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تطور ظاهرة التمدين بإقليم احلسيمة   .1
ثالث  عبر  احلسيمة  بإقليم  التمدين  ظاهرة  تطورت 
اإلستعمار،  قبل  ما  مرحلة  كبرى:  محورية  مراحل 
األخيرة  اإلستقالل، هذه  مرحلة  و  اإلستعمار  مرحلة 
مختلفة،  تاريخية  فترات  ثالث  طياتها  في  تختزل 

لكل منها خصائصها ومميزاتها الدميوغرافية.  
مرحلة ما قبل اإلستعمار: فراغ حضري   1.1-

إلى حدود بداية القرن 20 م 
وإقليم  عامة  األوسط  الريف  منطقة  شهدت        
"فراغا  املرحلة  هذه  في  خاصة  بصفة  احلسيمة 
فإن  وبادس،  واملزمة  النكور  مدن  فباستثناء  حضريا"، 
القرن 15م لم يعرف أي مدينة أو مركز حضري يذكر

استمر  والذي  قرون  عدة  دام  املدن  هذه  وجود  بعد   .
امليالدي،  عشر  اخلامس  القرن  إلى  الثامن  القرن  من 
أو  مدينة  أي  من  خاليا  عموما  األوسط  الريف  ظلّ 

جتمع حضري. 
العاملية  التجارة  أمريكا، وحتويل طريق  اكتشاف  بعد 
من البحر األبيض املتوسط إلى احمليط األطلسي، بدأ 
واحلياة  التجاري  التبادل  ميس  التدهور  من  نوع 
املوارد  لتعبئة  األساسي  الدافع  فكان  احلضرية، 
البحر  منطقة  حتولت  األجانب،  الغزاة  ضد  البشرية 
منطقة  إلى  والتطور  االزدهار  منطقة  من  املتوسط 

املواجهة واملقاومة ضد الغزوات اخلارجية. 
مـدينة  ميـالد  اإلستعمار:  مرحلة    1.2-

احلسيمـة وبداية احليـاة احلضريـة 
حديثة  مدينة  أول  ميالد  1925م،  سنة  تشكل 
االستعمار  موقعها  اختار  وقد  احلسيمة،  مبنطقة 
األسطول  رسو  مكان  من  بالقرب  وذلك  اإلسباني، 

العسكري بصباديا. 
عند اإلعالن عن ميالد مدينة احلسيمة سنة 1925، 
امليناء  و  الطرقات  بناء  في  اإلسباني  املعمر  شرع 
مما  واالجتماعية،  اإلنتاجية  املؤسسات  من  وغيره 
الفقيرة للهجرة  العديد من األسر اإلسبانية  شجع 
عيشها  ظروف  لتحسني  املدينة  نحو  بكثافة 
البوادي  سكان  هاجر  كما  اجلديدة،  باملستعمرة 
واالقتصادية  االجتماعية  للتحوالت  نتيجة  ااورة 
واالية التي خلخلت بنيات البادية املغربية بشكل 
حاول  الذي  االستعمار  األول  كان سببها  والتي  عام، 
على  السريعة  والهيمنة  املتوفرة  املوارد  استغالل 
ال  لهؤالء  الفالحية  األنشطة  فأصبحت  السكان، 
تكفي لتحقيق االكتفاء الذاتي، إضافة إلى كون ربع 
األسر ال متلك ولو شبرا من األرض. وغداة الشروع في 
الثروات  واستغالل  املعادن  على  التنقيب  أعمال 
بعض  وبناء  األسماك...)،   - (الغابات  الطبيعية 
تصبير  و  الصابون  و  الدوم  بإنتاج  اخلاصة  املصانع 
السمك...، سيزداد عدد الوافدين اإلسبان وستضطر 
في  أمال  الهجرة  إلى  الريفية  األسر  من  العديد 

احلصول على عمل. 
الساكنة  عدد  تزايد  عنها  ترتب  العوامل  هذه  كل 
سنة بعد سنة، حيث ارتفع عددهم ما بني 1926 و 
وقد  ساكن،   3800 إلى  نسمة   2000 من  1930م 
وصل سنة 1955 إلى 11384 نسمة مبعدل سنوي 

يقارب 19% (أنظر الشكل 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في  جند  للساكنة  اجلغرافية  لألصول  بالنسبة  أما 
اللذين قدموا من جنوب إسبانيا  املقام األول األجانب 
بلغ  حيث  مورسية...)،   - غرناطة   – أملريا   – (ملقا 
عددهم حوالي 2000 نسمة سنة 1926، ووصل إلى 
حوالي 7730 نسمة سنة 1955م، في حني بلغ عدد 
نسمة   1650 األولى  السنوات  في  الريفيني  السكان 
سنة 1940 و 3654 عام 1955، وأما عدد اليهود في 
جميع األنحاء فلم يتجاوز 112 شخص سنة 1940

م. 
 

 
دميوغرافية  فترات  ثالث  االستقالل:  مرحلـة    1.3-

مختلفة 
تاريخية  فترات  ثالث  طيّاتها  في  تختزل  املرحلة  هذه 

مختلفة وهي: 
الفترة األولى (1956- 1971):   1.3.1-

املنظومة  يغير  لم  أن ظهور االستقالل  القول،  يصح 
فالريف  جذري،  بشكل  للتمدين  العامة  احلضرية 
املهمشة  املناطق  من  كغيره  ظلّ  عموما  األوسط 
باملغرب،  تطورت  التي  التحضر  حركة  هامش  على 
خاصة في احملور األطلسي (الدار البيضاء- قنيطرة). 

احلسيمة  بإقليم  احلضريني  السكان  نسبة  وصلت 
سنة 1945م إلى 8,3%، في حني تراجعت مع بداية 
وذلك  1960م،  سنة   %7,1 إلى  لتصل  االستقالل 
الوافدين  من  كبير  عدد  مغادرة  إلى  باألساس  راجع 
نصف  من  أكثر  يشكلون  كانوا  اللذين  اإلسبان، 

سكان مدينة احلسيمة (أنظر الشكل 2).    
1971-1960 النوعية ستحققها فترة  القفزة  لكن 
م، حيث انتقلت نسبة السكان احلضريني من %7,1 
ارتفاع  إلى  باألساس  راجع  التطور  وهذا   %  9,1 إلى 
عدد سكان مدينة احلسيمة، حيث انتقل من 11262

نسمة إلى 18686 نسمة. 
الفترة الثانية (1971- 1994):   1.3.2-

منوا  الفترة  هذه  خالل  احلسيمة  مدينة  عرفت 
عدد  انتقل  حيث  االستقالل،  بعد  سريعا  دميغرافيا 
إلى  ثم   1971 سنة  نسمة   18686 من  السكان 

حوالي 41662 نسمة سنة 1982 
كما عرفت تزايدا مرتفعا ما بني 1982 و1994، حيث 
(أنظر  نسمة   55216 إلى   41662 من  العدد  انتقل 

اجلدول 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

املهاجرين  تدفق  الدميوغرافي  النمو  هذا  حدّة  من  زاد 
مدينة  مستوى  فعلى  منهم،  القرويون  خاصة 

من  الهجرة  صافي  معدل  ارتفع  فقد  احلسيمة، 
و  1971م  إحصائي  بني  ما   %36,2 إلى   %21,7
بعد  اإلقليم  على مستوى  الثانية  فأضحت  1982م، 

مدينة إمزورن ( أنظر اجلدول 2 ). 
 
 

 
 
 

-1.3.3 الفترة الثالثة (1994- 2004): 
حاسما  دميوغرافيا  منعطفا  املرحلة  هذه  شكلت 
بني  السنوي  النمو  نسبة  أن  ذلك  احلسيمة،  ملدينة 
تفسير  وميكن   .0,11% تتجاوز  لم  2004م  و   1994
مرحلة  في  املدينة  بدخول  املنخفضة،  النسبة  هذه 
االنتقال الدميغرافي، الذي كان نتيجة لإلفراغ املتتالي 
إسبانيا،  نحو  خاصة  أوروبا  نحو  املهاجرين  للسكان 
بني  من  تعتبر  التي  اخلصوبة  معدالت  في  وانخفاض 
جانب  إلى  السكانية  للحركة  الرئيسية  املكونات 
مبدينة  امرأة  لكل  األطفال  عدد  قدر  حيث  الوفاة، 
تباين بني مختلف  2004، مع  1,7% سنة  احلسيمة 
لكل  طفل   2,1 املرسى  بحي  سجل  حيث  األحياء، 
ميرادور  بحي  طفل  و1,2  تغامنني  3,3بحي  و  امرأة، 

األعلى و1,8 طفل بحي الرومان وحي مرموشة، هذا 
بعض  تلعبه  أصبحت  الذي  اجلديد  الدور  عن  ناهيك 
من  نسبة  استقطاب  في  القريبة  احلضرية  املراكز 
املهاجرين القرويني كإمزورن، بني بوعياش وتاركيست

املدن  إلى  باإلضافة   ،...
ااورة كتطوان – طنجة – فاس... 

األحياء  أهمية  املعطيات،  خالل  من  جليا  ويظهر 

القريبة من املركز احلضري، حيث يتركز بها أكبر عدد 
محيطة  أحياء  أغلبها  ااالت  هذه  السكان.  من 
جهة  للمدينة:  أساسينت  جهتني  وتشكل  باملركز، 

شمالية (سيدي عابد - املرسى)، وجهة غربية 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ميرادور األعلى)، باإلضافة  - مرموشة   ( باريو حدو 
(موروبييخو-اإلداري)  الشرقية  الوسطى  اجلهة  إلى 

حيث  (فلوريدو)  القدمية  للمدينة  امتداد  تعتبر  التي 
يالحظ اكتظاظ سكاني قوي. 

 
نفس املالحظة ميكن إدراجها على مستوى الكثافات 
غير  بشكل  تتوزع  أنها  يتضح  حيث  السكانية، 
أكبر  وأفزار يحققان  باريو حدو  أن حي  ذلك  متساوي، 
املعدالت على مستوى الكثافات( 3,75 ن/م2، 2,49 
فوق  قدمي  معماري  نسيج  بوجود  ذلك  ويعزى  ن/م2)، 
ذات  أسر  بهما  تستقر  واللذين  احليني  هاذين  تراب 
في  وفقيرة  تفكيرها  منط  في  تقليدية  قروية،  أصول 
ضمانا  األطفال  من  تتخذ  عيشها،  مستوى 
وتهميشها.  فقرها  من  إلنقاذها  وأمال  ملستقبلها 
السكانية  الكثافة  التصل  ذلك  من  العكس  على 
الكبير  سكانها  عدد  رغم  موروبييخو  و  اإلداري  بحي 
ن/م2 )،   1.41 إلى   0.41 بني  ما  و  ن/م2   0.41) إلى 
املالحظات  ونفس  الواسع.  االي  امتدادها  بسبب 

تنطبق على باقي األحياء. 
                                                  / يتبع ... 

 ȀøøɆȺȵ ɀøȝɀøȉɀøǣ :ǻǟǼȝǙ ȀøøɆȺȵ ɀøȝɀøȉɀøǣ :ǻǟǼȝǙ
 ǠøɆȥǟȀȢƨǟ Ž ȌȎǺǪȵ ǬøǵǠøǣ ǠøɆȥǟȀȢƨǟ Ž ȌȎǺǪȵ ǬøǵǠøǣ
 ȯǠøǲƫǟ ǻǟǼøȝǙȿ ǦøǞɆǤȱǟ  ȯǠøǲƫǟ ǻǟǼøȝǙȿ ǦøǞɆǤȱǟ 

  
  

الريف األوسط: التمدين وتوسيع اال احلضري ملدينة احلسيمة  
17 

عموما،  باملغرب  التمدن  موضوع  دراسة  عموما، تكتسي  باملغرب  التمدن  موضوع  دراسة  تكتسي            
التي  واإلشكاالت  للتعقيدات  نظرا  خاصة  التي أهمية  واإلشكاالت  للتعقيدات  نظرا  خاصة  أهمية 
واالقتصادية  االية  املستويات  على  واالقتصادية يطرحها  االية  املستويات  على  يطرحها 

واالجتماعية والبيئية والقانونيةواالجتماعية والبيئية والقانونية....  ....  
وعلى غرار بقية املدن املغربية، فإن النمو احلضري السريع وعلى غرار بقية املدن املغربية، فإن النمو احلضري السريع 
و  الدولية  الهجرة  فيه  لعبت  والذي  احلسيمة،  و مبدينة  الدولية  الهجرة  فيه  لعبت  والذي  احلسيمة،  مبدينة 
دورا كبيرا،  الطبيعية للساكنة احلضرية  والزيادة  دورا كبيرا، القروية  الطبيعية للساكنة احلضرية  والزيادة  القروية 
تطبيق  غياب  وفي  مسبق  تخطيط  دون  الغالب  في  تطبيق متّ  غياب  وفي  مسبق  تخطيط  دون  الغالب  في  متّ 
املعمول بها، في وقت ظلت فيه تدخالت  التعمير  املعمول بها، في وقت ظلت فيه تدخالت لوثائق  التعمير  لوثائق 
احلاجيات  تلبية  تستطيع  أن  دون  محدودة،  احلاجيات الدولة  تلبية  تستطيع  أن  دون  محدودة،  الدولة 
التجهيزات  أو  السكن  مستوى  على  سواء  التجهيزات احلقيقية،  أو  السكن  مستوى  على  سواء  احلقيقية، 
التعقيدات  من  التعقيدات وزادت  من  وزادت  االجتماعية. .  واخلدمات  االجتماعيةاألساسية  واخلدمات  األساسية 
املضاربة  احتدام  من  يواكبها  وما  العقار  يطرحها  املضاربة التي  احتدام  من  يواكبها  وما  العقار  يطرحها  التي 

العقارية في تعميق أزمة املدينة في شتى ااالتالعقارية في تعميق أزمة املدينة في شتى ااالت. . 
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* Source de données:  J.L. Villanova, 2004 p. 321   
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 تطور عدد السكان مبدينة احلسيمة من 1926 إلى 1955  
 :1 ǨøǦǂǩƗ

  
تطور عدد السكان الريفيون واإلسبان بمدينة الحسيمة  من 
  1935 إلى 1955 
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* Source de données:  J.L. Villanova, 2004 p. 321   

 :2 ǨøǦǂǩƗ

2004-1994  1994-1982 1982-1971 1971-1960 2004 1994 1982 1971 1960 
0,11   11,41 22,97 7,42 54333 54216 41662 18686 11262 

  

اجلـدول 1:  تطور عدد السكان ومعدل النمو السنوي مبدينة احلسيمة من 1960 إلى 2004 م

 اإلحصاء العام للسكن والسكنى 1960- 1971- 1982- 1994- 2004 م

82-71 71-60 1982 1971 1960 
36,2 21,7 41662 18686 11262 
-12,7 -1,9 4253 3417 2700  
88,9 13,7 9649 1876 1243 
28,9 -38,6 3926 1932 2297 

 عددالسكان   معدل صافي الهجرة
 

و و 19821982 ني 19601960   ما ب سيمة  حل م ا ضرية بإقلي حل كز ا ني دينامية املرا ما ب سيمة  حل م ا ضرية بإقلي حل كز ا   دينامية املرا

م  ت الدميوغرافية 1991  سا ث والدر حا مركز األب صدر:   امل

جلـدول 2:  ا

 املراكز احلضرية
 احلسيمة

 بني بوعياش
 إمزورن

 تاركيست

معــدل النمـو السنـوي % عـدد السكــان (نسمة) 

 العدد
 السنة


