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 مقدمة: 

�عت�� االنتخابات التشريعية العامة مرحلة أساسية تتنافس ف��ا األحزاب السياسية �� طرح                    

واالجتماعية   االقتصادية  حيا��م  تمس  ال�ي  ا�حاور  حول  املواطن�ن  و�عبئة  االنتخابية  برامجها 

بمثابة �عاقد ب�ن ا�حزب والناخب�ن، ووظيفة باألساس، ويعد ال��نامج االنتخا�ي �� الدول الديمقراطية  

هذا ال��نامج تقت�ىي أساسا اإلجابة ع�� محاور ��م الشأن العام والسياسات العمومية. كما أن هذه  

للنتائج   �� حالة تصدرها  ن�جها  تنوي  ال�ي  العمومية  للسياسات  �عب�� عن تصور األحزاب  ال��امج �� 

األحزاب يجعل  الذي  ال�ىيء  مثل   االنتخابية،  للمواطن  الضرور�ة  باالحتياجات  باالهتمام  مطالبة 

 ال�حة والتعليم والشغل والسكن.  

التعم��  اليومية   1ويعد قطاع  ��م ا�حياة  ال�ي  واإلس�ان والقطاعات األخرى املرتبطة بھ من ا�جاالت 

من البد  أمر  القطاع  هذا  مع  السياسية  األحزاب  �عاطي  يجعل  مما  الناخب�ن،  عيش   وطر�قة 

 وأثناء صياغة ال��امج االنتخابية.  استحضاره �� ا�حمالت االنتخابية 

وتدعو معاينة ا�حالة الراهنة لواقع التكتالت العمرانية للقلق ع�� أك�� من صعيد، فتدهور أألوضاع   

وغياب الفعالية �� األداء ارتباطا بطبيعة سياسات التدب�� املتبعة ش�لت إكراهات كب��ة جعلت عملية  

املتنوعة  تأهيل   األش�ال  و�يقاف  الشأن  هذا   �� ا�حاصل  التأخر  لتدارك  األهمية  طا�ع  تتخذ  ا�جال 

للتعم�� غ�� املنظم الناتج عن �عقيد العمليات املرتبطة بالتنمية ا�جالية واالقتصادية واالجتماعية. 

�� تدب��ه عدة ورغم ا�جهود املبذولة من طرف املتدخل�ن العمومي�ن، ما يزال قطاع التعم�� يؤاخذ ع

أمور، وتطرح �شأنھ عدة �ساؤالت نتيجة الهوة ال�ي تفصل ب�ن العرض النظري والواقع املعي�ىي. وقد 

املغرب   �� العمراني�ن  والتدب��  التخطيط  تواجھ  ال�ي  الصعو�ات  حول  الدراسات  من  العديد  أكدت 

سياسة التعم��، كما مالحظة أساسية مفادها ضعف الرؤ�ة الشمولية للمجال ا�حضري ال�ي رافقت  

ا�حضري   التخطيط  أهداف  ب�ن  الفجوة  استمرار   �� ساهمت  عوامل  عدة  هناك  أن  التأكيد  تم 

 والتحوالت امل�جلة �� امليدان أهمها:  

 غالبا ما تجانب الواقع السوسيواقتصادي للمدن.  حيث الطموح املفرط �� األهداف -

ال�ي غالبا ما يتم الشروع ف��ا بدون  غياب مشروع حضري يمكن من توحيد العمليات القطاعية،   -

 2تنسيق و�� ا�عدام للرؤ�ة الشمولية ع�� جميع أنحاء املدينة.

 
�عر�فا للتعم�� بأنھ "مجموعة من التداب�� واإلجراءات ال�ي �ساعد ع�� تنمية من�جمة وعقالنية و��سانية للمدن وال�ي    1933حدد ميثاق أثينا لسنة    - 1

 قو�م الظاهرة ا�حضر�ة" �عمل ع�� ت

PIERRE-TRONCHON; Villes et sécurité, la revue administrative, N°254, Editions techniques; Paris 1990, P 106.  
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وقد أظهرت تجارب العديد من الدول أن تنظيم قطاع التعم�� بفعالية يتطلب احتواء جميع ا�جوانب  

وقوان�ن القطاعات    ع�� تب�ي التعاون والتنسيق ب�ن مختلف القطاعات، والر�ط ما ب�ن قانون التعم�� 

مختلفة   اس��اتيجيات  تب�ي  إ��  التنسيق  وعدم  اآل�ي  االرتجا��  األسلوب  تجاوز  ثم  بھ،  الصلة  ذات 

 لتجاوز ما قد ي��تب عن ذلك من أزمات حضر�ة ومجالية.

وأرضية    السياسية  والدعاية  للمنافسة  أداة  ا�حز�ية  االنتخابية  ال��امج  �انت  و�ذا  أخرى،  جهة  ومن 

رئيسية مثل قضايا قطاع  ال��امج من قضايا  تتضمنھ هذه  ما  فإن  ا�ح�ومية،  ال��امج  أولية لصياغة 

حمال��ا    �� السياسية  األحزاب  �ستثمرها  ال�ي  القوة  نقاط  من  جزءا  ت�ون  قد  واإلس�ان  التعم�� 

 االنتخابية �حصد مراكز الصدارة �� نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب.

املنطلق  هذا  ��    من  املشاركة  السياسية  األحزاب  استطاعت  حد  أي  إ��  إش�ا��:  إطار   �� نتساءل 

حلول   2016أكتو�ر    7انتخابات   وتقديم  واإلس�ان  التعم��  بقطاع  املرتبطة  اإلش�االت  مالمسة 

 ومق��حات و�دائل لتجاوز العراقيل ال�ي �عرفها هذا القطاع؟

 قبيل:   يطرح عدة أسئلة فرعية من هذا التساؤل اإلش�ا�� 

 ما�� األحزاب املغر�ية ال�ي ضمنت برامجها االنتخابية قضايا قطاع التعم�� واإلس�ان؟  -

كيف تناولت األحزاب السياسية قضايا التعم�� واإلس�ان �� برامجها االنتخابية؟ وما �� البدائل   -

 وا�حلول املق��حة من طرف هذه األحزاب لل��وض بقطاع التعم�� وحل أزمة اإلس�ان؟ 

 إن اإلجابة عن هذه األسئلة املؤطرة إلش�اليتنا املوضوعية يف��ض منا االنطالق من الفرضية اآلتية:   

ل  التشريعية  االنتخابات  لتصورها    2016أكتو�ر  7تمثل  السياسية  األحزاب  مختلف  لتقديم  فرصة 

ال لهذا  ملا  وذلك  االنتخابية،  برامجها   �� واإلس�ان  بالتعم��  املرتبطة  القضايا  أهمية حول  من  قطاع 

ومق��حات   حلول  بتقديم  ملزمة  السياسية  األحزاب  يجعل  مما  للمواطن�ن،  اليومية  ا�حياة   �� ك��ى 

 ل�حد من الصعو�ات واإلكراهات ال�ي �عرفها هذا القطاع.

التخطيط   مسألة  من  ل�ل  السياسة  األحزاب  تصورات  دراسة  ع��  سنعمل  الفرضية  هذه  والمتحان 

األو  (ا�حور  ا�حور العمرا�ي   ) العقاري  بالوعاء  لل��وض  تصورها  و  الثا�ي)،  (ا�حور  واإلس�ان  ل)، 

 الثالث). 

 

 

 
املاس��،  -  2 شهادة  لنيل  رسالة  ا�جديدة،  اإلصالح  مشاريع  ضوء  ع��  باملغرب  التعم��  ميدان   �� ا�حلية  ا�جماعات  اختصاصات  ججة،  ماس��   عثمان 

 . 40، ص2011-2010القانون العام والعلوم السياسية، �لية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد ا�خامس أكدال، سنة 
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 تصور األحزاب السياسية حول مسألة التخطيط العمرا�ي : ل ا�حور األو 

تلع��ا    أن  يجب  ال�ي  واألدوار  ا�حضري  والتخطيط  التعم��  قضايا  �شأن  اليوم  الدائر  النقاش  لعل 

سبل الدفع بفعالية األدوات والنصوص القانونية املتاحة ليش�ل آلية مهمة، الهيئات املتدخلة، وكذا  

خاصة وأن هذا األمر أصبح هما وا�شغاال كب��ين للدولة وا�جتمع ع�� حد سواء، وذلك من منطلق 

الدور الذي يمكن أن يضطلع بھ �� رفع التحديات ال�ي يواجهها هذا القطاع. وقد اتفقت األحزاب ع��  

ات التعم��ية �� املغرب تحتاج إ�� ضرورة إعادة صياغ��ا �ش�ل يتوافق مع اإلكراهات ال�ي  أن السياس

�عرفها التكتالت العمرانية، فقد جاء �� برنامج فدرالية اليسار الديمقراطي أن السياسات التعم��ية  

البيئة وتح��م  اإل�سان  تكرم  ال�ي  املندمجة  ال��امج  االعتبار  �ع�ن  تأخذ  أن3ال  إال  دراسة  .  إطار  و��  ھ 

البدائل املقدمة من طرف هذه األحزاب ل�خروج من األزمة نجد أ��ا قد اتفقت ع�� نقطت�ن أساسيت�ن، 

وهما: ضرورة تحديث اإلطار القانو�ي املنظم لسياسة التعم��، و�عادة النظر �� صياغة وتجديد آليات  

 تفعيل الوثائق التعم��ية. 

�� �ل   وتتمثل  للقوات الشعبية الذي ارتكز  هذه املق��حات  �� برنامج حزب االتحاد االش��ا�ي  ما ورد 

 تصوره ع��: 

بلورة    - أجل  من  االس��اتي��  التخطيط  ع��  باالعتماد  ا�حضري  التخطيط  نظام  و�عميم  "إصالح 

ا�جماعات   تدمج  إس��اتيجية  بمخططات  املدن  تأط��  ع��  للمدينة  املن�جم  ا�حضري  املشروع 

 .4استشرافية تقوم ع�� التشاور والشراكة" والضوا�� ضمن رؤ�ة 

  6"�عميم وتحي�ن مخططات ال��يئة ا�حضر�ة مع تبسيط مساطر املصادقة ومراجعة وثائق التعم��(  - 

من   �ش�و  ال�ي  ل�جهات  ال��يئة  تصاميم  إلنجاز  محددة  آجال  فرض  مع  تقدير)  أق�ىى  ع��  أشهر 

 .5إنجاز هذه التصاميم" خصاص �� إنتاج السكن وتقييد الفوائد خالل مرحلة 

 6"إعادة النظر �� املؤسسات املتدخلة، وخاصة مؤسسة العمران، لتقو�ة التخطيط االس��اتي��". -

اإلصالحات    من  التعم��  قطاع  إصالح  أن  اعت��  الذي  االستقالل  حزب  برنامج   �� ورد  ما   �� وكذلك 

 الهي�لية ال�ي تمر ع��: 

 
الت  - 3 االنتخابات  املفصل،  االنتخا�ي  ال��نامج  املواطنة،  مغرب  الديمقراطية،  مغرب  ممكن،  أخر  مغرب  معنا  الديمقراطي،  اليسار   7شريعية  فدرالية 

 .53، ص  2016أكتو�ر 
 . 52، ص 2016أكتو�ر 7االتحاد االش��ا�ي للقوات الشعبية، ال��نامج االنتخا�ي، انتخابات  - 4
 .54نفس املرجع، ص  - 5
 نفس املرجع، نفس الصفحة. - 6
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لتغي��    - القانونية  اآلليات  القانونية  "إعمال  املنظومة   �� عل��ا  املنصوص  التعم��  وثائق  ومراجعة 

 ا�حالية. 

 الت�جيل بإصالح املنظومة القانونية للتعم��.  -

 إنجاز واملصادقة ع�� وثائق التعم��. تبسيط مسطرة  -

 .7)" 90-25والقانون   90-12وضع مرجعيات جديدة ��دف تحي�ن ال��سانة القانونية (القانون  -

هذا ال��نامج إ�� معضلة محدودية تنفيذ مضام�ن وثائق التعم�� حيث اق��ح "وضع آليات    كما يتطرق  

 .8التمو�ل ��دف تنفيذ أك�� ملضام�ن وثائق التعم��"

فقد انب�ى تصوره ع�� العمل ع�� "تب�ي تخطيط مرن يروم �عميم �غطية   أما حزب ا�حركة الشعبية 

مراعاة البعد البيئي للتعم�� والتناسق ال��ا�ي، وكذا تبسيط مساطر  �افة ا�جاالت بوثائق التعم�� مع  

   9ومسالك دراسة ومنح الرخص �� ميدان التعم�� والسك�ى".

ما يالحظ ع�� مق��حات األحزاب السياسية املتعلقة بقضايا التخطيط ا�حضري نجدها قد اقتصرت  

ال��امج �عض  اكتفت  بينما  أعاله،  إل��ا  املشار  النقط  املرتبطة   ع��  اإلش�االت  طرح  ع��  األخرى 

بالتخطيط ا�حضري �ش�ل أك�� عمومية وشمولية مثل ما ورد �� برنامج حزب التجمع الوط�ي لألحرار 

إ�� ضرورة "إعداد سياسة مندمجة للمدينة توفر ظروف للعيش الكر�م و�عزز   الذي اكتفى باإلشارة 

   10التفتح والتنشئة السليمة".

ال�ي �عت��    -ماعدا برنامج حزب االستقالل  -ال��امج لم تتطرق إ�� إش�الية التمو�ل  كما يالحظ أن هذه 

بمثابة حجر الزاو�ة �� تن�يل مقتضيات وثائق التعم�� ع�� أرض الواقع، فالتعم�� من القطاعات ذات  

املشاريع   وحجم  تتناسب  مهمة  تمو�لية  إم�انيات  تجنيد  يتطلب  حيث  الباهظة  املالية  الت�اليف 

تأهيل  وال سبيل  �ع��ض  عائقا  �ش�ل  التمو�ل  مصادر  وضعف  يتضم��ا،  ال�ي  والتجه��ات  ��امج 

أن   اعتبار  ع��  العمومية،  واملرافق  األساسية  التجه��ات  مستوى  ع��  ا�حاصل  ال�جز  وسد  العمران 

أثناء  التجه��ات واملرافق ال�ي تتضم��ا وثائق التعم�� تأ�ي �عد االستشارة املسبقة لإلدارات العمومية  

من  ف��ا  ترغب  ال�ي  ا�حاجيات  اإلدارات  مختلف  خاللها  من  تق��ح  وال�ي  التعم��،  وثيقة  إعداد  ف��ة 

 
 . 19 ، ص2016حزب االستقالل، برنامج حزب االستقالل، �عاقد من أجل الكرامة، االنتخابات التشريعية  - 7
 نفس املرجع، نفس الصفحة. - 8
 . 2إجراء من أجل االل��ام واإلصالح ص،  70حزب ا�حركة الشعبية، ال��نامج االنتخا�ي تحت شعار ا�حركة الشعبية ال��ام من أجل املغرب،  - 9

 .20، ال��نامج االنتخا�ي ص2016التجمع الوط�ي لألحرار، االنتخابات التشريعية  - 10
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األرا�ىي قصد إقامة املشاريع ال�ي تر�د القيام ��ا، إال أن انصرام اآلجال القانونية لوثيقة التعم�� دون  

  تنفيذ ال��امج ال�ي تتضم��ا يجعل اإلدارات املعنية �� موقف حرج.

إدراج   العمرا�ي  بالتخطيط  املتعلقة  للمق��حا��ا  تقديمها  أثناء  االنتخابية  ال��امج  �غاضت  كما 

حجم  تزايد  من  ا�حضري  التدب��  ميدان   �� املتدخل�ن  �عدد  �سببھ  ما  تجاوز  سبل  حول  مق��حات 

الوح  افتقاد  إ��  والراجع  والتجزيء  البناء  أح�ام  اح��ام  عدم  �سبب  والتجاوزات  دات  ا�خالفات 

ا�جهود   ضياع  إ��  يؤدي  والتعاون  التنسيق  ضعف  أن  إذ  بي��ا،  فيما  والتعاون  التنسيق  إ��  املتدخلة 

املسطرة  ال��امج  إنجاز  مستوى  ع��  الت�لفة  وز�ادة  الوقت  بناء  11وتدب��  إ��  الضرورة  معھ  ت��ز  مما   ،

 عالقة تنسيقية ب�ن املتدخل�ن. 

دراسة عدم طرحها سبل �عز�ز واستحضار البعد البيئي ��  كما يؤاخذ ع�� ال��امج االنتخابية محل ال 

التخطيط العمرا�ي و�عز�ز دور وثائق التعم�� �� تكريس التنمية البيئية للمجاالت ا�حضر�ة والقرو�ة،  

البيئة وا�حافظة عل��ا، وذلك من  إن�ار عالقة أدوات التخطيط العمرا�ي بحماية  أنھ ال يمكن  حيث 

الذ  الهام  الدور  تقدير  منطلق  أض��  فقد  السطح،  استعمال  تنظيم  مستوى  ع��  بھ  تضطلع  ي 

العناصر   من  ذلك  باعتبار  عنھ  محيد  ال  ومطلبا  م�حة  ضرورة  التعم��  بوثائق  املنوطة  املسؤولية 

العمرا�ي التخطيط  ميدان   �� ا�جديدة  اإلس��اتيجية  اال�شغال  12األساسية  حضور  من  و�الرغم   ،

وال�ي استعرضت أهداف وثيقة التعم��، إال أن    13املتعلق بالتعم��  90-21من قانون    4البيئي �� املادة  

املع�ي   للمجال  البيئية  الوضعية  حول  املعلومات  �غياب  يصطدم  ا�جا��  املستوى  ع��  ذلك  تجسيد 

افتقار  إ��  راجع  وذلك  املعضلة،  هذه  من  للتخفيف  حلول  ابت�ار  من  التعم��ية  الوثائق  قدرة  وعدم 

للدراس االقتصادي  املسؤول�ن  ا�جلس  أن  إ��  اإلشارة  وتجدر  املع�ي.  للمجال  البيئية  واألبحاث  ات 

التعم��   مجال   �� االستثناءات  ع��  امل��تبة  التأث��ات  دراسة  حول  رأيھ   �� أكد  قد  والبيئي  واالجتما�� 

املستقبلية،   العمرانية  بال��يئة  ا�خاصة  التوج��ات   �� االستدامة  مفهوم  استحضار  ضرورة  ع�� 

 
محمد  هدى    - 11 جامعة  السياسية،  والعلوم  العام  القانون   �� املاس��  لنيل  بحث  التعم��،  مدونة  مشروع  ضوء  ع��  التعم��  قوان�ن  إصالح  وحتاش، 

 .56، ص2010-2009ا�خامس، �لية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال الر�اط، 
12   -Said (M) ;Document d’urbanisme et protection de l’environnement dans la grande Casablanca ; in la protection de 

l’environnement dans la grande Casablanca ; publication de FSLH. Ain Chok ; Casablanca ; 1992 ; p 51. 
يمية تحديدها، واملساحات ا�خضراء الرئيسية ال�ي  من خالل ا�حفاظ بوجھ خاص ع�� األرا�ىي الزراعية واملناطق الغابو�ة ال�ي تتو�� السلطة التنظ  - 13

 يجب القيام بحماي��ا أو إبراز قيم��ا. 
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طبقا وخا وذلك  مضمو��ا،  وتحديد  عل��ا  واملصادقة  الوثائق  صياغة  طرق  ومراجعة  إعداد  عند  صة 

 . 14بمثابة ميثاق وط�ي للبيئة والتنمية املستدامة 99-12ملقتضيات القانون اإلطار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .22ص   11/2014ا�جلس االقتصادي واالجتما��، رأي حول دراسة التأث��ات امل��تبة عن االستثناءات �� مجال التعم��، إحالة رقم  - 14
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 .البدائل املطروحة �� ال��امج االنتخابية �حل مش�لة اإلس�ان  :الثا�يا�حور 

الصفيح وتوف��    الالئق ومدن  السكن غ��  إ�� محار�ة أوضاع  السكن  �� مجال  الدولة  ��دف سياسة 

االجتما��  السكن  برامج  خالل  من  االجتماعية  الشرائح  �ختلف  واملالئم  املتنوع  السك�ي  العرض 

 .15والسكن منخفض الت�لفة وسكن الطبقات املتوسطة و��شاء املدن ا�جديدة

الدو   سياسة  التدب��  و�ع��ض  باليات  أساسا  املرتبطة  اإلكراهات  من  مجموعة  اإلس�ان  مجال   �� لة 

و�شعب تدخالت الفاعل�ن املؤسساتي�ن وا�خواص �� هذا القطاع و�عقد املساطر واإلجراءات اإلدار�ة  

العملية الناحية  من  و�سلمها  العقار�ة  التجزئات  و�حداث  للبناء  بال��خيص  من    16املتعلقة  وغ��ها 

 ت العديدة �� هذا اإلطار.اإلكراها

ومظهرا   واالجتما��،  االقتصادي  لل��ميش  ا�ع�اسا  املغرب   �� السكن  أزمة  اعت��ت  أخرى  جهة  من 

املالحظ   لكن  تجليا��ا،  األزمة ومختلف  معا�جة هذه  �عددت طرق  لل��وات، وقد  العادل  غ��  للتوزيع 

 .17لالستثمار السيا�ىي ل�ح�ومةأ��ا أصبحت مدخال 

الل قراءتنا لل��امج االنتخابية لألحزاب السياسية نالحظ أن اق��احات هذه األحزاب �حل أزمة  ومن خ 

 السكن قد اش��كت �� مجموعة من النقط و��: 

 أوال: البدائل املتعلقة بالسكن االجتما��. 

السكن    آلية  بتطو�ر  املتعلقة  ملق��حا��ا  مهما  ح��ا  االنتخابية  ال��امج  إطار خصصت   �� االجتما�� 

السكن   أن  الديمقراطي  اليسار  فدرالية  برنامج  اعت��  فقد  الالئق  غ��  السكن  ع��  القضاء  محاوالت 

االجتما�� أصبح قطاعا تجار�ا مر�حا تجاوز حدود الرؤ�ة السياسية الرامية إ�� القضاء ع�� معضلة  

وال العميقة  املراجعة  "ضرورة  ع��  برنامجها  أكد  وقد  الصفيح،  يؤمن مدن  بما  املقار�ة  لهذه  شاملة 

االجتما��" ع�� 18األمن  مت�امل  حضري  تصميم  طر�ق  عن  التعم��ية  املعاي��   �� النظر  و"إعادة   ،
 

ا�ح��  - 15 ا�جتمع  ذلك   �� ا�جديدة  املدن  البعض  جوانبھ   �عت��  ب�ل  ومت�املة  شاملة  تخطيطية  أسس  ع��  بناءا  إ�شاؤه  يتم  الذي  املستحدث 

 االقتصادية والف��يقية والتنظيمية، و��� ذلك نقل العناصر البشر�ة �شروط معينة، وذلك ��دف تحقيق وضع اجتما�� متطور عن الوضع السابق 

 البشر�ة واالقتصادية ورفع املستوى االجتما��. �� املدن التقليدية، و��ون الهدف منھ تنمية وتطو�ر املوارد

 .43، ص 1998للمز�د، املرجو االضطالع ع��: مصطفى حمادة، الس�ان وتنمية ا�جتمعات ا�جديدة، دار املعرفة ا�جامعية، طبعة  
تقر�ر تركي�ي حول واقع قطاع العقار باملغرب ،    مناظرة وطنية �� موضوع '' السياسة العقار�ة للدولة ودورها �� التنمية االقتصادية واالجتماعية ''   - 16

 . 13، ص 2015أهم عناصر الت�خيص، دجن�� 
شهادة   - 17 لنيل  أطروحة  كمثال،  ا�حوز  تا�سيفت  مراكش  جهة  وا�ح��،  املركزي  ب�ن  القرار  لس��ورة  دراسة  والسك�ى،  التعم��  سياسة  أشقيف،   لب�ى 

 .104ص  2010-2009ض، �لية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية سنة الدكتوراه �� القانون العام، جامعة القا�ىي عيا
بال��فيھ   - 18 ا�خاصة  والفضاءات  ا�خضراء  املساحات  وغياب  ا�جودة  تفتقر  �شقق  عمارات   �� وتكد�سهم  الس�ان  تجميع  أن  ال��نامج   �� جاء  وقد 

سيح ذلك  �ل  العمومية،  االجتماعية  املرافق  توف��  وعدم  جغرافية والر�اضة،  حزمة  إ��  االجتما��  بالسكن  ا�خاصة  الس�انية  التجمعات  ول 

�خط للمهمش�ن اجتماعيا و��� ا�حروم�ن من �ل األ�شطة االقتصادية واالجتماعية، و��� فضاءات للبطالة والفقر، وما يتولد ع�� ذلك من عنف و 



قطاع التعم�� واإلس�ان �� برامج األحزاب السياسية املشاركة �� 

 2016أكتو�ر  7ل  االنتخابات التشريعية

 

 

 

9 

مستوى الفضاء الداخ�� وا�خار�� يخلق قطبا للسكن االجتما�� تتجمع فيھ ساكنة �شيطة �ساهم 

االقتصادية" ا�حركة  نمو  االقتصاد19��  ا�خيار  ع��  وال��ك��  الفكر  ،  لدعم  كمنطلق  واالجتما��  ي 

إنتاج  إ�عاش  إ��  الرامية  ا�حضر�ة  املناطق  لت�ئ  ا�جديدة  ال��امج  وتفعيل  ا�جالية،  وال��بية  التعاو�ي 

 .20السكن االجتما�� واالقتصادي داخل املدن

املساحة   من  األد�ى  ا�حد  "مراجعة  أهمها  التداب��  من  مجموعة  اق��ح  فقد  االستقالل  حزب  أما 

، كما اق��ح "إلزام  21خصصة للسكن االجتما��، ووضع آليات جديدة لتحديد وتوحيد هذا املنتوج"ا�

�� املائة من مشاريعهم السكنية مع تقديم مجموعة من التسهيالت    50املنعش�ن العقار��ن بتخصيص  

م��ا إضافة اإلجرائية لتمك�ن املنعش�ن العقار��ن من استكمال مشاريعهم املرتبطة بالسكن االجتما��  

إتمام برامجهم السكنية آخذا �ع�ن االعتبار الوضعية االقتصادية واملالية   ف��ة زمنية إضافية قصد 

 .22ال�ي �عرفها قطاع السكن االجتما��"

طرحھ   اعتمد  حيث  سابقيھ  عن  تصوره  يختلف  فلم  الشعبية،  للقوات  االش��ا�ي  االتحاد  حزب  أما 

وث��ة إنتاج السكن االجتما�� بت�جيع االستثمارات ا�خصوصية  لل��وض بالسكن االجتما�� ع�� "رفع  

بمشاريع   ا�خاص  ا�جبائي  النظام  ومراجعة  االجتما��،  السكن  مجال   �� استثمار�ة  صناديق  بخلق 

ا�جهات" الضر�بة  23السكن االجتما�� �جذب االستثمارات واالستجابة �حاجات  و"إعفاء جزئي من   ،

ن اس��داد الضر�بة ع�� القيمة املضافة لفائدة االستثمارات ال�ي ��م  ع�� األر�اح و�عميم االستفادة م

خالل    500إنتاج   وأك��  أساسي�ن    5شقة  عنصر�ن  والسالمة  ا�جودة  جعل  مع  األك��،  ع��  سنوات 

ا�جبائي" التحف��  من  محلية  24لالستفادة  سياسات  تطو�ر  ع��  ال��ابية  ا�جماعات  "تحف��  وكذلك   ،

 . 25االجتما�� وفقا �حاجيا��ا بتمكي��ا من التمو�ل والعقار �� إطار جيل جديد من التعاقدات"للسكن 

برامج   أجرأة  وث��ة  �سريع   " حول  توزعت  فقد  االجتما��  السكن  حول  األخرى  األحزاب  اق��احات  أما 

برنامج اإلس�ان الهادفة لتخفيض ال�جز �� السكن االجتما�� و�عادة إس�ان قاط�ي مدن الصفيح" (  

 
 .55اجتما��. فدرالية اليسار الديمقراطي، مرجع سابق، ص 

 .53جع، ص نفس املر  - 19
 .54نفس املرجع، ص  - 20
 42حزب االستقالل، برنامج حزب االستقالل، �عاقد من أجل الكرامة .. مرجع سبق ذكره، ص  - 21
 نفس املرجع، نفس الصفحة. - 22
 .53االتحاد االش��ا�ي للقوات الشعبية، مرجع سبق ذكره ص  - 23
 نفس املرجع، نفس الصفحة. - 24
 الصفحة.نفس املرجع، نفس - 25
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واملعاصرة) األصالة  قصد 26حزب  ا�حالية  صيغتھ   �� االجتما��  السكن  برنامج  "مراجعة  وكذلك   ،

، و"توف�� مساكن تالئم حاجيات  27مالءمتھ �ختلف ا�جاالت ال��ابية" (برنامج حزب ا�حركة الشعبية)

 .28املواطن�ن وقدر��م الشرائية" (برنامج حزب التجمع الوط�ي لألحرار)

الحظ من خالل قراءة مق��حات األحزاب السياسية املتعلقة بالسكن االجتما�� أن منظور هذه إن امل  

األحزاب لهذا النوع من السكن الزالت تحكمھ رؤ�ة ضيقة، وال ترى ف��ا سوى وسيلة من ب�ن الوسائل  

ا�ج  اإلعفاءات  ع��  السياسية  األحزاب  تصورات  اعتمدت  كما  االجتما��،  األمن  إلحالل  بائية  اآلنية 

بالش�ل  تتطرق  ولم  القطاع،  هذا   �� لالستثمار  العقار��ن  املنعش�ن  لت�جيع  اإلجرائية  والتسهيالت 

املطلوب إ�� سبل إعادة النظر �� معاي�� جودة هذا املنتج، وتجدر اإلشارة إ�� أن ا�جلس االقتصادي  

االجتما��   السكن  قضية  اخ��ال  عدم  ضرورة  ع��  أكد  قد  والبيئي  إجراءات  واالجتما��  مجرد   ��

االختالالت   من  بالكث��  منذرا  تدهورا  املدينة  وضعية  تدهور  إ��  املطاف  ��اية   �� تؤدي  ترقيعية 

بجودة   بالت�حية  �سمح  م��را  السكنية  الوحدات  عدد   �� النقص  يصبح  ال  أن  و�جب  االجتماعية، 

موح ��ا �� برامج السكن  السكن الكر�م، لهذا �شدد ا�جلس ع�� ضرورة إعادة النظر �� املعاي�� املس

لل��وض  29االجتما�� تصورها  صياغة   �� استحضاره  السياسية  األحزاب  ع��  �ان  الذي  ال�ىيء   .

   بالسكن االجتما��.

 ثانيا: البدائل املتعلقة با�حد من السكن غ�� الالئق ومعا�جة املبا�ي اآليلة للسقوط.

ا�  توفر  عدم  إ��  األحيان  معظم   �� العشوائي  السكن  ��  يرمز  األساسية  ا�خدمات  من  األد�ى  حد 

ضرور�ة   �عت��  وال�ي  ا�جودة  من  األد�ى  املستوى  تحقيق  عدم  إ��  باإلضافة  السكنية  التجمعات 

واألمان. وال�حة  الراحة  شروط  من  الالزم  ا�حد  النسيج  لتحقيق  مع  تتما�ىى  ال  مبا�ي  بإ�شاء  وذلك 

��ا   املعمول  التنظيم  لقوان�ن  مخالف  �ش�ل  وال�حية  العمرا�ي  العمرانية  القوان�ن  ذلك  ويشمل 

  والسالمة العامة.

أما املب�ى اآليل للسقوط فهو �ل بناية أو منشأة كيفما �ان نوعها يمكن ال��يارها الك�� أو ا�جزئي أن   

البنايات ا�جاورة، و�ن �انت غ�� متصلة   أو  املارة  أو  أو مستغل��ا  ي��تب عنھ مساس �سالمة شاغل��ا 

و�راد   ظهور  ��ا،  �سبب  الضرور�ة  املتانة  ضمانات  ف��ا  تتوفر  �عد  لم  منشأة  أو  بناية  �ل  كذلك  بھ 

 
 34حزب األصالة واملعاصرة ، مرجع سبق ذكره، ص - 26
 .2حزب ا�حركة الشعبية، مرجع سبق ذكره، ص - 27
 .20التجمع الوط�ي لألحرار،مرجع سبق ذكره، ص - 28
اال   - 29 امل��تبة عن  التأث��ات  والبيئي، دراسة  والبيئي، رأي ا�جلس االقتصادي واالجتما��  التعم��، ا�جلس االقتصادي واالجتما��  �� مجال  ستثناءات 

 . 24، ص 11/2014إحالة رقم  



قطاع التعم�� واإلس�ان �� برامج األحزاب السياسية املشاركة �� 

 2016أكتو�ر  7ل  االنتخابات التشريعية

 

 

 

11 

بأحد من   اختالالت  آمنة  غ��  أرض  �شييدها ع��  أو �سب  ا�خارجية  أو  الداخلية  األساسية  م�ونا��ا 

 30التعرض للمخاطر.

ابية �ش�ل مهم، حيث وقد تم طرح قضية السكن العشوائي واملبا�ي اآليلة للسقوط �� ال��امج االنتخ 

 ثالث إجراءات ل�حد من هذه املعضلة و��:  اق��ح حزب العدالة والتنمية

لها،    - خصصت  ال�ي  املوارد  مع  نتائجها  مقارنة  طر�ق  عن  الصفيح  مدن  محار�ة  سياسة  "تقييم 

ويعقد  املشاريع  �لفة  ع��  يؤثر  بما  املستفيدين  تحديد  عملية  �شوب  ال�ي  النقائص  عند   والوقوف 

أفضل  استفادة  لضمان  وذلك  الظاهرة،  نفس  من  �عا�ي  ال�ي  الدول  تجارب  استحضار  مع  إنجازها، 

 للمواطن�ن من سكن الئق.

ا�حرص ع�� معا�ج��ا من خالل إنجاز التجه��ات األساسية �� إطار شراكة مع املتدخل�ن ووضع آلية    - 

 مش��كة للتتبع.

ي وتأهيل املبا�ي اآليلة للسقوط درءا ل�خطر الذي  ضرورة تفعيل الو�الة الوطنية للتجديد ا�حضر   -

 .31ي��دد حياة املواطن�ن القاطن�ن ��ذه املنازل، وحماية تراثنا املعماري خاصة باملدن العتيقة"

رقم    قانون  بموجب  أحدثت  قد  الو�الة  هذه  أن  إ��  اإلشارة  اآليلة    94-12وتجدر  باملبا�ي  املتعلق 

ا�حضري   والتجديد  بتار�خ  للسقوط  الو�الة  2016ماي    16الصادر  لهذه  القانون  هذا  منح  وقد   .

، وتناط بالو�الة مهام إعداد ودراسة االس��اتيجيات وال��امج 32ال�خصية االعتبار�ة واالستقالل املا��

و�عداد  للسقوط  اآليلة  واملبا�ي  األ��جة  وتأهيل  ا�حضري  بالتجديد  املتعلقة  واملشاريع  العمرانية 

و  تثم�ن  ا�خططات  إ��  الرامية  العمليات  ع��  وكذا  تنفيذها،  ع��  واإلشراف  لذلك  الالزمة  التصاميم 

ا�جاالت العمرانية ا�ختلفة سواء عن طر�ق عمليات الهدم أو إعادة البناء أو التجديد أو ع�� تطو�ر  

�عملي القيام  أو  سكنية  بنايات  �شديد  أو  األساسية  بالتجه��ات  وال��و�د  التحتية  ال��يئة  البنيات  ات 

  33العقار�ة.

  140أما حزب االستقالل فقد أكد ع�� العمل ع�� "دعم ال��امج السكنية ذات الت�لفة املنخفضة (   

األسر   لدعم  جديدة  است�جالية  تداب��  إ��  وال�جوء  الالئق  غ��  السكن  قاط�ي  لفائدة  درهم)  ألف 

 
 .2016ماي  16بتار�خ   6465املتعلق باملبا�ي اآليلة للسقوط والتجديد ا�حضري. الصادر با�جر�دة الرسمية عدد  94-12من قانون رقم  1املادة  - 30
 67، ص  2016أكتو�ر  7ا�ي �حزب العدالة والتنمية، االنتخابات التشريعية حزب العدالة والتنمية، صوتنا فرصتنا ملواصلة اإلصالح، ال��نامج االنتخ - 31
 .2016ماي  16بتار�خ   6465املتعلق باملبا�ي اآليلة للسقوط والتجديد ا�حضري. الصادر با�جر�دة الرسمية عدد  94-12من قانون رقم  32املادة  - 32
باملبا�ي اآليلة    94-12من قانون رقم    34للمز�د حول اختصاصات الو�الة الوطنية وتأهيل املبا�ي اآليلة للسقوط املرجو االطالع ع�� املادة    - 33 املتعلق 

 .  2016ماي  16بتار�خ  6465للسقوط والتجديد ا�حضري. الصادر با�جر�دة الرسمية عدد 
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العتيقة" املدن   �� للسقوط  اآليلة  بالدور  القاطنة  صاغ    ،34املعوزة  فقد  الشعبية  ا�حركة  حزب  أما 

الصفيح  دور  ع��  القضاء  وث��ة  �سريع   " باق��اح  اكتفائھ  خالل  من  وذلك  للموضوع  عاما  تصورا 

اجتماعية"  مقار�ة  وفق  باال��يار  املهددة  املبا�ي  فيھ 35ومعا�جة  ذهبت  الذي  التوجھ  نفس  وهو   ،

من السكن غ�� الالئق ومعا�جة املبا�ي اآليلة  اق��احات حزب التجمع الوط�ي لألحرار �� ما يتعلق با�حد  

والتنشئة   التفتح  و�عزز  العيش  ظروف  توفر  للمدينة  مندمجة  سياسة  "إعداد  اق��ح  حيث  للسقوط 

 .36وقدر��م الشرائية" السليمة ومساكن تالئم حاجيات املواطن�ن

للقوات الشعبية حول سبل القضاء ع��    السكن غ�� الالئق فقد أما تصور حزب االتحاد االش��ا�ي 

تمثل �� "وضع مقار�ة جديدة �عتمد ع�� مناطق ال��يئة التدر�جية ال�ي �ستفيد م��ا األسر ال�ي تقطن 

�عرف انتشارا واسعا للظاهرة، وجعل ملف   بدور الصفيح أو ا�حدودة األجر مع ال��ك�� ع�� املدن ال�ي

ا�جماع دعم  مع  محليا،  شأنا  الالئق  غ��  السكن  مراقبة محار�ة  مجال   �� مجهودها  أساس  ع��  ات 

 .37ومحار�ة السكن غ�� الالئق ع�� ترا��ا �� إطار جيل جديد من التعاقدات"

كما اش��ك �ل من حزب األصالة واملعاصرة وحزب العدالة والتنمية وحزب االستقالل �� طرح مسألة   

حزب العدالة والتنمية    فقد قدمالسكن املعد للكراء �أحد ا�حلول املقدمة ألزمة السكن �� املغرب،  

"اعتماد   ع��  الئق  لسكن  الفق��ة  الطبقات  ولوج  لتسهيل  �وسيلة  السكن  من  النوع  لهذا  تصوره 

بدور   القاطنة  لألسر  وكدا  الفق��ة  لألسر  مناسبة  بأثمنة  وكرا��ا  السكنية  الوحدات  بناء  سياسة 

األس تملك  إ��  املطاف  آخر   �� الكراء  هذا  يف�ىي  أن  ع��  مع الصفيح  السكنية،  الوحدات  لتلك  ر 

العدالة    38تفو�ض تدب�� وصيانة حظ��ة املساكن ا�خصصة لهذا الغرض ل�خواص"  .كما قدم حزب 

املنعش�ن   "��جيع  ع��  السكن  ع��  الوسطى  الطبقة  حصول  دعم  إطار   �� املق��ح  هذا  والتنمية 

ع�� تفعيل القوان�ن املتعلقة  العقار��ن وعموم املواطن�ن ع�� بناء وحدات سكنية قصد كرا��ا، وذلك  

آالف ووضع  العرض  ارتفاع  إ��  يؤدي  بما  املتعامل�ن  �حقوق  والضامنة  السكنية   بالكراء  الوحدات 

املك��ين". توف�� عرض سك�ي موجھ    أما حزب األصالة واملعاصرة  39املقفلة رهن إشارة   " فقد اش��ط 

 
   42حزب االستقالل، مرجع سبق ذكره، ص - 34
 2حزب ا�حركة الشعبية، مرجع سبق ذكره، ص - 35
 .20حزب التجمع الوط�ي لألحرار، مرجع سبق ذكره، ص - 36
 . 53االتحاد االش��ا�ي للقوات الشعبية، مرجع سبق ذكره، ص  - 37
 .67حزب العدالة والتنمية، مرجع سابق، ص - 38
 نفس املرجع، نفس الصفحة. - 39
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ا حزب االستقالل فقد طرح االق��اح املتعلق  ، أم40للكراء �� إطار الشراكة ب�ن القطاع العام وا�خاص" 

 41بالسكن املعد للكراء �� نقطة واحدة و�� "تطو�ر و تكثيف العرض من املساكن املعدة لإليجار".

للتفاصيل   تفتقر  فضفاضة  إشارات  عن  عبارة  اآللية  هذه  لتطو�ر  املطروحة  البدائل  وتبقى 

 واإلجراءات وسبل تنفيذها وتفعيلها.  

نالحظ   اءة البدائل املقدمة من طرف األحزاب السياسية �حل مش�لة اإلس�ان �� املغرب من خالل قر  

أ��ا لم تتطرق إ�� املدن ا�جديدة �آلية عملت ا�ح�ومات ع�� ن�جها من أجل التخفيف من حدة أزمة  

محدودا إ�شا��ا  أهداف  تحقيق  جعلت  والصعو�ات  العراقيل  من  مجموعة  عرفت  ال�ي  و   -السكن 

امج حزب االتحاد االش��ا�ي الذي أشار إ�� "مواكبة املدن ا�جديدة باستثمارات عمومية ��  ماعدا برن

مجال املرافق العمومية والبنيات التحتية، مع إعطاء نفس جديد لسياسة املدن ا�جديدة واألقطاب  

ه حيث أن هذ  -42ا�حضر�ة الك��ى من خالل وضع إطار قانو�ي مالئم ومحفز يدعم استثمارات املدن"

واستقرارها الساكنة  تثبيت   �� األسا�ىي  العامل  غياب  �عرف  مطالبة  43املدن  األحزاب  فإن  ثم  ومن   ،

بإدراج تصورها لتطو�ر سياسة املدن ا�جديدة وجعلها آلية مساهمة بفعالية �� حل مش�لة اإلس�ان  

   وا�حد من السكن غ�� الالئق وتحقيق مجالت حضر�ة متوازنة وعادلة.

 روي �� ال��امج االنتخابية.  ثالثا: السكن الق

�عت�� العالم القروي ا�حور األسا�ىي للبنية ال��ابية واالقتصادية للمغرب بالرغم من التمدن السريع   

الذي عرفتھ بالدنا خالل العقود األخ��ة، إذ �ش�ل جزءا مهما من ال��اب الوط�ي، إال أن واقع حال هذا 

وا االختالالت  من  مجموعة  عن  يكشف  والعزلة  ا�جال  الهشاشة   �� با�خصوص  تتج��  إلكراهات 

 وا�خصاص ع�� مستوى التجه��ات وا�خدمات والسكن. 

وقد سعت التشريعات املعمول ��ا �� ميدان التعم�� إ�� وضع اآلليات الكفيلة من خالل إقرار رخصة 

التعم�� وثائق  البناء ملضام�ن  للتحقق من مدى اح��ام عمليات  القروي  الوسط   �� ال�ي �غطي   البناء 

 
 34، ص2016أكتو�ر  7حزب األصالة واملعاصرة، ال��نامج االنتخا�ي، التوجهات الك��ى، االنتخابات التشريعية  - 40
 .42حزب االستقالل، مرجع سابق، ص  - 41
 52االتحاد االش��ا�ي للقوات الشعبية، مرجع سابق، ص  - 42
دينة، بل اإلطار االجتما�� لها، فغياب املرافق �� املدن ا�جديدة والبعد عن مقر فالتجمعات واألحياء والبنايات ليست �� ال�ي ستساهم �� تطو�ر امل   - 43

إ�� املدينة األم للعمل أو لالستفادة من خدمات املرافق العمومية �املرافق التعليمية وال�حية وا لثقافية..،  العمل يولد ضرورة التنقل �ش�ل يومي 

جديدة''، بل تتحول إ�� مدن للنوم واإلقامة ومنطقة تا�عة للمركز وامتداد للمدينة األم، وفضاء  ال�ىيء الذي يجعل من الصعب ا�حديث عن ''مدينة  

 للتخلص من ساكنة مهمشة ب��حيلها �عيدا عن املدينة األم.
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هاتھ ا�جاالت والقوان�ن ا�جاري ��ا العمل، وكذا ا�حرص ع�� سالمة ساكنة هذه املناطق بتوف�� �افة  

 الضمانات التقنية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف. 

وأبان التقييم والتتبع ملدى إعمال مسطرة ال��خيص للبناء �� العالم القروي أن جملة من اإلكراهات  

طلب  مللف  امل�ونة  والوثائق  الرخصة  بإلزامية  املعنية  با�جاالت  املرتبطة  كتلك  العملية  هذه  �ع��ض 

�� التجزئات  إنجاز  للبناء وصعو�ة  القابلة  الدنيا واملساحة  إ�� ال��خيص واملساحة  بالنظر  ذا الوسط 

من  العقار�ة  امللكيات  وتفتيت  العقار�ة  اإلش�الية  املعنية، فضال عن  الساكنة  اإلنجاز وقدرات  �لفة 

   44خالل استمرار عمليات التقسيم.

�ش�ل  ولو  السياسية  األحزاب  برامج  �عض   �� القروي  بالسكن  املرتبطة  اإلش�االت  طرح  تم  وقد 

من   �ل   �� وذلك  وعام،  األصالة  مقتضب  وحزب  الشعبية  ا�حركة  وحزب  االستقالل  حزب  برامج 

القروي يح��م خصوصية ا�جال" بالعالم  "إحداث سكن  اق��ح حزب االستقالل  ، 45واملعاصرة، فقد 

للسكن   خاص  برنامج  "وضع  ع��  أكد  حيث  الشعبية  ا�حركة  حزب  قدمھ  الذي  االق��اح  نفس  وهو 

و�ح ا�حلية  ل�خصوصيات  ومالءمتھ  الساكنة"القروي  موارد  واملعاصرة 46دودية  األصالة  حزب  أما   ،

فقد اق��ح "تطو�ر إس��اتيجية مندمجة (إس�ان قروي) تتوجھ نحو املرتكزات السكنية ا�جهزة بدل 

 .47تجه�� وحدات متناثرة"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خيص '' لقاء درا�ىي حول تأط�� اململكة املغر�ية، وزارة التعم�� و�عداد ال��اب الوط�ي، ورقة تقديمية ألشغال الورشة الثالثة حول تبسيط مساطر ال��   - 44

 . ( غ�� منشورة)  2014ماي   10التعم�� بالعالم القروي''، ضاية الرومي السبت 
 .42حزب اإلستقالل، مرجع سبق ذكره، ص  -45
 .2حزب ا�حركة الشعبية، مرجع سبق ذكره،ص  - 46
 .34حزب األصالة واملعاصرة، مرجع سبق ذكره ، ص  - 47
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 تصورات األحزاب السياسية لل��وض بالوعاء العقاري.   الثالث: ا�حور 

بأ��ا    العقار�ة  السياسة  حر�ة �عرف  لتقييد  العمومية  السلطات  تتخذها  ال�ي  اإلجراءات  مجموعة 

تصرف �افة املتدخل�ن االقتصادي�ن �� السوق العقار�ة باسم املص�حة العامة، و�فرض القانون ع�� 

امللكية   حق  عن  التخ��  بدون  العامة  املنفعة  مع  يتما�ىى  أن  يجب  سلو�ا  ا�جال  هذا   �� املتعامل�ن 

التصرف وحر�ة  باعتباره  48ا�خاصة  ا�جاالت  جميع   �� التنمية  تحقيق   �� حيو�ا  دورا  العقار  و�لعب   ،

واالجتماعية  االقتصادية  ا�جاالت   �� للدولة  العمومية  السياسات  عل��ا  تنب�ي  الذي  األساس  حجر 

األساسية   التحتية  البنيات  إلنجاز  الالزم  العقاري  الوعاء  توف��  خالل  من  وذلك  والبيئية،  والثقافية 

 افق العمومية، وتوف�� السكن املتنوع الذي �ستجيب �حاجيات مختلف الفئات االجتماعية. واملر 

ال�ي    واإلكراهات  االختالالت  من  جملة  وجود  إ��  العقار  قطاع  تدب��  واقع  حول  الت�خيص  و�خلص 

الوعاء   وتأم�ن  العقار�ة،  البنية  ضبط  مستوى  ع��  سواء  التنمية،   �� بدوره  اضطالعھ  �عيق  الزالت 

 عقاري وتصفية وضعيتھ القانونية واملادية، أو ع�� مستوى استعمالھ و�عبئتھ. ال

وقد اختلف تناول األحزاب السياسية ملسألة الوعاء العقاري �� برامجها، حيث نجد أن البعض من  

 49بأرا�ىي ا�جموع   هذه ال��امج قد اقتصر تصورها لهذه املعضلة ع�� طرح �عض االق��احات املتعلقة 

األرا�ىي ع��  ا�حصول  مسطرة  تبسيط  مسألة  طرح  ا�حركة  50أو  حزب  نجد  ال��امج  لهذه  وكنموذج   .

الشعبية الذي أشار إ�� القضية العقار�ة �� مق��ح�ن، وقد أدرج املق��ح األول �� إطار طرحھ ملنظوره  

املزايدات    لقضايا التعم�� والسكن حيث أكد "ع�� تقن�ن أثمنة العقار حسب معاي�� وا�حة ل�حد من

ملراقب��ا" آليات  أدرج51ووضع  فقد  الثا�ي  مق��حھ  أما  القروي،   .  العالم  لتنمية  ا�حزب  تصور  إطار   ��

 52حيث اق��ح "حسم اإلش�االت املرتبطة بالوعاء العقاري ألرا�ىي ا�جموع".

 
48 - R.SAVY; Droit de l'urbanisme ; ed. P.U.F. Paris; 1981; P .298.  

�� تلك األرا�ىي ال�ي تملكها جماعات من الس�ان منتمية لنفس األصل و الساللة (   -كما عرفها كيوم  -تجدر اإلشارة إ�� أنھ يقصد بأرا�ىي ا�جموع  - 49

 طرف نائب أو عدة نواب، أي ا�جماعة أو نائ��ا أو نوا��ا. قبيلة أو فخدة أو دوار) و�س�� من قبل مجموع أر�اب العائالت امل�ونة ل�جماعات ومن 

A. GUILLAUME, La propriété collective au Maroc, Ed Faculté de droit 1960, p 11. 
هذا املنع حيث إن عدم أحقية املنتفع�ن من ملكية العقار يطرح مجموعة من اإلش�االت ال�ي �عرقل تحقيق أهداف السياسة العقار�ة، حيث يدفع    - 50

ن ثم املعني�ن باألمر إ�� تجزيء أنصب��م ا�جماعية خوفا من حياز��ا من طرف الوصاية بقصد إنجاز مشاريع عمرانية و�عو�ضهم �عو�ضا هز�ال، وم

 وعة. و�دال من أن �ش�ل هذه األرا�ىي احتياطا عقار�ا �ستغل �� إنجاز برامج سكنية هامة فإ��ا تخضع للعديد من املعامالت غ�� املشر 

�لية   محمد ع�� بوحلبة، مساهمة �� دراسة إش�الية السكن غ�� الالئق باملغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه �� القانون العام، جامعة محمد ا�خامس،   - 

 .  398، ص 2006-2005العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال، الر�اط، 
 2ذكره، ص حزب ا�حركة الشعبية، مرجع سبق  - 51
 نفس املرجع، نفس الصفحة. - 52
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"ت  �علق  مق��ح   �� العقار�ة  املسألة  طرح  الذي  الديمقراطي  اليسار  فدرالية  برنامج  نجد  بسيط  كما 

األرا�ىي   من  الدولة  ألمالك  العائدة  تلك  سيما  وال  للبناء  الصا�حة  األرا�ىي  ع��  ا�حصول  مسطرة 

الوقف أرا�ىي  ا�جماعات،  أرا�ىي  ا�خزنية،  لألمالك  املؤسسات53التا�عة  انفتاح  و"ضرورة   ،"  

 ". 54�وا�جماعات ا�حلية واملؤسسات التمو�لية العاملة �� ا�جال العقاري ع�� محيطها االجتما�

 أما حزب العدالة والتنمية فقد م�� �� إطار طرحھ لتصوره املتعلق باملسألة العقار�ة ب�ن: 

 تصور يتعلق �سبل تحس�ن ح�امة القطاع ع��: - 

واالستجابة   • بالعقار،  املتعلقة  اإلكراهات  بتجاوز  كفيلة  وناجحة  فعالة  عقار�ة  سياسة  "بلورة 

 االقتصادية واالجتماعية للبالد.ملتطلبات التنمية 

فتح ورش تحي�ن وتحديث ومراجعة ال��سانة القانونية املؤطرة للعقار وفق منظور شامل ��دف إ��   •

مدونة  إعداد  إم�انية  دراسة  ذلك   �� بما  الراهنة  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  مع  مالءم��ا 

 .55ملنظمة للعقار" عقار�ة شاملة ��دف جمع شتات مختلف النصوص القانونية 

 كما اق��ح هذا ا�حزب آليات إجرائية لتحس�ن ح�امة قطاع العقار مثل: 

" تفعيل ال�جنة الوزار�ة الدائمة للسياسة العقار�ة وجعلها رافعة للتنسيق ب�ن الفاعل�ن �� ا�جال   •

 العقاري.

 �سريع وث��ة �عميم نظام التحفيظ العقاري. •

 لعقاري العموميتتميم عملية جرد و�حصاء الرصيد ا •

وثائق    •  �� العمومية  والتجه��ات  املرافق  برمجة   �� توفرها  يتع�ن  ال�ي  للمعاي��  مرج��  إطار  وضع 

 .56التعم�� ��دف عقلنة وترشيد استعمال الرصيد العقاري للدولة "

إجرائية  - بدائل  بتقديم  تم��  والذي  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  �آلية  بالعقار  لل��وض    تصوره 

 وتفصيلية تتمثل ��:

املضار�ات   • ل�حد من  املراقبة  آليات  و�عز�ز  العقار�ة  السوق  آليات عملية و�جرائية لضبط  "وضع 

 العقار�ة ال�ي تؤدي إ�� ارتفاع األسعار.

 �سريع عمليات تمليك األرا�ىي ا�جماعية الواقعة داخل دوائر الري لذوي ا�حقوق املستغل�ن.  •

 
 54فدرالية اليسار الديمقراطي، مرجع سبق ذكره، ص  - 53
 53نفس املرجع، ص  - 54
 42حزب العدالة والتنمية، مرجع سبق ذكره، ص  - 55
 نفس املرجع نفس الصفحة. - 56



قطاع التعم�� واإلس�ان �� برامج األحزاب السياسية املشاركة �� 

 2016أكتو�ر  7ل  االنتخابات التشريعية

 

 

 

17 

ل • الشفافية  اعتماد مساطر ومعاي�� دقيقة  العمومية وفق قواعد  العقارات  تفو�ت وكراء  عمليات 

العمومي  العقاري  الرصيد  حول  للمستثمر�ن  الالزمة  املعلومات  توف��  خالل  من  الفرص  وت�افؤ 

 و�م�انيات �عبئتھ. 

من   • خاصة  العقار�ة،  العدالة  ضمان  أجل  من  والتعم��  امللكية  بن�ع  ا�خاصة  النصوص  مراجعة 

حقوق املالك وضمان �عو�ض معقول لهم ومراجعة مقتضيات تجميد تداول امللكية  خالل حماية  

 ال�ي ينص عل��ا قانون التعم��. 

 اعتماد مدونة ألمالك الدولة ا�خاصة تتضمن مساطر ومعاي�� دقيقة لتدب��ها.  •

لهذا   • العقار الضروري  ��يئة  ��دف  السكن  �� مجال  إرساء اس��اتيجية وطنية شمولية ومندمجة 

 57طاع، تقدم ع�� االلتقائية وتنسيق تدخالت �افة القطاعات العمومية املعنية ��ذا القطاع." الق

إ��    تتطرق  لم  األخ��ة  هذه  أن  نالحظ  العقار�ة  للمسألة  ا�حز�ية  ال��امج  مق��حات  دراسة  خالل  من 

وأ��ا  التعم��ية، خاصة  السياسات  أهداف  تحقيق  الذي يحول دون  العقاري  الرصيد    مش�ل ضعف 

تواجھ �ش�ل حاد ندرة األوعية العقار�ة، كما أن مواجهة هذه الوضعية أصبحت صعبة وتتفاقم �ل 

السياسة   �عيق  ال�ي  املشا�ل  فمعا�جة  العقار،  ع��  والطلب  امل��ايدة  االحتياجات  إ��  بالنظر  يوم 

س تؤدي  أن  يمكن  ال  كما  العقار�ة،  املسألة   �� للتحكم  التخطيط  بضرورة  رهينة  ياسة  العمرانية 

تب�ن من خالل  ما يكفي من األرا�ىي، وقد  العمومية تتوفر ع��  إذا �انت السلطات  أ�لها إال  التعم�� 

العقار�ة تحد �ش�ل كب�� مستقبل التخطيط ا�حضري مادام هذا التخطيط ال   التجارب أن املسألة 

فإن عملية توف��  يمكن أن تقوم لھ قائمة دون التوفر ع�� األرا�ىي ال�ي سيطبق عل��ا، وكما يالحظ،  

تبذير   وكذا  العقار�ة،  األنظمة   �� بالتعدد  املرتبطة  العراقيل  من  بمجموعة  تصطدم  ظلت  األرا�ىي 

�عرقلون  فتؤوا  ما  الذين  العقار��ن  املشارك�ن  سلوك  عن  ناهيك  ا�حدودة  العقار�ة  االحتياطات 

ملالية لدى املتدخل�ن  ، كما أن �عزى كما هذا ا�خصاص إ�� ضعف اإلم�انيات ا58توج��ات ا�خطط�ن

 العمومي�ن للقطاع. 

السياسية مطالبة بصياغة مق��حات تو�ح سبل تطو�ر سياسة االحتياطات    ثم فإن األحزاب  ومن 

�عد   �ستطع  لم  ال��ابية  وا�جماعات  الدولة  أن  فاملالحظ  العقاري،  الوعاء  أزمة  من  ل�خروج  العقار�ة 

إ�� ذلك مظاهر متعددة أخرى مرتبطة بنقص  لها، يضاف  العقاري  الرصيد   �� التحكم  تحقيق ذلك 

 
 .52نفس املرجع، ص  - 57
أسرموح،    -58 هللا  �لية  عبد  ا�خامس،  محمد  املعمقة،جامعة  العليا  الدراسات  دبلوم  لنيل  رسالة  باملغرب،  العمرا�ي  التخطيط  تواجھ  ال�ي  الصعو�ات 

 107ص ، 2005-2004العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكدال، الر�اط، 
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الوسائل القانونية والتقنية واإلدار�ة للدولة وا�جماعات ال��ابية، وهذا النقص �ع��ي وسائل االقتناء  

 والتمو�ل ا�خاصة باألجهزة اإلدار�ة ا�ختصة �شؤون العقار.
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 خاتمــــــــة 

واإلس�ان  التعم��  قضايا  أن  نالحظ  سبق،  ما  خالل  االهتمامات    من   �� مهمة  م�انة  تتخذ  أصبحت 

ية أثناء صياغة األحزاب السياسية املغر�ية ل��امجها، إال أنھ يمكن التمي�� ب�ن ش�ل�ن من أش�ال ا�حز�

  �� بالعمومية  تتسم  اق��احات  بوضع  اكتفت  ال�ي  األحزاب  من  فهناك  القضايا،  لهذه  التناول 

 �� أك��  إجرائي  طا�ع  ذات  تصورات  صياغة  أخرى  أحزاب  حاولت  بينما  البدائل،  وتقديم    الت�خيص 

املبا�ي اآليلة   �عض القضايا خاصة تلك املتعلقة �سبل ا�حد من ظاهرة السكن غ�� الالئق ومعا�جة 

للسقوط. كما يالحظ أنھ بالرغم من �جوء األحزاب إ�� خ��ا��ا، أو إ�� م�اتب للدراسات لصياغة برامج 

ملواقف السياسية  تفصيلية، إال أن هناك �شابھ �� مضام�ن �عض ال��امج، وقد ساهم �� ذلك تقارب ا

 لألحزاب رغم اختالف مواقعها. 

�� اعتبارها التوصيات الصادرة عن املناظرة الوطنية    -�ش�ل محدود-ت  ذكما أن ال��امج ا�حز�ية أخ 

ا�جلس  رأي  وكذا  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية   �� ودورها  للدولة  العقار�ة  السياسة  حول 

در  حول  والبيئي  واالجتما��  التعم��  االقتصادي  مجال   �� االستثناءات  عن  امل��تبة  التأث��ات  اسة 

رقم   سياسة  11/2014(إحالة  �ع��ض  ال�ي  املعيقات  من  مجموعة  إ��  مق��حا��ا   �� تتطرق  لم  كما   ،(

التعم��، وكذلك سبل تطو�ر وتفعيل  �� ميدان  املتدخل�ن  التعم�� واإلس�ان، مثل سبل تجاوز �عدد 

   وسيلة لتجاوز صعو�ات ت�و�ن رصيد عقاري وغ��ها.سياسة االحتياطات العقار�ة � 
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