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 امل�خص: 

السياسة ا�حضر�ة مفهوم اتخذ �عدين رئيسي�ن ع�� تار�خ املدن املغر�ية: فهو آليات عمدت السلطات االستعمار�ة 

ب�ن األور�ي�ن واملواطن�ن املغار�ة، فرض��ا   إثنية ومجالية  دوافع اقتصادية واجتماعية من خاللها ع�� تكريس هوة 

واملعا�جة  التدب��   �� القطاعية  املقار�ة  ب�ن  منحصرا  وظل  االستقالل،  �عد  جاء  سيا��ي  اختيار  إنھ  ثم  وأمنية؛ 

مختلف  ب�ن  والتالحم  الت�امل  و�غييب  املدن،  تجزيء  إ��  أديا  البعدين  هذين  أن  وا�حال  للمشا�ل.  املست�جلة 

 م�ونا��ا. 

ع�� تب�ي السياسة ا�حضر�ة باملغرب، تواجھ جل املدن املغر�ية اليوم ا�عطافة فر�دة ��   و�عد مرور قرن من الزمن

ا�جديدة،  التنمو�ة  التجارب  �انت  إن  املقبلة،  القر�بة  األجيال  وخالل  قر�با،  ف��ا  ستقرر  مرحلة   �� إ��ا  تار�خها. 

نحو من�لق لن يضمن آفاقا الئقة   ستجعل لها حائال وقطيعة مع السياسة ا�حضر�ة الكالسيكية، أم أ��ا ستستمر 

 للعيش الكر�م.

 

 

 ال�لمات املفاتيح: 

 التمدين، السياسة ا�حضر�ة، التمي�� السوسيومجا��، التخطيط ا�حضري، اليوطي، املدن املغر�ية. 
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ترتبط السياسة ا�حضر�ة بمسألة التنمية والتعم��، و�� بذلك مجموع "العمليات ال�ي ��دف إ�� تقليص هوة      

ظروف    التباينات وتحس�ن  وا�حساسة،  الهشة  األحياء  داخل  االجتماعية  العدالة  وتوف��  املدن،  داخل  ا�جالية 

ساكن��ا". سنة    1عيش  املفهوم  هذا  ظهر  �عض   1913لقد  من  �عا�ي  ال�ي  املدن  "ملعا�جة"  التدخل  طرق  ليعكس 

�جعل املدينة مجاال قابال للعيش.   االختالالت، أو تلك ال�ي تصادف ��ا العمليات التنمو�ة مشا�ل خاصة، و�ل هذا

السياسية  للظروف  تبعا  ومتباينة  متعددة  أ�عادا  تتخذ  أن  يمكن  درج��ا،  بلغت  مهما  التدخالت،  تلك  أن  غ�� 

واالقتصادية واالجتماعية ا�حيطة، ما �ع�ي أن األهداف ال�ي يقوم عل��ا هذا املفهوم قد ال تتطابق بالضرورة مع ما  

 هو موجود واقعيا.  

سلطات و  طرف  من  املتبعة  ا�حضر�ة  السياسة  اعتمدت  فبعدما  ذلك،  ع��  نموذج  أو�ح  املغر�ية  التجر�ة  لعل 

املغر�ية   املدن  من  جعل  منطق  و�ثنية،  أمنية  اعتبارات  فيھ  تحكمت  منطقا  املا��ي،  القرن  بداية  االستعمار 

ال �عض  بي��ا  جمعت  و�ن  ال�ي  األحياء،  من  نوع�ن  تضم  ثنائية  حضر�ة  مقسمة  تجمعات  ظلت  فإ��ا  وظائف، 

تب�ي  التفرقة  هذه  وقع  من  زاد  ولقد  الواحدة.  املدينة  داخل  مدينت�ن  وجود  عنھ  ترتب  ما  واجتماعيا،  جغرافيا 

سياسة حضر�ة �عد االستقالل لم �ش�ل بالنسبة �جل املدن قطيعة مع االستعمار، ع�� اعتبار أ��ا لم تمنع تفاقم 

 ة عن حقبة االستعمار.اإلختالالت السوسيومجالية املوروث

 السياسة ا�حضر�ة �� عهد االستعمار: هاجس الفصل ب�ن األور�ي�ن واملغار�ة .1

) منذ قدومھ LYAUTEY, Hubert : 1854-1934إن السياسة ا�حضر�ة ال�ي اتبعها املقيم العام، املارشال ليوطي (

اإلنتاج الرأسما�� (التجه��ات التحتية الطرقية للمغرب بمعية فر�قھ، �� نتاج للدمج ب�ن إكراهات وأهداف نمط  

ليوطي  �ان  الصناعية، مراكز األعمال..) من جهة؛ وصياغة مشروع مجتم��،  املناطق  إعداد  املوا�ئ،  والسككية، 

من  والقنيطرة  وأ�ادير  وصفرو  ومكناس  وفاس  والر�اط  البيضاء  �الدار  املغر�ية  املدن  �عض   �� جزئيا  أنجزه  قد 

قت��ى هذا املشروع ا�جتم�� الفصل ب�ن الساكنة األور�ية والساكنة املغر�ية، وذلك ��دف "ا�حفاظ  جهة ثانية. وا

ع�� حد �عب�� ليوطي. ولعل التوجهات ال�ي جاء ��ا أول    2ع�� تقاليد وعادات األها�� من صدمة ا�حضارة األور�ية"

 ر لليوطي، �عكس بجالء تلك السياسة.، وتحت اإلشراف املباش 1915تصميم ��يئة وضع ملدينة القنيطرة سنة 

 

 

 

 

 

 
1. GENESTIER, Philipe : Projet de quartier. In, Dictionnaire de l’Urbanisme et de l’Aménagement. Sous la direction de 
MERLIN, Pierre et CHOAY, Françoise. Ed. Quadrige / Presses Universitaires de France (PUF), 3e  édition, Paris, 
Octobre 2010. P. 638. 
2. RACHIK, Abderrahmane : Ville et Pouvoirs au Maroc, Ed. Afrique-Orient, Casablanca, 1995. P. 27. 
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 1923سنة   –. التصميم ا�حضري ملدينة القنيطرة  1ش�ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Plan de Kénitra, Service Géographique du Maroc, Rabat Octobre, 1923.  (بتصرف الباحث�ن) 

 

ا�حضر�ة  " السياسة  جعلت  املغر�ية،  املدن  من  العديد  مثل  حضر�ا  مثلها  تجمعا  القنيطرة  مدينة  من  الفر�سية 

واجتماعيا،  جغرافيا  مقسمة  ظلت  فإ��ا  الوظائف،  �عض  بي��ا  جمعت  و�ن  ال�ي  األحياء  من  نوع�ن  يضم  ثنائيا، 

 . 3..."حيث يمكن التمي�� ب�ن املدينة األور�ية واألحياء املغر�ية

FAY, Gérard - 1970 

و�حكم أن املدينة �� مجال للتنمية وللتفاعالت السياسية، فهذه السياسة املتبعة، ال�ي لطاملا تم انتقادها، واُ��م 

ر�د م��ا خلق ح�� "محاصر" خاص باألها�� ح�ى ال يتس�ى للمغار�ة �علم واستيعاب  
ُ
ع�� إثرها ليوطي باألبرتاهيد، أ

ظل تجاهل شبھ تام لهذه األحياء، ركز الفر�سيون ع�� االستثمارات  وتملك األمور السياسية. ففي تلك الف��ة، و��  

نادرة،  وأ�شطة  حضر�ة  بوظائف  تزو�دها  خالل  من  ذلك  ظهر  ولقد  األور�ية،  باألحياء  املعمر�ن  لصا�ح  املوجهة 

ع��   حركت �جلة نموها وحول��ا �سرعة إ�� مراكز مستقطبة، ما أف��ى إ�� تم�� البنية املرفلوجية لتلك ا�جاالت

طرقات   تم��  مقابل  والعر�ات،  السيارات  لتنقل  ا�خصصة  والشوارع  الطرق  ا�سعت  حيث  العمرا�ي،  املستوى 

 األحياء املغر�ية بالضيق وا�غالق األزقة واملمرات، وهذا ما أعطى أش�اال غ�� منتظمة للنسيج ا�حضري.  

عمدت السلطات    4انت "رمزا لالزدهار وا�حداثة"،و�� وقت هيمن فيھ "التعم�� االستعماري" باملدينة األور�ية ال�ي � 

االستعمار�ة ع�� ضبط أحياء املغار�ة من خالل تحديد مجاالت خاصة بالسكن املغر�ي، محاصرة ومخالفة �� كث��  

 
3.FAY, Gérard : Problèmes d’aménagement à Kénitra,Revue de Géographie du Maroc, N° 18, Rabat, 1970.P. 52 
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األحياء   شهدتھ هذه  الذي  التشو�ھ  ذلك،  دليل ع��  وخ��  العتيقة.  باملدن  التقليدية  املغر�ية  للمدينة  جوان��ا  من 

ا�عدام بافتقار  مع  املفتوحة،  واملساحات  �الساحات  االجتماعية،  الهو�ة  أساس  �ش�ل  عمرانية  �خصائص  ها 

لذلك، ع��  خاصة  ت��يرات  لها  �انت  االستعمار  أن سلطات  غ��  األساسية.  والتجه��ات  التحتية  البنيات  وضعف 

اء األولو�ة ل�جوار و��عاشھ، كما  أساس أن التصاميم املعتمدة �� �شييد املدن املغر�ية �� تلك الف��ة جاءت إلعط

 حدث مع �� األحباس بالدار البيضاء و�� املغار�ة بالقنيطرة أو ما �عرف حاليا با�خبازات. 

 . تصميم جزء من �� مغر�ي (مدينة القنيطرة) 2ش�ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Agence Nationale de la Conservation Foncier du Cadastre et de la Cartographie, Direction 

de la Cartographie, Rabat 2000 

لقد جعل االستعمار من التمدين ا�حرك الرئي��ي للتطور العام، ليس لك��يات املدن وحسب، و�نما ل�افة ال��اب  

الوط�ي. ولقد انبنت سياستھ ع�� ر�ط املغرب با�خارج من خالل ال��كز ا�حضري ع�� الساحل األطلن�ي، وجعلت  

هذا ال��كز وسيلة لل��ك�� االقتصادي. و�انت هذه السياسة ترمي إ�� تحو�ل مركز ثقل املغرب من الداخل نحو   من

الساحل، وامتصاص هيمنة املوا�ئ املغر�ية ا�خاضعة للنفوذ اإلسبا�ي بالشمال ع�� التجارة ا�خارجية. ولقد تأ�ى 

ضري إ�� القطاع ا�خاص، ما يفسر ضعف منجزا��ا  ذلك �� وقت أو�لت فيھ سلطات االستعمار إنتاج ا�جال ا�ح

�� ميدان السكن، الذي اكتسب صبغة اقتصادية أك�� مما �� اجتماعية. ولعل أهم ما م�� السياسة ا�حضر�ة �� 

االقتصادية  بالسوق  التمدين  ر�ط  اتجاه   �� تصب  �انت  ال�ي  املبادئ،  من  مجموعة  ع��  ارت�ازها  العهد  ذلك 

 ا��، و�ان ذلك من خالل: وتجاهل الطا�ع االجتم

جعل التمدين ينب�ي ع�� التمي�� ب�ن املغار�ة واألور�ي�ن، بتكريس الثنائية العمرانية ع�� محاصرة التعم�� املغر�ي   -

إ�� "تدم�� ا�جتمع األه��، ثم  الفر�سية ��ذه السياسة  وفتح ا�جال لتوسع نظ��ه األور�ي. ولقد هدفت السلطات 

 5خل املدينة ا�جديدة، ال�ي شيدت من طرف ولصا�ح األجانب"؛قبول أعضائھ فرادى دا

 
اإلنسانی4 والعلوم  اآلداب  كلیة   ، الجغرافیا  في  الدكتوراه  لنیل  أطروحة  القنیطرة.  مدینة  حالة  الحضریة،  والمركزیة  التمدین  فھد:  ابن طفیل . صبرو  ة، جامعة 

 . (غیر منشورة).74، ص 2014، بالقنیطرة 
5. LAROUI, Abdallah: L’histoire du Maghreb. Ed. La découverte, Coll. François Maspero, Paris 1975. P. 114. 

أمتار  10  
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القانو�ي،   - غ��  وضعها  بفعل  االستقرار  وعدم  للتوتر  باستمرار  و�عر�ضها  محار���ا،  دون  الصفيح  أحياء  مراقبة 

 وذلك من أجل تكريس التمايز االجتما�� ب�ن املغار�ة بواسطة السكن، وضمان تركز اليد العاملة؛ 

ل أمام القطاع ا�خاص وا�حد من تدخل الدولة �� ميدان التعم��، ح�ى �ش�ل أزمة السكن ضرورة من فتح ا�جا   -

 6ضرور�ات السوق.

) عن "عزل و��ميش �جموعة اجتماعية أو أفراد لدواع عرقية، أو دينية، أو ثقافية، أو La ségrégationيدل امل�� (

ورغم أن السلطات الفر�سية خالل    7ي��تب عنھ م�� ومعاملة غ�� مت�افئة".اجتماعية أو جنسية أو غ��ها.. وهذا ما  

ا�خصوصية  و�األخص  ا�حلية،  والتقاليد  العادات  اح��ام   �� الرغبة  أن  ادعت  قد  �انت  السياسة،  لهذه  ن�جها 

ب أ��ا هدفت  أظهر  الواقع  أن  املقار�ة، غ��  تلك  أفرزت  ال�ي  املغار�ة"، ��  "األها��  إ�� تجميع  العائلية عند  األساس 

ب�ن  واالجتما��  اإلث�ي  امل��  هاجس  يحركھ  حضري  تخطيط  خالل  "من  األور�ي�ن،  عن  مجاليا  وعزلهم  املغار�ة 

 8األور�ي�ن واملغار�ة".

فمثل هذا   9وخ�� دليل ع�� ذلك تب�ي "سياسة �عم�� مبنية ع�� املردودية االقتصادية دون املردودية االجتماعية".

� غالب األحيان إ�� القضاء ع�� األحياء، �وحدة اجتماعية ومجالية ذات هو�ة، ويسود داخلها حد التعم�� يؤدي �

أد�ى من التضامن. ور�ما يجوز الذهاب �عيدا والقول بأنھ �ان من مص�حة االستعمار تدم�� املضمون االجتما�� 

ا التأكيدات  فرغم  لھ.  مضادة  قوة  وجود  لتجنب  املغر�ية،  لألحياء  ع�� والثقا��  الف��ة  تلك   �� للفر�سي�ن  ملتكررة 

غ��   الهدف  �ان  يتحقق، ور�ما  لم  املغار�ة، فإن ذلك  إطار عمليات إس�ان   �� باألحياء  ا�حياة  ا�حفاظ ع�� جودة 

 10املعلن من هذا التعم�� هو "تجر�د تلك األحياء من ش�لها ومحتواها".

 اء املدن املسألة العقار�ة: معا�جة ا�حاجة لألرض ال�ي يتطل��ا بن .2

وامل�ان   الوقت   �� ا�حضري  التوسع  ترشيد  يمكن  ال  توفره  فبدون  ا�حضر�ة،  التنمية  قلب   �� العقار  يوجد 

املناسب�ن، و�الثمن األ�سب. و�ذلك �ش�ل العقار رهانا اقتصاديا قو�ا نظرا الرتفاع الطلب عليھ وال��ايد املتسارع 

ت العقار  العقار�ة. ومن هذا لعدد لس�ان، ألنھ عندما يرتفع الطلب ع��  إ�� املضار�ة  رتفع األثمان، وهذا ما يؤدي 

، 19املنطلق، استطاع األور�يون ت�و�ن رصيد عقاري مهم �عد اقتنا��م لعقارت حضر�ة باملغرب منذ ��اية القرن  

املعماري  املهندس  دفع  ما  هذا  ولعل  األور�ي�ن.  القناصل  ��ا  تمتع  ال�ي  والسلطات  الصالحيات  بذلك    مستغل�ن 

) �� PROST, Henri : 1874-1959بروست  ساهمت  "أ��ا  آنئذ  األور�يون  مارسها  ال�ي  العقار�ة  املضار�ة  بوصف   (

، بدأت تظهر حدة املضار�ات العقار�ة ال�ي أرغمت  1911.وابتداء من سنة  11�شكيل املدن قبل م��ء االستعمار"

الساحلية   باملراكز  خصوصا  األرا��ي،  من  املز�د  بيع  ع��  ا�حضر�ة القياد  األ�شطة  تزدهر  أن  مرتقبا  �ان  حيث 

 
اإلنسانیة، سلسلة األطروحات و  شویكي، المصطفى: الدار البیضاء، مقاربة سوسیومجالیة. جامعة الحسن الثاني عین الشق. منشورات كلیة اآلداب والعلوم  .  6

 . 42، ص 1996، الدار البیضاء 1الرسائل: 
7. LAPEYRONNIE, Didier. ROULEAU, Bernard : Ségrégation, In, Dictionnaire de l’Urbanisme et de l’Aménagement. 
Op. cit. PP. 718-719. 
8. RACHIK, Abderrahmane: Op. cit. PP. 26-27. 
9. HENSENS, Jean: La villa comme habitat urbain. Bulletin Economique et Social du Maroc, N°122, 1971. P. 130. 
10. DETHIER, Jean : Soixante ans d’urbanisme au Maroc. Princeton University, New Jersey, NJ. USA 1970. P. 35. 
11. BENZAKOUR, Saad : Essai sur la politique urbaine au Maroc 1912 – 1975 Sur le rôle de l’Etat, Les Editions 
Maghrébines, Casablanca 1978. P. 119-120. 
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األرا��ي  لشراء  املتسارعة  الوت��ة  فرضتھ  ضغط  تحت  �عيش  املغر�ية  الساكنة  جعل  الذي  األمر  مهم.  �ش�ل 

وتحفيظها. خاصة وأن عملية التحفيظ ال�ي فرضها االستعمار �انت تح�ي امللك ا�خاص وترفع من قيمتھ، وهذا ما  

 إ�� بيع أجزاء مهمة من أراض��م لألجانب. دفع بالعديد من املغار�ة

سوى   ذلك  تفس��  يمكن  وال  الف��ة.  تلك   �� املغرب  ساد  الذي  الوه�ي  االزدهار  العقار�ة  الفو��ى  هذه  "�عكس 

با�عدام الو�� لدى املواطن�ن، الذين تنازلوا عن أرا��ي ساللية لصا�ح األجانب، مقابل �عض األوراق النقدية ال�ي 

�عيش   الفقر  �سمح  �عا�ي  أو  رحلت،  أراض��ا  باعت  ال�ي  العائالت  �ل  واليوم،  فقط.  أيام  لبضعة  الهية  حياة 

 .12ا�حاد..."

CHRAIBI, Ahmed - 1952 

و�حكم سيادة نظام أرا��ي ا�جماعات (األرا��ي الساللية) �ش�ل واسع �� تلك الف��ة، بادرت السلطات الفر�سية 

، لتنظيم 1919أبر�ل    27القانون الوض��، الذي بدأت �� تفعيلھ �عد إحداث ظه��  إ�� تنظيم تلك األرا��ي �� إطار  

عملية تفو�ت األرا��ي ا�جماعية. و�ذلك أصبح بإم�ان املعمر�ن اقتناء عقارات سواء برضا ا�جماعات أو عن طر�ق  

ض املدن مثل ما حدث  نزع امللكية. وهكذا، تم إدخال �عض امللكيات ا�جماعية تدر�جيا �� املدارات ا�حضر�ة لبع

املعنية، وعدم  ا�جماعات  حقوق  املشا�ل كعدم وضوح  من  طرح مجموعة  ما  والقنيطرة. وهذا  البيضاء  الدار   ��

فالقبائل ال�ي �انت    13رضاها بتفو�ت حقوقها "بحكم امل�انة ال�ي تحتلها امللكية ا�جماعية داخل ا�جتمع املغر�ي".

� لها  جماعات   �� العقارات  تلك  وال  تمتلك  للتقادم،  أراض��ا  بقابلية  أعرافها  �سمح  لم  معنو�ة،  وقوة  خصية 

 ل�حجز وال للبيع.

 السياسة ا�حضر�ة �عد االستقالل: غياب الت�امل والتالحم  .3

لم  املتبعة  السياسة ا�حضر�ة  بالنسبة �جل مدن املغرب، نظرا ل�ون  لم �ش�ل االستقالل قطيعة مع االستعمار 

السوسيومجالية املوروثة عن تلك ا�حقبة، ولم �عتمد سياسة استباقية �� التخطيط تمنع من تفاقم اإلختالالت  

 ا�حضري بحكم غياب تصورات ملستقبل املدن وتطورها.

وترسيخ   االستعمار  عن  املوروث  الوضع   �� التحكم  هاجس  االستقالل،  بداية  مع  الوطنية  السياسة  طبع  هكذا، 

استثناء، إذ سرعان ما كثفت الدولة من تدخال��ا من أجل إح�ام   النظام السيا��ي. ولم �ش�ل السياسة ا�حضر�ة

مراقب��ا ل�حياة ا�حضر�ة، وضل هذا الوضع قائما عدة عقود �عد ذلك. و�التا��، يمكن ت�خيص املبادئ ال�ي انبنت  

 14عل��ا اس��اتيجية الدولة �� ميدان التمدين �� ثالث توجهات أساسية:

طر   - عن  السيا��ي  النظام  التمدين ترسيخ  اعتبار  من  انطالقا  ا�حضر�ة،  ل�حياة  االقتصادي  البعد  تجاوز  �ق 

 والسكن من الوسائل ال�ي تمكن من تحقيق التوازن السيا��ي واالقتصادي واالجتما��؛

 
12. CHRAIBI, Ahmed : Où va le Maroc? Edition Antar. Casablanca 1952. 
13. ABOUHANI, Abdelghani : Le pouvoir local et l’espace urbain au Maroc : le cas de Tabriquet Nord à Salé. Thèse 
d’Etat, Université Mohamed V,Faculté de Droit - Agdal. Rabat 1988. P. 104. 

 . 43 – 42، المرجع نفسھ. ص 1996المصطفى: . شویكي، 14



  المجالي   والتالحم  التكامل وتغییب المیز بین : بالمغرب  الحضریة السیاسة
 واالجتماع 

 

 
2022 أكتوبر  27   

 
8 الصفحة     

لسياسا��ا    - أساسية  قناة  التمدين  اعتبار  من  انطالقا  ا�حضري،  ا�جال  مراقبة  وأش�ال  مستو�ات  تكثيف 

 ها؛ ولتوسيع حضورها ونفوذ 

 ��خ�� كثافة حضور الدولة �خدمة مبادرة القطاع ا�خاص �� ميدان التمدين.   -

القضاء سوى ع�� �عض   لم �ستطع معها  اتبعت منذ االستقالل سياسة إس�ان  املغر�ية قد  الدولة  �انت  هكذا، 

فيھ   استخدمت  سياق   �� الس�ان،  من  محدود  عدد  سوى  العملية  من  �ستفد  لم  إذ  الصفيحية.  ال��امج  األحياء 

الئقة  ظروف   �� العاملة  القوى  إس�ان  هدف  لها  يكن  ولم  و�يديولوجية،  ألغراضسياسية  رابحة  "�ورقة  السكنية 

وموازاة مع شروع الدولة �� ال��اجع عن ال��اما��ا املادية    15و�� ال�ي استقرت بمساكن بدت متدهورة أك�� فأك��".

أخرى   قطاعات  إ��  اهتمامها  وتحول  السكن،  الوطنية"  لتوف��  "البورجواز�ة  أمام  ا�جال  ف�حت  مردودية،  أك�� 

و�داية  الستينات  عقد  خالل  ازدهارا  عرف  الذي  العمومية،  واألشغال  البناء  ميدان   �� الرأسمال  ملراكمة 

السبعينات. �عد أن حررت الدولة احتياطا��ا العقار�ة دون املساس بامللك ا�خاص، و�جعت ع�� القروض، ح�ى 

إ�� يتس�ى للشر�ح العقار�ة  ة الواسعة من الطبقة الوسطى ا�حصول ع�� مساكن. لكن سرعان ما أدت املضار�ة 

 ارتفاع حاد �� أثمنة األرا��ي.

التخطيط  إدراج  ضرورة  الدولة  أدركت  الستينات،  عقد  خالل  والتعم��  السكن  ميدان   �� سياس��ا  و�فشل 

مخطط وضع  ع��  تقوم  سياسة  جديدة،  حضر�ة  سياسة  ضمن  والسكن، ا�حضري  التمدين  أزمة  من  ل�حد  ات 

تدعيمها   سيتم  وال�ي  املدن،  ��يئة  أجل  من  ا�حضر�ة  للسياسة  ا�جديدة  األدوات  آنئذ  ا�خططات  هذه  وش�لت 

��ا وثائق التعم��. ولقد ش�ل  ب��سانة مهمة من القوان�ن لضمان التحكم �� العقار وتنفيذ التوجهات ال�ي ستأ�ي 

امل هذه  خالل   �� الدولة  العامل تدخل  السكنية  والتجزئات  االقتصادي  السكن  أحياء  إحداث  طر�ق  عن  رحلة 

الرئي��ي لتوسع ا�جاالت ا�حضر�ة. ورغم ذلك، فإن هذا التوسع لم �عا�ج أزمة السكن ال�ي باتت تتفاقم مع �سارع 

تفاقم إ��  األحيان  من  كث��   �� أدت  السكنية  التجزئات  سياسة  أن  كما  الديمغرا��.  النمو  التعم��   وت��ة  مشا�ل 

 لضعف أو ا�عدام التجه��ات األساسية. 

للمغرب،  االقتصادية  بالسياسة  ا�حيطة  الظروف  �غ��  بداية  مع  تزامنت  قد  �انت  الثمانينيات  بداية  أن  كما 

والتخ�� عن طرق التخطيط املتبعة، ال�ي سبق وأن أفرزت مجموعة من املشا�ل كغياب التنسيق ا�ح�� �ختلف 

التدب��   سيادة  ظل   �� االستثماري،  أدا��ا  وضعف  العمومية  إ�� التدخالت  إضافة  القطاعية.  واملقار�ة  املركزي 

عن  وتراجعها  للدولة  ا�جديدة  لألدوار  صياغة  إعادة  من  رافقھ  وما  الهيك��،  التقو�م  سياسة  تطبيق   �� الشروع 

وظيف��ا كفاعل مباشر �� ميدان التنمية ا�حضر�ة، مف�حة بذلك ا�جال أمام مبادرة القطاع ا�خاص، األمر الذي  

مشا�  تفاقم  إ��  السكنية  أدى  التجزئات  توف��  ع��  باألساس  ينصب  الدولة  تدخل  ظل  فيما  والتعم��،  السكن  ل 

إشراك   �� يتمثل  جديد  إطار   �� السكن  بإنتاج  الدولة  باشرت  فقد  و�الفعل  األحيان.  من  كث��   �� تجه��ها  دون 

ار�ات العقار�ة، القطاع ا�خاص �� تمو�ل مشاريع مندمجة عن طر�ق ال�جوء إ�� القروض. فتصاعدت بذلك املض 

 وأصبحت �علب دورا كب��ا �� توسع ا�جال ا�حضري ح�ى خارج حدود املدن.  

 
15.BENZAKOUR, Saad, 1978: Op. cit. P. 367 
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للتوسع   الدولة  من  قو�ا  تأط��ا  شهدت  قد  التسعينيات،  ��اية  حدود  إ��  امتدت  وال�ي  املرحلة  هذه  ت�ون  وهكذا، 

ت أفرز  ا�خاص فيھ. وهذا ما  القطاع  منھ وال من دور  ا�حد  باملدن، دون  الدولة العمرا�ي  ب�ن  وزيعا جديدا لألدوار 

سلطة  تحت  التوسع  هذا  جاء  وقد  ا�حضري.  ا�جال  توسع   �� املتحكمان  الرئيسيان  الطرفان  ا�خاص،  والقطاع 

تدخل  صاحب  ح�ن،   �� ا�خاصة.  املبادرة  أمام  األبواب  فتح  طر�ق  أو عن  املباشر،  تدخلها  طر�ق  إما عن  الدولة، 

الق العوامل الدولة تصاعدا �حضور واستفادة  توابث  ا�خاصة �ش�ل أحد  املبادرة  "يجعل  ا�خاص، وهذا ما  طاع 

 16املتحكمة �� إنتاج ا�جال ا�حضري".

التنمية   قضايا  أهم  ضمن  ا�حضر�ة  املسألة  ال��اب  إلعداد  الوط�ي  امليثاق  وضع  الثالثة،  األلفية  بداية  ومع 

التأهيل وا�حفاظ ع�� استقرار البالد وتنافسي��ا ع��   املستدامة، كما أنھ أو�ل للمدن املغر�ية دورا محر�ا �� عملية

والنمو  التنمية  نجاح  �عوامل  �ستفرد  الك��ى  ا�حضر�ة  التجمعات  فيھ  أصبحت  زمن   �� وذلك  الدو��.  املستوى 

االقتصادي �غالبية الدول، سواء أ�انت متقدمة أو سائرة �� طر�ق النمو. ولضمان تحقيق هذه الوظيفة فإن تلك  

مقومات  التجمعات   بضمان  كذلك  مطالبة  ال��وات،  وتقو�ة  إلنتاج  الرئيسية  املراكز  �ش�ل  وال�ي  ا�حضر�ة، 

 الت�امل والتالحم االجتما�� والثقا��. 

عن  عاجزة  تقف  الضاحوي،  التمدين  وكثافة  �الت�خم  مشا�ل  عدة  �عا�ي  وال�ي  املغر�ية،  املدن  فإن  ولألسف، 

يمس   الذي  االختالل  ل�ون  الدور،  هذا  يتعلق  تو��  فيما  خصوصا  ذلك،  دون  حائال  يبقى  ا�حضر�ة  التجه��ات 

باملرافق والتجه��ات العمومية، وتدهور النسيج االقتصادي وا�حضري و�طار العيش، وهذا ما يجعلها بؤرا ت��اكم 

 ف��ا مظاهر اإلقصاء وال��ميش والهشاشة االقتصادية واالجتماعية، وتتفاقم ��ا التحديات األمنية والبيئية. 

وتكت��ي السياسة ا�حضر�ة، ال�ي تحدد التدخل املتناسق واملندمج للدولة أو ا�جماعات ال��ابية وا�جتمع املد�ي، 

أهمية بالغة �� هذا الشأن، ذلك أن السياسة ا�حضر�ة تدمج ب�ن ال��يئة ا�حضر�ة ومختلف التدخالت ال�ي تمس  

والثقافية  واالقتصادية  والتعليمية  االجتماعية  ت�ون ا�جاالت  ف�ي  لذلك  ا�حضر��ن.  حياة  إطار  تحس�ن  �غية   ،

إطارا   وتقت��ي  و�عاقد،  أفقية ومحددة، و�ستد�� شراكة و�شارك  التخصصات وذات مقار�ة  بالضرورة متعددة 

خالل  من  وطنيا  تضامنا  تتطلب  أ��ا  كما  وتنفيذية.  عملية  أش�ال  عدة  يتخذ  قد  واالندماج  للتنسيق  مؤسساتيا 

وا للدولة،  قوي  ا�حضر�ة تدخل  فالسياسة  و�ذلك،  متماسك.  �عاقدي  إطار   �� ا�حلية  للفعاليات  مضمون  ل��ام 

مسألة  تطرحها  ال�ي  الك��ى  ا�حضر�ة  ال��يئة  بمشا�ل  يتعلق  فيما  خاصة  األو��،  بالدرجة  سياسيا  اختيارا  �ش�ل 

 االندماج االجتما�� واألمن، واملندرجة طبعا ضمن التدخالت ال�ي تنفرد ��ا الدولة. 

ح�ى اآلن، فإن السياسة ا�حضر�ة املتبعة باملغرب تن�ج مقار�ة "�عا�ج املست�جالت"، �� غياب تام لرؤ�ة متماسكة و 

االقتصادي�ن،  والفاعل�ن  املد�ي  وا�جتمع  ا�حضر��ن  الس�ان  ومسؤولية  رهانات  االعتبار  �ع�ن  تأخذ  وشمولية، 

بتدخل الدولة أحيانا بإجراءات قد ت�ون �عسفية، وقد   سواء بالنسبة للقطاع العام أو ا�خاص. إ��ا سياسة "تتم��

 17تؤدي إ�� حالة من ا�حنق واالحتقان، الذي يرفع بدوره حدة التنافر ب�ن املواطن والسلطات".

 
 141ص ، المرجع نفسھ. 1996شویكي، المصطفى: . 16
 345، المرجع نفسھ. ص 2014صبرو، فھد: . 17
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ال��حيل و�حداث تجزئات سكنية،  أو  الدولة عن طر�ق عمليات إلعادة اإليواء  ففي ميدان اإلس�ان مثال، تتدخل 

نظر�ا ل�حاجيات األساسية، فإ��ا تحصر املشا�ل ال�ي �عا�ي م��ا املدينة �� قضية اإلس�ان   ال�ي و�ن �انت �ستجيب

وحدها. علما أنھ لم تكن املدينة لتوفر وظيفة واحدة �السكن، ح�ى �عيش مشا�ل مرتبطة بالسكن فقط. فاملدينة  

ست�جلة، ومن خالل عمليات  �� جسم مركب ومعقد صنع مع �عاقب الزمن، �عيدا عن حاالت التدخل الطارئة وامل

م�ونا��ا.  أهم  �ش�ل  األخ��ة  هذه  أن  من  الرغم  ع��  لوحدها،  السكنية  الوظيفة   �� حصرها  يمكن  ال  مت�املة. 

فاملهاجر مثال ال يفد إ�� املدينة ليبحث عن السكن، بل هذا هو السبب نفسھ الذي يدفعھ للقبول بالعيش مؤقتا  

ة �� أحيان عدة. فبقدومھ إ�� املدينة يبحث هذا املهاجر قبل �ل ��يء  �� مسكن بظروف غ�� �حية وهشة للغاي

عن ا�خدمات ال�ي تقدمها املدينة، وعن العمل، وال��فيھ، وجودة ا�حياة ا�حضر�ة، أو �عبارة أخرى، فهو يأ�ي من 

 أجل "ممارسة التحضر".

إال أن يقف عند �عدد م�امن ا�خلل ��ا    كما أنھ ال يمكن للمتمعن �� وثائق التعم�� ال�ي �عدها السلطات ا�حلية،

و�� كيفية وضعها واملصادقة عل��ا ومتا�عة تطبيقها. فطول مدة اإلعداد واملصادقة ع�� وثائق التعم�� �ش�ل نوعا  

من ال��رب من معا�جة قضايا التمدين، وهذا ما يؤدي إ�� استفحال املشا�ل. وحاليا أصبحت املصادقة ع�� معظم 

 تتم إال �عد تقادم ��خيصها للواقع، "و�عد أن تصبح ا�حلول ال�ي تتضم��ا متجاوزة نتيجة لظهور وثائق التعم�� ال

القطا�� بواسطة مخططات    18واقع جديد". التخطيط ا�حضري  ورغم �ون املغرب لم �عرف �عد �عميم أسلوب 

) ا�جماعية  قضاSchémas de services collectifsا�خدمات  تجزيء  فرصة  تتيح  ال�ي  من )،  الواحدة،  املدينة  يا 

خالل مشاريع حضر�ة مندمجة تمكن من التقسيم ا�جا�� لقضايا املدينة ومعا�ج��ا بمن�جية شمولية و�شاركية، 

فإن استمرار االستلهام من اإلرث االستعماري املب�ي ع�� التمي�� السوسيومجا��، �ساهم �� "إعادة إنتاج املعا�جة 

 19التجز�ئية لقضايا التمدين".

اقص السياسة ا�حضر�ة: أثر مباشر ع�� املشهد ا�حضري للمدن املغر�ية .4  نو

لعل أبرز ما �سمح با�حديث عن "نواقص للسياسة ا�حضر�ة" باملغرب هو غياب عام�� الت�امل والتالحم �� تدب��  

ب�ن   العديد  يحصرها  وال�ي  اآلنية،  املشا�ل  معا�جة   �� السائدة  املقار�ة  تبقى  إذ  املدينة،  السكن شؤون  أزمة 

واملرافق والتجه��ات، �� ح�ن أن املدينة �ش�ل نقطة تال�� وتداخل عدة عوامل ورهانات متغ��ة وغ�� ثابتة، تتطلب  

 معا�ج��ا مقار�ة شمولية ومت�املة. 

اقتصادي.   نمو  أو  قفزة  ألية  حائل  أبرز  املغر�ية،  باملدن  ا�حضر�ة  السياسة  أجرأة  �شوب  ال�ي  النواقص  و�ش�ل 

 خيص املؤشرات الرئيسية لهذه الوضعية �� مجموعة من املظاهر السلبية:و�مكن ت�

 ,LIGIARDI�ان القرار األول للمقيم العام ليوطي بمعية مهندسھ املعماري ليجياردي (  تجزؤ ا�جاالت ا�حضر�ة:  -

Angelo  من املدينة  مركز  ونقل  ا�جديدة،  األور�ية  املدن  املغار�ة عن  أحياء  �� فصل  يكمن  إ�� )،  القديمة  املدينة 

االستثمار   بضعف  أساسا  مرتبطة  سوسيومجالية  اختالالت  �شهد  املغر�ية  واألحياء  ومنذئذ  األور�ية.  املدينة 

 
امعة سیدي . شویكي، المصطفى: التعمیر بالمغرب بین اجترار رواسب الماضي والتھرب من مشاكل الحاضر. المدینة المغربیة بین التخطیط والعشوائیة، ج18

 38. ص. 2006. مطبعة سایس، فاس 5هللا، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة فاس سایس. سلسلة ندوات ومناظرات رقم محمد بن عبد 
 40: المرجع نفسھ، ص. 2006.شویكي، المصطفى، 19
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واقتصاديا   اجتماعيا  نمطا  تكرس  املدن)  (مراكز  األور�ية  املدن  ظلت  فيما  ا�حضري،  التخطيط  فعالية  وضعف 

 يسور؛ ومعمار�ا يحيل نوعا ما إ�� الرفاهية والعيش امل

(الر�اط    التبعية ا�جالية:  - العاص�ي األوسط  النطاق  ال��اب    –يمارس  �افة  تأث��ا جد قوي ع��  البيضاء)  الدار 

الوط�ي، بحيث تجد معظم املدن نفسها �عكس صورا �جاالت تنخرط شيئا فشيئا �� مسلسل التبعية، ومرتبطة 

م  بأك�� نصيب  اللت�ن �ستأثران  املدينت�ن  ��ات�ن  الصناعة وا�خدمات، أساسا  بقطاع  الوطنية، خصوصا  ال��وة  ن 

"و�ن �ان هذا التقاسم �� الوظائف القيادية يجنب املغرب الظاهرة املألوفة �� العديد من بلدان القارة األفر�قية، 

األساسية"، واأل�شطة  والسلطات  الساكنة  واحدة  مدينة   �� تتمركز  عندما  ا�حضري  الت�خم  هو   20ظاهرة  كما 

 ا�حال �� عواصم با�� دول شمال أفر�قيا. 

ا�حضر�ة:  - املمارسة   �� والسلو�ات،   احتقان  واألعراف،  واألنماط،  الطرق،  مختلف   �� ا�حضر�ة  "املمارسة 

و�مكن    21الواقعية وامللموسة، ال�ي �عكس كيفية استعمال ا�حضر��ن املدينة و�غي�� مشاهد ا�جاالت الوظيفية".

 ت ال�ي �عرقل املمارسة السليمة للمدن من خالل: ترجمة الصعو�ا

ا�حضر�ة: لل��يئة  ناجعة  سياسة  غياب  ملعا�ج��ا،   *  ا�حثيثة  ا�جهود  رغم  مرضية  غ��  للمدن  العامة  الوضعية 

وهذا ما تفسره األرصفة واألماكن العامة واملساحات ا�خضراء املتدهورة، ز�ادة ع�� املشا�ل املتنامية فيما يخص  

 ري واألمن؛ النقل ا�حض

�عا�ي جل املدن من �جز �� املرافق الثقافية �املسارح وصاالت العرض واملتاحف.. وهذا ما    * غياب إطار جذاب: 

الذي   الوقت   �� ال��فيھ،  أو  والتنشيط  لالس��خاء  مجاالت  توفر  وال  ديناميكية  غ��  راكدة،  حضر�ة  صورة  يكرس 

 ب�� والتخطيط ا�حضر��ن؛�ش�ل فيھ التنشيط الثقا�� وال��فيھ أولو�ات التد

والتار���: املعماري  ال��اث  تدهور  غياب    *  أن  غ��  ومتنوع،  غ�ي  معماري  موروث  ع��  املدن  من  العديد  تتوفر 

البنايات   من  العديد  يجعل  وثقا��،  عمرا�ي  ك��اث  وتثمينھ  املعطى  هذا  ع��  ا�حفاظ  إ��  ترمي  حضر�ة  سياسة 

 التار�خية عرضة لإلهمال والتدهور؛ 

غياب ا�حضر�ة:  *  املكونات  ب�ن  العتيقة،   اال��جام  البنايات  حالة  وتردي  العشوائي  السكن  انتشار   �� يتمثل 

 وسوء انتشار وتوزيع املرافق والتجه��ات ا�جماعية ب�ن مختلف أحياء املدينة. 

ال ففي  ا�حضر��ن،  لدى  الهو�ة  إش�الية  ع��  كب��  حد  إ��  وسل�ي  ملموس  �ش�ل  بدورها  العوامل  هذه  وقت  تؤثر 

الذي يتغذى فيھ نمو املدن املغر�ية �� جزء كب�� منھ، و�كيفية محسوسة من تيارات ال�جرة، ال يتيح ذلك الوقت  

من  وال�ي  ا�جالية،  االجتماعية  ال��اتبية  مستوى  ع��  هو�ة  ظهور  و�التا��،  ومجاليا،  اجتماعيا  الس�ان  لرسوخ 

 اب ممارس��ا �ش�ل وا�ح.خاللها، �ستطيع ا�حضر�ون تحديد حدود املدينة واستيع

 
20. TROIN, Jean François : Maroc: Régions, Pays, Territoires. Ed. Maisonneuve et Larose, Paris, 2002. P. 44 
21. BERTRAND, Michel- Jean : Pratique de la ville. Ed. Masson, Collection Géographie, Paris, 1977. P. 15 
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البيئي: - اإلطار  وتدهور  التدهور،    هشاشة  عوامل  من  مجموعة  اليوم  ملدن  البيئي  املشهد  تطبع 

املساحات   كفاية  وعدم  وتدهور  تراجع  ظل   �� ا�حضري،  التلوث  عوامل  تنامي  إ��  راجع  وذلك 

 ا�خضراء والساحات املهيأة، خصوصا باملناطق ذات الكثافات العالية؛ 

رغم توفر املدن املغر�ية ع�� ترسانة مهمة من وثائق   غياب رؤ�ة إس��اتيجية وشمولية للتنمية: -

بالقطاع   لل��وض  اس��اتي��  تصميم  أي  ينعدم  ا�حضر�ة،  التنمية  منظور  �سطر  ال�ي  التعم�� 

 االجتما�� واالقتصادي.
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 خالصة 

متسلس  موروث  هو  اليوم،  املغرب  مدن  �عيشھ  الذي  ا�حا��  الواقع  وأخرى  إن  إيجابية  جوانب  طياتھ   �� يحمل  ل 

وسوسيو  سيا��ي  مشروع  ع��  اقتصادية  أ�عاد  تحدده  �انت  "االستعماري"  ا�حضري  التخطيط  أن  ذلك  سلبية. 

ثقا��، �ان أساس ��يئة سلطات االستعمار للمجال ا�حضري للمدن املغر�ية. وع�� هذا األساس، اتخذت تدخالت  

السياس توجيھ   �� اليوطي  ب�ن  املارشال  االستعمار�ة  ا�حضر�ة  املعماري  1925و   1912ة  املهندس  �عده  ومن   ،

أهمية بالغة �� �شكيل جزء كب�� من الصورة    -اتخذت    -،  1953و  1947ب�ن    )ECOCHARD, Michel(إي�وشار  

ع املدن،  وتطور  �شأة  م��ت  ال�ي  واملعمار�ة  االجتماعية  تصورا��ما  خالل  من  اليوم،  مغرب  مدن  عل��ا   �� ��  ال�ي 

نمط استغالل ا�جال ا�حضري وأش�ال السكن. و�مكن ملس هذا �ش�ل ج�� من خالل االزدواجية ا�حضر�ة ال�ي 

 ترتبت عن امل�� اإلث�ي وا�جا�� ب�ن الساكنة األور�ية والساكنة املغر�ية. 

 .22التصور االجتما��""أجرؤ ع�� القول، أنھ طوال مساري امل�ي االستعماري، التصور الذي حدد دائما أعما�� هو 

LYAUTEY, Hubert - 1925 

إن مستقبل املدن املغر�ية سيبقى رهينا باستقرار املشهد االجتما�� واالقتصادي والبيئي وح�ى السيا��ي، والذي  

تتحكم فيھ خصوصيات السياسة ا�حضر�ة بإيجابيا��ا ونواقصها. وال��يء اإليجا�ي اليوم هو رغبة القائم�ن ع�� 

� املدن  وت�حيح شأن  املدينة،  لتأهيل  الشمولية  املقار�ة  مبدأ  ع��  يقوم  تدب��ها،   �� جديد  نمط  اعتماد   �

اإلختالالت داخلها وتثم�ن املؤهالت ا�حلية، وذلك من خالل ن�ج سياسة تخطيط حضري تقوم ع�� إنتاج تصاميم 

ال��ابية. كما أن الدولة ومن خالل  �عم�� ووضع برامج ومشاريع تنمو�ة، بمعاي�� حديثة تتما��ى مع توجهات التنمية  

الوزارة الوصية، تحاول ترسيخ مبادئ واختيارات مع ا�حفاظ ع�� فاعلي��ا �� تحديد اإلطار العام للتطور. وذلك من 

 �� ا�جيدة  ا�ح�امة  مبادئ  إرساء  ع��  تقوم  شمولية  كرؤ�ة  �حيح،  �ش�ل  املدينة"  "سياسة  مفهوم  إرساء  خالل 

 تدب�� املدينة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22. Cité par : ESPERANDIEU, Pierre : Lyautey et le Protectorat. Edition Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 
Paris, 1947. P. 29 
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