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 هل یحمي التحفیظ العقاري الحق في الملكیة بالمغرب؟

  حالة گیش لودایة.

  

  محمد سموني وأمین بلغازي

 

الخامس محمد السلطان فوت سنة، 73        قبل

تمارة مدینة إلى الرباط مدینة من تمتد         أرض

على الحفاظ أجل من حاربت مقاتلة قبائل         إلى

بوعزة ولد السنة نفس في الملكي،        العرش

گیش تسمى التي المحاربة القبیلة بهذه        الدریسي

  الودایة.

  

بإسم وتسجیلها تحفیظها تم الودایة گیش        أراضي

جعل الذي الشيء هو الودایة، گیش أهل         جماعة

أو للتعرض قابلة وغیر نهائیة األرض        وضعیة

القوانین كل على وضدا ذلك، رغم لكن         النزاع.

الجیش، أراضي لموضوع المقننة      والمراسیم

بشكل عقود، منذ بقعها نزع یتم األرض         فهذه

اإلقتصاد اإلدارة، مصالح خلط عبر       مفترس

من جعل ما وهو متكرر، بشكل        والسیاسة

  بوعزة واآلالف من گیش الودایة أیتام األرض.

  

 "جیش" بال أرض

  

 3 دجنبر 2019

الرابطة الساحلیة الطریق تغطي مطریة       زخات

على ساحلیة (بلدة وهرهورة الرباط مدینتي        بین

فجأة الرباط)، العاصمة قرب األطلسي       الساحل

الدریسي بوعزة تزعج إعالنیة الفتة       تظهر

للسیارة األمامي المقعد في جالسا كان        الذي

أول عند العودة منا لیطلب السائق،        جانب

أرضیة قطعة للتو تجاوزنا لقد طرق،        مفترق

یرینا أن ویرید "گیشالودایة" جماعة       تملكها

لنا السماح إمكانیة من متأكد غیر لكنه         إیاها،

  بالولوج إلى األرض.

  

البناء، موقع تغطي التي المعدنیة اللوحات         على

شركة "إمكان"، شركة إسم قراءة       یمكننا

جروب، كابیتال أبوظبي لمجموعة تابعة       عقاریة

المنعش نفوذ. ذات إماراتیة لعائلة       المملوكة

أكبر المكان، نفس في ببناء، یعد        العقاري

على تجاریا مركزا یضم إفریقیا، في        مشروع

نجوم، خمس فندق متر2، ألف 30        مساحة

سیبنى هذا وكل ومكاتب… فاخرة سكنیة        إقامات

  على أرض تم نزعها بشكل ظالم.

  

  

قبل من نهائي قضائي قرار صدور رغم         وذلك

حكم عبر قضت التي بالرباط المدنیة        المحكمة

إماراتیة عقاریة شركة من 2009 سنة        نهائي

واإلفراغ البناء وقف سفیر إعمار اسم        تحمل

وثیقة نصت فقد وبالفعل األرضیة. البقعة        من

المعنیة األرضیة البقعة أن على النهائي        الحكم

بقعة أدمج قد العقاري المشروع بناء مخطط         أن

العقاري الرسم من متر2 5800 تبلغ        أرضیة

وقف قرار لگیشالودایة. المملوك      22747/ر

به حكمت گیشالودایة جماعة بقعة وإفراغ        البناء

تأكید وتم (ATG001) االبتدائیة      المحكمة

.(ATG002) الحكم استئنافیا 
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األرضیة، البقعة نفس ذلك، بعد سنوات 10       

بجدران أقفلت األطلسي، المحیط على تطل        التي

مشروع بدایة عن وتعلن المكان تغطي        معدنیة

إماراتي أصل من جدید عقاري لُمنعش        جدید

  أیضا.

  

األرض، هذه من كیلومیترات بعد على        

مزرعة في عائلتهما مع یعیشان رفیق        األخوین

مزروعة هكتارین مساحتها تبلغ      صغیرة

هجمات بأثر والموشومة الحوامض      بأشجار

األراضي في تعیش التي البریة       الخنازیر

عبد ویوضح بمزرعتهما. المحیطة      الغابویة

باستمرار نعیش "نحن األخوین: أحد       الهادي

ومضایقة البریة الخنازیر من الخوف       بین

  السلطات".

  

یظهر رفیق لعائلة المتكررة المضایقات       سبب

هذا البستان، حي في أرضه موقع خالل         من

مدینة إلى لتحویله كبیرة رغبة هناك الذي         الحي

مواقع على منشور ترویجي فیدیو في        عقاریة.

"الرباط الباذخ للمشروع االجتماعي      التواصل

مؤشرات یعطي الثقافة" عاصمة األنوار،       مدینة

هذا تأسیس سیتم التي المنطقة على        جغرافیة

عبد یعتقد التي المؤشرات هذه علیها.        المشروع

الذي المكان مع متطابقة أنها رفیق        الهادي

مع الحوامض، زراعة عبر ومنه فیه،        یعیش

"یعیش بأنه: موضحا أسرته. من آخرین        أفراد

 باستمرار تحت التهدید باإلخالء القسري".

  

الودایة"، "گیش أراضي مشكل تعقید       ولفهم

من مجموعة إلى العودة یجب جید،        بشكل

القرن بدایة إلى تعود التي واألفعال        المعطیات

  الماضي.

  

 من یملك أراضي گیش الودایة؟

  

عبد موالي العلوي السلطان منح 1838 سنة         

مدینة من الممتدة "الگیش"، أراضي       الرحمن

گیشالودایة قبیلة إلى تمارة، مدینة إلى        الرباط

التي العسكریة الخدمات على لهم تعویضا        وذلك

 قدموها للعرش الملكي.

  

اإلدارة كانت الفرنسیة، الحمایة زمن في        

من بالمئة 8.5 على استولت قد        االستعماریة

محیًطا لجعلها الگیش أراضي مساحة       إجمالي

من العاشرة للمادة تطبیًقا بالمستعمر،       خاصا

المادة هذه إلغاء (تم 1919 أبریل 27         ظهیر

1963 فبرایر 6 بظهیر المغرب استقالل       بعد

األراضي، هذه وتقسیم بتر مقابل وفي .(       

األراضي لهذه الكاملة بالملكیة الدولة       اعترفت

الحین ذلك حتى لدیها یكن لم جماعیة         لقبائل

.(ATG005) سوى حق بسیط في االستغالل 

  

مشارف على الگیش أراضي مختلف       تتمركز

هذه تتمتع كما المغربیة، للمملكة األساسیة        المدن

والظهائر القوانین جمیع حسب      األراضي

بوضعیة الجماعیة لألراضي المنظمة      الملكیة

هذه من واحدة گیشالودایة أراضي       خاصة.

فعلى المغرب. أنحاء كل في الممتدة        األراضي

كبیر حد إلى تشبه القبائل هذه أن من          الرغم

الساللیة) (األراضي اإلثنیة     الجماعات

الجماعة هذه لكن المغرب، في بكثرة        المتواجدة

أراضیها أن وهي مهمة بخصوصیة       تتمتع

بهذا المختصة السلطات لدى ومحفظة       مسجلة

  الشأن بإسم جماعة گیشالودایة.

  

  

من گیشالودایة أراضي عن التنازل تم        تاریخیًا،

شتنبر 10 في الشریفة الدولة أمالك إدارة         قبل
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ظهیر تطبیق عبر تفویت عقد بموجب 1946       

تاریخه ویرجع الفعلي التفویت عملیة قبل        صدر

أرض منح على وینص 1946 ینایر 19         إلى

هكتاًرا 4053 مساحتها للدولة      مملوكة

وبموجب األرشیف). من الظهیر هذا       (اختفى

گیشالودایة جماعة تحصل البیع، عقد       تفاصیل

الحًقا تسجیلها سیتم التي األرض ملكیة        على

.(ATG003) 22747/ر المرجع     تحت

من جزء عن عبارة هو العقاري الرسم         هذا

رقم یحمل األم العقاري رسمها شاسعة        أرض

.(ATG004) 10053/ر  

  

  

نظر وجهة من گیشالودایة، قبیلة كانت        إذا

نهائي بشكل األرض ملكیة حق لها        إداریة،

هذه بتسجیل ومضمونة للمراجعة قابل       وغیر

لسلطة الخاضعة السلطات فإن      األراضي،

الذي بالغموض تحتفظ المغربیة الداخلیة       وزارة

وذلك األراضي، هذه ملكیة بنزع لها        یسمح

إلى العودة خالل من الوصایة حق ممارسة         عبر

،(ATG005) 1919 أبریل 27 ظهیر       من

الجماعیة. األراضي على الوصایة ینظم       الذي

في بوضوح یستثني نفسه الظهیر هذا        لكن

الوصایة من الگیش أراضي مجموع 16        المادة

اإلثنیة األراضي باقي على      المفروضة

تام وإنكار تناقض في وذلك       والجماعیة..

 لمضامین التشریع الجاري به العمل.

  

 األراضي الجماعیة تحت الوصایة

  

تحول نقطة 1919 أبریل 27 ظهیر        رسم

لألراضي العقاري التدبیر تاریخ في       مهمة

اإلداریة للوصایة تنظیمه عبر وذلك       الجماعیة،

تدبیر تنظیم وكذلك الساللیة الجماعات       على

  وتفویت األراضي الجماعیة.

  

اإلثنیة للمجتمعات مملوكة الجماعیة      األرض

هذه استغالل أو االنتفاع حق لها        التي

قابلة غیر أنها من الرغم على        األراضي،

الداخلیة، وزارة إشراف تحت توضع       للتصرف،

مدیریة خالل من الوصایة سلطة تمارس        التي

  الشؤون القرویة (DAR)، العماالت أو األقالیم.

  

المنفعة مشاریع تنفیذ وألغراض      وبالتالي،

ملكیة نزع في الشروع للسلطات یمكن        العامة،

لذوي تعویضات وتقدیم بالقوة، األراضي       هذه

ومجلس الدولة بین مسبق اتفاق بعد        الحقوق

أو الجماعة عن ممثلین یضم الذي        الوصایة

  المجموعة اإلثنیة.

  

27 ظهیر من 16 المادة أن من الرغم          وعلى

ال النص هذا أحكام أن على تنص 1919          أبریل

عقارات على وال الگیش، أراضي على        تنطبق

األصلیة. العشائر فیها تتصرف التي       الغابات

ممارسة من الداخلیة وزارة یمنع ولم لن         فهذا

  إشرافها على أراضي گیش الودایة.

  

خالل الحاالت من العدید في رأینا وكما         فعلیا،

مدیر عبر الداخلیة، وزارة شرعت فقد        بحثنا،

العدید ملكیة نقل في القرویة، الشؤون        مدیریة

العقاري الرسم في المتواجدة األرضیة البقع        من

  22747/ر المملوكة لجماعة گیش الودایة.
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أراضي على الوصایة تنفیذ حاالت       بعض

  گیش الودایة

  

األسبق، الداخلیة وزیر شرع ،2001 عام        في

للحسابات، األعلى للمجلس الحالي      والرئیس

مجلس من بقرار عقارات، بیع في جطو         إدریس

وقع الذي 1993 سبتمبر 29 بتاریخ        الوصایة

الداخلیة في الدولة وزیر البصري إدریس        علیه

بلدیة لصالح الثاني الحسن الملك عهد        في

على كوصي نفسه جطو إدریس قدم        تمارة.

البیع عقد فإن ذلك، ومع الودایة. گیش         أراضي

)2001 أكتوبر 16 إلى تاریخه یعود       الذي

أبریل 27 ظهیر على یحیل (ATG006      

المخصص القسم في (ATG005) 1919     

ینص سابًقا، رأینا كما والذي، األطراف        لتحدید

ممارسة یجوز ال أنه على واضح        بشكل

 الوصایة على أراضي الگیش (المادة 16).

  

50 مساحة بیع تم الصفقة هذه خالل         من

الرسم من مأخوذة سنتیار، و50       هكتارا

(ATG006) 22.747/ر األم     العقاري

العقار وهو ،14108/38 الرقم اآلن       وتحمل

وصایة عبر تفویته تم "النصر3"       المسمى

متر لكل درهًما 25 بسعر الداخلیة        وزارة

 مربع.

  

إدریس األسبق الداخلیة وزیر من بقرار        أیضا

تابعة أرض قطعة على الحصول تم        البصري،

79.070 مساحتها تبلغ گیشالودایة      لجماعة

العقاري الرسم من جزًءا تشكل       متر2

- الصخیرات عمالة قبل من       22.747/ر

االستثنائي االجتماع محضر (انظر      تمارة

متر2 درهم/ 25.00 بسعر (ATG007     

لألعمال الثاني الحسن مؤسسة      لصالح

هذه الداخلیة. بوزارة السلطة لرجال       االجتماعیة

سكنیة تجمعات لبناء لتنفیذ خصصت       األراضي

أو تجاریة أو سكنیة ألغراض عقارات تشیید         أو

) التوثیق عقد بموجب وذلك إداریة، أو        مهنیة

1999 غشت 18 بتاریخ الموقع (ATG008     

. 

  

بدأ قد البیع، هذا قبل آنذاك الداخلیة وزیر           كان

أراضي على الوصایة آلیة بتطبیق       بالفعل

فیه یقوم قراًرا أصدر أن بعد وذلك         گیشالودایة،

الرسم نفس من أرضیة بقعة ملكیة        باستخراج

العام نفس في لگیشالودایة المملوك األم        العقاري

.(ATG008)  

  

إدریس قام ،1997 یولیوز من األول        في

أیضا الثاني الحسن داخلیة وزیر       البصري

گیشالودایة، أراضي على الوصایة      بممارسة

مساحتها تزید أرض استغالل منح عبر        وذلك

"سوجیلیك" شركة لفائدة هكتار 26       على

للعائلة المملوكة "أونا" لمجموعة      التابعة

مرجان. التجاري المركز بناء أجل من        الملكیة،

آالف 5 في حددت كرائیة سومة عبر         وذلك

شهرا 18 مدته وبعقد السنة في للهكتار         درهم

  قابل للتجدید.

  

بوطیب، الدین نور تقلد ،2006 سنة        في

منصب الداخلیة، وزارة لدى المنتدب       الوزیر

لوزارة التابعة القرویة الشؤون مدیریة       مدیر

الداخلیة، وزیر عن نائبا وبصفته       الداخلیة.

اللجنة رئاسة حالیا یتولى (الذي بنموسى        شكیب
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إشرافه مارس الجدید)، التنمیة بنموذج       الخاصة

وقام گیشالودایة لجماعة التابعة األراضي       على

تقع هكتار 24 مساحتها تفوق أرض        بتفویت

صندوق لصالح بالرباط الریاض حي وسط        في

وقت في یدیره كان الذي والتدبیر        اإلیداع

الحالي (الرئیس بكوري مصطفى      التفویت

 لمنطقة الدار البیضاء- سطات).

  

) درهم/للمتر2 25 في حدد البیع       ثمن

وفًقا ، قیمتها تبلغ أرض على (ATG010       

العامة بالمدیریة الخاص األسعار      لمرجع

درهم 13000 و 8400 بین ما        للضرائب،

 للمتر المربع في سنة 2017.

  

  

 عدم اختصاص وزارة الداخلیة في الوصایة

  

اإلداریة المحكمة عن صادر قرار       ألغى

،1999 دجنبر 15 في صادر       بمراكش

أراضي على كوصي الداخلیة وزارة       اختصاص

الظهیر من 16 للمادة وفقًا وذاك الدولة،         گیش

هذه یستثني الذي 1919 أبریل 27        بتاریخ

  األراضي من وصایة وزارة الداخلیة.

  

جماعة في عضو لصالح المحكمة وحكمت        

وزارة ضد عیاد آیت فنیدة الگیش"        "أهل

) القرویة الشؤون بمدیریة ممثلة      الداخلیة

.(ATG011  

  

الغرفة قررت قد كانت أخرى سابقة        وفي

في ،1979 سنة النقض، محكمة في        اإلداریة

كفاءة عدم 451913 رقم اإلداري       الملف

أراضي على وصایة كسلطة الداخلیة       وزارة

.(ATG012) الگیش  

  

  تعویض ذوي الحقوق أو افتراس عقاري؟

  

العقاري الرسم من اقتطاعات عدة       بعد

نونبر 25 یوم عقد اجتماع وفي        22747/ر،

لجماعة العرفیة الجماعة قبل من 2012      

أصحاب من العدید یتنازع (الذي       گیشالودایة

تحدید مقترح تقرر تمثیلیته) حول       الحقوق

الداخلیة وزارة ترید التي األراضي       تعویض

في المربع للمتر درهما 650 مبلغ في         تفویتها

.(ATG013) أرض گیشالودایة  

  

جماعة أفراد أحد رفیق، العالي عبد        وشهد

قبل من للتفاوض عدیدة محاوالت       گیشالودایة،

أرضه عن تخلیه أجل من السلطة عن         ممثلین

  مقابل هذا المبلغ للمتر2.

  

رجال أن بحثنا أثناء الحظنا فقد ذلك،         ومع

المنتمون وخصوصا الداخلیة، وزارة في       سلطة

تمارس (التي القرویة الشؤون مدیریة       إلى

وأیًضا الداخلیة) وزارة عن نیابة       الوصایة

الحصول من تمكنوا الرباط عمالة في        موظفین

أرض على الواقعة األراضي من الكثیر        على

من تتراوح بمساحة گیشالودایة جماعة       تابعة

أن دون تمارة، في متر2 306 إلى 225        

تم قد األرض هذه كانت إذا ما تحدید من           نتمكن

) تفضیلیة بأسعار أم مجاًنا علیها       الحصول

.(ATG014  

  

الملكیة حق یضمن العقاري التحفیظ       هل

 الخاصة الجماعیة؟
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ذكرناها التي الحصریة غیر الحاالت خالل        من

نصوص وجود من الرغم وعلى ،        أعاله

على الوصایة مسألة بشأن واضحة       قانونیة

على یسري الذي واالستثناء الجماعیة       األراضي

إلى المغربیة السلطات تلجأ الگیش،       أراضي

القانونیة بالنصوص وتالعب تعسفیة      تفسیرات

كأراض الگیش أراضي وضع تصنیف       إلعادة

على الوصایة ممارسة لیتسنى وذلك       جماعیة،

 هذه األراضي من قبل وزارة الداخلیة.

  

في تعمل لوبیات تتردد ال أخرى، حاالت         في

من أجنبیة شركات عبر العقارات إنعاش        مجال

جماعة باسم المسجلة األراضي على       االستیالء

المحاكم لقرارات صارخ تجاهل في       گیشالودایة

الشركات هذه ضد الگیش لصالح تحكم        التي

  الخلیجیة.

  

المصادرة گیشالودایة، جماعة أراضي      ُتستخدم

إلنشاء الحاالت من كثیر في الشكل،        بهذا

 مشاریع عقاریة تجاریة خاصة.

  

المستفیدین، بین من هم الدولة وموظفي        أطر

الرسم من مجزأة أرضیة بقع من الحظنا،         كما

سنة وكانت لگیشالودایة. المملوك      العقاري

سمیت التي فضیحة تداولت قد 2016      

مدى أظهرت والتي الدولة" خدام       بـ"أراضي

سیاسیة شخصیات لألرض. السیاسي      اإلفتراس

والمالیة، للداخلیة وزراء بینها من       مؤثرة،

أرضیة بقع على حصلوا ملكیون…       مستشارون

الحقیقي ثمنها بدل للمتر2 درهم 350        بثمن

  المحدد في 25 ألف درهم (المصدر:  لكم2).

  

تعطیل تم الفضیحة، هذه من قلیلة أیام         بعد

المحافظة بخدمة الخاصة اإللكترونیة      المنصة

أشهر بضعة بعد تشغیلها إعادة قبل        العقاریة،

سجالت إلى الوصول على قیود وضع        مع

أو اإلنترنت عبر سواء العقاریة،       المحافظة

المتعلقة المعلومات إرسال یمكن ال       مباشرة،

األشخاص إال األراضي ملكیة      بسندات

أو ألصحاب أو القانون، بموجب لهم        المصرح

  وكالء أصحاب الرسوم العقاریة.

  

حساب على العتمة یكرس الذي اإلجراء،        هذا

الوصول حریة للقلق مثیر بشكل یقید        الشفافیة،

الحق األول الباب في ویهدد المعلومات،        إلى

 في الملكیة الفردیة أو الجماعیة على األرض.

  

یتابع أسالفه، أرض وضیاع انهیار شهد أن         بعد

بقلق الگیش، حفید السبعیني الدریسي،       بوعزة

السیاسي االفتراس هذا یولده الذي التحول        بالغ

حي في الجدیدة المشاریع هذه "كل        لألرض:

نحن أما لألثریاء، مخصصة      الریاض

بنفسك، ترى أن یمكنك نبذنا. فقد        المتواضعون

أو جدیدة لمدارس تشیید أي یوجد        ال

  مستشفیات عامة في هذه األراضي ".
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