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:iÈµdG ¿óŸG RGƒMCÉH øjóªàdG �Éµ°TCGh …ô°†³G ™°SƒàdG
  IQÉ“-•ÉHôdG á«MÉ°†H �«àYG ÚY áYÉªL ádÉM 

عبدالعايل فاتح*

ملخــص:
تدخل النطاقات اليت حتيط مبدينيت الرباط ومتارة٬، من اجلنوب واجلنوب الغريب والشرقي٬، ضمن املجاالت 
الضاحوية املتميزة على مستوى الدينامية الدميغرافية واإلقتصادية واملجالية... املكونة من بعض اجلماعات 
حضرية  مراكز  عدة  حتتضن  اليت  الصباح...)٬،  عزة٬،  أم  املرته٬،  زعري٬،  حيي  سيدي  اخلري٬،  (مرس  القروية 
املجاالت  هذه  سامهت  وقد  زعري).  حيي  سيدي  اخلري٬،  مرس  اعتيق٬،  عني  العودة٬،  (عني  ناشئة  وقروية 
الريفية احلضرية٬، بشكل كبري ومباشر يف خلخلة البىن اإلجتماعية واإلقتصادية التقليدية٬، وفتحت املجال 
اعتيق  عني  وتعترب  الصناعية...  الوحدات  وتوطني  الفالحي  املجال  وقضم  والعمران  للبناء  مصراعيه  على 
البحث٬،  هذا  وإلجناز  االخرية.  السنوات  خالل  كبرية  دميغرافية  طفرة  عرفت  اليت  اجلماعات  بني  من 
الرباط  ضاحية  حول  ميدانية  وبتحريات  الكربى٬،  املدن  بضواحي  مرتبطة  أحباث  على  باالطالع  قمنا 
إليها. توصلنا  اليت  اخلالصات  من  جزءا  نقدم  منها  املستمد  املقال  هذا  ويف  أطروحتنا.  يف  موثقة  متارة٬، 

التحوالت  الضاحوي٬،  التمدين  الكربى٬،  املدن  ضواحي  للرباط متارة٬،  احلضري  التكتل  مفتاحة:  كلمات 
املجالية٬، املراكز الناشئة٬، استهالك املجال الفالحي. 

Résumé :

Les espaces limitrophes de l'agglomération de Rabat-Temara constituent la banlieue par 
excellence de la capitale politique du pays. Composée des communes rurales (Mers Al Kheir, 
Sidi Yahia Zaer, Menzeh, Sabbah…) et des petits centres urbains (Ain Aouda, Ain Atig, Mers Al 
Kheir, Sidi Yahia Zaer). Cette banlieue  située sur l'axe métropolitain atlantique vital : Tanger-
Jorf Lasfar, se caractérise par une forte dynamique démographique, économique et spatiale… 
ce qui a contribué au grignotage des terres agricoles, à l'ouverture de nouveaux terrains à 
l'urbanisme, à la vague de la construction, et à la localisation des unités industrielles. Le centre 
d'Ain Atig est un exemple typique de cette métamorphose rapide.

Mots clés : Agglomération de Rabat-Temara, banlieue des grandes villes, urbanisation des 
campagnes, dynamique spatiale, centres émergents, consommation des terres agricoles, Ain 
Atig.

 * أستاذ باحث٬، منسق جمموعة البحث حول األرياف٬، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية٬، جامعة حممد اخلامس٬، الرباط   
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مقـدمـة
مراكز  منو  عن  أسفرت  سريعة٬،  حتوالت  (الرباط-سال-متارة)٬،  الكربى  الرباط  ضاحية  عرفت 
حضرية عديدة عززت بشكل كبري من مكانة التكتل احلضري املمتد بني بوقنادل والصخريات. فقد 
سامهت هذه املراكز يف هيكلة املجال الضاحوي الذي عرف بدوره خالل العقدين األخريين٬، دينامية 
عمرانية ودميغرافية كان هلا أثر واضح على توزيع السكان واملرافق؛ مما ساعد على ارتقاء بعض املراكز 
إىل مصاف البلديات٬، كما هو الشأن بالنسبة لعني اعتيق اليت كانت٬، إىل عهد قريب٬، تشكل «سلة 

خضروات» لتغذية مدينة الرباط.
جيمع  حضري  جتمع  ذات  حضرية  مجاعة  إىل  قروية  مجاعة  من  اعتيق  لعني  السريع  االنتقال  إن 
بني السكن واألنشطة اإلقتصادية٬، خاصة منها الصناعة٬، سيساهم يف تقوية اجلهاز احلضري ملجال 
تكتل الرباط-سال-متارة٬، ويعزز مكانته ضمن املحور األطلنيت املمتد بني ميناء طنجة املتوسط واجلرف 

األصفر.
العقاريون  واملضاربون  املنعشون  فتئ  ما  اليت  املتسارعة٬،  التحوالت  هلذه  كان  ذلك٬،  رغم  لكن 
واملنتخبون يؤججون هليبها٬، آثارا على استعماالت املجال باجلماعة٬، من خالل فتح عدة مناطق جديدة 
ومتفرقة للتعمري٬، موجهة خاصة للسكن٬، ترتب عنها تراجع كبري يف مساحة األراضي الصاحلة للزراعة 
وتدهور املجال الغابوي...؛ فأين تتجلى مظاهر التحوالت املجالية باجلماعة احلضرية لعني اعتيق؟ وما 
هي آثارها على النشاط الفالحي وعلى البنية املهنية للسكان؟ وما هو دور الفاعلني يف هذه التحوالت؟

سنحاول من خالل هذا املقال إبراز آليات نشأة مركز عني اعتيق ومناقشة مظاهر التحوالت 
املجالية واإلقتصادية والعمرانية باجلماعة احلضرية ككل؛ معتمدين يف ذلك على نتائج البحث امليداين 
الذي أعد يف إطار حتضري أطروحة دكتوراه (1)، وعلى التتبع املستمر ملجريات التحوالت باملجال 

الضاحوي لتكتل الرباط-ومتارة.

1. الدينامية احلضرية بالرباط الكربى ودورها يف نشأة عني اعتيق 
1.1 السياق العام وخماض التشكيل بتكتل الرباط-سال-متارة   

إىل حدود سبعينيات القرن املاضي٬، متيزت الشبكة احلضرية للرباط الكربى٬، بضعفها وتالشيها؛ 
حيث شكلت العدوتان الرباط وسال٬، الواقعتان على الساحل األطلنيت أهم مكونا:ا٬، مع وجود بعض 
املراكز القروية الصغرية اليت تدور يف فلكهما٬، كبوقنادل مشاال ومتارة جنوبا٬، فضال عن مراكز قروية 

1. جزء كبري من هذا املقال مستمد من خالصات أطروحتنا اليت نوقشت يوم 23 شهر ماي من سنة 2013. للتوسع 
أكثر٬، يرجع إىل: فاتح عبدالعايل٬، آليات وأشكال التوسع احلضري وانعكاساته على متارة وضاحيتها٬، أطروحة دكتوراه 
يف اجلغرافيا٬، وحدة التكوين والبحث «التنمية املحلية و:يئة املجال الريفي بلدان املغرب العريب»٬، شعبة اجلغرافيا٬، كلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية٬، جامعة حممد اخلامس أكدال٬، الرباط٬، السنة اجلامعية ٬2013، 340 ص٬، تأطري أ. موسى 

كرزازي وأ. املختار األكحل٬، (غري منشورة).
 * أشكر أ.موسى كرزازي وأ. حممد حرتاز لتفضلهما بقراءة وإبداء بعض املالحظات اجلوهرية حول هذا املقال.
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جنينية يف اجلنوب الشرقي٬، أغلبها أسواقا أسبوعية: كعني العودة٬، سيدي حيي زعري وأحد الرباشوة 
(Fateh, A., 2010). لكن منذ عقد مثانينات القرن املاضي٬، وخاصة مع بداية القرن احلايل سيعرف 
التجمع احلضري الرباط-سال ومتارة٬، حتوال نوعيا. فمدينة الرباط عرفت تراجعا واضحا على مستوى 
متوسط معدل الزيادة السكانية٬، الذي بلغ 0.8- %. كما شهدت مدينة سال منوا دميغرافيا مهما (3.6 
الطبيعية  والزيادة  كبري٬،  بشكل  املدينة  على  املتواصلة  اهلجرة  فيه  سامهت  و 2014)٬،  بني 2004   %
جديدة  جماالت  بفتح  البناء  حركة  وازدهار  مواصالت٬،  حماور  توفر  إىل  إضافة  احلضرية٬،  للساكنة 
للتعمري يف اجتاه الشرق والشمال الغريب (بوقنادل وسيدي الطييب)٬، منها ما هو قانوين ومنها ما هو 

غري قانوين؛ توفر عروضا سكنية متنوعة ويف متناول األسر ذات الدخل املتواضع (خريطة 1).

جدول 1:  تطور حجم الساكنة احلضرية بالتكتل احلضري للرباط-سال-متارة

 õcGôŸGh ¿óŸG

ájö†¸G

Sƒàe �ó©e°§ عدد السكان (نسمة)

 á«fÉµ°ùdG IOÉjõdG

  2004 h 1994 ÚH

(%)

 §°Sƒàe �ó©e

 á«fÉµ°ùdG IOÉjõdG

 2014 h 2004 ÚH

(%)
1982199420042014

0.8-5186166234576279325778270.1الرباط

3063554750446450589156583.13.6سال

632351307932254973135105.63.4متارة

133802959943025597753.83.3الصخريات

218363869245153613.85.2اهلرهورة

35321370825105498166.27.1عني العودة

250786.23.6*17617*15513*8449عني اعتيق

-206172.1---مرس اخلري

سيدي حيي 
-زعري

--10006
--

--29000---تامسنا

248555899314252554.112.4بوقنادل

9884158665.89.8*6581*3600سيدي عالل البحراوي

املصدر: اإلحصاءات العامة للسكان والسكىن لسنوات 2014-2004-1994-1982. 

* اعتمدنا على ساكنة اجلماعة ككل٬، نظرا للدينامية الدميغرافية اليت عرفتها هذه اجلماعات القروية.
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خريطة  1:  تطور احلجم السكاين للمراكز احلضرية لتكتل الرباط- سال- متارة 
بني 1982 و 2014

املصدر: اإلحصاءات العامة للسكان والسكىن لسنوات 2014-2004-1994-1982. 
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أما على مستوى اجلنوب الغريب للرباط٬، عرفت متارة بدورها استمرارا ملسلسل التوسع احلضري٬، 
حيث ارتفع عدد سكاÁا بني 2004 و 2014 من 225497 نسمة إىل 313510 نسمة٬، نتيجة استقباهلا 
لألسر احلضرية القادمة سواء من مدينيت الرباط وسال أو من املجاالت الضاحوية املحيطة yا. ويف 
هذا اإلطار٬، سيشهد املركز احلضري لعني العودة بدوره قفزة نوعية٬، حيث تضاعف عدد سكانه يف 
ظرف 10 سنوات٬، من 25 ألف نسمة إىل حوايل 50 ألف نسمة٬، حمققا بذلك زيادة سنوية وصلت 

إىل 7,1 % خالل العشرية األخرية٬، وهي األعلى على املستوى الضاحوي للتكتل. 

 خريطة 2: املجاالت احلضرية والقروية لعمالة الصخريات متارة
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مل يقف مسلسل التحول املجايل للجماعات الضاحوية للعاصمة عند هذا احلد؛ فبفعل تواصل 
اهلجرة الريفية والضغط الدميغرايف٬، ستضطر السلطات املحلية إىل ترقية مركز عني اعتيق إىل بلدية٬، 
وأحدثت مدن جديدة كتامسنا (خريطة 2)٬، اليت خططت إلستقبال 250 ألف نسمة٬، ضمن تراب 
اجلماعة القروية لسيدي حيي زعري٬، اليت بلغ عدد سكاÁا 30 ألف نسمة حسب إحصاء 2014 يف 

ظرف 11 سنة٬، وتضاف إليها املدينة اجلديدة «الفردوس» بالقرب من عني العودة.
وهكذا يالحظ بشكل ملموس آثار السياسة اليت Áجتها الدولة فيما خيص فتح جماالت جديدة 
للتعمري٬، حيث ستعرف هذه الضاحية تعزيز شبكة املراكز احلضرية٬، اليت تشكل مع  مدن الرباط-

سال- متارة ثاين أكرب تكتل حضري بعد الدار البيضاء.

 2.1.مجاعة عني اعتيق: تعمري قدمي واستغالل جمايل متميز
مل تنشأ اجلماعة القروية لعني اعتيق املتامخة لتمارة من فراغ؛ فهي ذات شحنة تارخيية قوية. إذ تفيد 
احلفريات٬، واألحباث التارخيية٬، بأن اإلنسان عاش وانتشر بكل البالد املمتدة ما بني وادي أيب رقراق 
ووادي أم الربيع٬، منذ عصر ما قبل التاريخ. بدليل ما تزخر به املنطقة٬، وخاصة أجزاءها الساحلية٬، 

من مواقع أثرية وأدوات خلفها اإلنسان القدمي.
كما عرفت استقرار املوحدين الذي تشهد عليه بقايا آثار وأنقاض موقع قصبة الدشرية (2)٬، الواقعة 
شرق مركز عني اعتيق٬، بالقرب من عني اغبولة٬، اليت بناها السلطان عبد املومن املوحدي٬، خالل القرن 
واقتصاديا (األكحل  حضاريا٬،  ازدهارا  وعرفت  للمنطقة٬،  األمن  وتوفري  ملراقبة  امليالدي  عشر  الثاين 
م.٬، ٬2004، ص 20)٬، وكانت طيلة العصر الوسيط٬، تسمى ببالد تامسنا٬، أي «السهل املنبسط». 
من جهة أخرى٬، فإن غىن عني اعتيق باملوارد املائية٬، خاصة العيون (عني اعتيق٬، وعني اغبولة...) 
ساهم بدوره يف االستقرار البشري٬، ويف تزويد مدينة الرباط وقصبة األوداية باملاء الشروب والري إىل 
حدود بداية القرن العشرين٬، بواسطة ساقيتني٬، الزالت بقايامها األثرية شاهدة على ذلك ضمن احلزام 

األخضر٬، الفاصل بني الرباط ومتارة. 
تتمكن  قدمي)٬،مل  بشري  (استقرار  التارخيية  ومحولتها  املياه)  (وفرة  الطبيعية  مؤهال:ا  رغم  لكن 
املنطقة من إفراز وتطوير مدن ومراكز قادرة على هيكلة املجال اخللفي للرباط خالل الفترات التارخيية 

املاضية. ومل يتأتى هلا ذلك إال بعد العقدين األخريين من القرن املاضي وبداية القرن احلايل.

الذي  اخلاص٬،  امللك  عليها  يغلب  اليت  العقارية  وبوضعيتها  الفالحي٬،  بطابعها  اعتيق  عني  تتميز 
يوجد يف حوزة ساكنة قبيلة العرب٬، املتمرسة على النشاط الفالحي٬، على عكس متارة٬، حيث تسود 

2. موقع الدشرية معلمة تارخيية مرتبة يف الئحة التراث الوطين من طرف وزارة الثقافة٬، مبقتضى املرسوم رقم 137 - 11-2 
بتاريخ 29 يونيو ٬2011، منشور باجلريدة الرمسية عدد ٬5961، 8 يوليوز 2011.



115

وإستغالهلا  داخلها  اآلبار  وحفر  أراضيهم  باستصالح  العرب  قبيلة  أفراد  اهتم  وقد  الكيش.  أراضي 
فالحية٬،  غري  أنشطة  عدة  وممارسة  والكروم٬،  اخلضروات  من  أنواع  عدة  إنتاج  عرب  مكثف  بشكل 

الشيء الذي أدى إىل ارتفاع مردوديتها الفالحية من جهة٬، مث قيمتها العقارية من جهة ثانية.

 3.1.منو دميغرايف متغري يف الزمان واملكان للجماعة

يف بداية القرن ٬21، عرفت اجلماعة حتوالت جمالية مهمة مهت القطاع اإلقتصادي والعقاري...٬، 
مبركز عني  السكان لإلقامة yا٬، خاصة  عريضة من  إلستقطاب فئات  مصراعيه  ستفتح الباب على 
«اجلمايكا»٬، وجافيل٬، واهلامشي٬، أو  اعتيق٬، سواء ضمن األحياء الصفيحية كدوار اجلديد٬، املسمى 
بتجزيئات سكنية وبالعمارات اليت عرفت انتشارا واسعا باجلماعة. وهو األمر الذي سيدفع السلطات 
إىل اختاذ عدة إجراءات تقنية من أجل إجياد حل هلذه الدينامية املجالية غري املخطط هلا٬، بوضع حدود 
ملركز عني اعتيق الناشئ وتغطيته بتصميم للتهيئة وهيكلة املنطقة الصناعية لوادي يكم يف مرحلة أوىل٬، 
مث ترقية اجلماعة إىل بلدية يف مرحلة ثانية. لقد لعبت هذه القرارات دورا مهما يف التحول املجايل 

لعني اعتيق. 
لقد تطور عدد سكان عني اعتيق من حوايل 8446 نسمة سنة 1982 إىل 17.688 نسمة سنة 2004 
ليبلغ 25.078 ن سنة ٬2014، مبتوسط زيادة سنوية وصلت إىل 3.1 % بني 1982 و2004 و3.6 % بني 

2004 و٬2014، كما عرف جماهلا املبين توسعا كبريا. 

تستطع  مل  اليت  الوحيدة٬،  القروية  اجلماعات  بني  من  تعترب  اعتيق  عني  كانت  سنة ٬2000،  قبل   
أن تسجل زيادة دميغرافية مهمة٬، مقارنة مع مثيال:ا٬، كمرس اخلري٬، وسيدي حيي زعري٬، وأم عزة٬، 
والصباح (جدول 2). فقد حققت أضعف متوسط زيادة على صعيد عمالة الصخريات متارة٬، بل 
على  املسجلة  السنوية  الزيادة  متوسط  من  تقترب  فزياد:ا٬،  ومتارة.  وسال  الرباط  احلضري  بالتكتل 
الصعيد الوطين بني 1994 و2004 (1.4 %). لكنها ال تصل إىل مستوى متوسط الزيادة احلاصلة على 
صعيد اجلماعات القروية التابعة لعمالة الصخريات متارة٬، (3.5 %) بني 1994 و٬2004، و4.2 % بني 
2004 و2014. ومل يتراجع املعدل ليكون سلبيا كما هو حال جبماعة أم عزة (5.2 - %)٬، عندما اقتطع 

جزء منها ومت إحلاقه مبدينة عني عودة.
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جدول 2: تطور النمو السكاين لبعض اجلماعات الضاحوية لتمارة

اجلماعات القروية
معدل متوسط الزيادة عدد  السكان ( بالنسمة)

السكانية بني 1994 
و 2004 (%)

معدل متوسط الزيادة 
السكانية بني 2004

و 2014 (%) 1982199420042014

84461551317688250781,33.6عني اعتيق (أ) 

5071666514488206178,13.6مرس اخلري

128071928528773296714,10.1سيدي حيي زعري

--28119--- تامسنا (مدينة جديدة)

      5.2-  529582041053061972,5أم عزة

373846375999113702,66.6املرته

88531001112912150292.61.5الصباح

3913964315903901360813.54.2املجموع

املصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكىن٬، 1982 و1994 و2004 و2014

ميكن تفسري ضعف هذه الوترية مبجموعة من العوامل٬، منها على اخلصوص أن مجاعة عني اعتيق٬، 
خالل عقد الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي٬، مل تكن ذات دينامية عمرانية ودميغرافية٬، بل جماال 
فالحيا بامتياز٬، يتوفر على أراضي ذات جودة فالحية جد عالية٬، تزود املدن الكربى باخلضروات٬، 
خاصة الرباط٬، متارة٬، الدارالبيضاء واخلارج٬، مما جعلها يف منأى عن حركات اهلجرة والتوافد.كما 
أن انتعاش سوق السكن العشوائي بتمارة ومرس اخلري وسيدي حيي زعري٬، وعني العودة٬، وسهولة 

احلصول على مسكن yا٬، حافظ إىل حد ما على طابعها الفالحي.

2.تعدد آليات نشأة مركز عني اعتيق 
نظرا ألنشطتها املتنوعة وموقعها اإلستراتيجي وجودة الطرق اليت ختترقها٬، بقيت اجلماعة القروية لعني 
اعتيق٬، مرتبطة ارتباطا قويا مبدينيت الرباط ومتارة٬، ورغم ذلك ظلت حمتفظة بوظيفتها الفالحية٬، غري أن 
هذه الوضعية سرعان ما ستعرف تراجعا نتيجة لتمركز األنشطة الصناعية باملنطقة وفتح مناطق للتعمري yا. 

أ. ارتقت عني اعتيق إىل مصاف البلديات سنة 2009.
ب. هذه الزيادة السلبية تفسر بترحيل سكان بعض الدواوير من اجلماعة القروية أم عزة إىل مركز عني العودة يف إطار 

سياسة حمارية السكن غري الالئق.
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1.2. إختراق امللكية احلضرية للضاحية وتراجع النشاط الفالحي 

ومتارة٬،  للرباط  الغريب  اجلنويب  بالظهري  احلضري  الرأمسال  تغلغل  األخرية٬،  الثالث  العقود  خالل 
الرباط  من  وخاصة  حضري٬،  أصل  من  هم  املستجوبني  الفالحني  من   %  6 أن  إذ  كبري؛  بشكل 
واملحمدية والدار البيضاء. ومتثلت أبرز مظاهر التغلغل يف شراء األراضي الفالحية من طرف املواطنني 
املغاربة٬، وبعض املقيمني األجانب من دول اخلليج الذين أقاموا yا دورا سكنية فخمة٬، حولت إىل 

إقامات ثانوية أو رئيسية وسط ضيعات كبرية. 
ويعرب الوضع اجلديد عن القيمة املضافة اليت يشكلها هذا النوع من السكن٬، على شكل ضيعات 
كبرية «Fermes». فأغلب هذه امللكيات عبارة عن رأمسال خارجي عن املنطقة٬، ساهم يف الرفع من 
القيمة املالية لألراضي الفالحية٬، وأجج حدة املضاربة العقارية بشكل ملفت لإلنتباه؛ كما هو الشأن 

بأحواز مراكش (املباركي٬، ح.٬، ٬2007، ص 66) واملحمدية (األكحل٬، م.٬،  ٬2005، ص 61).
ارتفعت yا  حيث  العمراين٬،  مسارها  يف  جديدة  مرحلة  دخلت  اعتيق  عني  مجاعة  أن  النتيجة٬، 
تدرجييا طلبات رخص البناء نتيجة فتح جزء كبري من األراضي الفالحية للتعمري٬، وهكذا ارتفع عدد 
الطلبات ما بني 2006 و2012 إىل 475 أي ما ميثل 4 مرات عدد الرخص خالل الفترة املمتدة بني 

1992 و 2000 (جدول 3).

 جدول 3: تطور عدد رخص البناء بعني اعتيق

عدد رخص البناءالسنوات
1983 - 199245

2000 - 1992125

2012 - 2004475

  املصدر: مصلحة التصاميم٬، مجاعة عني اعتيق٬، جرد ملفات رخص البناء فرباير 2012 

2.2. القطاع الصناعي، عامل جذب قوي للسكان

يعترب النشاط الصناعي بعني اعتيق من بني أهم اآلليات النشيطة٬، اليت سامهت يف ازدهار احلركة 
العمرانية وحتويل القاعدة اإلقتصادية باجلماعة٬، اليت كانت ترتكز على اإلنتاج الفالحي البقلي. فبحكم 
موقعها بني العاصمتني االقتصادية والسياسية٬، متكنت اجلماعة من استقبال وحدات صناعية متنوعة 
التخصصات (مواد البناء٬، الصناعة احلديدية٬، والبالستيكية والغذائية...)٬، سواء بشكل مركز ضمن احلزام 
الصناعي٬، أو بشكل منتشر وسط اإلستغالليات الفالحية٬، سامهت بشكل كبري يف دينامية مركز عني 
.(Fateh, A.; Kerzazi, M., 2011) اعتيق٬، الذي استقرت به يد عاملة ذات أصول جغرافية خمتلفة
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3.2.عني اعتيق: من مركز قروي إىل بلدية

صنف التقسيم اجلماعي لعمالة الصخريات-متارة لسنة 1983 عني اعتيق كجماعة قروية ضاحوية 
من  اجلزء  هذا  يعرف  بدأ  املاضي٬،  القرن  من  التسعينيات  عقد  خالل  لكن  متارة.  غرب  جنوب 
الضاحية بعض التحوالت املجالية (خريطة 3)٬، دفع السلطات املنتخبة إىل املطالبة بإحداث مركز 
حضري حمدد٬، لدعم األنشطة الفالحية باملنطقة وجلب اإلستثمار يف امليدان الصناعي وقطاع السكن. 
وإستجابة لذلك مت إحداث مركز حمدد داخل اجلماعة القروية لعني اعتيق سنة 1997 على مساحة 
بتصميم  تغطيته  بعد  البعيد٬،  املدى  على  نسمة   36.000 حبوايل  تقدر  استيعابية  بطاقة  هكتار٬،   200
التهيئة وسيكون هذا اإلجراء مبثابة مفتاح اجلماعة للزحف العمراين٬، إذ قامت بعد ذلك بتوسيع املدار 
احلضري٬، ليشمل جزءا من التراب املخصص للنشاط الفالحي٬، و:يئة 11 هكتار إضافية لتوسيع النطاق 
الصناعي األول واستقبال وحدات صناعية صغرية ومتوسطة احلجم٬، متخصصة يف الصناعة الفالحية 

والكيماوية ويف التكنولوجيا (3).
بالنسبة لتصميم التهيئة األول لعني اعتيق (1997 - 2007) مل حيقق جناحا مهما٬، إذ مل تتجاوز نسبة 
اإلجناز به 10 %. الشيء الذي دفع باملنتخبني إىل املطالبة بتغيري معظم مقتضياته. وبتاريخ 15 نونرب 
2006 اختذ املجلس القروي قرارا يقضي باملوافقة على :ييء الدراسات الالزمة إلعداد تصميم :يئة 

جديد٬، يأخذ بعني اإلعتبار مقترحات املنتخبني واملنعشني العقاريني.(4)
اجلماعة  إقرار   2009 سنة  سيتم  واجلماعةككل  املركز  سيعرفها  اليت  احلضرية  للدينامية  ونتيجة   
مما  مكانته  تعزيز  يف  للمركز  اإلداري  اإلرتقاء  هذا  ساهم  وقد  حضرية.  مجاعة  اعتيق  لعني  القروية 
انعكس بشكل كبري على الدينامية الدميغرافية وحركة العمران به٬، وسامهت يف تسريع وترية التجزىء 
والبناء داخله. فطالب املجلس بإعادة الدراسة من جديد. وبتاريخ 2012 باشرت الوكالة احلضرية 

دراسة تصميم التهيئة اجلديد.

3. Projet de Plan d'aménagement d'Ain Atig et de la zone de réserve foncière de Harhoura,
     Règlement d'aménagement, Février, 2000 version CTL. P.7 

4. مونغرافية اجلماعة القروية لعني عتيق٬، 2009. 
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3. مظاهر حتوالت عميقة حبماعة عني اعتيق 

1.3.البنية املهنية: تراجع املهن الفالحية  

كانت تشغل الساكنة النشيطة حسب إحصاء 2004 نسبة مهمة على مستوى اجلماعة٬، تقدر ب 
40%٬، (الذكور 58 %٬، اإلناث 20 %)٬، ويشتغل أغلبها يف القطاع الفالحي. لكن خالل السنوات 
األخرية٬، أصبح هذا القطاع يعرف بعض التراجع٬، لصاحل قطاعات أخرى كالتجارة٬، والصناعة٬، والعقار 

والبناء...
  جدول 4 : النشيطون جبماعة عني اعتيق حسب القطاعات  

%عددقطاعات النشاط

324331,62الفالحة

480,47املعادن

147614,39الصناعة

340,33الطاقة والكهرباء واملاء

143113,95البناء

110610,78التجارة

5235,10النقل واملواصالت

8368,15اخلدمات

104810,22اإلدارة

5124,99 انشطة مزاولة خارج التراب الوطين

10257100املجموع

      املصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكىن٬، 2004 

وختلي  العقارية٬،  املضاربة  نتيجة  الفالحية  األراضي  جتميد  إىل  الفالحي  النشاط  تراجع  يعزى 
الفالحني أÁم يرغبون يف تغيري هذا النشاط  األراضي٬، حيث أكد 42 % من  الفالحني عن حرث 
بنشاط آخر٬، نظرا لضعف املردودية من جهة٬، وارتفاع أمثنة العقارات املشمولة بتصميم التهيئة٬، إضافة 

إىل تطلع فئات واسعة من الشباب ملمارسة أنشطة أقل جهدا٬، وأكثر رحبا...(جدول 5)
كما وجدت الفئة النشيطة الشابة ضالتها يف املضاربة العقارية٬، واليت استهوت كذلك الكثري من 
الفالحني٬، وخاصة املالكني الكبار ذوي النفوذ باملنطقة٬، حبيث أصبح معظم الفالحني يضغطون لفتح 
أراضيهم للتعمري من أجل اإلستفادة من املبالغ الضخمة اليت تدرها األرض الفالحية املجهزة واملهيأة 

للعمران.
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جدول 5: توزيع الفالحني الراغبني يف تغيري النشاط الفالحي حسب حجم اإلستغاللية 
(باهلكتار) جبماعة عني اعتيق

حجم 
االستغاللية 

فئات حجم االستغالليات
وع
جم
امل

% 10 فأكثر7-510-27-5أقل من 2

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

2875.68215.38763.64466.672254357.33نعم

924.321184.62436.36233.336273242.67ال

3710013100111006100810075100املجموع

 املصدر: عبد العايل فاتح٬، اطروحة الدكتواره٬،  2013 (حبث ميداين)

منهم               وحسب اإلستطالع امليداين٬، فإن 57 % من الفالحني يرغبون يف تغيري النشاط الفالحي٬، 
65 % ميلكون أقل من  2  ٬، و 14 % أكثر من 7   . أما خبصوص الذين يتشبثون مبمارسة نشاطهم 

 . الفالحي فإن 62.5 % هلم أقل من 5  ٬، وفقط 19 % من الفالحني هلم أكثر من 10 
كما يعترب 65.5 % من الفالحني٬، أن عملية زحف التمدين على األراضي الفالحية إجيابية٬، بينما 

34.6 % يصرحون على أÁا ظاهرة سلبية (جدول 6). 

جدول 6 :  موقف الفالح من عملية زحف البناء على األراضي الفالحية جبماعة عني اعتيق   

املجاالت اإلتنية 
(الفخدات)

سلبيةإجيابية
%عدد%عدد

1938.780623.08أوالد عامر

918.370415.38أوالد سالمة

1734.690519.23أوالد عكبة

48.161142.31األواللدة الشرقية

4910026100املجموع

املصدر: عبد العايل فاتح٬، اطروحة الدكتواره٬،  2013  (حبث ميداين)

2.3. تغري يف طبيعة السكن وتزايد عدد التجزيئات

عرفت املنطقة بانتشار السكن الريفي املرتبط بالضيعات الفالحية٬، والذي كان يف الغالب عبارة 
عن نواالت ودور ريفية صلبة مشيدة باإلمسنت. لكن خالل الثمانينيات من القرن املاضي٬، ومع موجة 
مجاعة عني اعتيق بروز أوىل أحياء الصفيح اليت استقرت جبوار  اجلفاف اليت عمت البالد٬، ستشهد 
احلقول٬، فوق أراضي غري مستغلة٬، تابعة باخلصوص إىل امللك اجلماعي٬، كدوار «جافيل»٬، ودوار 
بعض  صلب  بناء  إىل  تدرجييا  الدواوير  هذه  بعض  حتولت  وقد  ودوار «اجلمايكا»...٬،  «اهلامشي»٬، 

خضوعها لعمليات إعادة اهليكلة.
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 جدول 7: أحياء الصفيح جبماعة عني اعتيق 

املساحة باملتر املربععدد السكان (نسمة)إسم الدوار

72415000اجلديدة

3177500سيدي اهلامشي

33810000صوكا

53315000اهلبيالت

2615000فاطنة

217352500املجموع

املصدر: مشروع تصميم التهيئة اجلماعي لعني اعتيق٬، ابريل 2009 

لعدة  وذلك  األخرية٬،  السنوات  خالل  ترتفع  فتئت  ما  حصته  فإن  القانوين٬،  السكن  خيص  فيما 
أسباب داخلية وخارجية٬، منها٬، على سبيل املثال ال احلصر٬، رغبة السكان يف اإلنتقال من سكن هش 
إىل سكن صلب٬، وإىل ارتفاع يف وترية عمليات البناء٬، اليت متت يف إطار جتزيئات سكنية داخل املدار 
احلضري ملركز عني اعتيق منذ 1992. كما أن ارتفاع مثن العقار مبدينة متارة٬، جعل من عني اعتيق 

قبلة لألسر ذات الدخل املتوسط والضعيف.

3.3.توسع مسترسل للمجال املبين 

شهدت حركة البناء والتجزىء وترية مهمة٬، خالل العقد األول وبداية العقد الثاين من القرن 
عقد  بداية  بنائها  يف  الشروع  مت  اليت  التجزيئات٬،  أوىل  جتزئة «الشكيل»  وتعترب  والعشرين.  الواحد 
التسعينات. وهي جتزئة قانونية يف ملكية أحد أعيان املنطقة وأحد ممثيليها يف الربملان. وقد ساهم هذا 
األخري بشكل كبري يف فتح تراب اجلماعة يف وجه التعمري٬، حيث وضع ضمن أهدافه االستراتيجية 
شكلوا  الذين  الفالحني٬،  وكبار  األعيان  من  جمموعة  بتضامن  بلدية  إىل  قروية  مجاعة  من  حتويلها 
لويب٬، للضغط على السلطات. ونتيجة هلذا الضغط سيتم ترقية اجلماعة إىل بلدية بفتح عقارها للبناء 

والتعمري٬، وفق ما نصت عليه مقتضيات تصميم التهيئة األخري وكذلك اإلستثتاء.
إن دخول األعيان واملالكني لألراضي الفالحية للمجالس اجلماعية٬، وتسيري شؤوÁا خاصة٬، يعترب 
مسة من مسات التحوالت اليت شهد:ا اللعبة السياسية املحلية اليت عرفها حقل التدبري املحلي خالل 

.(Abouhani, A., 2006, p.61) العقود الثالثة األخرية باملغرب
االموال  رؤوس  ذوي  املستثمرين  من  منعشيه  أغلب  يتكون  الذي  اخلاص٬،  القطاع  ساهم  كما 
شركة  وخاصة  باجلماعة٬،  البناء  محى  فتيل  وإشعال  البناء٬،  حركة  تنشيط  يف  كبري٬،  بشكل  املحلية٬، 
النجم العقاري اليت رخص هلا ببناء 700 شقة إقتصادية. كما سامهت املؤسسات العمومية «إيراك 
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الشمال الغريب» سابقا٬، وجمموعة العمران حاليا٬، يف جتهيز 11 هكتار٬، إلعادة إسكان 560 أسرة تقيم 
بدور الصفيح داخل تراب اجلماعة. ويتجاوز عدد التجزيئات املرخصة هلا 60 جتزئة (2015)٬، منها 
ما مت استكمال :يئتها٬، ومنها ما مل يشرع فيه٬، بعد. وبذلك ستصبح اجلماعة عبارة عن ورش مفتوح 
يزدهر فيه البناء وتغيب فيه اجلودة احلضرية٬، لكون املدينة تشيد عن طريق جتزيئات متجاورة دون 

تنظيم حمكم يف إطار رؤية عمرانية شاملة (خريطة 4).

خريطة 4: التجزيئات السكنية مبركز عني اعتيق

‹É©dG óÑY —Éa OGóYEG øe á£jôN
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لقد استقطبت مجاعة عني اعتيق منذ إرتقائها إىل بلدية (2009) عددا  كبريا من األسر. وقد شهد جماهلا 
فتح عدد من التجزيئات وإقامة جمموعة من التجهيزات٬، لتصبح اجلماعة من بني اجلماعات األكثر دينامية 

على مستوى الضاحية اجلنوبية الغربية٬، وكمتنفس مهم لكل من الرباط ومتارة. 
إن التوسع احلايل لعني اعتيق٬، يتم بشكل طويل على جنبات الطريق الرئيسية رقم ٬1، ويتجه عمقا٬، 
ممتدا بذلك على املجاالت الفالحية وفق ما سنته خمططات التعمري٬، خاصة املخطط التوجيهي لسنة 

على سيناريو التمدين اخلطي.  ٬1995، الذي ركز 

مساكن  عن  تبحث  اليت  لألسر  السكن  يوفر  جماال  كوÁا  يف  اعتيق٬،  عني  مجاعة  أمهية  تتجلى 
تتالءم مع دخلها٬، وفرص للشغل بالنسبة للنازحني٬، ومالذا مرحبا للمستثمرين الصناعيني واملضاربني 
اجلماعة  باحتضان  تتطور  فتئت  ما  مهمة٬،  شغل  مناصب  يوفر  مهم٬،  قطاع  فالصناعة  العقاريني٬، 
لوحدات صناعية٬، ضمن حزامها الصناعي وضمن جماهلا الشاسع٬، واستقبال وحدات إنتاج الدواجن 

وتلفيف اخلضروات.
وبصفة عامة٬، فإن التحول السريع لعني اعتيق من مركز قروي مث بلدية جتسد عرب مظهرين٬، مظهر 

اجيايب٬، ومظهر سليب:
-�متثل املظهر اإلجيايب٬، يف تطوير وتدعيم القاعدة اإلقتصادية املرتكزة على الفالحة٬، وتعزيز النشاط 
وظيفة  تطوير  مت  كما  واخلدمات٬،  كالصناعة٬،  معهودة٬،  غري  بأنشطة  بالضاحية  اإلقتصادي 
السكن٬، بالترخيص إلقامة دور سكنية راقية وسط احلقول أو الترخيص بإحداث التجزيئات 

داخل املركز ؛
-� بينما جتسد املظهر السليب٬، يف طفح املجال املبين واستهالك سريع للمجال٬، مع حتويل وظيفة 
األراضي من اإلنتاج الفالحي إىل وظائف عديدة. وقد مت هذا التحول السليب باألساس٬، عرب 
قناة التعمري٬، واملضاربة العقارية؛ اليت مل تأخذ بعني اإلعتبار أمهية احلفاظ على املوروث الطبيعي٬، 

املتجسد يف التربة اخلصبة اليت تزخر yا األراضي الفالحية.
الالمباالة٬،    وقد خضعت سياسة تدبري املجاالت الضاحوية باملغرب إىل حد اآلن لكثري من 
تركت هذه املجاالت اليت تعتربها الدولة هامشية من حيث مركزيتها احلضرية واإلقتصادية٬، 
حيث تتدخل يف تدبريها عدة أطراف غالبا ما تتعارض أهدافها٬، وتقع فيما بينها منافسة حادة 
تنتج عنها خريطة إجتماعية متباينة وتبعات جمالية خطرية وانعكاسات بيئية ال تتالءم والتعمري 
.(1 (خطاطة  فعالة  جمالية  استراتيجية  أو  عملية  كل  قوام  يشكل  أن  ينبغي  الذي  املستدام٬، 
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خطاطة 1: تمفصل تدبير المجاالت الضاحوية بالتنمية المستدامة

 سياسة  تدبير
المجاالت الضاحوية

 التخطيط
الحضري

  سياسة
المدن الجديدة

الفردوس

 سياسة
النطاقات الصناعية

 النطاق
الصناعي لعين اعتيق

بيئية  أمن
غذائي إقتصادية إجتماعية

األراضي الفالحية

الدولة، الجماعات المحلية

  سياسة
 المناطق العمرانية

الجديدة
 المنطقة

 العمرانية  الجديدة
 سيدي العربي بعين

العودة

 النطاق
الصناعي لعين العودة

 مشروع
    النطاق الصناعي لتامسنا

المضاربون

إقتصادية

 أبعاد استهالك
المجال

خطاطة من وضع  الباحث عبدالعالي فاتح، 2013

 تامسنا

 سياسة
المراكز الحضرية

األراضي الفالحية

أراضي الخواص

 إستنفاذ اإلحتياطي
العقاري

المضاربة العقارية

إستنفاذ اإلح
العقاار

المضاربة العقارية

أراضي الدولة
ات المحلية

المضاربون

المنعشون  العقاربون

أبعاد اس
المج

ستهالك
جال

الم

استهالك المجال 

أبعاد إيجابية

سياسة التوفيق

التنمية المستدامة/ التعمير المستدام
 األخذ بعبن اإلعتبار الحاجيات الراهنة للسكان مع ضمان مستقبل األجيال المقبلة

على مستوى االمن الغذائي واإليكولوجي

ي
أمن

غذائي

ك

أبعاد سلبية
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خالصـة
شكلت عني عتيق٬، خالل العقود األخرية٬، ضاحية فالحية حقيقية ملدينيت الرباط ومتارة٬، تزودمها 
باملواد الفالحية (خضر متنوعة وحلوم وألبان...). كما شكلت مالذا ومتنفسا هاما للساكنة احلضرية. 
لكنها اليوم٬، تتجه بسرعة حنو تغيري وظيفتها من ضاحية فالحية إىل ضاحية سكنية وصناعية. وبالتايل٬، 
فهي مطالبة بلعب دور املتنفس العقاري واملنتج النشيط للسكن٬، بكل أنواعه وخاصة من السكن 
االجتماعي؛ باعتبار أن مدينة الرباط ومتارة استنفذتا آخر احتياطا:ما العقارية٬، وصارتا حنو التشبع 
النهائي. إن نقل جزء من الفائض السكاين وحتويله حنو عني عتيق ومرس اخلري وتامسنا والفردوس 

يعترب حال ال حميد عنه.
وبدل  حضري٬،  مشهد  إىل  قروي  فالحي  مشهد  من  املشهد٬،  يف  جذري  انقالب  حدث  لقد 
مشارات خضراء جزئت أراضي وجهزت جتزيئات أضحت جرداء. لكن السؤال الذي كان ينبغي 
أن يطرح٬، بغض النظر عن خطورة التخلي عن الوظيفة الفالحية٬، هو: هل عني اعتيق اليوم قادرة 
على لعب دور اسفنج إلمتصاص تيارات اهلجرة القادمة إىل التجمع احلضري لكل من الرباط-متارة٬، 
وتوفري إطار جمايل٬، سواء من حيث التجهيزات٬، والبنيات التحتية٬، أو من حيث القاعدة االقتصادية٬، 
أو اإلطار املؤسسايت واآلليات التخطيطية ملعاجلة حتديات التدبري احلضري؟ أم أن التعمري هنا سيتخذ 
اجتاها واحدا ال غري٬، هو اإلسكان دون مراعاة استباق ذلك بإحداث قاعدة متينة ومتكاملة وشاملة 

قادرة على التحكم يف رهان التمدن؟
تعترب املقاربة اليت ترمي الدولة من خالهلا إحداث مراكز حضرية وفتح جماالت جديدة للتعمري 
واستهالك أراضي فالحية من أجل حل أزمة السكن٬، يف نظرنا٬، جتربة مهمة وجب أخذها بكثري من 

احلذر٬، قبل أن تتحول إىل ظاهرة خطرية هلا تأثريات سلبية على البيئة. 
نتوقع يف أفق العقد الثالث من هذا القرن٬، إذا مل تتخذ قرارات جمالية صائبة٬، كتوفري بيئة استقبال 
سليمة بيئيا ومالئمة إجتماعيا وإقتصاديا...٬، قادرة على حتقيق تنمية مستدامة توفق بني احلاجيات احلالية 
ستكون هناك آثار سلبية لفتح هذه  للساكنة دون التأثري على احلاجيات املستقبلية لألجيال املقبلة٬، 
والبيئية  واإلجتماعية  واإلقتصادية  املالية  املستويات  كافة  على  التعمري  وجه  يف  الضاحوية  املجاالت 
بضاحية العاصمة٬، لن تستطيع معها الدولة٬، حينئذ٬، إجياد حلول هلا٬، ألÁا وليدة قرارات غري متناسقة 
املصلحة  على  اخلاصة  املصلحة  فيه  غلبت  عقالين٬،  وغري  عشوائي  بشكل  وضعها  مت  مندجمة٬،  وغري 

العامة. 
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