية المفتوحةجبل على توسى( 

سلبي في عملية التنمية الترابية المستدامة وقت بلورة وعكس نزوعها الالديموغرافية الحالية 

ونحن على أبواب إرساء مشروع االستقالل الذاتي تحت السيادة الوطنية لألقاليم  ،المشاريع. اليوم

الصحراوية، وبعيد دخول نظام الجهوية المتقدمة حيز التطبيق، يظهر للوهلة األولى أننا أمام نموذج 

من جهة، الظرفية الجيوسياسية واألمنية للتنزيل. لصحراوية أكثر قابلية للتنمية بالمجاالت شبه ا

كون اليوم ما وراء الحدود من واد نون تتتشكل حول "األصولية واالنفصالية" في مجاالت أبعد ما 

ن يوباني، وهذه أولوية األولويات. في هذا المجال، يعتبر المغرب ملتزما أمام شركائه األوربي

امتداد للجهوية المتقدمة، تجد كألفارقة. من جهة أخرى، في إطار "الجهوية الموسعة" واألمريكيين وا

خلق أقطاب إلى الصحراء األطلنتية نفسها تندرج تدريجيا في أفق إعادة توازن جيواستراتيجي يهدف 

إفريقيا ما وراء الصحراء. فخلق عماالت طاطا تجاه تنمية حقيقية للمواجهة االقتصادية الدولية 

 -كلميم و إيفنيو جهة كلميم واد نون على مثلث طانطانحدود طرفاية وسيدي إيفني وإعادة رسم و

وواد  األبيضرفع اليد على المشاريع السياحية المهيكلة حول الشاطئ إضافة إلى مسألة  ،أسا

كس من الترابية الجديدة المنبثقة بالمجاالت شبه الصحراوية. هذه بمقدورها ع ايعكس نوع ،الشبيكة

الدولة من طرف  النزوع السلبي للتوجه الجيوسياسي الجهوياتي الذي طالما بني على منح امتيازات

. هذا التوجه الجديد من شأنه المساعدة على بناء هويات جديدة االجتماعية الحاضنة في عملية التنمية

 تقوم على التكامل الترابي. ،أكثر استدامة وهيكلة

المحلي مع كل هذه التغيرات االستراتيجية والهيكلية كيف يتعامل، إذن، المجتمع 

؟ كيف  الواحية الحدودية نتحدث بالمجاالت؟ عن أي نوع من االنتقالية الديمغرافية  واالستحقاقية

تدابير  ةأي لى؟ ع يمكن أن نقيم عالقة هذه االنتقالية بالهرم التسكاني وباألنشطة والهشاشة االجتماعية

ة في مواجهة التحدي الديمغرافي المهيكل لتتمكن من عكس النزوع السلبي لعدم تتوفر الحكامة المحلي

؟ هل بإمكان المؤهالت الترابية المحلية أن تؤمن  االستقرار الديمغرافي والموازنة االستراتيجية

في صميم المجتمع الحضري األساوي من أجل موازنة التنمية الترابية في إعادة االحتواء 

 ؟ الزاك–بالمجاالت الواحية والحدودية مثل عمالة أسااتجاهاالستدامة 
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 االشكالية والمنهاج المتبع 1

األهمية بمكان أن نفهم بأن المجاالت الصحراوية وشبه الصحراوية تشكل مختبرات  من

الزاك تعتبر حقال تجريبيا مهما لطرح مثل  –حقيقية للتفكير والتداول في الفعل الترابي. فعمالة أسا 

. ذلك أن الحدودية تبين لنا االكراهات وأيضا المؤهالت (0)الشكل  ليات والقضاياهذه االشكا

 -نتيةلاالستراتيجية للمجاالت الصحراوية بشكل عام ومؤثرات االلتقائية بين مجاالت بيومناخية أط

تسجل أعلى قياساتها بصدد مجال حيث الطاقة الشمسية  نحن وصحراوية بشكل خاص. متوسطي

في . وتحتوي على إمكانيات معدنية ومنجمية هامة( ²م/ كلواط 5,5 من)أكثر  تنميةالمحثة على ال

منح  8 رخصة تنقيب عن المعادن و 90 عمدت اإلدارة المحلية إلى منح 9002بداية شهر يونيو

 .استغالل

من  االرادة المعلنة للسلطات العمومية تكمن في رفع التحدي الذي يفرضه اإلطارالطبيعي

في البناء الترابي. فخصوصيات االستيطان  ،بمنطق االستدامة ،الترابي والمقاربة أجل التسويق

: مهد الحضارات والقبلية والجهاد والترحال والبعد الروحي  بالمجال تتحقق من موقع تراثي هام

 (0)الشكل .... واالستقرار

 الزاك -التوطين االداري لعمالة أسا -0الشكل 

 

 .9002رية لجهة كلميم واد نون : ا الخريطة اإلدا المصدر
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ففي ظل اختيار التنمية المحلية، ينظرللبعد االجتماعي من زاوية التحدي الثقافي الذي يمكن 

خريطة الطريق المعتمدة الستحقاق التحدي حددت في . رفعه عبر شراكة الساكنة في الفعل التنموي

إلى  02البطالة العامة من  التقليص من حجم منصب شغل، 2000 خلق ما ينيف عن:  9092 أفق

وتثبيت الساكنة من  %13إلى  92وخاصة تلك المتعلقة ببطالة الشباب المراد تقليصها من  11%

مليون درهم محثة على االستثمار  000بما ال يقل عن  عموميالستثمارالخالل االبداع االقتصادي وا

 -أسالتنمية ات )مخطط العمالة بما يقدر بمليار وخمسمائة درهم في سقف زمني ال يتعدى ست سنو

 (.9092-9008الزاك 

أيضا بمحو الفوارق من حيث تحصيل الجودة أوال للتعليم ما قبل األولي وتعليم  األمر يتعلق

الفتاة والتكوين حول المهن المنسجمة واإلطار المحلي والتشجيع على التعليم العالي والمهني. هذا 

التطهير السائل. مشاريع لعقارية وموازنة منظومة الصحة ودعم باإلضافة إلى تقنين تدبير المسألة ا

المبادرة العمومية وتحفيز القطاع الخاص فيما يرتبط باألنشطة التنافسية التي تعتبر بمثابة قطاعات 

في :  سهم السوقأمحركة ذات أولوية على مستوى المساهمة في الناتج الوطني الخام وتطوير 

يتوسطها من إبداعات ترتبط بتحديد األنساق  وماة التقليدية والخدمات الفالحة والسياحة والصناع

 -. أكيد أن أجندة التنمية بعمالة أسابالمفهوم السياحي نما والبيئة الخضراءيالمنتجة للثروة مثل الس

تأمين التنمية االقتصادية والتعجيل بمشاريع البنية التحتية بتلتزم خالل عقد واحد والزاك طموحة 

  .نخب االمتياز والسيادة والصحوة الجماعيةنة التربية والتعليم وخلق منظومة ومواز

من المفروض أن تحظى القطاعات المنتجة المحاربة للبطالة بالشفافية فيما يرتبط بسياسة 

( مشروعا لكل منهما 09)الفالحة والخدمات االجتماعية :  التنمية المتبعة والحكامة الترابية

 00) والسياحة( مشروعا 00) اعية والبنيات التحتية بما فيها الفضاءات الخضراءوالقطاعات االجتم

والطاقات المتجددة والصناعة الثقافية والتراث والسكن وتقوية البنيات االقتصادية المتواجدة ( مشاريع

ال  غيرأن كل هذه المشاريع المعلنة والتوجهات التنموية، المخطط لها ورقيا،(. مشاريع لكل منها 2)

هذه المشاريع التنموية ترتبط حاليا بالواقع الديموغرافي واالقتصادي واالجتماعي المحلي. 

المستعجلة تمت برمجتها على شكل دفعات تهم ثالث قطاعات )البنيات التحتية والتهيئة الحضرية 

السدود  إنشاءو: تقوية البنية الطرقية وبناء مدار أسا الشرقي  والتنمية البشرية( ستعنى بتسع عمليات

الفيضانات والعمل على التأهيل الحضري وتقوية مركزية األنشطة للتخفيف من وقع بكل الجماعات 

االجتماعية كما هو الشأن بالنسبة لجماعتي عوينة  تأهيل مدينة الزاك وإحياء خدماتهاو بمدينة أسا

يزكي والمحبس. تكلفة هذا الهنا وعوينة إغمان، وكذا العمل على تقوية استيطان كل من جماعتي التو

 مليون درهم.  202قدرت ب  ،دون احتساب ميزانية الطرق والسدود ،البرنامج التنموي المعول عليه

التحدي الديمغرافي واقع ملموس وعامل من عوامل االكراهات الهيكلية بالمجاالت شبه 

لعائق وبأي ثمن. غالبا ما إمكانية تجاوزهذا االصحراوية الواحية والحدودية. المقال محاولة لقياس 

تكون هناك مسافة بين اإلرادة المعلنة والقدرة على الفعل التنموي؛ فكيف إذن يمكن التجاوز أو 

 ؟ االلتفاف حول هذ ا اإلشكال الهيكلي

مقاربتنا المنهجية لالستجابة لإلشكالية المطروحة في هذا المقال تندرج في بلورة تشخيص 

انطالقا من المعطيات الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط. ليس  الزاك -اديمغرافي وترابي لعمالة أس

بل تعميق البحث حول ، الهدف هو الوقوف على الخصوصيات الديمغرافية لمجال العمالة فحسب
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حول نا مما سيسمح بتموقع بحث، ثير الديمغرافي على عملية التنمية المستدامة والحكامة المحليةأتال

والترابي واالجتماعي في عالقته بالتنمية. هذا ما سيمكن من إدراج  الواقع المجاليالتنمية في صلب 

 الزاك في قلب االستراتيجية المغربية لتنمية -التحليل المعتمد في بعد استشرافي يروم وضع أسا

ظاهرة االنتقالية الديمغرافية بالمجاالت الصحراوية وشبه الصحراوية ظاهرة  األقاليم الصحراوية.

همة للغاية ولم يسبق الكتابة عنها أو تحليلها لذا ارتأينا، منهجيا، االعتماد على معطيات رسمية م

 شمولية وليس على عينة ميدانية لتفادي هفوات االسقاط المنهجي على الظاهرة.

: عدم االستقرار  اإلحصائيات الديمغرافية بالمجاالت شبه الصحراوية والحدودية 2

 الديمغرافي صعب تدبيره
 انالساكنة الحضرية والساكنة القروية مفهوم ين مفهومالبداية إلى أاإلشارة منذ  تجدر

لحق الحياة الحضرية من عمق ياالبستملوجية والنظرية لما  ماكل مقوماته انويفقد انتقريبي نيظال

ية. البداوة الهوياتية والسلوكية والمرجعية في عقلية الذاتية الصحراوية وشبه الصحراوية والواح

. إضافة (9009)بوبريك، فالشخص الصحراوي وشبه الصحراوي يعيش التحضر بمنطق البداوة 

التي تعاني مجتمعيا  شخصية الساكنة في حالة إغالقها، يكون مزدوجا علىتأثير الحدود  إلى ذلك،

 على من عامل البداوة الثقافية على مستوى المدينة الحدودية ومن عامل التقلص المجالي اقتصاديا.

بين مفاهيمية ال يخلو من مشاكل  مفهوم المدينة الصغيرة أو المتوسطة، ما زال بالمغرمستوى 

 كل يفقده اإلداري بالتعريف المفهوم فارتباط. (GHAZALI, 1986) طبيعته الكمية وبعده الوظيفي

 سكنالم حضرية ذاته الوقت في الساكنة حيث يعرف دينامية بمجال األمر يتعلق عندما مصداقية

 .أخرىتارة  وغائبة تارة موجودة ،السلوك وبدوية الوظيفة وترحالية

يكن مرتحال م لن إ، وهو مواطنإحصاء آلخر، نكتشف إلى أي حد يصعب إحصاء  من

فم الحصن أو تزنيت حيث  عوينة الهنا أووو الزاك يعيش متنقال بين أسا خالل معظم السنة، فهو 

يقطن مع أبنائه المتمدرسين أكثر من حيث الرباط  وأمراكش  وأيملك مسكنا ثانويا أو في أكادير 

إذ يمكن أن يحصى أكثر من مرة أو أن ال يحصى تماما إذا كان يمارس ثالثة أشهر في السنة. 

التردد على الفيجاتصعوبة المشاكل المرتبطة بالترحال. 
1

الزراعية المتناثرة على واد درعة  

تقلص مجال الترحال أمام تطور بو، وبحدود مغلقة لكن نافدة ألسباب أمنية تتعلق بالجدار األمني

إهمال  إلى افضت عوامل كلها .واإلمارات السعوديةمن طرف  المنظمفضاءات القنص السياحي 

 ما أكثرعلى تعتمد سالبة شخصية األساوي الفرد من لتجعل امتهانها على الشباب وعزوف لفالحةاا

 كان وإن بالتراب هيكلي ارتباط دونما التنقلهو يتميز بكثرة . واالستهالكي الدعم بطاقة به تجود

 . القبلي للوالء بسيكولوجي إعالن هناك

                                                            
أرض فالحية بالمجاالت الصحراوية وشبه الصحراوية تعتمد على فيضان واد درعة واألودية الصحراوية  1

على الخصوص التي يغمرها بمياه الفيض والطمي. تعتبر الفايجة بمجال أسا أهم مجاالت االنتاج الزراعي 

بترخيص من السلطات العمومية لكون جزء منها يقع  ين في السنة )الزرع والحصاد(يسمح باستغاللها مرت

 .على مستوى الجدار األمني
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حصاء الديمغرافي لدرجة أن هناك معطيات متناقضة ما هذا السلوك يؤثر على عملية اإل

ل، وبية وما يصدر عن مختلف المنوغرافيات المحلية. على سبيل المثادبين المعطى الرسمي من المن

الزاك -أسا تعلقان بساكنةينتوفر على معطيين  9002سنة ل
2
 بلغت عامة ساكنة أعطت وبيةدالمن:  

 و 22020 بالترتيب تقدر المونوغرافية. قرويا 2822 و حضريا 02208 بينها من نسمة 92202

 2020 بين ما موزعة نسمة 02990 مستوى بلغ عام تفاوت يعني ما. نسمة 02222 و 90008

 سياسية وموازنة انتخابية بمناورة األمر يتعلق هل، التساؤل يطرح مما. ياقرو 00080 وا حضري

أكيد أن عدم  معرفة الواقع بدقة. الصعوبة من؟  بأخطاءغيرمقصودةم أ مقصودة

مما يفسر لماذا، رغم ما . االستقرارالديمغرافي يعتبرعامال مسببا لزعزعة حقيقية على عدة مستويات

تسليط الضوء على الديمغرافية . تثبيت ساكنتهاالزاك -الية، لم تستطع عمالة أساتم ضخه من موارد م

الديمغرافية الزاك -المحلية يمكن من تحديد مؤشرات االنسياب الديمغرافي الذي يجعل منظومة أسا

 .سالبة

 منظومة ديمغرافية قروية سالبة  1.2

التمدين عالية نظرا توى الصحراء المغربية والمجاالت شبه الصحراوية، نسبة سم على

 التجهيزلمركزية المدينة في نظام إعداد التراب والتنمية الجهوية. فهي دعامة التمدين ومحور 

حولهما تبني الدولة نظام حكامتها الترابية وميكانيزمات التوسع الحضري عبر امتالك األرصدة 

هذا المبني على موقع الدولة  العقارية وضخ الموارد المالية باستمرار لدعم التمدين. نظام التدبير

جهات مثل العيون والداخلة والسمارة وكلميم. هذه المدن -الحاضنة قد تمكن في البداية من خلق مدن

 االستراتيجية نحو إفريقيا وداخل جهاتها. حقيقية للتنمية اومقرات التجهيز تمثل اليوم أقطاب اإلدارية

مني، لم يمكنها من بلورة أتقطيعات الترابية من موقع ثر بقوة بمختلف الأأن نمط وظيفيتها المت غير

 -منظومة حضرية متراتبة وشبكية. على صعيد كل جهة، تنبثق ثنائيات حضرية مثل العيون 

تزنيت. من هذا -كلميم وسيدي إفني -السمارة وطانطان -الوطية والعيون -المرسى وطانطان 

 تبية مغلقةاننعتها بمجاالت ترظلت هذه المدن تنشط في مجاالت يمكن أن  ،المنطلق

territoires cantons » « البعض لبعضها بظهرها تدير لكن الدولة طرف من ممولة. 

داخليا وإن وصلها األسفلت فمنظومتها الحضرية مفككة. مما يفسر  المغلقة المجاالت

نوب. هؤالء في اتجاه الشمال ونزول ساكنة الشمال في اتجاه الج الجنوب التوجه التدريجي لساكنة

إال أن األمر يتعلق بنزول مؤقت. في  ،إلى وقت غير بعيد، األجور المزدوجة والدعم الغذائي فزهمح

جال أسا لم فم. سلبي الهجري الحاصل باعتبارأن، المجاالت الواحية والحدودية، المسالة أكثر تعقيدا

 معيشتهم ظروف لتحسين غلةمستال مواردلكونه يفتقد لل المهاجرين استقطاب قدرة على يوما توفري

 مكمل كنشاط للتهريب التعاطيفيها  يمكنال  مراقبة جد حدودية منطقةإلى أنها  إضافة، وعملهم

 .المتدني للدخل

 أن نالحظ عقدين، مدى على الزاك -أسا بعمالة الديمغرافية الوضعية نفحص عندما

 زيادة معدل سجلت التيأسا  مدينة .9002 سنة الديمغرافيةا قدرتهت حدود بلغ قد الحضريةها عماالت

                                                            
معا فاعتمادهما من  االثنان؟ إذا كان  بالساكنة المدنية أو بمجموع الساكنة بما فيها العسكرية هل يتعلق األمر 2

 ثيقة ألخرى ومن مصلحة ألخرى. طرف مختلف المصالح اإلدارية يترك هامشا من الغموض من و
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ما زالت تسجل زيادة إيجابية لكن بصعوبة و، 9002و  0222ما بين  %4,5 سجلت متوسطة سنوية

 .9002و  9002ما بين  %2,1كبيرة 

 تسجيل من مكنتها 0222 و 0289 سنة بين ما هائلة ديمغرافية موجة الزاك مدينةعرفت 

( 0222غشت  92تكون قد تخطت أحداث لبويرة ) ذلكوب. %10,9 سقف بلغ سنوي زيادة متوسط

ا كبير عجزا لتسجل مفاجئ بشكل ساكنتهاسرعان ما ستفقد  لكن(. 02/0/0222وكذا أحداث الزاك )

من وزنها الديمغرافي. الوضعية في  %22 يعادل ما أي، 9002 حدود إلى- 2% متوسط بلغ

تغادر وموجات تقبل بشكل مستمر. عالقة الجماعات القروية غير مستقرة ديمغرافيا، هناك موجات 

كأن هذه المدن لم ترق بعد  ،عالقة تبادل ديمغرافي على فترات قصيرة المدن بالجماعات القروية

 فهي تلعب دور القرية الكبيرة المصفاة ،المستقرةلمصاف المراكز الجاذبة 

« Bourg rural-relais » وبعث الهجرة  يةالتي تصفي الهجرات بين استقبال الهجرة القرو

تبادله الديمغرافي انطباعي.  ،مما سيعطي المدن طابعا قروي المنحى ،البيحضرية خارج اإلقليم

ستنتقل من متوسط زيادة و جماعة عوينة الهنا سوف تعيد إنتاج النمط الديمغرافي لمدينة الزاكف

. هذه 9002-9002في الفترة الممتدة بين  % 0,7إلى  % 4,8في مستوى  9002 -0222سنوية 

 . (0 الجدول) (-%1,3إلى  7,1الوضعية همت كذلك جماعة لبويبرات )

 (9002-0222) الزاك حسب مجال اإلقامة -تطور ساكنة عمالة أسا -0 الجدول
   الساكنة األسر

متوسط 

 الزيادة %

  احصاءات الساكنة متوسط الزيادة % احصائي األسر

9002-

9002 

9002 9002 9002-

9002 

0222-

9002 

 المجاالت 0222 9002 9002

 الزاك 9202 2200 2028 0092 -290 292 0220 2920

 أسا 8292 02202 02202 290 990 0202 9290 299

 العمالة الحضرية 11083 19418 18584 -  -  2227 3755 - 

 عوينة الهنا 0222 9922 9220 298 092 900 222 8900

 التويكي 0222 0922 0000 0980 -092 022 920 0980

 عوينة إغمان 9080 9002 2029 -092 292 292 280 2982

 المحبس 0022 020 209 -0292 0892 002 28 -2900

 لبويرات 220 0922 0008 290 -092 902 022 -0922

 العمالة القروية 10766 6896 6363 -  -  990 1277 - 

 مجموع العمالة 90828 92202 92222 -  -  2902 0908 - 

 بتصرف 9002 – 0222ي : إحصاء : المندوبية السامية للتخطيط المصدر

الجماعات األخرى تأثرت كثيرا بعدم االستقرار الديمغرافي وسجلت تطورات متناقضة 

 0022من الجماعات. هذه حالة المحبس التي فقدت ساكنة تقدر ب  مقارنة مع المجموعة األولى

 ب قدرت متوسطنسبة تراجع ديمغرافي ل ي ما يعاد، أ9002نسمة سنة  020 و 0222نسمة سنة 

 عجز سيسجل إذ ،0222 وضعية من بكثير أقل نسمة 209 جمع من ستتمكن 9002 سنة -19,9%

 سجلت التي الجماعات بين من 9002 سنة الجماعة ستصنف، هذا كل رغم. نسمة 000 عن ينيف

 مرت إذ تطورامتواضعاالهنا  عوينة جماعة سجلتفي حين . %18,4 حدود في سنوية زيادة متوسط
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. أما جماعة 9002مرورا بفترة أزمة سنة  %4,3إلى مستوى  %0,4- سالب سنوي متوسط من

 .0222نسمة سنة  0222التويزكي فهي في انحدار متواصل منذ أن سجلت رقمها القياسي باحتواء 

-بنسبة ا تراجعمن وزنها الديمغرافي عندما سجلت  %76 حوالي الجماعة ستفقد، 9002 سنة في

مستوى  في، ما زالت الجماعة سالبة لكن مع ذلك، امتصت سرعة النزول 9002 سنة. 13,6%

 مصدر من ليس الديمغرافي االستقرار عدم. %1,3-نسمة، أي بمعدل تراجع خفيف حول  0000

. األسر لعدد بالنسبة إيجابيا تطورا سجلت الجماعات فكل المحبس استثنينا إذا أنه باعتبار فقط هجري

 من حيث تغيير البنية. الديمغرافية االنتقالية خصت مؤشرات أمام أننا يعني مما

 : : أي نمودج يمكن تبنيه ؟ انتقالية ديمغرافية في وسط شبه صحراوي واحي وحدودي
إن مصطلح االنتقالية الديمغرافية تفهم منه الصيرورة التي تخترق منظومة الساكنة عبر 

بمعنى المرور من نظام يتميز بقوة االنجاب وارتفاع معدل الوفيات إلى نظام مراحلها التاريخية. 

معدل الوفيات منخفض. االنتقالية ترافقها تحوالت على بمعكوس ضعيف القدرة على االنجاب و

. انبثقت الظاهرة أول األمر (EUGENIA & SAVALA, 2012)مستوى متوسط الزيادة السنوية 

عند المنتصف الثاني من القرن الثامن عشر ونهاية  (VALLIN, 1995)على المستوى األوربي 

القرن التاسع عشر. خالل القرن العشرين، امتدت االنتقالية الديمغرافية للبلدان النامية )إفريقيا، آسيا، 

أمريكا الالتينية(. غير أنه في هذه البلدان األخيرة أبرز مجموعة من الباحثين المتخصصين أن األمر 

نتقالية ديمغرافية تتحقق بتناقض مع ما عرفته االنتقاليات الديمغرافية السابقة بالبلدان يتعلق با

 . (ZAVALA, 1998)األوربية 

على مستوى المغرب، لسنا بعد بصدد انتقاليات ديمغرافية متقدمة مثل كوبا التي استطاعت أن 

اليات سريعة )األرجنتين، طفل لكل امرأة، ولسنا في إطار انتق1,5:  تخفض قدرتها على االنجاب

طفل/ امرأة  3,5طفل/ امرأة. بمستوى إنجاب  2,3البرازيل، الشيلي، كوسطا ريكا : في حدود 

(HCP, 2014) طفل/ امرأة.  4,2إلى  3,5، يعتبر المغرب في خضم انتقالية ديمغرافية مبتدئة من

على نفس الشاكلة. مما يعني أننا غير أنه توجد عدة أنواع من اإلنتقالية. هذه األخيرة ال تأتي عادة 

 CHESNAIS (1986)الذي أتى به يلسنا دائما في الترتيب النظر
3

أو الذي يرتبط أوتوماتيكيا بتمدد  

 . (TAPINOS, 1985)أمد الحياة

باعتبار أن  العصرية، تطويرالسلوكات على فقط تعتمد الديمغرافية االنتقالية تعد لم اليوم

في متناول فئة عريضة  لم تعدحسان اجتماعية جديدة. فكلفة العيش تدريجيا العولمة تأتي بعناصر است

من المجتمع. متغيرات مرتبطة بالظروف الحالية للحياة هي من يحدد مقاييس ومعايير االنتقالية 

سر االجتماعية الفقيرة الديمغرافية. من هنا نفهم كيف تؤثر البرامج الوطنية للتخطيط العائلي في األ

. بالنسبة للمجاالت شبه الصحراوية  (SCHKOLNIK, 2004)المرتفعةمية دالت األمع وذات

تنعت "بالملتوسية" ونقصد بها كون انخفاض  الحدودية، يتعلق األمر بخصوصيات ظاهرة -والواحية

وكذا العزلة  ،(ZAVALA, 2002)والهشاشة االقتصادية واالجتماعية  الوالدات ناجم أكثر عن الفقر

 النوعي علىب لوالطكالطب المتخصص مثال ن مراكز القرار وتجهيزات الندرة عبر البعد ع

                                                            
مراحل تتحقق من خاللها االنتقالية الديمغرافية الكالسيكية : مرحلة ما قبل انخفاض  ثالثهذا األخير عدد  3

 ومرحلة التأخر على مستوى أجندة الزواج األول وأخيرا مرحلة انخفاض القدرة على اإلنجاب. تمعدل الوفيا
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. مخاطر الوالدة ةالطريق المعبدتوفير المحامات التجارية والتقاضي الجنائي وغيرها وليس عن 

 االنتقالية يحدد من هي المحلية االجتماعية التشكيالت في البصرية السمعيةوتأثير الصحافة 

 .توسيةالمال الديمغرافية

 : نموذج االنتقالية الديمغرافية في المجال شبه الصحراوي
استقرار الساكنة إضافة إلى التحوالت على مستوى النمو السكاني وانخفاض قدرة  عدم

الزاك وكذا النمو الوازن الذي عرفه عدد األسر خالل  -بعمالة أسا 9002و  9002االنجاب ما بين 

 البنيةتؤثر على  أتدب مبتدئةى وجود انتقالية ديمغرافية كلها مؤشرات عل ،الفترة المذكورة

 .بالفقروالهشاشة االرتباط أشد ترتبط انتقالية أيضا وهي. التسكاني هرمها وعلى للعمالة الديمغرافية

 (9002-9002) ألعمارالزلك حسب فئات ا -تطور ساكنة عمالة أسا -9 الجدول

 فئات األعمار 4112 4102

 الذكور اإلنث  المجموع الذكور نث اإل المجموع )سنة) 

3583 1702 1880 3608 1739 1869 6> 

4742 2270 2472 6181 3022 3159 2-02 

18647 8607 8155 14961 7728 7233 00-02 

1859 919 942 1564 768 796 >59 

 المجموع 13033 13257 26314 13449 13498 26947

 9002 و 9002 إحصاءي:  المندوبية السامية للتخطيط:  المصدر

هذا النموذج المرتبط بالهشاشة االجتماعية يخص ساكنة ظلت طويال تنهج سلوكا ديمغرافيا 

؛ لكن بدأ يعرف تراجع الوالدات أوال تحت تأثير االكراهات المادية التي تسبب تنوعا  تقليديا وقرويا

مجتمع غيرمستقرديمغرافيا وما  من المالتوسية الديمغرافية المرتبطة باالنجاب، والتي انتشرت في

. أيضا ال يمكن االستهانة بالدور الذي تلعبه زال ينهج الترحال من طرف فئات اجتماعية عريضة

 ،السلطات الصحية بالنسبة للنوع فيما يتعلق بالتخطيط العائلي ومحاربة المخاطر المرتبطة بالوالدة

م . فالبرنامج الوطني المتعلق بصحة األسواء في المجال الحضري أوالمجال القروي على حد سواء

تمكن من أن يؤثربشكل كبير على مستوى تدبير مخاطر الوالدة  ،خاصة بالمجاالت المغلقة ،والطفل

مالئمة وأقل كلفة صبحتبحيث وتعميم مختلف وسائل وطرق منع الحمل 
4
. 

 انتقالية ديمغرافية عبر انخفاض القدرة على اإلنجاب :
ه قدرت سرعة خفض من وجيز وقت في تمكن إذ سريعة، ديمغرافية ةانتقالي المغرب عرف

 9009ة طفل/مرأة سن 2,2 إلى االنجاب على
5

 (EUGENIA & SAVALA, 2012). حسب 

                                                            
ة، نالحظ على أن البرنامج الوطني للصحة قد استهدف على المستوى كسنة مرجعي 9002إذا أخذنا سنة  4

 %20بالمجال الحضري مقابل  %20 ،سنة 22و  20امرأة يتراوح سنها ما بين  2202920المغرب حوالي 

السمارة، الساكنة النسائية المستهدفة من خالل هذا البرنامج بلغت -بالمجال القروي. على صعيد جهة كلميم

 بالمجال القروي. %98بالمجال الحضري و  %29ضمنهن  امرأة 22222
؛ مما يفسر التضارب مع  9002يرات قدمتها المندوبية السامية بناءا على تخمينات انطالقا من إحصاء دتق 5

 .9002نتائج إحصاء 
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لكن هناك مقاومة  ،طفل/امرأة. صحيح أن االنتقالية سريعة 3,5، معدل الخصوبة هو 9002إحصاء 

 بمركبات مرتبطنها ما هو أخالقي ومنها ما هو سباب منها ما هو ديني ومأما زالت موجودة لعدة 

 وهناك. معا هما أو العكس أو البنت عوضولد ال عن الحثيث كالبحث األسر ىدل اجتماعية نقص

 في مقاومة يشكل هذا كل. والنفسية االجتماعية ومؤثراته بالعقم ترتبط فيزيولوجية نقص مركبات

 .معين حجم

بط بأجندة ووتيرة التجنيد الصحي وكذا باالستقرار لكل منطقة ظرفيتها، فالتفاوتات ترت

. الديمغرافي واالرتكاز على اإلقتصاد التضامني البيعائلي الناتج عن عائدات الهجرة الدولية والوطنية

ففي المجاالت شبه الصحراوية . يتعلق األمر بضوابط اجتماعية أكثر نفعا من استقرارالشغل نفسه

طفل/مرأة  4,8 إلى 9002 طفل/مرأة سنة 6,4 عدل الخصوبة منالحدودية، تراجع م -والواحية

التراجع يشمل المجالين . طفل/مرأة 2,4 طفل/مرأة إلى 3,4ونزل معدل الوالدة من . 9002 سنة

من الواقع سواء في  جثنبث مهمث. غير أن هذا المتوسط يخفي الحضري والقروي على حد سواء

ستقرار الديمغرافي يؤثر مباشرة على مستوى االنجاب بهذه الجماعات الحضرية أو القروية. فعدم اال

الجماعات. التويزكي وعوينة الهناء على سبيل المثال سجلت النسب األكثر ارتفاعا لمعدل الخصوبة 

 ليستقر بالترتيب عند حدود 9002. هذا المستوى نزل سنة 9002طفل/مرأة سنة  6,5و  8,2تباعا 

في نفس الفترة.  5,1إلى  6,5:  ة جماعة إغمان القروية كذلكطفل/امرأة. هذه وضعي 5,3و  5,2

طفل/امرأة.على مستوى المجال الحضري،  2إلى  6,2:  كثر اضطرابا سجلتجماعة المحبس األ

 4,4إلى  5,5لمعدل الخصوبة مر من  ات انخفاضلالوضعية مختلفة. مدينة أسا المستقرة نوعا ما سج

 والخروج حركات الدخول المضطربة على إثر زاك،لكن مدينة ال. 9002-9002خالل عقد 

طفل/امرأة. مما يدفعنا بالقول على أن الوقع المجالي والفقر  4,7إلى  5,5ظلت في حدود  المستمرة

االنتقالية الديمغرافية ظاهرة معقدة ومختلفة  وعدم االستقرار على مستوى تطور الساكنة، يجعل من

ستدامة. تبعا الختالف حدة الفقر والهشاشة تأتي االنتقالية عبر يتوجب مواجهتها في فعل التنمية الم

 يرة متباينة وتأثيرات غير متوازنة على سلم التراب الجهوي.تأشكال مختلفة وو

وسلوكات مغايرة  االزاك منحى مختلف -من معدل الخصوبة، تأخذ عمالة أسا انطالقا

مغرافي. فعوينة الهنا سجلت أكبر يالد االستقرارمرتبطة بمدى الوضعيات المتفاوتة على مستوى 

، سينزل هذا المعدل دون سابق إنذار إلى 9002طفل/امرأة. سنة  4,7إذ يروم  9002معدل سنة 

خالل مرحلة  3,8إلى  0,0ملفتة للنظر سوف تنتقل من  ا. وضعية جماعة المحبس هي أيض2,1

9002- 9002 . 

 : شعش في الفئات العمرية الصغرىانتقالية ديمغرافية مرتبطة بالفقر والهشاشة تع

االنتقالية الديمغرافية عبر الفقر والهشاشة واالنجاب لها عدة عوامل  تطور

(CASELLI & Al., 2002) في البلدان مثل المغرب، ترتبط االنتقالية بسن الزواج األول سواء .

انفتاح المرأة على وترتبط كذلك بمدى  ،ى النساء أو الرجال القاطنين في نفس المجال الترابيدل

برامج الصحة الوطنية التي تستهدف األم والطفل والتخطيط العائلي ومواكبة الوالدة. غير أن هذه 

منع ة لالساكنة( واللجوء لتقنيات وقائي-ى االنفتاح المزدوج )وقع البرامجدالتغطية تلتصق لزاما بم

هذه المؤثرات وموقع العالية.  تتحقق من، االنجاب تخص، مما يترك هامشا لمؤثرات أخرى، الحمل

ذلك أن  ،(BEN ATTOU, 2009)اقتصادية واجتماعية وثقافية مرتبطة بنمط عيش الساكنة 
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االنتقالية الديمغرافية مسألة مجال اإلقامة كذلك. فحسب استمارات وزارة الصحة العمومية، معدل 

( أصبح يتباعد 9,91ف )( واألريا7,77شبه متساوي بين المدن ) 0229الخصوبة الذي كان سنة 

 إلى قبل أن يسقط 0289 نقطة سنة 2,31نقطة ثم  2,64حيث سجل التفاوت  0222ابتداء من سنة 

، تقلص تفاوت معدل الخصوبة إلى 9002سنة وفي . 9002سنة  1,0ثم إلى  0222سنة 1,69

-ة أسافي المدن كما في األرياف. عمال تتشثبهطفل/امرأة. بمعنى معدالت خصوبة أصبحت  0,5

التحليل الدقيق لتطور الساكنة حسب  .2,6و  2,9الزاك، سجلت تباعا معدل خصوبة تراوح بين 

مجموعات فئات األعمار الكبرى وحسب مجال اإلقامة، يمكن من توضيح الوضعية على الصعيد 

 المحلي.

 : الزاك مؤشرات مدينة مضطربة على مستوى المجال الحضري، 1.1

0222 جتها جبهة البوليساريو وكذا حرب الرمال سنةقالقل حرب العصابات التي نه
6

 ،

9002 الموالية للجبهة لمنطقة الزاك سنة إلى تسلل المليشية المسلحة إضافة
7
تتحمل جانبا كبيرا في  

الزاك عموما وساكنة مدينة الزاك  -وضعية عدم االستقرار الديمغرافي الذي تعرفه ساكنة عمالة أسا

على طول خط الجداراألمني من جهة  ،ع واستعراض القوةعلى وجه الخصوص. تأزم الوض

الزاك. التأثير واضح  -في التأثير على الديمغرافية المحلية والحدودية لعمالة أسا انيساهم ،المحبس

رغم الدعم االقتصادي الذي تتلقاه وعلى مستوى البنيات التحتية والخدمات،  ،على مدينة الزاك التي

طاب وحركات مغادرة مطردة. تارة تعرف أزمة خانقة وتارة أخرى حركات استق تعرفال زالت 

هو أن ساكنة هذه المدينة تعاني من حركات المد  ،. ما هو أكيد²درهم/م 2000 فيها ثمن العقاريصل 

والجزر التي تؤثر سلبا على استمرارية التنمية وتحسين ظروف العيش. عموما، لقد فقدت المدينة 

نسمة. على مستوى بنيتها الديمغرافية، فقد تراجعت  2000، 9002إلى  9002خالل العقد الممتد من 

-00أو اإلناث. حسب ترتيب العد التراجعي، فئة األعمار ذكورى الدالفئات العمرية سواء ل كل

نسمة  228سنة. ثم  02-2نسمة لدى فئة  0920نسمة مقابل  0800سنة فقدت ساكنة تقدر ب  02

 . 3)الجدول  (سنة 20نسمة لفئة األعمار أكثر من  022 سنوات و 0 لدى الساكنة الشابة أقل من

 تقدمها التي الصورة نقيض يكون يكاد متوازن عموما ديمغرافيا نمودجا تقدم أسا مدينة

والزاك  أسا %2,1.بلغت سنوية زيادة متوسط 9002-9002 عقد خالل أسا سجلت لقد. الزاك مدينة

سنة والتي تراجعت بما  02-2الديمغرافية التي تعرفها فئة األعمار فقط فيما يخص االنتقالية  يلتقيثن

نسمة. في حين كل الفئات العمرية األخرى سجلت ربحا ديمغرافيا قدر بحوالي  022يزيد عن 

نسمة للفئات المتوسطة في  9928سنوات و  0نسمة بالنسبة للفئات العمرية الصغرى ألقل من  202

سنة والتي تعرف هي بدورها  20مة للفئات المسنة أكثر من نس 222سنة و  02-00سن العمل 

                                                            
بلبيرات وكذا المعارك التي دارت رحاها بين القوات المسلحة  0222غشت  92ث ايتعلق األمر بأحد 6

إضافة إلى معارك "أحد وبدر وخيبر"  02/0/0222ربية وجبهة البوليساريو حول مدينة الزاك يوم المغ

 . حول هذه األحداث، أنظر00/8/0222ومعارك بئر أنزران يوم  08/0/0222وأحداث طانطان يوم 

(HOTTINGER, 1980). 
، استغلت مليشية مسلحة موالية 9002الزاك سنة  -منطقة أسا التي عرفتها على إثر االحتجاجات االجتماعية 7

 قبل أن تحتويها السلطات األمنية التابعة لكلميم. الوضع وتسللت للمنطقة بغية زعزعة الساكنة للجبهة
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تعطي للعمالة صفة الديمغرافية السالبة لما فقدته من مدينة الزاك هي التي  عموما،انتقالية ديمغرافية. 

 0222 نسمة عند الفئات الصغرى و 92 النقص يقدرب:  ساكنة على مختلف المستويات العمرية

 سنة وأخيرا 02-00 بالنسبة للفئة العمرية في سن العمل 0802و  سنة 02-2 نسمة عند الفئات الشابة

 .(2 الجدول) سنة 20 نسمة ضمن فئة الشيوخ أكثرمن 922

 (9002-9002) الحضرية حسب فئات األعمار والجنسالزلك  -تطور ساكنة عمالة أسا -2 الجدول
2014 4112     

 المدن فئات األعمار )سنة( الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع

02909 2992 2988 02900 2902 2920 < 6  

 أسا
02922 2922 8980 99902 00922 00900  2-02 

29922 29920 92922 08902 20902 92909  00-02 

2922 2920 2902 2920 2922 9922 > 59 

 م   22922 09902 000900 22908 00989 000900

02992 2900 2992 09922 2902 2922 < 6  

 الزاك
08980 8922 00902 90920 09920 02920  2-02 

22922 20920 22922 02908 92920 92922  00-02 

2900 0982 9998 2922 0920 9908 > 59 

 م   00920 28900 000900 02900 22920 000900

02992 2929 2928 3608 1763 1845 < 6  

العمالة 

 الحضرية

02920 8929 2902 6181 3022 3159  2-02 

29990 20920 20992 14961 7728 7233  00-02 

2920 2920 2922 1564 768 796 > 59 

 م   13033 13281 26314 22920 00902 000900

 9002و  9002: إحصاءي  : المندوبية السامية للتخطيط المصدر

 على مستوى المجال القروي، الوضعيات مختلفة 
جال القروي، فالجماعات تعرف انتقالية ديمغرافية أكثر ارتباطا بالفقر والهشاشة للم بالنسبة

نفس  انمعقد يصعب تمييزه على مستوى العمالة القروية. عوينة الهناء ولبويرات تعرف وبشكل

الخصوصيات المتعلقة بتعشيش االنتقالية الديمغرافية في الفئات العمرية الصغرى وخاصة منها فئة 

نسمة. بالنسبة لهتين الجماعتين، فاالنتقالية تخص أيضا فئة األعمار أقل  -00 و -28أي  سنة، 2-02

سنوات لكن بكيفية مختلفة. إال أن عدم االستقرار الديمغرافي تجعل من الفئات العمرية الكبرى  0من 

سمة لدى ن -22نسمة بالنسبة للساكنة القادرة على العمل،  -98:  دسالبة من حيث نسبة التزاي فئات

فئات المسنين. بينما عوينة الهنا تسجل ربحا ديموغرافيا بالنسبة للفئتين األخيرتين قدر تباعا بحوالي 

نسمة. جماعة التويزكي هي األكثر تأثرا باالنتقالية الديمغرافية بحيث سجلت خسارة عددية  2و  922

نسمة بالنسبة للساكنة في سن  92 سنة و 02-2نسمة بالنسبة لفئة األعمار  000تقدر بما يزيد عن 

ان باالنتقالية تعوينة إغمان والمحبس يتضح أنهما غير معني تيالعمل. بيد أن كل من جماع

الديمغرافية في مستوياتهما الديمغرافية السفلى. فبالنسبة لجميع فئات األعمار، تسجل ربحا ديمغرافيا 

 .(2)الجدول  سنسمة لجماعة المحب 000 نسمة لجماعة إغمان و 002يقدر ب 
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 (9002-9002الزاك حسب فئات األعمار والنوع ) -عمالة أسالساكنة القروية التطور  -2الجدول 

 الجماعات فئات األعمار 4112 4102

     الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع

320 150 170 335 151 184 <2 

 عوينة الهنا
446 196 250 524 275 249 2-02  

1466 761 705 1223 599 624 00-02  

159 74 85 152 77 75 >02  

372 178 194 286 138 148 <2 

 عوينة إغمان
507 248 259 460 225 235 2-02  

1779 923 856 1125 551 574 00-02  

359 115 244 133 65 68 >02  

95 55 40 7 4 3 <2 

 المحبس
134 68 66 26 9 17 2-02  

308 133 175 63 30 63 00-02  

178 151 30 2 1 1 >02  

159 66 93 188 101 87 <2 

 التوزكي
215 120 95 315 175 140 2-02  

646 329 317 670 366 304 00-02  

90 49 41 90 37 53 >02  

148 72 76 188 94 94 <2 

 لبويرات
238 115 123 293 147 146 2-02  

666 337 329 694 361 333 00-02  

56 24 32 89 41 48 >02  

1113 540 573 1009 490 519 <2 

العمالة 

 القروية

1540 747 793 1618 831 787 2-02  

4865 2483 2382 3800 1909 1891 00-02  

845 413 432 466 221 245 >02  

 .9002و  9002: إحصاءي  : المندوبية السامية للتخطيطالمصدر

في المستويات العليا. إغمان سجلت ربحا ديمغرافيا قدر أن االنتقالية الديمغرافية تسجل  إال

نسمة  022 سنة فأكثر خالل العقد األخير وأزيد من 20 بالنسبة للفئة العمريةنسمة  992بحوالي 

الزاك القروية –بسبب عدم االستقراريتبين أن عمالةأسا .بالمحبس في نفس الفترة و بالنسبة لنفس الفئة

تراجع متوسط :  أطرافه السفلى والعليا.في اجيا باالنتقالية الديمغرافيةتقدم صورة مجال متأثرازدو

نسمة بالنسبة للفئة  222 سنوات وربح قدر ب 0 نسمة بالنسبة للفئة العمرية أقل من 28 قدر ب

 سنة.  20 العمرية أكثر من
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-9002عمار )الزاك حسب مجال اإلقامة وفئات األ -متوسط الزيادة السنوية لساكنة أسا -0الجدول 

9002) 

   الزيادة السنوية %
>59 15-59 6-21 <6   

 المجاالت الذكور اإلناث م الذكور اإلناث م  الذكور اإلناث م الذكور اإلناث المجموع

 أسا 2,1 1,6 1,8 0,5- 0,8- 0,6- 3,9 3,8 3,8 2,4 1,9 2,1

 الزاك 5,2- 5,6- 1,9- 8,5- 8,8- 8,8- 5,0- 4,7- 5,0- 5,1- 13,3- 6,5-

 الحضري 1,5- 2,0- 0,05- 4,5- 4,8- 4,7- 0,5- 0,4- 0,6- 1,3- 5,7- 2,2-

 المحبس 34,9 29,9 32,4 14,5 22,4 17,7 12,5 19,6 15,5 40,5 69,7 32,7

 عوينة إغمان 3,0 7,8 3,8 1,0 1,0 0,7 5,2 5,3 5,4 7,8 5,9 5,5

 عوينة الهناء 0,8- 0,1- 1,6- 0,1- 3,3- 1,7- 0,8 2,4 1,9 0,7 0,6 0,7

 التوزكي 0,7 4,2- 1,7- 3,8- 3,5- 3,7- 0,4 1,1- 0,3- 2,5- 1,5 0,4-

 لبويرات 2,1- 2,6- 2,4- 1,6- 2,4- 1,9- 0,3- 0,7- 0,5- 4,0- 5,2- 4,5-

 القروي 7,1 8,7 6,1 2 2,8 2,2 3,7 5,1 4,4 8,5 14,5 6,8

 العمالة 0,8- 0,2- 0,1- 2,4- 2,8- 2,6- 1,2 1,1 2,2 1,7 1,8 1,8

  .))بتصرف 9002و  9002: إحصاءي  : المندوبية السامية للتخطيط المصدر

 : استخالص متوسط الزيادة السنوية تم وفق المعادلة اإلحصائية التالية

√    
 

  
 

n ؛  = الفثرق الزمي بين إحصثءينP1  السنة األخيرة ؛ =P0 السنة المرجعية = 

 ية والخصائص االجتماعيةاالنتقالية الديمغراف 3
 المدن من كل فيا متساوي كان المغربب األول الزواج سن لالنجاب، بالنسبة هوالشأن كما

. (EUGENIA & SAVALA, 2012) 0229 سنة بالثانية 17,2 واألولى ب 15,7 حول واألرياف

. بالألرياف 27,5 و بالمدن سنة 29,5:  المجالين بين تباعد قدسن الزواج األول  كان 9002 سنة

 إن. سنة 09 إلىسنوات  00، فالتحول يعني تراجع سن الزواج األول بمعدل 0229 لوضعية بالنسبة

المرأة للعمل وتحسن ظروف معيشتها وموقعها االجتماعي رغم ارتفاع  ونزولامتداد الحياة الطالبية 

ول إلى السكن أو ارتفاع كلفة العيش وتعذر إمكانية الوص وكذا (LFARAKH, 2012)معدل األمية 

الكراء أو الحياة العملية بسهولة وانشطار الخلية األسرية، كلها عوامل تؤخر سن الزواج األول في 

كثيرا عما كانت عليه سنة  ، لم تتغير الوضعية9002سنة وفي كل من المجالين الحضري والقروي. 

9002 . 

 المستوى الحضري 1.2

ففي . ار الديمغرافي على عملية الزواج األولالزاك، أثر عدم االستقر-على صعيد عمالة أسا

سنة )أي مباشرة تحت مستوى  28,6حول  سجلت العمالة معدل سن الزواج األول، 9002 سنة

 سجلتالزاك -فمدن أسا. أصبح الوضع مختلفا تماما، 9002وفي . نقطة( 0,9 المعدل الوطني ب

 .(2دول نقطة( )الج 0,5 ب الحضري الوطني المعدل تحت سنة )أي 29,7
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 (9002-9002-9002) الزاك -بعض الخصائص الديمغرافية لساكنة عمالة أسا -2الجدول 

     سن الزواج األول معدل األمية اإلعاقة

(%) (%)  (%)     

 المجاالت السنوات الذكور اإلناث م الذكور اإلناث م الذكور اإلناث م

 -  -  - 21,8 46,5 21,8 28,4 25,8 31,9 9002 
 أسا

4,3 3,9 4,1 20,9 38,6 20,9 4,3 3,9 4,1 9002 

 -  -  - 23,1 43,1 23,1 28,7 25,7 32,4 9002 
 الزاك

4,7 4,3 4,5 17,3 31,7 17,3 28,4 26,2 31,8 9002 

 -  -  - 22,4 44,8 22,4 28,5 25,7 32,1 4112 
 الحضري

4,5 4,1 4,3 19,1 35,1 19,1 29,2 27,0 32,3 4102 

 -  -  - 48,7 70,1 48,7 29,5 26,0 33,5 9002 
 عوينة الهنا

3,3 2,7 3,0 50,3 74,1 50,3 35,5 32,7 38,4 9002 

عوينة  9002 30,7 25,0 28,0 47,3 75,8 47,3 -  -  - 

 9002 33,0 29,0 31,0 38,0 59,8 38,0 3,0 2,7 3,3 إغمان

 -  -  - 35,1 45,9 35,1 23,6 27,5 22,0 9002 
 المحبس

4,1 5,2 4,6 44,2 53,8 44,2 30,5 27,0 34,5 9002 

 -  -  - 72,9 84,2 72,9 29,0 26,7 31,6 9002 
 التوزكي

8,4 7,3 7,8 43,9 61,2 43,9 27,9 24,2 31,5 9002 

 -  -  - 69,0 84,9 69,0 30,6 27,8 33,6 9002 
 لبويرات

3,8 4,5 4,2 52,1 72,3 52,1 29,0 27,2 30,0 9002 

 -  -  - 54,6 72,1 54,6 28,1 26,6 30,2 9002 
 القروي

4,5 4,3 4,4 02,2 20,2 22,2 20,0 92,0 34,2 9002 

 -  -  - 31,2 53,3 42,4 42,0 42,4 31,9 4112 
 العمالة

4,3 3,9 4,1 27,8 45,6 36,8 4,3 3,9 32,9 4102 

 9002و  9002: إحصاءي  : المندوبية السامية للتخطيط المصدر

 مستوى القرويال 1.1

الزاك القروية تختلف عن المعدالت الوطنية والحضرية. بالفعل، عدم  -وضعية عمالة أسا

 بين تحقق الذي فالتفاوت. الصحراوياالستقرار واضح على صعيد المجال القروي والحدودي شبه 

 نسبةوبال للمغرب بالنسبة 9002 سنة 1,8 إلى 9002 سنة 0,5 من انتقل والقروي الحضري المجال

. االستعمال الوقائي لوسائل منع الحمل وطرق التخطيط العائلي من طرف المحلي الحضري للمجال

ساوية أكثر تداوال بالمدن منها باألرياف رغم ما تبذله السلطات الصحية والوحدات الطبية المرأة األ

 المجاالت المنعزلة.  أالمتنقلة التي تحاول أن تط

 والتخطيط والطفل بالمرأة تهتم التي العمومية، للصحة طنيةالو البرامج شملت، 9000 سنة

 إطار في طفل 2200 حوالي الزاك -أسا بعمالة وصلت مستهدفة ساكنة والدات ومواكبة العائلي
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امرأة تخضع للتخطيط العائلي  9289 و اإلنجاب سن في امرأة 08800 وحوالي والطفل، األم صحة

  حالة حمل ووالدة متبعة. 2209وحوالي 

الكبيرة بين الحضري والقروي على مستوى المجال شبه  التفاوتاتيبين  2 الجدول

مستوى ى الزاك وكلميم. تفاوت آخر يتحقق عل -الصحراوي لواد نون وباني من خالل عمالتي أسا

سلم المدن اإلداري
8

تستفيد أكثر من برامج الصحة العمومية من خالل  ،عاصمة الجهة ،. فكلميم

فتداول تقنيات ووسائل التخطيط العائلي من طرف النساء المتزوجات بية مقارنة بأسا. تجهيزاتها الط

و  46,1 الزاك أقل مما هو عليه في عمالة كلميم وذلك في مستويات تقع بالترتيب حول -بعمالة أسا

 .9000-9002خالل  42,4%

الزاك  -ئلي بعمالة أسابرنامج صحة األم والطفل وطرق منع الحمل والتخطيط العا (2-0) -2 الجدول

 مقارنة بعمالة كلميم 9000سنة 

 سنوات حسب وسط اإلقامة 0األطفال أقل من  0
     أقل من شهر  أطفال شهرا 42- 04أطفال من  سنوات 5أطفال أقل من 

   العمالة حضري قروي م حضري قروي م حضري قروي م

 كالزا-أسا العدد 298 157 455 294 157 451 1924 872 2796

100,00 31,19 68,81 16,13 5,62 10,52 16,27 5,62 10,66 % 

 كلميم العدد 2580 992 3522 2522 937 3459 12596 4942 17538

100,00 28,18 71,82 19,72 5,34 14,38 20,08 5,66 14,71 % 

 التخطيط العائلي 9
 العماالت   الحبوب اللولب آخر الحبل الحقنة

   المجاالت جدد قدامى جدد قدامى   جدد قدامى جدد قدامى

 الزاك -أسا حضري 252 1489 8,0 0 0 37 156 0 0

 قروي 119 656 0 2   31 32 0 0

 م 371 2145 8 2 0 68 188 0 0

 كلميم حضري 2297 8044 028 0 42 325 604 31 10

 قروي 1508 4473 0 29   279 377 18 0

 المجموع 3805 12517 198 29 42 604 981 49 10

 النساء في سن الحمل 2
 العماالت  سنة 22-05النساء بين  سنة 22-05زوجات بين تالم

     حضري قروي المجموع حضري قروي المجموع
 الزاك-أسا العدد 7826 4387 12213 4313 2245 6558

100,00 34,23 65,77 186,23 66,90 119,34 % 

 كلميم ددالع 39867 12689 52556 21970 6492 28462
100,00 22,81 77,19 184,65 44,58 140,07 % 

  

 

                                                            
نعني هنا بسلم المدن اإلداري، ليس الحجم الديموغرافي وال التقطيع اإلداري وإنما الوظائف الترابية  8

 المستقطبة والتجهيزات المرتبطة بها. 
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 برنامج مراقبة الحمل 4
نساء كشفن 

 بعد الوالدة

المحالين على 

 مستشفيات

الحمل 

يتحمل 

 مخاطر

كشوفات 

أخرى قبل 

 الوالدة

أشهر  2ضمن 

 األولى للحمل

تسجيل 

 جديد

   العماالت

 الزاك-أسا حضري 331 235 514 34 22 339

 قروي 28 15 66 11 4 57

 م   359 250 45 25 42 396

 كلميم حضري 2195 1137 3585 276 197 3333

 قروي 1018 521 514 182 158 928

 م   3213 1658 458 254 225 4261

 )بتصرف(. 9000المصدر : وزارة الصحة العمومية، 

؛  القروي بالمجال %37,4من النساء مقابل  %64,5المجال الحضري األساوي استقطب 

. القروي بالمجال %102,9مقابل  52,6فقط بينماالمجال الحضري الكلميمي استطاع أن يستقطب 

 تتفاعل األخيرة هذه غير أن. المغربي الجنوب مجتمعات على تؤثرسلبا االنغالق مسالة أن األكيد من

 باإلضافة الثقافيةو الدينية المحافظة ودرجة والمهن األسر والوظائف حسب الحداثة مع مختلف بشكل

 وقائية أخرى طرق إلى تلجأ الجنوب مجتمعات إغفال كون دون هذا،. اقتصادي -السوسيو الواقع إلى

 سن في النساء طرف من الطبية األعشاب واستعمال التقليدي الطب إطار في تدخل والتي الحمل من

 .اإلنجاب

سن الزواج األول واعتماد االختالف على مستوى القدرة على اإلنجاب في عالقتها مع  إن

مقاومة نخص بالذكر واقع األمية ، عوامل أخرى ال تقل أهميةلتقنيات ووسائل التخطيط العائلي مرده 

)الطبيعية والناتجة عن  اإلعاقة الجسديةالتخطيط العائلي عبر السلوك الديمغرافي التقليدي وكذا 

جداراألمني( والذهنية وعدم القدرة على حوادث منها المرتبطة بالمشي على األلغام الحدودية وال

تظل االنتقالية الديمغرافية مرتبطة بتنمية هرمية ال شك  ،الزاك -. فعلى مستوى عمالة أسااإلنجاب

ميكانزمات الفقر والهشاشة. فيما يخص األمية النسوية فأسا والزاك بأيضا، رهينة  ا؛ لكن في ذلك

سات ااعات عوينة الهنا ولبويرات ما زالتا تسجالن قي؛ لكن جم تمكنت من تسجيل تراجع والتويزكي

في  االمحبس عكس التيار سجلت تزايد جماعةللثانية.  %72,3 لألولى و 74,1:  9002 سنةمرتفعة 

. األمية عند الرجال ما 9002سنة  %53,8إلى  9002سنة  45,9معدل أمية النساء إذ انتقلت من 

سنة  48,7حيث ارتفعت من  ،تقرة مثل المحبسزالت مستعصية في بعض الجماعات غيرالمس

 48,5 من لجماعة عوينة الهناء : كذلك الحال بالنسبة. (8الجدول ) 9002سنة  %50,3إلى  9002

في نفس الفترة. فيما يخص اإلعاقة فبعض الجماعات ما زال مستواها يفوق المعدل  %50,3إلى 

 %7,3 للرجال و %8,4 معدل 9002 سنة سجلت إحداها، إذ التويزكيحالة  ،(%5,5الوطني )

 للنساء.
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 (9002-9002-9002الزاك ) -التنمية البشرية بعمالة أسا -8الجدول 
  مؤشر

 المجاالت   الفقر الهشاشة حدة الفقر التفاوتات

40,75 0,93 10,93 7,23 2004 

 2007 8,20 25,2 0,40 39,10 أسا 

 - 0,17 12,77 4,76 2014 

37,98 0,67 8,34 5,11 2004 

 2007 7,80 23,30 0,40 39,60 الزاك

 - 0,03 19,88 1,18 2014 

21,36 0,80 9,63 6,17 2004 

 2007 8,00 24,25 0,40 39,35 الحضري

 - 0,10 16,32 2,92 2014 

45,29 2,15 1,22 16,2 2004 

 2007 22,90 19,20 1,70 50,80 عوينة الهنا

 - 0,80 19,88 12,10 2014 

44,16 0,39 7,94 4,38 2004 

 2007 17,40 28,70 1,00 34,90 عوينة إغمان

 - 0,64 20,92 11,10 2014 

30,10 0,03 1,94 0,97 2004 

 2007 7,30 8,60 4,00 47,60 المحبس

 - 0,14 15,60 3,66 2014 

27,25 0,76 8,36 7,13 2004 

 2007 8,40 31,00 1,50 56,10 التويزكي

 - 0,02 4,99 0,65 2014 

24,81 0,89 8,45 6,76 2004 

 2007 11,20 8,60 4,00 47,50 لبويرات

 - 0,02 5,79 0,90 2014 

34,32 0,67 8,78 7,05 2004 

 2007 18,10 23,50 1,60 47,38 القروي

 - 3,09 13,43 5,68 2014 

 - 0,88 10,16 6,88 2004 

 2007 9,90 24,30 0,60 -  العمالة

 - 0,20 12,90 5,00 2014 

 .9002 الفقرالنقدي خريطة ،9002/ 9002 والهشاشة الفقر خريطة:  للتخطيط السامية المندوبية: المصدر

ما يمكن أن نوجهه من انتقاد منهجي حول مالءمة المعايير الدولية للفقر والهشاشة  رغم

ألرقام المتبناة رسميا أوضاعا ما زالت ا والتفاوتات على المستوى المحلي الواحي والحدودي، تفرز

الزاك رغم ما تحضى به من عناية خاصة تروم االستقرار ومحو التفاوتات -صعبة بالنسبة لعمالة أسا
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عبرالتنمية االقتصادية واالجتماعيةالمجالية واالجتماعية 
9

عموما، على مستوى العمالة )المجالين . 

التفاوتات سجلت . 9002و  9002 ارتفع ما بين الحضري والقروي( يتبين أن مؤشر الفقر قد

 .قياسات مختلفة

في  يحدد إذ الزاك،–أسا لعمالة بالنسبة متوسط اعتباره مؤشر الفقر يمكن أدق، بشكل

 يقع في 9002 و 9002 التفاوت بين. القروية العمالة مستوى على متفاوت جد أنه إال ؛ نقط 9

 على المنصب فالمجهود. متناقضا منحى الفترة سنف في سجلت المجالية التفاوتات. نقطة 00

السكان تثبيت أجل من القروية الجماعات
10

 بلغت قد تفاوتات موضع الحضرية الجماعات من ، جعل

لكونها "معطلة" وأسا التي تستقطب ساكنة متفاوتة من بين  ،نقطة. مدينة الزاك 02و  08 مستوى

اته عامال محثا على التفاوتات ذفي حد  قرويين وجنود وإداريين مستواهم مختلف، كل هذا

لكن طابع مالي  ذاتحول الفقر النقدي تدخل معايير جديدة  9002االجتماعية والمجالية. معطيات 

 9002نقط مع وضعية  2بمستوى  ا. مما سجل تراجعليست بالضرورة منسجمة مع المعايير السابقة

مستوى الهشاشة.  نقط كتراجع على 8 الزاك الحضرية. وما يقرب من -على مستوى عمالة أسا 

 09:  كبر على مستوى الجماعات القروية التي سجلت أرقام تراجع تثير العجبأالتراجع يأخذ بعدا 

نقط بالنسبة للهشاشة. هذه األرقام قد ال تطابق الواقع وتتماشى مع  00 نقطة بالنسبة للفقر القروي و

إطثر الدراسثت مع مختلف التشخيصات التي تمت في  النموذج. فهي ال تتطابق مع واقع المجال وال
 متعلقة بالتخطيط والتنمية الحضرية والقروية.لا

 والتأثير االقتصادي االنتقالية الديمغرافية 4
المؤكد أن عدم استقرارالسكان والصور النمطية التي ينقلها المهاجرون الديمغرافيون  من

سل طويل من لاالنتقالية الحضرية واالستقرار بعد مسالذين دأبوا على الترحال في وقت تتزامن فيه 

االحتالل والتحرير، إضافة إلى التغيرات المناخية وتقلص مجال اإلنتاج المتعلق بالواحة وبتربية 

أننا أمام  أيضا استنتاج . من السهل(BEN ATTOU, 2014)الماشية بشكل موسع عبر الترحال 

 مرات 2,5باعتبار أن الساكنة غير النشيطة تمثل ، لشغلوضع ديمغرافي ضاغط اقتصاديا أمام قلة ا

و  9002 تيما بين سن %0,49 الساكنة النشيطة. هذه األخيرة تطورت بنسبة متوسطة ال تتعدى

 . %38,9. وهي ال تمثل في المتوسط العددي بالنسبة للساكنة غير النشيطة إال 9002

بطالة تتطلب هي بدورها مقاربة عن قراءة المعطيات الرسمية المتعلقة بالتشغيل وال إن

غير متجانسة ال مجاليا وال  "Territorialitéقرب للمفاهيم المستعملة. من المعلوم أن الترابية "

آن األوان للمندوبية السامية للتخطيط . هناك عدة انزالقات تتهيكل حول هذا المفهوم وذاكاجتماعيا. 

                                                            
نخص بالذكر البرنامج الوطني لمحاربة التفاوتات المجالية وأيضا مخطط العمالة للتنمية االقتصادية  9

درهم/كلم  00000الذي خصص إلنشاء الطرق والترصيص غالفا ماليا قدر بحوالي  (9002واالجتماعية )

 .درهم/كلم في لبويرات 20000درهم/كلم في عوينة إغمان و  20000 في عوينة الهنا و
مليون درهم  2008برمج ميزانية تقدر ب  9099-9008الزاك في أفق  -فمخطط تنمية عمالة أسا ،للتذكير 10

مليون درهم،  211,5: لبويرات  مشاريع استعجالية. وزعت الموارد المالية على الشكل التالي 002إلنجاز 

 مليون درهم 73,3التويزكي  ،002لعوينة الهنا،  ،مليون درهم 029لعوينة إغمان،  ،مليون درهم 188,3

 للمحبس.
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ا من المندوبيات الجهوية لتتمكن من ضبط أن تشتغل عن قرب على المستوى المحلي،انطالق

ومالءمة المصطلح للواقع المجالي واالجتماعي المحلي الواحي والحدودي مثل مجال الزاك ومجتمع 

أيت توسى
11
 اواالجتهاد في مواكبة االنزالق الذي يمكن أن يكون مصطلحيا كما يمكن أن يكون ناتج 

كيفما كان الحال، نشتغل بالمعطيات وطنية. عن التعامل بشكل خاطئ مع معطيات االستمارة ال

فتوزيع معدل النشاط بين المدن واألرياف يبين نوعا من التحسن العام في . الرسمية التي نتوفرعليها

نقط  5,2 نقطة بالنسبة للرجال و 92 يحدد في 9002 و 9002 التحسن ما بين سنة. كل من المجالين

. الزاك الحضرية -نقطة بالنسبة لعمالة أسا 02 في مستوى؛ مما يعني تحسنا عاما  بالنسبة للنساء

نقطة للعمالة القروية  11,9 ؛ مما يعني عموما نقطة 3,7 و 20,2 بالترتيب تحدد بالنسبة للنوع في

 . (2 الجدول)

 (9002-9002) والبطالة الشغل مستوى على الزاك -أسا عمالة ساكنة وضعية -2الجدول 
     الساكنة النشيطة لساكنة غير النشيطةا معدل الشغل معدل البطالة

     (العدد) (العدد) (%) (%)
 المجاالت السنة ذكور إناث م ذكور إناث م ذكور إناث م ذكور إناث م

12   -  - 25,6 12,1 40,3 8766 5431 3335 2990 735 2255 2004 
 أسيا

43,0 76,1 32,5 37,8 17,4 60,0 10595 5342 4189 3821 918 2903 2014 

 -  -  - 25,0 7,6 41,0 5817 6406 2379 1934 284 1650 2004 
 الزاك

27,2 65,7 20,2 40,9 12,6 68,7 3020 3438 1139 1148 175 937 2014 

 -  -  - 25,3 9,8 40,6 14583 1881 5714 4924 1019 3905 2004 
 الحضري

35,1 70,9 26,3 39,3 15,0 64,3 13615 8780 5328 4969 1093 3840 2014 

عوينة  2004 566 134 760 560 8287 1474 50,3 17,5 34,0 -  -  - 

 2014 599 127 726 609 914 1665 74,3 14,8 43,7 29,1 28,2 28,9 الهنا

عوينة  2004 531 190 721 491 1056 1283 52,0 19,3 36,0 -  -  - 

 2014 740 289 1029 816 792 2013 67,0 26,5 47,2 54,1 86,1 63,0 إغمام

 -  -  - 49,6 4,4 73,3 66 1197 23 65 2 63 2004 
 المحبس

19,6 69,8 8,9 53,0 19,0 85,6 458 43 154 254 45 209 2014 

 التوزكي 2004 289 143 432 296 304 831 49,4 21,1 34,2 -  -  - 

                                                            
على سبيل المثال ال الحصر، أحد الشباب األساوي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كحامل  11

مشروع إلنشاء فرقة فلكلورية محلية تشتغل في كل المناسبات المحلية العمومية واالفراح الخصوصية. تمكن 

رتبطة مع المناسبات والطلب الخاص. عندما يعتبر مفهوم النشاط الرسمي من المشروع ويشتغل بكيفية م

النشيط من اشتغل خالل األربع وعشرين ساعة الماضية فهذا الشاب إلن لم يصادف أيطاب خالل األربع 

 وعشرين ساعة الماضية سيعتبر عاطال في حين أنه واقعيا نشيط ويشتغل أكبر مدة في السنة.

بحيث األول  9002و  9002البطالة واعتماد نسقين مختلفين لهذا المفهوم بين إحصاءي نظرا لتعقد مفهوم 12 

حصاء إلسنة سبق له أن اشتغل وهو عند عملية ا 20 سنة و 00اعتبر العاطل عن العمل من سنه ما بين 

 سنة وال يعمل 00أما في الثاني، فيتعلق األمر بالشخص الذي تعدى  ؛ يصرح كونه عاطل يبحث عن عمل

فهومين. إضافة إلى وجود نوع من الغموض وقلة محصاء ويبحث عن عمل. هناك تفاوت بين الأثناء عملية اإل

فيما يتعلق بمعدل البطالة  9002. لكل هذه األسباب لم ندرج معطيات سنة 9002المعلومة حول البطالة سنة 

 حتى ال تكون المقارنة مغلوطة.
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41,0 63,9 32,0 46,9 25,9 68,8 750 535 293 360 105 255 2014 

 -  -  - 29,5 5,7 54,3 891 457 283 373 37 336 2004 
 لبويرات 

51,5 82,8 48,2 42,4 8,0 77,5 802 608 279 306 29 277 2014 

 -  -  - 34,1 16,4 51,9 4545 523 1653 2351 566 1785 2004 
 القروي

45,5 68,5 39,0 46,0 20,1 72,1 5688 2892 2151 2675 595 2080 2014 

 -  -  - 27,6 12,0 43,6 19039 3537 7367 7275 1585 5690 2004 
 العمالة

41,4 72,4 32,7 40,8 17,5 65,2 19303 11672 7479 7644 1688 5956 2014 

 9002و  9002 ي: إحصاء : المندوبية السامية للتخطيط المصدر

لفالحة وقلة إال أنه في مجاالت قروية تعاني عدم استقرار السكان وعزوف الشباب عن ا

فحتى على مستوى  %72,1 وتقلص الترحال من الصعوبة تصور معدل نشاط ذكوري يفوقالماء 

يثير االنتباه. نذكر أنه على مستوى جهة كلميم واد  %64,3المجال الحضري معدل نشاط يصل إلى 

بل في المجال الحضري مقا %16,4و  62,0تقع بالترتيب حول  9002نون المعدالت المسجلة سنة 

ا تاتالزاك ال تشبه ب -أن المعدالت المسجلة بعمالة أسابفي المجال القروي. علما  %20,1و  72,1

 معدالت تسجل الزاك -أسا . مدنالمعدالت الوطنية سواء في المجال الحضري أو في المجال القروي

لمغرب بالنسبة للنساء. مقارنة مع معدالت ا % 70,9بالنسبة للرجال و %26,3 حدود في بطالة

الزاك تعتبر مرتفعة مقارنة باألنشطة المصرح  -فالمعدالت بأسا %26,2 و 8,3 الحضري بالترتيب

رقام مرتفعة. نفس ( تظل األ%55,5و  %20,7بها. حتى على مستوى جهة كلميم واد نون )

 المالحظة تسجل على مستوى المجال القروي.

األكثر قدرة على منح فرص  والبحث عن القطاعات اقتصادي-السوسيو التموقع إعادة

الشغل بشكل مالئم مع الطلب االجتماعي وحاجيات الساكنة لتحسين مستوى عيشهم يؤكد وضعية 

يوضح الذهاب  2الجدول . الديمغرافية االنتقالية يؤثرعلىالفقر والهشاشة وقلة الشغل. كل هذا 

عن دخل أفضل من خالل أهم  المتعلق بالساكنة الشغيلة التي تبحث 9002 و 9002 سنة واإلياب بين

هناك تراجع طفيف للقطاع :  مدينة أسا تظهر وكأنها وصلت إمكان حدودها. القطاعات المشغلة

مدينة الزاك تتجه بشكل أحادي في اتجاه القطاع . العمومي والخصوصي لفائدة العمل المستقل

 .فعلى مستوى المجال القروي، الجماعات تقدم وضعيات مختلفة. العمومي

العمومي والخاص. ساكنتها النشيطة مشتغلة  ينتجمد للقطاع عوينة الهناجماعة  رفتع

عامة في العمل المستقل. جماعة عوينة إغمان في طور تعويض قطاعها الخاص والعمل المستقل 

اقتصادها الذي طالما ميز  ،؛ في حين تعزز جماعة المحبس وضعية العمل المستقل بالقطاع العمومي

جماعة . رها التويزكي تدعم العمل المستقل وتتمحور من جديد حول القطاع الخاصبدو. المحلي

فالساكنة تبحث بدورها عن . لبويرة تعيد بناء كل القطاعات في شموليتها لتتمكن من تثبيت ساكنتها

. فهي تنتظم في جمعيات المجتمع المدني للدفاع عن اقتصاديا -مخرج من أجل انتعاشها سوسيو

سياحي، التراثي القديم من خالل المستحثات والنقوش الصخرية،  -ي والمتنوع )الجيوتراثها الغن

الثقافي عبر مجمع حضارة حسانية وحضارة أمازيغية، خبرة قل نظيرها على مستوى الصناعة 

التقليدية، إنعاش تربية الماشية من خالل الجمل، تجارب ناجحة لغرس جديد للنخيل يعوض موت 

طالب ملحة إلنشاء السدود من أجل تأمين الماء للفالحة والحماية من الواحة البطيء، م

 الفيضانات...(.
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 (9002-9002نشطة المشغلة )إعادة التموقع على مستوى األ -00الجدول  
 المجموع القطاع العمومي القطاع الخصوصي العمل المستقل ياحصاء المجاالت

 أسا
2004 11,5 17,8 60,4 89,7 

2014 21,6 15,9 57,4 94,9 

 الزاك
2004 20,5 8,7 18,0 47,2 

2014 26,2 12,2 55,4 93,8 

 الحضري
2004 15,0 15,3 60,4 90,7 

2014 29,8 14,3 43,1 87,2 

 عوينة الهنا
2004 20,4 16,9 13,1 50,4 

2014 35,0 16,1 13,3 64,4 

 عوينة إغمام
2004 16,5 1,9 30,2 48,6 

2014 38,5 17,7 23,1 79,3 

 المحبس
2004 43,0 50,8 11,5 105,3 

2014 62,1 4,9 8,3 75,3 

 التوزكي
2004 32,1 4,1 6,3 42,5 

2014 40,6 4,3 12,1 57,0 

 لبويرات 
2004 45,4 4,3 7,5 57,2 

2014 62,9 11,4 22,2 96,5 

 القروي
2004 25,4 9,3 15,9 50,6 

2014 43,2 13,2 16,3 72,7 

 العمالة
2004 20,6 13,2 44,6 78,4 

2014 29,8 14,3 43,1 87,2 

 9002و  9002 ي: إحصاء : المندوبية السامية للتخطيط المصدر

أخد العامل البشري بعين االعتبار وإعطاءه األولوية في غير أنه من الضروري اليوم 

يجب التعامل معه فاالنتقالية الديمغرافية هي اليوم واقع هيكلي . عملية التنمية التي نريدها مستدامة

أيضا في عملية التنمية لكونه بدأ يؤثرعلى البنية العمرية، مما يعني توجهات جديدة في اتجاه الشباب 

ال . والشيوخ على حد سواء من تعليم مركز ودور عجزة بمواصفات إنسانية ومواكبة طبية مسؤولة

؛ ولكن هي واقع  مجال الحضرييتعلق األمر بانتقالية ديمغرافية من موقع حداثة تنتشر فقط في ال

 .مرتبط بالفقروالهشاشة تشمل معظم المجتمع وتنتشر بالمدينة كما بالقرية
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 9002الزاك ومستوى التجهيز العمومي سنة  -وضعية اإلقامة على مستوى عمالة أسا -00الجدول 

في  الوضعية العمومي مستوى التجهيز

 السكن

مدة 

سكن 

قل من أ

 سنة 41

سكن 

 قروي

دار 

 مغربية
 المجاالت إحصاءي

التطهير  الحفر

 السائل

الماء  الكهرباء

 لشروبا

 مالك مكتري

 أسيا 2004 24,7 0,0 92,6 89,5 26,0 61,2 64,8 - 91,7

92,1 1,4 44,6 67,1 25,3 97,0 96,0 24,5 54,1 2014 

 الزاك 2004 11,2 8,8 93,9 92,0 54,9 38,9 79,1 - 96,3

97,0 0,0 55,7 46,2 36,1 97,7 97,6 0,6 93,6 2014 

 الحضري 2004 19,9 3,2 90,4 93,1 36,3 53,3 69,9 0,7 93,3

93,3 1,1 47,3 62,1 27,9 97,1 96,4 63,6 18,8 2014 

عوينة  2004 1,2 0,0 35,0 27,9 1,5 63,5 70,2 6,1 8,0

 2014 1,8 2,4 86,0 89,0 7,7 79,5 50,6 24,4 72,6 الهنا

عوينة  2004 8,2 0,0 38,7 40,2 4,8 78,2 55,3 80,4 2,1

 2014 1,3 0,8 72,9 72,6 7,4 79,6 58,2 74,2 23,9 إغمام

 المحبس 2004 8,3 0,0 20,8 20,8 37,5 29,2 93,5 4,2 27,1

2,5 72,0 27,9 75,0 19,8 0,8 0,8 0,0 0,8 2014 

 زكيالتو 2004 0,0 0,0 22,9 23,4 1,8 22,9 41,8 0,6 22,4

14,6 53,5 83,3 58,2 4,5 38,0 38,0 20,4 17,6 2014 

 لبويرات  2004 3,4 0,0 6,8 10,7 2,4 16,0 72,3 0,0 21,4

39,4 0,7 60,6 66,3 17,8 26,3 77,4 8,1 15,5 2014 

 القروي 2004 3,9 0,0 27,2 28,2 43 51,1 63,4 26,7 21,1

30,5 51,4 56,8 75,5 10,3 55,1 62,4 4,3 5,5 2014 

 العمالة 2004 16,3 2,5 78,6 76,3 29,1 52,8 68,9 6,5 77,2

81,4 10,8 49,1 64,4 24,8 89,3 90,0 52,5 16,3 2014 

 9002و  9002: إحصاءي  : المندوبية السامية للتخطيط المصدر

فهي تستهدف أوال وقبل كل . المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية مهمة جدا

(. الوطنية للتنمية البشرية)المبادرة  لعامل البشري عبرمقاربة مالية ودعم مؤسساتي عن قربشيء ا

تتهيكل أيضا حول األنشطة االقتصادية بشكل محدد، كما تستهدف التأهيل الحضري وإنشاء خلية 

 ئل وإنعاشاإضافة إلى إنشاء السدود والطرق وقنوات التطهير الس ،للبحث والتنمية جامعية ومرصد

ومن جهة  ،من جهة لتحسين محيط العيش ألحزمة الخضراء،ا ابما فيه السكن وفضاءات الترفيه

من التعمير العشوائي والحرائق نساني تراثي )قابل للمالءمة السياحية( إأخرى لحماية الواحة كفضاء 

مام ورش على أننا أتشهد 9002الزاك سنة  –أسا  . وضعية اإلقامة بعمالةواألزبال ومخلفات البناء

مفتوح تحقق نصفه والبقية تأتي في إطار الطفرة التنموية والجهوية المتقدمة والتموقع الجديد الذي 

سيصاحب مشروع الحكم الذاتي باألقاليم الصحراوية تحت السيادة الوطنية والذي بدأ يأخذ المجال 

 .BEN ATTOU, 2014)شبه الحضري في ديناميته )
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 الخاتمة

المعتمد في هذا المقال على أن ميكانيزمات الفقر والهشاشة من التحليل  نستخلص

غير مباشرة كذلك في  ةوالتفاوتات المجالية واالجتماعية وقلة فرص الشغل تؤثر مباشرة وبطريق

سن الزواج  وجود انتقالية ديمغرافية بدأت تشتغل من خالل انخفاض القدرة على االنجاب وتأخر

امج الصحة العمومية التي تستهدف األم والطفل ووسائل التخطيط األول واالنخراط المتفاوت في بر

اقتصادي. فهي تتطور في  -العائلي. انتقالية تبدو معقدة ومختلفة على المستوى الترابي والسوسيو

البعد عن المركز )وليس  بسببومجاليا  بيئيا من خالل التغيرات المناخية، واجتماعيامحيط ضاغط 

واقتصاديا  ،خالل االنتقالية الحضرية وما يواكبها وثقافيا من ،قرار السكانالعزلة( وبسبب عدم است

. كل هذا ال ينفي الجهود المبذولة لتثبيت السكان ورفع أداء مدن أسا والزاك على الموارد المتوفرة

الواقع الحالي أقرب من المستقبل ودية منها على وجه الخصوص. لكن دالح ،وكل الجماعات القروية

الزاك  -مما يدرج عمالة أسا .أحداث الحسيمة تذكرنا بذلك اضي ولو كان على المدى القريب،االفتر

بإمكانها التأثير على عمليات تخطيط التنمية إذا لم  في انتقالية ديمغرافية، هي بدورها غيرمستقرة،

وبذلك فهي  ،ةألنها ناتجة عن الفقر والهشاشة والتفاوتات المجالية واالجتماعي ،تؤخذ بعين األعتبار

خاصة وأن المؤشرات المقدمة لم تستطع،  ،الزاك في وضعية صعبة -قادرة على وضع عمالة أسا

الحدودي المغلق الذي ال اإلنغالق و ينرغم أهميتها االستراتيجية، أن تطال البطالة والفقر الحقيقي

أو إحساسه  يستطيع حتى من هو في هذه الوضعية أن يعبر عنه مهما بلغت فصاحته الحسانية

 –األمازيغي. الفقر والهشاشة في المركز ليس لهما طعم المجاالت شبه الصحراوية والواحية 

ومزيد من  ،ذلك فيالحدودية. كل هذا يستوجب الحضور الدائم للنخب المسؤولة التي ال تدخر جهدا 

تدامة من خالل وفق منظور تنموي وليس اتكالي يروم االس ،المصاحبة االجتماعية للساكنة المحلية

مهما ضخت األموال  ،التنمية أسثسوهو  ،التكوين من أجل العمل وأخذ المبادرة. فالعامل البشري مه

السبب أكدنا في  اال يمكنه النجاح. لهذ ،إذا لم تنخرط الساكنة في المشروع التنموي ،وتعددت البرامج

وإن  ،قلنا إن المسألة ،معادلة التنميةهذا المقال وبعد تحليل أهمية الديمغرافيا والعنصر البشري في 

إن تعلقت بالتمدين الديمغرافي أو اإلداري وإلن تعلق األمر بالواحة كأداة للتنمية الفالحية وحتى 

 .كانت السياحة هي السبيل لتنمية المدينة والواحة، فرهان التنمية الترابية يظل معلقا بالموارد البشرية

 : الببليوغرافيا

: المدينة في مجتمع البداوة، التاريخ االجتماعي لوالتة خالل القرن  9009بوبريك رحال، 
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