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 لحسين بن أحمد بن عبد هللا وكيل عائلة قاسي - من جمال قاسي

 الوسيط إلى السيد

 

" تيغرمت نايت إيدار"بقصبة  ةدار متواجدإستغالل  طلبشكاية بخصوص  :الموضوع

  .بجزيرة في حقينة سد المنصور الذهبي بورزازات

 امــــــــــــــــسالم تام بوجود موالنا اإلم

 دــــــوبع  

 "مؤسسة الوسيط"بالدور الذي تلعبه باألهمية وإيمانا منا  ،جنابكمسل يشرفني أن أرا

في صيانة حريات المواطنين والجماعات والهيئات، وإحقاق  في النهوض باألمانة الدستورية

شكاية  بخصوص لمؤسستكم الموقرة  رفعالحقوق ورفع المظالم، على هذا األساس المتين، ن

والمتواجدة حاليا " تيغرمت نايت إيدار"بقصبة  ةدار متواجدطلب إستغالل مشكل متعلق ب

هذه الشكاية التي نرفعها  ،اتبورزاز سد المنصور الذهبيحقينة ب جزيرةعلى شكل 

 .  باكادير وكالة الحوض المائيلسيادتكم، نحن فيها في نزاع مع 

وحتى أحيط سيادتكم بالمشكل من كل جوانبه، يجدر بالذكر أوال أن أقدم نفسي 

العائلة  ثم توكيلي من طرف بصفتي وكيل لعائلة قاسي بن لحسين بن أحمد بن عبد هللا، حيث

القضاء  أمامبإتخاذ اإلجراءات والمساطير اإلدارية والقانونية والتمثيلية  عنهاكتابة للنيابة 

 .بخصوص هذا الملف كل المؤسسات الحكوميةو

دي، فكما تعلمون أن تشييد بناء سد المنصور الذهبي قد رافقته عملية نزع ـــسي

 22بتاريخ   2.71.371مرسوم رقم )الملكية والذي نشر بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية 

والذي يعطي اإلذن في إقتناء العقارات  (4394غشت  41الموافق لـ  4934جمادى الثانية 

الالزمة لبناء وإستغالل سد المنصور الذهبي على وادي درعة بإقليم ورزازات، حيث 

من حصتها من عملية نزع الملكية  بن أحمد بن عبد هللا إستفادت عائلة قاسي بن لحسين

حيث تكلف السيد قاسي  ،أنذاك عددا من الممتلكات التي كانت تحوزها العائلة والتي شملت



م عبد الرحمان بن لحسين بن أحمد بن عبد هللا بمواكبة عملية إحصاء الممتلكات وكذا تسل

متواجد بقصبة  تعويضات عملية نزع الملكية، إال أن عملية نزع الملكية لم تكن لتشمل دارا

إشتراها المرحوم قاسي لحسين بن أحمد بن عبد هللا من  التيو" تيغرمت نايت إيدار"

بالمحكمة  4322أكتوبر  41في وفق عقد شراء مسجل  ،يهوديان كانا يقطنان بالمنطقة

متر  4211ومساحتها  (تجدون نسخة من العقد) AJ44070الشرعية بورزازات تحت رقم 

والداعي . خلفا أيت جبور، والسورت اجماع، ويحدها قبلة وشماال أيت إيدار، ويمينا أي مربع

الرئيسي الذي جعل اللجنة المكلفة بإحصاء الممتلكات لم تدمجها ضمن ممتلكات العائلة التي 

حسب رواية قاسي عبد الرحمان بن لحسين بن أحمد بن عبد هللا  –تم تعويضها، يتجلى 

بالتالي قالت ، وفي كون هذه الدار متواجدة في تل جبلي عالي -الذي ما زال حيا يرزق

بأن مياه السد لن تصل للدار رغم إمتالء حقينة  التي أشرفت على عملية اإلحصاء، اللجنة

حتى  4394وهذا ما وقع، هو أن المياه لم تصل للقصبة المذكورة منذ  السد مئة بالمئة،

التي  ملكية عائلة قاسي لحسين بن احمد بن عبد هللا لهذه الدار وعقد الشراء يؤكد ،2142

بورزازات، حيث بقي المشكل منذ  صبحت حاليا جزيرة بحقينة سد المنصور الذهبيأ

حينما حاطت مياه السد كل الجوانب، وتعذر بذلك على العائلة المرور معلقا خاصة  4394

 .يمكنها من ذلك لعدم وجود جسر للدار قصد إستغاللها

سيد قاسي عبد لل والثقافي ان المستوى المعرفيوفظل المشكل على حاله، خاصة 

لطرق المساطير القانونية، والمؤسسات  الرحمان بن لحسين بن أحمد بن عبد هللا ال يؤهله

المكلفة بالحوض المائي، إال أنه ظل إرتباط العائلة دائم بهذا المكان على إعتبار أن القصبة 

إيمانا منها أن  ، وظلت العائلة تحتفظ بوثائق ملكيتها للمكانللعائلة الكبيرة تاريخيةلها أهمية 

  .هاوقعلى حماية حق بشكل من األشكال المسؤوليين سيعملون

 هذه الدار تي طالتال ستغاللاإل واقعةمن تتفاجأ عائلة قاسي  2114وفي سنة 

او  دون إذن معينة من طرف جهات هناك، وذلك حفلة لرأس السنةالقصبة، حيث تم تنظيم ب

إلتحق بعين المكان،  بذلك د قاسي عبد الرحمانالسي ، ومباشرة بعد علممن العائلة ترخيص

، حيث قوبل بعده تإحتج على ذلك مطالبا بحماية حقه في ممتلكه الذي لم تنزع ملكي ثم

بالتجاهل من طرف الجهات المسؤولة التي يفترض منها حماية حقوق الورثة كمالكين، 

بالنظر لشرعية ملكيتهم  ألنهم أولى في ذلك مستقبال تمكينهم من إستغالل هذا المكانحتى و

 .للمكان المستغل

ومباشرة بعد ذلك تم توكيل جمال قاسي بن عبد الرحمان بن لحسين بن أحمد بن عبد 

هللا ليعمل على تتبع الملف، وفي هذا الشأن، وإيمانا منه الراسخ بأن الدار المتواجدة بـ 

دجنبر  29بتاريخ  هي حق مشروع للعائلة، وفي هذا السياق عمل" تيغرمت نايت إيدار"

الطاقة والمعادن والماء والبيئة، السيد مدير التجهيزات  على مراسلة السيدة وزيرة 2111

المائية، ثم السيد عامل عمالة ورزازات قصد إحالتها للجهات المسؤولة، وكان موضوع 



إيدار بحقينة سد المنصور المراسلة، طلب الترخيص للمرور للدار بقصبة تيغرمت نايت 

تجدون نسخة من هذه المراسالت مرفقة ) قصد ترميمها وإستغاللها هبي بورزازاتالذ

، بعد ذلك توصل السيد جمال قاسي من مدير (4 توصيل اإلرسال عبر بريد المغربب

 2229/4292والمسجلة تحت رقم  2113أبريل  9التجهيزات المائية بإرسالية بتاريخ 

تم نزع ملكيته لفائدة بناء سد المنصور الذهبي أن المكان موضوع الشكاية قد "والتي تقول 

 .(4 لةتجدون نسخة من هذه المراس) "ويدخل ضمن الملك العام المائي

بعد توصل السيد جمال قاسي بهذا الجواب أعاد مراسلة السيد مدير التجهيزات 

لتي تثبث كتابة الدولة المكلفة بالماء، يطلب فيها موافاته بالمستندات والوثائق االمائية لدى 

تجدون نسخة من المراسلة مرفقة بتوصيل اإلرسال عبر بريد المغرب )عملية نزع الملكية 

لسيد قاسي عبد الرحمان بن لحسين بن ل الرواية الشفوية ، ألن(2 مع اإلشعار باإلستالم

شهد بأنه لم ت، في ملف إحصاء ونزع الملكية 4394الذي تم توكيله سنة  أحمد بن عبد هللا

، وبأن اللجنة المكلفة "تيغرمت نايت إيدار"المتواجدة بـ  ي تعويض يخص هذه الداريتسلم أ

قالت له بأن مياه السد لن تصل لها رغم إمتالء  بإحصاء الممتلكات بعمالة ورزازات أنذاك

  .لذلك طالبنا بهذه المستندات التي تثبث قول هذه المؤسسة المحترمةحقينة السد مئة بالمئة، 

صل جمال قاسي بإرسالية من طرف المدير العام لهندسة المياه بتاريخ وبعد ذلك تو

أنه بعد دراسة الوثائق " والتي يقول فيها  2311والمسجلة تحت رقم  2113أغسطس  49

 – 11 – 21 – 1المتوفرة لدى هذه اإلدارة تبين أنه تم نزع ملكية القطع األرضية رقم 

المسجلة في إسم السيد  212 – 212 – 244 – 211 – 423 – 421 – 491 – 441

إال . (2لة تجدون نسخة من هذه المراس) "عبد الرحمان بن لحسين أيت قاسي وتم تعويضه

أن هذا الجواب لم يكن جواب شافيا بالنسبة للسيد جمال قاسي نظرا ألنه جواب فضفاض، 

الوثائق التي تثبث عملية نزع الملكية  كان واضحا وضوح الشمس، والمتمثل في طلبناف

، وهذا الذي ال أكثر وال أقل بالضبط " تيغرمت نايت إيدار"ه الدار المتواجدة بـ  الخاصة بهذ

 .، وأن هذه األرقام كلها لن تفيد في حل المشكللم يتحقق

بعد ذلك قام السيد جمال قاسي بزيارات متوالية لرئيس مصلحة الحوض المائي 

 بحيث لم نتمكن ، اهفي إجابات والتهرب المتكرر والتي عرفت نوعا من اإللتواءبورزازات، 

، األرقام التي توصلنا بها من طرف هذه المؤسسة المحترمة ماهية هذهتحديد معرفة و من

قام بزيارات لمؤسسة الحوض المائي و، حيلنا إلى المؤسسة األم بالرباطت تبحيث كان

، فكان هناك نوع من لخاصة بحوض سد المنصور الذهبيمصلحة نزع الملكية ا –بالرباط 

 .سنوات 1الذي دام  التستر حول معرفة هذه األرقام

وعلى هذا األساس، إلتجأ السيد جمال قاسي لإلعالم قصد المرافعة في منابر إعالمية 

 المواقع اإلجتماعية، ، وعلىاألنترنيتشبكة وكذا على  وجرائد وطنية وجهوية وطنية



 فكان آخرهالربما يجدي ذلك نفعا في إيصال صوت هذه العائلة للمسؤولين،  ...كالفايس بو

تجدون ) 2142أبريل  12 يومفي األخبار الرئيسية  2Mالربورطاج التي بتثه القناة الثانية 

والذي يذكر فيه السيد قاسي عبد الرحمان بن لحسين بن أحمد ( نسخة منه في قرص مدمج

ع الملكية لجميع ممتلكات العائلة بإستثناء هذه الدار المتواجدة بتعويضات نز قد توصل" أنه

أنه إن كانت جهات أخرى ستستغل هذا "وأضاف جمال قاسي " تيغرمت نايت إيدار بقصبة

ملكيتها للمكان ونظرا بحكم اإلستغالل ب، فعائلة قاسي اولى 2114حال سنة الالمكان كما هو 

 ".لم تتم لكون مسطرة نزع الملكية

من بث الربورطاج على قناة دوزيم، قام جمال قاسي بزيارة  مرور بضعة أيام وبعد

، حيث نزع الملكية لسد المنصور الذهبي مصلحة - ميدانية لمؤسسة الحوض المائي بالرباط

المصلحة  ، إال أنبها توصللألرقام الغامضة التي وتفسير  طالب مرة أخرى بإعطاء شرح

، حيث أن هذه المصحلة شف عن محتوى هذه األرقامما زالت متسترة ومتحفظة عن الك

وال .. تحيله على المصلحة الطبوغرافية، والمصلحة الطبوغرافية تحيله على مصالح أخرى

 .جواب

إلى وكالة الحوض المائي بأكادير، حيث إستقبله على الفور السيد مدير  بعد ذلك إلتجأ

رقام الغامضة، والمستندات التي تثبث المتعلق بمعرفة هذه األ هالوكالة، وقام بتسجيل طلب

، حيث إتصل مباشرة برئيس المصلحة بورزازات قصد عملية نزع الملكية للمكان المذكور

 .وقدم وعدا باإلجابة على كل المطالب في أقرب اآلجال، موافاته بتفسير حول هذه األرقام

المائي الحوض  توصل جمال قاسي بإرسالية من مدير وكالة 2142أبريل  22وفي 

أنه تبين من خالل الفحص أن جل المستفيدين الحاملين إلسم قاسي قد "تقول بان  بأكادير

المتعلقة بنزع الملكية بما فيهم المسمى عبد الرحمان بن  تإستفادوا من التعويض عن البنايا

تم نزع ملكيتها بإسم عبد  بجزيرة توريرتلحسين أيت قاسي، كما أن القصبة المتواجدة 

حيث تمث موافاتنا بنسخة من مرسوم اإلذن بإقتناء العقارات " ن بن لحسين قاسيالرحما

جداول نزع الملكية الخاصة بورثة قاسي، الالزمة لبناء وإستغالل سد المنصور الذهبي، 

 بإسم السيد قاسي عبد الرحمان بن لحسين "تيغرمت نايت إيدار"جدول نزع الملكية قصبة 

 .(9 ائقنسخ لهذه الوث رفقته تجدون)

بحضور  وذلك من جهتنا بتدقيق ، وفحصهاالمهمة لكن بعد توصلنا بكل هذه الوثائق

وكيال للعائلة في عملية إحصاء الممتلكات  4394الذي كان انذاك  السيد عبد الرحمان قاسي

، تبين أن وكالة الحوض المائي وقعت في مغالطة متعلقة بمعرفة وتسلم تعويضات العائلة

  :المنطقة، فالجدوال التي تم التوصل بها ءوأسما أماكنو جغرافية

  .الدار المتواجدة بقصبة تيغرمت نا يت إيدار بث المطلقلم يذكر فيها بال -



إغرم "لألسف هناك تناقض واضح بين جدول نزع الملكية التي تمت لـدار بـ  -

وما ورد في مراسلة السيد مدير الوكالة للحوض المائي التي تتكلم عن " نيزالكن

من جهة، وعن جدول ال أثر له والذي يزعم السيد المدير بأنه " جزيرة توريرت"

 ".تيغرمت نايت إيدار"للدار بـ 

وتأكد من خالل هذا  ،"تيغرمت نايت إيدار"و "جزيرة توريرت"ـ بتم الخلط بين  -

، وبأن مراسلة السيد مدير وكالة نه بالفعل لم تتم عملية نزع ملكية مكان النزاعا

، فهذا المكان كان "توريرتجزيرة "مائي التي تشير للمكان المسمى الحوض ال

، اما تيغرمت نايت إيدار فتوجد في أعلى في أسفل القصبة" شعبة " عبارة عن 

  .وهي عبار عن قصبة تاريخية التل الجبلي

ان المكان الذي تم تعويضه هو دار بـ تبين  الجدول حين عملنا على فحص  -

والذي يوجد هو االخر في أسفل التل " Irhem Izlaguen إغرم نيزالكن"

المتواجدة هي األخرى في أسفل التل  "توريرت نزبيب"غير بعيد عن  الجبلي

 ان بن لحسين بن احمد بن عبد هللا، وهذا ما أكده السيد قاسي عبد الرحمالجبلي

 .وعدد من الشهود من أبناء المنطقة، والصورة التي تتوفر عليها العائلة

فالجدول الذي توصلنا به من طرف الوكالة لى ذلك مشكل المساحة، ضف ع -

ي توال للعائلة اي تم تعويضهتال "إغرم نيزالكن"ـ شير لمساحة الدار بتالمحترمة، 

متر مربع، هذه المساحة التي تخالف بالمطلق مساحة الدار  211قدر بـ ت

 .متر مربع 4211والتي تقدر بـ  "قصبة تيغرمت نايت إيدار"ـ المتواجدة ب

 

خلق مشروع سياحي نموذجي بالمنطقة،  ،ايتنا بطبيعة الحالغ وعلى هذا األساس،

تماشيا مع السياسة التي ينهجها المغرب لدعم ولتشجيع الشباب حاملي مشاريع ناجحة، وكذا 

لتطوير المناطق التي تتوفر على مؤهالت طبيعة تخدم الشباب، وتساهم في إيجاد فرص 

 .الشغل

نا بالقصبة هو له بعد يجعل منها منارة تاريخية وحضارية شاهدة على تاريخ ومطالبت

المنطقة ومن أجل تحويلها إلى مشروع سياحي يعكس تراث المنطقة ويساهم في السياحة 

 .والتنمية والتشغيل

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

وفي نفس الوقت ستجعل القصبة نقطة جذب وإستقطاب للسياح وتحويلها الورثة كمالكين، 

إلى بؤرة للتنمية المستدامة بالمنطقة، لكن لألسف الجهات المسؤولة ال هي حفظت حقوق 

 .المالكين، وال هي جعلتها تساهم في التنمية



بالنظر  اه للمطالبة بحقنا، نلتجأ لجنابكموبعد كل هذا المسار الذي نهجن 

 :نسجل مطالبنا والمتمثلة فيل، صاصات المنوطة لكملإلخت

الذي تعود ملكيته المشروعة  إنصافنا في حقنا في إستغالل هذا المكان التاريخي -

منحنا الدفاع عن مطلبنا الرئيسي في ، ولعائلة قاسي لحسين بن أحمد بن عبد هللا

 اترميمه قصد "قصبة تيغرمت نايت إيدار"للدار المتواجدة بـ الترخيص للمرور 

مرت منها هذه  فترة تاريخية على شاهدة كون منارة تاريخيةتل اوإعادة بناءه

هناك يساهم في التنمية  المنطقة، وكذلك السماح لنا بإرساء مشروع سياحي

بالمنطقة، ويعمل على تشغيل عدد مهم من الشباب، هذا المشروع بطبيعة الحال 

 الكاملة، حترم شروط السالمةي الذي سيسهر على صياغته مختصين في المجال

 .الثقافة واإلنسان ،البيئةبالدرجة األولى،  الماءيحترم  كما

 وتقبلوا سيدي فائق تقديرنا وإحترامنا

 والسالم          

 : وكيل عائلة قاسي توقيعبصمة و       
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