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من 20 نونبر إلى 5 دجنبر 2012إخبارية وطنية تصدر من تازة

أع����اد ص���اح ال��دي��ن م����زوار رئيس 
التجمع الوطني لألحرار، انتخابات 
ت��ازة  رئ��ي��س وم��ك��ت��ب مجلس ج��ه��ة 
ت���اون���ات احل��س��ي��م��ة، إل����ى واج��ه��ة 
باالعتصام  مت��ي��زت  ال��ت��ي  األح����داث 
"ال���ش���ه���ي���ر" ال�����ذي خ���اض���ة ال���وزي���ر 
السابق محمد عبو، وذلك من خال 
املراسلة التي وجهها مزوار لرئيس 
بنكيران، يطالبه  اإلله  احلكومة عبد 
فيها بإجراء بحث وفتح حتقيق في 
هذه  عرفته  الذي  االنتخابي  الفساد 

االنتخابات.
وت�����داول امل��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي حل��زب 
ال��ت��ج��م��ع ال���وط���ن���ي ل����ألح����رار ف��ي 
التي  التصريحات  األخير،  اجتماعه 
عدم  بخصوص  بنكيران  بها  أدل��ى 
سامة انتخابات رئيس ومكتب جهة 
تازة تاونات احلسيمة لسنة 2009، 
وه���ي االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ف���از بها 
محمد بودرا عضو املكتب السياسي 
وأثارت  واملعاصرة،  األصالة  حلزب 
اح��ت��ج��اج��ات ال��وزي��ر ال��س��اب��ق عبو 
مجلس  لرئاسة  مرشحا  ك��ان  ال���ذي 
اجلهة، وخاض اعتصاما لاحتجاج 

محمد  للجهة  السابق  ال��وال��ي  على 
ام��ه��ي��دي��ة ال���ذي ق���رر ت��أج��ي��ل عملية 
لتشتيت  م����رات  ع���دة  االن��ت��خ��اب��ات 
األغلبية االنتخابية التي كان يتوفر 

عليها عبو
وأك���د م���زوار ف��ي ال��رس��ال��ة املوجهة 

لرئيس احلكومة، أن التجمع الوطني 
التي  بالتصريحات  معني  ل��ألح��رار 
أدلى بها، واملؤكدة لعدم سامة هذه 
من جتريح،  شابها  وما  االنتخابات 
من جهة سياسية  ال��ص��ادرة  تلك  أو 
أخ����رى ف��ي إش����ارة حل���زب األص��ال��ة 

ألي  لتعرضها  النافية  وامل��ع��اص��رة، 
فساد أو تدليس أو خرق ملقتضيات 
ال��ق��ان��ون، وأوض���ح م���زوار أن طلبه 
يأتي  امل��وض��وع  ب��إج��راء حتقيق في 
ودعم  العام  ال��رأي  تنوير  في سياق 
والشفافية،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  وت��ع��زي��ز 
و"رغبة منا في معرفة حقيقة األمر".

وك���ان���ت ان���ت���خ���اب���ات رئ���اس���ة جهة 
قد شهدت  احلسيمة،  ت��اون��ات  ت��ازة 
ص���راع���ات ق��وي��ة ب���ن ق���ي���ادة ح��زب 
محمد  وعائلة  وامل��ع��اص��رة  األص��ال��ة 
من  كبير  جزء  في  تتحكم  التي  عبو 
وكان  باجلهة،  االنتخابية  اخلريطة 
الهيئة  أغلبية  حشد  قد  عبو  محمد 
قبل  اجلهة،  ورئيس  ملكتب  الناخبة 
آخ��ر  ف��ي  ل��ص��ال��ح  ال��ك��ف��ة  تنقلب  أن 
امل���ط���اف ل��ص��ال��ح ب�����ودرا، مم���ا دف��ع 
عبو إلى االعتصام أمام مقر الوالية 
لاحتجاج على قرارات الوالي، وهو 
منصبه  عبو  كلف  ال��ذي  االع��ت��ص��ام 
حكومي  ت��ع��دي��ل  أول  ف��ي  ال�����وزاري 

عرفته حكومة الفاسي

< محمد اليوبي

مطالبة بنكيران بالتحقيق في الفساد االنتخابي مبجلس 
جهة تازة احلسيمة تاونات جرسيف   

27 مليار لتمويل 
مشاريع باإلقليم

بعض  لتمويل   املخصص  امل��ال��ي  ال��غ��اف  مجموع  بلغ   
املشاريع  بإقليم تازة  نحو 27 مليار سنتيم. 

وأبرز املصدر ذاته أن هذه االموال  رصدت لتمويل مشاريع 
تهم  باخلصوص 

- البنية التحتية التجارية و الصناعية 127 مليون درهم
- الوقاية من الفياضانات 60 مليون درهم

- البنية التحتية و الطرقية 56 مليون درهم
- اخلمات االجتماعية 18 مليون درهم سياسة املدينة 16 

مليون درهم 
م��ن ط��رف احلكومة بحر  ال��ت��ي مت رص��ده��ا    ه��ذه املنحة 
األسبوع األخير من شهر أكتوبر األخير كانت ثمرة لقاء مت 
بن بعض برملانيي إقليم تازة و رئيس احلكومة عبداإلله 
االنتفاضة  بعد  مباشرة  احلكومة   رئاسة  مبقر  بنكيران 
من  أبريل  شهر  بداية  ت��ازة  مدينة  عرفتها  التي  الشعبية 
البرملان  في  تازة  إقليم  تقدم ممثلوا  حيث  اجلارية  السنة 
خاله  م��ن  يستعرضون  احل��ك��وم��ة  رئ��ي��س  إل���ى  مبلتمس 
الطابع  ذات  التنموية  املشاريع  بعض  إجناز  في  اإلس��راع 

االستعجالي بقيمة 84 مليار سنتيم.
كما أفضى االجتماع أيضا إلى مطالبة احلكومة إلى الرفع 
اجلماعات  ودعم   ، التاميذ  و  اجلامعين  الطلبة  منح  من 

القروية بالنقل املدرسي.
 و طلبوا باإلسراع في توفير األطر و التجهيزات األساسية 
في القطاع الصحي  مع رد االعتبار للمؤسسات الصحية 
و  أمليل  وادي  الصحية  مبدن  املراكز  اقترحوا حتويل  و 
باألطر  دعمها  و  محلية  مستشفيات  إل��ى  أكنول  و  تاهلة 
أجل  من  املستعجات  و  للدميومة  ضمانا  التجهيزات  و 

التخفيف على املستشفى اإلقليمي ابن باجة   .

  إغالق مصلحة األمراض 
العقلية والنفسية

على  األخ��ي��ر  أكتوبر  شهر  خ��ال  الصحة  وزارة  أق��دم��ت   
العقلية  األم��راض  جناح  بإغاق  يقضي  ق��رارا  استصدار 

التابع للمستشفى اإلقليمي ابن باجة مبدينة تازة .
املرضى  وذوي  أهل  صفوف  في  استياء  القرار  خلف  وقد 
حيث أن مصلحة األمراض النفسية كان تأوي حوالي 40 

مريض دائم ا ويعالج أزيد من 60 آخرين.
الذي  الوحيد  الطبيب   كما سمحت وزارة الصحة بتنقيل 
بني  مدينة  إل��ى  النفسية  األم��راض  قسم  على  ك��ان يشرف 
مال وامتناع طبيبة من نفس التخصص االلتحاق بعملها 
ول��م حترك   مجهولة  ألس��ب��اب  م��ن سنتن  أكثر  منذ  ب��ت��ازة 

الوزارة الوصية ساكنا.
  

تازة...
أعوان السلطة 

يطالبون بتحديد 
المهام

بإقليم  السلطة  أع��وان  و  الشيوخ  املقدمن،  طالب عدد من 
العمل  في  املسؤولين  انخراط  و  استجابة  يضرورة  تازة 
عملهم،  ظ��روف  اإلداري���ة، وحتسن  تغيير وضعيتهم  على 
والزيادة في أجورهم، وسن قانون أساسي ينظم مهنتهم، 
قبل  مهامهم  بتحديد  وكذلك  عنهم،  ال��ذل'  و  'احلكرة  ورف��ع 
املقبلة،  السنة  في  إج��راؤه��ا  املنتظرة  االنتخابية  احملطة 
فئة  متثله  السلطة  أع���وان  م��ن  اجل��دي��د  اجليل  أن  خاصة 
عريضة من الشباب، وأغلبهم من حاملي الشهادات.و تأتي 
الداخلية  وزير  العنصر،  امحند  وعد  قت  في  املطالب  هذه 
عدم  من  اشتكوا  الذين  السلطة  أع��وان  جميع  و  املقدمن 
بأن  وط��ن��ي(  مستوى  )على  دره��م   600 ب��زي��ادة  توصلهم 
األخير  إلى احلل، حيث كشف هذا  وضعيتهم في طريقها 
في مجلس النواب مؤخرا أن وزارته ستسوي املشكل الذي 

تضرر منه العديد من املقدمن   

االربعاء  وادي  قنطرة   

وتهدد  بالكوارث  تنذر 
حياة المواطنين 

تازة  بن  الرابطة  االرب��ع��اء  واد  قنطرة  أصبحت 
القنطرة  ،  فهذه  وفاس تشكل خطرا على كل من مير بها 
أي  تعرف  لم  ومنذئذ  الفرنسي  االستعمار  ابان  بناءها  مت 
إصاح أو ترميم السيما وأن آثار االنهيارات املتتالية في 

جنباتها وسقفها بادية للعيان .
قنطرة واد االربعاء مير منها يوميا أكثر من الف  وسيلة 
نقل م��ن س��ي��ارات وش��اح��ن��ات و وح��اف��ات... رغ��م إح��داث 
الطريق السيار وال سيما وأنها تعد حلقة وصل بن غرب 

املغرب وشرقه.
القنطرة التي توجد على الطريق الوطنية  مستعملي هذه 
مرزوقة   لباب  القروية  اجلماعة  بتراب  وبالضبط   6 رق��م 
ساكنا  حترك  لم  التي  املسؤولة  اجلهات  تدخل  ينتظرون 
رغ��م ع��ش��رات ال���ن���داءات وال��ع��دي��د م��ن امل��ق��االت الصحفية  
،ورغم حجم اخلطر الذي يهدد حياة السائقن وكذا ارواح 
املواطنن الذي يغامرون للعبور للضفة األخرى في قضاء 

مصاحلهم اليومية   .

 

 17 السبت  ي��وم  ت��ازة  مدينة  عرفت 
مطرية  ت��س��اق��ط��ات    2012 ن��ون��ب��ر 
فيضانات  ح��دوث  فى  تسببت  هامة 
ج��ارف��ة اج��ت��اح��ت ع����ددا م��ن أح��ي��اء 
امل��دي��ن��ة وح��ول��ت��ه��ا إل���ى ب���رك مائية 
لم تسلم منها حتى  وأوح��ال طينية 
موالي  )كشارعي  احلديثة  الشوارع 
بسبب  ال��س��ادس(،  ومحمد  ي��وس��ف 
قنوات  في  والنفايات  األتربة  تراكم 
الصرف الصحي باملدينة وانعدامها 
الربايز(،  )كحي  األح��ي��اء  بعض  في 
البنية  هشاشة  ع��رى  ال���ذي  ال��ش��يء 

التحتية لشبكة التطهير باملدينة. 
ل���"اجل��ري��دة " م��ن السكان  وق��د أك��د 
املتضررين، أنه أصبح من الواجب، 
املناطق  بعض  تعرفه  م��ا  ض��وء  ف��ي 
ببعض االحياء  ، إيجاد حل جذري 
باستمرار  تتكرر  التي  املشكلة  لهذه 
من  بعدد  األمطار  سقوط  موسم  مع 
االكتفاء  وع���دم  احل��س��اس��ة،  ال��ن��ق��اط 
بالتصريف  ال��ت��رق��ي��ع��ي��ة  ب��احل��ل��ول 
من  بد  ال  بل  امل��ي��اه،  املؤقت وسحب 
على  ق��ادرة  بنية حتتية  في  التفكير 
أن تكون  ب���دل  ال���ك���وارث،  م��واج��ه��ة 

مستسلمة لكل حركة جوية عادية.. 
اليوم،  املطرية  التساقطات  وع��رت 
ال��ت��ي ل��م وص��ف��ت ب��ال��غ��زي��رة، واق��ع 
التحتية  والبنيات  الطرقية،  املسالك 
في املدينة، ليجد سكان هذه املناطق 

غ��م��رت  إذ  م���ح���اص���ري���ن،  أن��ف��س��ه��م 
وأضحى  وامل��م��رات،  الطرقات  املياه 
وامل��رض��ى  ال��س��ك��ان  ع��ل��ى  مستحيا 
نتيجة  األخ��رى،  الوجهة  إلى  التنقل 
عدم اتخاذ اجلهات املعنية لإلجراءات 
دون  للحيلولة  ال��ازم��ة  وال��ت��داب��ي��ر 

ت��ض��رر امل��واط��ن��ن، ج���راء اض��ط��راب 
حركة السير

وقد علق أحد املواطنن  على الواقعة 
قائا، "يبدو أن األيام القادمة حتمل 
لنا الكثير من املفاجآت، حيث يعتقد 
أن تكشف ع��ن اخ��ت��االت أخ���رى قد 

تربك املسؤولن ". 
البلدي  املجلس  أن  بالذكر  وج��دي��ر 
التالية  م��ن األح���زاب  ل��ت��ازة  يتكون 
و  واألص���ال���ة  التنمية  و  ال��ع��دال��ة   :
امل���ع���اص���رة واالس���ت���ق���ال واحل��رك��ة 

الشعبية والتقدم واالشتراكية.

املطر يعري البنية التحتية بتازة وإمرأة تشمر عن
ساعدها لتنظف مجاري املياه

كهرباء فرنسا للطاقات املتجددة تتولى إجناز حقل إلنتاج الطاقة 
الريحية بتازة

الوطني  املكتب  أسند 
ل���ل���ك���ه���رب���اء م���ش���روع 
إجن�����از ح��ق��ل إلن��ت��اج 
ال����ط����اق����ة ال���ري���ح���ي���ة 
مب���دي���ن���ة ت�������ازة إل���ى 
م���ج���م���وع���ة ش���رك���ات 
ت��ت��ق��دم��ه��ا امل��ج��م��وع��ة 
ال��ف��رن��س��ي��ة )ك��ه��رب��اء 
ل��ل��ط��اق��ات   ٬ ف��رن��س��ا 
املتجددة ( بشراكة مع 
اليابانية  امل��ج��م��وع��ة 

ميتسو ي أند كو.
املجموعة  وأوض��ح��ت 

االثنن٬  اليوم  لها  ب��اغ  في  الفرنسية 
ت��ب��ل��غ طاقته  ال����ذي  امل���ش���روع٬  ه���ذا  أن 
سيجهز  م���ي���غ���اواط٬   150 االن��ت��اج��ي��ة 
ب50 محركا هوائيا )توربن( من صنع 
مؤكدة  “أل��س��ت��وم”٬  الفرنسية  الشركة 
واملجموعة  الفرنسية  املجموعة   ” أن 

ستعهد  “أل��س��ت��وم”  ال��ي��اب��ان��ي��ة وش��رك��ة 
ب��إجن��از 30 ف��ي امل��ائ��ة ع��ل��ى األق����ل من 
تشتغل  مغربية  ملقاوالت  البناء  أشغال 

في قطاع املناولة”.
وأش������ارت امل��ج��م��وع��ة ال��ف��رن��س��ي��ة إل��ى 
املكتب  أطلقه  ال���ذي  ت���ازة٬  م��ش��روع  أن 
في   2011 م��اي  ف��ي  للكهرباء  ال��وط��ن��ي 

إطار شراكة بن القطاع العام واخلاص٬ 
خ��ال  م��ن   2012 ف��ي  م��واص��ل��ت��ه  ستتم 
إطاق طلبات عروض إضافية تهم 850 

ميغاواط .
)كهرباء  الفرنسية  املجموعة  أعلنت  كما 
ف��رن��س��ا( ع���ن اف��ت��ت��اح ف���رع ل��ه��ا ب��ال��دار 
األنشطة  تنمية  بغية  وذل��ك   ٬ البيضاء 
والشمسية  الريحية  بالطاقات  املرتبطة 
في اململكة بتعاون مع السلطات املغربية 

واملقاوالت احمللية”.
وحسب املصدر ذاته فإن فرع املجموعة 
اليابانية  واملجموعة  باملغرب  الفرنسية 
ومتويل  بإعداد  سيتكلفان  “ميتسوي” 
وتنمية وتشييد مشروع الطاقة الريحية 
ستتوليان  الشركتن  أن  مضيفا  بتازة٬ 
أي��ض��ا اس��ت��غ��ال وص��ي��ان��ة ح��ق��ل ان��ت��اج 
الطاقة الريحية في إطار اتفاق ميتد على 
فبيان دميول٬  وأعربت  20 سنة”.  مدى 
باملجموعة  اجل���دي���دة  ال���ش���ؤون  م��دي��رة 

الفرنسية عن ارتياحها الختيار املجموعة 
إلجناز هذا املشروع الهام والذي سيشكل 

أول اجناز لها في املغرب .
الوطني  ق��رار املكتب  أن  وأك��دت دمي��ول 
ل��ل��ك��ه��رب��اء امل��ت��ع��ل��ق مب���ش���روع ال��ط��اق��ة 
ال��ري��ح��ي��ة ب���ت���ازة ي��ش��ك��ل ف��رص��ة ه��ام��ة 
إرس��اء  أج��ل  م��ن  الفرنسية  للمجموعة 
واملشاركة  باململكة  األم��د  طويلة  شراكة 
ف��ي تفعيل امل��ش��اري��ع امل��ت��ج��ددة ف��ي بلد 

يتوفر على مؤهات تنموية كبيرة.
وي��ن��درج إن��ش��اء ح��ق��ل إن��ت��اج ال��ط��اق��ات 
الريحية بتازة في إطار سياسة الطاقات 
املتجددة التي يعتمدها املغرب والرامية 
الشمسية  ال��ط��اق��ة  م����وارد  ت��ث��م��ن  إل���ى 
والريحية. كما يرتقب أن تتمكن اململكة 
في أفق 2020 من حتقيق برنامج إلنتاج 
2 ج��ي��ك��اواط م��ن ال��ط��اق��ة ال��ري��ح��ي��ة و2 

جيكاواط من الطاقة الشمسية.
> ت.ب
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ساكنة جرسيف تطالب بفتح حتقيق في ثروة 
عبد الله املنصوري نائب رئيس البلدية

تعالت في األونة األخيرة أصوات 
ب��ل��دي��ة ج��رس��ي��ف و بشكل  س��اك��ن��ة 
جدي  حتقيق  بفتح  مطالبة  متزايد 
راكمها  التي  الثروة  في  مسؤول  و 
نائب  املنصوري  الله  عبد  املسمى 
نتيجة  ج���رس���ي���ف،  ب��ل��دي��ة  رئ���ي���س 
انفراده بالقرار و التسيير معا، دون 
املكتب،  أعضاء  لبقية  اكتراث  ادنى 
و كذا باقي أعضاء املجلس البلدي 

ملدينة جرسيف.
و أوض���ح أح��د أع��ض��اء املجلس 
ال��ب��ل��دي ب��ج��رس��ي��ف أن ع��ب��د ال��ل��ه 
املنصوري ولج أبواب البلدية و هو 
ميتطي دراجة عادية و يرتدي سنداال 
باستيكيا، و في ظرف وجيز حتول 
االبتدائي  التعليم  أساتذة  أحد  من 
البسطاء إلى غني مشهور باملدينة، 
حيث أصبح ميلك سيارتن فارهتن 
تقل  زمنية  م��دة  ف��ي  راق���ي  سكن  و 
عن ثاثة سنوات، مما يفتح املجال 
التي  الطريقة  ح��ول  للتساؤل  اكثر 
أنه  و  ث��روت��ه، خصوصا  بها  راك���م 
خال  اجلماعية  لانتخابات  تقدم 
استغل  بعدما   2009 يونيو  شهر 
م��س��ؤول��ي��ت��ه ك��ك��ات��ب ل��ل��ف��رع احمللي 
و حصل  املوحد  االشتراكي  للحزب 
بعد  م��ب��اش��رة  متميز  ت��رت��ي��ب  ع��ل��ى 
ال��ذي  احل��زب  وه��و  الائحة،  وكيل 
ت��راج��ع ع��ن االن��خ��راط ف��ي صفوفه 
متوجها إلى حزب اليسار األخضر.

و أوضح مسؤول بالبلدية ذاتها 
أن هذا املنتخب ال يكترث باملوظفن 
أنه  و  املنتخبن  مثائه  حتى  ال  و 
مهامه  مبزوالة  قانونا  له  مسموح 
من  له  املسلم  التفويض  على  بناء 
البشرية  امل��وارد  في  الرئيس  طرف 
أنه  إال  بالبلدية،  املدنية  احل��ال��ة  و 
يتجاوز اختصاصه دائما حيث أنه 
التجهيزات  اقتناء  في  يقرر  هو من 

بتسيير  املكلف  ه��و  و  امل��ع��دات،  و 
املستودع البلدي دون تفويض مما 
باملال  للتاعب  أك��ث��ر  امل��ج��ال  يفتح 

العام.
إلى ذلك، أضاف مصدر مطلع أنه 
من  زمائه  أحد  أن أحضر  له  سبق 
حديدية  خ��زان��ة  ل��اص��اح  الناظور 
و بثمن باهض، و هو الذي يحضر 
أح��ي��ان��ا إل���ى امل��ق��اط��ع��ة احل��ض��ري��ة 
األولى و يشرف على توقيع الوثائق 
بها دون أي تفويص بها، و يجمع 
من الوصوالت و الفواتير ما ميكن 

من تبريره كل خطواته.
أخ��رى أوضحت ذات  و من جهة 
امل���ص���ادر أن���ه و م��ن أج���ل اق��ت��راب��ه 
تهم  تنازالت  عدة  يقدم  السلطة  من 
حصل  باملقابل  و  العامة،  املصلحة 
على حماية واسعة و حصن نفوذه 
قطعة  على  ال��ت��رام��ي  م��ن  مكنه  مم��ا 
خمسة  مساحتها  جماعية  أرضية 
ه���ك���ت���ارات ب��ال��ف��ي��ض��ة اخل���ض���راء 
و  جرسيف،  القليم  التابعة  بتدارت 
هي االرض الذي كان يحوزها رجل 

فقير ال ح��ول و ال ق��وة ل��ه، و توجد 
رقم  الوطنية  الطريق  مشارف  على 

.6
و ب�����امل�����وازة م����ع ذل�����ك ت��ط��ال��ب 
من  حتقيق  بفتح  جرسيف  ساكنة 
املجلس  و  املسؤولة  اجلهات  طرف 
فيما  خصوصا  للحسابات  األعلى 
األخيرة  السنوات  ميزانية  يخص 
الذي  و  الزيتون  مبهرجان  املتعلقة 
23 حتت  دورت���ه  السنة  ه��ذه  ينظم 
صميم  في  الزيتون  شجرة   " شعار 
أكدت  إذ   ،" األخصر  املغرب  مخطط 
مصادرنا أن املهرجان كان ينظم في 
وقت سابق بتكلفة مالية ال تتجاوز 
جد  نسخ  ف��ي  و  سنتيم  مليون   18
تتذكر  ال��س��اك��ن��ة  ت����زال  ال  م��ت��م��ي��زة 
جودتها، و في الوقت الذي وصلت 
 100 حوالي  املهرجان  هذا  تكاليف 
و  ج��ودت��ه  تراجعت  سنتيم  مليون 
أداؤه اللذين أصبحا دون املستوى 
املهرجات  من  بكثير  أقل  و  املنشود 

السابقة
> محمد احلاجبي  
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وفاة رب أسرة بدوار إفران إثر تعرضه لصعق كهربائي
لقي شخص حتفه عشية اليوم السبت 17 نونبر 2012، بدوار إفران آيت عسو بدائرة تاهلة-
إقليم تازة، إثر تعرضه لصعق كهربائي عندما كان يهم بإصاح سلك كهربائي سقط فوق سطح 

منزله.
التيار  قطع  في  يريد إصاح عطب تسبب  الرابع،  عقده  في  م.(  )إ.  قيد حياته  املسمى  وكان 
بصعق  ليصاب  احل��ذر  يتوخى  ول��م  أمطار،  هطول  مع  احلادثة  لتتزامن  منزله  عن  الكهربائي 
ليتم  لتازة  ذلك  بعد  الهالك ملطماطة  نقل  املكان ومت  لعن  السلطة احمللية  كهربائي. وقد حضر 

تشريح اجلثة.
يشار إلى أن الهالك أب لتسعة أبناء كان يشتغل فاحا بالدوار، وكان قد اشتكى مشكل األساك 
الكهربائية للمسؤولن إال أن التجاهل كان مصير شكايته، يقول أحد السكان، وقد الحظوا حضور 
تقنيي املكتب الوطني للكهرباء بعد احلادث لعن املكان وأصلحوا بعد فوات األوان مشكل األساك 

الكهربائية باملنزل.
 > يوسف خلضر – تاهلة

  العثور على رضيع متخلى عنه داخل حمام شعبي
7 نونبر اجل��اري، على رضيع  على قيد احلياة متخلى عنه   مت اعثور مساء يوم األربعاء 

بحمام شعبي بحي السعادة وسط مدينة تازة.
وحسب املصادر فإن عناصر الوقاية املدنية حلت باملكان  ، حيث قامت بأخذ الطفل الذي يبلغ 
من العمر حوالي 3 أشهر، إلى جناح األطفال املتخلى عنهم باملستشفى اإلقليمي ابن باجة مبدينة 

تازة، وقد عثر عليه قيد احلياة داخل "بطانية"، يعتقد أن احدهم قد تخلى عنه داخل احلمام.  

ابن منطقة تاهلة ضمن ضحايا حتّطم املروحية 
العسكرية قرب كلميم

س���ق���ط���ت م���روح���ي���ة 
ع��س��ك��ري��ة، م��س��اء ي��وم 
األرب��������ع��������اء امل����اض����ي 
 ،2012 ن����ون����ب����ر   14
ب���ش���اط���ئ “أوري���������ورة” 
“رأس  جلماعة  ال��ت��اب��ع 
كلميم.  بإقليم  أومليل” 
املعطيات  بعض  وتفيد 
رك����اب  م����ن  ت��س��ع��ة  أن 
حتفهم،  ل��ق��وا  ال��ط��ائ��رة 
عسكرين  انتشال  ومت 
احمليط  مياه  وس��ط  من 
األط����ل����س����ي ح����ي����ث مت 
نقلهما للخضوع ملراقبة 
طبية دقيقة باملستشفى 

العسكري بكلمي، فيما ال زال البحث جاريا عن اآلخرين.

الذي  إديل  التسعة، توفي الضابط جمال  وعلمت اجلريدة من مصادر أن من بن الضحايا 
ينحدر من منطقة تاهلة والقاطن مبدينة تازة، والبالغ من العمر 26 سنة، والذي كان قد التحق 

بسلك القوات املسلحة سنة 2007. 
> يوسف حلضر

متى تتحرك النيابة العامة بتازة حملاربة ظاهرة 
البناء العشوائي؟

 
م���ن���ح���ت دوري������ة 
م���ش���ت���رك���ة م��وق��ع��ة 
وزارات  م�����اب�����ن 
والعدل،  الداخلية، 
واإلس���������������ك���������������ان 
واسعة  صاحيات 
من  العامة  للنيابة 
أج�����ل م��ت��اب��ع��ة ك��ل 
م����ن ت���ب���ت ت���ورط���ه 
البناء  ان��ت��ش��ار  ف��ي 
إال  ال����ع����ش����وائ����ي. 
العامة  النيابة  أن 
ل��م تتحرك  ب���ت���ازة  
أمام انتشار ظاهرة 
ال��ب��ن��اء ال��ع��ش��وائ��ي 
ب����ب����ل����دي����ة  ت������ازة  
وأح��������وازه��������ا ف��ي 

الشهور األخيرة، ولم حترك متابعات في املوضوع كما هو منصوص عليها في الدورة املشتركة. 
اجلماعات  من  ملجموعة  السلبي  احلياد  إل��ى  العامة  للنيابة  السلبي  املوقف  ه��ذا  وينضاف 

واإلدارات في محاربة البناء العشوائي.
 

 
  

 
 

  اعتقال منفذي ثاني سرقة لوكالة  
لبيع اخلدمات الهاتفية بتازة

 اعتقلت عناصر من األمن الوطني 
بتازة      القضائية  للشرطة  التابعة 
باقتحام  متهمن  أش��خ��اص  ث��اث��ة  
وسرقة محل مختص في بيع أدوات 
االتصاالت الهاتفية ميدي تيل  بحي 

وريدة  مبدينة تازة  .
ه�����ذا وق������د  ت���ع���رض���ت ال���وك���ال���ة 
أكتوبر  شهر  أواخ��ر  الذكر  السالفة 
املنصرم لعملية سرقة ،  عن طريق  

كسر أقفال مدخل املتجر   بواجهة 
الثانية  الساعة  حوالي  وري��دة  حي 
من صبيحة يوم الثاثاء 30 أكتوبر 
امل��اض��ي وس��رق��ة ب��ع��ض ال��ه��وات��ف 
احمل���م���ول���ة وم��س��ت��ل��زم��ات��ه��ا ق���درت 

بحوالي 20 ألف درهم .
  ك��م��ا جت���در اإلش������ارة إل���ى أن��ه 
ب��ت��اري��خ ي��وم اإلث��ن��ن 22 م��ن شهر 
وكالة  تعرضت  امل��ن��ص��رم   أك��ت��وب��ر 

لشركة  تابعة  جت��اري��ة 
االت�����ص�����االت إي���ن���وي   
وسطو  سرقة  لعملية 
ط���ال���ت م��ج��م��وع��ة من 
ال����ه����وات����ف ال���ن���ق���ال���ة 
وب����ط����ائ����ق ال��ت��ع��ب��ئ��ة  
م��ال��ي وبعض  وم��ب��ل��غ 
املنتوجات االتصاالتية 

األخرى.
ع��م��د  وق��������د       
ف��ي عملية  ال��ل��ص��وص 
اقتحام  ع��ن��د  ال��س��رق��ة 
احمل����ل  إل�����ى   تكبيل 
ال����ي����دي����ن وال���رج���ل���ن 
الذوا  ث��م  للمستخدمة 

بالفرار 
ن��ق��ل  ه�����ذا وق�����د مت 
امل���س���ت���خ���دم���ة ال���ت���ي 
أص����ي����ب����ت ب���ان���ه���ي���ار 
عصبي إلى املستشفى اإلقليمي ابن 
في  حتقيق  فتح  مع  باملدينة  باجة 

املوضوع من طرف الشرطة
ك��م��ا ت��ع��ق��ب��ت ع��ن��اص��ر ال��ش��رط��ة 
عملية  منفذي  أثر  بتازة  القضائية 
ال��س��رق��ة ب��ب��ع��ض امل�����دن ال��ش��رق��ي��ة 
ومتكنت من اعتقالهم وتقدميهم إلى 

العدالة. 
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مبناسبة  ت��ازة  إقليم  يشهدها  التي  االحتفاالت  خضم  في 
تتزامن  وال��ت��ي   ، املجيد  االستقال  لعيد   57 ال��ذك��رى  تخليد 
محمد  أش��رف   ه�،   1434 اجلديدة  الهجرية  السنة  مطلع  مع 
فتال، عامل إقليم تازة، على تسليم 06 حافات للنقل املدرسي 
همت جماعات أمسيلة، الربع الفوقي، اترايبة، غياتة الغربية، 
مكناسة الشرقية و بني افتح  و 04 سيارات إسعاف مجهزة 
مكناسة  الشريف،  أوالد  ألمسيلة،  القروية  اجلماعات  لفائدة 
الشرقية، وغياثة الغربية، مت اقتناؤها في إطار برنامج محاربة 
الفقر بالوسط القروي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم 
تبذل في سبيل  التي  املجهوذات  إط��ار  2012. وذل��ك في  سنة 
تشجيع التمدرس ومحاربة الهذر املدرسي خاصة في صفوف 
الفتيات املنحدرات من الوسط القروي من أجل حتسن مؤشر 

التمدرس وتعميمه على الصعيد اإلقليمي. 
وهكذا متت برمجة 57 مشروعا بقيمة ناهزت 14،8  مليون 
درهم، منها 27 مشروع يتعلق باقتناء حافات النقل املدرسي 
بتكلفة إجمالية فاقت 7،9  مليون درهم، 8 حافات مت اقتناؤها 
سنة  برسم  القروي  بالوسط  الفقر  محاربة  برنامج  إط��ار  في 

2012 بتكلفة إجمالية ناهزت 2،9 مليون درهم. 

  58 برمجة  مت��ت  فقد  الصحة،  دع��م  محور  بخصوص  أم��ا 
مشروعا بقيمة ناهزت 14،12 مليون  درهم منها 21 مشروع 
 5 اقتناء  مت  حيث  مجهزة  إس��ع��اف  س��ي��ارات  باقتناء  يتعلق 
سيارات اسعاف مجهزة في إطار البرنامج القروي برسم سنة 
2012، كما متت برمجة 3 سيارات اسعاف اخرى مجهزة في 
مع  انسجاما  وذلك   .2012 سنة  يرسم  االفقي  البرنامج  اطار 
مبادئ وقيم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهدف إلى 

حتقيق كرامة اإلنسان عير تقريبه من اخلدمات الصحية.
وفي نفس املناسبة مت تسليم مفاتيح سيارة إسعاف مجهزة 
بني  أيت عسو  السالية  لفائدة اجلماعة  الرباعي  الدفع  ذات 
بوزارت آيت عبد احلميد باجلماعة القروية مطماطة، بتمويل 
من طرف صندوق اجلماعات السالية بقيمة 396 300 درهم، 

ومبساهمة املندوبية اإلقليمية للصحة بالتتبع و التأطير. 
و بنفس املناسبة اشرف السيد العامل و الوفد املرافق له 
على تدشن املراب اإلقليمي لاليات  الشطر األول بحي املسيرة، 
متر مربع و حائط سياج على   304،70 على مساحة مغطات 
مسافة  225 متر مربع ، بقيمة مالية تقدر ب: 1.125.547،20 

درهم.ممول من طرف امليزانية اإلقليمية.

  6 حافالت للنقل املدرسي و5 سيارات
 إسعاف لفائدة جماعات بإقليم تازة

أص��در املجلس ال��دس��ت��وري أواخ��ر 
ش��ه��ر أك���ت���وب���ر األخ����ي����ر، ق��������راره   ، 
املتعلق بالطعن في نتائج االنتخابات 
التشريعية األخيرة بدائرة تازة ، التي 
أفرزت فوز خليل الصديقي عن احلركة 
املسعودي عن حزب  الشعبية وجمال 
ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة وع���ب���د اخل��ال��ق 
القروطي عن حزب اإلحتاد اإلشتراكي 
للقوات الشعبية والغازي أجطيو عن 
وف��ؤاد  والدميقراطية  ال��وح��دة  ح��زب 
الغريب عن حزب األصالة واملعاصرة”، 

أعضاء مبجلس النواب. 
وقضى املجلس بعدم قبول عريضة 
الئحة  وك��ي��ل  بها  ت��ق��دم  ال��ت��ي  الطعن 
البورقادي  عبدالله  االستقال  ح��زب 
ووكيل الئحة التجمع الوطني لألحرار 
الهادي أوراغ في االنتخابات البرملانية 
مواجهة  في   ،2011 نونبر   25 ليوم 
البرملانين الفائزين، ورفض طلبهما . 
وبذلك حسم املجلس الدستوري نتائج 
االنتخابات املذكورة  وأقر بصحة تلك 

النتائح موضوع طعن منافسيهم. 
ورأى املجلس الدستوري في تبريره 
لقراره أن الطاعنن لم يدليا بأي حجة 
إلثبات ادعاء أن االقتراع »لم يكن حرا 

و«املآخذ  تدليسية«  مناورات  وشابته 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ف��رز وإح���ص���اء األص����وات 
على  مرتكزة  غير  احملاضر،  وحترير 
أساس صحيح«، معتبرا أن »األمر غير 

صحيح«. 
الطاعنون  اللوائح  وك��اء  واستند 
في النتائج والتي صدر القرار املذكور 
إلى  منه  نسخ  وج��ه��ت  وال���ذي  فيها، 
األط��راف  وك��ل  النواب  مجلس  رئيس 
املرتبطة ونشر في اجلريدة الرسمية، 
ع��ل��ى م��ا ش���اب ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات من 
خروقات وجتاوزات ذكروها بالتفصيل 

في طلباتهم إلى املجلس الدستوري.
تلك  بإلغاء  عرائضهم  في  وطالبوا 
مل��ا شابها من  اع��ت��ب��ارا  االن��ت��خ��اب��ات، 
االحتيال،  وس��ائ��ل  لبعض  استعمال 
يكن حرا وشابته  لم  االقتراع  و«ك��ون 
مناورات تدليسية«، مؤاخذين الطريقة 
األص��وات  ف��رز وإحصاء  بها  التي مت 
املكاتب  بعض  في  احملاضر  وحترير 

االنتخابية. 
يتجاوزون  سكانها  مدينة  ت���ازة... 
على  ت��ت��وف��ر   وال  ن��س��م��ة  أل����ف   270

مراحيض عمومية

املجلس الدستوري يقضي بصحة نتائج 
االنتابات التشريعية بدائرة تازة

لذكرى عيد االستقال أشرف  تخليدا 
سوالي   عثمان  جرسيف    إقليم  عامل 
يوم السبت 17 نونبر 2012  على إعطاء 
الطريق  بناء  أش��غ��ال  م��ش��روع  انطاقة 
املؤدية إلى حي الوجلة باوالد حموسة 
جلرسيف  احلضرية  اجلماعة  ب��ت��راب  
تبلغ طولها 1 كلم  بتكلفة إجمالية بلغت 
املبادرة  من  بتمويل  درهم   547740.00
قدره  مببلغ  البشرية  للتنمية  الوطنية 
إجن��از  دره��م،وي��س��ت��غ��رق   500000.00
قام   أشهر،كما   6 حوالي  امل��ش��روع  ه��ذا 
ورش  بزيارة  له  املرافق  والوفد  العامل 
امل��دن��ي��ة بتمويل  ل��ل��وق��اي��ة  م��رك��ز  ب��ن��اء 

م��ال��ي  ب���غ���اف  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  م���ن 
وق��دم��ت  دره�����م،   4000000.00 ق����دره 
التفقدية  ال���زي���ارة  ه���ذه  خ���ال  للعامل 
ومراحل  املشروع  هذه  شروحات  حول 
تهيئة  مشروع  تدشن  إجن��ازه،ك��م��ا  مت 
حديقة جنان السبيل ب املدينة  بتكلفة 
ساهمت  دره���م   1200000.00 ق��دره��ا 
البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  فيه 
درهم،ويهدف   400000.00 قدره  مببلغ 
ه��ذا امل��ش��روع إل��ى دع��م امل��ج��ال البيئي 
وحتسن املشهد احلضري للمدينة وكذا 
خلق فضاءات ترفيهية لساكنة جرسيف  
تدشن  مت  لصاكة  القروية  وباجلماعة 

النادي النسوي وروض األطفال البراعم 
الذي أجنز على مساحة 220 م2 بتمويل 
بتكلفة  الوطني  اإلن��ع��اش  مندوبية  من 
دره��م   650000.00 ب  ق���درت  إجمالية 
ويحتوي هذا املشروع على قسم الروض 
واحل��ض��ان��ة وق��س��م األش���غ���ال ال��ي��دوي��ة 
وق��س��م اإلع��ام��ي��ات وق��س��م احل��ل��وي��ات 
يهدف  كما  والتجميل  للحاقة  وق��س��م 
القروية  الفتاة  تأهيل  إلى  املشروع  هذا 
حل  وك��ذا  الطفولة  وتأهيل  وتكوينها 
مشاكل األمهات العامات وسيستفيذ من 

هذا املشروع  حوالي 150 مستفيدة.
> عبدالعالي الشايب

جرسيف: تدشينات  مبناسبة عيد االستقالل

احلفر العجيبة بتازة
   

هذه احلفر  ظهرت في بعض   شوارع وأزقة مدينة تازة منذ أزيد من سنة ، ظهرت 
دون سابق إنذار و أصبحت تسبب عرقلة في السير و أعطاب لبعض السيارات 
التي ال ينتبه سائقها لعمق احلفرة ، و قد وصلت في بعض احلاالت ملشاداة كامية 

بن بعض السائقن خاصة في ساعات الذروة .
ترى من املسؤول عن حفر هذه احلفر و من املسؤول عن إصاحها؟؟؟؟

إن غياب  مراحيض عمومية مبدينة تازة، يشكل مبعث "محنة" للمواطنن، 
خاصة املرضى منهم الذين يضطرون إلى استعمال املراحيض عدة مرات 
في اليوم، فتراهم يلجؤون إلى املقاهي واملطاعم، حيث ال يسمح لهم، في 

الغالب، باستعمال املرحاض بشكل تلقائي!
و افتقار مدينة تازة، ل�  "مراحيض عمومية" في غالبية األحياء والشوارع 
االستراتيجية، األمر الذي يدفع العديدين ل� "قضاء حاجتهم" أمام املأل في 
املمرات والشوارع، مما يشكل خطرا على الصحة، من خال انبعاث الروائح 

الكريهة التي تثير اشمئزاز املارة، و يعد تشويها للمنظر العام .
عدد من زوار املدينة،  يحرجون أثناء حاجتهم لقضاء مآربهم فيضطرون 
إلى دخول مراحيض تعود ملكيتها ملطاعم ومقاهي، أمام اإلحراج الكبير 
الذي يصابون به، ونفس الشيء ينطبق على عدد من أبناء اإلقليم الدين 
الزقاق  من  ع��دد  ظهور  ف��وق  البيولوجية  راحتهم  قضاء  إل��ى  يضطرون 
إن  عليه.   يحسدون  قد  موقف  ًفي  مثانتهم  انفجار  من  خوفا  واحليطان 
مدينة تازة  التي أصبح عدد سكانها يتجاوز 400 ألف نسمة، ال تتوفر على 
مراحيض عمومية و الذي يخلق عدة مشاكل للمواطنن خاصة زوار املدينة 
و القادمن اليها من مناطق بعيدة، فإذا كان الرجال يستطيعون تدبر االمر 
بالذهاب إلى املقاهي، فإن النساء يلجأن الى طرق ابواب البيوت من اجل 

قضاء احلاجة، فمتى ستلتفت سلطات  تازة حلل هذا املشكل؟ 

تازة بدون مراحيض عمومية

الباعة المتجولون يقضون مضجع سكان حي الكعدة بتازة
تقدم مجموعة من ساكنة حي الكعدة بساحة الطيران مبدينة تازة   بشكاية إلى باشا املدينة من اجل رفع الضرر الذي 
يلحقهم بسبب الباعة املتجولن الذين أصبحوا مرابطن بشكل يومي بأزقة احلي املذكور حيت أصبحت هاته املنطقة حتج 
باال زبال ولروائحها الكريهة نتيجة مايخلفه هؤالء الباعة من مخلفات بضائعهم التي يعرضونها بشكل عشوائي أحيانا فوق 
عربات يدوية وأحيانا أخرى يفترشونها في األرض كما ساهموا في سد ممرات الرجلن والتشويش في بعض األحيان على 
املصلين بحكم وجود مسجد بذات املكان وجتدر اإلشارة إلى أن السلطات احمللية باملدينة توصلت بشكاية سابقة في نفس 

املوضوع وهاهي ساكنة هذا احلي تناشدها من جديد قصد التدخل .
 



من 20 نونبر إلى 5 دجنبر 2012إخبارية وطنية تصدر من تازة

شخصيات سياسية على رأس الئحة مستغلي املقالع بإقليم تازة وجرسيف
نشرت وزارة التجهيز يوم اإلثنين 12 نونبر 2012 الالئحة الكاملة للمقالع 

التي يتم استغاللها بالمغرب.
الئحة إقليم تازة  همت مجموعة من الجماعات التي ستغل فيها المقالع و 
هي :  جماعة غياثة الغربية ،تزي وسلي ، الزراردة ،مطماطة ، باب مرزوقة 
،بوشفاعة   ، بوزمالن, غياثة الشرقية , اجبارنة, أوالد الشريف , الصميعة .. 

هذا علما أن إقليم  تازة  احتل المرتبة األولى  على صعيد جهة تازة الحسيمة 
تاونات جرسيف  في عدد المقالع المختلفة األصناف و التي تصل إلى 76 مقلع 

بالجهة  وجرسيف23 مقلع.

تحته نماذج من هذه الرخص ويمكنكم
 االطالع على التفاصيل في موقع الوزلرة
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تخليدا للذكرى األولى لتأسيسه 
املغربية  اجلمعية  م��ع  ب��ش��راك��ة  و 
حمل���ارب���ة ال����رش����وة ،ن���ظ���م امل��ك��ت��ب 
اجل���ه���وي ل���ن���ادي ق���ض���اة امل��غ��رب 
حول  تكوينية  دورة  ت��ازة  مبدينة 
لفائدة  ال���رش���وة  م��ن��اه��ض��ة  ال��ي��ات 
اجلسم القضائي التابع الستئنافية 

تازة .
عرفت  االول��ى  التكوينية  ال��دورة 
واحملامن  القضاة  من  ثلة  حضور 
والعدول وكتاب ضبط تخللها جملة 
عبد  بكلمة   ابتدأت  امل��داخ��ات  من 
ت��ازة  ف��رع  رئيس  الشرفي  اخل��ال��ق 
ل��ن��ادي ق��ض��اة امل��غ��رب ال���ذي اعتبر 
أن ه��ذه ال����دورة  ت��أت��ي ف��ي سياق 
البرنامج العام ملكتب قضاة املغرب 

الهادف الى نشر ثقافة التخليق في 
املؤسسات العمومية تتقدمهم قطاع 
العدل، وال��ذي  سيتم تعميمه على 
جل محاكم املغرب . مشيرا الى ان 
املكتب اجلهوي لقضاة املغرب بتازة 
اجلمعية  مع  نقاشات  في  دخ��ل  قد 
أسفرعن  الرشوة  حملاربة  املغربية 
عقد شراكة في هذا االطار موضحا 
في ذات السياق انه و ألول مرة في 
املغرب تقوم جمعية مهنية بالكشف 
جهاز  تعتري  التي  االختاالت  عن 
القضاء باملغرب وعن وجود ظاهرة 
املداخلة  ذات  ف��ي  مشيرا  ال��رش��وة 
الى ان املكتب اجلهوي قد عمد الى 
في  تضم  لألخاقيات  جلينة  خلق 
ومن  املكتب  من  اعضاء  عضويتها 

مهمتها   اقتصرت  مهمتها  خارجه 

في االعداد لهذه الدورة التكوينية .
ك���م���ا مت����ي����زت اي����ض����ا ب���ع���رض 
ومناقشة مجموعة من احمل��اور من 
انشطة ومشاريع اجلمعية   : بينها 
، مرصد  الرشوة   املغربية حملاربة 
بالشفافية   وال��ن��ه��وض  ال���رش���وة 
خاصة بقطاع العدل من تأطير فؤاد 
املغربية  اجلمعية  ممثل  ال����زراري 
حمل��ارب��ة ال���رش���وة  ، م��راك��ز ال��دع��م 
)الشكايات  الرشوة  ضد  القانوني 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ق��ط��اع ال���ع���دل وس��ب��ل 
التعاون مع السلطة القضائية  من 
مرافعة    ، حل��ل  علي  محمد  ال��ق��اء 
الرشوة  حملاربة  املغربية  اجلمعية 
م��ن اج���ل احل���ق ف��ي ال��وص��ول ال��ى 
املعلومة  ال��ى  )ال��وص��ول  املعلومة 
ف��ي ق��ط��اع ال��ع��دل م��ن ال���ق���اء   عبد 
الله حارسي و االشكاليات العملية 
املرتبطة بجرائم الرشوة من خال 
نادي  القاء  من  القضائي  االجتهاد 

قضاة املغرب .

في الذكرى األولى لتأسيسه نادي قضاة املغرب
 فرع تازة ينظم دورته التكوينية االولى

قافلة طبية هوالندية لذوي 
الدخل احملدود بتازة

بشراكة مع املندوبية اإلقليمية للصحة بتازة ، وبشراكة 
باملدينة  االجتماعية  والتنمية  للمعاقن  األمل  جمعية  مع 
أطباء مغاربة وهولندين حملة طبية  قافلة   تظم  نظمت 

لفائدة األسر والعائات ذات الدخل احملدود واملعسرة .
وقد ظمت القافلة الطبية أطباء من مختلف التخصصات 
شملت األمراض اجللدية والطب العام والترويض الطبي 

وطب األطفال ومرض السكري وطب األطفال...
 

لشبكة  املسير  املكتب  جتديد 
تازة التنموية

انعقد يوم  االربعاء 14 نونبر اجلاري   مبقر دار الشباب 
املسير  املكتب  لتجديد  ال��ع��ادي،  ال��ع��ام  اجلمع  اجليارين 
التقريرين  ومناقشة  ق��راءة  بعد    التنموية.  ت��ازة  لشبكة 
املكتب  انتخاب  مت  عليهما،  املصادقة  و  وامل��ال��ي  االدب���ي 

املسير للجمعية الذي جاء على الشكل التالي :
  الرئيس :  لكبير احلراق .

  النائب  االول للرئيس املكلف بالشؤون العامة: بنتاتو 
احمد.

  النائب الثاني للرئيس، املكلف بالتسيير املالي : مليكة 
اشميطح.

  نائب ثالث للرئيس، مكلف بالتسيير االداري | يوسف 
سال.

  النائب الرابع للرئيس، املكلف باملاسسة و التخطيط 
االستراتيجي : لعرج محمد.

  الكاتبة العامة : غزالن اخللوي.
خديجة   : ب��االرش��ف��ة   املكلفة  ال��ع��ام��ة،  الكاتبة  نائبة    

ريباك.
  امن امليزانية : عبد احلفيظ احرار.

  نائب االمن، املكلف باعمال احملافظة :علي كربوبي.
  رئيس قطاع الثقافة : جال التازي.

  رئيس قطاع البيئة و السياحة :عبد الله اليوسفي.
  رئيس قطاع مشاريع التنمية : محمد زعزوع.

 - رئيس قطاع الشباب و الرياضة  :عبد االله محفوظ.
  منسقة العاقات العامة و الشراكات  : نادية ودغيري.

سكان حي الربايز املنسيون
رغ��������������م 
ال��ب��ي��ان��ات 
والكتابات 
ف������������������������ي 
ال���ص���ح���ف 
احمل����ل����ي����ة 
والوطنية، 
وش���ك���اوي 
ال���س���اك���ن���ة 
التي عانت 
وم����ازال����ت 
ت�����ع�����ان�����ي 
اإلق�����ص�����اء 
والتهميش 
وال�����ف�����ق�����ر 
وال��ب��ط��ال��ة، 
وكل أشكال 
حتط  التي 
م���ن ك��رام��ة 
اإلن����س����ان، 
ح���������ي���������ث 
االن�����ع�����دام 
ال������ك������ل������ي 
ل���ل���ع���ي���ش 
ال�������ك�������رمي 
وك�����������ل م���ا 

يحقق ابسط احلقوق لإلنسان في القرن الواحد والعشرين، ليبقى هذا احلي 
مبنطق  الساكنة  ومعاملة  ساكنا،  يحرك  اح��د  فا  عفريت  كف  في  البئيس 
االدان الصامة و الامباالة، فاحلي وظيفته األولى استغاله في االنتخابات 
من طرف املسترزقن الذين اليعرفون احلي إال في وقت االنتخابات من اجل 
من  من اخلروج  لتعطشهم  الساكنة  عقول  واستغال  كاذبة،  بوعود  وعدهم 
امل��زري هذا من جهة، ومن جهة أخرى ال احد حتمل املسؤولية  هذا احلال 
في البحث والتحري عن أموال املبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي نهبت 
مشاريع  لوضع  لساكنة  خصصت  باألحرى  والتي  صرفت،  أين  يعرف  ولم 
يستفيدون منها وال شيئ حتقق في ارض الواقع، ليبقى احلي بن مطرقة 
املسؤولن وسندان املسترزقن، ويبقى السؤال أين موقع املسؤولن الذين 
يسهرون على تدبير الشأن احمللي ؟ إلى متى سيبقى هذا احلي بهذا احلال؟

< محمد اخلمار

على  التربية  ايام  تنظم  الطرقية  للسالمة  املغربية  اجلمعية 
السالمة الطرقية حتت شعار “السالمة الطرقية سلوك وتربية”

 
احتفاال بعيد االستقال املجيد نظمت اجلمعية املغربية للسامة الطرقية، ايام التربية على السامة 

الطرقية حتت شعار السامة الطرقية سلوك وتربية وذلك يومي 17و18 نونبر 2012 .
االيام التربوية والتي متت بشراكة مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، متيزت بتنظيم لقاء 
تربوي لفائدة االطر التعليمية والتربوية باملدينة، استفاد منه ازيد من 40 إطارا، وإقامة فضاء التربية 

الطرقية لألطفال شارك فيها ازيد من 80 طفا من املدينة اضافة الى تنظيم بحملة حتسيسية طرقية



من 20 نونبر إلى 5 دجنبر 2012إخبارية وطنية تصدر من تازة

  عبد السام انويًك���ة/تازة

  ه���ذا امل��وع��د امل��ف��ت��وح م��ع ال��ش��رك��اء وف���ي عن 
القرب،في اطار  املكان،هو اختيار تدبيري يستهدف 
تغطية شمولية تروم الوقوف على واقع حال،قطاعي 
امل��غ��رب��ي��ة.وه��ذا  األق��ال��ي��م  ك��ل  ف��ي  التجهيز وال��ن��ق��ل 
امل��وع��د ي��أت��ي جت��اوب��ا م��ع روح ال��دس��ت��ورامل��غ��رب��ي 
بعد  رهاناته  ف��ي  السياسي  ال��زم��ن  اجلديد،بحيث 
من  بها  ج��اءت  األخير،وما  التشريعية  اإلنتخابات 
يعد  للمواطنن.لم  واختيارات  وانتظارات  حموالت 
زمن الكرسي في اشارة الى ضعف التواصل،واعتماد 
التدبير والتتبع عن بعد،بل الزمن املغربي اجلديد هو 
ومعه  بالواجب  األمانة،والقيام  وحتمل  املسؤولية 
ينشدها  التي  التنمية  اج��ل  من  الشريف  التنافس 
مبختلف  التواصلية  اللقاءات  ه��ذه  اجلميع.ومثل 
جهات اململكة،والتي بدأت عملية أجرأتها مؤخرا من 
طرف الوزارة الوصية على قطاعي التجهيز والنقل.

تأتي اقتداء مبلك الباد والي يشكل القدوة في التنقل 
انشغاالت  على  امليداني  االنفتاح  وفي  والتواصل، 
واهتمامات املواطن احلقيقية،في الوسطن القروي 

واحلضري.
     بهذه العبارات افتتح عزيز رباح وزيرالتجهيز 
اقليم  بعمالة  جمعه  والذي  التواصلي  والنقل،لقاءه 
ت����ازة م��س��اء ال��س��ب��ت 10ن���ون���ب���ر2012 م��ع ش��رك��اء 
ال���ق���ط���اع،حت���دي���دا اجل���م���اع���ات احمل��ل��ي��ة وامل��ج��ل��س 
االقليمي،واملستشارين البرملانين ومكونات املجتمع 
ممن  اإلع��ام،وغ��ي��ره��م  مجال  ف��ي  املدني،والفاعلن 
في  بأسلوبه  التجهيز  املوعد.وزير  هذا  اعمال  تابع 
ومتريرالرسالة،اعتبران  واألش��ي��اء  النقاط  ترتيب 
افرزتها شروط دميقراطية  احلكومة احلالية والتي 
العام  ال��س��ي��اق  ك��ل ه��ذا ذاك  ،ودس��ت��ورج��دي��د،وم��ع 
الوطني والعربي.اعتبر ان هذه احلكومة جاءت من 
اجل نقاط اساسية اربعة في برنامجها،واستراتيجية 
التنمية  في  العدالة  من  بنوع  اإلقرار  اشتغالها.أوال 
والهشاشة  التهميش  طالها  مناطق  إنصاف  وف��ي 
عبرعقود من الزمن،ثانيا اإلعتراف باإلرث في جوانبه 
املنجزات  مع  القطيعة  منطق  عن  اإليجابية،بعيدا 
حكومة  هي  احلالية  احلكومة  ك��ون  السابقة،ثالثا 
وال  حسابات  اية  هناك  ليست  بحيث  املغاربة،  لكل 
يبقى  املغرب  اللون،وأن  أو  احلزب  لغلبة  إعتبارات 
املغربية  وب��ال��دارج��ة  ودائ��م��ا.م��ؤك��دا  وأخ��ي��را  أوال 
في  األمربالسياسة  يتعلق  عندما  العميقة،والدالة 
املغربي،"املهم  الشعب  يريدها  اجلديدة،كما  حلتها 
الكرسي".واملهم  ف��ي  الزمنية  امل��دة  وليس  الفايدة 
الذي  ايجابا،وبالشكل  التنمية  وعامات  األث��ر  هو 
ميكن ان يتلمسه املواطن،وفي كل جهات املغرب،هذا 
املواطن الذي ينبغي ان يشعربالتغييروباإلعتبارفي 
ومع  القرب  مع  تتجاوب  العمومية،التي  األوراش 
احللول املوضوعية،ملا يعترض املواطن من إكراهات 
القروي  بالوسطن  املعيش  اليومية،وفي  في حياته 
واحلضري.ومن جملة هذه األوراش التجهيزوالنقل 
ال��ق��ط��اع احل��ي��وي،م��ن  وال��ط��رق وم���ا يحتويه ه���ذا 
املواطن  بال  تشغل  وتساؤالت  وهواجس  تقاطعات 

والرأي العام ومنذ سنوات.
     ول��ت��ع��م��ي��ق ت���واص���ل���ه ف����ي ه�����ذا امل���وع���د 
احمللية  اجلماعات  رؤس��ات  مع  التواصلي،خاصة 
والتي يصل عددها باقليم تازة،الى ثمانية وثاتن 
الشركاء  جميع  من  التجهيز  وزي��ر  جماعة.إلتمس 
مساعدته على حتديد األولويات،في عاقتها باإلقليم 
ثالثا. احمللية  باجلماعات  ثم  ثانيا  بالدوائر  اوال 
النقل  هذا بدون استثناء واقع وخدمات وحاجيات 
السككي باملنطقة،مادام أناملنطقة يقطعها خط للسكة 
خمسة  ام��ت��داد  بوجدة،على  ف��اس  احلديدية،يصل 
بحسب  ذل��ك  اإلقليم.كل  ت��راب  داخ��ل  كلم  وسبعون 
استراتيجية الوزارة احلالية، من اجل برمجة حقيقة 
املواطنن،على  انتظارات  مع  للحاجيات،والتجاوب 
املتوفرة. املالية  واإلمكانات  األولوية  منطق  أساس 
وع��ل��ى أس���اس ال��ش��راك��ات م��ن أج��ل ب��ل��وغ إجن���ازات 
قيمة  الرفع،من  شأنها  من  الواقع  أرض  عملية،على 
ت��ت��وق��ف عليها ح��ي��اة وح��اج��ي��ات  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 
في  وزيرالتجهيز  أورد  السياق  ه��ذا  املواطنن.في 
املهم  احمللية،ان  اجلماعات  لرؤساء  موجهة  رسالة 
اإلنتظارات  ه��ذه  كل  احلالية،ولتحقيق  الفترة  في 
مركبة  مشاكله  قطاع  التشاركية،وفي  على  املبنية 
ان  وتراكمية،وتستدعي جهود وجدية اجلميع،أورد 
تغييرالسيارات ليست من  األولويات،وتغييرمكاتب 
األولوية  أولوية،بل  كذلك  ليست  احمللية  اجلماعات 
مراقبة  اجلماعات،هي  رؤس��اء  من  إلتمسها  والتي 
ال��دول��ة،وال��ق��ي��ام  وم��ش��اري��ع  العمومية  اإلجن�����ازات 

بالتتبع عن قرب لكيفية سيراألمورفي الواقع،كاوراش 
طرقية وبنايات وتدخات.نفس امللتمس مت التوجه 
تازة،لتطبيق  مستوى  على  الوزارةالوصية  ألطر  به 
املنصوص  املواصفات واإلتفاقات  القانون ومراعاة 
من  وغيرها  التعاقدات،ودفاترالتحمات  في  عليها 
األمور الضامنة للشأن العام.كل ذلك من اجل حماية 
مبعاييراجلودة  حتتية  اجن���ازات  امل��واط��ن،ف��ي  حق 
واإلخ��ت��االت،وم��ن  التاعبات  ع��ن  احلقيقية.بعيدا 
وتوجيهه مبا  العام،بصرفه  املال  حماية  كذلك  اجل 
يساهم حقيقة في التنمية،وفي ما يسمح مبنجزات 
الهشاشة وعدم  املواطن،بعيدا عن  بإنتظارات  تليق 
عندما  املنتظرة.حتديدا  اإلل��ت��زام،مب��ع��اي��ي��راجل��ودة 
الصيانة  واشكال  والتجهيز  بالقناطر  األمر  يتعلق 
مالية  م��ن  تستنزف  التي  ال��ت��دخ��ات  وغ��ي��ره��ا،ه��ذه 
الدولة الشيء الكثير،وحتتاج الى احلكامة والرقابة 
ان  السياق  هذا  في  كاملة.وقال  املسؤولية  ولتحمل 
املرجع الوحيد هو أن القانون فوق اجلميع،وان زمن 
الفراعنة في املغرب انتهى،واملطلوب اآلن هو تقدمي 
اخلدمة وفق املتفق عليه ال أقل وال أكثر.وحول النقطة 
السنوات  خ��ال  التخوفات  من  الكثير  أث��ارت  التي 
للسكة  املعلقة  القناطر  املتعلقة بإحدى  األخيرة،تلك 
احل��دي��دي��ة،مب��رك��ز م��ط��م��اط��ة ب���ج���وار س���د ادري���س 
التي  فاس.املسألة  ت��ازة  احملورالطرقي  االول،ع��ل��ى 
طرحت في البرملان مؤخرا،والتي تخص سيرالقطار 
هذه  بلغ  احيانا،كلما  التوقف  لدرجة  شديد  ببطء 
النقطة.متت اإلشارة الى ان الوزارة الوصية،اتخدت 
واإلحتياطية،إلجن واملالية  التقنية  اإلج���راءات  كل 
ازال��ت��دخ��ات ال��ازم��ة وال��ت��ي ب��دأت عمليا ف��ي هذا 
العادي  السير  على  احلفاظ  أج��ل  من  امل��وق��ع،وذل��ك 

للقطارووفق مواصفات السرعة املطلوبة. 
    وك����ان ع��ام��ل اق��ل��ي��م ت���ازة،احل���دي���ث ال��ع��ه��د 
في اجلدية  الصدى  الكثيرمن  باملنطقة،والذي ميلك 
أج��ل  م��ن  وال��ت��واص��ل  الفاعلية  وامل��س��ؤول��ي��ة،وف��ي 
التنمية.قد تقدم في بداية هذا اللقاء بكلمة تأطيرية 
والبشرية،ومعها  الطبيعية  التميزات  دقيقة،حول 
املنطقة  عليها  تتأسس  االمنائية،والتي  اخلاصية 
في شموليتها،سواء كمؤهات واعدة أو كإكراهات 
وظيفية  تشاركية  ناجعة،ولبرامج  لتدخات  حتتاج 
قطاعي  احمللية.ومنها  البيئة  م��ع  انسجاما  أكثر 
شهده  مبا  اإلط��ار  هذا  في  والنقل،مذكرا  التجهيز 
تساقطات  األخ��ي��رة،م��ن  ال��س��ن��وات  خ��ال  الاقليم 
مطرية كان لها أثرها على البنية التحتية والشبكة 
الطرقية اإلقليمي.بالنظر حلجم ما خلفته من اضرار 
التركيبة  ان  ال��ى  ومادية،مشيرا  بشرية  وخسائر 
اجليولوجية للمنطقة،ونوعية التربة،كثيرا ما تكون 
اجلزء  باإلقليم،خاصة  وهناك  هنا  يحدث  ما  وراء 
الشمالي منه.حيث تربة الصلصال والتي كثيرا ما 
على  ترابية،وتهدالت  انهياالت  ح��دوث  وراء  تكون 
جنبات الطرق خاصة القروية منها.ومن هنا مشاكل 
املناطق  اإلتصاالت بن  الطرقية،وتقطع  االنقطاعات 
كلمته،على  ف��ي  رك��ز  اإلقليم  السكان.عامل  ومعها 
ض������رورة حت��ق��ي��ق ت���دخ���ات ف���ي اجل�����زء ال��غ��رب��ي 
تازة،حيث بعض  املدينة  عليه  تنفتح  القريب،والذي 
ايناون. وادي  على  القناطر  من  املتقادمة  البنيات 
والتي تعود الى زمن احلماية،وحيث احملول الطرقي 
التابع للطريق السيار،وحيث الوجه احلقيقي لتازة 
بحلة جديدة  يكون  ان  ينبغي  فاس،والذي  من جهة 
املدينة  املنطقة وساكنتها،وبطموحات  بتاريخ  تليق 

التاريخية  السياحية،الثقافية  التنمية  في  وأريافها 
أساسية  نقاط  جملة  أورد  واإلكولوجية.كما  منها 
لبناء  باملنطقة ككل،والتي حتتاج وبشكل مستعجل 
وقرى.منها  دواوي���ر  بن  فاصلة  أودي��ة  قناطر،على 
خال  فيضانات  يعرف  حل��ض��ر،وال��ذي  واد  قنطرة 
باب  مركز  بن  القنطرة ستصل  الشتاء،وهذه  فصل 
الزروق، بالطايفة واملدينة تازة. املروج مبزكزأحمد 
هذه  ملثل  بالنسبة  ج��اه��زة  ال��دراس��ات  وان  خاصة 

املشاريع ذات اإلهمية بالعالم القروي.
     وفي كلمة عن مستشاري اإلقليم البرملانين،حتدث 
جمال املسعودي عن عاقة التنمية بالطرق،وبوسائل 
تشجيع  الميكن  ان��ه  على  املنطقة.مؤكدا  في  النقل 
غياب  اإلجت��اه،ف��ي  ه��ذا  ف��ي  وامل��ب��ادرات  اإلستثمار 
مجال  في  االقليم  إلنصاف  داعمة.وأنه  طرقية  بنية 
اإلستثمار،ينبغي حتقيق اإلنصاف في مجال الطرق.
مشيرا الى ان تازة تتوفر على مدرج جوي متت تهيئته 
منذ حوالي الست سنوات،وانه من شأنه ان يلعب 
مستقبا،والتي  السياحية  التنمية  في  مهما  دورا 
الوقوف  من  اخلفيف،للتمكن  اجل��وي  النقل  تعتمد 
اط��ار  اوس��ع،ف��ي  سياحية  وج���والت  م����دارات  على 
عليها،إلعادة  الرهان  يتم  والتي  املتقدمة  اجلهوية 
توجيه وتدبير التنمية في املغرب،وفق مقاربات أهم 
في  املغربي  املجال  بتسويق  وأجنع،وبشكل يسمح 
اجل  العام.ومن  اإلمنائي  اطارالنفع  شموليته،وفي 
العليا،واعادة اإلعتبار  تازة  العتيقة  املدينة  حتريك 
املاضي،قبل  في  دينامية  من  عليه  كانت  اليها،وملا 
خلفته  اجل��دي��دة،وم��ا  املدينة  عرفته  ال��ذي  التوسع 
هذه األخيرة من نزيف،في أنشطة التجارة والترفيه 
العتيقة  املدينة  على  بامللموس  أثر  واإلدارة،بشكل 
واليزال.متت اإلشارة الى اهمية التفكير في حتقيق 
ولوجية اليها عبر طريق ماًكوسة،على اجلوار منها 
فقط  ليس  شأنه  من  ال��ذي  الغرب.الطريق  جهة  من 
انعاش تازة العتيقة،بل كذلك احلصول على طريق 

ولوجي ثاني،يعبر  املدينة ككل.
      هذا اللقاء التواصلي كان مناسبة للحديث،عن 
جت��ل��ي��ات وووت����ي����رة س���ي���راألش���غ���ال، ال��ت��ي تخص 
طول148كلم. احلسيمة،على  ت��ازة  السريع  الطريق 
اطار  يتم اجن��ازه في  وال��ذي  الضخم  املشروع  ه��ذا 
الداخلية  ووزارة  املالية  وزارة  شراكة،بن  اتفاقية 
يبلغ  ال��ذي  الطريق  فهذا  التجهيز.لاشارة  ووزارة 
ع��رض��ه21م��ت��ر وي��ت��وف��ر ع��ل��ى28 ق��ن��ط��رة.ت��وج��د منه 
ح��وال��ي م��ائ��ة ك��ل��م ف��ي ت���راب اق��ل��ي��م ت�����ازة.وأن م��دة 
األشغال فيه هي خمس سنوات،بحيث من املتوقع أن 
يكون جاهزا خال سنة2015،مع العلم ان األشغال 
قد انطلقت منذ حوالي السنة.وقد بلغت بالقرب من 
احلسيمة مثا نسبة 40 في املائة،وبالقرب من تازة 
هي  األشغال  علي،نسبة  بني  مكناسة  حيث  شماال 
25 في املائة،وبالقرب من جماعة اجبارنة نسبة 10 
في املائة.اما في منطقة اكنول فهناك إعداد امللفات 
اخلاصة بطلبات العروض،وأخيرا في اقصى شمال 
ال��دراس��ات  ف��إن  وس��ل��ي،  ت��زي  جماعة  حيث  اإلقليم 

توجد في طور اإلجناز.
     هذا اللقاء التواصلي والذي كان مناسبة،ملناقشة 
من  عاني  باقليم  والنقل  الطرق  قطاع  وتشخيص 
التدخات. من  البعض  يكفي،إعتبرته  مبا  العزلة 
انه االول من نوعه وانه تقليد على درجة عالية من 
األهية، من اجل اإلنصات لآلخر،وتتبع األشياء التي 
القرب.خاصة  مقاربات  على  باإلعتماد  املواطن  تهم 

وصعوبات  اجلبلي  الطابع  حيث  كتازة  اقليم  في 
ان  محدودية  القروي،وتراكمات  بالعالم  الولوجية 
لم نقل انعدام التنمية املجالية والبشرية في بعض 
اإلطارمن  هذا  في  وردت  التي  منه.املعطيات  النقاط 
خ��ال ال��ك��ل��م��ات،ال��ت��ي ت��وزع��ت لتشمل ك��ل رؤس��ات 
لاقليم. التابعة  واحل��ض��ري��ة  ال��ق��روي��ة  اجل��م��اع��ات 
ال��ت��ي ج����اءت مليئة وك��اش��ف��ة ألح���وال  امل���داخ���ات 
للمسالك  امل��ت��ده��ورة  امل��ن��اس��ب��ة،ب��ل  غير  الوضعية 
هذه  القروي.كما جاءت  الوسط  في  الطرقية خاصة 
شكايات  شكل  عميق،وفي  وج��دان��ي  ببعد  الكلمات 
م��ب��اش��رة،ن��اق��ل��ة وب��ش��ك��ل ص��ري��ح لتلك االن��ش��غ��االت 
وال��ت��س��اؤالت،ال��ت��ي ت��ه��م امل��واط��ن��ن جت���اه أح���وال 
اإلكراهات  باملنطقة.حيث  والنقل  والتجهيز  الطرق 
في  اجل��م��اع��ات،وع��م��ي��ق��ة  ك��ل  ف��ي  متشابهة  تقريبا 
تايناست  في  احل��ال  كما  املعزولة  اجلبلية  النقاط 
وبويبان.وقد كان هذا اللقاء مناسبة لبعض رؤساء 
الرسائل،بعض  بعض  مت��ري��ر  اج��ل  اجل��م��اع��ات،م��ن 
طرقية  عالقة،كأوراش  التزال  والتى  املعقدة  امللفات 
قروية لم يكتب لها،ان ترى النور أو أن تكتمل على 
االقل في حدود اخلمسن باملائة.بحيث مت احلديث 
عن طرق اجنزت باملنطقة ولم تصمد حتى ملدة سنة 
عدم  طالها،وبسبب  ال��ذي  الغش  ش��دة  واح��دة،م��ن 
ذلك  ومع  القانونية.  والتعاقدات  باملعايير  اإللتزام 
فقد مت التوقيع عليها وعلى صاحيتها لاستعمال.
اخلروقات  للكشف،عن  فيه  البحث  ينبغي  وهوما 
والفساد الذي طال هذا القطاع ومصالح املواطنن 
واملال العام.البعض من رؤساء اجلماعات القروية 
والعباد،حتويل  للباد  األف��ي��د  م��ن  ان��ه  ال��ى  اش���ار 
م��ي��زان��ي��ة ب��ع��ض امل��ه��رج��ان��ات،وال��ت��ي ت��ع��زف على 
وت��رال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون واالب���داع���ات  وغ��ي��ره��ا من 
من  األخيرة  لهذه  يخصص  ما  التسميات،حتويل 
القروى،وما  العالم  في  العباد  ينفع  ما  بناء  أج��ل 
املغربي  املواطن  الوسط،  بهذا  املواطن  بال  يشغل 
الذي اليتمكن من التنقل من اجل الضرورة الطبية 
احيانا كثيرة،خاصة في الفصل املطير،حيث ال يقدر 
حتى على توفير حاجياته من اقرب دكان له.كل ذلك 
من اجل وقف نزيف الهجرة الى املدن وما يترتب عن 
هذه األخيرة،من مشاكل تنضاف لائحة اإلكراهات 

املركبة التي تعاني منها هذه املدن وتازة حتديدا.
اإلنصات   على  اخلتامية،بناء  كلمته  وف��ي       
وت��ت��ب��ع امل���داخ���ات،ع���ل���ى ام���ت���داد ت��ق��ري��ب��ا األرب���ع 
الهامة  اإلش���ارات  على  توقف.وبناء  دون  ساعات 
وأحيانا املنفعلة،من شدة املعاناة مع ملفات الطرق 
اجلماعات  رؤساء  كلمات  في  وردت  العالقة،والتي 
اشكاالت  من  ان��ه  وزيرالتجهيرالى  احمللية.خلص 
ه���ذا ال��ق��ط��اع ،ه���ن���اك ال��ع��ن��ص��رال��ب��ش��ري وم��س��أل��ة 
للتسييراقدمت  جديدة  معالم  لرسم  التدبير.وانه 
جديدة  أطر  وتوجيه  انتقاء  الوصية،على  ال��وزارة 
تعلق  ال��ت��ي  املغربية  ال��ك��ف��اءات  ال��ش��ب��اب،وم��ن  م��ن 
أهمية  تخص  توجيهات  خ��ال  اآلم��ال.م��ن  عليها 
والرقابة  اجليدة  احلكامة  اسلوب  اعتمادها،على 
املشاريع.مشيرا  إجن��اح  والتتبع،وكذلك  وال��ق��رب 
العالق،ومنها  امللفات  اخ���راج  ض���رورة  ال��ى  كذلك 
العامة. املنفعة  اج��ل  م��ن  امللكية  ب��ن��زع  اخل��اص��ة 
العمومية  األساسية  األوراش  حتقيق  من  للتمكن 
باملواطن،  ارتباطا  احليوي،األكثر  القطاع  هذا  في 
األخرى،اجتماعية  القطاعات  باقي  واملؤثرعلى  بل 
السنوات  في  او  اآلن  س��واء  اقتصادية،  ام  كانت 
القادمة.وقد اعتبر وزيرالتجهيز ان مسألة العناية 
بالعالم القروي البديل عنها،بل هي إحدى وجهات 
وبرامجها  للعمل  تصورها  الوزارة،في  وانشغات 
انصاف  وبضرورة  احلاجيات  بحجم  وطنيا،وعيا 
امل���واط���ن امل��غ��رب��ي، ال�����ذي  ي��ع��ي��ش او ي��ع��م��ل في 
عزلة  على  اإلب��ق��اء  الميكن  القروي.بحيث  ال��وس��ط 
بنية  ف��ي  النقص  املعاناة،بسبب  وع��ل��ى  ال��س��ك��ان 
ال��وزارة  استراتيجية  على  والتنقل.مؤكدا  النقل 
في الصيانة عبرآليات اقليمية لهذا الغرض،سيتم 
تفعيلها ماديا وتقنيا.كل ذلك من أجل حماية شبكة 
اإلمتداد،كاحلفر  التدهوراحملدودة  نقاط  الطرق،من 
وال��ت��ه��دالت،ال��ت��ي  واالن��ش��ق��اق��ات  الضيقة  وال��ب��ق��ع 
وغيرها. اجلانبية  الطرقية  األحزمة  تهم  ما  كثيرا 
والصغيرة  البسيطة  الرقع  ه��ذه  التتحول  وحتى 
بآثار  مركبة  ومشاكل  طرقية  تعثرات  احلجم،الى 
فيها  ومتداخلة،يلتقي  عدة  مستويات  سلبية،على 
اطارحكامة  في  ذلك  باالمنائي.كل  باملادي  البشري 
ال��ع��م��وم��ي من  ف��ي ح��م��اي��ة  ف��ي��ه��ا،وجن��اع��ة  متحكم 
املمتلكات.بشكل يسمح بضمان التنقل وفي ظروف 
سليمة ومناسبة،ويتجاوب على األقل مع جزء من 

انتظارات املواطن املوضوعية.

بتــــازة:
لقاء تواصلي لوزير التجهيز والنقل: الزمن اجلديد ليس هو الكرسي

بل املسؤولية والتنافس الشريف من أجل التنمية.
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إاليها  تتوجه  أن  ينبغي  التي  بالعبر،تلك  احلافلة  الوجهات  من 
البحث  اوراش  والعمارة.ولعل  الباحثني،الثقافة  وإهتمامات  أقالم 
جميع  ومعهما  املادي،  االرث  ثوابت  االجتماعية،،في  البنيات  في 
ما ميكن ترتيبه ضمن املعالم.ملن شأنه اإلسهام حقيقة في جتاوز 
للخلفيات  قراءات  اية  عن  بعيدا  لألحداث،  السجني  التاريخ 
العلمية،من  العتيقة  اخلزانات  والتزال  كانت  التنزيل.وقد  وشروط 
ملدى  عناوين  بها.مبثابة  العناية  وسبل  إحداثها،محتوياتها  حيث 
املغرب،وواحدة  حكم  على  تعاقبت  السياسية،التي  التجارب  نفود 
الى  باإلضافة  واإلزدهار.هذا  اإلستقرار  درجة  قياس  معايير  من 
العمارة  مجالي  في  مادية  تنافسية  رمزية  األمر،من  عليه  كان  ما 
والتشييد بني القادة السياسيني،ليس فقط في العصر الوسيط،بل 
حتى خالل الفترات الالحقة.وعليه فاخلزانات العلمية ذات اإلمتداد 
في الزمن املغربي،التخرج عن كونها شواهد معبرة،ملتغيرات طبعت 
بنية املجتمع ومعه الثقافة املغربية عبر التاريخ.بناء على ما ميكن 
إلتقاطه من اشارات حول التفاعالت العلمية،الروحية والثقافية،كانت 
أنه  املغربية.ويبقى  الدولة  تأسيس  كدوائرللتدافع،منذ  املدن  عليها 
من شأن توجيه العناية ملثل هذه العالمات الثراتية عبرالبحث في 
العلم،العلماء ثم  النصوص،ليس فقط للكشف عن سياقات فاعلية 
العالقات،التي  طبيعة  لفهم  اساسا  ما،امنا  مجالية  وفق  التراكم 
تاريخ  في  واملجتمع.والباحث  العلماء،السلطة  بني  جتمع  كانت 
بالنسبة  احلال  العصرالوسيط،كما  مغرب  ملدن  العلمي  العمران 
لتازة،حتديدا من هذه األخيرة خزانتها العلمية املرينية. يجد نفسه 
في  من شح  كائن  هو  ما  أساسا  موضوعية،تخص  أمام صعاب 
املادة املصدرية واملراجعة،وحتى في البحوث والدراسات املتأخرة 

حول املوضوع.
        والدخيرة العلمية لتازة،تظهر جلية،إذا ما إعتمدنا عالمات 
هناك  التعمير،وعليه  وقدم  أصالة  أوال :  مفسرة.  اساسية  ثالث 
العصر،يهم  على  الذات،شاهد  قائم  اليزال  علمي  مادي  إرث 
عددا من املدارس والتي جمعت في أدوارها بني املعرفة،إستقبال 
وإقامة الطلبة،ثم الدرس واإلجتهاد.ثانيا : هناك شبكة واسعة من 
األضرحة لعدد هام من العلماء والفقهاء،تتوزع كشهادات منتصبة 
األرياف  في  كذلك  أسواراملدينة،إمنا  العتيق،وخارج  املجال  داخل 
املجاورة،بل هناك من أضرحة هؤالء من توجد مبدينة فاس،بحكم 
وعبر  مستويات  عدة  على  احلاضرتني  بني  والتواصل  اجلغرافيا 
اصول  من  لعلماء  أضرحة  جند  وذاك  هذا  كل  االتاريخ.وفوق 
تازية،بعدد من املدن املغاربية،في كل من اجلزائر،تونس وليبيا،بل 
بعيدا حتى في  مصر.ثالثا وأخيرا : هناك خزانة علمية برصيد هام 
من الوثائق،لألسف اجلزء الهام منها ضاع مع الزمن ألسباب عدة 
ومتداخلة.خزانة باإلضافة الى رمزية ما تعنيه جتاه ماضي املدينة 
العلمي.فإن ما حتتويه من وثائق،كتب،مخطوطات وحتف،هي مبثابة 
مادة خبرية على درجة من األهمية،للنبش واإلستقصاء في ما كان 

عليه حال العلم،واحوال العلماء وإسهاماتهم بها.
       واذا كان اكثرما مت تداوله حول املوضوع ،قد اقتصرعلى 
ما هو ذو تركيب كرونولوجي،في عالقته باألسراحلاكمة،وبالتجارب 
مثل  محتوى،فاعلية  مساءلة  الوسيط.فإن  املغرب  في  السياسية 
باالهتمام  واإلشعاع،يبقى جديرا  املعرفة،التكوين  في  املرافق  هذه 
من  عليه  كانت  العلمية،بالنظرملا  اخلزانات  وان  واإللتفاتة،خاصة 
إقبال في األخد والعطاء.كانت داعمة لتلك التحوالت التي عرفتها 
الفكري،الذي  النفود  درجة  على  املغربي،وشاهدة  املجتمع  بنية 
موقع  الفترة.فأي  هذه  خالل  املغربية  املدن  بعض  عليه  كانت 
مرين  بني  خلزانة  كانت  وتواصلية  علمية  قيمة  رمزي،علمي ?أية 
الكتب،املؤلفات  من  احلمولة  لتازة ?ماذاعن  األعظم  باجلامع 
الوثائق واملخطوطات ?اية اسهامات وبأية نخبة لفائدة هذه املعلمة 

العلمية ?.
املجالية/ الوجهة  من  كان  املريني  العصرالوسيط  مغرب        
من  كل  جانب  كبرى،فإلى  أقاليم  ثمانية  على  الترابية،يقوم 
هناك  مراكش،سجلماسة،سال،مكناس،فاس،درعة،دكالة،كان 
اقليم تازة. وكان حكم بني مرين خالل هذه الفترة بحركة عمارة 
هامة،توجهت الى تشييد املدارس،والتي لم تكن  تقتصر على جهة 
دون أخرى،لدرجةاننا جند مدرسة او اثنتان في كل مدينة من مدن 
املغرب انذاك،وهذه املرافق ذات املهام التربوية والعلمية،كانت توجد 
بنومرين  وقد متيز  الدولة.  املباشرلسلطة  واإلشراف  العناية  حتت 
عن غيرهم من األسرالتي حكمت املغرب خالل العصر الوسيط،مبا 
العلمية. املؤسسات  ومعها  والعلماء  العلم  لفائدة  عناية  من  أولوه 

وليس من باب الصدفة ان يؤلف على عهدهم أول تاريخ عام للبالد 
وهو"األنيس املطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك املغرب وتاريخ 
مدينة فاس لصاحبه"إبن ابي زرع،"الدخيرة السنية"ملجهول،"روضة 
الصحيح"إلبن  األحمر،"املسند  ابن  اسماعيل  النسرين"لألمير 
هذه  خالل  أنه  العامري،كما  السماك  املوشية"إلبن  مرزوق،"احللل 
الفترة مت اإلقدام على تدوين أشهر الرحالت املغربية، كرحلة ابن 
بطوطة.ولهذا ونظرا ملا توجه به  بنو مرين من رعاية ألمر العلوم 
والعلماء،فقد تأسست نهضة عامة سمحت بظهورعدد من رجاالت 

العلم والفقهاء واملؤرخني.
     وعلى أساس ما بلغه حال الفقه املالكي،كذلك تشعب اآلراء 
عليه  القضاء  املوحدية  الدولة  غيراألصول،أرادت  على  واإلعتماد 
نهائيا. ونعلم أنه الى جانب ما بذلته هذه االخيرة من جهد إلنهاء 
حرق  على  وأنصاره،أقدمت  فقهاءه  على  املذهب،والقضاء  هذا 
موقعها  الدينية،وتثبيت  دعوتها  لنشر  منها  ومؤلفاته،متهيدا  كتبه 
اعتقد  الفعل.فقد  ردود  وتزايد  اإلختالف  هنا  السياسي.ومن 
املوحدون ان املذهب املالكي فقد محتواه،بتحوله لبنية فكرية تقوم 
فيها  التخلي  والسنة،وانه مت  القرآن  عن  بعدا  أكثر  على شكليات 
عن األصول ليتجه الفقهاء الى العناية فقط بالفروع.وعليه فعندما 
وصل بنو مرين للحكم أعادوا للبالد مذهبها الرسمي بل عملوا على 
توطيده وتقويته. ومبجرد انهاء التجربة السياسية املوحدية،على يد 
بني مرين في منتصف القرن الثالث عشرامليالدي.من املدن املغربية 
التي استعادت موقعها اإلعتباري والسياسي،كانت هي مدينة فاس 
عندما وقع االختيار عليها كعاصمة للملك،ونظرا ملا كان للمدينة من 
امتداد فكري،روحي وعلمي. ويظهر ان ما مت توجيهه  من عناية 
لفاس،كان له اثره على محيط هذه األخيرة اجلغرافي،وعليه بحكم 
القرب وطبيعة التواصل واإلرتباط التاريخي،شهدت تازة في أعالي 
اجلديد  السياسي  التحول  منها،بحكم  الشرق  الى  ايناون  حوض 
للمغرب،عناية معبرة ألسباب استراتيجية. وعلى إثراألوراش العلمي

ة،املعرفية،الدينية،والتي شهدتها فاس من خالل انشاء عدة مدارس 
في محيط مسجد القرويني،توجه بنومرين إلبراز أهمية باقي املدن 
األخرى،من اجل كسب تعاطف الرعية،وعليه اقدم ابويعقوب يوسف 

بتوسيع اجلامع األعظم بتازة. 
اإلقدام  بها  املدينة،مت  بهذه  املرينية  العناية  إطار  وفي          

والدينية،كداراإلمارة،املس االجتماعية  املرافق  من  جملة  بناء  على 
على  مرين  بنو  اقدم  اجد،املدارس،الزوايا،احلمامات،والفنادق.كما 
ترميم أسوارها  وحتصني بروجها،فجلبوا لها كل نفيس،كما زينوا 
جدران مرافقها الدينية،بكل بديع من الزخرفة.بل أحيانا كانت تازة 
شيدوا  الذين  املرينيني  امللوك  وللملك،فمن  لالقامة  مفضلة  وجهة 
وخلدوا اآلثاربها،هناك يوسف بن عبد احلق املريني،والذي بنى بها 
ان  اآلن،كما  بادية حلد  التي التزال عالماتها  قصراإلمارة،املعلمة 
هناك ابي احلسن املريني باني املدرسة الشهيرة بهذه احلاضرة. 
املؤرخني. املعماري،وكذلك  الفن  مجال  في  الباحثني  اغلب  ويتفق 
في  درجاتها  أرقى  املريني  العهد  في  بلغت  املغربية  العمارة  ان 
املرينيني  مغرب  عرفه  الذي  التحول  إثر  وعلى  والتعبير.  اإلجناز 
في  املدينة  كانت  له،فقد  اهتمام السابق  من  بتازة  احيط  ما  ومعه 
اطراف  سائر  على  السيادة  متلك  التي  األحيان،القاعدة  بعض 
املغرب  تاريخ  من  الفترة  هذه  خالل  لتازة  يسجل  والذي  البالد. 
الوسيط،تلك العناية الفائقة التي اظهرها سالطني فاس،جتاه املدينة 
من خالل ما ما شهدته من اضافات عمرانية دينية وعلمية،جمعت 
بالفنادق  يعرف  اوما  دوراإلقامة  ثم  بني،الزوايا،اجلوامع،املدارس 
وكان إهتمام بني مرين بالعمارة العلمية،وفي اهم املدن املغربية كما 
احلال في تازة،هوبخلفية سياسية،قصدت تقوية املذهب املالكي،بعد 
كل ما تعرض له من هجوم وتفكيك على يد املوحديني. في نفس هذا 
السياق،من األسباب التي كانت وراء انتشار العلم وتعدد العلماء 
بهدف  اخلزانات،  وإحداث  املدارس  ببناء  العناية  والفقها،هناك 
املساعدة على تلقي املعرفة واإلجتهاد عند الطلبة.وكان أول من جمع 
من ملوك بني مرين،بني الشؤون العسكرية والعلمية،هو ابويوسف 
يعقوب بن عبد احلق وفي عهد ابي احلسن املريني مت توسيع أعداد 
املدارس باملغرب،فتم باملدينة تازة انشاء مدرسة للعلم. اسسها هذا 
األخير عندما كان وليا للعهد،األمر الذي يستشف من كتابة رخامة 
كذلك،من  يستشف  بفاس،وهوما  األندلس  مدرسة  باب  وقفية،على 
خالل ما جاء عند ابن مرزوق،صاحب كتاب املسند الصحيح،عندما 
بكلمة  احلسنة"،ويقصد  مدرستها  قدميا  تازة  مبدينة  قال "فأنشأ 
قدميا هنا،ايام والية العهد.وكانت مدرسة تازة هاته تاسع مدرسة 
التي  املرافق  من  األول،وهي  املريني  العصر  في  تشييدها  مت 
البرامج،املواد  يستوعب  خاص  تعليمي   نظام  على  تقوم  كانت 
املدروسة،األساتذة والطلبة،وذلك من أجل متييزها،عن ما كان يوجد 
عليه التعليم في باقي جوامع املغلرب انذاك.ومن املواد التي كانت 
مدرجة في عملية التكوين،هناك الفقه،النحو،القراءات.وكانت اقامة 
الطلبة بهذه املدارس ترتبط بضرورة بلوغ سن العشرين،حضورهم 
ان  يتبني  كان  عقدها.وعندما  عند  املقرإ  احلزب،وملجالس  لقراءة 
الطالب قد بلغ العشر سنوات ولم يتوفق التربويا وال في اكتسابه 

للمعرفة.كان يتم إخراجه منها نهائيا. 
سنة1143ه/ احلج  الى  رحلته  "الوزير"في  اإلسحاقي       
1730م،صحبة الركب امللكي لألميرة خناتة بنت بكار،زوجة املولى 
اسماعيل.حتدث عن مدرسة ابي احلسن املريني بتازة،فاورد أبياتا 
شعرية كانت مكتوبة على بابها.واملدرسة املعنية هنا تلك التي توجد 
بها.  العتيق  النسيج  يتوسط  الشهير،والذي  املدينة  مبشور  حاليا 
واألبيات الشعرية هاته أعيدت كتابتها على قطعة خشبية بعد عملية 

ترميم كانت قد شملت هذه املعلمة،وهي تقول:
                  لعمرك ما مثلي بشرق ومغرب  //  يفوق املباني 

حسن منظري احلسن
                  بناني لدرس العلم مبتغيا بـــــــه  //  ثواب من الله 

االمير ابو احلســـــن
بخلفيات  مرين،عمال  بني  عند  املدارس  تشييد  كان  لقد        
تأطيرية،لفائدة  يوظيفة  مدن،جعلها  عدة  على  سياسية،وتوزيعها 
كذلك.هذا  الدينية  مشروعيتهم  اإلديولوجية،ولدعم  هؤالء  مرجعية 
العلم  طلب  شروط  توفير  اجتماعية،تخص  مقاصد  الى  باإلضافة 
التعليمية،يتم حتت  املرافق  تدبيرهذه  الطلبة.وكان  وايواء  واملعرفة 
عن  انتقائية  عملية  القاضي،بعد  إشراف  يعمل حتت  مقدم  رقابة 
الطلبة.وكان املقدم يجمع بني مهام املقتصد،املؤذن،البواب واخلادم.
ومن التقاليد التي كانت سائدة في هذا املجال،كون بعض بيوت هذه 
املدارس،كان يتوارثها طلبة من نفس العائلة،عن طريق العدول.بل 
كانت للطالب امكانية بيع مفتاح البيت لزميله،كما كانت للطلبة مؤونة 
تعتمد على ما كان يخصص من وقف لهم. واسهامات بني مرين 
في العمران العلمي،كانت بالنصيب األوفر،فكانوا منوذجا للعناية 
بلغ  كان  ان  األصيل،بعد  األندلسي  الفن  عن  والنقل  البناء  بفنون 
الدروة في عصر بني األحمر.ويسجل ليعقوب املنصور املريني،انه 
توجهوا  الذين  املرينية،ومن  الدولة  عهد  على  املغرب  بناة  من  كان 
للعمارة بتازة. وقد انتقلت هذه املدينة من رباط  بالعناية الواسعة 
باألسوار،ومعها  محاطة  محصنة  مدينة  املرابطني،الى  صغيرزمن 
تاسيس جلامع أعظم بها  إالأنه خالل عصر بني مرين،اتسعت تازة 
مجاليا لتظهر كحاضرة عامرة باملنشآت،خاصة بعد ان أحدث بها 
ابويعقوب يوسف قصره،بجوارهذا اجلامع،وبعد إغناءها مبدارس 
أورده احلسن  وما  عنان.  ابي  وابنه  ابي احلسن  عهد  العلم،على 
الوزان حول تازة،هو بإشارات تاريخية هامة،عند اعترافه باملكانة 
العلمية للمدينة وعندما قال"حتتل املدينة الدرجة الثالثة في اململكة 
من حيث املكانة واحلضارة،ففيها جامع أكبر من جامع فاس وثالث 
واألخيار  العلم،العلماء،األثرياء  أهمية   الى  اإلشارة  مدارس"مع 

وحلركية  العلمي  للتلقي  وعاء  ملدينة،بل  إسما  فقط  تكن  لم  وتازة 
العلماء والفقهاء واملتصوفة،على امتداد التاريخ املغربي،فقد اجنبت 
في  مواقفهم  لهم  والقراءات.كانت  الفكر،الفقه،واألدب  في  رجاالت 
بناء املغرب،واحلفاظ على استقراره،مناءه،وحدته الروحية،املرتبطة 
مبسألة املذهب وقضية العقيدة. وجتدراإلشارة الى انه خالل زمن 
خاصة  اشعاعها  والثقافية  العلمية  األنشطة  مرين،استعادت  بني 
باملدن انذاك،والتي بلغ عددها ثالثة عشر،منها وفي منطقة جبلية 
مرتفعة هناك تازة. وقد أورد عبد الله كنون حول تازة،أن األنشطة 
ملا  اإلزدهار،بالنظر  عالية  املرينية،كانت  الدولة  عهد  على  العلمية 

استفادت منه من ترميم ومن إنشاء ملعالم علمية ودينية جديدة. 
     وقد متيزت املدن املغربية العتيقة خالل هذه الفترة،بتعدد منشآتها.
فالى جانب املدارس واجلوامع هناك اخلزانات العلمية،والتي إلتقت 
فيها الوظيفة العلمية بالدينية.لدرجة أن عددا من الدارسني يعتبرون 
إختطاط وإحداث هذه األخيرة،كان من عناوين درجة التمدن،ومن 
اخلزانات  كثرة  العلماء.ولعل  وعند  العلم  في  اإلشعاع  شواهد 
املوقوفة على اجلوامع،ألكبردليل على تقدم احلركة الفكرية،ومعها 
اإلقبال على املعرفة في مغرب بني مرين،وبشكل فاق زمن املوحدين 
ولقد كانت للخزانات العلمية املرينية،موقعا متميزا ليس فقط بالنسبة 
للمجتمع،بل لفائدة العلم والعلماء.مما أهلها لتكون ليس فقط رافعة 
الفترة،من  الفكري،بل مساهمة في ما شهدته هذه  وأداة لإلغتناء 
تراكمات شملت كل اإلهتمامات األدبية والعلمية.وقد استمدت هذه 
اخلزانات أهميتها ومركزها مستفيدة من عناية السالطني بها.هذا 
باإلضافة الى ما كانت حتتويه من دخيرة، كان لها دورها في ما 
عرفه املغرب عموما،من اشعاع خالل العصرالوسيط.وخزانة تازة 
خزانة  عياض.  للقاضي  كتاب"الشفا"  انشاءها حلفظ  مت  قد  كان 
األخرى،تلك  واملدن  املناطق  باقي  مثيالتها،في  عن  اهمية  تقل  ال 
التي التزال قبلة للباحثني في الثرات والتاريخ.ومعها باقي العلوم 
بفاس،تامكروت،مكناس،زره القرويني  حال  األخرى،كما  اإلنسانية 
اقدم  من  لتازة،كواحدة  املرينية  ون،وزان،تطوان،مراكش.واخلرانة 
خزانات املغرب،بل الغرب االسالمي.جعلت من هذه املدينة واحدة 
كذلك من مراكزاملخطوطات،والتي التزال تتوجه اليها عناية الدارسني 
وانسانية.واملغرب  علمية  اهتمامات  عدة  اجلامعيني،في  والباحثني 
يتوفر على ثالثة عشرة خزانة وقفية عتيقة،ثالثة منها أنشأت خالل 
عليه،كتب  حتتوي  ما  جملة  بتازة.من  منها  املريني،واحدة  الزمن 
التفسير،احلديث،الفقه،التاريخ،الفلك،الرياضيات،التصوف.كذلك 
وثائق ورسائل موحدية اصيلة،والتي هي في مجملها للمهدي بن 
تومرت،نشر البعض منها في كتاب"أعزما يطلب".وجزء هام من هذه 
الدخيرة العلمية،ومن الوثائق التي كانت حتفظها هذه اخلزانة،ضاع 
مع الزمن ألسباب عدة ومتداخلة. حيث التالشي والتلف الناجت عن 
على  الفرنسية  احلماية  مرحلة  خالل  تكون  والبرودة،وقد  التقادم 
املغرب، وقبلها منذ بداية التوغل اإلستعماري في املنطقة،تعرضت 
من  عنها،خوفا  مسؤوال  كان  من  قبل  محتوياتها،من  في  لنزيف 
ضياعها وسرقتها،او من قبل القوات االستعمارية،جلعل دخيرتها 
على  تعاقبوا  وضباطها،الذين  باحثيها  إشارة  الكتب،رهن  من 
املنطقة.في هذا االطاراورد محمد احلجوي،حول االحداث الدامية 
لتي عرفتها تازة،قبل االحتالل الفرنسي للبالد سنة1912،حتديدا 
غيرالنظامي  اجليش  بوحمارة،ان  بالروًكي  يعرف  ما  حركة  زمن 
العلمية  اخلزانة  كتب  حتى  نهبه  من  تسلم  املدينة،لم  دخل  عندما 

احلبسية باملسجد االعظم.
     وهناك حديث على ان خزانة تازة املرينية،كانت تتوفرعلى حوالي 
مخطوط،وفي  مائة  تسع  سوى  منها  يتبق  مجلد،لم  آالف  عشرة 
للبحث  والقابل  املبتور،املتالشي  الكتاب  بني  جتمع  وضعية 
العلمي  غناها  على  يدل  وما  واملهتمني.  الباحثني  العلمي،لفائدة 
وتباين مضامني دخيرتها،كونها كانت حتتوي على أسطرالب دقيق 
خالل  ضاع  يكون  قد  قريب،ورمبا  عهد  الى  اليزال  الصنع،كان 
السنوات األولى،إلحتالل املدينة من قبل القوات الفرنسية.وهذه اآللة 
العلم محليا.وهو ما تتحدث  العناية بهذا  الفلكية دليل على درجة 
عنه عدة مخطوطات منها لإلشارة"ذكرآالت األسطرالب واألسماء 
الواقفة عليها"،"روضة األزهار في علم وقت الليل والنهار"،"العمل 
ومن  املواقيت".  علم  من  املنتقى  في  األسطرالب"،"اليواقيت  في 
خالل الفهرسة التي وضعتها وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية  
اخلزانة،تظهر  هذه  ومخطوطات  مؤلفات،مصادر  املغربية،حول 
تازة  عليها  توجد  كانت  الفكرية،التي  واملكانة  العلمية  القيمة  جلية 
والعلماء  العلم  عليه  يوجد  كان  ما  املرينيني،كذلك  فترة  خالل 
احلقة،  بالعلوم  العناية  الفقه،كانت  كتب  جانب  فاعلية.فالى  من 
كالطب،احلساب،الفلك....مع أهمية اإلشارة الى غلبة املؤلفات ذات 
الطابع الديني.وهواألمرالذي يفسر بكون هذه اخلزانة،كانت توجد 
بقلب اجلامع األعظم باملدينة.ويشيرمحمد املنوني الى أن تازة، من 
املدن املغربية التي اشتهرت علميا وثقافيا،باملواد األدبية،الى جانب 

معارف أخرى كان يتم تلقينها مبدارسها األصيلة.
جانب  الى  األثرية  املعلمة  العلمية،هذه  املرينية  واخلزانة      
اجلامع األعظم الذي يحتويها،كذلك الثريا الفريدة الصنع،القريبة 
الثامن  القرن  خالل  إحداثها  مت  التي  املجاورة  منها،واملدرسة 
عشرامليالدي،زمن السلطان محمد بن عبد الله.هذا باالضافة الى 
املادي  األثاث  هذا  كل  وسيط.  تعميري  بتشكيل  الضيقة،  األزقة 
عالية،التزال  حضارية  بقيمة  عمراني  مركب  مبثابة  االثري،هو 

الروحي  فيه  يلتقي  الذي  التركيب  املدينة،وهذا  زمن  بعظمة  تشهد 
التحف  من  واحدة  املرينيني  خزانة  فيه  بالفكري،تشكل  بالعلمي 
الى  نشأتها  تعود  االصيلة،والتي  االسالمية  واملنارات  املغربية 
العصرالوسيط.حيث  خالل  تازة  تاريخ  من  بالذهبية  تنعت  الفترة 
اتساع العمارة العلمية والدينية،تزايد مهام اجلامع األعظم والذي 
شهد إضافات مجالية،حتول هذا األخير الى قبلة جاذبة للفكر،للعلم 
وللعلماء.خاصة عندما مت إحداث خزانة اجلامع بهدف حفظ الكتب 
واملخطوطات،ومن اجل تشجيع الدرس والتحليل،األمرالذي إن دل 
على شيء،امنا يدل على ان تازة كانت توجد على ايقاع حركة فكرية 
هامة،وان جامعها األعظم كان مبثابة جامعة القرويني بفاس. وكان 
منه  اشارة  مؤلفاته،في  احدى  في  اورد  قد  التازي  الهادي  ذ.عبد 
لقيمة املدينة حضاريا،صعوبة قفر الباحث في الثرات،وفي التاريخ 

السياسي والفكري للمغرب،عن تازة كمعالم واعالم ومؤسسات. 
فارس  املريني  اخلزانة،للسلطان  هذه  إحداث  فضل  يعود        
املتوكل خالل القرن الثامن الهجري)757ه(، بخالف ما يتم تداوله 
على  املعلمة  هذه  دقيق،حول جتديد  علمي  تأسيس  اي  عن  بعيدا 
املوحدية،بل هناك من يضيف في  الفترة  أنها احدثت في  اساس 
اطار االجتهاد،ان هذه اخلزانة مت احداثها عند انتهاء ابن بطوطة 
من حتريركتابه الشهير"حتفة النظار"،والذي صادف السنة السابقة 
الذكر،والواردة في أبيات شعرية كانت قد كتبت على بابها والتي 

تقول:
منزل بني اخلزائن شامــــــــخ  //  قد خص من بني اإلاله مبنزل

حفظا ملجموع الشفا انشئ عن  //  امر اخلليفة فارس املتوكـــل
   في عام سبع بعد خمس إنقضت  //  وهي سبع في ربيـــــع 

األول
حول  هامة  تيراس،إشارات  هنري  اورد  اخلزانة  هذه  وعن      
للمدينة  األعظم  باجلامع  امللحقة  املرافق  ضمن  موقعها،امتدادها 
بيت  وعن  القبلة،كما حتدث عن شكلها،سقفها اخلشبي  من جهة 
املواقيت الذي كان يوجد اسفل الصومعة،وهوالذي يستوعب حاليا 
هذه املعلمة العلمية املرينية. من املفيد اإلشارة  الى ان هذه االخيرة 
من  والفقهاء  العلماء  من  هام  واجتهاد،لعدد  معرفة  مصدر  كانت 
األهالى،ومن غيرهم من قصد املدينة كمل احلال بالنسبة ل."لسان 
الدين بن اخلطيب"،ابن خلدون"،"احلسن الوزان"،"الونشريسي"،ابي 
القاسم الزياني"،هذا االخيرالذي كان واليا للسلطان محمد بن عبد 
الله على تازة،وواحدا من كتبته األكفاء. وينضاف الى هؤالء"محمد 
املنوني"،وخالل  السوسي"،"محمد  احلجوي"،"املختار  احلسن 
العقود األخيرة من الباحثني املغاربة واألجانب، العدد الكبير ممن 
قصد هذه املعلمة العلمية الثراتية.ومن جملة ما ميكن تسجيله حول 
ولعملية  الوقفي  لألسلوب  خضعت  ومحفوظاتها،كونها  وثائقها 
حضورا،وبنسبة  األكثر  العلمية  املادة  الفقه  التحبيس،ويشكل 
حوالي ستة وثالثني باملائة،يليه احلديث ثم املصاحف. ومن الذين 
كان لهم الفضل في إغناء هذه املعلمة العلميةباملؤلفات،ابي فارس 
املريني  سعيد  بن  احلق  ه(،عبد  املريني)767-774  العزيز  عبد 
الذي كان آخر ملوك بني مرين واطولهم عهدا)869-823 ه(،فقد 
كان يحكم البالد حتت وصاية النفود الوطاسي،وهو اليزال صغير 
املولى  امثال:  العلويني  السالطني  من  عددا  كذلك  السن.جند 
الرشيد،محمد بن عبد الله،اخلليفة علي بن عبد الله،املولى سليمان.
ومن املؤرخني محمد بن على عجور التزاني)1287ه(.وعن املخزن 
مزيان بنعمراجلمايعي املكناسي)1146ه(،عزوزالبرنوصي)1348
ه(،عبد الله الزياني)1301ه(.ومن الناسخني للكتب جند املاحي بن 
عبد الله البرنوصي)1227ه(.ومن نظاراألوقاف جند ناظرأحباس 
عيسى)971  بن  علي  بن  احمد  اخلطباء جند  تازة)1202ه(.ومن 
جند  التجار  العامري)1192ه(.ومن  بردلة  جند  الطلبة  ه(.ومن 
الذين  القضاة  الصنهاجي)1034ه(.وبواسطة  احمد  بن  احلسن 
بنت  كفاطمة  نساء  طرف  من  بتازة)1292ه(.ثم  يقيمون  كانوا 
احلاج عبد القادر اجلزنائي)1200ه(،مرمي بنت خالد على احمد 
الهاشمي)1360ه(،يطو بنت الشريف الهاشمي املراحي)1178ه(.
ومن مناذج املخطوطات التي توجد بهذه اخلزانة العلمية،جند"شرح 
بالعافية"  الله  خصه  ملن  الكافية  البحرللشادلي"،"النصيحة  حزب 
الشهيرة  الزروقية  الزاوية  صاحب  البرنوسي  الزروق  ألحمد 
ابن  بها.وللشيخ  ودفن  توفي  والذي  مصراتة  في  بليبيا،حتديدا 
املسافر  بعنوان"إرشاد  اخلزانة  بهذه  مخطوط  التازي  يجبش 
ابن  ملؤلفه  مبتور  وهو  القرطاس"  كتاب"روض  الوافر"،هناك  للربح 
في  كتاب"الشفا  من  نسخ  عدة  جند  عياض  زرع،وللقاضي  ابي 
التعريف بحقوق املصطفى"،منها من يحتوي على إشهاد سلطاني 
جند  بتازة.وللبوصري  األعظم  اجلامع  على  بالتحبيس  مريني 
التالشي،للونشريسي  بسبب  رديئة  حالة  في  مؤلف"البردة"وهو 
الله مالك.  جند مؤلف"ايضاح املسالك في قواعد اإلمام ابي عبد 
وتشهد املصادر التاريخية ومعها مراجع على قدر كبير من األهمية 
العلمية،على ما بلغته تازة من اشعاع فكري زمن بني مرين،بحيث 

كانت ملعظم علماء هذه املدينة توجهات فقهية وصوفية.
        ويبقى احلديث عن العمارة عموما،والعلمية والتربوية والدينية 
واإلجتماعي،وهذا  الثقافي  اإلرث  التحديد،هذا  وجه  على  منها 
االنتاج البشري املادي،هو مقاربة للهوية اجلماعية.وعيا بكون هذا 
األخيروالذي اليزال شاهدا،هو مساحة معارف وخبرات وأشكال 
حياة،تراكمت عبرالزمن.ومبا ان الثرات هو مبثابة مستودع يختزن 
والفحص  اإلهتمام  من  مبزيد  جدير  والتجارب،فهو  العالمات  كل 
والدراسة.في أفق إستثماره لبناء ثقافة حديثة ال تقوم على عقلية 
إقصاء السابق،بل جتعل منه تلك الشجرة املمتدة األغصان،جتاه 
في  الثرات  واحلديث عن  األجيال.  من  القادم  والنحن،وجتاه  اآلن 
الطروحات  حوله  تتباين  بقدرما  متشعب  بقدرماهو  مستوياته  كل 
واآلراء،األمرالذي يحتاج الى أهمية اإلنفتاح عليه من خالل بحوث 
احلدث. على  وليس  البنية  على  وشمولية،تقوم  أكثرعمقا  علمية 
احلال  هو"هوياتي"مغربي،كما  بقدرما  الثرات  هذا  وان  خاصة 
حضارة/ثقافة  من  جزء  لتازة.بقدرماهو  املرينية  للخزانة  بالنسبة 
هو  ما  ان  ويظهر  اإلنسان.  تاريخ  حلقات  من  انسانية،وحلقة 
متخصص من الدراسات حتديدا.اليزال بغيرالتوجه،وبالقدرالكافي 
لفائدة القضايا والنصوص األثرية املاثلة ماديا،كما هواحلال بالنسبة 
للخزانات العلمية العتيقة،هذه العمارة واحملتويات والشواهد الدالة 
على طبيعة حركية املجتمع،دهنياته وعقلياته،التزال ممتدة التواجد 
في كثير من جوانبها وصورها.ولعله من املفيد حاليا وفي زمن تدفق 
القيم ونفود العوملة التقنية وثقافة الرقميات،انفتاح البحث العلمي 
على الثرات املغربي االسالمي االنساني،املادي منه والشفاهي.في 
أفق إعادة قراءة هذا األخير وفق رؤى تأخد بعني اإلعتبارالتفاعالت 
ثقافي في املجتمع.فكثيرا ما تكون  اإلجتماعية،وكل ما هو متاس 
على  وتوزعها،مصدراشارات  تبايناتها  على  املادية  األثرية  املعالم 
درجة من األهمية،ليس فقط من أجل ماض/تاريخ مغربي/انساني 
تتبع  لتحقيق  كذلك  اجلانب،امنا  هذا  في  ممكنة  بياضات  بأقل 

حتوالت املجتمع،ووقائعه السياسية والسسيوثقافية.

تازا العليا هذا اجلبل أو الوعاء االثري األصيل واملركب.
عالمات من زمن مغرب العصر الوسيـط : خزانة اجلامع الكبير منوذجــــا
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> عبد االاله بسكمار

فصيحة  ع��رب��ي��ة  ك��ل��م��ة  امل���ش���ور 
غ���ي���ر أن����ه����ا خ����اص����ة ب��احل��ق��ل 
نعلم  كما  وهو  الداللي  للمخزن 
متيز  نوعه  من  حكم  فريد  نظام 
 ) ي��زال  وال   ( األقصى  املغرب  به 
الذهبي  املنصور  أحمد  أيام  منذ 
،ع���ب���ارة ع���ن ش��ب��ك��ة م��ع��ق��دة من 
والعاقات  والعائات)  املصالح 
ت��ع��د ال��ع��ائ��ل��ة امل��ل��ك��ي��ة م��رك��زه��ا 
ال��ت��ي  ( وال���ق���ب���ائ���ل وال�����رم�����وز 
دي��ن��ي وم��ا  م��ا ه��و  ب��ن  تتقاطع 
واملجتمع  ال��ع��رف  إل���ى  ينتمي 

والتقاليد  املرعية   …الخ..
حيوية  م��ص��ال��ح  يعني   املشور 
ب��دار  مرتبطة  و  مم��رك��زة  معينة 
امل��خ��زن ، ع��ل��ى رأس��ه��ا احل��رس 
اخل���اص وق���واد اجل��ي��ش وأف���راد 
احل����اش����ي����ة وب����ع����ض ال��������وزراء 
فضاء  فهو   ، ثمة  وم��ن  املقربن 
املخزن  بنية  ف��ي  وه���ام  أس��اس��ي 
اتخذها  التي  وكسائر احلواضر 
ول��و  ل��ل��م��ل��ك  الساطن  دورا 
لفترات متقطعة عرفت) للمجهول 
يحمل  عتيق  بحي  ت��ازة  مدينة   )
نفس االسم أي” املشور”، اشتهر 
الطوبونيميا  ف��ي  ذاع  ك��م��ا  ب��ه 
سيدي علي  احمللية باسم زنقة ” 
ول��ي صالح  إل��ى  نسبة  ال����درار” 
مدفون بها والى هذا الولي  نسب 
مسجد صغيريوجد مين املدخل 
أن  غير  احل��ي…  لنفس  الشمالي 
اسم املشور غلب على هذا احلي 

بتازة العتيقة أكثر من غيره .
امل��ش��ور”  ف���ض���اء”  امل���ع���روف أن 
وج��د ف��ي ك��ل امل��دن التي اتخذت 
ومراكش  كفاس  العواصم  طابع 
ومكناس وأخيرا الرباط ) مسجد 
السعيد  في  باملشور  ف��اس  أه��ل 
ال���رب���اط م��ث��ا( أم���ا م��ش��ور ت��ازة 
فيقع في احليز اجلنوبي للمدينة 
العتيقة والذي  أطلق على قاطنيه 
نعت ” الفوقين ” متييزا لهم عن 
أهل احليز الشمالي لتازة القدمية 
والذين تسموا ب “التحتين ” أو 
” موالن اجلامع ” يفصل بينهما 

ضريح سيدي عزوز..
امل��ص��ادروم��ع��ه��ا  أغ��ل��ب   حسب 
تازة  التاريخية  فمشور  املراجع 
يعود إلى املولى الرشيد مؤسس 
ال���دول���ة ال��ع��ل��وي��ة ال��ص��اع��دة من 
سجلماسة  )1672  و  تافيالت 
علي  /1666( عبرأسرة  موالي 
الشريف التي اشتغلت بالتجارة 
ينبوع  منطقة  م��ن  امل��ن��ح��درة  و 
العربية  ،  اجلزيرة  في  باحلجاز 
احلسن  األكبر  جدها  هاجر  وقد 
ال��داخ��ل إل��ى امل��غ��رب منذ أواخ��ر 

القرن السابع الهجري …
 ” وف���ي ع��ه��د ال���دول���ة ال��ع��ل��وي��ة 
الرشيد  امل��ول��ى  زح��ف  الشريفة 
…إل��ى ت��ازة …وبعد أن أغ��ار على 
له  ….أق���ي���م���ت  م��ش��ع��ل  اب����ن  دار 
البيعة وبنى بها قصرا سماه دار 
املخزن كما بنى بها مشوره الذي 
ال زال قائما حلد اآلن “) ج محمد 
االمراني  كتاب ” ابن بري التازي 
ص21(  ام���ام ال��ق��راء امل��غ��ارب��ة ” 
امل��خ��زن احلالي  دار  ف��ي ح��ي  و” 
م��ش��ور ض��ي��ق وب��ع��ض اجلبص 
امل��ن��ق��وش ، وب��ق��اي��ا م��ق��ص��ورة ، 
يحتمل أنها تعود إلى عهد املولى 
 Henriت��ي��راس هنري   ( الرشيد 
ال��س��اب��ق  Terrasse  املرجع 

ص165( …
منطقة  أن  على  امل��ص��ادر  جتمع 
تازة  شهدت اللحظات التاريخية 
العلوية  الدولة  لتأسيس  األول��ى 
ف���ي س���ي���اق إن���ه���اك ع����ام ع��رف��ت��ه 
األول  ال���ن���ص���ف  ط��ي��ل��ة  ال����ب����اد 
م���ن ال���ق���رن ال��س��اب��ع ع��ش��ر ، مع 
ل��ل��دول��ة  االحتضار  النهائي 
نفوذها  اقتصر  ال��ت��ي  السعدية 
انتقل  على مراكش واألح��واز ثم 
ووص��ل   ، ال��ش��ب��ان��ات  إلى  عرب 
أو  وال��ع��رش  الهوس  بالسلطة 
منح  درج��ة  منهما  إلى  تبقى  ما 
لألسبان  مغربية  ومناطق  ثغور 
على  املساعدة  مقابل  والبرتغال 
اخلصوم !!!ومبنطقة  س��ح��ق 
أبي محلي على  ثارابن  الساورة 
ف��س��ل��ط عليه  ال��س��ع��دي��ن  ب��ق��اي��ا 
السلطان زيدان زعيما دينيا آخر 
هو يحيى بن عبد الله احلاحي  ، 
 ، عليه  القضاء  م��ن  متكن  حيث 
وف���ي ال��ش��م��ال ظ��ه��رت أس���رة آل 
فيما  نفوذها  وام��ت��د  النقسيس 
ب��ن ت��ط��وان وجهة ال��ري��ف ، كما 
برز املجاهد العياشي في منطقة 
أزم���ور ث��م ال��رب��اط وس��ا وعموم 
الغرب .. واستقل اخلضر غيان 
مستغا   ) جبالة   ( الهبط  بباد 
يتم  لم  إذ  جزائريا..  تركيا  دعما 
املولى  عهد  في  إال  عليه  القضاء 
املولى  ط��ارده  أن  بعد  اسماعيل 
ال��رش��ي��د ف��ل��ج��أ إل���ى اجل��زائ��رث��م 
بنفس  جديد  م��ن  للتشغيب  ع��اد 

املنطقة  .
حل���س���ن احل�����ظ ف�����ان اجل����ي����ران 
املغرب  ببعض  اش��ت��غ��ل��واع��ن 
…وظ��ه��رت  ال��داخ��ل��ي��ة  مشاكلهم 
زاوية السمالين في سوس وما 
جاورها …لكن أكبر اإلمارات التي 
لعبت دورا سياسيا ملموسا خال 
ه���ذه ال��ف��ت��رة امل��ض��ط��رب��ة متثلت 
مقرها  كان  الدالئين)  زاوي��ة  في 
أيت اسحق قرب خنيفرة  منطقة 
( الذين استولوا في ظرف وجيز 
الباد  غرب  وشمال  الغرب  على 
وهزموا العلوين مؤقتا ، فشمل 
نفوذهم األطلس املتوسط ثم وزان 
و فاس وجزء من تافيالت  وتازة 
) ل��ب��ع��ض ال���ف���ت���رات امل��ت��ق��ط��ع��ة 
حدثا  ستشهد  ت���ازة  منطقة  ألن 
عجل  نوعه  م��ن  تاريخيا  فريدا 

بانتصار املولى الرشيد سنفصل 
امل��ص��ادر   / فيه  الحقا  احل��دي��ث 
الضوء  سلطت  التي  األساسية 
التاريخي على هذه الفترة “تاريخ 
“ن��زه��ة   – ال��رب��اط��ي”  الضعيف 
نشر   ”  – ل��اي��ف��ران��ي  احل�����ادي” 
املثاني”حملمد بن الطيب القادري 
لعبد  الناس”  أع��ام  “احت��اف  ثم 
الرحمان بن زيدان و” االستقصا 

” للناصري(…
دفعة  ت��أت��ي  فاملصائب  ك��ال��ع��ادة 
واحدة… عمت األزمة االقتصادية 
ال���ب���اد مب���ا راف��ق��ه��ا م���ن ح���روب 
وق����ح����وط وأوب����ئ����ة وم���ج���اع���ات 
م�����ع ت�����راج�����ع ط������رق ال���ق���واف���ل 
حلساب  التجارية  الصحراوية 
ح���رك���ة اجل���ه���اد ال��ب��ح��ري ال��ت��ي 
املهاجرين  وف���ود  نتيجة  ت��ق��وت 
األن��دل��س��ي��ن إل����ى امل���غ���رب بعد 
عدد  اجت��ه  ش��ك  دون  و   .…1610
ثم  الشمال  م��دن  إل��ى  منهم  كبير 
شفشاون  فاس  ومنها  ال��داخ��ل 
ب��اب  األندلس  -  زن��ق��ة   ( وت����ازة 
 – األن��دل��س  مسجد   – الشريعة 
التقليدية  بعض األس��ر واحل��رف 

.)
مرة  التاريخية  ال��ش��روط  ت��ش��اء 
أخرى أن جتعل من تازة عاصمة 
عاصمة   ، ن��اش��ئ��ة  ل��دول��ة  فعلية 
أسرة صاعدة للحكم فإضافة إلى 
املشور ودار املخزن أقام الرشيد 
التاجر  سيستقبل  وفيها  بتازة 
 Rolandفريجو روالن  الفرنسي 
ب���اس���م  FREJUS املتحدث 
احلسيمةسنة  كبانية  أو  شركة 
1666  فيما بدا أنها أول مبادرة 
أوربية جتارية / سياسية  ملد اليد 
نحو دولة صاعدة باملغرب  ) تازة 
 82/87 ص  ف��وان��و”  وغياثة  ” 
هنري تيراس املرجع السابق ص 
165 ( وكان الرشيد  قد وجد في 
اللواتي  الله  عبد  الشيخ  زاوي��ة 
بتازة خير ماذ امن إزاء حترشات 
) محمد  ام��ح��م��د  امل���ول���ى  أخ��ي��ه 
األول ( الذي اشتهر مبعاركه في 
املغرب الشرقي ضد األتراك حيث 
متكن من تخليص تلمسان وعدد 
م��ن امل��ن��اط��ق ال��ش��رق��ي��ة ) ش��ارل 
السابق  املرجع  جوليان  ان��دري 
واألغ������وات  288(ك���م���غ���ن���ي���ة  ص 
وصوال إلى وجدة ..هكذا شهدت 

الشرقي  املغرب  ومناطق  جن��ود 
صراعا مصيريا على السلطة بن 

األخوين املتنافسن …
ت��ورد  كلها  التاريخية  امل��ص��ادر 
ق��ص��ة ال��رش��ي��د م���ع اب���ن مشعل 
الغامضة  اليهودية  الشخصية 
ذات س��ط��وة وغنى  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
وج��ب��روت حسب م��ا ت��ذك��ر نفس 
املصادر وأولها  ” نشر املثاني ” 
الذي نقل عنه جل من أرخ للرشيد 
، نتحدث عن حوالي سنة 1659/ 
1660واحلق  أن الكثيرمن اللغط 
ق���د أث��ي��ر ح���ول ال��واق��ع��ة ورمب���ا 
نعم   ، حتتمل  مم��ا  أك��ث��ر  حملت 
بأن  تفيد  التاريخية  اإلش����ارات 
 ) اب��ن مشعل) ه��ارون بن مشعل 
إلى  قرية  تصل  دارأو  ل��ه  كانت 
مستوى مقر إمارة ما شرق تازة 
وه��ن��اك اخ��ت��اف ف��ي حت��دي��ده��ا 
بني  ب��ن امل��ؤرخ��ن ) ارش��ي��دة – 
على   – ال���ري���ف  ي��زن��اس��ن ش���رق 
بعد 12 كلومتر من تازة ( وتصل 
على  الثناء  درج���ة  إل��ى  املبالغة 
الرشيد باعتباره أجهض مشروعا 
دولة  خطيرا) تأسيس  صهيونيا 
ي��ه��ودي��ة ب��ش��م��ال وش���رق ال��ب��اد 
الرشيد  أي   – ع��ب��راع��ت��م��اده  ؟؟( 
ع��ل��ى طلبة وم��ري��دي ال��زاوي��ة   –
اللواتية  بتازة) ال تعرفنا املصادر 
أو املراجع بشيء عنها(كما ذهب 
إلى ذلك مؤرخ رسمي هو األستاذ 
عبد الهادي التازي لطف الله به  ) 
مجلة دعوة احلق مقال “في تاريخ 
تازة “ص54 وكذا عدد32/ نونبر 
1981من مجلة ”البحث العلمي” 
امل��ع��ه��د اجلامعي  ع��ن  ال���ص���ادرة 
ص17  بالرباط  العلمي  للبحث 
اعتبره  ال���ذي  اإلج��ه��اض  ه���ذا   )
عملية  فوانوVOINOT مجرد 
اغتيال حقيرة ) كذا (  ص85 من 

املرجع السابق (…
الرواية  طبع  عما  النظر   بغض 
ال���ت���اري���خ���ي���ة م����ن ش����د وج����دب 
مختلفة  فاإلطار  وت����أوي����ات 
امل��وض��وع��ي هو  أن  ال��ت��اري��خ��ي 
اب��ن مشعل  ال��رش��ي��د أج��ه��ز على 
واستولى على أمواله وممتلكاته 
فاقتنى األسلحة الازمة مما عزز 
أخيه  ملجابهة  العسكري  جانبه 
عليه  واالن��ت��ص��ار  امحمد  امل��ول��ى 
سنة 1664  أنكاد ”  في معركة ” 

وبذلك خا له اجلو ألخذ البيعة 
من قبائل املنطقة )حوض ملوية 
ب���األس���اس ث���م ح���وض اي���ن���اون( 
إل��ى سجلماسة  ال��ع��ودة  وك��ان��ت 
اإلم��ارات  باقي  منازلة  ثمة  وم��ن 
يرويه  م��ا  خ��ال  والزوايا  .من 
القادري أيضا عن حوادث 1664 
ال��رح��م��ان  ع��ب��د  /1665  ياحظ 
أعقب نشأة سلطة  ما  أن  امل��ودن 
ال��رش��ي��د ب���ت���ازة م���ن ص����راع في 
املواجهة  طابع  اتخذ  قد  املنطقة 
فلما   ” وشرقه  ايناون  غرب  بن 
(سجلماسة  ال��رش��ي��د  أي   ( م��ل��ك 
ورجع إلى تازا فر منه احلياينة 
وبني  غ��ي��اث��ة  بجبل  وحت��ص��ن��وا 
يزغاتن وخرج رئيس فاس أحمد 
بن صالح ومعه أهل سايس وبني 
بهلول وصنهاجة …وقبائل جبل 
بووبان ) بويبان (وساروا الى 
الرشيد  موالنا  إليهم  فخرج  تازا 
وق���ات���ل���ه���م وه���زم���ه���م ورج���ع���وا 
منهزمن إلى فاس ، وتبعهم إلى 
قنطرة سبو” ولم يستبعد املودن 
أن تكون قبائل الناحية غير بني 
الفريق  ف��ي  انخرطت  ق��د  وراي���ن 
والبرانس  كالتسول  ال��رش��ي��دي 
قبائل  امل��رج��ع   (.. غياثة  وح��ت��ى 

حوض ايناون …ص 92 /93(
من املظالم التاريخية التي سلطت 
على ت��ازة ادع��اء امل��رح��وم مؤرخ 
ال��وه��اب  السابق  عبد  امل��م��ل��ك��ة 
وله  أن  لنا  الله  منصورغفر  بن 
احلياة قد دبت في املدينة وحتركت 
األنفاس عند حلول الرشيد بتازة 
” ولكن ذلك لم يطل ألن السلطان 
اجل��دي��د ن��ق��ل ك��رس��ي م��ل��ك��ه إل��ى 
 ، ف��اس  الكبرى  امل��غ��رب  عاصمة 
عليها  جديد  م��ن  اخل��م��ول  فخيم 
 ” السابق كتاب  (”)املرجع  كذا   (
وت��ازة  ف��اس  ف��ي  الثاني  احلسن 
يدحضه  م��ا  وه���ذا  ص70(   ”.…
متاما بناء على مقتضيات املنهج 
عبد  الباحث  األستاذ  التاريخي 
الرحمان املودن إذ يقول باحلرف 
وخال مدة  في املرجع السابق ” 
طويلة من حكم الرشيد كانت تازة 
مبثابة قاعدة حكمه، يستقر بها ، 
واليها  حركاته  في  ينطلق  منها 
معتقليه  ي��وج��ه  وال��ي��ه��ا   ، ي��ع��ود 
لويس  مبعوث  زاره  ت��ازة  وفي   ،
الرابع عشر املذكور سابقا ، وقد 
يكون هذا االستقرار مسؤوال عن 
دفع احلياينة شيئا ما في اجتاه 
الغرب إلى ضواحي فاس إذا ما 
إلى  التجاءهم  باالعتبار  أخذنا 
 (  ” معها ض��ده  ف��اس وحتالفهم 

نفس املرجع ص93( ..
فاس  إلى  الرشيد  انتقل  بالطبع 
بتازة  ملكه  قواعد  أرس��ى  بعدما 
ال��ش��يء ال���ذي ي��ؤك��د م���رة أخ��رى 
ت���ازة وأح���وازه���ا ع���دت على  أن 
لتمهيد  دائم  قاعدة  شبه  نحو 
على  املتعاقبة  ال���دول  وتأسيس 
ال��زع��م��اء  األقصى  فمن  امل��غ��رب 
والثائرين والساعن للسلطة  من 
س���اع���دت���ه ال����ظ����روف وال���ش���روط 
التاريخية على النجاح انطاقا من 
املنطقة  كموسى بن أبي العافية 
زع���ي���م م��ك��ن��اس��ة ت�����ازة وش��ي��وخ 
املرنين والرشيد العلوي  ومنهم 
م������ن ل������م ت����س����اع����ده ك�����م�����رزدغ 
وال��ن��اص��رال��س��ع��دي  الصنهاجي 
وأحمد بن محرز العلوي وغيرهما 

….وللحديث بقية .. 

مـــــــن  تاريخ    تــــــــازة..
أول عاصمة للدولة العلوية  - ج9 



من 20 نونبر إلى 5 دجنبر 2012إخبارية وطنية تصدر من تازة

جمعية أدرار للتنمية االجتماعية
 

بيان استنكاري 
حول تجاهل إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر لمشاكل 

غابات األرز بتامجيلت إقليم كرسيف

في إطار تتبع املجتمع املدني للوضعية الكارثية للغابة بتامجيلت 
جماعة بركن إقليم كرسيف ، وفي إطار جتاهل املندوبية السامية 
ما  إلنقاذ  العاجل  التدخل  إلى  الرامية  ملطالبنا  والغابات  للمياه 
االجتماعية  للتنمية  أدرار  جمعية  تعلن   ، األرز  أشجار  من  تبقى 
التي يدبر بها  للطريقة  وجمعية إسافن كرسيف عن استنكارهما 
ملف التدمير املمنهج الذي يتعرض له املوروث الغابوي لتامجيلت 
، علما أن مجموعة من الهئيات املدنية قد دقت ناقوس اخلطراحملدق 
بوضعية الغطاء النباتي باملنطقة   ، وهذا البيان يأتي في سياق 
تنوير الرأي العام الوطني والدولي بهذه املشاكل ، ونشير إلى أن 
جمعية أدرار للتنمية االجتماعية قد رفعت مجموعة من التقارير 
الوطنية  القافلة  تقرير  وآخرها  الشأن  هذا  في  بيانات  وأص��درت 
للتضامن مع غابات تامجيلت التي نظمتها يوم 16 يونيو 2012 
انطاقا من مدينة كرسيف حتت شعار " احلياة للغابة ضرورة بيئية 
50 هيئة جمعوية وسياسية  أكثر من  فيها  " وشاركت  وإنسانية 
على  وقفت  القافلة  وه��ذه   ، املغرب  مناطق  مختلف  من  وإعامية 
مجموعة من اخلروقات بكل من غابة " بوزمور" و" تاغدا إضفان" 
في حن لم تصل القافلة إلى غابة ثات أوزيزا وأجدير أمال بفعل 
عرقلة السير  من طرف مجموعة من سكان تامجيلت الذين سخرتهم 
مافيات األرز لقطع الطريق على القافلة قصد منعها من الوصول 
إلى املواقع املتضررة قبل أن تتدخل السطات احمللية ورجال الدرك 
امللكي الذين أفسحو املجال للمشاركن الستئناف عملهم ، ومن أهم 
اخلروقات التي وقفت عليها القافلة والتي تضمنها التقرير املرفوع 
للمندوبية السامية للمياه والغابات والتي لم حترك ساكنا في هذا 

اإلطار بعد مضي خمسة أشهر : 
والقطع   ) وامليتة  احلية   ( األرز  ألش��ج��ار  البشع  االس��ت��ن��زاف   <

املمنهج ألشجار األرز وتهريب خشبها .
> القطع العشوائي ألغصان أشجار األرز والبلوط التي تستعمل 

في علف املواشي في فصل الشتاء .
> وجود اختاالت في عمليات التشجير وتدمير الغطاء النباتي ) 

ثاكا ، العرعار ، البلوط ، النباتات الطبية ...( 
> تضرر الوحيش بفعل الزحف البشري .

> وجود خروقات فيما يخص مشاريع قطع أشجار األرز من طرف 
التعاونية الغابوية باملنطقة .

الغابوية  التعاونيات  من  االستفادة  في طرق  اختاالت  > وجود 
التي ينال منها احلظ األوفر أشخاص غير قاطنون بتراب اجلماعة  

وإقصاء السكان احملليون . 
ومن بن املطالب واملقترحات التي تضمنها التقرير ما يلي  

> تشديد احلراسة املستمرة على املواقع املغروسة .
> تشديد العقوبات على املتورطن وكشف املتواطئن في عمليات 

تهريب خشب األرز .
على  الضغط  لتخفيف  للساكنة  هادفة  تنموية  مشاريع  خلق   <

الغابة واستثمار املوارد الطبيعية احمللية في تنمية املنطقة. 
> دعم الكساب باملواد العلفية خال فصل الشتاء .

> إجراء حتقيق جاد ومسؤول في املنسوب إلى املوظفن احمللين 
للمياه والغابات بتامجيلت) خصوصا محمد صبري (  من طرف 

السكان ونقله إلى مركز آخر أو إعفاءه إذا ثبت املنسوب إليه .
> إصدار قوانن جترم عمليات قطع وتهريب خشب أشجار األرز 

باعتباره تراثا عامليا .
> إيفاذ جلان مشتركة للتحقيق في اخلروقات التي تعرفها غابة 

جماعة بركن عموما وتامجيلت بشكل خاص .
> تقليص عمليات بناء الطرق داخل الغابات .

أمام  عليه  والترافع  امللف  ه��ذا  تتبع  على  مصرون  فإننا  وعليه 
تبقى  ما  إنقاذ  في  أجل حتمل مسؤوليتها  من  املسؤولة  اجلهات 
من الثروة الغابوية للمنطقة من طرف املافيات التي اغتنت منها 
للمياه  احمللين  املسؤولن  وتواطئ  الصارمة  املراقبة  غياب  في 
والغابات مع هذه املافيات ، كما نشير إلى أن جماعة بركن كانت 
في  لتصبح  الغابوية  ثروتها  بفضل  اجلماعات  أغنى  م��ن  تعد 
أفقر اجلماعات وساكنتها تعيش مجموعة  السنوات األخيرة من 
من املشاكل االجتماعية واالقتصادية بفعل الفساد وسوء التسيير 

وتدبير املوارد الطبيعية في تنمية اإلنسان .
> اإلمضاء : جمعية أدرار للتنمية االجتماعية  

ثالث جرحى أحدهم بحالة 
خطيرة في انهيار منزل 

بحي حمرية

فى  اجل��اري،  نونبر   7 الربعاء  ي��وم  هطلت  التي  األمطار  تسببت 
كان  القدر  أن  إال   ، جرسيف    مبدينة  حمرية  بحي  منزل  انهيار 
رحيمًا بسكانه الذين جنوا بأنفسهم من موت محقق حيث أصيبوا 

بجروح متفاوتة اخلطورة .
  وعلى الفور، انتقل إلى مكان الواقعة عناصر من الوقاية املدنية  
إلسعاف املصابن ونقل شخصن إلى املستشفى احمللي بجرسيف 
في ما نقل مصاب آخر إلى املستشفى اإلقليمي ابن باجة مبدينة 

تازة خلطورة إصابته.
ويعتبر حي حمرية من األحياء التي تأوي عددا كبيرا من املباني 
احلضرية  ال��وك��ال��ة  تصنيف  حسب  امل��رخ��ص��ة  وغ��ي��ر  ال��ش��وائ��ي��ة 

ومندوبية اإلسكان.
كما تبن من التحريات أن سبب انهيار  املنزل وتهالكه هو بناءه 

بالطوب والزنك.. ، مما أدى لتأثره باألمطار  ومن ثم انهياره .

 بـــــيـــان

رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التجهيز والنقل

     ف��ي إط���ار زي���ارة السيد 
التجهيز  وزي���ر  رب���اح  ع��زي��ز 
وال��ن��ق��ل إل���ى إق��ل��ي��م كرسيف 
ن��ون��ب��ر   10 ال���س���ب���ت  ي�����وم 
مجموعة  ل��ت��ض��ارس   2012
ال��ص��ل��ة  ذات  ال��ق��ض��اي��ا  م���ن 
ب��ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي ال���ذي 
لقاءا  عقدا  وال��ذي   ، يترأسه 
مبقر عمالة كرسيف بحضور 
والبرملانين  اإلق��ل��ي��م  ع��ام��ل 
ورؤس��اء اجلماعات ورؤساء 
املصالح ، في حن مت تغييب 
منظمات املجتمع املدني التي 
أع��ط��اه��ا ال��دس��ت��ور اجل��دي��د 
قبيل  م��ن  مهمة  ص��اح��ي��ات 
تتبع  في  واملشاركة  االقتراح 
وهذا  العمومية  السياسات 
ونساءل  نتساءل  جعلنا  م��ا 

معالي الوزيرعن األسباب التي جعلت املجتمع املدني خارج هذا 
اللقاء التواصلي والتشاوري ، والذي كان من املمكن أن يكون غنيا 
التشاركية  املقاربة  سياق  في  اجلمعيات  وآراء  باقتراحات  أكثر 
وتاحظ  ترى  التي  والعن  الصاغية  األذن  باعتبارها  الشمولية 
وضعف  غياب  ظل  في  منها  والقروية  للساكنة  اليومية  املشاكل 
التي تعرفها  . ومن أهم هذه املشاكل  البنيات التحتية األساسية 
مجموعة من الدواوير في غياب الطرق واملسالك السيما في فصل 
الشتاء الذي تعرف فيه املناطق اجلبلية التساقطات الثلجية نذكر 

حسب كل جماعة : 
جماعة بركن : 

> تردي وضعية الطريق الرابطة بن بركن وكرسيف .
> الوضعية الهشة املزرية للطريق الرابطة بن بركن وتامجيلت 

التي لم تكتمل بها األشغال .
وبني  مقبل  بني  ودوار  تامجيلت  بن  الرابطة  الطريق  غياب   <

بويلول .
> غياب املسالك بن بركن ودوار الزاوية وأزيزا وأغرم إفوناسن 

.
> ضعف املسلك الرابط بن بركن وأيت عبو ) تبودة ( .

> غياب آليات إزاحة الثلوج مبركز اجلماعة .
جماعة ملريجة : 

     تعيش الدواويراآلتية بجماعة ملريجة العزلة التامة خصوصا 
الطريق في اجتاه مركز  يرتفع صبيب نهر ملوية في غياب  حن 

اجلماعة والقنطرة على نهر ملوية في اجتاه طريق بركن :
 ، سوسان   ، السبع  غابة   ، بوملزة   ، السارك   ، بويعقوبات  دوار 

الكطارة ...
جماعة تادرات : 

> انهيار قنطرة الصفصفات منذ سنوات .
> غياب الطريق الرابطة بن راس لقصر ودواوير متاست ، تايدا 

، سيدي بيوسف ، سميو والرحامنة .
     ونشير السيد الوزير  إلى أن ثمن هذه املشاكل تؤديها النساء 
والنساء احلوامل خصوصا أثناء الوضع في غياب وسائل النقل 
التي حتصد  إل��ى جانب األرواح   ، وال��ط��رق وس��ي��ارات اإلس��ع��اف 
بسبب حوادث السير على الطريق الرابطة بن كرسيف والناظور 
، وباإلضافة إلى  عبر جماعة صاكا نتيجة لوضعية هذه الطريق 
اإلقليم  القروية تعيش ساكنة  واملسالك  بالطرق  املرتبطة  املشاكل 

مشاكل أخرى في غياب : 
> مركز تسجيل السيارات والعربات .

> مركز اجتياز امتحانات احلصول على رخص السياقة .
> طول انتظار الفاحن لسد تاركا ومادي ) متقانت ( .

> النقل العشوائي ) السري( .
> غياب وقلة وسائل النقل املرخص لها .    

 

جرسيف  :
 حفل خيري لفائدة نزالء دار املسنني

          

ضمن  املعوزة  الفئة  إدم��اج  و  االجتماعية  الفوارق  تذويب  و  بالتواصل  منها  إميانا 
املجتمع ، نظمت جمعية جرسيف للبيئة و التنمية و التأهيل احلرفي حفل غذاء لفائدة 
نزالء املركز االجتماعي دار املسنن جرسيف يوم األحد 11 نونبر 2012 ، هذا احلفل 
الذي شارك فيه أزيد من 40 شابا و شابة من منخرطن باجلمعية و فعاليات املجتمع 
الذين  احملسنن  من  احلفل  في  املساهمن  و   ، االلكتروني  الصحف  ممثلي  و  املدني 
شاركوا نزالء املركز أوقات فرحتهم و هموهم  و قد استمتع النزالء بهذا احلفل برقصات 
فرح  ألنهم ألفوا الوحدة لطوال الوقت مما يجعلهم يفرحون حن يستقبلهم زائر إلشارة 
فقبل توديعنا لهم جاء احد النزالء يسأل هل غادرنا املركز و تأسفه على األمر مما يدل 
على أنهم يشتاقون ملثل هذه الزيارات التفقدية إلحساسهم بتواجدهم ضمن املجتمع و 
أن وضعهم باملركز هو فقد لرعايتهم و ليس إلهمالهم  ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه 
هل تكون العناية بنزالء دائما أم فقط أثناء الزيارات ؟ كما أن الزيارات التفقدية للمركز 
و  كل صغيرة  ملعرفة  باستمرار  و  دائمة  تكون  أن   يجب  املدني  املجتمع  فعاليات  من 
كبيرة باملركز و كذا حتسيس النزالء بأنهم ضمن انشغاالت املجتمع ، باإلضافة إلى ذلك 
هؤالء النزالء ال يحتاجون فقط إلى الرعاية االجتماعية  و إمنا إلى الرعاية الطبية الن 
هناك مرضى و منهم مرضى مصابون بإمراض خطيرة و لعلى اجلميع يتذكر احلالة 
التي كانت هناك و التي توفيت نتيجة تأثرها باملرض رحمة الله عليها نتمنى أن تكون 
هناك التفاتة لهوالء النزالء ألنهم ال ينتظرون احد غير احملسنن و الزوار  باإلضافة إلى 
حالتهم النفسية املهزوزة نتيجة عدة عوامل مما يدعوا إلى تدخل املسئولن و توفير 
لهم الوسائل الطبية و العاج النفسي ، و من هذا املنبر ندعوا كل احملسنن و الفعاليات 
لنزالء  اجتماعية جيدة  رعاية  لتوفير  تظافر اجلهود  إلى  املسئولن  و  املدني  املجتمع 

مركز االجتماعي دار املسنن جرسيف .

جرسيف  :
 ندوة حول برنامج محو األمية باملساجد 

احلصيلة واآلفاق
نظمت املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسامية بجرسيف يوم اجلمعة 12 أكتوبر 2012  
ندوة حول  العتيق  للتعليم  مالك  اإلم��ام  األنشطة مبؤسسة  بقاعة  العصر  عقب صاة 
إطار  في  الندوة  هده  واآلفاق.تأتي  احلصيلة  باملساجد  األمية  محو  برنامج  موضوع 
تخليد املغرب لليوم الوطني حملو األمية الذي يصادف 13 أكتوبر من كل سنة،شارك فيها 
األستاذ عبد الوهاب عبد الرحمان مرشد ديني باملندوبية ،إلى جانب املنسق التربوي 
الذكر  بينات من  بآيات  االفتتاح  األمية باملساجد بجرسيفبعد  لبرنامج محو  اإلقليمي 
احلكيم، تناول الكلمة األستاذ عبد الوهاب عبد الرحمان الذي تطرق ملكانة العلم في 
اإلسام؛ من خال ذكر فضل العلم والتعلم في ديننا احلنيف ،إلى جانب فضل اجللوس 
في مجالس العلم، مختتما بنماذج لنساء عاملات في العهد النبوي  والتاريخ اإلسامي 
بأكملهبعد دلك تناول الكلمة املنسق التربوي اإلقليمي للبرنامج بجرسيف؛ الذي قدم 
في البداية ورقة تعريفية عن برنامج محو األمية باملساجد ، لينتقل للحديث عن حصيلة 
البرنامج وما حققه مند انطاقته إلى اليوم وطنيا وإقليميا مختتما مداخلته بذكر آفاق 
وأهداف البرنامج . فتح بعد دلك الباب للنقاش أمام احلضور الذي أغنى هده الندوة.
لتختتم هده الندوة بالدعاء الصالح ألمير املؤمنن بالنصر والتمكن وان يقر عينه بولي 

عهده وكافة أسرته الشريفة والشعب املغربي الوفي.
> جرسيف: سعيد الوزاني
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ارتفاع نقط بيع املخدرات بقرية الزراردة في ظل صمت املسؤولني

تازة  بإقليم  ال���زراردة  القروية  اجلماعة  تعرف 
التي  ب��ي��ع احل��ش��ي��ش  ن��ق��ط  ف��ي  ت��زي��دا مستمرا 
احمليطة  واملناطق  األح��ي��اء  جميع  في  انتشرت 
بالقرية، حيث يوجد بائع احلشيش قرب السوق 

بحي  وآخ��ر  اجلمعة،  ن  لوطا  بحي  األسبوعي 
احلدادة وثالث في الطريق املؤدية إلى تاخزانت 
ال��زراردة  داخ��ل  املتواجدين  البائعن  عن  فضا 
قرب محطة الطاكسيات وفي الطريق املؤدية إلى 

اإلعدادية.
وق���د س��ب��ق مل��ج��م��وع��ة م��ن ال��س��ك��ان أن وج��ه��وا 
عرائض بهذا اخلصوص إلى السلطات احمللية 
ومت التعاطي بشكل جزئي مع اإلشكالية لتعود 
هذه املرة بشكل أكثر مما كانت عليه في السابق، 
م��ا ي��س��ت��ل��زم ات��خ��اذ إج�����رءات ح��ازم��ة ملواجهة 
الساكنة  مضجع  تقض  أصبحت  التي  الظاهرة 
بالنظر إلى التهديد الكبير الذي تشكله املخدرات 
معدالت  ارت��ف��اع  ف��ي  تساهم  كما  أبنائهم،  على 
اجل��رمي��ة خ��اص��ة ال��س��رق��ة واالع���ت���داء بالساح 
من  مجموعة  م��ؤخ��را  تعرضت  حيث  األب��ي��ض، 
احمل���ات ل��ل��س��رق��ة. وت��س��ب��ب ارت��ف��اع رق��ع��ة بيع 
احلشيش إلى اندالع مواجهات دامية استعملت 
مستهلكي  أح���د  ب��ن  ال��ب��ي��ض��اء  األس��ل��ح��ة  فيها 
احل��ش��ي��ش وأح���د امل��روج��ن ل��ه��ا وان��ت��ه��ت ه��ذه 
على  بجروح  املخدرات  مروج  بإصابة  املواجهة 
مستوى الرأس. وقد استدعى هذا احلادث تدخل 
رجال الدرك بشكل فوري العتقال املتهم وهو ما 
حصل بالفعل ليتم إطاق سراحه بعد ذلك. أما 
بائعو املخدرات فلم حترك في حقهم أي متابعة 
مما جعل العديد من أبناء املنطقة يتساءلون عن 
السر الكامن وراء هذا التعاطي الغريب من قبل 

السلطات مع هذه الظاهرة.

تاهلة: 

سكان آيت عسو يوقفون 
االعتصام بعد االتفاق 

على نقل املقلع

بعد اعتصام ساكنة قبيلة آيت عسو ألكثر من 20 يوما على 
مدخل املقلع املتواجد مبنطقة “الدويز” مبدخل مدينة تاهلة-
إقليم تازة، والذي مت الترخيص له على أراضي سالية تابعة 
إقليمية  2012 جلنة  أكتوبر   30 الثاثاء  للقبيلة، حّلت يوم 
من عمالة تازة حيث عقدت لقاء مع جلنة احلوار مبقر دائرة 
على  االتفاق  مت  6 ساعات  من  أكثر  دام  نقاش  وبعد  تاهلة 
إبعاد املقلع عن الدوار، ونقله إلى أرض خاء على بعد أكثر 
آليت  تابعة  أراض���ي  ب��ن  وبالضبط  املعتصم  م��ن  متر   500
املشترك  التأكيد باحملضر  كما مت  عسو وآيت عبد احلميد. 
الذي حمل أزيد من 26 توقيعا أيضا عدم السماح بإنشاء أي 

مقلع آخر مستقبا باملنطقة.
جدير بالذكر أن ساكنة دوار إفران آيت عسو عمدت إلى إقامة 
خيمة اعتصام على مدخل أحد املقالع منذ 10 أكتوبر 2012 
السالية  أراضيهم  على  ملقلع جديد  الترخيص  خلفية  على 
على  تراميا  اعتبروه  الذي  الشيء  ذوي احلقوق،  غياب  في 
يستغلونها  ملنطقة  وتهديدا  حلقوقهم،  وضربا  أراضيهم 
م��ج��اال ل��ل��رع��ي، ح��ي��ث أص���ر امل��ع��ت��ص��م��ون ع��ل��ى االس��ت��م��رار 
السلطات  من  ترهيبا  أسموه  ما  رغم  النضالي  شكلهم  في 
إلى  إض��اف��ة  اعتصامهم،  لوقف  ع��دي��دة  وم��ح��اوالت  احمللية 
أجواء الطقس املتقلبة، وفي جو يطبعه التضامن واإلصرار 
من  األضحى  عيد  مبناسبة  املعتصمون  احتفل  والعزمية 
داخل املعتصم بنحر أضحية العيد بعيدا عن األجواء التي 

ألفوها بدوارهم.
وقد الق الشكل النضالي تضامنا من طرف الهيئات السياسية 
أكتوبر   21 يوم  نظمت  التي  بتاهلة  واجلمعوية  والنقابية 
أراضيهم،  استغال  ضد  القبيلة  سكان  مع  تضامن  قافلة 

املبادرة التي القت استحسانا من طرف قبيلة آيت عسو.
ومن املنتظر أن تنظم الهيئات الداعمة ندوة إشعاعية حول 
03 نونبر  السبت  ي��وم  وذل��ك  “أراض���ي اجل��م��وع”  موضوع 
الثقافة  دار  مبقر  ال���زوال  بعد  الثالثة  الساعة  على   ،2012

بتاهلة.
 < يوسف خلضر - تاهلة

موظفو جماعة الصميعة يحتجون
 ضد قرار تنفيد االقتطاع من األجور

بتاهلة- للصميعة  اجلماعية  الشغيلة  جسدت 
إق��ل��ي��م ت����ازة امل��ن��ض��وي��ة حت���ت ل����واء اجل��ام��ع��ة 
احمللية  اجل��م��اع��ات  وم��وظ��ف��ي  لعمال  الوطنية 
وقفة احتجاجية أمام مقر اجلماعة صباح اليوم 
العاشرة  الساعة  من   2012 نونبر   14 األربعاء 
صباحا إلى الثانية عشر، رفعوا خالها شعارات 

األذان  “سياسة  ملا أسموه  تنديدية واستنكارية 
في  احمل��ل��ي��ة  وال��س��ل��ط��ات  للمسؤولن  ال��ص��م��اء 
استنكر  ك��م��ا  امل��ط��ل��ب��ي”،  ملفهم  م��ع  ال��ت��ع��اط��ي 
املوظفون ما اعتبروه “تدخا للسلطات احمللية 
على  للضغط  تاهلة  بقباضة  املسؤولن  وبعض 
طبقا لقرار  الرؤساء باإلسراع بتنفيذ االقتطاع” 

االقتطاع الذي أصدره وزير الداخلية الذي يهم 
اقتطاع أيام اإلضراب، ومن بن الشعارات التي 

رفعت خال الوقفة :
نقابي وراسي مرفوع ما مشري ما مبيوع

احتجاجات جماعية و املطالب شرعية
السلطة واجلماعات باركا من الصفقات

بالوحدة والتضامن اللي بغناه يكون يكون
واخا تعيا ما تقطع اجلماعي لن يركع

يا عنصر يا مغرور يا وزير فوق الدستور
اجلماعي كون على بال االقتطاع قرار بطال

وفي كلمته اخلتامية أكد الكاتب احمللي للجامعة 
احمللية  اجل��م��اع��ات  وم��وظ��ف��ي  لعمال  الوطنية 
بدائرة تاهلة، على استعداد الشغيلة اجلماعية 
بالصميعة على مواصلة احتجاجهم حتى حتقيق 
املسؤولية  الوقت  نفس  في  ومحما  مطالبهم، 
واملسؤولن  وإقليميا  محليا  الوصية  للسلطات 
بجماعة الصميعة على ما ستحول إليه األوضاع 
لقرار  املطلق  برفضهم  مجددا  وذّك��ر  مستقبا، 
االقتطاع الذي اعتبروه مسا بحقهم الدستوري 
ف��ي اإلض����راب و اع��ت��ب��روه ق���رارا الق��ان��ون��ي وال 

دستوري.
تاهلة  ب��دائ��رة  اجلماعية  الشغيلة  خاضت  وق��د 
اجلماعات  بكل  احتجاجية  أشكاال  ع��دة  سابقا 
مذكرة  إص��دار  خلفية  على  تاهلة  دائ��رة  ومبقر 
تقضي باقتطاع أيام اإلضراب، مما أجج غضب 

الشغيلة اجلماعية بالعديد من املدن.

 < يوسف خلضر - تاهلة

تاهلة : فرع االشتراكي املوحد يستنكر رفض رئيس الدائرة لقاءه
استنكر فرع احلزب االشتراكي املوحد بتاهلة-
إقليم تازة في بيان له تتوفر اجلريدة على نسخة 
ط��وال  ان���زوت  أن  بعد  السلطوية  “ع���ودة  منه 
احلراك املغربي”، حيث عبر احلزب عن إدانته 
رف��ض تسلم  تاهلة على  دائ���رة  رئيس  “إق���دام 
طلب لقاء تقدم به مكتب فرع احلزب االشتراكي 
املوحد في شأن االعتصام املفتوح الذي خاضته 
قبيلة آيت عسو ملدة 22 يوما جراء ترامي أحد 
مقلع  إلقامة  السالية  أراضيها  على  املقاولن 
ودعم  ساند  احلزب  “أن  مببرر  وذلك  للرمال”، 
إلى  وش���ارك  اعتصامها  ف��ي  عسو  آي��ت  قبيلة 
جانب عدة هيئات سياسية وحقوقية وجمعوية 
عسو”. آيت  قبيلة  مع  التضامنية  القافلة   في 
وأك���د ال��ب��ي��ان “اس��ت��م��رار ال��وق��وف إل��ى جانب 
وتضامنا  وم���ؤازرة  دعما  تاهلة  دائ��رة  ساكنة 
وانتزاع  املشروعة  مطالبها  حتقيق  أج��ل  من 
ح��ق��وق��ه��ا ومب���س���ان���دة ك���ل ه��ي��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع 
في  “أن��ه  وق��ال  امل��دن��ي”،  واملجتمع  السياسي 
الذي وجب فيه فتح قنوات احلوار مع  الوقت 

قضايا  كافة  لتدارس  السياسين  الفاعلن  كل 
امل��واط��ن��ن وخ��ص��وص��ا ال��ش��أن احمل��ل��ي امل��ت��أزم 
بدائرة تاهلة، نتفاجئ بنهج اعتقدنا أنى وّلى” 
يضيف العياشي تاكركرا، رئيس الفرع احمللي 

للحزب.
وك���ان���ت ال��ه��ي��ئ��ات ال��س��ي��اس��ي��ة واجل��م��ع��وي��ة 
قافلة  امل��اض��ي  الشهر  نظمت  ق��د  واحل��ق��وق��ي��ة 
خاضت  التي  عسو  آي��ت  قبيلة  م��ع  تضامنية 
اعتصاما مفتوحا على مدخل أحد املقالع بسبب 
الترخيص ملقلع جديد على أراضيها السالية، 
الشيء الذي اعتبروه ضربا حلقوقهم وتراميا 
على أراضيهم، وبعد أخذ ورد ومحاوالت نزع 
فتيل املشكل الذي شغل بال الرأي احمللي بتازة، 
إقليمية  مع جلنة  لقاء  في  املعتصمون  توصل 
إلى أرض خاء  املقلع  بنقل  اتفاق يقضي  إلى 
إقامة  والتوقيع على محضر مبوجب يتم منع 

مقالع جديدة في املستقبل باملنطقة.

< يوسف خلضر - تاهلة
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تازة/ وادي أمليل
المجلس القروي لغياتة الغربية ينوب عن 

جماعة بوحلو في إنشاء قنطرة؟؟؟
   بخلفيات سياسية صرفة ومن اجل حصد أص��وات ناخبي جماعة 
قام   2011 نونبر   25 ل  األخيرة  التشريعية  االستحقاقات  خال  بوحلو 
شبه  إن��ش��اء  عملية  مبباشرة  الغربية  لغياتة  ال��ق��روي  املجلس  رئ��ي��س 
وذلك  امل��ج��اورة  بوحلو  جلماعة  ترابيا  التابع  اخلريبات  ب��دوار  قنطرة 
وفق  تتم  لم  هاته  العملية   ، عمومية  عن طريق سند طلب عوض صفقة 
الضوابط القانونية الواردة في امليثاق اجلماعي و ال على أساس اتفاقية 
التي  املصاهرة  عاقة  أس��اس  على  ب��ل  القروين  املجلسن  ب��ن  ش��راك��ة 
معهما  والتي  احلزبي  االنتماء  ووح��دة  اجلماعتن  هاتن  رئيسي  تربط 
الصفقة  فبالفعل مررت هذه   ، التنظيمية  القانون والضوابط  لغة  تنتفي 
السياسية في محاولة لذر الرماد في عيون الساكنة لكسب ود أصواتهم 
أن  إال  الشرفاء  املواطنون  وأب��ى  عكسية  كانت  النتيجة  االنتخابية،لكن 
قضاة  جاء  أن  إلى  النيابي  باملقعد  للظفر  ال��وردة  مرشح  على  يصوتوا 
املجلس اجلهوي للحسابات بوجدة بناء على مقرر رفض احلساب اإلداري 
شبه   ( الفنية  املنشأة  هذه  أشغال  أن  فاكتشفوا  بوحلو  جماعة  ملجلس 
قنطرة ( لم جتر وفق اإلجراءات التقنية املعمول بها وفي غياب أية دراسة 
كما أن املجلس القروي لغياتة الغربية قام بأشغال خارج نطاقه الترابي 
وفي غياب اتفاقية شراكة مما يعد معه األمر نوع من تبذير وهدر املال 
العام واستغال للنفوذ والسلطة وإمكانيات اجلماعة في حملة انتخابية 
، وفي هذا الصدد يعتزم أعضاء املعارضة االحتادية باملجلس اجلماعي 
لغياتة الغربية تقدمي رسائل احتجاجية إلى السلطات الوصية من اجل 
فتح حتقيق في النازلة كما يعتزمون في أالن نفسه عرض األمر على أنظار 
القضاء معززا بتقرير املجلس للحسابات بوجدة، وأيضا في ظل غياب أي 
مقرر جماعي ضريح من لدم مجلس غياتة الغربية وذلك من اجل صون 
العام  القانون وربط ممارسة الشأن  العبثية وتسييد لغة  العام من  املال 

احمللي باحملاسبة واملساءلة بكافة أنواعها .
> خالد الكواني    

يعيش إقليم جرسيف عموما، وحواضره 
خاصة حتوالت عميقة وسريعة حتمل داخلها 
نتيجة  صارخة،  وتناقضات  فارقة،  تباينات 
ت��دف��ق ب���ارون���ات امل���خ���درات ،ومت��ل��ك��ه��م أله��م 
التسعينات،  باملدينة منذ منتصف  العقارات 
وتبييض األموال القدرة في اقتناء العقارات 
)حيث يتراوح ثمن املتر املربع ما بن 15 ألف 
و20 ألف دره��م( وف��ي    عشرات الهكتارات 
م��ن األراض����ي ال��زراع��ي��ة ف��ي م��ن��اط��ق  اجل��ل 
تفويت  عمليات  ضمن  ووجل��م��ان  وتافراطة 
نواب  من طرف  السالية  لألراضي   واسعة 
األراضي اجلماعية واجلهات الوصية باسم 
إفساد  من  ذل��ك  يواكب  ما  مع  و  االستثمار. 
نظرا  اخل��اص��ة  وللحياة  ال��ع��ام��ة،  للعاقات 
لألموال التي يستندون إليها في معاماتهم 
وبسبب  ج��ه��ة،   م��ن  وامل��ش��ب��وه��ة  املختلفة 
موجات الهجرة القروية املتواترة من مناطق 
مختلفة من الباد، جراء اإلغراءات، وسراب   
ف���رص األن��ش��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة وف���رص الشغل 
إلى  باالضافة  ثانية،  جهة  من  االفتراضية 
الوضعية االنتقالية التي يشهدها اإلقليم منذ 
إحداث العمالة وتعين عامل لإلقليم باملدينة، 
مع ما رافق ذلك  من إحداث إدارات جديدة… 
ونتيجة لذلك تكون الساكنة األصلية لإلقليم 
االجتماعي  نسيجها  وت��أث��ر  ان��ك��م��ش��ت،  ق��د 
التي  الفوضى  إلى  وامليل  اخلشونة  بثقافة 
اجترها أصحاب األموال املشبوهة ، والفئات 
ال��ش��ع��ب��ي��ّةّّ ذات األص���ول ال��ب��دوي��ة ال��واف��دة، 
املطرقة  بن  نفسها  املدينة  وجدت  وبالتالي 
والسندان: مطرقة تزايد السكان وحاجياتهم 
البنيات  في  اخلصاص  وس��ن��دان  املتزايدة، 
التحتية والتجهيزات األساسية  غير املواكبة 
لوثيرة التوسع وازدياد الساكنة.. مما يخلق 
في  متناغم  وغ��ي��ر  مشوها  حضريا  وض��ع��ا 

صيرورة تطور املدينة وتأهيلها…

ماذا يجري داخل مكتب المجلس البلدي

في الشهور األ خيرة تواترت عملية سحب 
تفويض التوقيع من عدة نواب للرئيس، منها 
ما هو مبرر، ومنها ما هو مزاجي وذاتي. كما 
مت تغيير أقفال ومفاتيح أبواب مقر البلدية 
للثقة بن  ف��ق��دان  ه��ن��اك  أن  ي��دل على  ، مم��ا 
هذا  في  بالذكر،   واجلدير  ونوابه.  الرئيس 
السياق، أن أحد نواب الرئيس، و الذي كان 
،سحب  البلدية   مكاتب  في  ويجول  يصول 
مبلغا ماليا من صندوق اجلماعة "  الريجي 
"  ألغراض شخصية،   وملا شاع اخلبر بن 
املوظفن وبعض املستشارين،  تدخل الرئيس 
ليجد للفضيحة مخرجا يناسبه ويغطي على 
نائبه. ويبدو ان اجلميع ميارس اخلروقات. 
والكل يتستر على الكل . فما هذا االستهتار 

في التعاطي مع املال العام ؟
املمارسات  ه��ذه  ب��أن  توحي  والفضيحة 
سلوك  التسيب  وب��أن   ، اجلماعة  في  جارية 

ميارس في مكتب اجلماعة.     
وباملناسبة  نشير إلى أن   القرار الفعلي 
بيد  يتركز  أصبح  املجلس احلضري   داخ��ل 
ثالوث معروف  بتحكمه وباستبداده بالشأن 

األع��ض��اء،  أغلبية  أم��ا دور  ال��ع��ام احمل��ل��ي.  
تزكية  على  فقط  فيقتصر  النواب،  فيهم  مبا 
من  دورة  ك��ل  ف��ي  لها  والتصفيق  ال��ق��رارات 

دورات املجلس احلضري
وف���ي ال��وق��ت ال���ذي ت��ع��ان��ي ف��ي��ه الساكنة 
بينها  وم��ن   ، التحتية  البنيات  هشاشة  من 
ساكنة دوار الطباشير، وجتزئة بخوشة على 
أشغال  توقف  بعد  احلصر،  ال  املثال  سبيل 
الترميم، وهي غارقة في أوحالها بعد األمطار 
األخ���ي���رة، ل���م ي���ت���ورع امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي في 
تخصيص غاف مالي مقداره  مائة  مليون 
سنتيم لتنظيم مهرجان الزيتون لهذه السنة 
في  العام،  امل��ال  تلتهم  باذخة  احتفاالت  في 
احمللية  الظرفية  فيه  تستدعي  ال��ذي  الوقت 
بعرض  ضاربا   ، النفقات  ترشيد  والوطنية 
م��ن الساكنة،  ولسان  م��أس��اة ج��زء  احل��ائ��ط 
حال الساكنة يقول: " يا ملزوق من برا، كيف 

حالك من الداخل"

البنيات التحتية والتجهيزات األساسية

وال��ذي   ، ال��ع��م��ران��ي  ال��ت��ط��ور  فباستثناء 
يرجع فيه الفضل إلى جهود اخلواص خال 
السنوات األخيرة، وتوسع شبكات توزيع املاء 
الشروب والكهرباء والتي تغطي نسبة هامة 
جدا من املدار احلضري ومحيطه، فإن املدينة 
الزالت تعاني من خصاص مهول في بعض 
البنيات التحتية كالواد احلار بأحياء النكد 
ومن  و…،  كامبير،  وحرشة  ع��راس  وحرشة 
نقص كبيرفي إصاح و تعبيد الطرق واألزقة 
باملدينة خاصة.    لتمرير قنوات الواد احلار، 
والهاتف…بحيث  الكهرباء  لدفن خيوط  وإما 
احلصان،  أم��ام  العربة  يضع  كمن  أصبحنا 
دائ��م��ا،  األس��اس��ي��ة  التجهيزات  س��ي��اق  ففي 
نسوق وضعية حي الطباشير وحي بخوشة 
التي أظهرت مدى استهتار واحتيال املجلس 
البلدي لسنوات التسعينات بحيث عندما قام 
خال  احلين  بهذين  األزق��ة  تعبيد  مبشروع 
األشهر األخيرة اكتشف   ويا للسخرية    أن 
تكن  لم  منذئذ  القائمة  والعمارات  البنايات 
تتوفر على قنوات الصرف الصحي حقيقية، 

كان  املعني  احلضري  املجلس  أن  العلم  مع 
يتوفر  وك��ان  احلالي  الرئيس  السيد  يرأسه 
آن�����ذاك ع��ل��ى أغ��ل��ب��ي��ة س��اح��ق��ة. …ف��ع��ل��ى من 

تضحكون يا ترى….

الشوارع  تعبيد  مشروع  من  تبقى  مــاذا 
واألزقة بالمدينة ؟

أق�������دم امل���ج���ل���س احل�����ض�����ري ل���س���ن���وات 
الرئيس  ي��رأس��ه  ك���ان  وال����ذي  التسعينات، 
الشوارع  تعبيد  مشروع  إجناز  على  احلالي 
املدار  داخ��ل   ] كلم  واألزق��ة ]خمسة وأربعن 
احل���ض���ري، وب��ل��غ��ت ك��ل��ف��ت��ه وق��ت��ئ��ذ ح��وال��ي 
احلالية   احل��ال��ة   لكن  سنتيم  مايير  ثاثة 
بحيث  م��زري��ة،  أصبحت  واألزق���ة   للشوارع 
الشوارع بسبب ربط  احلفر تخترق كل هذه 
بشبكات  األخرى  واملرافق  واملنازل  االقامات 
التطهير السائل، أو املاء الشروب او الهاتف، 
سواء من طرف مصالح البلدية، او من طرف 
باملدينة  زق��اق  أو  فما من ش��ارع  اخل���واص، 
يخلو من احلفر... بحيث أصبحنا كمن يضع 
األخير  هذا  ويضطر  احلصان،  أم��ام  العربة 
بها  السير  بدل  ال��وراء،  إلى  العربة  إلى جر 
إل��ى األم����ام،  وب��ال��ت��اي ت��ك��ون األم����وال التي 
ذهبت سدى  ق��د  امل��ش��روع  ه��ذا  على  صرفت 

ومعها املدينة وساكنتها.
املجال وتنظيمه  

إن أول ما يثير استغراب الوافد إلى مدينة 
مركز  مابن  الصارخ  هوالتناقض  جرسيف 
املدينة القدمي  ، أو ما يسميه اجلرسيفيون 
ب " الفياج" ،   والذي شيد في فترة احلماية 
وأرصفتها  ومنظمة  واسعة  الشوارع   حيث 
واس��ع��ة أي��ض��ا وم��ش��ج��رة، وال���ذي ميتد من 
مقر العمالة إلى شارع موالي رشيد، وباقي 
األح��ي��اء وال��ت��ج��زئ��ات ال��ت��ي أقيمت ف��ي عهد 
السبعينات  منتصف  منذ  البلدية  املجالس 
م���ن ال���ق���رن امل���اض���ي، وال���ت���ي ت��ت��م��ي��ز ت���ارة 
الشوارع  أو ضيق  بغياب  وت��ارة  بالفوضى، 
واألزقة، وتارة أخرى بالغياب التام لألشجار، 
املجلس  عبقرية  فيه  تفتقت  الذي  الوقت  في 
احلضري على تسمية هذه األزقة والشوارع 

وش��ارع  الصنوبر،  األش��ج��ار)ش��ارع  بأسماء 
م��ا مييز  وإن  امل��ي��م��وزا...(.  وش���ارع  الفلن، 
املرور  حركة  فوضى  هو  كذلك  املدينة  وسط 
باملدينة  والثانوية  الرئيسية  ال��ش��وارع  في 
للمارة  املخصصة  األرص��ف��ة  غ��ي��اب  نتيجة 
م��ن جهة، واح��ت��ال م��ا منلكه م��ن  األرصفة 
املقاهي  وأرب��اب  املتاجر  أصحاب  ط��رف  من 
في  للمارة  وال حق  ثانية،  من جهة  وامل��آرب 
ه���ذه األرص���ف���ة. وأم����ا ب��خ��ص��وص أن��ص��اف 
الواحد  املتر  يتجاوز  ال  وبعضها  األرصفة، 
ع���رض���ا، ف��ه��ي أص��ب��ح��ت ف���ي م��ل��ك  ال��ت��ج��ار 
وأرباب املقاهي واملطاعم الشعبية… فأوضاع 
كهذه تدفع باملارة من تاميذ ونساء وشيوخ 
إل��ى جنب  ال��ش��وارع  جنبا  ف��ي  السير  إل��ى 
بكل  وال��دراج��ات  والشاحنات  السيارات  مع 
معها.. نتعايش  أصبحنا  حيث   ، أنواعها 
بها  نتميز  خاصية  السلوك  ه��ذا  وأض��ح��ى 
نحن أهل جرسيف دون غيرنا… أما أن األوان 

لوضع حد لهذه الظاهرة غير احلضارية؟
فاذا كانت بعض املشاريع واملنشآت املقامة 
ك��اجل��دار  للمدينة  الغربي  باملدخل  م��ؤخ��را 
من  بالقرب  إصاحهما  مت  ال��ذي��ن  والفضاء 
ثكنة القوات املساعدة من طرف عامل االقليم، 
وال���ن���اف���ورة ال��ت��ي أح��دث��ت مب��ف��ت��رق ال��ط��رق 
بساحة بئر أنزران من طرف املجلس البلدي 
املدرجة في إطارعملية تأهيل املدينة، تعتبر 
خطوة في االجتاه الصحيح، فإن التشوهات 
التي تطبع القطب واملركز احلضري تظل هي 
والعمراني  احلضري  املشهد  على  املهيمنة 
باملدينة، بحيث أن هذه األخيرة ال زالت تفتقر 
فإهمال  التأهيل.  لعملية  منذمج  تصور  إلى 
العناية باحلديقة اليتيمة املتبقية بالقرب مقر 
اخلضراء  الفضاءات  وغياب  االقليم،  عمالة 
عار  وص��م��ة  يشكل  السكنية  امل��ن��اط��ق  بجل 
والتي  املتعاقبة  البلدية  املجالس  جبن  في 
فضلت تشجيع املشاريع السكنية والعقارية 

التجارية على حساب املجال األخضر.
ال��ت��ج��اري��ة  امل���راف���ق  ل��ب��ع��ض  ك��ت��ب  وإذا 
املدينة  هذه  في  النور  ترى  أن  واالجتماعية 
إقامته ثاث  كالسوق األسبوعي والذي غير 
فإن  النقل ثاث مرات كذلك،  م��رات، ومحطة 
كل  أن  بحيث  تعمر طويا،  ال  املشاريع  هذه 
مجلس بلدي جديد يحولها إلى أماكن أخرى 
في حركة سيزيفية عبثية تلتهم أمواال طائلة 
على  الساكنة  وترغم  اجلماعة،  ميزانية  من 
التكيف ك��ل ح��ن م��ع األم���ر امل��ف��وض، وم��ع 

أمزجة منتخبينا.

حركة السير والمرور أو الفوضى العارة

ف��ي حركة  ف��وض��ى ع��ارم��ة  امل��دي��ن��ة  تشهد 
لألرصفة،  افتقارها  نتيجة  وامل���رور   السير 
أو بسبب احتالها من طرف أرباب املقاهي 
بالراجلن  اخل��اص��ة  ول��ل��م��م��رات  وامل��ت��اج��ر، 
واملارة من عموم املواطنات واملواطنن. األمر 
الشوارع  في  السير  إل��ى  باملارة  يدفع  ال��ذي 
جنبا إلى جنب مع العربات  ) املوطوسيكل(، 
والتي تسرطنت في األونة األخيرة بحيث أن 
أصحابها انتقلوا للتو من العربة التي يجرها 

احلصان إلى سياقة  املنتوج التقني الصيني  
بدون رخصة سير،و في أغلب األحيان  بدون 
و  واحل��اف��ات،  السيارات  بجانب  و  تأمن، 
باقي وسائل النقل القانونية وغير القانونية 
، مما يعقد حركة املرور، ويهدد سامة املارة 
في  السيارات  تتوقف  أخر  مستوى  وعلى   .
م��ا تبقى م��ن أم��اك��ن ش��اغ��رة ف��ي األرص��ف��ة، 
األماكن  في  وحتى  االجت��اه��ات،  وف��ي جميع 
امل��خ��ص��ص��ة ل���وق���وف احل���اف���ات، واجل��دي��ر 
يحترمون  ال  ال��س��ائ��ق��ن  ب��ع��ض  أن  ب��ال��ذك��ر 
ع��ام��ات "ق����ف"، أو الي��ت��وق��ف��ون ع��ن��د إش���ارة 
ومحاور  مفترقات  بعض  في  األحمر  الضوء 
الطرق، في غياب شبه تام لشرطة املرور في 
أهم احملاور الطرقية بوسط املدينة. فالتواجد 
مراقبة،  وأي���ة  للمراقبة،  واملنتظم  الوحيد 
السكة  الكائنة ما بعد معبر  بالنقطة  يسجل 
احلديدية الغربي.. ف"اخلطافة" و"الهوندات" 
في  حقيقية  كارثة  ميثلون  و"املوطوسيكل" 
يوم  مير  فا  باملدينة،  وامل��رور  السير  حركة 
الوضع  إن  مؤملة.  سير  حادثة  تسجيل  دون 
السائقن  لباقي  بالنسبة  ي��ط��اق  ال  أص��ب��ح 

واملارة 
على حد  سواء . اما بخصوص شارع عمر 
النجد، والذي يصل مركز  بن اخلطاب بحي 
فاملشكل  صاكا/الناضور،  بالطريق  املدينة 
اخل��ط أصبح مبثابة  ه��ذا  أن  بحيث  أع��م��ق، 
كثيفة  م���رور  ح��رك��ة  ت��ع��رف  رئيسية،  ط��ري��ق 
تشمل جميع أنواع وسائل النقل )الشاحنات 
الكبرى وحافات النقل العمومي( اآلتية من 
إلى  باالضافة  إل��ي��ه.،  املتجهة  أو  الناضور 
وسائل النقل والتنقل احمللية. علما بأن هذا 
تقريبا  فيه  والرصيف  أص��ا  ضيق  الشارع 
به  وامل��رور  السير  حركة  يحول  منعدم. مما 
إلى جحيم حقيقي، وخصوصا عندما تتوقف 
السيارات والشاحنات على اجلانب األمين في 
اجتاه الغرب، بالرغم من وجود ست عامات 
الدوريات  أو  امل��رور  فشرطة  التوقف.  متنع 
إلى  االنتقال  تكلف نفسها عناء  املنتظمة، ال 
هذا الشارع ومراقبة احلركة وجزر املخالفن، 

تسهيا النسياب احلركة بدون مشاكل.
ما السر في حلول األنتربول بجرسيف ؟

باملدينة  األخ��ي��رة  األس��اب��ي��ع  خ��ال  حلت، 
الشرطة الدولية )األنتربول( ، وزارت املصالح 
حول  أبحاثها  الستكمال  باملدينة  األم��ن��ي��ة 
أموال بعض بارونات املخدرات، كما ترددت 
على مصالح الضرائب واحملافظة العقارية ، 
التي  للعمارات  لصور  أخدها  إلى  باالضافة 
األزم��ة  س��ي��اق  ففي  امل��اف��ي��ات.  ه��ذه  متتلكها 
هوالندا  تعيشها  التي  واملالية  االقتصادبة 
املغاربة(،  استقبال  )بلدان  وأملانيا  وبلجيكا 
ل��م ت��ع��د س��ل��ط��ات ه���ذه ال��ب��ل��دان ق����ادرة على 
مزيد من ضخ األموال والتعويضات لبعض 
قياسي  زم��ن  ف��ي  اغ��ت��ن��وا  ال��ذي��ن  املهاجرين 
األصلية،  بلدانهم  ف��ي  ال��ث��روات  وراك��م��وا   ،
الشرفاء  واملهاجرين  األروبين،  على حساب 
البلدان  هذه  سلطات  قررت  بل  املغاربة،  من 
لهذه  االغتناء  مصادر  في  والتحري  التحرك 

الفئة من املافيا.   
  ويكيليكس البالد

إقليم جرسيف حتت املجهر من خالل إشارات " "

إقامة مستشفى عسكري
 ميداني بإقليم تازة

مت يوم الثاثاء 6 نونبر اجلاري إقامة مستشفى عسكري ميداني 
بتراب اجلماعة القروية لتزي وسلي بدائرة أكنول بإقليم تازة.

وذك���رت م��ص��ادر م��ن ع��ن امل��ك��ان أن ال��ه��دف م��ن إق��ام��ة املستشفى 
توفير  تقدمي  هو  يوما    60 مل��دة  سيستمر  ال��ذي  باملنطقة  العسكري 
اخلدمات الطبية والعاجية  الضرورية لساكنة اجلماعة يشرف عليها 
طاقم طبي متعدد التخصصات يتوفر على جتهيزات حديثة من قبيل 
والطب  النساء  طب  يشمل  و  واإليكوغرافية  باألشعة  الفحص  آالت 
الباطني وطب األطفال وطب العيون وطب األسنان واألنف واحلنجرة 

وأمراض الروماتيزم واألمراض اجللدية والقلب  
 

 

فؤاد مسغاني كاتبا محليا 
لشبيبة حزب العدالة 

والتنمية بأكنول
 

ال��ع��دال��ة  ال��ف��رع احمل��ل��ي لشبيبة ح���زب  ع��ق��د 
مكتبه  لتجديد  عاما  جمعا  بأكنول  والتنمية 
املسير وذلك يوم األحد 11 نونبر 2012 بتأطير 
العصامي  احلزب  لشبيبة  اإلقليمي  الكاتب  من 

مهدي
 وبعد قراءة التقرير األدبي مت تشكيل املكتب 

املسير الذي جاء على الشكل التالي:
مغفور  شهيد  محليا  كاتبا  مسغاني  ف���ؤاد 
،عبد  م��ق��ررا   اليعقوبي  ،محمد  للكاتب  نائبا 
أمينا  تاغنينت  ،أح��م��د  ل��ه  نائبا  حاجي  احل��ق 
الرحمان  وعبد  له  نائبا  بونعيمة  ،هشام  للمال 

مستشارا

والدة مندوب وزارة 
اإلسكان بتازة 

وجرسيف في ذمة اهلل
ب��ق��ل��وب م��ل��ؤه��ا احل����زن واألس����ى 
وطاقم  وم��راس��ل��ي   صحفيي  يتقدم  
بتعازينا   ، ال��ت��ازي  احل���دث  ج��ري��دة 
العميقة  مواساتنا  ومبشاعر  احلارة 
لعائلة السيد مصطفى حلمر املندوب 
اجل���ه���وي ل������وزارة اإلس���ك���ان ب��ت��ازة 
وج��رس��ي��ف ، وذل����ك ل���وف���اة وال��دت��ه 
،تغمده الله بكامل رحمته . وإلى كل 

أفراد أسرته الكرمية.
وإن���ن���ا ن��ش��اط��ره األح������زان ب��ه��ذا 
ال��ب��اري عز  األل��ي��م سائلن  امل��ص�����اب 
برحمته  ال��ف��ق��ي��دة  يتغمد  أن  وج���ل 
جن�اته  فسيح  ويسكنها  ال��واس��ع��ة 
والسلوان  الصبر  جميع��ًا  ويلهمكم 
رافعن   ، م��ك��روه  أي  يريكم  ال  وأن   ،
األكف إلى الله تعالى بان يكون هذا 

املصاب خ�امتة أحزانهم.
اللهم ارحمها وارفع عنها ، اللهم 
وضاعفها  بحسناتها  سيئاتها  ب��دل 
امل���ئ���ات واألل�������ف، ال��ل��ه��م اغ���ف���ر لها 
وأكرم  عنها  وأعف  وعافها  وارحمها 
نزلها ووسع مدخلها واغسلها باملاء 
اخلطايا  من  ونقها   ، والبرد  والثلج 
كما ينقى الثوب األبيض من الدنس 
دارا  و  أهله،  من  أها خيرا  وأبدلها 
خ��ي��را م��ن داره���ا و زوج���ا خ��ي��را من 
عذاب  وقها  اجلنة  وأدخلها  زوجها 

القبر.
" آمي���ن "
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املغرب  ب��ن  الثقافية  ال��ع��اق��ات  مت��ي��زت 
هو  ما  اخلجول،بخاف  والصن،بطابعها 
الغربية،وبن  امل��غ��رب وأروب���ا  ب��ن  م��وج��ود 
ال��ص��ن و ب��ل��دان ج��ن��وب ش��رق اس��ي��ا ومنذ 
ع��ق��ود.واس��ب��اب ح���ال ه���ذا ال��ت��ج��اوب ع��دة 
ومتداخلة،يلتقي فيها التاريخي باجلغرافي 
من جهة، والسسيوثقافي من جهة ثانية.رغم 
كبيرا،من  ثقافيا  ثراتا  ميلكان  البلدين  أن 
على  أنه  أكثر.ويبقى  التفاعل  تقوية  شأنه 
في  واالكادميية  العلمية  البحوث  مستوى 
مجال العلوم االنسانية واالجتماعية،جانب 
حديثة  مساحات  البينية،التزال  العاقات 
وزواي��ا  التراكم  حيث  من  ج��دا  ومتواضعة 
بآفاق  هو  املجال  هذا  ان  العلم  املقاربة،مع 
القاعدة  شكلت  ق��د  الثقافة  واع��دة.وك��ان��ت 
التي انبنت عليها نهضة الصن التي متلك 
املعاصر،بل  العالم  تاريخ  في  موقعا خاصا 
هي نواة سياسة"ماو تسيتونغ"،منذ حوالي 
النصف قرن.وقد تقوى هذا الرهان الصيني 
االنفتاح  حيث  السبعينات  نهاية  اكثر،منذ 
ع��ل��ى احمل���ي���ط ال���دول���ي.ب���ع���ض ال���دراس���ات 
ت���رى ان ه��ن��اك ن��وع��ا  م��ن األول���وي���ة توجه 
ل��ف��ائ��دة ال��ع��ن��ص��ر ال��ث��ق��اف��ي ف��ي ب���اد اسيا 
)الصن.(،وان هناك جهودا لبناء مجتمعات 
اشكاالت  سسيوثقافية،كذاك  حقائق  وف��ق 
تخص التوجيه والتوجه القائم على حقائق 
الوضع العاملي اجلديد،واألطروحة التي جاء 
الدفن  االختيار  شكلت  ماوتسيتونغ  بها 
ثقافي.ومن  هو  ما  على  قامت  للثورة،التي 
األمثال والتي ال تزال سائدة في الصن،تلك 
التي تعود الى زمن هذا القائد الكبير،هناك"دع 
مائة زهرة تتفتح"وهذه القناعة رغم كل هذه 
القيم  من  الزخم  العالم،وهذا  في  التحوالت 
في  حاضرة   الت��زال  واملتدفقة،فهي  املمتدة 
الذهنية الصينية،وعيا مبا ميكن ان تسهم به 
الثقافة من خدمات جتاه االقتصاد واملجتمع. 
بها  تتوجه  وال��ت��ي  الثقافية  الصن  وق��وة 
تقوم  عاقاتها  حاليا،لتقوية  العالم  نحو 
باألساس على حصيلة مستوى مؤسساتها 
التعليمية،التي مكنت من بلوغ قاعدة مهمة 
واخلبراء.بحيث  العلماء،واملهندسن  م��ن 
حاليا  الصينين  م��ن  ج���دا  م��ح��دودا  ع���ددا 
ب��اخل��ارج.  للتكوين  ي��ت��وج��ه��ون  ال��ذي��ن  ه��م 
ف���ي ك��ل��م��ة ال��س��ف��ي��ر ال��ص��ي��ن��ي ف���ي امل��ن��ت��دى 
العربية  الصينية  العاقات  ح��ول  الثقافي 
ق��ام به  بالقاهرة س��ن��ة2005،حت��دث ع��ن م��ا 
ابن بطوطة الرحالة املغربي،والذى يحضى 
الصيني. الشعب  فئات  جميع  لدى  مبكانة 
لتأثير  للصن،مشيرا  االس��ام  دخ��ول  وع��ن 
الثقافتن  التواصل،بن  في  التراكمات  هذه 
على  القدم.مؤكدا  منذ  والصينية  العربية 
الطرفن،عبر  بن  واإلمنائي  الثقافي  ره��ان 
والدينية. التاريخية،األدبية  الكتب  ترجمة 
اللغة  تعليم  لتوسيع  الصن  جهود  ك��ذاك 
العربية،فهي تتوفرعلى تسع مؤسسات لهذا 
الغرض بالعالم العربي واحدة منها باملغرب.
ال��ف��ي��ل��س��وف ال��ش��ه��ي��ر"ك��ون��ف��وش��ي��وس"دع��ى 
تعلم  طريق  عن  تقومي سلوكه  الى  االنسان 
ال��ص��ن  اآلخ���ري���ن.وف���ي  واح����ت����رام  اآلداب 
غيرمطلوبة  للتباهي،وأنها  ليست  الثقافة 
ل���ذات���ه���ا،ب���ل م���ن اج����ل احل���ي���اة األف���ض���ل.
فيقول. الصيني  أم��ا"ل��وت��س��و"ال��ف��ي��ل��س��وف 
النفس  ومعرفة  حكمة  اآلخ��ري��ن  معرفة  ان 
ج��رأة.وال��ش��ع��ب ال��ص��ي��ن��ي ق��ل��ي��ل االه��ت��م��ام 
باملظهر،وكان ابن بطوطة في مؤلفه "غرائب 
االم���ص���ار وع��ج��ائ��ب االس���ف���ار"ق���د ق����ال: ان 
عيش،اال  وسعة  رفاهية  اهلها)الصن(في 
ملبس،وترى  وال  بطعام  يحتفلون  ال  انهم 
أمواله  الحتصى  منهم،الذي  التاجرالكبير 
نهاية  ".ف��ي  خشنة  قطن  جبة  عليه  ك��ث��رة،و 
انفتاح  امل��اض��ي،ح��ص��ل  ال��ق��رن  سبعينات 
التخلص  ب��اه��م��ي��ة  وع���ي  ص��ي��ن��ي،وح��ص��ل 
مقاومة  جت���اوز  املاضي،وبأهمية  ثقل  م��ن 
كل  تقبل  ب��داي��ة  األجنبية،فكانت  الثقافات 
االجن�������ازات ال��ب��ش��ري��ة.م��ن خ����ال ع��اق��ات 
ثقافية،وشراكات مع اآلخر.وطبيعة العاقات 
بن  التواصل  بدايات  ميزت  التي  الثقافية 
مؤمتر  انعقاد  هامش  والصن،على  املغرب 
باندونغ،كانت على أساس وطني وحترري.

الشعب  نضاالت  تأييدها  الصن  اكدت  فقد 
امل��غ��رب��ي ض���د االس��ت��ع��م��ار.وب��ع��د اع��ت��راف 
على  التأكيد  س��ن��ة1958،مت  بالصن  املغرب 
مجاالت.وكانت  ع��دة  في  العاقات  توسيع 
لتمتن  م��واع��د  ال��س��س��وث��ق��اف��ي��ة  ل��ألن��ش��ط��ة 
الطموحات  مع  يتماشى  وال��ذي  السياسي 
1972،مت  من سنة  مارس  الطرفن.ففي  عند 
بكن. في  املغربي  الوطني  باليوم  االحتفال 
اخل��ارج��ي��ة  فيها  أش����ادت  مناسبة  وك��ان��ت 
الصينية،بجهود املغرب في استعادة الصن 
األمم  منظمة  ف��ي  ال��ش��رع��ي��ة  ح��ق��وق��ه��ا  ل��ك��ل 
ثقافية  اتفاقية  توقيع  املتحدة،وفي1982مت 
االهتمام  على  البلدين،نصت  ب��ن  شاملة 
التوقيع  مت   1988 ثقافي،.في  ه��و  م��ا  بكل 
على خطة ثقافية لتبادل اخلبرات في مجال 
األركيولوجيا، 1988،هذا باالضافة الى بداية 
توجه الطلبة بن البلدين من اجل الدراسة،اما 
في1991فقد مت تنظيم  اول معرض باملغرب 
التواصل. الصيني،لتعميق  اخل��زف  ح��ول 
ثقافيا  الصينية  املغربية  العاقات  وعموما 
قامت على اساس تاريخي،وكانت التنظيمات 
السياسية في البلدين بأدوار فاعلة في هذا 
مستوى  على  اث��ره  للثرات  ك��ان  املجال.كما 
بن  ندوة احلوار  العاقات.ففي  هذه  تقوية 
احلضارتن الصينية والعربية بقرطاج خال 
التازي  ال��ه��ادي  ذ.ع��ب��د  2009،حت����دث  دورة 
ترجمت  بطوطة"التي  اب��ن  قيمة"رحلة  ع��ن 
للصينية، وكانت هناك الدعوة لفتح املراكز 
املغرب  اق��ت��رح  وق��د  الطرفن.  ب��ن  الثقافية 
ال��ع��م��ل2007/2009  استراتيجية  اط��ار  في 
إحداث جامعة صينية افريقية باملغرب.على 
هامش اجتماع وزارى ملنتدى تعاون صيني 
ببكن.كرهان  م���ن2006  نونبر  افريقي،في 
هذه  اطارأجراة  الفكروالثقافة..وفي  إلشاعة 
العاقات الثقافية،استضاف املغرب معرضا 
عدد  س��ن��ة2006،مب��س��اه��م��ة  صينيا  ث��رات��ي��ا 
واألج��ان��ب. املغاربة  املفكرين  الفاعلن  من 
وف����ي اط���ارال���ذك���رى اخل��م��س��ي��ن��ي��ة إلرس����اء 
البلدين،زارت  بن  الدبلوماسية  العاقات 
امل���غ���رب ف���رق���ة ص��ي��ن��ي��ة ث��رات��ي��ة م���ن ذوي 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة،ق��دم��ت ع��روض��ا من 
اشكال الفرجةالشعبية الصينية،شملت عدد 
من املدن املغربية.االنشطة كانت مؤطرة من 
طرف وزارة الثقافة املغربية وسفارة الصن 
ب��امل��غ��رب..وي��ظ��ه��ر ان���ه ف��ي اط���ار ال��ع��اق��ات 
الثقافية بن البلدين،الثقافة بالنسبة للصن 
للمغرب  بالنسبة  االقتصاد،.اما  خدمة  هي 
ال��س��ي��اس��ي وخ��دم��ة  لتمثن  ه��ي  ف��ال��ث��ق��اف��ة 
الدبلوماسية  الكبرى عبر  الوطنية  القضايا 

اخلارجية.
     واحلديث عن الصن والثقافة الصينية 
وع��ن"ال��ش��ي��ن��وا"ب��ت��ازة،حت��ض��رف��ي ال��ذاك��رة 
ال��ش��ع��ب��ي��ة م���ن م���ن خ���ال ع��ام��ت��ن يرتبط 
وثانيها بشيء اصبح  املاضي،  بزمن  أولها 
بحياة  عاقة  اجلميع،له  عند  مألوفا  تقريبا 
تعاوني  ببعد  اجتماعية  يومية،بتفاعات 
زمن  ارشيف  الى  عميق.فبالعودة  انساني 
احلماية الفرنسية على املغرب،حتديدا خال 
من  معبر  الثانية.عدد  العاملية  احلرب  فترة 
ابناء تازة واالقليم عموما،كان ضمن صفوف 
الصينية،أو"الند الفرنسي،بالهند  اجليش 
من  العامة  عند  تعرف  التي  وشي"التسمية 
من  منهم  يكون  املشاركن،وقد  ومن  الناس 
ي��رزق.و"الن��دوش��ن"ه��ذا املعطى  الي��زال حيا 
الكثير،عندما  إرث  ف��ي  م��خ��ي��ل��ة،ورمب��ا  ف��ي 
الذاكرة املتداولة  نتحث عن األجيال ومعها 
اإلم��ت��دادات  يعني  وامل��س��ت��م��رة."الن��دوش��ن" 
الكثيرعن  واالجتماعية،ويعني  الثقافية 
وغير  منها  األس��ري��ة،امل��ع��روف  االرت��ب��اط��ات 
امل��ع��روف.ع��ل��م��ا ب���أن ه��ن��اك م��ن امل��ش��ارك��ن 
استقر  م��ن  الصينية  ب��ال��ه��ن��د  احل����رب  ف��ي 
ابناء  رفقة  هناك  من  ع��اد  من  هناك،ومنهم 
املركب  الكثير  الشيء  وذاك  ه��ذا  ل��ه،وح��ول 
العاقات  على  الشواهد  الذكريات،ومن  من 
مع هذا الركن من العالم أواسيا.في جلسات 
في  عملوا  املتقاعدين،والذين  م��ن  املسنن 
اجلندية الفرنسية سنوات اإلستعمار،الذين 
مت ال��دف��ع ب��ه��م ال���ى ادغ����ال م��ن��اط��ق جنوب 
التقاط  شرق اسيا،في جلسات هؤالء ميكن 
اش������ارات ع��ل��ى درج�����ة م���ن األه��م��ي��ة،ح��ول 
البحرية  والتنقات  احل��روب  سسيولوجيا 
وغيرها  املغربية  املشاركة  وح��ول  والبرية 

من الطرائف الكثير والكثير،ومعها ما مييز 
الهند الصينية او"الندوشن" باللغة الدارجة 
املغربية األكثر داللة في مثل هذه الوضعيات.
لعب  جلسات  ف��ي  ه���ؤالء  ح��دي��ث  وتلقائية 
اجلنبات  واملألوفةعلى  الشهيرة  األوراق 
هنا وهناك من تازة املدينة اواألرياف،توحي 
ليس  اآلخ��ر،  مع  للمغربي  املشترك  بالزمن 
فقط عند ابن بطوطة حيث املاضي البعيد،بل 
وبشكل مسترسل الى غاية اآلن من العاقات 
امل��غ��رب��ي��ة م��ع ه���ذا امل��ج��ال اجل��غ��راف��ي من 
كان ب  املسافة في حديث من  العالم.وتبدو 
تازة،في عاقتها  اقليم  "الندوشن"من رجال 
الكثير  فقدنا  والذكريات،ولألسف  باالحداث 
ت��ب��دوامل��س��اف��ة في  ال��ل��ه،  م��ن ه���ؤالء رحمهم 
م��ع��ن��ى.وك��أن  ب���دون  وك��أن��ه��ا  ل��ه��ا  متثاتهم 
الصن وجوارها عند الراوى من هؤالء،بلد 
يوجد فقط من وراء اجلبل من اين هويتحدث.
وهذا التمتل عموما وبهذه التلقائية،اليخلو 
جتاه  الدفينة  املغربي  اإلنسان  سخرية  من 
اطلبوا  ق��ول��ة  حتتويه  م��ا  امل��س��اف��ات.ال��ل��ه��م 
الثانية  اإلح��ال��ة  ال��ص��ن.أم��ا  ف��ي  ول��و  العلم 
ب���ت���ازة،ح���ول ع��اق��ة امل���غ���رب ب��ال��ص��ن،ت��ل��ك 
الشهيرمحليا  بااملستوصف  تلتصق  التي 
واقليميا،والذي يعرف عند العامة ب"طبيب 
دشينوا"كإحدى النقاط  املوقعية املوجهة في 
للمدينة،فالذي اليعرف  األثات السسوثقافي 
التقني  العنوان  الطبي،وبهذا  املرفق  ه��ذا 
الدقيق املعنى تداوليا،واملمتد عبر عقود في 
الذاكرة الشعبية محليا،قد يكون يجهل حتى 
عاج  في  الشهير  الصيني  التقليدي  الطب 
الروماتيزم.والذي كان خيطا ناظما رئيسيا 
في عبور عدد من األطر الطبية الصينية الى 
مغربي  تعاون  اط��ار  م��دة،ف��ي  ومنذ  املغرب 
ع��ددا  شملت  ك��ان��ت  ال��ت��ي  صيني،التجربة 
محدودا جدا من املدن املغربية،واحدة منها 
القرن  ثمانينات  بداية  ت��ازة،م��ع  هي  كانت 
الى  لها  ق��ي��اس  ال  بشهرة  امل��اض��ي،وك��ان��ت 
املركز  تعزيز  يتم  ان  قبل  قريب.بحيث  عهد 
املدينة،بأطباء  في  باجة  اب��ن  االستشفائي 
مغاربة شباب وبكفاءات محترمة من خريجي 
الكليات املغربية،ونظرا للخصاص الذي كان 
منها  الطبية،املتخصصة  األطر  في  مسجا 
الصينية  الطبية  للخدمة  حت��دي��دا.ك��ان��ت 
ال���وزارة  اش���راف  ب��ت��ازة،وحت��ت  العمومية 
الوصية.كانت بسمعة وصدى كبيرين محليا 
ج��ه��وي��ا ووط��ن��ي��ا،م��ن خ���ال ف��رق��ه��ا الطبية 
وال��ت��ي ك��ان��ت ت��ت��واف��د ع��ل��ى امل��دي��ن��ة بشكل 
دوري،وبحسب التعاقدات القانونية في هذا 
لتدخات  التقنية  الهيكلة  اطار  الشأن.وفي 
هؤالء وحسن تدبير خدماتهم الطبية لفائدة 
املواطنن من املرضى،والذين منهم من كان 
يأتي من مدن اخرى،لاستفادة من التجربة 
ب��اإلب��ر  ال��وغ��ز  ب��واس��ط��ة  الصينية  الطبية 
تتم  انها  م��ادام  واملجانية  ان��ذاك  الشهيرة 
هذا  للصحة.في  عمومية  مؤسسات  داخ��ل 
االطار مت التفكير في إحداث بناية جديدة أو 
بهذه  اشتغاله  بداية  في  مستوصف،ارتبط 
الثمانينات  بداية  ذلك  الفتية،كان  التجربة 
هؤالء  ان  ينكر  اح��د  امل��اض��ي.وال  القرن  من 
م��ن خ���ال ف��رق��ه��م امل��ت��واف��دة ع��ل��ى ام��ت��داد 
قطاع  لفائدة  ايجابي  بأثر  السنوات،كانوا 
مبثابة  اقليميا،وكانوا  العمومية  الصحة 

نقلة ن��وع��ي��ة م��ن ح��ي��ث ت��وس��ي��ع اخل��دم��ات 
املواطن  املغربية،وانفتاح  العمومية  الطبية 
للدولة. التابعة  باملؤسسات  ال��ع��اج  على 
تخصصاتهم  املهم،لتباين  لعددهم  بالنظر 
ول��ق��درت��ه��م ع��ل��ى اإلن��س��ج��ام م���ع ال��ش��روط 
الطلب  م���ع  ل��ل��ع��م��ل،وال��ت��ج��اوب  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
واإلكتظاظ.هذا في وقت كانت فيه العيادات 
ل��م نقل  الطبية اخل��اص��ة م��ح��دودة ج���دا،ان 
ما  تازة.مع  املدينة  على صعيد  بدايتها  في 
الشرائية  القدرة  في  كان يسجل من ضعف 
للوسط  ينتمي  الذي  منه  للمواطن،وخاصة 
القروي عن اإلقليم.هذا األخيرالذي كان يشكل 
اإلقبال،على  درجة  حيث  من  األكبر  الضغط 
الطب الصيني  بتازة،نظرا ملا كات عليه بنية 
من هشاشة  البوادي  في  العمومية  الصحة 
معبرة،لدرجة انعدامها في عدد من املناطق، 
اص���ة اجل��ب��ل��ي��ة م��ن��ه��ا ب��االق��ل��ي��م وال��ص��ع��ب��ة 
دشينوا"في  ف"الطبيب  ال��ول��وج��ي��ة.ول��ه��ذا 
قاموس الساكنة احمللية كان بسسيولوجيا 
في  بن اجلودة  االعتقاد  في  خاصة،جمعت 
اخلدمة واملجانية،والسرعة وسهولة الولوج 
من  ت���ازة  ض��ي��وف  ك��ل  ق��ب��ول  للعاج،لدرجة 
امل��رض��ي وم��ن ك��ل ج��ه��ات ال��ب��اد.ون��ظ��را ملا 
ارتباط  بحكم  عرفه"طبيب دشنوا"من شهرة 
ال��ع��ام��ة ب���ه م���ن ال���ش���ع���ب،وت���داول اخ��ب��اره 
وخدماته،وفي مجتمع  كان بخصاص معبر 
ان���ذاك.وق���د حتول"طبيب  امل��ج��ال  ه���ذا  ف��ي 
دش��ي��ن��وا"ك��م��وق��ع ف��ي ال���ذاك���رة احمل��ل��ة،ال��ى 
الى واح��دة من اإلش��ارات  أو باألحرى  أداة 
امل��ع��ت��م��دة ف���ي ال���ت���داول ال��ي��وم��ي،ل��ت��ح��دي��د 
بلوغ  لتسهيل  مفصلية  اإلجتاهات،وكنقطة 
مكان ما مجاور،وغير معروف لذى اجلميع.
الصينية،على  الصبغة  اضفاء  من  زاد  وما 
امل���ك���ان ال����ذاك����رة امل��س��ت��م��رة،أو"ال��ط��ب��ي��ب 
وزارة  ال���دارج���ي.اق���دام  دشينوا"بالتعبير 
لفائدة  وظيفية  سكنيات  بناء  على  الصحة 
عملهم  مقر  الصينية،وبجوار  الطبية  األطر 
الذي  التجربة،املرفق  بداية  منذ  األق��ل  على 
ال��غ��رض. ل��ه��ذا  مستغا  اآلن  حل��د  الي����زال 
اليومية،وانفتاحهم  ه��ؤالء  فحركية  وعليه 
على احمليط املجاور لتوفير احلاجيات،كذلك 
ات���ص���االت امل��واط��ن��ن امل��ب��اش��رة ب��ه��م عند 
السسيوثقافي  األث���ات  ه��ذا  ال��ض��رورة.ك��ل 
والذي حتكمة صورة الصن وثقافة املجتمع 
ال��ص��ي��ن��ي،ك��ان ب��ت��ف��اع��ات م��ه��م��ة،م��ن خ��ال 
متكنوا  العيش،والذين  بساطة  هؤالء،حيث 
غربتهم،وفي  لهم،تدويب  عاقات  نسج  من 
مجتمع اكتشفوا فيه انفتاحه وحبه لآلخر.
األطباء  من  الصغير  املجتمع  منه  حتديدا 
امل��غ��ارب��ة وامل��م��رض��ن واإلداري�����ن وغيرهم 
م���ن زم�����اء ال��ع��م��ل داخ�����ل امل��س��ت��وص��ف��ات 
بل  املدينة  داخ��ل  فقط  ليس  واملستشفيات 
حتى في املناطق التابعة من خال الزيارات 
تعرف  كيف  وغيرها.وإال  التدخات  ورمب��ا 
"الشينوا" االطباء بتازة على أكلة  الكسكس 
احمللي،على  والطبخ  الطاجن  املغربية،على 
واألع��راس  واملناسبات  اإلحتفاالت  أشكال 
مكونات  م��ن  وغيرها  والتقاليد  وامل��واس��م 
من  البعض  يكون  اإلجتماعية،وقد  التفاعل 
قصر  املغربية،رغم  الدارجة  تعلم  قد  ه��ؤالء 
م���دة اإلق���ام���ة،وق���د ي��ك��ون��وا اس��ت��ف��ادوا من 
خبرة وكفاءة األطرالطبية املغربية،والعكس 

والعمل  وال��ت��ع��اون  اإلح��ت��ك��اك  كذلك،بحكم 
انعاش  في  ساهموا  يكونوا  املشترك.وقد 
والشباب  األطفال  الكثير،من  حياة  وانقاد 
وتضحياتهم  تدخاتهم  والشيوخ،بفضل 
وال��ت��زام��ات��ه��م امل��ه��ن��ي��ة واالخ��اق��ي��ة.ك��ل��ه��ا 
والتداول  واالجتماع  التاقي  من  مساحات 
وال��ن��ق��اش وال��ت��ع��اون،ف��ي م��ج��ال ان��س��ان��ي 

بامتياز حيث الطبيب باحدود.
     و"اط��ب��ي��ب دش��ي��ن��وا"ك��ذاك��رة محلية 
لفائدة  كخدمات  باآلخر  عاقتها  في  لتازة 
األهمية  من  درجة  على  مجال  املواطن،وفي 
والعاج،والولوجية  كالصحة  واحلساسية 
العمومي،كان  املرفق  في  املجاني  للتطبيب 
ال����ى ع��ه��د ق��ري��ب مب��ث��اب��ة ع���ي���ادة م��ت��ع��ددة 
االخ���ت���ص���اص���ات.وك���ان م��ح��رك��ه��ا األس���اس 
ل��ي��س ف��ق��د"ال��ش��ي��ن��وا"ك��أس��ل��وب ت��دب��ي��ر في 
اخل���دم���ات،امن���ا امل��ج��ان��ي��ة وال���ص���دى،وذل���ك 
التمثل والقناعة  التي كانت توجد لذى الناس 
جتاه طب الوخز باإلبر الصيني،والذي دخل 
املغرب عبر جتربة التعاون املغربي الصيني 
ف��ي امل��ج��ال الصحي وع��ب��ر ه��ذا ال��ن��وع من 
امل��راف��ق.ك��م��ا ح��ال"اط��ب��ي��ب دش��ي��ن��وا" بتازة 
في  عالق  ما هو  الذهبية بحسب  فترته  في 
هناك  ك��ان��ت  ان  نعلم  احمل��ل��ي��ة.وال  ال��ذاك��رة 
اجلهات  ل��ذى  امل��وض��وع  ف��ي  محلية  تقارير 
حلوالى  تقنية  تقييمات  محليا،أو  الوصية 
األرب���ع���ة ع��ق��ود م���ن االش��ت��غ��ال وال��ت��واج��د 
االسهامات  ب��ت��ازة.ل��ق��راءة  الصيني  الطبي 
واحلصيلة،ومعها األسباب التي كانت وراء 
الفضاء"طبيب دشنوا"للكثير من  فقدان هذا 
عاقته  في  واختصاصاته  وإشعاعه  بريقه 
الغ���ي���ر.وف���ي عاقته  ال��ص��ي��ن��ي��ة  ب��ال��ت��ج��رب��ة 
املدن  الذي كان عليه حتى من  اإلقبال  بذلك 
امل��غ��رب��ي��ة األخ���رى.ل���درج���ة ان امل��دي��ن��ة ت��ازة  
اآلخرين،من  عند  حتضر  والنواحي،كانت 
امل��غ��ارب��ة ف��ي ب��اق��ي اجل��ه��ات،وم��ن خ��ال ما 
ي��ث��ار وال ي���زال ع��ل��ى ك��ل ح��ال،ه��ن��ا وه��ن��اك 
التمايزات بن املناطق.بثاث عامات  حول 
ب�����ارزة أوال.م�����ا ي��ع��رف ب"ال����ع����وادات"ه����ذا 
بعناوين  املمتد  الشعبي  الغرائبي  الطب 
واس��ئ��ل��ة ك��ب��رى ح����ول امل��ص��داق��ي��ة وس��ب��ل 
التأثير،وسراإلستمرارية واجلادبية،في زمن 
الطبية،والرقميات  املعلومة  تدفق  يحكمه 
ال��دق��ي��ق.وث��ان��ي��ا"ال��ع��ن  العلمي  وال��ت��ح��دي 
احلمراء"هذه املياه املعدنية األسطورة،والتي 
الغليل  وي��ش��ف��ي  يكفي  م��ا  عنها  يكتب  ل��م 
اإلختصاص،ملعرفة  ذوي  ط��رف  م��ن  علميا 
درجة  األس��ود،وإلب��راز  من  األبيض  اخليط 
واسع  نطاق  امل��ت��داول،وع��ل��ى  مع  جتاوبها 
م���ن امل��ج��ت��م��ع،وح��ت��ى ف���ي اخل����ارج،ح����ول 
مياهها  اإلستشفائية،وبواسطة  فوائدها 
عن  يقال  ما  فيشي،وحول  مبياه  الشبيهة 
والكبد  اجلهازالهضمي  ألم��راض  عاجها 
واخيرا"طبيب  وغ��ي��ره��ا.وث��ال��ث��ا  وف��ق��رال��دم 
دش��ن��وا"م��ن خ��ال ال��ص��ورة ال��ت��ي ارتبطت 
ب��ه،ع��ل��ى ام��ت��داد ع���دة ع��ق��ود.وح��ول ج��ودة 
ذاع  ب��اإلب��ر،وال��ذي  الوخز  بواسطة  العاج 
من  الكثير  ه��وح��ال  املغرب،كما  ف��ي  صيته 
للمعرفة  واملثيرة  النادرة  األخ��رى  األشياء 
األم��ر  يتعلق  عندما  واإلس��ت��ط��اع.خ��اص��ة 
مب��ج��ال ال��ص��ح��ة وال���ت���داوى وال��ب��ح��ث عن 
ال��ع��اج وب���أي ث��م��ن،وامل��ث��ل ي��ق��ول الصحة 
اال  بها  اليحس  األصحاء  رؤوس  على  ت��اج 
امل��رض��ى.وم��ن ه��ن��ا ف��ك��ل امل��س��اف��ات تصبح 
اإلستشفاء. عن  للباحثن  بالنسبة  قريبة 
وه�����ذا م���ا ارت���ب���ط ول���ع���دة س���ن���وات ب��ه��ذه 
الذاكرة"طبيب دشينوا"بتازة.فهل كان مزارا 
للعاج  وفضاء  وجهة  ك��ان  م��ا.وه��ل  ببركة 
بنتائج ملموسة وشافية،اجلواب حقيقة قد 
يكون عند من كتب عليهم،ما دفعهم الختيار 
ه��ذه اخل��دم��ة،وه��ذا امل��رف��ق ال��ذائ��ع الصيت 
السنوات  خال  األقل  العاج.على  أجل  من 
األولى من عمر وفاعلية هذا الورش الطبي 
عقود. األربعة  ومنذ حوالى  الصيني،بتازة 
اين نحن اآلن من التجربة،اية قيمة مضافة 
لفائدة املجتمع محليا بن األمس واليوم،اية 
ملا  الصينية  الطبية  الدينامية  إلع��ادة  آلية 
بتازة،وماذا  السابق  في  وقعها  عليه  ك��ان 
يعني هذا البيت"اطبيب دشنوا"في خريطة 
محليا،وفي  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال��ص��ح��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 

الدهنية والذاكرة الشعبية؟؟

بتـازة.

"أطبيب دشينوا"هذه الذاكرة المحلية.
حوالي األربعة عقود من التوافد الدوري لألطر الطبية الصينية 
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من حق املجتمع املدني والتنسيقيات والفعاليات 
مدينة  مواطني  وك��ل  واملثقفن  احمللية  الشبابية 
ال��ت��س��اؤالت  ي��ط��رح��وا  ي��ع��رف��وا وأن  ج��رس��ي��ف أن 
حول مصادر التمويل وحجم امليزانية املخصصة 
مل��ه��رج��ان ال��زي��ت��ون، وأت���ع���اب ال��ض��ي��وف وه��وي��ة 
والشركات  الوكاالت  وتبعية  وعموالتهم  الوسطاء 

التي ساهمت فيه وحجم مساهمتها.
إنها أسئلة تبدو عادية وروتينية في مجتمعات 
ح��دودا  ووض��ع��ت  الشفافية  مبدأ  اعتمدت  أخ��رى 
معلومة بن املال العام واملال اخلاص ومنعت أي 
تداخل  أي  نبذت  كما  بينهما،  غير شرعي  ت��زاوج 
أو التباس بن املال وسلطة القرار، بل إن حضور 
املهرجانات مكثف في الدول الدميقراطية، حيث يد 
الدولة مرفوعة عنها، وتنظيمها موكول إلى القطاع 
التي  والبلديات  املنتخبة  للمجالس  أو  اخل��اص 
ترصد ميزانيات ميكن ألي مواطن أو دافع ضرائب 
بالصدق  املوسومة  تفاصيلها  أدق  على  يطلع  أن 

واألمانة وال يشوبها أي تزوير أو حتايل ونصب.
مهرجان  عفوا  امل��ي��زان،  مهرجان  منظموا  لكن 
امل��رص��ودة  امليزانية  سرية  على  ش���ددوا  الزيتون 
ح��ت��ى ع��ل��ى ب��ع��ض أع���ض���اء ج��م��ع��ي��ة امل��ه��رج��ان 
فباألحرى املواطنن، كما شددوا على سرية التعاقد 
مع كل من ساهم في تنشيط املهرجان و متوينه... 
وك��أن األم��ر يتعلق ب��أس��رار ال��دول��ة وأم��ن الوطن، 
وعوض اإلجابة عن هذه التساؤالت اختار منظموا 
الهجوم  أن  مفادها  كروية  استراتيجية  املهرجان 
خير وسيلة للدفاع، متناسن أن لهذه اخلطة أيضا 
مساوئ جمة، فاعتبروا أن كل من احتج على تبذير 
املفضوحة  االنتخابية  احلملة  ورفض  العام  املال 
والسابقة ألوانها فهو خصم عنيد للمدينة والفاح 

وشجرة الزيتون املباركة وللثقافة والفلكلور والفن 
أيضا.

وهذا هروب إلى األمام من االسئلة امللحة التي 
أليست  لكن  حقها،  م��ن  وه��ذا  الساكنة،  تطرحها 
احل��ق��ائ��ق ع��ن��ي��دة اي��ض��ا؟ ذل���ك أن أس��ب��اب تنظيم 
والتي  ل��ه،  املخصصة  امليزانية  وحجم  املهرجان 
تقارب أو تفوق 120 مليون سنتيم، ليست حلساب 
املدينة والفاح وشجرة الزيتون والفن والثقافة... 
لها  يروج  التي  البراءة  بتلك  ليست  أسباب  وهي 
املنظمون ويحاولون إيهامنا بها، إذ أنهم اعتقدوا 

أن مهرجانهم يضرب عصفورين بحجر واحد، فهو 
وشجرة  الفاح  عن  مدافعا  برلن  كجدار  ينتصب 
الزيتون وه��و من كل ذل��ك ب��ريء ألن��ه ضدهما في 
فالفاح  ت��ذك��ر،  خ��دم��ة  أي  لهما  ي��ق��دم  وال  األص���ل 
أنهكته سنوات اجلفاف وشجرة الزيتون حتتضر.

إل���ى أه�����داف سياسية  ي��رم��ي امل��ه��رج��ان  ك��م��ا 
أصبح  أن��ه  اعتبار  على  ضيقة  نفعية  انتخابية 
محطة للدعاية االنتخابية السابقة ألوانها، ونحن 
على مشارف اإلنتخابات اجلماعية، من طرف حزب 
وزعيمه  ونقابته  األح��داث هو  على  الركوب  يجيد 

املتضلع في اللغة العربية.
كما ي��ح��اول ح��زب امل��ي��زان أو ب��ع��ب��ارة أخ��رى 
للزوار  ويسوقوا  يبيعوا  أن  املهرجان  منظموا 
وال���رأي ال��ع��ام احمل��ل��ي وال��وط��ن��ي ص���ورة املدينة 
املنتعشة اقتصاديا والطموحة اجتماعيا متناسن 
أن��ن��ا ف���ي ع��ص��ر اإلع�����ام األل��ك��ت��رون��ي مب��واق��ع��ه 
آدائه  واإلخبارية وسرعة  االجتماعية  التواصلية 
قادر على كشف عوراتهم وعورة املدينة املنكوبة 
يتطلع  وال��ت��ي  اجتماعيا،  واليائسة  اقتصاديا 
يضمن  غ��د  أف��ض��ل،  غ��د  على  وفاحوها  سكانها 
إليقاعات  ويتصدى  مواطنتهم  وحقوق  حريتهم 

الفساد ورقصاته القاتلة.
البهرجه  إل���ى  ح��اج��ة  ف��ي  ل��ي��س��ت  امل��دي��ن��ة  إن 
بل  أضواءها،  تنطفئ  ما  سرعان  التي  املوسمية 
األم���وال إلجناز  ه��ذه  إل��ى حتويل  هي في حاجة 
وط��أة  م��ن  تخفف  تنموية،  استثمارية  مشاريع 
البطالة وتلبي احلاجات األساسية لساكنة اإلقليم 
وتنهض بالبنيات التحتية والبنيات األساسية في 
التعليم والصحة...كما أنها في حاجة إلى قراءة 
إيقاعه،  على  والسير  اجلرسيفي  الشارع  نبض 
والكائنات  املفسدين  إيقاعات  على  يرقص  أن  ال 

االنتخابية.
وخاصة القول أن تنظيم هذا املهرجان هو بجاء 
الدميقراطي  املسلسل  عن  التراجع  ضمن مخطط 
الذي فرضته حركة الشارع املغربي في 20 فبراير 
وما بعدها من مسيرات في مختلف ربوع اململكة 
والتي نادت مبحاربة الفساد واملفسدين وناهبي 
األخضر  املغرب  مخطط  وليس ضمن  العام  املال 

كما زعم منظموه.
جرسيف 24

مهرجان الزيتون بجرسيف، الفروسية والرقص على إيقاعات الفساد

> محمد شهيد

املبدع الغيواني الكبير عبد الرحمان 
جناته  فسيح  وأسكنه  الله  رحمه  باكو 
بوجميع وباطما  هو ثالث ورقة بعد – 
م��ن شجرة  ال��ع��م��ر  خ��ري��ف  يسقطها   –
اإلب��داع��ي��ة  بظالها  ال���وارف���ة  ال��غ��ي��وان 
اخل��ال��دة.. ه��و أح��د األع��م��دة الشامخة 
التي شيدت بعرق نضالها الفني الطويل 
أبهى صرح لهذه املجموعة األسطورية 
األغنية  وم��س��ار  واق���ع  خلخلت  ال��ت��ي 
مستقبليا  أفقا  لها  ورس��م��ت  املغربية 
رم��زي صارخ  وك��ام  نغم جديد  بإبداع 

والطغيان،  واالستبداد  القذارة  وجه  في  مبواويله 
تعبيري  وأسلوب  مدهشة  غنائية  صيغة  وبابتكار 
أِلفناه في  به ألنه يختلف عما  لنا  فجائعي ال عهد 
أغنيتنا قبل بداية السبعينيات من القرن املاضي .. 
الثراء  الغبار عن  لنفض  السباق  الرحمان هو  عبد 

الذي يزخر به التراث ال�ڭناوي اإلفريقي احلزين 
إل��ى رح��اب  وإخ��راج��ه م��ن دائ���رة الظل املغلقة 
وخ��ارج��ه..  ال��وط��ن  داخ��ل  العريضة  اجلماهير 
ل��ق��د ه���ز ب��ص��وت��ه امل���ؤث���ر وص����دق روح��ان��ي��ت��ه 
اخلفية وأنغام سنتيره احلزينة مشاعر وأرواح 
املاين.. هو مجذوب من مجاذيب ظاهرة ناس 
حكيمة  غيوانية  لثقافة  أسست  التي  الغيوان 
الكثير  ط��رح  إل��ى  يدعو  متمرد  فكري  بعد  ذات 

"واش  على شاكلة  الشائكة  األسئلة  من 
ح��ن��ا ُه��م��ا ح���ن���ا؟" أس��ئ��ل��ة ح��اس��م��ة في 
ومساءلة  اخللل  وحتديد  ال��داء  تصوير 
بؤسه  بكل  املتردي  االجتماعي  الواقع 
وه��ش��اش��ت��ه ب��ج��رأة وش��ج��اع��ة وط��م��وح 
سليل  ي��ا  ل��روح��ك  أهمس  ال��ي��وم  كبير.. 
بسحر  املسكون  أيها  اجلميل"  "ال��زم��ن 
الغيوانية  القصيدة  وب��اغ��ة  السنتير 
وأقول:  قوتها في بساطتها  تكمن  التي 
التي  بذكراك  حتتفي  وداع  رسالة  هذه 
في  محفورة  احل��ي��اة  قيد  على  ستبقى 
وجدان الذاكرة املغربية من خال جتربة 
اإلنسان  بهموم  وحافلة  بالنبل  مليئة 
امل��ق��ه��ور وت��ط��ل��ع��ات��ه ل��ل��ح��ري��ة واألم����ن 
الهزار  أيها  الكرمي، وستذكرك  والعيش 
املغرد رقصتك التعبيرية اجلاذبة وأغنياتك 
خوذوني  غير  املجموعة"  "إط��ار  في  الهائلة 
– زاد الهم – النادي أنا – نرجاك أنا، وهي 
الغيوان"  "ن��اس  أبدعتها  التي  ال��روائ��ع  من 

وحتديث  تطوير  في  بعمق  ساهمت  فنية  كتجربة 
أف��رزت من خاله  ال��ذي   املهجور  الشعبي  ال��ت��راث 
أغنية شعبية راقية كانت منعطفا حاسما في تاريخ 
بصيغة  أغنية  واملعاصر،  األصيل  املغربي  الغناء 
أخرى وُبعد آخر في التجربة الغيوانية التي قفزت 
بجذور األصالة من عمقها البدائي إلى قمة اإلبداع 
الغيواني احلديث بكل املقاييس املتعارف عليها في 

عالم املوسيقى والغناء الكوني.

بورتريه ورسالة وداع

 إلى روح "بـــاكو" ناس الغـــيــوان

الهرنان حسن مندوبا  
لشأن الثقافي الجهوي بتازة

  
قد حسمت  الثقافة  وزارة  بان  علم من مصادر خاصة 
للثقافة  املندوب اجلهوي  تعين  ملف  في  نهائي  وبشكل 
الهرنان  لصالح حسن  الكفة  رست  حيث   ، ت��ازة  مبدينة 
الذي تنافس على هذا املنصب مع احمد العشوشي رئيس 
احلديث  ي��روج  و  باملندوبية،  الثقافية  الشؤون  مصلحة 
على ان ج��ه��ات ن��اف��دة داخ���ل دوال��ي��ب ال����وزارة ه��ي من 
رجحت كفة الهرنان على كفة العشوشي رغم املشاكل التي 
الثقافة   ملندوبية  تسييره   فترة  في  الهرنان  يعرفها  كان 

بتطوان  وفاس

=> ت.ب
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تازة :
 اجتماع الهيئة اإلقليمية للتنمية البشرية

البشرية  للتنمية  اإلقليمية  الهيئة  عقدت 
2012، اجتماعا  20 نونبر  بتازة يوم الثاثاء 
امل��ب��ادرة  مشاريع  تنفيذ  لتتبع  خصص  ل��ه��ا، 
الوطنية للتنمية البشرية، ترأسه السيد محمد 
تازة،  إقليم  على  اجلالة  عامل صاحب  فتال  
البشرية،  للتنمية  اإلقليمية  الهيئة  رئ��ي��س 
باإلقليم،  السلطة احمللية  إلى  وحضره إضافة 
والقروية  احلضرية  اجلماعات  رؤساء  من  كل 
رؤس��اء  اخلارجية،  املصالح  رؤس��اء  باإلقليم، 
وممثلي  بالعمالة،  املصالح  وبعض  األق��س��ام 

وسائل اإلعام.
ويندرج هذا االجتماع في إطار استراتيجية 
التي  املشاكل  حلحلة  إل��ى  الهادفة  التواصل 
املبادرة  إطار  في  املشاريع  إجناز  تعترض  قد 
ورش��ا  تعد  التي  البشرية،  للتنمية  الوطنية 
م��ح��ارب��ة مختلف  ي��ت��وخ��ى  م��ف��ت��وح��ا  م��ل��ك��ي��ا 
أشكال اإلقصاء  والتهميش، وحتقيق التنمية 

االقتصادية واالجتماعية لبادنا.
عامل  السيد  أك��د  االفتتاحية  كلمته  وخ��ال 
اإلقليم، على أهمية هذا اللقاء الذي يعد فرصة 
برامج  مختلف  تنفيذ  وتقييم  لتتبع  سانحة 
مذكرا  ال��ب��ش��ري��ة،  للتنمية  الوطنية  امل��ب��ادرة 
للهيئة  السابقة  باالجتماعات  ذات��ه  اآلن  ف��ي 
اإلقليمية للتنمية البشرية والتوصيات املنبثقة 
أهمها حول  يتمحور  والتي  اجتماع،  آخر  عن 
ضرورة مواكبة وتتبع تنفيذ املشاريع املبرمجة 
البشرية،  للتنمية  الوطنية  امل��ب��ادرة  إط��ار  في 

والعمل على تسريع وتيرة إجنازها.
هذا، وقد شمل برنامج هذا االجتماع، عرضا 
االجتماعي  العمل  قسم  رئ��ي��س  السيد  ق��دم��ه 
املنجزات  "حصيلة  ح��ول  ت��ازة،  إقليم  بعمالة 
فيه  استعرض   ،"2005-2012 الفترة  خ��ال 
الوطنية  امل��ب��ادرة  إط��ار  في  املنجزة  املشاريع 
اإلقليم، حسب  مستوى  على  البشرية  للتنمية 
ال��س��ن��وات واحل���س���ب ال��ب��رام��ج وك����ذا حسب 
ال��ق��ط��اع��ات، م��ش��ي��را إل���ى أن ع���دد امل��ش��اري��ع 
املبرمجة بلغ ما مجموعه 596 مشروعا بتكلفة 
، ساهم  دره����م  م��ل��ي��ون   266 ف��اق��ت  إج��م��ال��ي��ة 
صندوق املبادرة في متويلها بنسبة %73 أي 
بغاف مالي ناهز 194 مليون درهم ، وتتوزع 

هذه املشاريع حسب البرامج كالتالي :
- البرنامج األفقي: 294 مشروعا، مبساهمة 

صندوق املبادرة ب 65.8 مليون درهم
- البرنامج القروي:  190 مشروعا، مبساهمة 

صندوق املبادرة ب 59.4 مليون درهم
- البرنامج احلضري: 59 مشروعا، مبساهمة 

صندوق املبادرة ب 34.1 مليون درهم
- برنامج محاربة الهشاشة والتهميش: 53 
 35.5 ب  املبادرة  مشروعا، مبساهمة صندوق 

مليون درهم.
كما مت التطرق إلى برنامج التأهيل الترابي، 
الذي يشكل البرنامج اخلامس للمبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية، والذي يهم قطاعات الصحة، 
الكهرباء  الفنية،  واملنشئات  الطرق  التعليم، 
على  التأكيد  مت  حيث  للشرب،  الصالح  وامل��اء 
أن التأطير املالي للبرنامج خال فترة -2011
2015، يبلغ أزي��د من 450 مليون دره��م، فيما 
خال  دره��م    81 يناهز  التأطير ما  ه��ذا  يبلغ 
امل��اء  قطاع  يشكل  حيث   ،2011-2013 فترة 
الصالح للشرب حصة األسد ب 63 مليون درهم 
)88 مشروع(، يليه قطاع التعليم مبا يقارب 12 
الصحة  قطاع  ثم  مشروع(،   44( دره��م  مليون 
مبا يناهز 3 ماين درهم )14 مشروع(، فقطاع 
 3( 2.5 مليون دره���م      الكهرباء مبا يقارب 
مشاريع( ، وفي األخير قطاع الطرق واملنشئات 

الفنية بأقل من مليون درهم )مشروع 1(.
التي  األس��ب��اب  أه��م  كذلك  العرض  تناول  و 
احللول  اق��ت��راح  وك��ذا  املشاريع  إجن��از  تعرقل 
إل���ى نتائج  ال��ت��ط��رق  ك��م��ا مت  ل��ه��ا.  امل��ائ��م��ة 
وت���وص���ي���ات جل��ن��ة االف���ت���ح���اص ب��خ��ص��وص 
العمل  ق��س��م  رئ��ي��س  أك���د  ح��ي��ث   ،2011 س��ن��ة 
انطاق  ومنذ  أن��ه،  على  بالعمالة  االجتماعي 
متت  ال��ب��ش��ري��ة،  للتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  امل���ب���ادرة 
سنويا،  باملصادقة  املبذولة  املجهودات  تزكية 
املنجزة  العمليات  جميع  على  حتفظ،  وب��دون 

للتنمية  الوطنية  امل��ب��ادرة  ب��ورش  واملرتبطة 
تهيئة  م��ش��روع  مناقشة  مت��ت  كما  ال��ب��ش��ري��ة. 
ف��ي وضعية  األط��ف��ال  ل��ف��ائ��دة  ري��اض��ي  ملعب 
إعاقة، املصادق عليه في إطار البرنامج األفقي 
2011، لصالح جمعية آباء وأولياء األشخاص 
مت  وال���ذي  ب��ت��ازة  اخل��اص��ة  االحتياجات  ذوي 
إلغاؤه وتعويضه مبشروع اقتناء حافلة للنقل 
املدرسي املقدم من طرف  نفس اجلمعية، لفائدة 
ل��دوي  االجتماعية  ال��رع��اي��ة  مؤسسة  أط��ف��ال 
االحتياجات اخلاصة بتازة بكلفة إجمالية تبلغ 
400000 درهم، ومبساهمة صندوق املبادرة ب 
200000 درهم. ومتت كذلك دراسة مشروع بناء 
مرافق صحية مبركزية مجموعة مدارس بورد، 
الذي أرجأت الهيئة اإلقليمية للتنمية البشرية 
ثبت  حيث  الفارط،  اجتماعها  خال  فيه  البث 
املعنية  عدم جدواه، مع دعوة رئيس اجلماعة 
لتعويضه مبشروع آخر ضمن البرنامج األفقي 

لسنة 2013.
وشكل االجتماع فرصة للسيد عامل اإلقليم 
الوطنية  امل��ب��ادرة  ورش  أهمية  على  للتأكيد 
خاصة  اجلميع،  دع��ا  حيث  البشرية،  للتنمية 
املصالح اخلارجية واجلماعات احمللية املعنية، 
إلى تكثيف اجلهود إلجناحه وحتقيق األهداف 
في  االلتقائية  ضمان  ض���رورة  م��ع  امل��ت��وخ��اة، 
إع��داد  ف��ي  البيئي  البعد  واح��ت��رام  ال��ب��رام��ج 
الازمة لألنشطة  األهمية  إعطاء  املشاريع، مع 

املدرة للدخل.
> مصلحة اإلعام بعمالة تازة

األمطار الغزيرة ُتغرق المنازل 
بحي آيت بوطيب بتاهلة

شهد 
حي آيت 
طيب  بو
بتاهلة-
إق����ل����ي����م 
ت������������ازة 
ع���ش���ي���ة 
ه��������������ذا 
ال�����ي�����وم 
األح���������د 
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ن���ون���ب���ر 
س�����ي�����ًا 
م�����������������ن 

التحتية  البنيات  ضعف  ظل  في  بأكمله  احل��ي  تغرق  ك��ادت  األم��ط��ار 
ما  باحلي  املنازل  بعض  الغزيرة  األمطار  مياه  داهمت  حيث  باحلي، 

جعل املواطنن يسرعون إلنقاذ ما ميكن إنقاذه.
هطول األمطار لعدة ساعات تسبب في قطع بعض الطرق وأصبح 
مستحيا الوصول إلى احلي، وهو األمر الذي خلف موجة من اخلوف 
سنة  كل  الفياضانات  إيقاع  على  تعيش  التي  الساكنة  بن  والترقب 
بسبب عدم وجود قنوات لصرف مياه األمطار، وهو املشكل الذي كان 
السكان قد خاضوا بسببه عدة احتجاجات، لرفضهم للمشروع املراد 
إجنازه من طرف وكالة واد سبو بسبب ما أسماه السكان “تاعبات” 
هو  كما  وليس  السكان،  اقتراحات  فيه  يؤخد  لم  ال��ذي  امل��ش��روع  في 
مصمم في التصاميم املعمارية املسلمة للساكنة، مما جعلهم يوقفون 

أعمال بناء “الشعبة” لعدة مرات.
ويشهد حي املسيرة كل سنة مثل هذه احلوادث في بعض احلاالت 
تتسبب مياه األمطار في قطع الطريق نحو ثانوية تاهلة، وتسبب في 

خسائر مادية لساكنة حي املسيرة.
> يوسف خلضر -تاهلة

أوالد الشريف: استفادة أزيد من 
300 شخص من خدمات قافلة طبية

  
 استفاد أزيد من 300 شخص من ذوي الدخل احملدود من ساكنة 
اجلماعة القروية أوالد شريف بإقليم تازة٬ أمس األحد٬ من خدمات 
معجمعية  بشراكة  السكري  ل��داء  األم��ل  جمعية  نظمتها  طبية  قافلة 

أوراش بادي وبتنسيق مع اجلماعة القروية املستهدفة.
طبي  طاقم  عليها  أشرف  التي  الطبية٬  القافلة  هذه  تنظيم  ويأتي 
مغربي وصيني في مختلف التخصصات٬ في إطار تقريب اخلدمات 
ال��دخ��ل احمل����دود وجت���اوز  امل��واط��ن��ن خ��ص��وص��ا ذوي  م��ن  الصحية 
القروية  باجلماعة  الصحية  األط��ر  مستوى  على  املسجل  اخلصاص 
في  ودوره  املبكر  الكشف  بأهمية  ساكنتها  شريف٬ وحتسيس  أوالد 

احلد من خطورة األمراض.
الطب  في  فحوصات  الطبية  القافلة  هذه  من  للمستفيدين  وقدمت 
ال��ع��ام٬ وط��ب ال��ن��س��اء وال��ت��ول��ي��د٬ وداء ال��س��ك��ري وال��غ��دد٬ واألن��ف 
فحوصات  م��ن  إل��ى متكينهم  إض��اف��ة  القلب٬  وأم���راض  واحل��ن��ج��رة٬ 
طبية وحتاليل مخبرية لقياس نسبة السكر في الدم٬ وقياس الضغط 

الدموي ومراقبة الوزن.
  > و.م.ع

وزير النقل والتجهيز يجتمع ببرلمانيي
 ومنتخبي إقليم جرسيف

التجهيز  أن عقد مبقر وزارة  اثر اجتماع سبق  على 
مختلف  م��ن  مشكلة  تقنية  جلنة  ب��ن  ال��رب��اط  مبدينة 
موالي  البرملاني  والنائب  ب��ال��وزارة   املعنية   املصالح 
الذي  االجتماع  جرسيف،  دائ��رة  عن  السنوسي  أحمد 
النائب  من  رب��اح   الوزيرعبدالعزيز  خاله   من  تسلم 
البرملاني، ملفا مطلبيا شاما وكاما عن احلالة املزرية 
للشبكة الطرقية باإلقليم، جراء مختلف العوامل املؤثرة 
فيها، والتي تعود باألساس إلى كمية التساقطات التي 
اجليولوجية   وتركيبته  تربته  وطبيعة  اإلقليم  يعرفها 
واإله��م��ال ال���ذي ط��ال اإلق��ل��ي��م على امل��س��ت��وى امل��رك��زي، 
السوالي  عثمان  يبذلها  التي  الكبيرة  املجهودات  رغم 
تعرفها  التي  اليد  ذات  وضعف  جرسيف  إقليم  عامل 
في  كبيرا  نقصا  تعرف  التي  باإلقليم  التجهيز  مديرية 
املوارد البشرية واللوجيستيكية،   الوزير وعد النائب 
بزيارة خاصة  املطلبي  امللف  هذا  دراسة  فور  البرملاني 
لإلقليم لعقد لقاء تواصلي مع كل منتخبي اإلقليم.وكما 
التواصلي  اللقاء  أثناء  املتدخلن  كل  لسان  على  ج��اء 
للوزير مع منتخبي اإلقليم وممثلي اإلقليم بالبرملان يوم 
السبت 10 نونبر اجلاري، فقد وفى بعهده، وانعقد هذا 
االجتماع بالقاعة الكبرى للعمالة، االجتماع الذي استهل 
بكلمة عامل اإلقليم وصفت بخارطة الطريق التي ميكن 

من خالها  اقر  والتي  باإلقليم  الطرق  شبكة  معضلة  معاجلة  في  اعتمادها 
على  باالعتماد  احلاضرين  ومطالبته  محاورها  بجل  الكارثية  بوضعيتها 
املواطن اجلرسيفي،  منها  يعاني  التي  املعضلة  في معاجلة هذه  األولويات 
كلمة  سلط من خالها الضوء  على املشاريع املنجزة أو التي هي في طور 
االجناز، أو املبرمجة في إطار البرنامجن األول والثاني من املخطط احلكومي 
في شقه الذي يهم إقليم جرسيف باخلصوص وكذا امليزانيات التي رصدت 

لتلك املشاريع.
وأبدى الرباح من خال مداخلته، ماحظاته االيجابية على العرض وركز 
خالها على العناية الازمة التي تستحقها الشبكة الطرقية إلقليم  .وأعلن   

للمديرية  املساعدة  ي��د  مل��د  اس��ت��ع��داده  ع��ن  ال��وزي��ر 
لألداء  الضرورية  التجهيزات  كل  توفير  اجل  من  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية 
املادية  اإلمكانات  حسب  اجلماعات  رؤس��اء  لطلبات  واالستجابة  مهامها 
احمللية  والسلطات  املركزية  للمكونات  االيجابي  التعاون  وع��ن  املتاحة، 

واملنتخبة من اجل التواصل البناء في ذلك.
هذا، وقد وضع رهن إشارة بعض املنتخبن رقم هاتفه الشخصي للتواصل 
واالتصال لإلباغ عن كل إخال أو خرق كيفما كان نوعه لدفاتر التحمات 
من طرف املقاولن املكلفن باجناز الطرق أو املنشات الفنية، بوضعها على 
الائحة السوداء في حق كل شركة أو مقاولة ثبت أنها أخلت بدفتر التحمات 

من غش في املشاريع.

مشاريع حماية تازة من الفيضانات فاشلة 
و السكان يعانون مع كل زخة مطرية

بفارغ  ينتظرون  كانوا  املغاربة  التازين كغيرهم من  أن  رغم 
أنهم  إال  م��وع��ده��ا،  ع��ن  ت��أخ��ره��ا  بعد  االم��ط��ار  ه��ط��ول  الصبر 
يستعدون في نفس اآلن لذلك الكابوس الذي يرافقها باجتياح 
السيول ملعظم الطرق و األحياء و كأن قدر هذه املدينة ان تطفو 

فوق املاء مع كل زخة مطرية…
املثير في هذه القضية ان السلطات إستثمرت مئات املاين 
في مشاريع حماية املدينة من الفيضانات دون  أن يتغير الوضع 
كثيرا  ، و وسط هذه الفوضى التي نعيشها كل مرة يبقى شارع 
تأثرا  األكثر  الغربية  من اجلهة  ت��ازة   و مدخل  م��والي يوسف 
أحياء  في  املتجمعة  باالزبال  معها  تأتي  السيول  ان  و  خاصة 

تازة  الهامشية كالسعادة والربايز والكوشة  و  و غيرها…
امل��دن  تضاهي  مدينة  تصبح  تتهيأ  التي  ت��ازة  ف��إن  عموما 
املجاورة كفاس ووجدة ال تزال تفتقر ألدنى مستويات احلماية 
من الفيضانات كما انها مرشحة لكارثة من نوع فيضانات 2008 
و في اي حلظة  إذا لم تبادر السلطات املسؤولة لتهيئة املدينة 

و حمايتها لكن بشكل جدي هذه املرة.
>  سعيد ديدي  
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