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العقارية للدولة والفاعلين الخواص في الدوائر المسقية بشمال  االستراتيجية
 : حالة اللكوس والقصر الكبير المغرب

 بنعتو محمد

 جامعة ابن زهر، أكادير

La stratégie foncière adoptée par l’Etat et les acteurs privés dans 

les périmètres irrigués du Nord du Maroc : cas du Loukkos et 

El Ksar El Kabir 
BEN ATTOU Mohamed 

 : الملخص
مسألة العقار بالمغرب مسألة هيكلية وشائكة تختلف حدتها من مجال إلى آخر. المقال 

العقارية للدولة والفاعلين الخواص في دائرة اللكوس المسقية والقصر  االستراتيجيةيتناول بالتحليل 

درات محلية الكبير بشمال المغرب. فتعقد إشكالية العقار بمنطقة الحماية اإلسبانية فتح المجال أمام مبا

نموذج العقار بالقصر الكبير هو محاولة الختراق منظومة محلية حيث الحدودية الذهنية فمتعددة. 

 في محيطها االجتماعي والديني واالقتصادي والسياسي. متجذرةمكون أساسي لهوية محلية 

ة استطاعت هذه المدينة أن تحافظ على حيويتها االقتصادي ،انطالقا من مخزونها العقاري

االستعمار اإلسباني التفقيري ورغم غياب الدولة كفاعل اقتصادي  خاصية وتالحمها االجتماعي رغم

؟ كيف استطاع أن يخلق حوله  . كيف وظف هذا العقار عبر السيرورة التاريخية3791إلى حدود 

ية ؟ كيف وظف لصالح التنمية االجتماعية واالستثمار ديناميات مختلفة وشرعيات دينية وسياسية

؟ تلك بعض المحاور  ؟ وهل النخب الجديدة استطاعت التعامل هيكليا مع مسألة العقار على حد سواء

 األساسية التي ينبني عليها المقال.

 : الكلمات المحورية
األرستقراطية  - الفاعلين الخواص - العقار -القصر الكبير - القصر الكبير - اللكوس

 .االستثمار - التنمية االجتماعية - حدودية الذهنيةال - الصيرورة التاريخية - القصرية

Résumé : 
La question du foncier est problématique partout à travers les villes 

marocaines. L’article traite de la stratégie foncière adoptée par l’Etat et les acteurs 

privés dans le périmètre irrigué du Loukkos. Le problème d’enregistrement des 

terres dans la partie nord du Maroc complique davantage la situation. L’exemple 

d’El Ksar El Kabir est significatif dans la mesure où l’initiative de l’aristocratie 

terrienne kasraoui a su, à partir des réserves foncières disponibles, apporter une 

dynamique économique et sociale. 

Dans un contexte local où la frontière mentale est partie intégrante de la 

construction de l’identité politique, religieuse, économique et sociale, El Ksar 

El Kabir a pu garder sa vivacité économique et sa cohésion sociale. Ceci malgré 
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une colonisation de pauvreté et une marginalité absolue depuis l’Indépendance et 

jusqu’à 1975. Comment la réserve foncière kasraoui est exploitée ? A tel point le 

foncier urbain a pu générer des dynamiques différentielles autour d’El Ksar 

El Kabir ? Est-ce que les nouveaux riches ont su gérer le foncier urbain dans le 

sens d’un développement durable ? C’est là quelques éléments de base qui seront 

débattus dans cet article. 

Mots-clés : 
Loukkos, El Ksar El Kabir, Foncier, Acteurs privés, Aristocratie kasraoui, 

frontière mentale, Développement social, Investissement. 

 المقدمة
ما من شك أن مسألة العقار هي مسألة شائكة ومعقدة ويختلف محتواها من جهة إلى أخرى. 

عددة عوامدل تاريخيدة وسياسددية واقتصدادية واجتماعيدة تتفاعددل فدي خلدق هدذا الومددع فدي ظدل حكامددة 

التسددجيل العقدداري المسددح و منمطددة علددى تعدددد األدوار وانشددطار المسدد ولية. غيددر أن هشاشددة نظددام

ة عددن االسددتعمار اإلسددباني زادت إشددكالية العقددار تعقيدددا علددى المسددتوى القددانوني كومددعية مورو دد

والوظيفي ومن  م االجتمداعي. فالصدورة التدي تمنحهدا الومدعية العقاريدة اليدوم بدالمغرب تكداد تكدون 

قاسما مشتركا بين الشمال والجنوب. هناك صعوبات حقيقية في تدبير األرصدة العقارية لفائدة التهيئة 

ضرية والتنمية عندما يتعلق األمر بمشروع حضري مجتمعي. مما جعل مدن مسدألة العقدار مسدألة الح

سياسية بالدرجة األولى تتحقق من خاللها استراتيجيات ورهانات نخبوية ترتكز من جهدة علدى شدبكة 

عالقات القوى ومن جهة أخرى على تحالفات نفعية. كل ذلك من أجدل خلدق الثدروة المثلدى التدي يدتقن 

 المغاربة لعبتها وهي الدينامية العقارية عشوائية كانت أم مندمجة.

فقد  ي اتجداه لدي  ف: إما أن تصادف التهيئة الحضرية  ا نتينهذه الثروة والدينامية حالة من 

في اتجاه طموحات النخب المحصنة وأباطرة العشوائي ومسدتثمري السدكن أيضا و ائق التعمير ولكن 

فتفعل آليات المماطلة والتسويف التقندي الدذي وإن اتخدذ أسدماء  تعارض معها"االجتماعي"، وإما أن ت

، معدددل (péréquation، المعاومددة   (homologationاالعتمدداد   (dérogation: التددداول   متعددددة 

نتظاريدة فدي هددفها واحدد تكدري  اال (،(coefficient d'appropriation foncièreالتمداك العقداري 

ظومددة السياسددية والنخبويددة حددول العقددار. كددل هددذا يجعددل اإلطددار العقدداري ممتنعددا اتجدداه تهيكددل المن

ومضاربا يطرح تحديات هيكلية أمام إعداد التراب وأمام كل عملية تهيئة ذات بعدد اجتمداعي أو حتدى 

 استثماري.

القصر الكبير يكاد يكون نموذجا بيداغوجيا لفهم صديرورة العقدار بدالمغرب -نموذج اللكوس

لكددن فددي الوقددت ذاتدده كتحدددي  ،للتنميددة االقتصددادية واالجتماعيددة المحليددة وكوسدديلة لالسددتثماركوسدديلة 

إلعداد التراب. منهجيدا النمدوذج يركدز علدى الملدك الخداص وعلدى الحبدوس ويسدتثني أرامدي الدولدة 

والشددركة  (Rotchild) روتشدديلد مددع بنددك 3733التددي دخلددت نظددام الكددراء للجانددب بدداللكوس منددذ 

الفالحيددة والصددناعية بدداللكوس. كمددا يسددتثني أرامددي المعمددرين لقلتهددا حددول القصددر الكبيددر وأرامددي 

الجمددوع نظددرا لومددعيتها غيددر المسددتقرة. فدد ذا مددا أخددذنا العقددار بدداللكوس والقصددر الكبيددر كصدديرورة 

 :وكأداة يمكن تحديد  ال ة مراحل أساسية ووظيفية

يتعلدق األمدر وإلدى االسدتقالل.  3111سادس عشر بالضب  مدن المرحلة األولى تمتد من القرن ال -

النظام العقاري سيوظف كدنم   ،هكتارا. في هذه المرحلة 3131برصيد عقاري موروث يتعدى 

 عيش وكهوية محلية سياسيا واجتماعيا مميزة بفعل موقع القصر الكبير الحدودي بين بالد السيبة
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(AYACHE, 1983)  الحمايدة الفرنسدية ومجدال الحمايدة اإلسدبانية.وبدالد المخدزن وبدين مجدال 

القدرنين فدي رغم النكسات والبعثات التأديبية واإلصالحية التي مست المنظومة العقاريدة للكدوس 

علدددى ملكيدددة األرامدددي  -عبدددر نظدددام الحمايدددة-الثدددامن والتاسدددع عشدددر ورغدددم تكالدددب المعمدددرين 

  هياكددل وجددوهر الملكيددة السددلطانية علددى وجدده الخصددوص لددم يسددتطع هددذا االختددراق أن يمدد

العقارية الفردية والجماعية التي ظلت متماسكة وذات قدرة عالية على التأقلم وإعدادة إنتداج ذاتهدا 

القصددرية وبفعددل عدددم اسددتهداف نظددام الحمايددة لكيددان القبيلددة كتنظدديم  بالنخدد تبفعددل اسددتراتيجيا

 .BEN ATTOU, 2005)ترابي واجتماعي  

نميز فيها ما بين فترتين أساسيتين : فتدرة أولدى  3771إلى حدود  3711المرحلة الثانية تمتد من  -

هكتددارا كرصدديد عقدداري حضددري. هددذا الرصدديد سدديوجه بمبددادرة  1131شددملت  3791-3711

 3791-3771كوسيلة للتنمية العمرانية. فترة  انية  -في غياب اقتصادي شبه كلي للدولة -محلية 

ارا( كوسددديلة للتنميدددة االجتماعيدددة القرويدددة هكتددد 1131سددديوظف الرصددديد العقددداري الحضدددري  

 والحضرية وكوسيلة لتطوير االستثمار والتحديث الفالحي المحلي بشراكة مع الدولة.

. سيشدكل خاللهدا العقدار تحددي حقيقدي أمدام التهيئدة الحضدرية 3771المرحلة الثالثدة ابتدداء مدن   -

ن مددع العقددار كمصددفاة أمنيددة وإعددداد التددراب. فأزمددة صددناعة النخددب واألغنيدداء الجدددد يتعدداملو

شخصي ال يندرج بأية حال في التنميدة االجتماعيدة وال يدراهن علدى  -نفعي -وبمنطق استثماري 

 قد يفرغ المجتمع المحلي من مقوماته الحضارية التخطي  

 طالما ميزت مجتمع اللكوس والقصر الكبير الملكية العقارية كنمط عيش وكهوية 3

 عبر فتراته التاريخية

الزعامات الدينية والسياسية تحسم على قاعدة عقارية في المدن العتيقة غير  3.3

 المخزنية
المخزنية  ستصبح مدينة القصر الكبير برمتها  باب الواد والشريعة( مدينة خالل هذه الفترة

حداث مثل "بيع العرائش" أالزعامة السياسية المباشرة. فقد ساهمت  إلى تحولت فيها الشرعية الدينية

3131االسبان سنة  إلىمن طرف موالي الشيخ 
سخ  شعبي عارم استغلته الزاوية الشادلية  إلى 1

 ب يليغ بشمال المغرب كباقي الزوايا مثل الدالئية في المغرب األوس  والسماللية
(MEFTAH, 1981). 

( 3191-3111سدنوات   دام سدبع مع قيام الدولة العلوية دخلت القصدر الكبيدر فدي اصدطدام

ذلدك أن االنفدراد بالسدلطة فدي  .السياسدية-مع السلطة المركزيدة التدي ور دت انشدقاق الزعامدات الدينيدة

-3111  ( ومن بعده مساعده الخددير غديالن3163-3113شمال المغرب من طرف الولي العياشي  

والغددرب علددى حددد سدداحة معركددة همددت شددبه الجزيددرة الطنجيددة  إلددى(، حددول المدينددة وأريافهددا 3191

في الوقت ذاته فتحدت جبهدات علدى المسديحيين و ،سواء. إذ كانت الزعامات الدينية تتحارب فيما بينها

جبهة  الثدة تتمثدل فدي مقاومدة  إلىإمافة  (MEZZINE, 1991) في كل من طنجة وأصيلة والعرائش

                                                 
 عمل موالي الشيخ على التحرك نحو ،بعد أن انهزمبفاس على مساعدة االسبان العتالء العرش  ليحصل 1

 III (. االسبان عموما وفليبFIGUERAS, 1973 مقابل مبلغ مالي  لإلسبان القصر الكبير لتسليم العرائش

نه باحتالل موقع العرائش االستراتيجي يمكنه القضاء على القرصنة البحرية أعلى وجه الخصوص كان يعتقد 

أمام فرنسا وانجلترا وخاصة هوالندا. وقد احتل االسبان  اإلفريقية حتكار التجارةمما سيمكن االسبان من ا

 .3167 إلى 3131بالفعل استراتيجيا من  العرائش
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الطرقية حدول الزعامدات الدينيدة المهيمندة والم سسدات -السلطة المركزية. غير أن االنقسامات الدينية

االقتصادية ساهمت في فشل مشروع الخدير غديالن السياسدي
2

تدوفر وراءه قاعددة بشدرية ت. بحيدث لدم 

منسجمة وال موارد اقتصادية قوية تمكنه من االسدتمرار. فبعدد محداوالت للتحدالف مدع انجليدز أصديال 

 إسدماعيلانهزم الخدير غيالن أمام جيدوش المدولى  ،لها بالفشلباءت ك والعثمانيين بالجزائر العاصمة

الذي دخل القصر الكبير ودمر جزءا كبيرا من بداب الدواد حيدث ديدوان الخددير غديالن كمدا أمدر بهددم 

اجبالدة كدل و صور القصر الكبير الذي كان يضاهي أسوار مدينة تارودانت ليقطع على قيادات الخلد 

عل قيادة القصر في يد الريفيينوج ،للثورة من جديد إمكانية
3
. 

إال أن نهج سياسة محليدة عدائيدة والتصدفية الجسددية للزعامدات الدينيدة والتحدالف مدع زوايدا 

 اإلطدارالثدائرة وكدذا تسدل  جديش الودايدة كلهدا عوامدل أرهبدت  تنقصها الشرعية المحلية مدد الزوايدا

لدم تسدتطع تثبيدت السدلطة المركزيدة  األبدد لكنهدا إلدىالدديني -المحلي وقضت علدى المشدروع السياسدي

على أساس شرعي يستطيع ان يغير من هوية المدينة الحدودية. فرغم محاولة اإلصالح التي أتدى بهدا 

ظلت القصر الكبير معزولة تلتئم جراحهدا فدي وقدت  ،سيدي محمد إلنعاش االقتصاد البحري المغربي

أن يعصددف بهددا ديمغرافيددا لددوال  3611 إلددى 3979وكددذا طدداعون  3963 إلددى 3991كدداد فيدده جفدداف 

 .الهجرات الريفية المتواترة نحو المدينة والتي ساهمت فيها هذه الكوارث الطبيعية

خالل مدة حكم المولى سليمان والمولى عبد الرحمان عاشت القصر الكبير كأنها في جزيرة 

علددى السددلطة  العلددوي-معزولددة عددن األحددداث السياسددية التددي يعرفهددا المغددرب رغددم الصددراع العلددوي

ومحاولة استعمال القصر الكبير كقاعدة خلفية 
4
( 3661( وال حرب تطدوان  3666ال حرب اسلي   .

 إلدددىعزيمدددة القصدددر الكبيدددر التدددي تحولدددت فيهدددا الزعامدددات الدينيدددة والسياسدددية  اتثنيددد أناسدددتطاعتا 

ومددن  مددن قدددوم عناصددر جزائريددة فددرت مددن الجزائددر العاصددمة أرسددتقراطية محليددة اسددتفادت كثيددرا

القصر الكبير حاملدة معهدا أموالهدا التدي جنتهدا  إلىوهران ومن تلمسان ومن سيدي بلعباس وتوجهت 

 التركيددددددددددددددددة بددددددددددددددددالجزائر اإلدارةمددددددددددددددددن وظائفهددددددددددددددددا كرجددددددددددددددددال محنكددددددددددددددددين فددددددددددددددددي 

(MICHAUX-BELLAIRE & SALMON, 1905).  أ ر نم  العيش الطائفي الدذي حملتده األسدر

حد كبير في األسدر الدينيدة والعلميدة األندلسدية التدي كاندت تبحدث عدن الوسديلة الناجعدة  إلى الجزائرية

ن تفقددد شددرعيتها أالتددي تمكنهددا مددن اعددتالء الهددرم االجتمدداعي دون مواجهددة السددلطة المركزيددة ودون 

لة طائفيدة مسدتعم -اقتصدادية-فعرفت كيف تستغل رتبتها الدينية والعلمية وتنشأ تحالفات دينية .المحلية

والصدغرى وفدي أداة  في ذلك أداة فعالة تتمثدل فدي قددرتها علدى الدتحكم فدي م سسدة الحبدوس الكبدرى

وبفضل وجودها في بيئة فالحية ذات قيمة عالية وجودة ابتكرت  .الحسبة المبنية على الشرعية الدينية

لريفيدة الخلفيدة التدي فدي القواعدد اأو  استراتيجيات العقار المفتوح والملكية العقاريدة سدواء فدي المديندة

                                                 
ابن علي غيالن ينتمي لعائلة جرفطية غنية أصولها أندلسية. لقد تميز الخدير كقائد مغوار في كتيبة  الخدير 2

مد المد البرتغالي و يعتبر من أهم أتباع عبد هللا حسون بسال، أحد أقطاب الحركة الشادلية.  العياشي الغيالني

لك شعبية وحظوة ذوقد أكسبه  3113الخدير تمكن من فرض سيطرته على القصر الكبير والغرب مند سنة 

 3773أطروحة بنعتو  ه النقطة أنظرذدفعت به إلى بلورة مشروع سياسي للزحف نحو فاس. حول ه

 .31 -36 ص. ص
قيادة القصر الكبير وأصيال  إسماعيللتأديب قيادات الخل  واجبالة الذين ساعدوا الخدير غيالن جعل المولى  3

 ( والبتياني3167-3197في يد قيادات مثل عمر بن حدو الريفي   ،3167التي حررت سنة  ،والعرائش

ن الريفيين كانوا يمثلون أقلية وس  أ(. ومن المعلوم 3939-3171( وعلي عبد هللا الريفي  3167-3171 

 (.HENARES, 1953حول هذه النقطة   الخل  واجبالة
 (.3633  إبراهيم( وموالي 3973( ومسلمة  3997يتعلق األمر بموالي اليزيد   4
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لكنهدا لدم تمدت. وبهدذا  إسدماعيلتربطها بها تحالفات دينية وطائفية كانت قد نامت خدالل فتدرة المدولى 

ن تحمددي مصددالحها االقتصددادية خددالل الحمددالت التأديبيددة المتكددررة التددي كانددت تقددوم بهددا أاسددتطاعت 

يدة القنصدلية مسدألة اقتصدادية سديجعل مدن مسدألة الحما( 3661 مد تمر مدريدد إن  السلطة المركزيدة.

المصادرة من طرف السدلطة المركزيدة. هكدذا تحولدت  إمكانيةتمكن المحمي من التملك العقاري دون 

أرسدتقراطية فالحيدة وعقاريدة سدت  ر بعمدق فدي بنداء  إلدىالزعامات الدينية والطائفية بالقصدر الكبيدر 

 ا.يومنا هذ إلىالهوية المحلية واالقتصاد والمجتمع القصري 

نجدد  إذعلى المستوى المعماري استفادت مدينة القصر الكبير كثيرا من أصدولها المجتمعيدة 

نطالقدا مدن المحلدي المتمثدل فدي الهندسدة ا )3777 محمدد مغدراوي  في الهندسة المعماريدة اغنى كبير

ه مدريحا ومسدجدا وزاويدة يزيدد عدددها كلمدا غادرندا المديندة فدي اتجدا 331الدينية عبر ما يزيدد عدن 

لددك ت إلددىبنددي زكددار. يضدداف أو  بنددي يسددفأو  أهددل سددريف قبائددلحوازهددا وأرباظهددا سددواء عنددد أ

 الحرم من ساحات عمومية ودروب تأصلت من خاللها العمارة المحلية سواء البنداء الفضاءات الدينية

الخزف وفن النجارة والحدادة المصنوعة تحت طقوس دينيدة واجتماعيدة ببداب الدواد وحدول المسدجد و

األعظم قل نظيرها على مستوى شمال المغرب كله
5
القصدر الكبيدر  إلدىقد أغنى مجيء األندلسيين و .

الجمداعي   الناصدري محمدد أو  فن العمارة بهندسدة أندلسدية محتضدنة سدواء علدى الصدعيد الشخصدي

تبدار امتزج مع تقاليدد العمدارة اليهوديدة باع إسالمية،روح هندسيا ب ترا ا ( فمنحوا حي الشريعة3776

باألندل  "يونياالنكيزس"قدوم اليهود الفارين من عقاب 
6
 بمخفر الحزان بحي الشريعة. استقرارهمو 

عمدددودي يعكددد  تراتبيدددة  أقدددواس تقابدددل أقدددواس وقبدددات تشدددرف علدددى قبدددات فدددي تراتدددب

 ندددافورات تتوسدددطها تلدددك التددديوفنددداءات تناسدددب  ( (MICHAUX BELLAIRE, 1927المجتمدددع

مزخرفة بزليج كأنه فرغ منه بداألم  القريدب. وبعكد  الطدابع المعمداري األندلسدي الموجده للخدارج 

نجد ظروف هذه المدينة المجاهددة الحدوديدة جعلدت فدن العمدارة األندلسدي مدن شدرفات وسدرايا توجده 

عين الطدام أنظدارنحو الداخل لتتفدادى عبدث الحمدالت التأديبيدة والصدراعات الطائفيدة ولكدي ال تجلدب 

محصنة بأحجار صغيرة مرصدفة تصدنع  جدروالمصادرين. فواجهات المدينة كلها بسيطة عبارة عن 

محليا تكاد تخدع الزائر الذي ال يعرف تداريخ المديندة وحضدارتها العريقدة ووظيفتهدا الحدوديدة. الكدل 

ة موجدده ومددنظم حددول الددداخل. حتددى العددائالت ذات األصددول الجزائريددة التددي تشددبعت بددنم  الهندسدد

تنصددهر وظيفيددا فددي نمدد  الهندسددة المعماريددة المحليددة  أنالمعماريددة العثمانيددة الطائفيددة اسددتطاعت 

اللدوك  األسدفل مجدال  أكدانسدواء  .(NACIRI, 1998) اتها المتفردة وهويتهدا االجتمداعيبخصوصي

القدرن فقدد اعتبرتده السدلطات المركزيدة مندذ  ،مجداال حددودياأو  اتصال بين بالد المخزن وبالد السيبة

وعاشدته القصدر الكبيدر بصدورة  وعاشته الساكنة المحلية كمجال هامشدي. 3791حدود  إلىعشر  37

مزدوجة كمدينة حدودية بين بدالد المخدزن وبدالد السديبة مدن جهدة وبدين المغدرب الفرنسدي والمغدرب 

الهويدة اإلسباني من جهة  انية. فكاندت الحدوديدة رافددا مهمدا للدتالحم االجتمداعي ومكدون أساسدي فدي 

القصرية. مما مكن نموذج العمارة ونم  العيش التقليدي مدن الصدمود والمركزيدة والوظيفيدة بخدالف 

ما طرأ من استيالب حضارى ومعمداري علدى العواصدم الجهويدة الشدمالية كتطدوان وطنجدة وغيرهدا 

                                                 
دار  أعمالالرسام اإلسباني موريانو برتوشي ممن  اإلسالميةحول هذه العمارة انظر أعمال محافظ اآل ار  5

 .3731الصنعة التي أسسها بتطوان سنة 
نه كان لهم تدخل في السياسة وفي أكبيرة في اسبانيا في القرون الوسطى و أهميةاليهود كانت لهم  أننذكر  6

قد هاجروا من فلسطين  ياان يهود اسبانوك .تهما ترتب  باألفكار العلمية "االنكيزسييون"العمارة وقد الحق بهم 

 ذكره IBN DAHAN, 1492  القدسفلم يشهدوا حصار ، قبل تخريب الهيكل الثاني

(ZAFRANI, 1983. 
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ى نمطهدا من المدن المغربية منذ العقدد األول للحمايدة. بخدالف ذلدك سدتحافظ مديندة القصدر الكبيدر علد

األصلي إلى حدود الحرب األهلية اإلسدبانية، حيدث سديبدأ الدنم  األوربدي بالتدأ ير والجدذب فدي اتجداه 

المرجعية الغربية انطالقا من العرائش ومدن تطدوان عبدر التجمعدات السدكنية ذات الهندسدة المعماريدة 

ئش مندذ العشدرينات أو العصرية الموجهة اساسا للنخب العسكرية مثل تجمعات المنزه المحد ة بدالعرا

وغيرهدا كثيدر. ممدا مكدن  "Barrio nuevo" فدي نهايدة الثال ينيدات وكدذا "Creacaballard"تجمعات 

مجدالي يدتم بكيفيدة ممنهجدة علدى حسداب األحيداء  -سلطات الحماية من إرساء تهميش مزدوج سوسديو

يتحقق وفق هاالت ظوابطها  القديمة التي تبدأ في التالشي لفائدة المركز األوربي عبر تعمير انتشاري

 وقيمتها المجالية تنزل كلما ابتعدنا عن المركز األوربي. 

التحوالت العميقة التي طرأت على نظام الملكية العقارية القصرية ستأتي بعد  3.3

 منتصف السبعينات
أهميتهددا و ،الحدوديددة عنصددر أساسددي فددي تطددور المجتمددع فددي اللددوك  األسددفلإذا كانددت 

فدي  ،ومدن جهدة أخدرى ،يرورة التاريخيدةصدفي بناء الهوية الهبطيدة كمدا بينتده ال ،: من جهة مزدوجة

- 3791حددود  ف نده يمكدن اعتبدارداخل المدينة. أو  تنمي  سلوك األرستقراطية القصرية اتجاه البادية

تصرف األرستقراطية العقارية بكدل اسدتقاللية سدواء  -بداية الحضور االقتصادي للدولة في المنطقة  

أو  األسفل. إما عن طريق التجزئات السكنية من خالل توجيه التعمير باللوك أو  في دينامية األرياف

اسدتطاعت األرسدتقراطية توسديع المجدال المبندي بالقصدر الكبيدر مدن  ،عن طريق المضاربة العقاريدة

مدا  إذا. ويعتبدر هدذا االنجداز هامدا 3771هكتدار سدنة  111ن مدا يزيدد عد إلى 3711هكتار سنة  311

سياسددية  ألسددبابعلمنددا أن الحمايددة االسددبانية لددم تتددرك بالقصددر الكبيددر أي إرث معمدداري يددذكر وذلددك 

واكتفدى االسدبان بمضداربة عقاريدة خفيفدة حدول المحداور أجهدزة الحمايدة، لم تستطع اختراقهدا  ودينية

 الطرقية األساسية بالمدينة.

مهيكلددة ومحصددنة  مخزنيددة منددذ احددتاللهم للمنطقددة وجددد االسددبان أمددامهم مدينددة متفددردة الف

اجتماعيا من الداخل ومدن الباديدة المحيطدة بهدا حيدث القواعدد الخلفيدة الدينيدة والسياسدية القبليدة تشدكل 

وعبدر لحمة متماسكة روحها بالمدينة وجسدها باألرياف تنشد  بقدوة عبدر المسداجد المتندا رة بالمديندة 

سددوقا حولهددا تنخددرط كلهددا داخددل حصددن اقتصددادي محكددم اإلغددالق يتمثددل فددي الحبددوس  31أكثددر مددن 

الكبرى
والصغرى 7

8
فدي مضداربها. بقددر مدا تمتدزج األرامدي المحبسدة مدع أو  سدواء داخدل المديندة 

 نظام عقاري مفتدوح اسدتراتيجيا بدين األهدالي المدالكين والم سسدات إطارالملكية الخاصة المحلية في 

الدينية واالجتماعية بقدر ما هو مغلق في وجه أي محاولة خارجية الختراقه
9
. 

                                                 
 .وتعهد إدارتها لنظارة األوقاف لحبوس الكبرى تظم مساجد المدينة التي ال يمكن للقرويين كراءهاا 7

دينية تقع في البادية وال يمكن كراؤها إال من طرف الحبوس الصغرى هي عقارات في ملكية م سسات  8

 .القرويين
مد المصادرات العديدة التي كانت تقوم بها السلطات المركزية  أيضاكانت تفعل  االستراتيجيةهذه  أننذكر  9

 الساكنة والمالكين كانوا ينتدبون أنخالل الحمالت التأديبية التي ميزت القرنين الثامن والتاسع عشر. ذلك 

 لمدة زمنية محددة عادة ما تكون طويلة األمد.أو  مدى الحياة االستفادةالشرعية الدينية ويحبسون أمالكهم مع 

ن أخاصة و وعادة كان الوقف يتم على مساجد من نف  الطائفة الدينية وعلى زوايا من نف  المرجعية الدينية

هذا النظام المحلي الذي كان يضب  من نضارة األحباس لما يربطها من مصالح عقارية شخصية تنخرط في 

 داخل المدينة ومن خارجها حسب قوة القواعد الخلفية الموجودة في بني عروس وبني زكار وأهل سريف.
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عدددوض بانتشدددار الملكيدددة الخاصدددة مدددن طدددرف  االسدددتعماريهزالدددة التملدددك العقددداري  إن

البقدددال، القجيدددريين، القنددداطرة،  أوالداألرسدددتقراطية القصدددرية سدددواء كاندددت ذات مرجعيدددة دينيدددة  

 ،و تجاريددة  بددن جلددونأ ي، الغددالي داوود، بددن عسددكر، الخلخددالي...(سياسددية  الرميقددأو  الددوزانيين...(

هكدددذا تمكدددن  و فالحيدددة  الشددداوش، اطددداع هللا، ودا...(أ بندددي ، التددداكموتي، الدددوهراني، الخمسدددي...(

 .(3 الجدول  3711سنة  اهكتار 3131المغاربة من تملك رصيد عقاري متراكم قدر ب 

 .3711اللكوس األسفل إلى حدود الملكية العقارية القصرية في  3جدول ال

 الدائرة حجم الملكية المجموع

 الصغرى المتوسطة الكبرى

 دائرة القصر الكبير 13 119 911 3666

 دائرة العرائش 36 317 - 399

 المجموع 17 971 911 3131

 3761العرائش  ب قليمالمصدر : بحث ميداني حول الملكية العقارية 

(BEN ATTOU, 1992)
10
 

بجدزء هدام  االحتفداظاالستراتيجيات العقارية الدفاعية مكنت العائالت القصرية العريقدة مدن 

من ملكيتهم العقارية رغم المصدادرات العديددة التدي قدام بهدا المخدزن. كمدا سداهمت الحمايدة القنصدلية 

اشددترت رسددوم الحمايددة  أناالمددتالك العقدداري لعدددة عددائالت سددبق لهددا  ظفددي حفدد 3661مددن  ابتددداء

القنصددلية  الطددود، القندداطرة، الددوزاني، بددن هراديددة...( إال أن عمددالء االسددتعمار اإلسددباني هددم الددذين 

هكتار  الرميقي، الخلخالي...( 3611حدود  إلىمكنوا من رفع الرصيد العقاري الموروث 
11
ف ذا مدا  .

لددوهراني( كأرسددتقراطية فالحيددة وعائلددة اسددتثنينا العددائالت الجزائريددة  الشدداوش، بددن أطددع هللا، ودا، ا

ف ن معظم المالكين العقاريين كانوا يفعلون الشدرعية الدينيدة والمنصدب تجارية بنجلون كأرستقراطية 

 السياسي للتملك.

 ميزان القوى بين المخزن وبالد السيبة يرتكز على القاعدة العقارية 3.1
هكتددار. ذلددك أن  1111وق الرصدديد العقدداري المددوروث مددا يفدد إلددىانظددم  3791حتددى حدددود 

العائدات الفالحية مكنت األرستقراطية القصرية الفالحية من إعادة االسدتثمار فدي األرض. وقدد اتخدذ 

: الشددراء المباشددر مددن األجانددب المسددتعجلين للعددودة لددبالدهم  بريصددانة  شددكالأهددذا االسددتثمار عدددة 

يددر آمنددة والممكددن مصددادرة غيددر المباشددر مددن المغاربددة فددي ومددعية غو خاصددة( الشددراء المباشددر

أرامديهم  حالدة عدائالت الريسددوني( وأخيدرا الددخول فددي شدراكة مدع بعددض األجاندب الدذين اختدداروا 

 االستقرار بحوض اللكوس.

                                                 
 3773تم هذا البحث في إطار التحضير لدكتوراه جامعية حول القصر الكبير والعرائش نوقشت سنة  10

دوار عن طريق الشيوخ والمقدمين استهدف فيه معرفة  111من  أكثربجامعة تور، فرنسا. وقد شمل البحث 

خصوصيات الملكية العقارية الحضرية وأسماء المالكين الذين تم رصدهم من خالل الئحة المجزئين 

 .3779 إلى 3711العقاريين من سنة 
اسيين مثل كان مفيدا للعيان السي 3711حدود  إلى االحتفاظ بقيادة القصر الكبير من طرف عائلة الرميقي 11

واحمد الطود م س  حزب االتحاد المغربي وبن عسكر المس ول على  اإلصالحالغالي داوود م س  حزب 

 .آنذاكنظارة األحباس 
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 .3791 و 3711: الملكية العقارية القصرية في اللكوس األسفل ما بين  3جدول ال
 

 المجموع

 الدائرة حجم الملكية

 الصغرى المتوسطة الكبرى

 دائرة القصر الكبير 311 3111 3739 1639

 دائرة العرائش 13 366 - 377

 المجموع 333 3696 3739 1131

 .3761المصدر : بحث ميداني حول الملكية العقارية ب قليم العرائش سنة 

تدم التسدل  عليهدا  3791و 3711نسبة مهمة مدن الرصديد العقداري القصدري النداتج مدا بدين 

واقتطاعها من أرامي الحبوس واألرامي الجماعية 
12

. فمقارندة الومدعية العقاريدة لسدهل اللكدوس 

وسددنة  (MORALES & CERRALBO, 1958  3711ورمددل العددوامرة والقصددر الكبيددر سددنة 

3793 (ELECTROWAT-ORMVAL 1971)  رامددددددي الحبددددددوس واألرامددددددي أن أتومددددددح

بدداللكوس والغددرب  مددع السددنوات األولددى إلعددداد الدددائرة السددقوية بة مهمددةالجماعيددة قددد تراجعددت بنسدد

 لفائدة الملكية الخاصة التي تضاعفت في فترة عشرين سنة فق .

مومدع تعرمدات عديددة مدن  3761حدود  إلىجزء مهم من هذه األرامي المقتطعة مازال 

من هذا الرصديد العقداري المقتطدع يتدألف مدن ملكيدات كبيدرة  % 76ف  .طرف األحباس والجماعات

هكتدارا خصصدت كضديعات شاسدعة تضدم البقليدات والفدول السدوداني إمدافة  3739منها  .ومتوسطة

تربيددة المواشددي علددى شدداكلة الشددركاء األجانددب الددذين يسددتثمرون العائدددات  إلددىللبطدديخ اإلسددباني و

مددن الملكيددة المتوسددطة كانددت تتمركددز فددي يددد  اهكتددار 3696الفالحيددة فددي التحددديث الزراعددي، بينمددا 

اسدترجاع أرامدي  إن .مالكين ينهجون اقتصاد الريع والمضاربة العقاريدة حدول الهدوامش الحضدرية

رغدم  3717الزراعدي لسدنة  اإلصالح( وكذا 3791و 3711المعمرين  سياسة مم األرامي لسنتي 

دا من الهيمنة العقارية الخاصة التي جعلدت منهدا كونه تم على حساب األرامي الجماعية لم يكونا ليح

لبقائها. مما ساهم فدي هجدرة قويدة همدت صدغار الفالحدين، هكدذا تعدزز  ااألرستقراطية القصرية رمز

كانددت عبددارة عددن  كلهددا 3791 و 3711هكتددارا مددا بددين  333الرصديد العقدداري القصددري بمددا يندداهز 

 ملكيات مجهرية.

مدن  3779سدنة  إلى 3711العقارية بالقصر الكبير من سنة لقد مكننا فرز ملفات التجزئات 

اإلحاطة بتاريخ تعمير المدينة منذ االستقالل. أهميدة هدذا المصددر كونده يعطدي معلومدات دقيقدة حدول 

التجزئددات  الموقددع، تدداريخ التددرخي ، بدايددة الددورش، المسدداحة، عدددد البقددع، معدددل التجهيددز والبندداء( 

األرسددتقراطية الفالحيددة  إلددىالقصددريين والددذين ينتمددون فددي غددالبيتهم أسددماء المالكددين إلددى باإلمددافة 

 القصرية.

 

 

 

                                                 
حيث انعدام  ،سباني على الخصوصحالة عدم الضب  التي عمت المجاالت الهامشية والمغرب اإل إن 12

ساعدا على تزوير سجالت الحبوس. بالنسبة للهب  كانت دائما عائلة الطود المستقرة بجبل  ،العقاري ظالتحفي

الحبيب تتكلف بهذه السجالت حتى قبل دخول االستعمار اإلسباني. وقد ظلت لمدة طويلة نظارة األحباس من 

ي غياب ف (HENARES, 1953تعرمت سجالت الحبوس للتزوير المتكرر  اختصاص الزاوية العلمية وقد 

 . 3777، أنظر كذلك يعلى، دائمة وإدارةسلطة مركزية 
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 1975. الومعية العقارية بأرياف القصر الكبير قبيل التهيئة الهيدروفالحيةلللكوس سنة 1.الشكل 

 
 Etude ELECTROWAT, 1971المصدر: 

 العقار كوسيلة للتنمية االجتماعية وتطوير االستثمار باللكوس 3

 األرستقراطية القصرية توجه التعمير 3.3
تطورت المساحة المبنية بالقصر الكبير بفعل المبادرة الخاصة  3791حدود  إلى 3711منذ 

 للعائالت القصرية.

 خالل هذه المرحلة يمكن التمييز بين سرعتين مختلفتين للتعمير من حيث ديناميتها : 

تعميدر كدل الددواوير نجم عنه لستينات تتميز بتعمير بطيء يطابق سنوات االمرحلة األولى  -

السددراوي، دوار بلعربدي، سديدي بلعبداس، دوار  لبداب الدواد  دار الددباغ، غرسدة المحاذية

والوهراني(. من مجموع سبع تجزئات تحققت خالل الستينات خمسة منها تحققت  الحلوفي

 ، القناطرة(.الوهراني، تاكموتي ،على يد العائالت القصرية العريقة  بلعربي، الحلوفي
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 .3793 و 3711: التجزئات الخاصة المنجزة بالقصر الكبير ما بين  1جدول ال

 فترات الترخي  عدد التجزئات )ـه(لمساحة ا عدد البقع معدل التجهيز معدل االنجاز

 11سنوات  6 31 971 93.3 73.3

 91سنوات  33 11 3737 93.1 67.1

 المجموع 31 16 1936 93.1 71.9

 .3773: المندوبية الجهوية للسكنى والتعمير بتطوان  المصدر

تتميددز بسددرعة التمدددين خددالل فتددرة السددبعينات تمكنددت مددن خاللهددا الجبهددة  المرحلةةة النانيةةة -

تزحف على دور صفيح سيدي كامل، غرسة بنجلون، سيدي عيسى المريندة،  أنالحضرية 

وحددي  مددن حددي األندددل دار الدددخان ودوار العسددكر منشددئة كددل  ،دوار حسيسددن، الفرفددارة

هللا وودا والتداكموتي  أطدعوالبقدالي وابدن  المسيرة وحي بن رقاد. عائالت الطود والرميقدي

تجزئة تحققت خالل هدذه  36لعبت دورا أساسيا في توجيه التعمير باعتبار أنه من مجموع 

 كاندت تجزئة  بونوار( عدا شركائهاو كانت ب يعاز من هذه العائالت المذكورة كلها ،الفترة

 ب يعاز من إدارة الحبوس.

 الرصيد العقاري القصري دعامة للتحديث الفالحي والصناعي باللكوس 3.3
الفالحيدة فدي إطدار الددائرة المسدقية بداللكوس -التحديث الفالحي وانجداز الوحددات الصدناعية

سدداهمت فددي إحددداث تطددورات عميقددة باألريدداف القصددرية. فقددد حسددنت مددن  3791منددذ  أنشددئتالتددي 

إذ  .مدخول األسر الريفية في كل من سهل القصر الكبير وهضبة الرمل بالعوامرة وتالل سوق الطلبة

( والبنيدات %91مليون درهم لتوفير التجهيزات الهيدروفالحيدة   3711استثمرت الدولة ما يزيد عن 

ناعة الفالحيدة. غيددر أن هدذه التنميدة المحليددة تعدزى كدذلك لديناميددة النخبدة القصدرية. هددذه التحتيدة للصد

متفردة علدى صدعيد شدمال  استراتيجيةتبلور  أناألخيرة بفضل مدخراتها المادية والعقارية استطاعت 

المغددرب كلدده تددتلخ  فددي تعبئددة المجتمددع القددروي وبعددث االقتصدداد الحضددري وحشددد دعددم اإلدارة 

تطأ في العالية المجال السقوي لي  كأعيان  أنللنخب القصرية  االستراتيجية. لقد سمحت هذه المحلية

سياسددية ولكددن كمسددتثمرين لفددائض ربددح فالحددي متددراكم تعددول عليدده الدولددة نفسددها إلنجدداح أو  دينيددة

 من جهة ولتغطية انسحابها مستقبال من جهة  انية. 3111-3791المخط  السكري 

 يفي أساس االستراتيجية االقتصادية للنخب القصريةتعبئة المجتمع الر 3.1
 .3761إلى  3791العرائش من  ب قليم: الملكية العقارية القصرية المتراكمة  6جدول ال

 المدن الملكية المتراكمة بالهكتار

 الصغرى المتوسطة الكبرى المجموع

 القصر الكبير 391 791 3111 1311

 العرائش 361 163 611 793

 أخرىمدن  61 111 311 711

 المجموع 176 3133 3111 1131

 .3761العرائش سنة  ب قليم: بحث ميداني حول الملكية العقارية  المصدر

رغم هزالدة المكافدأة التدي يحصدل عليهدا الوسدي  فهدو جدد نشدي  فدي مهمتده التدي يدرى فيهدا 

فهددو الددذي يسددهر عددادة علددى  -سددلطة نفسددية وقيمددة اجتماعيددة تمكندده مددن قضدداء حاجاتدده بطددرق شددتى 

المنتخب فدي أسدواق القبيلدة التدي هدي نفسدها نقد  تثبيدت اإلدارة  -الحمالت االنتخابية للتاجر  توميب
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االقتراب من التجهيزات االجتماعية من مدارس و انويدات  إلىالمحلية. كل ه الء الوسطاء في حاجة 

فثقدتهم لهدا  .الملكيدة العقاريدة الحضدرية بالمديندة إلى ومستشفيات وجهاز قضائي. فطموحهم الوصول

المنتخب بالحصول على بقعة أرمية بالمدينة عادة  - من ومجهوداتهم عادة ما تتوج بدعم من التاجر 

المنتخدب  -السكن االجتماعي. مثدل هدذه العالقدة بدين التداجر  إلنعاشبرنامج الدولة  إطارما تدخل في 

الت الوسطاء الذين يشغلهم التاجر المنتخب كعمال فالحدين ويدد عاملدة عائ إلىوالوسي  الناخب تنتقل 

الفالحدددددددددددددة -نسدددددددددددددبيا بخسدددددددددددددة فدددددددددددددي مشدددددددددددددروعه الجديدددددددددددددد المتعلدددددددددددددق بالصدددددددددددددناعة

 CICOR., SOPRAM-NAFCO-SIAD.) 

 ساسي أمام التهيئة وإعداد الترابأالعقار كتحدي  1

 ظاهرة المجال الشبه الحضري وتبييض األموال في مصفاة العقار 1.3
رمزيدة وقداسدة  إلدىأسسدا  يعزى بالهامشية واالحتماء بهاج  الملكية العقارية اإلحساس إن

 بمقددار مدا تملدك يحترمدك النداس( لهدذا  لالحتراماألرض التي لم تعد وسيلة للثراء فحسب بل رمزية 

 ولهذا السبب كانت دائما عالقة القوى بدين المخدزن ،سكن "التراب" قلوب وعقول المالكين العقاريين

جزء مهم من ملكية أعدوان  ةتمت مصادر ،وبالد السيبة تحسم على قاعدة عقارية. لذلك مع االستقالل

االسبانية دون غيرهدا مدن المنداطق  منطقة الحماية اإلجراءاالستعمار من قياد وعمالء. وقد شمل هذا 

سدر تقلد  الرصديد ممدا يف التي تعامل فيها المالكون مع االستعمار الفرنسي  الحوز، تادلة، الغدرب(.

مددن مجمددوع الرصدديد  % 71 أن. إال اهكتددار 3131 إلددى 3711العقدداري المددوروث حتددى حدددود سددنة 

هكتدارا كاندت بيدد  17( فقد  اهكتدار 11 ابتداء من  ةالموروث كانت عبارة عن ملكية كبيرة ومتوسط

 مالكين صغار.

( ظاهرة قديمدة ومتحركدة Espace péri-urbainإن ظاهرة تعمير المجال الشبه الحضري  

مددا اسددتثنينا أرامددي  إذاكمددا يدددل علددى ذلددك المثددال القصددري. فمنددذ السددبعينات كددان التمييددز وامددحا 

الحددي و بددين المدينددة العتيقددة  بدداب الددواد والشددريعة( ،المخددزن والمجددال العسددكري والملددك اإلسددباني

ف مدن حدي البداريو والددواوير وبدين تداج  الدث يتدأل ،مدن جهدةكتاج أول ( Scrina  اإلداري اإلسباني

الموجودة على األرامي الفالحية التي اجتاحها تعمير سدنوات السدبعينات علدى يدد المبدادرة الخاصدة. 

حدددود الثمانينددات  غرسددة  إلددىحددزام الغرسددات  جنانددات( الددذي كددان يحددي  بمدينددة القصددر الكبيددر 

التداج األول والثالدث تداج  داني بدين  كدان يفصدل بجليدةوالسدراوي، غرسة الرميقي، بدالد بدن الطدود( 

الراقيدة العموديدة  المندزه( التدي كدان  "التيالفد"يتضمن السكن العشوائي الناتج عن الهجرة القروية و

 .(3 الشكل  يملكها الشريف الوزان بدار الدخان والتي تشرف على وادي اللكوس

األسفل مع بدايدة الثمانيندات سديعمق ظداهرة المجدال  التحديث الفالحي الذي سيعرفه اللكوس

 الشبه الحضري أكثر وسيعطيها أبعادا أخرى.

وامدحة : فدائض القيمدة المستخلصدة مدن األرض ومدن احتيداطي  االستراتيجية ،في السافلة

القددروي ليتحقددق االسددتثمار فددي و المعرفددة الدقيقددة للمجددالين الحضددري إلددىالرأسددمال الخدداص يضدداف 

 ملة والتهريب الراقي والبناء واقتناء األدوات الفالحية العصرية.تجارة الج

هكتدارا.  6176بلغ الرصيد العقاري القصري في إقلديم العدرائش مدا يزيدد عدن  ،3761سنة 

هكتدارا( تتركدز فدي يدد مالكدين  11أكثر من نصف هذا الرصيد هو عبارة عن ملكية كبيرة  أكثر من 

للماشية  المخصصة لتزويد المجازر الحضرية بالذبائح( وتجدار  مربون -هم في الوقت ذاته فالحون 

محليدة  اريع األرامي ومضاربون عقاريون. كل هدذه التخصصدات جعلدت مدنهم بحدق نخبد اومستغلو

 أكثدرعلى درجة عالية من الخبرة والدراية بالش ون المحلية ودواليبها ممدا مكنهدا مدن الحصدول علدى 
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 و 3791مددن مجمددوع الملكيددة بدداإلقليم تددم جمعهددا فقدد  بددين  %16هكتددارا أي مددا يعددادل  1311مددن 

3761. 

لللكوس  التهيئة الهيدروفالحيةوبعد بأرياف القصر الكبير قبل  الزراعات المسقية 3الشكل 

 1975. سنة

 
 .3773بنعتو، ، 3763: الغرباوي، المصادر

عدددن طريدددق كدددراء اآلالت الفالحيدددة وتوزيدددع المدددواد الغذائيدددة والمدددواد المصدددنعة المغربيدددة 

والمهربددة مددن سددبتة والفنيدددق عبددر شددبكة األسددواق التددي تحددي  بالقصددر الكبيددر فددي شددعاع يزيددد عددن 

تمت  الفائض الفالحي المحلي لتعيدد اسدتثماره مدن جديدد فدي  أنكلم، استطاعت النخبة القصرية  11

كونهددا كانددت تنبنددي علددى العالقددات  االسددتراتيجيةهددذه  إنجدداحلفالحددي. وممددا سدداهم فددي التحددديث ا

االجتماعيدددة وعلدددى الشخصدددية القويدددة التدددي كاندددت تتمتدددع بهدددا النخبدددة مدددن خدددالل رصددديدها العقددداري 

فدي الحضدور فدي العاليدة وفدي السدافلة كمدا االقتصدادي  هدذا التواجدد .وحضورها في األسواق الكبيرة

جعددل مددن النخبددة القصددرية نخبددة فاعلددة حقددا وبامتيدداز  يددة وكددذا مددع الدولددة ومددع األفددرادالمدينددة والباد

اسدتطاعت أن تعدوض حضددور الدولدة علدى المسددتوى االقتصدادي والمجتمعدي إلددى حددود الثمانينددات، 

. طبعدا حيث بدأت " نخب جديدة" في الظهور توافقا مع مجيء اإلدارة الترابية المحد ة في هذه الفترة

لهدا رهاندات اقتصدادية واجتماعيدة وسياسدية تمكنهدا مدن  تالنخبة القصدرية المحافظدة كاند جيةاستراتي

فهدي تعندي للنخبدة  االتحكم في مجاالتها الحيوية. فأرامدي اللكدوس معظمهدا خصدبة والمداء متدوفر لدذ

 لهددذا غالبددا مددا كددان ،موجددود بوجددود النخبددة العقاريددة فاالسددتقرارواالسددتقرار واألمددن.  االسددتمرارية

انتخدداب األعيددان ذاتهددم. مددن تددم انصددهر وانحصددر مفهددوم المجاليددة  وإعددادةالنتخدداب  وناألفددراد يلجددأ

"territorialité"  .هددذه النخددب مباشددرة  إلددىكددان يلجددأ  مددرارا مددا إذفددي شخصددية األعيددان المنتخبددة

صدالح علدى أسداس الثقدة والمووعبرها يتم التوجه نحو اإلدارة المحلية وم سسات القروض الفالحية. 

معقدددة لكددن نفعيددة  شددراء غددالت بالحقددل، الزراعددة  إنتاجيددةالمتبادلددة كانددت تنسددج عالقددات اجتماعيددة 

بدددالعقود، مدددنح قدددروض للزراعدددة علدددى شدددكل دفعدددة مسدددبقة، الددددعم المدددادي عندددد المناسدددبات الدينيدددة 

المجتمددع هكددذا اسددتطاعت النخبددة القصددرية تعبئددة ، ووالشخصددية، الشددراكة، االسددتغالل بددالخبزة....(

فالعالقة المستمرة مع السداكنة  ،القروي. لعل مثال تجار القمح معبر جدا عن خصوصيات هذه التعبئة

القروية التي يمثلونها رسميا تمكنهم من التصرف كتجار جملة محترفين وكمنتجين يتحكمون بدقة في 



 2102 يونيو 8-6د ادعاأل مجلة م ش المغرب

_____________________________________________________________ 

61 

 

فهدم ال يقتصدرون  .اتفهم يملكدون وسدائل النقدل والمسدتودع ،نيدورة القمح. فعالوة على كونهم منتج

يشدترك فدي مطداحن فدي المددن الكبدرى أو  بل منهم مدن يملدك ،أ منة القمح فحسب فيعلى المضاربة 

تطوان، القنيطرة...( ومنهم من يملك مطداحن صدغرى بالقصدر الكبيدر ويبيدع الددقيق مباشدرة  ، طنجة

الم سسدات الرسدمية التدي ن ينافسدوا بشددة أللساكنة الحضرية. هكذا استطاع ه الء التجدار المنتجدون 

 .(ASCAMتعنى بتخزين الحبوب  

القصدرية مدن فدرض هيمنتهدا علدى دورة القمدح بفضدل معرفتهدا  النخبدة الفالحيدة لقد تمكندت

الدقيقة بوظيفيدة الخليدة العائليدة القرويدة وبفضدل ديناميدة وسدطائها. فهدي تعتمدد كدل الطدرق للحصدول 

قبدول األداء  ،تمديدد فتدرة مواعيدد األداء لالسدتهالك،على القمح من المزارعين  مدنح قدروض عائليدة 

 العيني(.

كل تاجر يتوفر في عدين  أننجد  ،وبما أن تجارة األسواق هي المورد الرئيسي القتناء القمح

تدددعى "الجمددال" أشددخاص أربعددةأو  المكددان علددى  ال ددة
13
تتدداجر باسددمه. وهددي بدددورها تعددين حسددب  

األسواق مساعدين يدعون "الرفاد"
14
لوسي ""او 

15
الددواوير القريبدة ب اطنداهذا األخير يكدون عدادة ق .

 من أسواق القبيلة ويكون نفسه فالحا.

عينيدا.  ويكافئه هل يقتصر دوره على جلب الزبناء الذين يعرفهم في اتجاه الجمال الذي ي دي

ومدن  ،حكم معرفته للفالحدينبيضمن للتاجر قمحا جيدا  ،فدور الوسي  أساسي واستراتيجي : من جهة

بده تربطده أو  عادة مدا يكدون الوسدي  مدن عائلدة التداجر ،فهو عين التاجر على الجمال. لذا ،جهة  انية

المنتخبدون. فعدادة مدا  -بدين التجدار و السداكنة -بدين الفالحدين  عادة ما يكون وسيطا إذمصالح أخرى. 

لدم يكدن خطيدب جمعدة بالنسدبة  إنفقيده دوار معدين أو  مقدماأو  شيخا إما ،بدعم التاجر ،يكون الوسي 

 من الدواوير في المركزية اإلدارية  مقر الجماعة(. لدوار

وتزكيدة غيدر مباشدرة مدن اإلدارة المحليدة  بالنسبة للتداجر يعطيده الوسدي  شدرعية اجتماعيدة

الوسي  قد يدخل فدي شدراكة نفعيدة مدع التداجر  التي تعتمد الوسي  عينا أمنية مرورية في االتجاهين.

. الوسداطة يكون مستغال للرامي الفالحيدة فدي ملدك التداجر بمجدرد انخراطده فدي سدلك اإلدارةأو قد 

فالتداجر الدذي يملدك عددة محدالت تجاريدة بسدوق  ،نجدها تفعدل أيضدا بالنسدبة لنشداط التهريدب القروية

فبقداء  .الوسي  الذي تربطه به مصالح مشتركة ومعقدة إخالصسبتة بالقصر الكبير يبني نشاطه على 

 في البادية.أو  الوسي  من بقاء التاجر سواء في المدينة

اقتناء ملكية حضرية رغم مدخولهم الهزيل نسدبيا ورغدم مدعف في هاج  الوسطاء ويبقى 

عبر مراحدل عدن طريدق قدرض مجداني مدن أو  امتالك مسكن بالمدينة بشكل مباشرفي  م  ،مدخراتهم

عددن طريددق التعامددد العددائليأو  التدداجر
16
حتددى أو  اجتمدداعيأو  ألمددر بسددكن اقتصدداديسددواء تعلددق ا 

                                                 
غالبا ما يكون الجمال حديث العهد بالمدينة وهو يشتغل لفائدة التاجر. فهو يسجل المبيعات وي دي للفالحين  13

 مشغله مقابل أجرة متفق عليها. أمامفهو المس ول األول 
 (.قياسية تقليدية  رابعة، رطل، تومنى.. الشخ  الذي يعهد إليه وزن القمح المقتنى بوحدات 14
 وسي  بين الجمال والفالحين. 15
فالطرق الشائعة عند الخل  بسوق  -للتعامد العائلي  أشكالتوجد بالقصر الكبير وباللكوس عموما عدة  16

 في شكلين : إجمالهاالطلبة وقصر البجير يمكن 

بين أفراد األسرة وحجز حصة المقترض  التي تحر ها التقسيم المباشر لإلرث العقاري الموجود بالبادية - 

فاألسرة هي التي تحدد  من األقساط.  .وتنميها( ودفع أقساط القرض من الغلة السنوية التي تعود للمقترض

القرض بكامله تعيد األسرة تمليك حصة اإلرث للمقترض. هذه الطريقة كانت تمكن الخل  من عدم  وبعد تسديد

 بسبب الحاجة خارج األسرة. بيع إر ها العقاري
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فددالمهم االمددتالك البسدديكولوجي لددلرض بالمدينددة التددي تمثددل الداللددة الرمزيددة علددى النجدداح  .عشددوائي

االجتماعي. فالوسدي  يدرى فدي التداجر المثدل األعلدى والتداجر يدتمكن هكدذا مدن شدراء أرض الوسدي  

 لمستقبل.المدينة حيث ينتظره ا إلىالشغوف باالنتقال العاجل 

 أنحدود منتصف الثمانينات  إلىفقد استطاعت النخبة العقارية القصرية  ،مهما يكن من أمر

بشددكل متددوازن يسددمح لهددا بددامتالك و ،معقلددن بددين المدينددة والباديددةو توجدده التعميددر بشددكل محتضددن

فدائض الدربح فدي تحدديث  إنتداجاألرصدة العقارية دونما تهديد المجاالت الفالحية حيث تستثمر وتعيد 

 الفالحة وفي تعبئة المجتمع القروي وفي مخ الدينامية في االقتصاد الحضري.

 النخب الجديدة التي ستأتي بعد منتصف الثمانينات تنقصها الشرعية والمصداقية 1.3
صدددف الثمانينددات مرحلدددة تعميددر مغدددايرة شدددكال تلقددد عرفدددت مدينددة القصدددر الكبيددر مندددذ من

ساهمت التجهيزات األساسدية فدي تقددم الجبهدة الحضدرية عبدر التجزئدة  3761حدود   لىومضمونا. ف

 3111السكنية على نطاق الجنانات المحيطة بالمدينة. ما بعد هذا التاريخ نشطت المضاربة العقارية  

م/درهم  1111حتى 
3
درهم لمسكن مدن حجدم  ألف 111 إلى 611في المتوس ( وارتفع  من السكن   

م 311
3

ن الكبدار والتجدار يالفالحد على القدرة الشرائية وعلى مدخرات األسر القصرية ( مما انعك  

فضداءات  إلدىتقتني هدذه المسداكن لتحولهدا  أناستطاعت والتي  (وذوي المهن الحرة واألطر اإلدارية

 لتستغلها للكراء.أو  وظيفية

ات الدددخل دفددع السدداكنة ذ ،نسددبيا انتقائيددا ،تلقائيددا أصددبح المجددال الحضددري القصددري مجدداال

احمايدد  أوالدالمتوس  والمحدود للتوجده نحدو المجدال الشدبه الحضدري المحدي  بالمديندة عندد مسدتوى 

بشمال القصر وعند مستوى وادي اللكوس فدي جندوب المديندة. هكدذا أصدبح هدذا التداج الجديدد يعدرف 

شدرعية عدن طريدق المديندة غيدر ال إنتداجدينامية مزدوجة. من جهة يتأ ر بالتعمير النازل المتمثل فدي 

من جهة  انيدة هدو مجدال التقداء تعميدر ،والتعمير الذاتي  دار الدخان، دوار بوشويكة، سيدي مخلوف(

صاعد من البادية نحدو المديندة بفعدل تحسدن مسدتوى المعيشدة بأريداف اللكدوس داخدل الددائرة المسدقية 

المجال الشبه الحضدري احمايد القصر، طريق تاطوفت، طريق العرائش، مخفر الحزان(. هذا  أوالد 

أصددبح نطدداق نشدداط فدداعلين
17
بالمصدداهرة أو  بالدددم إمدداجدددد هددم ور ددة العددائالت القصددرية القديمددة  

والشراكة. المضاربة العقارية هي األسلوب الرئيسي الذي ينهجه هد الء األعيدان. فعلدى سدبيل المثدال 

لددم تنجددز رغددم كددون معدددل التجهيددز بهددا  3773حدددود  إلددى 3796 ددالث تجزئددات رخدد  لهددا منددذ 

علدى محدور طريدق الربداط( وبنداني  طريدق العدرائش(  ةتجزئة المكناسي  المتواجدد : % 11يتجاوز

هكتدارا وقدد رخد  لهدم مدا بدين سدنتي  69والشعبي  سديدي عيسدى المريندة( ينتشدرون علدى مسداحة 

مدع ذلدك جدزء مهدم منهدا قدد  % 11عددى نسدبة التجهيدز ال تت 3773حددود  إلدىلكن  .3763 و 3761

                                                                                                                            
م( المقترض لمدة  x 31 م  31= 3م 311األسرة في حصة  التحويلة :  أفرادالمقرض يصبح شريكا مع - 

مقياس التحويلة يسهل التناوب الزراعي كما يسهل كل عملية للبيع  أنمعينة حسب حجم القرض. لذا نجد 

 والشراء والكراء والشراكة...
لقد ور وا عقارات وأمواال لكن بحكم دراستهم  ،هم أعيان وليسوا نخبة ه الء الور ة أنمن بد من التأكيد  ال 17

فعالقتهم  .تزوجهم من خارج المنطقة إلى إمافة، بعضهم بالخارج إقامةأو  الطويلة خارج القصر الكبير

ن بالورا ة وبما هم أعيا لذا، ن جلهم أصبح من فئة ذوي المهن الحرةأبالبادية تكاد تكون منقطعة خاصة و

ساهمت في اممحالل  ن الصناعة الفالحيةأالشرعية االجتماعية خاصة و إلىيملكون من  روات لكن يفتقدون 

جل األنظمة الزراعية القديمة من خماس واستغالل بالخبزة والشركة. فهم ال يلبسون لباس الفالحين كما فعلت 

 هم استثمارا ماديا لي  إال.تعني ل ال يتكلمون لغتهم. فاألرضو النخبة القديمة
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كمدا  ،مما يعني أن التجهيز لي  عائقا أمام االنجاز والبناء باعتبار أنه على صعيد القصر الكبير أنجز

 % 91لكنهدا مبنيدة بنسدبة %  31توجدد تجزئدات ال يكداد تجهيزهدا يتعددى  ،على صدعيد المغدرب كلده

لكدن تجهيزهدا تدم توقيفده  3796ت انطلقدت مندذ سدنة  حالة تجزئة بن جاد بالروافة العليا(. عدة تجزئا

ميكانزمددات المضدداربة العقاريددة عددن طريددق تجميددد  المالكددين إلذكدداء -عمدددا مددن طددرف المجددزئين 

القديمددة الشددرعية وبددين األعيددان الجدددد المضدداربين.  العقددارات خددالل المرحلددة االنتقاليددة بددين النخبددة

 .(1  الشكل هذه الفترة االنتقاليةسنوات الثمانينات هي المدة التي استغرقتها 

 3779 و 3771بددين  مددا :فابتددداء مددن عقددد التسددعينات عددرف القصددر الكبيددر ديناميددة جديدددة 

م 371616جزئدددة شدددملت مسددداحة قددددرت ب ت 31سدددتظهر 
3
موزعدددة بدددين السدددكن االقتصدددادي بكدددل  

السكنية لم تتعددى قامات ( بينما اإل% 31الفيالت  و (% 31( والسكن االجتماعي  % 11مستوياته  

مدن مسداحة هدذه التجزئدات التدي  % 31. في حين شمل السكن العشدوائي ومددن الصدفيح % 1نسبتها 

 زال حولها النزاع مع الساكنة المحلية وم سسات االستثمار الفالحي والمياه والغابات. ما

ميقددة إن هددذه المرحلددة االنتقاليددة التددي عاشددتها النخددب القصددرية هددي فددي الحقيقددة تحددوالت ع

تهريدب المخددرات  إلدىعرفها المجتمع القصري ذاته. فنشاط تهريب السلع االسبانية وغيرهدا إمدافة 

علدى تنمدي  المجتمدع المحلدي عاكسدة بدذلك كدل  غير مباشدرأو  بشكل مباشر تر  الحشيش خاصة( أ

والبنايدات  قاراتعض األموال في مصفاة اليالتراتبيات التي ور ها المجتمع وعمل بها قرونا عدة. فتبي

تداجر  إلدىال عنوان. فلربما تحول الوسي  و الفالحية والشراكة الفال حية األجنبية بال هوية والصناعة

وسدديطة مددع  المحليددة اإلدارةالشددركاء وتحولددت  -وسددي  مددع األجانددب  إلددىتحددول التدداجر و منتخددب

كددل مددن الحضددري  مضدداربة يستسدديغهاللماديددة  المسددتثمرين. األرض ومددا تنددتج لددم يعددد لهددا إال قيمددة

. لقدد االجتماعيدةالفالحي القديمة المبنية على عالقات اإلنتداج  االستثماروالقروي. هكذا تفسخت أنظم 

وهدي فدي نفد  الوقدت فرصدة لمدن ينشدد  ،أصبحت أنشطة التهريب ملجأ لمن ال أرض وال عمل لديده

مددن  ات كبيددرةكبيددرة وعبددأت طاقدد أمددوالالغنددى الفدداحش الالشددرعي والسددريع. هكددذا جلبددت رؤوس 

"الحمارة" إلى إمافةالوسطاء الجدد معظمهم من نساء وأطفال القصر الكبير 
18

 من ساكنة األرياف.

فد ذا  .للسدماء القصدرية مدن بدين المجدزئين اكبير انالحظ تراجع 3771 و 3771بين سنتي 

فجل المجزئين هم فاعلون جدد مدن طنجدة  ،والتاكموتي مازالت حامرة القجيري تيكان كل من عائل

وتطوان والشاون جاءوا ليبيضوا جزءا مهما مدن األربداح المحصدل عليهدا عدن طريدق نشداط تهريدب 

المصدداهرة مددع  اسددتراتيجيةأحيانددا أخددرى يفعلددون و ،المخدددرات. أحيانددا يسددتعملون أسددماء مسددتعارة

السدكن االجتمداعي االسدتراتيجي بالنسدبة العائالت المحلية. فهم عادة غير مرئيين وينتجدون نوعدا مدن 

قامددددات إقامددددات الزمددددوري، إلهددددم علددددى غددددرار مددددا يوجددددد فددددي طنجددددة مددددثال  تجمعددددات الحسددددني، 

ميددز تي تددكددون إقامددات القصددر الكبيددر تعدداني مددن قلددة التجهيددز اليكمددن فددي الفرق الوحيددد .وأبدددالس...(

 االت.في أحسن الح % 11 إلى 31التجزئات والتي عادة ما يمثل متوسطها 

 

                                                 
تفسخ الهياكل الزراعية التقليدية وامتالك المجاالت الغابوية من طرف الدولة وتخصي  جزء كبير منها  18

ساهمت في تقل  المجال الرعوي لكثير  (Souchatour) سوشاتور"" للقن  السياحي على يد شركات مثل

سريف بالخصوص(. كل هذا  أهلكأرامي جماعية  حالة  من المربين الصغار الذين كانوا يستعملون الغابة

لم يترك لساكنة األرياف غير المندمجة في برنامج السقي أية فرصة للعيش بعدما تقل  مجالها الحيوي 

ن تتطور ظاهرة الهجرة السرية أفلم تجد إال نشاط التهريب كحل وحيد قبل  ،واند ر نظامها الزراعي

من طرف  ،استغلوا ،سوق القلة عبرالفنيدق والقصر الكبير -سبتة لحي  الجبلي  الحريك(. نظرا لمعرفتهم بالم

 كحمالة ينقلون البضائع بالحمير بين سبتة والقصر عبر الجبال. ،أباطرة التهريب
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 .نوع مجاالت توسع مدينة القصر الكبير إلى حدود التسعينات .1الشكل 

 
 .3763عن مكتب االستثمار الفالحي باللكوس،  (3763 الغرباوي  ،المصادر : صور جوية

بشددكل  ،إن سددرعة تطددور المجددال الشددبه الحضددري حيددث تسددتثمر عائدددات التهريددب اكتسددح

المسدقية  المجاالت الفالحيدة ذات الجدودة العاليدة والتدي تددخل فدي مجدال الددائرة ،خطير وملفت للنظر

الفداعلين  اسدتراتيجيةلسهل القصر الكبير. فعالوة على تفعيل ميكانزمات المضاربة العقاريدة وتحقيدق 

اختدراق" الميثداق االجتمداعي لمجتمدع محلدي لطالمدا هناك عامل آخر مكن ه الء الفاعلين من  ،الجدد
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الفالحددة دعامددة اقتصدداده ومنبثددق نخبدده الفاعلددة التددي تتمفصددل حددول " التددراب" كقيمددة نفسددية  كانددت

 ومجتمعية وحضارية. االنعكاس األول للدنهم العقداري الجديدد ذا القيمدة التجاريدة، ولدي  االقتصدادية،

 وما لذلك من انعكداس علدى السداكنة الفالحيدة التدي لدم 3111-3791يتمثل في فشل المخط  السكري 

الجديدددين والددذين يهددددان بحددق التوازنددات  الفالحددي والعقدداري ينتعددد قددادرة علددى مسددايرة الومددع

واستثمرت فيها. ذلك أن التناوب الزراعي الدذي أقامده المكتدب  التي ومعتها الدولة نفسها االقتصادية

كر السدد إنتدداج لتنميددة الزراعددات السددكرية وتزويددد وحدددات 3791الفالحددي سددنة  لالسددتثمارالجهددوي 

( لدم يعدد يحتدرم مندذ بدايدة التسدعينات. فددخول SUNABEL, SUCRALبالقصر الكبير والعدوامرة  

كشدركاء فالحيدين لهدم اسدتراتيجيات أو  األعيان الجدد في الدائرة السقوية سدواء كمضداربين عقداريين

 الفصدة والشدمندر مختلفة لدم يسداعد علدى اسدتمرارية المخطد  السدكري. فهدم غيدر متحمسدين لمدردود

ي ظلت أ مانهدا جامددة لعددة سدنوات. وقدد سداهمت سياسدات الوحددات تالسكري وحتى قصب السكر ال

المعمدل علدى عهددة الفدالح  إلدىاإلنتاجية السكرية في تفداقم الومدع عنددما قدررت نقدل المدواد األوليدة 

ولكددن سددي دى فيمددا بعددد حسددب درجددة تركددز  الددذي لددن يقددبض  مددن وزن البضدداعة التددي نقلهددا مباشددرة

الفدالح الملتدزم بالتنداوب الزراعدي فهدو غيدر يرفضدها سكر في بضاعته مما سمح بتجداوزات إن لدم ال

الفول  ب نتاجالفالحية اإلسبانية التي تعنى  الشراكة بين المالكين الجدد والم سسات إنراض عنها.  م 

 قددد حمدد  مجموعددة مهمددة مددن ،لمددا لدده مددن اسددتعماالت صددناعية متنوعددة ،السددوداني وتددوت األرض

نظدرا لقيمدة العقدود التددي تبرمهدا هدذه الم سسدات لمدن يريددد أن يتعامدل معهدا علدى مسددتوى  ،الفالحدين

عددالوة علددى كددون النقددل هددو فددي عهدددتها. معظددم  علددى مسددتوى كددراء األرامددي الفالحيددةأو  اإلنتدداج

الفالحددين الصددغار الددذين وجدددوا أنفسددهم بددين مطرقددة الومددعية الجديدددة التددي أصددبح عليهددا المخطدد  

القددرض الفالحددي الددذي يتددرب  بهددم نظددرا لسددقف  نسددكري الددذي عقدددوا عليدده آمددالهم وبددين سددنداال

السدكرية. ممدا انعكد   اإلنتداجالقروض الذي وصلوه كلما وجدوا أنفسهم في مأزق مادي مدع وحددات 

فدي إطدار تكامدل فالحدي أصدال مكلدف. نسدبة  ةالحلوبد االسدتمرار فدي تربيدة األبقدار إمكانيدةسلبا على 

مهمددة مددن هدد الء الفالحددين خاصددة مددنهم الددذين يوجدددون علددى مقربددة مددن الجبهددة الحضددرية  المجددال 

القتندداء العقددار. آخددرون  يبيعددون أرمددهم للمالكددين القصددريين الددذين يمنحددون أ منددة مرتفعددة الثالددث(

هددذا أ ددر بدددوره سددلبا علددى الوحدددات جانددب وشددركائهم. كددل هم للمسددتثمرين األيفضددلوا كددراء أرمدد

أكثر من النصف بسدبب نقصدان فدي التدزود بالشدمندر  إلى إنتاجهاخفض  إلىاإلنتاجية التي امطرت 

صددناعة السددكر  %100يحتكددر  "ONA" السددكري والقصددب. اليددوم وبعدددما بددات الهولدددينغ العمددالق

بع تخدارجي ومنطدق معدولم قد يتحقدق اإلنتداج مدن جديدد وبطدرق مختلفدة لكدن سديكون ذا طداوتسويقه 

 .تحكمه قاعدة السوق الجديدة بتناقضاتها ولي  كمشروع مندمج في االقتصاد والمجتمع المحلي

تستجيب لطلب متنوع يتحقق في المجدال  3779حضيرة السكن بالقصر الكبير سنة  ومعية

طلدب اليدد العاملدة  لدىإ إمدافةالمديندة  إلىالثالث. انفجار خلية األسرة عند المهاجرين القرويين الجدد 

مدي  العدرض السدكني. مدن نالفالحية والقطاع غير المهيكل والسكن الثانوي كلها عوامل ساهمت في ت

 ،غدرف موجهدة للكدراء بصدفة خاصدة 1كل المقاطعات التي تحي  بالمدينة يتوفر بها سكن مدن  ،جهة

فالسددوق  ى،أخددرمددن جهددة وسددكن اجتمدداعي، عمددارات(  ، ددم هندداك عددرض للسددكن الفددردي  فدديالت

فقد  مدن سداكنة هدذا المجدال هدي %  31باعتبدار أن  ،الكرائية تتخذ الطابع الغالدب فدي المجدال الثالدث

نالحظ فدعلدى مسدتوى مديندة القصدر الكبيدر أمدا  ،هدي فدي ومدعية الكدراء % 61ا مدمالكة لسدكنها بين

 من الساكنة هي مالكة لسكنها.%  11ذلك أن  ،العك 

بهدا المجدال الفالحدي هدي فدي أقصدى حددودها. علدى المسدتوى غير أن السرعة التي يمدت  

 3111توجدد حتدى حددود  3771 و 3771مجموعة من التجزئات التي رخد  لهدا مدا بدين  ،القانوني
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هكتددار مددن األرامددي الفالحيددة يطالددب بهددا المكتددب الجهددوي  311مددا يزيددد عددن  جمددود.فددي حالددة 

الددب بهددا الجماعددات المحليددة لقصددر البجيددر الفالحددي بدداللكوس. أرامددي أخددرى غابويددة تط لالسددتثمار

 كأرامي سلبت منها.

النموذج القصري يومح كيف استطاع اإلطار المحلي في "غياب الدولة والمعمر" أن يدبر 

مسألة العقار بكيفية معقلنة تتماشى وطبيعة االقتصاد والمجتمع المحلي الدذي يمثلده. فمدن خدالل هويدة 

ذلدك أنهدا كاندت تتقاسدم  ،طية القصرية أن تندتج القيمدة المضدافةاستطاعت األرستقرا متجذرةمشتركة 

ن اللغددة اتقددا مددن ،فالفاعددل رغددم إمكانياتدده .همددوم إطارهددا المحلددي وتعمددل علددى تنميتدده بمنطددق محلددي

كان يجوب األسواق ويتعامل بدالخبزة وبدالخم  ويشدتري بالمدد  ،ملك الحصانة البرلمانيةتو اإلسبانية

  يحاول التشدق باللغة األجنبية في معامالته وصفقاته ألنه يحمل مشروعا.والثمن ويلب  الجلباب وال

 اتمةخ
 في بعدها المادي المجرد وفي غياب المراقبة في وقت أصبح معولمدا االستثماريةإن التنمية 

 1975-2000د تعصف بما تخططه الدولة نفسها وباألحرى ما لم تخططده بعدد. المشدروع السدكري ق

" أصدبح bio" السدليمة بيئيدا ومجال اللكدوس الغندي بمائده ومرعداه ومنتجاتده ،فشل قبل أن يخوص 

 ميعة فالحية لإلسبان ينتجون بها ما ينافسوننا به اقتصاديا.

مسددالة العقددار إذن مسددألة سياسددية يتحمددل فيهددا اإلطددار المحلددي جددزءا مددن المسدد ولية عندددما 

ضلتها فدي حدل معضدلة إعدداد التدراب العرض والطلب بمنطق الزبونية لكن حل مع قانونينخرط في 

عنددما وعندما أرادت الدولة إعادة بناء أكادير حلت مشكل العقدار،  ؟ ألن المسألة هي مسألة ماذا نريد

عندددما أرادت بندداء ميندداء طنجددة المتوسددطي حلددت وأرادت بندداء الطريددق السدديار حلددت مشددكلة العقددار، 

فعلدت  االجتماعيخ العقار العسكري لفائدة السكن عندما أرادت مومشكلة العقار بمنطقها وأساليبها، 

 .وبالمدن غير المخزنية ؟ االجتماعيلماذا يستعصي األمر عندما يتعلق بالمشروع فذلك. 
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