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 "كیش االودایة . االفتراس العقاري في أبهى تجلیاته  "
 

 عمر الراضي، 17 دجنبر 2014

 
 تندید أصحاب أراضي الجموع جنوب الرباط

 بعملیة نهب أراضیهم من طرف منعشین عقاریین

 
 

باإلفراغ بأمر توصلها بعد أراضیها من للطرد معرضة نفسها تجد االودایة كیش بمنطقة عائلة مئة من                  أكثر
السلطات طرف من الحكم هذا تنفیذ تم ما إذا للطرد سیعرضها مما الرباط بالعاصمة محكمة عن                  صادر

 المحلیة یوم 18/12/2014.
عدة زریبة كل تضم زریبة 19 بطرد السنة نفس من فبرایر شهر خالل السلطات قامت                 

 عائالت
  . وعاین من تبقى من هؤالء العائالت هدم منازلهم و فضلوا االعتصام بأراضیهم تحت بیوت بالستیك 
  
عبد موالي السلطان لهم وهبها حین 1838 سنة منذ األراضي هذه على تاریخیا العائالت هذه                 عاشت

 الرحمان مقابل دفاعهم و حمایتهم للعرش العلوي.
 

كإجراء الطرد و اإلفراغ أمر باستصدار CDG لشركة فرع وهي (SAR) الریاض تهیئة شركة                قامت
یتواجد حیث للرباط الجنوب-الشرقیة المنطقة لتهیئة 1983 سنة تأسست االسم مجهولة شركة وهي               استعجالي،

 حي الریاض الحي الراقي  لمدینة الرباط.
المخططات و التوجیهات تنفیذ و العامة المنفعة أجل من الملكیة نزع من الشركة لهذه األساسي النظام                  یمكن

 الرئیسیة لهذا الجزء من العاصمة والذي یضم محالت تجاریة و عمارات وتجزئات خاصة بالفیالت.
و تمارة مدینة و الهرهورة شواطئ بین محصورة هكتار 6000 األراضي هذه مساحة تبلغ كانت البدایة                  في
، الفرنسیین و المغاربة الدولة، خدام مكافأة یتم كان عندما الحمایة فترة خالل تجزیئها بدأ قد و المعمورة                    غابة

 بتملیكهم البقع المجزأة.
المدار حیز دخلت عندما خاصة تنكمش بدأت أراضیهم مساحة بأن القبیلة أعضاء اكتشف الوقت مرور                 مع
منذ األراضي على االستحواذ وتیرة تتسارع وأخذت العقاریین المنعشین أطماع تتأجج بدأت وبذلك               الحضري

 1980 وتزایدت هذه الوتیرة انطالقا من 2003.
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 22.474 :  رسم عقاري، عنوان الخالف

 

 من الناحیة القانونیة فإن حالة جیش االودایة  التي تعد موضوعا لعدة نزاعات منذ 1980 هي حالة جد معقدة.
الوصایة بالداخلیة المكلفة للوزارة الظهیر هذا یمنح و 1919 سنة صادر ظهیر یؤطرها الجموع                فأراضي
أي الحق هذا فإن حق، أي علیها لها لیس التي االودایة جیش أراضي عدا الجموع...ما أراضي أشكال كل                    على

 حق الوصایة یعود لممثلي القبیلة.
موقعة اتفاقیات عبر األراضي هذه ملكیة SAR)) الریاض تهیئة لشركة منح قد الداخلیة وزیر كان فإذا                  إذًا،

 خالل 1983 فإن أبناء قبیلة جیش االودایة لهم أیضا الحق في هذه األراضي.
لحد الزالت (ANCFCC ) الخرائط ورسم األراضي وتسجیل لحفظ الوطنیة الوكالة فإن ذلك، إلى                باإلضافة

 الیوم تعطي نسخا من الرسم العقاري الذي  هو اعتراف بأحقیة قبیلة جیش االودایة في هذا العقار.
في بأحقیتهم المحكمة من اعتراف نزع من تمكنوا القبیلة أفراد بعض أن إلى الباب هذا في اإلشارة بنا                    وحري

.(SAR)  هذا الرسم العقاري كما حصل مع 
 

الشرعیة تحتكر الداخلیة وزارة أن بما و اثنین، لمالكین األرض بملكیة یعترف فهو القانون، في التباس                  هناك
 فلها إذا الكلمة األخیرة في هذه القضیة.

 
 وهذا ما فهمه إدریس البصري: أمر موقع من طرفه یسمح لك باستغالل األراضي بأي ثمن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 



 الوثیقة 1:  مضمون الوثیقة:

أراضي تجزیئ عملیة یبدأ بأن العقاري الرهن على المحافظ من االودایة جیش جماعة على وصیا بصفته الداخلیة وزیر                    "یطلب
و سنتیار 98 و آر 11 30هكتار مساحتها أرضیة قطعة الستخالص 14/22.474 العقاري الرسم تحمل التي االودایة                   جیش

 منحها رسما عقاریا خاصا بحیث ستصبح في ملكیة شركة اإلسكان"
 توقیع مندوب وزارة الداخلیة : حجاج محمد بتاریخ 05/03/ ?198

 

 

أرضیة قطعة فوق الریاض بحي (مرجان) الممتاز السوق إقامة تمت المثال سبیل فعلى ، النهب من لموجة االودایة جیش أراضي                      تعرضت
وفي الواحد للهكتار درهم 5000 تبلغ كراء بسومة الداخلیة وزارة مع مباشرة سنة 18 لمدة كراء عقد توقیع وتم 11هكتارا مساحتها                       تبلغ

 السنة.

 

 الوثیقة 2: مضمون الوثیقة:

السنة في درهم 56339.50 مجموعه بما للهكتار، درهم 5000 بمبلغ السنوي الكراء سومة تحدید تم الكرائیة: السومة تحدید :                      المادة3
 دون احتساب رسم 10%.

 المادة4:  مدة الكراء : تم االتفاق بالتراضي بین الطرفین على تحدید مدة الكراء في 18 سنة ابتداء من تاریخ 01/07/1997.

 المادة5:  یتم وضع المبلغ السنوي من طرف المكتري لفائدة الجماعة في حساب وزارة الداخلیة بالبرید تحت رقم

  106-16 أو بواسطة شیك مضمون یوضع في إسم وزارة الداخلیة بدایة كل سنة كرائیة.
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 التقریر القوي  للمجلس األعلى للحسابات
التقریر هذا ففي العقاري. االفتراس هذا 2009 لسنة السنوي تقریره في للحسابات األعلى المجلس                سجل

 یخبرنا المجلس بأن المداخیل العمومیة لم تستفد من عملیات تهیئة حي الریاض.
قد CDG مسؤولي فإن المربع، للمتر درهم 200 تقارب بخسة بأثمنة العقاریین للمنعشین األراضي تسلیم                 عدا
بهذه تسلیمها تم قد للبیع المجهزة األرضیة البقع من %12 الریاض. تهیئة شركة نشاط من بانتهازیة                  استفادوا

 األثمنة البخسة للموظفین.
أرضهم بیع إعادة عند درهم ملیون 4 إلى وصل كبیر ربح تحقیق من المستفیدین لبعض الوضعیة هذه                   وسمحت
قیمة مرة 17 یعادل ما إلى الربح قیمة ووصلت (.. SAR ( شركة من اقتنائها من شهور بضعة بعد                     وذلك

 الشراء، یضیف التقریر.
490 بین من (..)2004 و 1995 فبین : المهیئة الشركة قیم نظام في غائبة الشفافیة بأن مذكرا التقریر                    ویزید
تلك في تحیینها یتم لم والتي المربع للمتر قیاسیة بأثمنة والطلب العرض لقانون خضعت منها 17 فقط                   تجزئة،

 الفترة.
في مشتركة بقع بمنح التقریر، نفس حسب الدوام، على قامت قد SAR شركة فإن شيء: كل هذا لیس                    و

 تجمعات مختلفة لمنعشین عقاریین خواص وبشكل متكررو بدون أیة منافسة .
 

 ویتعلق األمر بالشركات التالیة:
 -Higaprom SARL  (مرتین)

 -Promostanding - (12 مرة)
 - الشركة المدنیة و العقاریة وردة ( Warda)( ثالث مرات)

 - شركة التطویر العقاري Valentin  (4 مرات
 -شركة El Ghawali (ثالث مرات)

 - الشركة العقاریة أحود (Ouhoud )( مرتین)
 -Gama Projets SA( مرتین)

 -الشركة العقاریة سندسSoundous   SA (ثالث مرات)
 

 حسب المجلس األعلى للحسابات فإن  هناك ضیاعا لما یناهز ملیار درهم على خزینة الدولة.
 

المغرب ألطاك فبالنسبة االودایة، جیش عائالت حق لحفظ تضامن بحملة حكومیة غیر جمعیات عدة حالیا                 تقوم
مدینة بضواحي القرویة الفالحة قالع آخر على للقضاء ممنهجًا تفكیكا نعیش إننا " المساندة الجمعیات                 إحدى
المضاربات مواجهة في التقلیدي الجماعي التدبیر كذا و الغذائي و الفالحي االستقالل أشكال آخر و                 الرباط

 العقاریة "
18/12/2014 یوم سیحضرون اإلنسان حقوق عن آخرین مدافعین إلى باإلضافة الجمعیة هذه مناضلي               إن

 لیقولوا  ال لطرد آخر عائالت جیش االودایة.
                                                                      عمر الراضي 17/12/2014
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