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 التفاصيل الكاملة لقصبة تاريخية توجد وسط سد المنصور الذهبي بورزازات، 

 إلنصافها والسترداد حقوقها المهدورالعائلة المالكة تطلب تدخل الملك محمد السادس 

القصبة التاريخية التي تقع بالتحديد بسد المنصور الذهبي بورزازات على شكل جزيرة، وعلى مقربة من الكولف الملكي، 

على الطريق الرئيسية رقم  كيلو متر بالضبط من ورزازات 02اك وانت متجه نحو قلعة مكونة مدينة الورود، على بعد هن

 . ، تجد هذه القصبة على يمينك تظهر بارزة للعيان وسط مياه بحيرة سد المنصور الذهبي 02

ل قبيلة لها خصوصياتها الثقافية، قبيلة من عرب وأمازيغ، ك 01كانت ترتع فيه و تقطنه  0790ذلك المكان  قبل 

وأصولها التاريخية، ومع سياسة السدود التي نهجها المغرب بعد اإلستقالل، كان من نصيب هذه القبائل برمتها ان تغادر 

 ...أراضيها أخضرها ويابسها مقابل تعويض

ورزازات، وكان قاسي عبد الرحمان بن القبائل التي تقطن سافلة وادي دادس درعة أيت " كل"في ذلك الوقت، تم تعويض 

الحسين واحدا من هؤالء المستفيدين، حيث إستفاد هو اآلخر من عملية نزع الملكية لآلراضي التي تهم عائلته، واثناء 

عملية إحصاء هذه الممتلكات حدث أن رفضت لجنة إحصاء الممتلكات أنذاك إحصاء عقار يعود لعائلته والمتواجد بقصبة 

، نظرا ألن هذا العقار يوجد في تل جبلي عالي، "إزالكن"متر مربع  بقبيلة  0022ومساحته " يت إيدارتيغرمت نا"

وحسب اللجنة المشرفة على عملية اإلحصاء انذاك، فإن مياه السد لن تصل لهذه القصبة مهما إرتفع منسوب مياه سد 

 .كية لم تطبق عليه ولم تشمله بالمرةالمنصور الذهبي، وبان عقاره يعود إليه، نظرا الن مسطرة نزع المل

كانت هذه الكلمات التي وردت على لسان هذه اللجنة المكلفة بإحصاء الممتلكات، آخر شيء طمأن السيد قاسي عبد 

فقد كانت ضاربة في التاريخ وعلى أعلى قمة ... الرحمان على عقاره داخل قصبة يعود تاريخ بناءها ألمد ال يذكره أحد

 .ادي دادس درعةجبلية بضفاف و

، ظلت هذه الكلمات ال تفارق السيد قاسي عبد الرحمان بأن عقاره يعود إليه، خاصة وان 0220حتى سنة  0790فمنذ 

هذا العقاره أضحى وسط مياه بحيرة سد المنصور الذهبي، حيث أضحى عرضة لإلهمال المطلق نظرا لغياب جسر يسمح 

ساؤل حاضرا لديه في كل مرة وحين، وعلى الرغم من ذلك، فقد ظل اإلرتباط له بالتنقل والوصول إليها، وكان هاجس الت

عالوة على . بهذا المكان، إرتباطا ال تغيره األزمنة وال حتى تغيير االمكنة، لحجم ما كان يمثله من رمزية للعائلة الكبيرة

لمساطير القانونية لتطورات الموضوع، ذلك أن المستوى المعرفي والقانوني للسيد عبد الرحمان ال يؤهله بالمطلق لطرق ا

 .إال أن العائلة في المقابل ظلت محتفظة بالوثائق التي تثبث ملكيتها للعقار

تستفيق عائلة قاسي على خبر إستغالل هذه القصبة من طرف جهات تم الترخيص لها من طرف السلطات  0220وخالل 

انت هذه الواقعة مفاجأة لكل العائلة خاصة وانها تعتقد ، وك« Morocco 2001 »لتنظيم حفلة راس سنة أطلق عليها 

أنذاك قمنا بزيارات لمؤسسة الحوض المائي بورزازات، مقابل ذلك . بان الجهات المسؤولة ستحمي حقوق المالكين

وانى سنوات، ونظرا الن االمر ال مجال فيه للنقاش او التماطل، لم نت 9تعرضنا لتجاهل كلي أمام تعنت المسؤوليين دام 

 .لحظة في الدفاع عن حقنا المشروع في عقارنا التاريخي الذي لم تنزع ملكيته بالمطلق

 : 0222وفي هذا الصدد، عملنا على اإلشتغال على شقين خاصة خالل سنة 

 شق تواصلي مع اإلعالم المكتوب، المسموع، المرئي ثم الشبكات اإلجتماعية والموقع اإللكتروني -0

 جرائد يومية 

  إلكترونيةصحف 

 إذاعات جهوية و وطنية 

 قنوات وطنية  (2 M)  

  (فايسبوك، تويتر)الشبكات اإلجتماعية 

  الموقع اإللكترونيwww.tighremt-ait-idar.com 

 



 القصر التاريخي/ شق تواصلي مع اإلدارات المسؤولة للحصول على ترخيص المرور إلعادة إصالح القصبة  -0

 (لمياه والغابات، عامل عمالة ورزازاتمصلحة ا)   مؤسسات محلية بورزازات 

  (والي جهة أكادير، مدير وكالة الحوض المائي)مؤسسات إقليمية بأكادير 

  وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، رئاسة الحكومة، مؤسسة الوسيط، )مؤسسات مركزية بالرباط

 (الديوان الملكي

للمسؤوليين في مختلف المؤسسات الحكومية، هذفنا منه هو الحصول هذا المسار كله الذي حاولنا من خالله إيصال صوتنا 

على ترخيص للمرور لعقارنا بالقصبة إلعادة إصالحه وترميمه ليكون منارة تاريخية شاهدة على فترة تاريخية مرت منها 

 نية لنا في مواجهة التلك المنطقة، لذلك فإننا نستغيث بالسدة العالية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس خاصة واننا 

، فنحن ال نشّكك في هذه المؤّسسات بقدر ما تغيب ثقتنا في بعض األفراد المتواجدين بها، "مؤسسات الدولة أمام القضاء

و نعيد تاكيدنا . ولذلك نرى بأّنه ال فائدة في قصدنا العدالة لذلك نوّد تدخل الملك محّمد السادس إلنصافنا والسترداد حقوقنا

لم نطالب منذ مدة بهذه القصبة لكوننا نعتقد أن الجهات المسؤولة ستحمي حقوق الورثة كمالكين، وفي نفس الوقت على اننا 

ستجعل القصبة نقطة جذب وإستقطاب للسياح وتحويلها إلى بؤرة للتنمية المستدامة بالمنطقة، لكن لألسف الجهات 

 .م في التنميةالمسؤولة ال هي حفظت حقوق المالكين، وال هي جعلتها تساه

______________________________________________________________ 

 مقال من إعداد جمال قاسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Très dangereux ! Les détails complets de la Kasbah historique se 

trouvent au cœur du barrage Mansour Eddahbi à Ouarzazate 

La Kasbah historique, située exactement au barrage Mansour Eddahbi à Ouarzazate sous forme 

d’une île, à quelques pas du Golf Royal, se laisse découvrir quand on prend la route vers Kalaate 

Maggouna la cité des fleurs, à une distance de 85 Km exactement d’Ouarzazate sur la route 

principale Num 15. On retrouve cette Kasbah à la droite, triomphante et visible de loin au cœur de 

l’eau de la rivière constitué par le barrage Mansour Eddahbi.  

En ce lieu, avant 1078, vivaient 16 tribus d’arabes et de berbères, chaque tribu avait ses particularités 

culturelles et ses origines historiques. Cependant, avec la politique des barrages qu’a suivie le Maroc 

après l’indépendance, ces tribus furent condamnées à quitter leur territoire contre un 

remboursement.  

 A cette époque là, on a remboursé « toutes » les tribus habitant le sud du lac Dadès Darâa Ait 

Ouarzazate, et Kassi Abderrahman Ibn El Housseine un des bénéficiaires, sauf que le bénéfice de ce 

dernier relevait de l’expropriation des terres qui appartenaient à sa famille. Lors de l’opération du 

recensement de ces propriétés là, la commission chargée d’affaires refusa de recenser une propriété 

appartenant à sa famille et située à la Kasbah Nait Iddar, dont la superficie atteignait les 1600 mètres 

carrés à la tribu de « IZLAGANE », étant donné son emplacement sur une colline montagnarde de 

haute altitude. Selon la commission en charge, l’eau de ce barrage ne pourrait atteindre cette Kasbah 

peu importe l’élévation du niveau d’eau du barrage Mansour Eddahbi. Ainsi, on a considéré que la 

propriété lui appartenait, étant donné que la règle de l’expropriation ne s’appliquait pas à son cas et 

ne le concernait même pas.  

Telles étaient les paroles de cette commission chargée du recensement des propriétés, et elles ont 

bien rassuré Monsieur Kassi Abderrahman quant à son droit de propriété au sein d’une Kasbah dont 

l’histoire de la construction remontait à longtemps… Il s’agissait d’une Kasbah historique située à 

l’extrême sommet d’une montagne aux rivages du lac Dadès Darâa.  

Depuis 1078 et jusqu’en 8551, ces paroles n’ont pas quitté d’une seconde la pensée de Monsieur 

Kassi Abderrahman, le rassurant que son droit de propriétaire était du, surtout que cette propriété 

s’est retrouvée au centre des eaux de la rivière du barrage Mansour Eddahbi, et s’est retrouvée ainsi 

une terre naufragée vouée à la négligence étant donné l’inexistence de pont qui pouvait y permettre 

l’accès. Le questionnement l’interpelait très souvent pourtant, malgré tout, car son attachement à ce 

lieu fut un attachement au-delà du temps et de l’espace, un attachement symbolique lié à la grande 

famille. Sans oublier que le niveau intellectuel et notamment juridique de Monsieur Abderrahman ne 

lui permettait pas d’analyser les règles de droit ou leur évolution. Toutefois la famille a 

précieusement conservé les documents attestant du droit de propriété.  

En 2001, la famille Kassi découvre que la Kasbah fut exploitée par des tierces à qui l’autorité publique 

a accordé des autorisations, et ce pour organiser le réveillon du nouvel an baptisé sous le nom de 

« Morocco 2001 ». Ce fut une grande surprise pour toute la famille surtout que cette dernière croyait 

vivement que l’autorité publique protégeait les droits des propriétaires. C’est à ce moment là que 

nous avons effectué des visites à l’Agence du Bassin à Ouarzazate, et ce après avoir eu droit à une 

totale ignorance de la part des responsables pendant 7 ans. Etant donné le caractère urgent et 



incessant de l’affaire, il n’était pas question de renoncer à la défense de notre droit de propriété sur 

un terrain historique qui ne fut pas sujet d’expropriation.  

Et c’est dans ce sens que nous avons longuement travaillé durant l’année 8552 sur deux aspects :  

1. L’aspect communicationnel avec la presse écrite, entendue et visuelle ainsi qu’avec les réseaux 

sociaux et le site internet :  

 

 Quotidiens ;  

 Revues électroniques ;  

 Stations régionales et nationales ; 

 Chaînes nationales (2M) ; 

 Site internet : www.tighremt-ait-idar.com 

2. L’aspect communicationnel avec les administrations responsables afin d’obtenir l’autorisation 

de traverser et de rénover la Kasbah (qui représente un palais historique) 

 Institutions locales à Ouarzazate (Agence des Eaux et Forêts ; Gouverneur d’Ouarzazate) 

 Institutions régionales à Agadir (Wali de la région d’Agadir ; Directeur de l’Agence du 

Bassin) 

 Institutions centrales à Rabat (Ministère de l’énergie, des minéraux, de l’eau et de 

l’environnement ; Médiateur ; Agence du Bassin ; Diwan Royal)  

Si nous avons arpenté tout ce chemin, à travers lequel nous avons essayé de plaidoyer notre cause 

auprès des responsables à travers les différentes institutions gouvernementales, c’est dans le but 

d’obtenir l’autorisation de pouvoir traverser pour pouvoir atteindre la propriété, afin de la rénover et 

d’en faire une icône historique label d’une époque ayant marqué l’histoire de cette région. C’est pour 

cette raison que nous sollicitons de la Haute Bienveillance de Sa Majesté le Roi Mohamed VI (surtout 

que nous avons la perspective d’affronter les institutions étatiques concernées en justice, non par 

manque de confiance en ces institutions mais plutôt en certains collaborateurs qui y travaillent. C’est 

pour cela que nous estimons qu’il ne servirait à rien de solliciter la juridiction, et osons solliciter 

l’intervention de notre Roi Mohamed VI pour que justice soit rendue. Il reste important à noter, que 

nous n’avons pas réclamé nos droits quant à la propriété de cette Kasbah étant donné que nous 

gardions en tête que les institutions responsables se devaient de protéger les droits des héritiers en 

tant que propriétaires, et en même temps faire de cette Kasbah une antenne pour développer le 

tourisme sur place, et pourquoi pas devenir un emblème pour le développement durable de cette 

région. Hélas, les institutions responsables n’ont assuré aucune des deux missions : ni protéger les 

droits des propriétaires ni exploiter la Kasbah pour le développement.  

Vidéo filmée qui raconte les détails de l’affaire : http://www.youtube.com/watch?v=7IJOoCG1AcI 

Article rédigé par :  

Jamal KASSI 

 

http://www.tighremt-ait-idar.com/
http://www.youtube.com/watch?v=7IJOoCG1AcI


 عقـــــــد 

 الملكية
قاسي لحسين بن أحمد بن عبد  ممتلكهذا الجزء من عقد الملكية يذكر 

دار بـ قصبة تيغرمت نايت إيدار، ويحدد مساحته : هللا، والمتمثل في

، والحدود لهذه  ( متر مربع 0022)متر طوال وعرضا  02المتمثلة في 

الدار، قبلة وشماال أيت إيدار، ويمينا أيت أجماع، وخلفا أيت جبور 

  .والسور



 

 

 

  



 

عائلة  شكايةل األصلي طلبال

 قاسي
 

المجال المائي  عبر إستغالل المرور خيصتر منحها

لممتلكها الذي  للمرورلحوض سد المنصور الذهبي 

ه إصالح يوجد على شكل قصبة تاريخية من أجل

ل ، نظرا لغياب جسر يمكنها من الوصووترميمه

، هذه القصبة التي لم تتم عملية نزع للقصبة

في هذا الكتيب تجدون كل ملكيتها بالمطلق، و

 .ذلك الدالئل التي تثبث

 

 



صور اإلستغالل الذي تعرضت له القصبة خالل 

 Morocco 2001لتنظيم حفلة رأس السنة  3110

 دون ترخيص من العائلة

 

 

 
 

 الذي تم إرساءه للعبور للقصبةصورة للجسر 

 

 

 

 

 



 الخلط الذي وقعت فيه مؤسسة الحوض المائي

 جداول نزع الملكية لىإعتمادا ع بالتفاصيل سيتم شرحه

 

Ighrem Izlagan (تم تعويضه ونزع ملكيته) في أسفل التل الجبلي  

 

 
Tighremt Ait Idat  (لم يتم تعويضه ولم تتم عملية نزع الملكية) في أعلى التل الجبلي



 :المراسالت الموجهة لـ
 .الطاقة والمعادن والماء والبيئةة وزير -

 عامل عمالة ورزازات -

 مدير التجهيزات المائية الرباط -

 

طلب ترخيص المرور إلى قصبة بحقينة  :الموضوع

 .سد المنصور الذهبي ورزازات
 

وجه جمال قاسي المراسالت األولى  0222خالل 

للجهات المسؤولة، للسيد مدير التجهيزات المائية لدى 

الدولة المكلفة بالماء بالرباط، ثم للسيدة وزيرة كتابة 

الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ثم إلى السيد عامل 

عمالة ورزازات قصد إحالتها على الجهات المسؤولة، 

وكان موضوع هذه المراسالت، طلب ترخيص المرور 

للقصبة المتواجدة بسد المنصور الذهبي قصد إعادة 

كر كل المعطيات التي تهم إصالحها وترميمها، حيث ذ

الملكية، وأرفقها بنسخة من عقد الملكية وصور 

 .القصبة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جواب مدير التجهيزات 

 المائية بالرباط

توصل به جمال قاسي بهذا الجواب الذي  نتفاجأ

من السيد مدير التجهيزات المائية، جواب على 

السابقة التي كانت تحمل طلب ترخيص المراسلة 

 01المرور للقصبة قصد ترميمها وإصالحها بتاريخ 

 .0222دجنبر 

إال أن الجواب المحترم للسيد مدير التجهيزات المائية 

يقول بأنه يتعذر عليه الترخيص لعائلة قاسي، نظرا 

ألنه تم نزع ملكيتها وبأنها تدخل ضمن الملك العام 

 .المائي

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مراسلة موجهة للسيد مدير 

التجهيزات المائية بناءا على 

 جوابه
 

 29بعد توصل جمال قاسي بجواب مدير التجهيزات المائية بتاريخ 

والتي تعذر فيها عليه الترخيص لعائلة قاسي  0227أبريل 

بالمرور للقصبة ، لذلك فإن هذه المراسلة يطلب فيها جمال قاسي 

والمستندات التي تثبث بأن الملكية التي مساحتها موافاته بالوثائق 

متر مربع والمتواجدة المسماة تيغرمت نايت إيدار على  0022

شكل جزيرة قد تم نزع ملكيتها، وبأنها تدخل ضمن الملك العام 

المائي، نظرا ألن عائلة قاسي على حسب علمها فإن القصبة لم يتم 

لرحمان الذي ثم توكيله نزع ملكيتها وفق شهادة السيد قاسي عبد ا

أنذاك لتسلم تعويضات نزع الملكية لكل ممتلكات  0790سنة 

عائلة قاسي، وبأن اللجنة التي كانت مشرفة على عملية اإلحصاء، 

قالت له بالحرف، بان القصبة متواجدة بتل جبلي عال جدا، ولن 

لكن بعد أن . تصله مياه السد رغم إمتإل حقينة السد مئة بالمئة

القصبة على شكل جزيرة، تعذر على العائلة الدخول إليها أصبحت 

 .لعدم وجود جسر يمكنها من ذلك



 

 

 

 

 

 



جواب المدير العام لهندسة 

 المياه

من  0227غشت  09هذه المراسلة التي توصل بها جمال قاسي بتاريخ 

طرف السيد المدير العام لهندسة المياه والتي تجيب عن المراسلة التي 

افاتنا بالوثائق والمستندات التي تثبث نزع الملكية لملكية نطلب فيها مو

تيغرمت نايت إيدار المتواجدة بسد المنصور الذهبي،  عائلة قاسي بقصبة

 .متر مربع 0022والتي تبلغ مساحتها 

هذا الجواب المحترم نجده ال يجيب على طلبنا الذي قمنا بتحديده في 

يقدم أرقاما ال يمكن فهمها، وال المراسلة الموجهة لإلدارة، نظرا ألنه 

اي : يمكن فهم اإلحاالت التي تحيل عليها، وتدفعنا لطرح أسئلة من قبيل 

هذه االرقام يمكن ربطها بالقصبة المعنية باألمر، وهل هذا الجواب 

 ؟.الفضفاض سيعمل على إيجاد حل لمطلبنا

اسي وأمال في إيجاد معنى وتفسير لهذه األرقام الغامضة، قام جمال ق

بزيارات متتالية لمؤسسة الحوض المائي بالرباط، المصلحة الخاصة بسد 

المنصور الذهبي، لكن يتفاجأ قاسي بأن هذه اإلدارة ترفض اإلفصاح عن 

 .محتوى هذه األرقام الغامضة



 

 

 

 

 

 



 دستور جديد وحكومة جديدة: تغيرات سياسية جديدة

  

وبعد بث الربورطاج على دوزيم،  0200خالل سنة 

كان يقيننا بأن رياح التغيير التي يشهدها وطننا الحبيب 

ستجعل هذا الملف يجب طريقه للنور، لذلك قام جمال 

قاسي بزيارات ميدانية للوزارة المعنية بالرباط، لكن 

لألسف ظل االمر على حاله، حيث كان المطلب الوحيد 

للسيد جمال قاسي هو معرفة األرقام الغامضة التي 

، يعني ان عائلة 0227غشت  09توصل بها يوم 

سنوات، وما  0قاسي تسأل عن سر هذه األرقام لمدة 

  .من مجيب

بعد ذلك توجه لوكالة الحوض المائي بأكادير، واخيرا 

تمكن من اللقاء مع مدير وكالة الحوض المائي لجهة 

سوس ماسة درعة، الذي إستمع لشكاية عائلة قاسي، 

وصل بجواب وتم تسجيل المطالب، وعلى أساسها ت

 .يضم مجموعة من الوثائق التي سنتطرق لها الحقا

 



وكالة ل المغلوط جوابال

 المائي بأكاديرالحوض 

توصل جمال قاسي بإرسالية من مدير  0200أبريل  02في 

أنه تبين من خالل "وكالة الحوض المائي بأكادير تقول بان 

الفحص أن جل المستفيدين الحاملين إلسم قاسي قد إستفادوا 

من التعويض عن البنايات المتعلقة بنزع الملكية بما فيهم 

المسمى عبد الرحمان بن لحسين أيت قاسي، كما أن القصبة 

المتواجدة بجزيرة توريرت تم نزع ملكيتها بإسم عبد 

  :حيث تمث موافاتنا بنسخة من" الرحمان بن لحسين قاسي

مرسوم اإلذن بإقتناء العقارات الالزمة لبناء  -

 سد المنصور الذهبي،  وإستغالل

 جداول نزع الملكية الخاصة بورثة قاسي،  -

تيغرمت نايت "جدول نزع الملكية قصبة  -

بإسم السيد قاسي عبد الرحمان بن " إيدار

 (هذا الجدول الذي لم نجده وال أثر له) .لحسين



 



 

جدول نزع الملكية لكل 

العائالت التي تحمل إسم قاسي 

 بالمنطقة
توصلنا به من مدير وكالة الحوض المائي بجهة هذا الجدول الذي 

سوس ماسة درعة، يتضمن كل العائالت التي تحمل إسم قاسي 

 .بالمنطقة أنذاك

 

بن أحمد بن عبد هللا،  عائلة قاسي عبد الرحمان بن لحسيننجد 

نجد المنطقة التي تمت فيها عملية نزع  خانة الموالية لهاوفي ال

، وهذه المنطقة توجد في " Zaouiaالزاوية"الملكية وهي منطقة 

عن المكان الذي توجد به قصبة تيغرمت نايت  ة كل البعدبعيد منطقة

 ."إزالكن" إيدار

 

وبالتالي فهذا الجدول ال يتوفر على أي معلومة تحيل على قصبة 

 تيغرمت نايت إيدار

 

 



  
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



جدول نزع الملكية لبعض ممتلكات عائلة قاسي 

أحمد بن عبد هللالحسين بن   
 

ذكر بعض الممتلكات تمن مدير وكالة الحوض المائي لجهة سوس ماسة درعة،  اول الذي توصلنا بهاالجد ههذ

التي عوضت فيها عائلة قاسي، ومن اجل توضيح بأن هذه الجداول برمتها ال تحتوي على أي معلومة وال على 

 :فيما يليكما سنبين أي إحالة على قصبة تيغرمت نايت إيدار، 

 

 :الجدول األول
 

، وتجدونها بمنطقة الزاويةيعرض لبعض القطع األرضية التي توجد  
باللون األحمر للتوضيح، فهذه المنطقة بعيدة من حيث المسافة عن 

حيث توجد تيغرمت المنطقة التي توجد بها قصبة تيغرمت نايت إيدار، 
 .نايت إيدار بمنطقة إزالكن
يفيدنا في شيء، وليست له أي قيمة إتباثية بأن إذن فالجدول األول ال 

 .عائلة قاسي لحسين بن أحمد بن عبد هللا قد إستفاد من التعويض



 

 

 

 : الجدول الثاني

بمختلف أنواعها، ثم النخيل التي  مجموع األشجاريعرض الجدول الثاني 

  .تم تعويضها لعائلة قاسي لحسين بن أحمد بن عبد هللا

الثاني الذي قدمته هذه اإلدارة ليست له أي قيمة إثباتية وبالتالي فالجدول 

 .بأن عائلة قاسي لحسين بن أحمد بن عبد هللا قد إستفاد من التعويض
 

 

 



 

 

  :الجدول الثالث
 

وليس لـ تيغرمت نايت  إغرم نزالكنهذا الجدول يعرض لدار تسمى 
النه  ،الخلط الذي نرى بان هذه اإلدارة قد وقعت فيهإيدار، وهذا هو 

حسب الجدول الذي توصلنا به من الوكالة، يحدد مساحة إغرم نزالكن في 
 .متر مربع 0022متر مربع، أما تيغرمت نايت إيدار فمساحتها  022

لذلك فإن عائلة قاسي لحسين بن أحمد بن عبد هللا تتوفر في نفس المنطقة 
 :على

لتوريرت تيغرمت نايت إيدار والتي توجد في التل الجبلي المجاور  -
 متر مربع 0022نزبيب ومساحتها 

وعلى إغرم نزالكن الذي يوجد بأسفل التل الجبلي الذي توجد به قصبة  -
 .متر مربع 022تيغرمت نايت إيدار ومساحتها 

  
 
 



 :الخالصة ان
 
عائلة قاسي لحسين بن أحمد بن عبد هللا قد توصلت بتعويضات إغرم  

تتوصل بتعويضات الملكية نيزالكن حسب الجدول أعاله، لكنها لم 
 .المتواجد بقصبة تيغرمت نايت إيدار

  
غايتنا بطبيعة الحال، إعادة إصالح القصبة  وعلى هذا األساس،

وترميمها، لنجعل منها منارة تاريخية وحضارية شاهدة على تاريخ 
 .المنطقة تعكس تراث المنطقة وتساهم في السياحة والتنمية والتشغيل

 
مدة بهذه القصبة لكوننا نعتقد أن الجهات المسؤولة كما لم نطالب منذ 

ستحمي حقوق الورثة كمالكين، وفي نفس الوقت ستجعل القصبة نقطة 
جذب وإستقطاب للسياح وتحويلها إلى بؤرة للتنمية المستدامة بالمنطقة، 
لكن لألسف الجهات المسؤولة ال هي حفظت حقوق المالكين، وال هي 

 .جعلتها تساهم في التنمية
 
 

************************* 

صورة توضيحية لمكان تواجد كل من 
تيغرمت نايت إيدار، ثم وإغرم نزالكن، 

 توريرت نزبيب

 

 



 

المراسلة  

الموجهة لـمؤسسة 

 الوسيط
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

مؤسسة جواب 

 الوسيط

 

 



 

 

 

 

 



 

المراسلة 

الموجهة للسيد 

 رئيس الحكومة

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

المراسلة الموجهة 

للسيد والي جهة 

 سوس ماسة درعة
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

المراسلة الموجهة 

للسيد عامل عمالة 

 ورزازات

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 موجهةمراسلة 
 

إلى السدة العالية 

باهلل موالنا صاحب 

الجاللة الملك سيدي 

محمد السادس 

 حفظه هللا

 

 



 والصالة والسالم على موالنا  الحمد هلل وحده

 رسول هللا وآله وصحبه   

 

 من خادم األعتاب الشريفة

 بن عبد هللا جمال قاسي بن عبد الرحمان بن لحسين
 

 إلى
 

صاحب الجاللة  السدة العالية باهلل موالنا

 الملك سيدي محمد السادس حفظه هللا
 

 سالم تام بوجود موالنا اإلمـام دام له النصر والتأييد

 

  إستغاثة  :الموضوع

 

والي صاحب الجاللة والمهابة، أنا مواطن ـم      

مغربي من ورزازات، أرفع لجنابكم تظلما بخصوص 

" تيغرمت نايت إيدار"مشكل متعلق بقصبة تاريخية 



والمتواجدة حاليا على شكل جزيرة بحقينة سد المنصور 

 .  ورزازات -قرب الكولف الملكي  -الذهبي 

 

والي، فكما تعلمون أن تشييد بناء سد المنصور ـم         

الذهبي قد رافقته عملية نزع الملكية والذي نشر بالجريدة 

  2.71.371مرسوم رقم )الرسمية للمملكة المغربية 

غشت  12الموافق لـ  1601ادى الثانية جم 83بتاريخ 

والذي يعطي اإلذن في إقتناء العقارات الالزمة ( 1071

لبناء وإستغالل سد المنصور الذهبي على وادي درعة 

بإقليم ورزازات، حيث لم تستفد عائلة قاسي بن لحسين 

بن أحمد بن عبد هللا من عملية نزع الملكية، والتي 

" رمت نايت إيدارتيغ"تخص دارا متواجدة بقصبة 

والمسجلة بإسم قاسي لحسين بن أحمد بن عبد هللا، في 

بالمحكمة الشرعية بورزازات، عقد  1038أكتوبر  12

 .AJ44070تحت رقم 

والسبب الرئيسي الذي جعل اللجنة المكلفة بإحصاء 

حسب  –، يتجلى 1078الممتلكات لم تقم بتعويضها سنة 

رواية قاسي عبد الرحمان بن لحسين بن أحمد بن عبد 

في كون هذه الدار متواجدة  -هللا الذي ما زال حيا يرزق



في تل جبلي عالي، وبالتالي قالت اللجنة التي أشرفت 

على عملية اإلحصاء، بأن مياه السد لن تصل للقصبة 

وبقي المشكل معلقا . رغم إمتالء حقينة السد مئة بالمئة

حينما حاطت مياه السد بكل الجوانب، وتعذر  خاصة

بذلك على عائلة قاسي المرور للدار قصد إستغاللها لعدم 

 .وجود جسر يمكنها من ذلك

تتفاجأ عائلة قاسي من واقعة  8551وفي سنة 

اإلستغالل التي طالت هذه الدار بالقصبة، حيث تم تنظيم 

حفلة لرأس السنة هناك، وذلك من طرف جهات دون 

 .ص من العائلةترخي

وبعد مراسلة الوزارة المعنية بالحوض المائي 

 دارات التابعة لها من أجل منح الترخيصاإلومختلف 

لغياب  للعائلة من اجل إعادة إصالحها وإستغاللها، نظرا

لقصبة، كانت لدار باجسر يمكن العائلة من المرور ل

المحترمة فيها تماطل وإلتواء  أجوبة هذه المؤسسات

عائلة قاسي تتوفر على الوثائق التي تؤكد رغم أن 

 .مشروعيتها في ذلك

 :وقد راسلنا يا موالي في هذا السياق

 . وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة -



 .مدير التجهيزات المائية بالرباطالسيد  -

 .والي جهة سوس ماسة درعةالسيد  -

 .امل عمالة ورزازاتالسيد ع -

لغابات زيارات متوالية لمصلحة المياه وا -

 .بورزازات

 .زيارات متوالية لوكالة الحوض المائي بأكادير -

 .مراسلة للسيد رئيس الحكومة -

 .مؤسسة الوسيطمراسلة  -

 مراسلة اإلعالم المكتوب والمسموع والمرئي -

لكن لألسف الجهات المسؤولة ال هي حفظت حقوق 

 .المالكين، وال هي جعلتها تساهم في التنمية

بعد يجعل منها منارة  ومطالبتنا بالقصبة هو له

تاريخية وحضارية شاهدة على تاريخ المنطقة تعكس 

 .بذلك تراث المنطقة لتكون بؤرة للتنمية بالمنطقة

 

وإذ أراسلكم يا موالي، أنا واثق من نصرتكم للحق، 

ومن أن التدابير التي ستتخذها جاللتكم هي عين 

 .الصواب

 



واإلخالص وأغتنم هذه الفرصة يا موالي، لتجديد الوالء 

لجاللتكم، وأسأله جل في عاله، أن يقر عين جاللتكم 

بولي عهدكم المولى الحسن، وبصنوكم السعيد المولى 

 .الرشيد، وبسائر األسرة الشريفة إنه سميع قريب مجيب

 

 والسالم على المقام العالي باهلل ورحمته وبركاته
 

 

 خادم األعتاب الشريفة

 (P207666)جمال قاسي بن عبد الرحمان 

 8516مارس  51في ورزازات، الجمعة        

 

 :المرفقات

 .نسخة من عقد الملكية -

 .وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة للسيدة نسخة من المراسلة الموجهة -

 .مدير التجهيزات المائية وأجوبته للسيد نسخة من المراسلة الموجهة -

 .ورزازاتنسخة من المراسلة الموجهة للسيد عامل عمالة  -

 .نسخة من المراسلة الموجهة للسيد والي جهة سوس ماسة درعة -

 .نسخة من المراسلة الموجهة للسيد رئيس الحكومة -

 .نسخة من المراسلة المتوصل بها من وكالة الحوض المائي -

 نسخة من جداول نزع الملكية -

 .نسخة من جواب مؤسسة الوسيط -

 .للمملكة المغربية نسخة من المرسوم الذي  نشر بالجريدة الرسمية -

 


