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جهوية مستقلة شاملة

تجار المدينة يقررون مقاضاة 
برلمانيي إقليم تازة أمام 

المحاكم
عصام االزرق

للمدينة  واخلدماتيني  والصناع  التجار  جلنة  اجتمعت 
العتيقة لتازة لتدارس مشاكل القطاع بعد ان أجلت اللجنة 
اجتماعاتها ألكثر من مرة عقدت اليوم اجتماعا خصص 
الفئة  هذه  خاضته  الذي  النضالي  البرنامج  الستحضار 
استحضرت  كما  بها  التعامل  مت  التي  الصماء  ,واآلذان 
واحللقة  املنتخبني  مع  خاضتها  التي  اللقاءات  اللجنة 
املفرغة التي تعاني منها اللجنة في حواراتها مع اجلهات 

املعنية .
قوبلت  التجار  خاضها  التي  النضالية  احملطات  فكل 
بالالمباالة والتجاهل للمطالب وأمام هذه االنتكاسة التى 
عرفها احلوار وتنصل املسؤولني من وعودهم فإن اللجنة 

ارتأت ما يلي:
املدينة  رفع دعوى قضائية ضد برملانيي ومستشاري 

أمام القضاء اإلداري خليانتهم لألمانة .
من  موقعة  بالله  العالية  ال��س��دة  إل��ى  رس��ال��ة  توجيه 
سكان املدينة يعبرون عما حلق بهم من تهميش وتفقير 
عقد إجتماع مبقر غرفة التجارة والصناعة لتازة لتدارس 

النقاط العالقة والتداول بشانها.

مليار سنتيم سنويا للبنزين وقطع الغيارلسيارت
 اجلماعات الترابية وعمالة تازة 

ال��ت��ي حتظى  النقاط  ب��ني  م��ن  لعل 
استحضار  عند  اجل��دل  و  باالهتمام 
اجلماعات  بكافة  اداري  ح��س��اب  ك��ل 
ال��ق��روي��ة واحل��ض��ري��ة  خ��الل مناقشة 
امل��ص��اري��ف و ال��ت��ي غ��ال��ب��ا م��ا تاتي 
كثيرة,مما  احيانا  صادمة  فواتيرها 
ي��ع��ط��ي االن���ط���ب���اع ب����ان امل��س��ؤول��ني 
البنزين  م��ادام  فيها  النفخ  يتعمدون 
كل  في  الريح  مع  يذهبان  وال��ك��ازوال 
االحوال,بل الغريب و املثير فعال كون 
على  تتوفر حتى  ال  بعض اجلماعات 
نارية و مع ذلك يتم استهالك  دراجة 
يحيل  مم��ا  فاضح  بشكل  احمل��روق��ات 
احملروقات  اب��واب  ان  على  بامللموس 
من  استغاللها  يتم  اجلماعات  بكافة 
جهة في مجال االرضاء و االكراميات 

املصلحة  ع��ن  ب��ع��ي��دا   واحمل���اب���اة 
االدراية بكل جماعة,اما من جهة ثانية 
املخصصة  احل��ص��ص  ت��ب��ذي��ر  ف��ي��ت��م 
للمحروقات بشكل فضائحي من خالل 

االف��راط  في استغالل س��ي��ارات«ج«او 
جابها الله كما يحلو للبعض تسميتها 
فتح  مع  رقيب سيما  او  دون حسيب 
الباب امام اجلماعات مهما كان فقرها 

– ات��راي��ب��ة, ت���ازاري���ن , ب���اب ب��ودي��ر, 
الفوقي,مطماطة,  الربع  مسيلة,  أحد 
الكوزات..- القتناء سيارات جديدة و 
التي اضحت اكثر حتركا في كل ساعة 
وحني و على مدار ايام االسبوع,ومنها 
شخصية  اغ���راض  لقضاء  ماتستغل 
خ����ارج االق��ل��ي��م,وم��اي��ق��ال ع��ل��ى ه��ذا 
ال��س��ي��ارات ينسحب على  م��ن  ال��ن��وع 
س��ي��ارات ال��دول��ة اخل��اص��ة ب���االدارات 
عالمة  من  اكثر  يطرح  العمومية,مما 
في  اجلميع  ان��خ��راط  ح��ول  استفهام 
املتوفرة,بل  للموارد  اجليد  التدبير 
يطرح عالمة استفهام كبيرة حول ما 
واستحضار  احساس  هناك  ك��ان  اذا 
فعلي لثقل فاتورة احملروقات و اثاره 

السلبية على ميزانية الدولة.

عبد الحميد العسري

 دف�����ع س���ب���ات ب��رمل��ان��ي��ي 
امل��ن��ط��ق��ة ع���ن ط����رح م��ش��اك��ل 
املدينة بالبرملان شاب ينحدر 
م��ن م��دي��ن��ة  ت��اه��ل��ة  التمس 
ع���ب���ر م�����واق�����ع  ل��ل��ت��واص��ل 
االجماعي  مع برملانية  من 
سؤال  لطرح  اإلقليم  خ��ارج 
حول  الساكنة  عن  بالنيابة 
م��ش��ك��ل ال��ك��ه��رب��اء وال��ن��ق��ل 

التي تعاني منهم املدينة.
 وف�������ي ه�������ذا ال����ص����دد 

وج��ه��ت ال��ن��ائ��ب��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة  
فاطمة ال��زه��راء ب��رص��ات, عن 
للتقدم  ال��ن��ي��اب��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
النواب,  واالشتراكية مبجلس 
الشاب  لطلب  استجابة  التي 
وب���ش���ك���ل ت��ل��ق��ائ��ي , س���ؤال���ني 
م��ن كاتب  ك��ل   إل��ى   , كتابيني  
إلى  و  بالنقل   املكلف  ال��دول��ة 
وزي������ر  ال���ط���اق���ة و امل����ع����ادن و 
التنمية املستدامة, أشارت فيها 
الكهرباء  ان��ق��ط��اع  ظ��اه��رة  إل���ى 
متسائلة  تاهلة  مبدينة  املتكرر  
مع  للقطع  املتخذة  التدابير  عن 
بخصوص  أما  الساكنة,  معاناة 

السؤال الثاني فكان موضوعه, قلة وسائل النقل 
املدن  ومختلف  تاهلة  مدينة  بني  الرابطة  القارة 

خاصة القريبة منها.
 إلى ذلك, طالبت البرملانية  , الوزير املكلف, 
باإلجراءات املتخذة لتشجيع االستثمار في قطاع 
النقل العمومي باملدينة  قصد توفير وسائل نقل  
الضغط احلاصل على وسائل  لتخفيف  إضافية 

النقل املتوفرة خصوصا في وقت الذروة .
املواقع  رواد  من  مجموعة  واستحسن  ه��ذا,   
مستوى  على  بالفايسبوك  االجتماعي  التواصل 
ال  والتي  البرملانية  النائبة  قيام  تاهلة  مدينة  
بالبرملان  املدينة  مشاكل  بإثارة  للمنطقة  تنتمي 
متسائلني باملقابل عن سبب غياب ممثلي املنطقة 

والذي يبلغ عددهم أربعة نواب.

أمام سبات برملانيي املنطقة..
برملانية من šارÃ اإلقليم تتكفل بطرÕ مشاكل تاهلة بقبة البرملان

أين أنتم ياعامل اقليم تازة وممثلي الساكنة باملجلس اإلداري ..؟
هل تعلمون أن مديرة الوكالة املستقلة لبيع املاء بتازة تتحداكم

لبيع  املستقلة  الوكالة  غياب  في 
املاء مبدينة تازة التي طغت وجتبرت 
عامل  ال  حتترم  تعد  ل��م  و  مديرتها  
االق��ل��ي��م  ب��ال��ن��ي��اب��ة رئ��ي��س املجلس 
) يا حسرتاه(وال ساكنة  االداري بها 
املدينة.  ولم تعد وكالة بيع املاء التي 
االم��وال  رغ��م  بواجبها  تقم   تديرها 
امل��ال  م��ن  تستنزفها  التي  الباهضة 
العام . شوارع وأزقة ودروب املدينة  
م��غ��م��ورة ب���امل���ي���اه  ب��س��ب��ب ان��س��داد 

بالوعات الواد احلار, يحدث كل هذا 
 ( اجلماعي  للمجلس  ت��ام  غياب  ف��ي 
باعتباره عضوا في املجلس االداري 
ب��ال��وك��ال��ة أي��ض��ا وي��ت��ق��اض��ى بعض 
مستشاري املجلس البلدي تعويضات 
مالية عن تلك التمثيلية؟؟؟( عن تتبع 
وع��دم حتميل  ت��ه��اون  م��دى  ومراقبة 
بيع  وكالة  عن  للمسؤولة  املسؤولية 
بدفتر  االل��ت��زام  على  ارغامها  و  امل��اء 
بتنظيف  املتعلق  في شقه  التحمالت 

قبل  الصحي  الصرف  قنوات  وتنقية 
فصل الشتاء واملراقبة املستمرة للماء 
بناء  للشرب وتبليط وإعادة  الصالح 
تتسبب  التي  الطرقات  وس��ط  احلفر 
فيها املقاوالت العاملة لصاحلها .... 

ال�����س�����ؤال ال�������ذي ي����ط����رح ن��ف��س��ه 
ممثلي  تواجد  من  م��ااجل��دوى  هنا.  
املجلس  أع��ض��اء  ضمن  ت��ازة  جماعة 
ويتقاضون  املاء  بيع  لوكالة  اإلداري 
ت��ع��وي��ض��ات ع��ن ذل���ك وه���م ي���رون أن 

املديرة ال تقوم بدورها   ..؟
اإلداري  املجلس  رئيس  م��ارأي  و 
ل��وك��ال��ة ب��ي��ع امل����اء ال����ذي ه���و ع��ام��ل 
إقليم تازة في الصفقات التي تبرمها 
بدفتر  تلتزم  لم  مقاوالت  مع  الوكالة 
التحمالت في شقه املتعلق باألشغال 

وجودتها …؟
اي���ن ه��و امل��ج��ل��س اجل��م��اع��ي ال��دي 
ينوي جتديد العقدة مع نفس الوكالة 
رغ��م أن��ه م��ت��ورط ف��ي ع��ق��دة سابقة لم 

ي��س��ت��ف��ذ م��ن��ه��ا س��ك��ان ت����ازة وي����ؤدون 
ماليني الدراهيم بدون وجه حق .؟؟

و  ت���ازة  إقليم  ع��ام��ل  يستفيد  م���اذا 
من   اإلداري   امل��ج��ل��س  أع��ض��اء  ب��اق��ي 

مالية الوكالة..؟
ملادا يجاملون الوكالة املستقلة لبيع 
املاء  ولم  يوجهوا لها ولو استفسار 
العديدة  ال��ه��ف��وات  بخصوص  واح���د 
في  ترتكب  التي  املهنية  والتجاوزات 

حق  مواطني مدينة تازة  …؟

تازة مدينة سياحية 
بدون مندوبية لوزارة 

السياحة

السياحية  ت���ازة  مدينة  قيمة  يعلم  ال��ك��ل 
وجاذبيتها ، بفضل جمالية أزقتها ومعمارها 
الطبيعية  ومناظرها  أهلها  وطيبوبة  األصيل 

اجلبلية اخلابة.
لكن قليلني من يعلمون أن املدينة ال تتوفر 
القطاع  على  تشرف  للسياحة  مندوبية  على 
وتسهر على تنظيمه ورعايته وتنميته للرفع من 

تنافسية املدينة جهويا ووطنيا.
تازة  0دينة  السياحية  ف��األم��ور  بالفعل، 
0دينة  للسياحة  اجلهوي  املندو«  إلى  تÔعهد 
فا”، الذي يشرف على تدبير قطاع السياحة 

باملدينة عاصمة املغارات، عن بعد.
وهذا املعطى يضع الوزارة الوصية على 
القطاع في حرÃ كبير لعدم إحداثها لتمثيلية 
ان  لها  ق��در  مدينة   ف��ي  لها  إداري���ة رسمية 

تعيش على الهامش منذ عقود خلت.

وزير السياحة يكر” إقصاء تازة ويستثني فاعليها االقتصاديني من حCور لقاء جهوي
سياسة  السياحة  وزي��ر  ك��رس 
املشاريع  م��ن  ت��ازة  مدينة  إق��ص��اء 
جهة  ستعرفها  ال��ت��ي  ال��ت��ن��م��وي��ة 
املتعلقة  خ���اص���ة  م��ك��ن��اس  ف����اس 
بالقطاع السياحي,وذلك باستثناء 
ومنعشيها  االقتصاديني  فاعليها 

ال��س��ي��اح��ي��ني م���ن ح���ض���ور ل��ق��اء 
بحر  نظم  األهمية  بالغ  تواصلي 
اجلهة  بعاصمة  املاضي  االسبوع 

فاس.
ال����ل����ق����اء ال����ت����واص����ل����ي ال�����ذي 
مت��ح��ور ح���ول إس��ت��م��اع ال����وزارة 

السياحي  القطاع  على  الوصية 
االق���ت���ص���ادي���ني على  ل��ل��م��ن��ع��ش��ني 
ممثلي  على  اجلهة,اقتصر  صعيد 
بل  واف���ران  ومكناس  ف��اس  مدينة 
حني  ,ف��ي  وبوملان  تاونات  وحتى 
أو  اقتصادي  فاعل  أي  يحضر  لم 

تازة,نظرا  ميثل  سياحي  منعش 
إليهم,األمر  الدعوة  توجيه   لعدم 
ال����ذي اع��ت��ب��رت��ه ف��ع��ال��ي��ات ت��ازي��ة  
ب��ت��ك��ري��س إق���ص���اء م��دي��ن��ت��ه��م من 
من  ال��ت��ي  االق��ت��ص��ادي��ة  الدينامية 

املنتظر أن تشهدها اجلهة.

محالت &ارية في ملكية 
البلدية تتحول لنقط سوداء

حتولت محالت جتارية بالسوق املغطاة )املارشي( 
إلى  ت��ازة   مبدينة  موريطانيا  مسجد  ق��رب  املتواجد 
للمتسكعني, ومخبإ ملتناولي املخدرات, ومأوى  مرتع 
روائ��ع  انبعاث  في  تسبب  ما  واملتالشيات,  ل��ألزب��ال 

كريهة, وانتشار مختلف أنواع األزبال والقمامة.
احملالت السالفة الذكر, تعتبر في ملكية  اجلماعة 

احلضرية ملدينة  .
الرتكاب  منطلقا  احمل��الت  تلك  تصبح  أن  ومخافة 
ترتكب  قد  أو رمبا  للمارة,  اعتراض  أو  نشر  عمليات 
جرائم أو عمليات اغتصاب بها, فإن اجلهات الوصية 

مطالبة بوقف االستهتار الذي أصاب تلك احملالت  

مصير القنطرة التي تربط غرب املغرب 
بشرقt يCعنا أمام واقعا بدون افا‚

الرابطة بني شرق  األرب��ع��اء  األح��وال بقنطرة وادي    كلما س��اءت 
املغرب وغربه على الطريق الوطنية رقم 6  وبالضبط على بعد 4 كلم 
ترقيعها  ويتم  إال  الدارالبيضاء   مدينة  اجت��اه  في  ت��ازة  مدينة  غرب 
بطريقة عشوائية لتعود إلى أسوء ما كانت عليه  هذه القنطرة التي 
التي ال توجد  القناطر  القرن املاضي هي ضمن  تعود إلى ثالثينيات 
إال في املناطق املهمشة فهي لم تعد تستجيب ملتطلبات العصر الذي 
للمرور وقد يطول  دوره  ينتظر  املسافر  يبقى  أن  يعقل  فكيف  نعيشه 
انتظاره  كما أن احلمولة املسموح بها للمرور فوق هذه القنطرة  ال 
تتعدى ثمانية أطنان بينما متر فوقها شاحنات تفوق حمولتها الثالثني 
طن مما يشكل خطورة كبيرة على مستعملي الطريق ولإلشارة فهذه 
القنطرة هي للراجلني  وأصحاب العربات وللبهائم واألنعام وما إلى 
ذلك من انس وجان ووجب التذكير مبوضوع هذه املعلمة ألننا مقبلون 
على موسم األمطار  وما تخلفه من اضر ارقد تتسبب في توقيف حركة 

املرور كما سبق من قبل.
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المواطنصدى

ثماني سنوات سجنا 
نافذا إلطار بتهمة التحرش 

الجنسي على قاصرات 
كفيفات بتازة

 
قضت محكمة االستئناف بتازة ابتداءيا 
وتعويضا  ن��اف��ذا  سجنا  س��ن��وات  ب��ث��م��ان 
أستاذ  على  دره��م  أل��ف   30 يقدر ب  مدنيا 
املكفوفني  لرعاية  العلوية  املنظمة  مبركز 
وذل��ك  ت���ازة  بعمالة  ملحقا  موظفا  ب��ت��ازة 
ذوي  قاصرومن  عرض  هتك  جناية  بتهمة 
بالعنف )م��ع��اق(  اخل��اص��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
وتعود وقائع القضية إلى شهر يونيو من 
تزامن مع شهر رمضان  ال��ذي   2017 سنة 
حيث تقدمت تلميذة مبركز املنظمة العلوية 
تلتمس  العليا  ب��ت��ازة  امل��ك��ف��وف��ني  ل��رع��اي��ة 
رأسها  مسقط  تاونات  مدينة  إلى  تنقيلها 
ابنتها  مطالبة  على  والدتها  إصرار  وأمام 
ب��ت��ح��دي��د اس���ب���اب ط��ل��ب االن��ت��ق��ال ف��ج��رت 
عن  ألمها  باحت  عندما  القنبلة  التلميذة 
على  إص��راره��ا  وراء  احلقيقية  األس��ب��اب 
طلب االنتقال عندما صرحت لها أن أستاذ 
باملركز يتحرش بها جنسيا إسوة ببعض 
زميالتها ) 8 سنوات و 10 سنوات( بنفس 
امل��رك��ز وال��ل��وات��ي ب��دوره��ن اع��ت��رف��ن أنهن 
تعرضن للتحرش اجلنسي من طرف نفس 
األستاذ حيث كان هذا األخير يختلي بهن 
كل واحدة على حدة داخل إحدى القاعات 
املكفوفني  لرعاية  العلوية  املنظمة  مبركز 
بتازة العليا ليتقدم بعد ذلك أمهات وآباء 
تالميذ املركز بشكاية لدى اإلدارة والنيابة 
حيث  ب��ت��ازة  االستئناف  مبحكمة  العامة 
باشرت هذه األخيرة حترياتها في موضوع 

الشكاية.

إدانة قاتل أخيه بتازة العليا 
بعشر سنوات سجنا نافذا

محمد حارص

ادان������ت غ���رف���ة اجل���ن���اي���ات اإلب��ت��دائ��ي��ة 
الثالثاء  يومه  بتازة  اإلستئناف  مبحكمة 
املاضي ك.ب بعد مؤاخذته من اجل الضرب 
و اجلرح بالسالح املفضي الى املوت دون 
ظ��رف��ي سبق  اع��ت��ب��ار  دون  و  اح��داث��ه  نية 
االصرار و الترصد و عقابه عن ذلك بعشر 
سنوات سجنا نافذا مع الصائر مجبرا في 
االدنى. وذلك بعد متابعته الضرب واجلرح 
ال��ع��م��دي��ني ب��ال��س��الح م���ع س��ب��ق اإلص����رار 
والترصد املفضي إلى املوت دون نية احداثه.
وتعود وقائع احلادث إلى 8 شتنبر 2017 
عندما  العليا,  ب��ت��ازة  الكبشية  ب��ال��زاوي��ة 
بواسطة  م.ب  اخيه  طعن  على  ك.ب  أق��دم 
سكني بالقرب من أذنه اليسرى, تاركا إياه 
مدرجا في دمائه وهو يصرخ بأعلى صوته 
ال��ع��ائ��ل��ة. وي��ع��ود  أف����راد  إستنفر م��ع��ه ك��ل 
إلى مشادات كالمية وقعت  سبب احل��ادث 
بني م.ب الضحية وك.ب الذي دخل للبيت 
متأخرا وقام بإضاءة مصباح الغرفة التي 
يتقاسماها ببيت العائلة, فقام بنهره بعدما 
ايقظه من النوم, وعندما عاد النوم يغالب 
ضربة  توجيه  على  اجل��ان��ي  عمل  جفونه 
على حني غفلة منه وفر إلى مكان مجهول, 

قبل أن يعمل على تسليم نفسه للشرطة

رƒساء جماعات بتازة  يCعون أيدهم على قلوبهم بعدإحالة 
ملفات 125 رئيf جماعة على القCاء

الداخلية  وزير  أن  إعالمية,  مصادر  أوردت 
عبد الوافي لفتيت ينتظر فقط الضوء األخضر 
من اجلهات العليا قصد مباشرة مسطرة العزل 
 125 3 جهات, وإحالة ملفات  في حق رƒساء 
رئيس جماعة محلية على القضاء, بعد تقرير 

أجنزه املجلس األعلى للحسابات.
اخلبر,  أوردت  التي  امل��ص��ادر  ذات  وحسب 
ف���إن م��س��ط��رة ال��ع��رض ع��ل��ى ال��ق��ض��اء وال��ع��زل 
وكذلك  مهامهم,  م��ن  حاليني  رƒس���اء  ستطال 

املسؤولية في وقت سابق,  سياسيني حتملوا 
املجلس  قضاة  عنها  كشف  بإختالالت  وقاموا 

األعلى للحسابات
هذا وجتدر اإلشارة إلى أن املجلس اجلهوي 
للحسابات سبق له أن زار عذة حماعات ترابية 
قروية وحضرية بتازة للتدقيق في حساباتها 
من بينها من أبدى مجرد مالحظات في شأنها  
في حني أحال البعض منها على املجلس األعلى 

للحسابات .

ساكنة تازة لباشا املدينة: لúسn فشلت في التسيير
ح�����ذرت م���ج���ددا س��اك��ن��ة بعض 
عبراتصاالتها  تازة  االحياء مبدينة 
ملقر  وامل��ت��ك��ررة  العديدة  وزي��ارات��ه��ا 
اجلريدة من استمرارنزيف الفوضى 
مؤخرا  تفاقمت  التي  والعشوائية 
الباعة  ازدي��اد  ظاهرة  جراء  وبشدة 
املتجولني و«الفراشا« بكل من شارع 
فاس مرورا بأهم شارع حيوي يربط 
الكعدة  بحي  الفاسي  ع��الل  ش��ارع 
املتفرعة  األخ���رى  األح��ي��اء  وبباقي 
السعادة. وحي  العليا  وبتازة  عنه 
تصاعديا  م��س��ارا  ات��خ��دت  ظ��اه��رة 
خطيرا بعد محاولة سابقة محتشمة 
للسلطة احمللية لم تكن كافية لردعها 
يزد  لم  الذي  الشكلي  نظرالطابعها 
اجل��م��ي��ع اال اص�����رارا ع��ل��ى حت��دي 
هيبة الدولة لإلستيالء بالقوة على 
ما تبقى من نقط امللك العمومي من 
أرصفة وطرقات) الصورة( مبباركة 
م��ن ب��ع��ض اجل��ه��ات امل��ع��روف��ة,مم��ا 
ع��ق��د وب��ش��ك��ل غ��ي��رم��ع��ق��ول ح��رك��ة 
غالبا  تنتهي  التي  السيرواجلوالن 
ب��ح��وادث  امل��س��ت��ف��ز-  باختناقها   -
مبشادات  غالبا  حتسم  سيرخفيفة 
ومالسنات نابية حادة تتحول فيما 
الراجلني  بني  قوية  لشجارات  بعد 

وال��س��ائ��ق��ني وال���ب���اع���ة, ف���ي غ��ي��اب 
عن  املسؤولة  احمللية  للسلطة  ت��ام 
توفيرالنظام بالشارع العام...دون أن 
ننسى غياب املكتب املسيرللمجلس 
الذي  ومنتخبيه  بأعضائه  البلدي 
حاول أغلبه على مايبدو جتاهل األمر 
وعدم اخلوض في تنظيم ومعاجلة 
طويال. عمرت  التي  الظاهرة  ه��ذه 
ساكنة  فإن  مجتمعة  األسباب  لهذه 
تازة تطلق مجددا عبراجلريدة نداء 
إستغاثة إلى املسؤول األول بعاملة 
ت�����ازة م���ن أج����ل ال��ت��دخ��ل واع���ط���اء 
لوقف  للمسؤولني  الصارمة  أوامره 
ه����ذا ال��ت��س��ي��ب ع��ل��ى غ��رارح��م��الت 
ناجحة عرفتها بعض املدن املغربية
...,وملا ال - تضيف الساكنة ومعها 
بعض الفعاليات اجلمعوية- الوقوف 
مباغثة  مسائية  زي���ارة  ف��ي  بنفسه 
للقطاع ,حتى يقف على حقيقة هذه 
أبسط  على  أجهزت  التي  الفوضى 
احل��ق��وق واحل���ري���ات ال��ع��ام��ة التي 
املواطن,والتي  بها  يتمتع  أن  يجب 
يشعر   - ب��ت��وف��ره��ا   - ف��ع��ال  جتعله 
ب���امل���واط���ن���ة احل���ق���ة داخ������ل ب���ل���ده.
تازة ملطلبنا  فهل سيستجيب عامل 

تضيف ساكنة تازةاملتضررة ؟
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انتقل إلى دار البقاء أحمد 
وردي والد األستاذ عبداحلي 
تازة,  بهيئة  ال��وردي محامي 
اجلنازة  ص��الة  أقيمت  حيث 
يوم اجلمعة 9 مارس اجلاري 
راج��ع��ون,  اليه  وان��ا  لله  ان��ا 
ورزق أهله الصبر والسلوان 

وأسكنه فسيح جناته.

الفيسبوكية  ال��ت��دوي��ن��ات  م��ج��م��وع��ة  أف����ادت 
للشأن  ومتتبعني  جماعيني  مستشارين  من 

اإلقليمي  املجلس  أن  ت��ازة,  بإقليم  احمللي 
ل���ت���ازة وب���ع���ض اجل���م���اع���ات احل��ض��ري��ة 
سنة  خ��الل  ص��رف��ت  باإلقليم,  وال��ق��روي��ة 
يناهز  م��ال��ي��ا  مبلغا   ,)2017( واح����دة 
ضيوفها. إلط��ع��ام  سنتيم  م��ل��ي��ون   120

هذا  ص��رف  ت��ازة  بإقليم  نشطاء  واعتبر 
امل��ب��ل��غ خ���الل ال��س��ن��ة امل��ال��ي��ة امل��ن��ص��رم��ة, 

مساءلة خلطب هؤالء الرƒساء الذين ينتمون 
اإلصالحية؟؟؟؟  التقدمية  األح��زاب  إلى  جلهم 

النفقات  ترشيد  عن  باستمرار  تتحدث  التي 
العام  امل���ال  على حسن ص��رف  واحل���رص 
وفق قواعد احلكامة وغيرها من شعارات 
. املنتخبة  امل��ج��ال��س  امل��س��ي��رة  ال��ف��رق 
هؤالء  بعض  أن  الظرفاء,  أح��د  وعلق 
مناسبة  ك���ل  ف���ي  ي��ح��رص  ال���رƒس���اء 
اإلعالمي  ب“التطبيل  أسموه  ما  على 
ملنجزات باهتة من قبيل تدشني صنبور 
وغرس شجرة, وتسليم سيارة, رغم أن 
تكلفتها أقل من ما رصد لوجبات ”السمك 

والبسطيلة“ حسب تعبيرهم.

اِّـجالس اِّـنتخبة بإقليم تازة صرفت 120 مليون إلطعام ضيوفها

أغنام ترعى ÆÆÆفي حدائق الكلية 
املتعددة التخصصات بتازة

لم يجد راعي غنم مكانا لرعي اغنامه اال 
داخل الكلية املتعددة التخصصات مبدينة تازة 
أب��واب  بتأمني  املكلفون  احل��راس��ة  رج���ال 
اغ��ن��ام  راع���ي  ش��اه��دوا  اخل��ارج��ي��ة  الكلية 
وبالضبط  الكلية  داخ���ل  ب��أغ��ن��ام��ه  ي��س��رح 

عليها  ت���ص���رف  ال���ت���ي  ح��دائ��ق��ه��ا  داخ�����ل 
العام من ميزانية  امل��ال  أم��واال باهضة من 
ج���ام���ع���ة س����ي����دي م���ح���م���د ب����ن ع���ب���دال���ل���ه.
عميد  تربيتها  على  يشرف  أغنام  هي  فهل 

الكلية أم كاتبها العام أم ؟؟؟؟؟؟؟
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العتيقة  املدينة  تشهد   
ب��ت��ازة خ���ال ه���ذه األي���ام 
ان���ت���ش���ار م��ج��م��وع��ة م��ن 
اجل�����رذان وال��ف��ئ��ران مما 
الساكنة خصوصا  أزعج 
يسمع  ال���ائ���ي  ال���ن���س���اء 
صراخهن بني حني ألخر 
وق���ت ال��ص��ب��اح .وح��س��ب 
الظاهرة  هذه  أن  البعض 
راج��ع��ة ب��ال��درج��ة األول���ى 
ع���وام���ل منها  ع����دة  إل����ى 
األوراش  التخطيط  ع��دم 
واإلص���������اح���������ات ال���ت���ي 

ت��ع��رف��ه��ا امل��دي��ن��ة وأي��ض��ا 
يتركها  ال��ت��ي  األض������رار 
ال���ع���م���ال م���ن���ه���ا ت��ش��وي��ه 
وكسر فواهات قنوات واد 
احل���ار. وم��ن جهة أخ��رى 
ع������دوة ان���ت���ش���ار ظ���اه���رة 
األزب��ال التي تظل أحيانا 
منتشرة في األحياء .كما 
أن املنازل والدور املهدمة 
أيضا  ساهمت  واخلالية 
الظاهرة  هذه  انتشار  في 
ح���ي���ث أص���ب���ح���ت م��رت��ع��ا 

خصبا لهذه احليوانات.

المدينة العتيقة 
الممتلكات العامة بتازة تئن بالعابيثينبتازة تستغيث

 وسلوكات الفاشلين وأموال تهدر بالماليين
الكثير  أن  ت��ازة  مبدينة  املالحظ 
اإلعتداء  يتم  العمومية  املرافق  من 
عبث  خ���الل  م��ن  ب��ال��ت��ش��وي��ه  عليها 
عليها  بالكتابة  إما  املخربني  بعض 
السليمة  التربية  م��ع  يتنافي  مب��ا 
وإم����ا ب��ت��ك��س��ي��ر م��ص��اب��ي��ح اإلن����ارة 
ف��ي احل��دائ��ق أو  وتخريب األل��ع��اب 
وعدم  العامة  املياه  دورات  تخريب 
من  ذل��ك  وغ��ي��ر  بنظافتها  اإله��ت��م��ام 
م��ظ��اه��ر ال��س��ل��وك غ��ي��ر احل��ض��اري 
وأشكال العبث التي تقوم بها نسبة 
ال يستهان بها من املراهقني وأحيانا 
من بعض املواطنني الذين ال يبدون 

أي إهتمام وعناية بهذه املرافق.
ومن املالحظ كذلك أن هناك قناعة 
ل��دى  ومتخلفا  خ��اط��ئ��ا  ت��ص��ورا  أو 
أن مرافق  ي��رون  أنهم  البعض وهو 
بل  لهم  خاصا  ملكا  ليست  ال��دول��ة 
هي ملك للعامة ولذا فال يرون أهمية 

بها  واإلهتمام  ونظافتها  بصيانتها 
احلاجة  يؤكد  وه��ذا  ع��ام  ملك  ألنها 
إل�����ى ت���ع���زي���ز ال���ش���ع���ور اجل��م��اع��ي 
هي  العامة  امل��راف��ق  أن  باإلحساس 
م��ل��ك ش��خ��ص��ي ل��ك��ل م���واط���ن وأن���ه 
يتحمل مسؤولية العناية واإلهتمام 
عليها  واإلعتداء  التعدي  وع��دم  بها 

بأي شكل من األشكال.
ه���ذا وق���د ش��ك��ل ت��خ��ري��ب امل��راف��ق 
ظاهرة  سنوات  م��دى  وعلى  العامة 
عجزت اجلهات املسؤولة عن إيقافها 
رغ��م اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل واألم���وال 
املهدورة لكن اجللي في األمر أن يدًا 
حاجة  هناك  وأن  تصفق  ال  واح���دة 
ماسة إلى تكثيف اجلهود التوعوية 
املؤسسات  مختلف  بني  والتربوية 
وعلى رأسها املدرسة واألسرة لزرع 
والوطني  واألخالقي  الديني  الوازع 

في النفوس.

ال زالت الفعاليات اجلمعوية باقليم 
استمرار  في  السر  عن  تتساءل  ت��ازة 
اغالق دار الثقافة الوحيدة باملدينة,رغم 
احلاجة امللحة لهذا املرفق االجتماعي 

والثقافي املهم للساكنة.
الفعاليات  من  ملجموعة  سبق  وق��د 
ان ناضلت من اجل احداث دار للثقافة 
اب��ن��اء  م��ن  وامل��ث��ق��ف��ني  للثقافة  خ��دم��ة 
امل��ن��ط��ق��ة,وخ��ص��ص��ت ل��ه��ا اع��ت��م��ادات 
ال��ع��ام بحيث  امل���ال  م��ن  م��ال��ي��ة مهمة 
ك��ان��ت م��ت��ن��ف��س��ا ك��ب��ي��را ل��ل��رواد,ل��ك��ن 
ومب��ج��رد ح���دوث خ��الف��ات ب��ني عامل 
احلالي  والرئيس  السابق  تازة  اقليم 
باعتبار  للمدينة  احلضرية  للجماعة 
ه���ذا االخ��ي��ر ع��ض��وا مبجلس رع��اي��ة 
باقليم  والثقافي  االجتماعي  العمل 
الثقافة  دار  تسيير  على  املشرف  تازة 

حتى عمد العامل السابق على سحب جميع 
املوظفني واالعوان التابعني لالنعاش الوطني 

العاملني بالدار,مما تسبب في تعطيل انشطة 
الدار وبالتالي اغالقها متاما.

الثقافية,  اجلمعيات  واستغربت 
ل��ل��ح��ال��ة ال��ت��ي اص��ب��ح��ت ع��ل��ي��ه��ا دار 
احداثها  ت��اري��خ  ي��ع��ود  ال��ت��ي  الثقافة 
بضرورة  سنوات,وطالبت  عشر  ال��ى 
مختلف  الحتضان  بفتحها  االس���راع 
واجلهوية  احمللية  الثقافية  االنشطة 

والوطنية.
وتطالب اجلمعيات الثقافية كذلك من 
مختلف املتدخلني واجلهات املسؤولة 
مغلقة  ظلت  ال��ت��ي  الثقافة  دار  بفتح 
ف��ي وج��ه املثقفني  منذ ارب���ع س��ن��وات 
النقص  لتغطية  االق��ل  والشباب,على 
الثقافية,بحيث  الفضاءات  في  الكبير 
الى  بتازة  الثقافة  دار  بناية  حتولت 
اط���الل و«خ���رب���ة« ل��ت��ت��ح��ول م��ن نعمة 
واملثقفني  ال��س��اك��ن��ة  ع��ل��ى  ن��ق��م��ة  ال���ى 

خصوصا.

سوق اجلملة لبيع السمك بتازة

حسب تصريحاتهم 
وحسب الواقع

السوق  لبناء  دره���م  مليون   29 مبلغ  تخصيص  مت 
احلالي  لبيع السمك باجلملة مبدينة تازة.

التي  التعاون  اتفاقية  مبقتضى  مت��ت  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
خالل  األمريكية  املتحدة  وال��والي��ات  املغرب  بني  أبرمت 

شهر غشت من سنة 2007 .
تتوفر  الصحافة  على  توزيعها  مت  م��س��ودة  وحسب 
اجلريدة على نسخة منها يهدف مشروع إحداث سوق بيع 
السمك باجلملة  والذي كان موضوع اجتماع مبقر عمالة 
اجلماعة  ورئيس  العامل  إلى  إضافة  تازة حضرة  إقليم 
والتعاونيات  اجلمعيات  وب��ع��ض  للمدينة  احل��ض��ري��ة 
ممثلني عن املكتب الوطني للصيد البحري خالل األسبوع 
2012, إلى الرفع من االستهالك  األخير من شهر مارس 
بنية  وإحداث وخلق  ونواحيها,  باملدينة  للسمك  احمللي 
حتتية الكفيلة بضمان جودة األسماك وتأمني املراقبة مع 

توفير جميع شروط النظافة والسالمة.
على  احل��ال��ي  للسمك  اجلملة  س��وق  بناية  وتتخللت 
الثلج  لتصنيع  ومعامل  للتجميد  وغ��رف  للبيع  قاعات 
املرفق  هذا  سيؤمن  كما  املتحركة...  املعابر  من  والعديد 
طبعا  هذا  قار  شغل  منصب   50 حوالي  الهام  التجاري 

حسب املسودة دائما.

دار الثقافة مغلقة تتحول الى اطالل

تالميذ إعدادية موالي 
رشيد يحتجون على انتشار 
الباعة المتجولين بمحيط 
مؤسستهم التعليمية 

اإلعدادية موالي رشيد  الثانوية  تامذة  احتج 
بتازة   ملرات عديدة وفي أوقات مختلفة  معبرين 
عن سخطهم و رفضهم املطلق للوضعية الكارثية 
التعليمية  مؤسستهم  تعيشها  أص��ب��ح��ت  ال��ت��ي 
بسبب الباعة املتجولني ) بائعي املواد املستعملة 
خصوصا ( الذين يحجون كل يوم وطيلة األسبوع 
وال سيما ) اإلثنني والثاثاء واألربعاء( بل هناك من 
أخد موقعا رسميا بجنبات سور اإلعدادية ، حيث 
املخصصة  الفضاءات  و  األماكن  كل  استعمرت 
للتاميذ مما جعل املؤسسة تعيش في وسط سوق 
يومي يحج إليه آالف الساكنة مما يسبب أضرارا 
معنوية و مادية و إزعاجا كبيرا للتاميذ و الطاقم 
التربوي و اإلداري و يهدد سامتهم و أمنهم و 
األشجار  معها  أتلفت  و  مؤسستهم  معالم  شوه 
التي غرسها التاميذ علما أن السلطات احمللية و 
اإلقليمية لم حترك أي ساكن رغم تعدد مراسات 

جمعية اآلباء و األولياء في املوضوع.
و من بني الشعارات التي أصبحت متداولة بني 
إعدادية   بغينها  مابغينهاش جوطية   » التاميذ   
« وه��ذا خير شعار ميكن رفعه و التعبير به عن 

الوضعية املزرية …  

من صور معاناة املسافرين من ساكنة مدينة  تازة مع أعطاب القطار املتكررة
عبد السالم انويًكة

املدينة  ساكنة  فيه  تنتظر  ال��ذي  الوقت  في 
تهيئة شاملة حملطة القطار بها, وملوقع سككي 
وقد جتاوز  بغربها  البالد  تاريخي يصل شرق 
باملدينة وبدرجة  تليق  املائة سنة. تهيئة  عمره 
ت��ف��اع��ل س��اك��ن��ه��ا م���ع ف���اس ال��ق��ط��ب احل��ض��ري 
وخدمات  سككي  بخط  وتليق  واألق���رب,  األه��م 
احمللية.  التنمية  في  موقعها  من  ُمساهمة  نقل 
التازية  الساكنة  فيه  تنتظر  ال��ذي  الوقت  وف��ي 
بها  السككية  التحتية  البنية  يطبع  ما  جت��اوز 
من نواقص واختالالت, وحتقيق كهربة سككية 
وازدواجية اخلط الذي يصل فاس بوجدة عبر 
واألنفاق جتنبًا  للقناطر  تهيئة جيدة  مع  تازة, 
ألي���ة م��خ��اط��ر ال ق���در ال��ل��ه. وف���ي ال��وق��ت ال��ذي 
انطالق  مواقيت  إح���داث  الساكنة  فيه  تنتظر 
جديدة, تتناسب وحجم املدينة وطبيعة تفاعلها 
اجلهوي والوطني, عوض رحلة  وحيدة يتيمة 
الساعة  ع��ل��ى  ف���اس  ب��اجت��اه  ت���ازة  م��ن  تنطلق 
ي��وم, رحلة على  ك��ل  ال��س��ادس��ة وال��رب��ع صباح 
في  للساكنة  ومتنفسًا  هامة  قيمة  تشكل  علتها 
تنتظر  ال��ذي  الوقت  وف��ي  مبحيطها.  ارتباطها 
فيه املدينة التفاتة سككية تليق بها, إسوة مبا 
بكثير  أقل  منها  البعض  أخرى  مدن  في  حصل 
منها  حجمًا وحركية وموقعًا... خاصة وأن تازة 
َا  املدينة واالقليم هي بارتباط وثيق مع فاس, ملمِ
ال��ب��ن��ي��ات الصحية  ف��ي  ن��ق��ص  م��ن  ب��ه��ا  يسجل 
ومن  وال��ع��ام��ة,  منها  اخل��اص��ة  واالستشفائية 
والتأهيل  والتكوين  التعليم  بنيات  في  نقص 
من معاهد وكليات ومدارس عليا ومراكز تكوين 

نوعية ذات قيمة حديثة ووظيفية.
     أم���ام ك��ل ه��ذا وذل���ك م��ن أح���الم املدينة 
ما يسجل  وأم��ام  الزمن,  من  عقود  منذ  وأهلها 
من إقبال كبير على انطالقة القطار باجتاه فاس 
صبيحة كل يوم. الرحلة التي ميألها في الغالب 
األعم مسافرون لهم ارتباط بخدمات اجتماعية 
وجتارية وترفيهية... من صحة وتعليم وإدارة 
ون��ق��ل ج��وي وغ��ي��ره��ا م��ن األن��ش��ط��ة املتمركزة 
من  الواقع  هذا  كل  أمام  بفاس عاصمة اجلهة. 
بني  القطار  عبر  التنقل  على  تازة  إقبال ساكنة 

انطالقات  إض��اف��ة  وع���وض  ي��وم��ي��ًا,  املدينتني 
ج��دي��دة م��ن ت���ازة ب��اجت��اه غ��رب ال��ب��الد عمومًا 
القطار  وفاس حتديدًا. وعوض جتويد خدمات 
وعوض  التوقيت,  احترام  على  أكثر  باحلرص 
حتفيز املواطنني لالقبال على القطار واالستفادة 
من خدماته كوسيلة نقل آمنة... يفاجأ هؤالء من 
فاس,  ت��ازة  عبر خط  أثناء رحالتهم  حني آلخر 
باختالالت وأعطاب تقنية جتعل  القطار يتوقف 
ا يحصل  أحيانًا في نقاط خطيرة. كما بالنسبة ملمِ
القياسي,  بطولها  تتميز  ما  بقدر  أنفاق  داخ��ل 
لطابع  ن��ظ��رًا  ف��اس  ت��ازة  تكثر مبقطع  م��ا  بقدر 

املنطقة اجلبلي الصعب. 
     ف��ي ه��ذا االط���ار ت��ع��رض ال��ق��ط��ار ال��ذي 
والربع  السادسة  الساعة  على  تازة  من  ينطلق 
صباحًا باجتاه فاس  مؤخرا, لعطب تقني جعله 
بالطريق  اخل��اص��ة  األداء  محطة  ق��رب  يتوقف 
السيار غرب تازة. بحيث أمام طول مدة التوقف 
التي قاربت الساعة ونصف وبعد طول انتظار 
واحلالة هاته, اضطر عدد من املسافرين للنزول 
اللتزاماتهم  نظرًا  بديلة.  نقل  وسيلة  عن  بحثًا 
الطبية  خاصة  املواعد,  من  بعدد  وارتباطاتهم 
اجلوي  بالنقل  املتعلقة  وتلك  منها  والصحية 
ع��ب��ر م��ط��ار ف���اس وال����دار ال��ب��ي��ض��اء. ول���م يجد 
هؤالء أمامهم سوى االصطفاف بجوار الطريق 
ال��وط��ن��ي رق��م 6, واالع��ت��م��اد على األت��وس��ت��وب 
النقاد ما ميكن إنقاذه وحتى ال تذهب مصاحلهم 
اجلهات  تتخذ  أن  قبل  ه��ذا  ال��ري��ح.  مهب  م��ع 
احلديدية  للسكك  الوطني  املكتب  ع��ن  املعنية 
وببطيء  عكسيًا  القطار  إرج���اع  ق��رار  محليًا, 
طبيعة  أن  علمًا  جديد,  من  تازة  محطة  باجتاه 
العطب الذي أصيبت به القاطرة كونها لم تعد 
ق���ادرة للسير ال��ى األم���ام ب��ل فقط ال��ى ال���وراء. 
عندما  بسالم  انتهت  التدخل  عملية  أن  ورغ��م 
مت��ت ال���ع���ودة ب��ال��ق��ط��ار ال���ى نقطة ان��ط��الق��ت��ه, 
الستكمال  احتياطية  قاطرة  إع��داد  مت  وعندما 
والنصف  الثامنة  الساعة  ح���دود  ف��ي  الرحلة 
تقريبًا. فإن عددًا من املسافرين فضل استرجاع 
الرحلة,  عن  واالستغناء  النقدية  تذاكرهم  قيمة 
لتسوية  القطار   تأخر  بورقة  طالب  من  ومنهم 
وضعياتهم لدى مؤسسات يعملون بها أو التي 
كانوا يرتبطون بها مبواعد محددة....., ومنهم 
منت  على  استكمال سفرها  فضلت  عريضة  فئة 

ه��ذا ال��ق��ط��ار ب��اجت��اه ف���اس. ي��ذك��ر ويسجل أن 
اجلهة املشرفة على محطة القطار بتازة على إثر 
ما حدث, متكنت من خالل حسن تواصلها من 
وانفعاالتهم, خالل  املسافرين  فعل  ردود  تدبير 
الفترة التي قاربت النصف ساعة التي كان يتم 
الرحلة  ان��ط��الق  أج��ل  م��ن  القاطرة  إع���داد  فيها 
ف��ي وسط  القطار  ل��و وق��ف  ف��م��اذا  م��رة ثانية.  
نفق اطواهر السككي,؟ النفق الذي يعد األطول 
وطنيًا والذي يسير فيه القطار ملدة خمس دقائق 
تقريبًا, وماذا عن مصالح والتزامات املواطنني 
مرة,؟  كل  املتكررة  األعطاب  هذه  مع  املسافرين 
الذي  واالقليم  املدينة  لهذه  االلتفات  يتم  ومتى 
أعطى الكثير ولم يأخذ إال القليل منذ االستقالل 
االقتصاد وال  التحتية وال  البنيات  ال من حيث 
إحداث  ي  التفكير  يتم  ومتى  ...,؟  وال  التنمية 
مواقيت ان��ط��الق ج��دي��دة م��ن ت��ازة جت��اوب��ًا مع 
حاجيات مواطنني في النقل والتنقل.. وجتاوبًا 
من  املنشودة  واجلهوية  اجلهة  تقتديه  ما  مع 

انفتاح وتقاسم لألدوار والتنمية ...؟       

مشاريع حماية تازة من الفيضانات فاشلة و السكان يعانون مع كل زخة مطرية
رغ���م أن ال��ت��ازي��ني ك��غ��ي��ره��م م��ن امل��غ��ارب��ة 
كانوا ينتظرون بفارغ الصبر هطول االمطار 

أنهم  إال  موعدها,  عن  تأخرها  بعد 
لذلك  اآلن  نفس  ف��ي  يستعدون 

ال���ك���اب���وس ال������ذي ي��راف��ق��ه��ا 
ملعظم  ال��س��ي��ول  ب��اج��ت��ي��اح 
الطرق و األحياء و كأن قدر 
فوق  تطفو  ان  املدينة  ه��ذه 

املاء مع كل زخة مطرية…
القضية  ه��ذه  ف��ي  املثير 

ان السلطات إستثمرت مئات 
م��ش��اري��ع حماية  ف��ي  امل��الي��ني 

أن  دون   الفيضانات  م��ن  املدينة 
ه��ذه  و وس���ط   , ك��ث��ي��را   ال��وض��ع  يتغير 

شارع  يبقى  مرة  كل  نعيشها  التي  الفوضى 

م����والي ي��وس��ف و م��دخ��ل ت����ازة  م��ن اجلهة 
السيول  ان  و  خاصة  ت��أث��را  األك��ث��ر  الغربية 
تأتي معها باالزبال املتجمعة في أحياء 
تازة  الهامشية كالسعادة والربايز 

والكوشة  و  و غيرها…
تتهيأ  التي  تازة  فإن  عموما 
امل��دن  تضاهي  مدينة  تصبح 
امل���ج���اورة ك��ف��اس ووج�����دة ال 
مستويات  ألدن��ى  تفتقر  ت��زال 
كما  الفيضانات  م��ن  احلماية 
نوع  م��ن  ل��ك��ارث��ة  ان��ه��ا مرشحة 
اي حلظة   في  و   2008 فيضانات 
إذا ل��م ت��ب��ادر ال��س��ل��ط��ات امل��س��ؤول��ة 
جدي  بشكل  لكن  حمايتها  و  املدينة  لتهيئة 

هذه املرة.
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حدائق تازة  فقدت وظيفتها الترويحية، وأصبحت محج المنحرفين والمجرمين وقطاع الطرق
حت��ول��ت ح���دائ���ق ت�����ازة  إل����ى شبه 
ومتعاطي  باملشردين  تعج  معسكرات 
بدأت  وبذلك   , الطرق  وقطاع  الكحول 
وج��وده��ا,  م��ن  احلقيقية  الغاية  تفقد 
املؤهلة  الفضاءات  نطاق  عن  وتخرج 
األنفاس  أخ��ذ  أو  النفس  عن  للترويح 
حتت طالل اشجارها,واستنشاق أريج 

أزهارها,
احلدائق  أغلب  أن  ذلك  من  واألنكى 

بتازة  توجد مبواقع يؤمها
فئات عريضة من املواطنني  , وغالبا 
م��ا أص��ب��ح��ت خ���الل ال��س��ن��ني األخ��ي��رة  

الى  بالنظر  الطبقات  ه��ذه  ع��ن  تغيب 
حال و واقع هذه احلدائق وما يجري 
فيقعون  وفوضى,  تسيب  من  داخلها 
ضحايا عصابات إجرامية, ومنحرفني 

ومشردين,
وم��ن ب��ني احل��دائ��ق ال��ت��ي أصبحت 
ل���دن متعاطي  ش��ب��ه م��س��ت��ع��م��رات م��ن 
املقابلة  احلديقة  وامل��خ��درات,  الكحول 
موريطانيا  وح��دي��ق��ة   , ت���ازة  ل��ع��م��ال��ة 
الكعدة   وحديقة   , للمسجد  احمل��ادي��ة 
وكذا احلديقة احملادية حلي بيت غالم 
عليها  صرفت  التي  البلدية  وحديقة 

  2005 سنة  لتازة  احلضرية  اجلماعة 
تندب  االن  أصبحت  ال��دراه��م  م��الي��ني 
حضها إسوة بباقي احلدائق األخرى.

األم��ن��ي��ة  احل����م����الت  أن  وي����الح����ظ 
من  احلدائق  لهذه  املباغثة  والزيارات 
لدن عناصر األمن , بدأت تفقد قوتها, 
ول����م ت��ع��د ت��ث��ي��ر اخل�����وف ف���ي ن��ف��وس 
يتم  حيث  احل��دائ��ق,  ه��ذه  مستوطني 
اعتقالهم صباحا, فتجدهم وقد عادوا 
إلى مواقعهم بعد ساعات متعددة, وهم 
استهالكهم  مواصلة  على  عزما  أكثر 

للكحول واعتراض سبيل املواطنني.

أم تلميذة

إن ظاهرة اإلكتضاض أو¢اّدَحاس¢,ال يكون 
إال في احلجرات الدراسية,كما ميكن أن يكون 
الطوبيس,أو  احلضري   النقل  حافالت  في 
النقل املزدوج أو اخلطاف��������ة,وما إلى ذلك...

ولكن عندما يقتضي األمر بهذه الظاهرة 
,أن ت��س��ود وت��ع��م وس��ائ��ل ال��ن��ق��ل امل��درس��ي 
اخلصوصي,فهذه هي الطامة الكبرى.أليس 
هذا بعيب وعار وغير مسؤول من أصحاب 

هذه املدارس؟
لقد أصبح التالميذ داخل السيارة,وكأنهم 

سواقة ,أوجمهورمشجع لكرة القدم,
ملاذا اآلباء واألمهات أخدوا أوالدهم إلى 

تلك املدارس؟أليس من أجل توفير تعليم 
باملدارس  اإلكتضاض  من  متميز,وهروبا 

العمومية؟
ول��ك��ن ه���ذه امل����دارس ل��م ت��رح��م ه��ؤالء 
األطفال األبرياء,فإنها جتمعهم من األحياء 
,وكأنها جتمع اخلرفان للذهاب بهم إلى 
السوق وليس إلى املدرسة, ال سيما وأن 
تتوفي  اخلصوصي  التعليم  مدارس  جل 
على حافلتني أوثالثة  للنقل املدرسي على 

أكبر تقدير. 
التربية  ل���وزارة  اإلقليمي  املدير  أيها 
الوطنية بتازة أيها  املسؤولون عن هذه 
األطفال,وكفاكم  ه��ؤالء  إرحموا  امل��دارس 

التفكير في الربح فقط.
ودمتم ساملي����ن...؟

فالشات

حبضور رئيس احلكومة
توقيع كتاب » المنافسة 

في السوق العقارية 
بالمغرب« لمبروك عامر

على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته 
الفدرالية الوطنية للوداديات السكنية باملغر« حول 
موضوع السكن التضامني يومي السبت واألحد 
24 و25 فبراير اجلاري - وقيع كتا« ò املنافسة 

في السوق العقارية باملغر«« للدكتور عامر مبروك 
إطار بالوكالة احلضرية لتازة وذلp بحضور سعد 

الدين العثماني رئيf احلكومة ووزير إعداد الترا« 
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة وثلة من 

األطر املختصة الوطنية والعاملية وعدد من ممثلي 
الوداديات السكنية 0ختلn أنحاء املغر«.

قريبا بناء مسبح مغطى 
نصف أولمبي بتازة

صادق املجلf اجلماعي ملدينة تازة 
صبيحة يوم الثاثاء 20 فبراير اجلاري 
0ناسبة اتعقاد اجللسة الثانية من دورة 

فبراير 2018 على اتفاقية شراكة بني 
اجلماعة احلضرية لتازة ونادي الصداقة 

 nالتازي للسباحة لبناء مسب` مغطى نص
أوملبي بجانب املسب` البلدي احلالي .

وسيكون هذا املشروع األول من نوعه الذي 
سيتم إحداثه 0دينة تازة.

أيها املدير اإلقليمي لوزارة التربية الوطنية بتازة  إرحموا هRالء التالميذ

السكان يشتكون من 
سلبيات عمليات الحفر؟!

 
العديد من السكان 
يعانون إزاء عمليات 
احلفر التي تستهدف 
األرص���ف���ة وال���ط���رق 
امل�����ج�����اورة ألب�����واب 
م����ن����ازل����ه����م, ح��ي��ث 
ُت����راك����م ال���ش���رك���اُت 
امل��ك��ل��ف��ة ب��األش��غ��ال 
واألتربة  احل��ج��ارة 
الناجتة  واألوح��ال 
التساقطات  بفعل 
امل������ط������ري������ة, ب��ني 
واألخ���رى,  الفينة 
مم��ا ُي��ق��ل��ق راح��ة 
وينغص  السكان 
عيشتهم  ع��ل��ي��ه��م 

خاصة وأن أشغال اإلصالحات 
الترقيعية تدوم طويال, مع ترك احلفر مهملة, عكس بعض 
املناطق الراقية, التي تعرف عمليات احلفر مبوازاة مع 
إصالحها في وقت قصير, وكمثال على ذلك, نذكر شارع 
م��والي يوسف  و ش��ارع   ع��الل الفاسي  وح��ي القدس 
الكوشة ودوار اجلديد والسعادة ومناطق أخرى,  وحي 
 , ج��رادي  وب��ني   , الطيران  ق��در سكان حي ساحة  بينما 
أن يعانوا حتت رحمة  الشركة  صاحبة االمتياز  التي 
تقوم بتطبيق ما عليها من مهام, دون أن تعرف الطرق 
والشوارع عمليات إعادة الترصيف بشكل جيد وفي مدة 

زمنية يسيرة°؟
في  احلق  لها  ليس  املهمشة  األحياء  هذه  سكان  فهل 
إصالحات جيدة تهم طرق وشوارع أحيائها, مع احترام 

املدة الزمنية؟

ي��ع��ي��ش س��ك��ان أح���ي���اء م��دي��ن��ة ت���ازة  
رع���ب���ا ح��ق��ي��ق��ي��ا, وذل�����ك ف���ي أع��ق��اب 

تشهدها  التي  املطرية  التساقطات 
امل��دي��ن��ة وخ���اص���ة ب��ع��ض أح��ي��اء 
والكعدة   احلسني  كاحلي  املدينة 
وشارع طريق الوحدة ودوار عياد  
وغ��ي��ره��ا م��ن ال���ش���وارع, وت���ؤدي 
إستيعاب  عدم  األمطارأثناء  هذه 

إلى  لها  الصحي  ال��ص��رف  ق��ن��وات 
لهذه  املجاورة  املنازل  داخل  تدفقها 

البلوعات التي غالبا ما تتطاير.
مم���ا ي��ج��ع��ل امل���واط���ن���ني امل��ت��ض��ري��ني 

يلتجؤون إلى إبتكار أساليب للحد من تدفق مياه 

الصرف الصحي إلى منازلهم كتعبئة 
مخافة  األب��واب  عند  الرمل  أكياس 
دخول هذه املياه إليها واملداومة 
عدم  على  للحرس   أحيانا  ليال 

حتول منازلهم إلى برك مائية.
وح��س��ب ال��س��ك��ان ف��إن تدفق 
تصريفها  وع��دم  األم��ط��ار  مياه 
ع��ب��ر ق��ن��وات��ه��ا ي��ج��ع��ل��ه��م عند 
ت��ه��اط��ل األم���ط���ار ي��ع��ي��ش��ون في 
تخلفها  ملا  نظرا  دائم  وقلق  خوف 
م��ن خ��س��ائ��ر ع��ل��ى األث����اث امل��ت��واج��د 
باملنازل والرائحة النتنة التي تنبعث من 

هذه البلوعات.

أعطاب بقنوات الصرف الصحي بتازة
من سلبيات تفويت قطاع الصرف الصحي إلى وكالة بيع املاء بتازة

الساكنة تعيg رعبا حقيقيا كل فصل 2طر

تازة في حاجة إلى تشييد 3 مراكز صحية حضرية بصفة مستعجلة
د.يحيى لكرامي

عرفت مدينة تازة في السنوات األخيرة 
 p��ت��ط��ورا ع��م��ران��ي��ا و دمي��وغ��راف��ي��ا ،و ذل
التطور  امل��غ��رب��ي��ة.ه��ذا  امل���دن  بباقي  اس���وة 
أصب`  حضرية،  أحياء  ع��دة  ظهور  رافقه 
،لتحسني  لها  توفير مراكز حضرية  لزاما 
العر÷ الصحي لساكنتها و للمدينة ككل.
ح��ي��ث ي��ج��ب ب��ن��اء م��رك��ز ص��ح��ي حضري 

املنتزه ،حي &زئة أمني.كما يجب  ألحياء 
تشييد مركز آخر ألحياء األمل ،النهضة و 
البحرة، و أخيرا بناء مركز ألحياء الكوشة 

و  جنان البردعي.
ب��ن��اء ه��ات��ه امل��راك��ز و م��ده��ا ب��االط��ر و 
على  الضغط   nتخفي ش��Qن��ه  م��ن  امل��ع��دات 
املراكز الصحية للقد”، املسيرة 2 ،طريق 

الوحدة و با« طيطي.
كما أنه يجب تشييد مستشفيات محلية 

بكل من اكنول، واد امليل و تاهلة،الشيء 
افضل  خ��دم��ات  تقد.  م��ن  ال��ذي سيمكن 
في  انه سيساهم  كما  امل��دن  هاته  لساكنة 
تخفيn الضغط على مستشفى ابن باجة 
 hالفح يحتاÃ جلهاز  ب��دوره  الذي  بتازة 
)IRM( ح��ت��ى ال  امل��غ��ن��اط��ي��س��ي  ب��ال��رن��ني 
بحوالي  امل��ق��درة  اإلق��ل��ي��م  س��اك��ن��ة   nتتكل
600000 نسمة عناء التنقل لفا” إلجراء 

.hذات الفح

العلم وطني
العمومية  املؤسسات  بعض  أصبحت  نوعها  من  سابقة  في 
ت��ازة  مؤخرا بدون أعام وطنية  وهو األمر الذي أثار  0دينة 
استنكر  الذي  العام احمللي  ال��رأي  لدى  التساƒالت  من  العديد 
بشدة غيا« العلم الوطني عن هذه املؤسسات الرسمية التابعة 
للدولة املغربية وحالته  ò املبهدلة ( تارة ممزق وتارة أخرى فقد 
لونه األحمر ...    أو وضعه في أماكن ال تليق به ، هذا في حني 
ذهب لبعض إلى املطالبة بفت` حتقيق جدي حول هذه الظاهرة 

الشاذة التي باتت تعرفها هذه املؤسسات خصوصا في ظل الوضعية اإلستثنائية التي مير بها املغر« في 
ظل استمرار أعداء الوحدة الترابية في زرع فتيل التفرقة بني الشعب املغربي الواحد

ما الهدف من تخريب طرقات مدينة تازة بعد إصالحها باملاليير؟؟؟؟؟؟
ال��س��ن��ني األخ��ي��رة  ف��ي  ت���ازة  اكتسبت م��دي��ن��ة 
الرئيسية  الطرق  حلة جديدة بعد أشغال تزفيت 
ساكنة  ك��ان��ت  وإذا   . الساخن  بالزفت  للمدينة 
املدينة قد استحسنت هذه العملية رغم التحفظات 
الكبيرة حول طريقة التزفيت التي سنعود اليها 
إقدام أصحاب  الحقا, فان مايثير االمتعاض هو 
بعض العمارات في طور البناء والوكالة املستقلة 
لتوزيع املاء والكهرباء واتصاالت املغرب بتخريب 
التزفيت.  من  استفادت  التي  الطرقات  من  كثير 
وإذا ك��ان��ت ل��ه��ذه امل��ص��ال��ح م��ب��ررات��ه��ا ب��دع��وى 

هذا  ف��إن  امل��واط��ن��ني  وخ��دم��ة   , العامة  املصلحة 
اجلماعة  مصالح  مع  تنسيقها  ع��دم  لها  اليشفع 
ملصداقية  ضمانا  امل��ش��روع  صاحبة  احلضرية 
هذا البرنامج , إذ ال يعقل أن يتم تزفيت الطريق 
املصلحة  بدعوى  املساء  في  لتحفر  الصباح  في 
عشوائية  فيها  االش��غ��ال  طريقة  ان  كما  العامة, 
الذين تضايقوا من هذه  وعدم احترام املواطنني 
الراجلني,  او  السيارات  مستعملي  سواء  احلفر 
أما املقاولون الذين يشرفون على بناء العمارات 
ف��ق��د أق���دم���وا ع��ل��ى ق��ط��ع ال��ط��رق امل��زف��ت��ة حديثا 

واملجاورة لعماراتهم على املارة والسيارات ملدة 
تزيد عن الشهرين بدعوى حفر الطريق ملد قنوات 
ال��واد احل��ار, ومبجرد االنتهاء من عملية احلفر 
والتخريب يتركون الطرق مخربة ملدة حتى بعد 
االنتهاء من عملية البناء , وعند استفسارهم عن 
سبب عدم إصالح احلفرة وإعادة احلالة ملا كانت 

عليه سابقا يردون بانهم أدوا ثمن ذلك  ملصالح
من  يوجد  .هل  السؤال  ويبقى  نقدا.  البلدية 
كان  واذا  ؟  باملدينة  امل��ص��ال��ح  ه��ذه  ب��ني  ينسق 

موجودا فمتى سينهض من سباته؟
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راس���ل���ت اجل��م��ع��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة حل��ق��وق 
للمجلس  األول  ال��رئ��ي��س  ب��ت��ازة  اإلن��س��ان 
حتقيق  فتح  أج��ل  من  للحسابات,  األعلى 
في ما أسمته اجلمعية ”خروقات وقضايا 
فساد شهدتها بلدية تازة وباقي املجالس 
تسعة  ف��ي  وخلصتها  ب��اإلق��ل��ي��م,  احمل��ل��ي��ة 

نقط.
ومن بني اخلروقات التي تؤكد اجلمعية, 
هناك ”اختالالت في مجال العمران باملدار 

احل��ض��ري وامل��راك��ز ال��ق��روي��ة ال��ت��ي كانت 
م��وض��وع ش��ك��اي��ات م��ن ط��رف امل��واط��ن��ني, 
خاصة  املنتخبة  امل��ج��ال��س  ال��ت��زام  وع���دم 
التنموية  امل��ش��اري��ع  ب��إجن��از  ت���ازة  ب��ل��دي��ة 
الكوشة  أح��داث  بعد  برمجتها  متت  التي 
2012, وال��ت��ي خ��ّص��ص��ت ل��ه��ا اع��ت��م��ادات 

مالية مهمة.
املراسلة عن تعثر مجموعة من  وأكدت 
بيها  من  واالجتماعية,  التنموية  املشاريع 

الطريق  القطار,  محطة  الرحية,  )الطاقة 
ال��س��ري��ع ت����ازة احل��س��ي��م��ة…(, ف��ض��اًل عن 
الشفقات  م��ن  مجموعة  شابت  اخ��ت��الالت 
العمومية )التشوير الطرقي(, وكذا تفويت 
من  لعدد  الصناعي  باحلي  أرضعية  يقع 
أس��اس  على  رم��زي��ة  بأثمنة  املستثمرين 
إنشاء وحدات صناعية المتصاص البطالة 

والتي استغلها أصحابها لغايات أخرى.
األعلى  املجلس  رئيس  اجلمعية  ودعت 

ف���ي تفويت  ال��ت��ح��ق��ي��ق  إل���ى  ل��ل��ح��س��اب��ات 
التزامها  وم��دى  املقالع  استغالل  رخ��ص 
للقوانني  واح��ت��رام��ه��ا  التحمالت  بدفاتر 
املعمول بها واحلفاÿ على البيئة وسالمة 
املواطنني, كما أكدت وجود ”اختالالت“ في 
بعض املناطق القروية التي لم تستفد من 
القروي,  العالم  لكهربة  الوطني  البرنامج 
في  بالتحقيق  نفسه  ال��وق��ت  ف��ي  مطالبة 

االستغالل املفرط للملك الغابوي.

اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان الدريس جطو:

بلدية تازة وباقي املجالf التابعة لها فيها فساد وšروقات كبيرة 
وšاصp تفت` %قيق

أوسمة ملكية لـوجوه 
نسائية تــــازية في مناسبة 

اليوم العالمي للمرأة

 8 يوم  ال��ذي يصادف  للمرأة  العاملي  باليوم  احتفاء 
مار” من كل سنة ،وتخليدا لهذا اليوم،  شهدت رحا« 
العليا   ب��ت��ازة   ) ال��ري��`  ب��ا«   ( امل��واط��ن  قاعة فضاء دار 
،تنظيم حفا فنيا وثقافيا متنوعا ، وذلp بعد زوال يوم 

اخلميf 08 مار” 2018.
للتنمية  النسائية  (اخلنساء  جمعية   نظمته  احلفل 
بتازة  الوطني  التعاون  مندوبية  مع  )بتعاون  اإلجتماعية 
باليوم  واحتفاء  ملكية  بQوسمة  محليات  نساء  لتوشي` 

العاملي للمرأة . 
وقد شملت التوشيحات كل من املوظفتني ò نزهة بن 
ثابت òو ò نعيمة شديد ò من درجة استحقاق وطني ) 
الدرجة الثانية( اعترافا لهما ملا قدماه من خدمات طيلة 

مسارهما املهني  بذات املندوبية . 
وق��د ع��رف ه��ذا احل��ف��ل ح��ض��ور امل��ن��دو« اإلقليمي 
واحمللية  اإلقليمية  السلطة  ممثلي   ، الوطني  للتعاون 
املدني  املجتمع  ،فعاليات  احلضرية  اجلماعة  ،ممثلو 
،فضا عن بعض رجال الصحافة واإلعام  ، بعدما - 
افتتاحه 0عر÷ للمنتوجات املنجزة من طرف املتدربني 

باملؤسسة آنفة الذكر. 
وعاقة باملوضوع ، فقد تضمن ذات احلفل مجموعة 
من الفقرات الفنية املتنوعة، كانت البداية مع آيات بينات 
من الذكر احلكيم ثم النشيد الوطني ، وصات غنائية  ، 

سكيتشات وعرو÷ أزياء وغيرها .... 
وفي كلمة باملناسبة ألقاها املندو« اإلقليمي للتعاون 
أهمية  إل��ى  فيها  أش��ار   ،  ò العمارتي  حكيم   ò الوطني 
مكانة املرأة في املجتمع ودوره��ا في  شتى املجاالت ، 
التنمية املجتمعية  وما تؤديه من أدوار فاعلة في عملية 
وحت��م��ل امل��س��ؤول��ي��ات م��ع أخ��ي��ه��ا ال��رج��ل . م��ب��رزا في 
ارتباطا  مرتبط  مجتمع  أي  ت��ق��دم  ان   ، نفسه  ال��ش��Qن 
في  املشاركة  على  وقدرتهن  النساء  تقدم  0��دى  وثيقا 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، وبقضاء هذا املجتمع 
 nعلى كافة أشكال التمييز ضدهن مايساهم في تخفي
 nالضغو◊ والتناقضات التي تواجهها )املرأة( في مختل

امليادين...
 Ãت��ق��د. ش��واه��د ال��ت��خ��ر - ، p���ب���امل���وازات م��ع ذل
 aالطب وك��ذا  والديكور  اخلياطة   ، احلاقة  شعبة  لطلبة 

واحللويات ملوسم سنة 2016، 2017.
æ الصديق اليعقوبي

سعيد دحو والحاج بورداية ضمن تشكيلة 
المكتب الجهوي لحزب الحركة الشعبية

 بجهة تازة فاس مكناس

 17 , اليوم السبت  شهدت  إحدى قاعة االجتماعات بطريق إميوزار مبدينة فاس  
فاس  ت��ازة  بجهة   الشعبية  احلركة  املؤمتر اجلهوي حلزب  فعاليات  اجل��اري,  م��ارس 

مكناس “ حتت شعار  بحضور رئيس احلزب امحند العنصر. 
وحضر فعاليات املؤمتر اجلهوي الذي نظم حتت شعار » جهتنا .. مستقبلنا« عدد من 
أعضاء املكتب السياسي حلزب احلركة الشعبيةª باإلضافة إلى حضور وازن ملناضلي 
ومناضالت احلزب بأقاليم اجلهة  من بينها إقليم تازة  رƒساء املكاتب اإلقليمية للحزب 

ورƒساء اجلماعات الترابية املنتمني للحزب   
املؤمتر اجلهوي األول للحزب خالل السنة اجلديدة اعتبره مناضالت ومناضلو حزب 
احلركة الشعبية  هاما جدا, حيث إستعرض عدد منهم املشاكل اإلجتماعية واإلقتصادية 
التي تتخبط فيها اجلهة, مطالبني من رئيس احلزب اإلهتمام بإقليم تازة, إضافة إلى 

إستعراض عدد منهم للمشاكل التنظيمية للحزب على املستوى احمللي واإلقليمي 
وقد أسفر املؤمتر اجلهوي للحزب عن جتديد املكتب اجلهوي للحزب الذي انتخب 
ضمن هياكله كل من سعيد دحو واحلاج بورداية املستشاران اجلماعيان بجماعة تازة  

وعادل لشهب الكاتب االقليمي للشبيبة احلركية فرع تازة.

منير سراج

انعقد مبقر املديرية اإلقليمية لوزارة الثقافة 
واالتصال – درب كناوة تازة العليا - اجلمع 
العام العادي من أجل جتديد املكتب وذلك يوم 
األربعاء 31 يناير 2018 على الساعة الثالثة 
م��س��اء ح��ض��ره إل��ى ج��ان��ب امل��دي��ر اإلقليمي 
الثقافة  قطاع   – واالت��ص��ال  الثقافة  ل���وزارة 
- و ممثل السلطة احمللية وكل من السادة: 
للنقابة  ال���ع���ام  األم����ني  ب��وح��س��ني  م��س��ع��ود 
امل���غ���رب���ي���ة مل���ه���ن���ي���ي ال����ف����ن����ون ال����درام����ي����ة
السيد عضو املكتب املركزي إبراهيم املصدق
شرع  القانوني  النصاب  م��ن  التأكد  وب��ع��د 
األدب��ي  التقريرين  ت���الوة  ف��ي  ال��ع��ام  اجل��م��ع 
امل��ص��ادق��ة  و  مناقشتهما  ب��ع��د  و  امل��ال��ي,  و 

ع��ل��ي��ه��م��ا ب���اإلج���م���اعª ق����دم امل��ك��ت��ب ال��ق��دمي 
إلى  العام  انتقل اجلمع  استقالته. وإثر ذلك 
التراضي  املكتب اجلديد عن طريق  انتخاب 
واح��د  بعضو  جمعية  ك��ل  متثيل  مت  ح��ي��ث 
داخ���ل ال��ن��ق��اب��ة وه���و ع��ل��ى ال��ش��ك��ل ال��ت��ال��ي:
ال���ص���ف���ة داخ������ل امل���ك���ت���ب االس������م وال��ن��س��ب
ال���������رئ���������ي���������س م������ح������م������د ب����ل����ه����ي����ص����ي
ب���ن���ك���ي���ران ال�����دي�����ن  ن�������ور  األول  ن����ائ����ب����ه 
ال�����ك�����ات�����ب ال�������ع�������ام م����ح����م����د ب���ل���خ���ض���ي���ر
أم������ني امل�������ال ع���ب���د ال����ع����ال����ي ال���س���ي���ب���اري
ن�����ائ�����ب أم��������ني امل����������ال غ����������زالن اخل����ل����وي
ع����ك����ور أس�������ي�������ة  األول  امل�����س�����ت�����ش�����ار 
امل���س���ت���ش���ار ال���ث���ان���ي ع���ب���د احل�����ق ب��وع��م��ر
اجلميع  اتفق  املكتب  أعضاء  حتديد  بعد  و 
الوطاطي  يوسف  رشيد  السيد  انتداب  على 

مؤمترا.

تجديد مكتب فرع النقابة المغربية لمهنيي 
الفنون الدرامية بتازة

توزيع المهام بين
 أعضاء مجلس هيئة 

المحامين بتازة في
 أول اجتماع

 
انتخب يوم  األربعاء 3 يناير اجلاري مجلf هيئة 
احملامني بتازة  في أول اجتماع له عقد بعد االنتخابات 
األخيرة  بنادي احملامني  ،  وذلp باالقتراع السري الذي 
عبدالعزيز  السابق  النقيب  األستاذ   nتكلي عن  أسفر 
السابق  النقيب  األس��ت��اذ  و  اخل��ارج��ي��ة  بالعاقات  بلة 
 fعبدالكر. زروال بالشؤون الثقافية ، واألستاذ إدري
بلحاÃ أمني املال ، واألستاذ محمد ملبصر مدير ندوة 
 fاملجل كاتب  احلمدوشي  محمد  واألستاذ  التمرين   
ونائب  الرياضية   بالشؤون   nمكل العيادي  واألستاذ 
الكاتب ذ ديدون املساعدة القضائية األستاذ الهرو”   
 fالشؤون املهنية والنيابة عن أمني املال  األستاذ يون
الزعراوي مكلn بالتعاضدية ذ العربي نائب مدير ندوة 

التمرين.

على ال��رغ��م م��ن توقف ال��ت��داري��ب مل��دة 3 
أشهر بسبب إغالق املسبح الوحيد املغطى 
يشارك  التازي  للسباحة  بدر  باملدينة,نادي 
في البطولة اجلهوية للسباحة التي نظمت 
حتت   2018 فبراير   25 األح��د  ي��وم  بفاس 
للسباحة  املغربية  امللكية  اجل��ام��ع��ة  ل���واء 
لفائدة فئة املستقبل مواليد -2009-2010
2011.متيزت بحصول السباح طه العزوزي 
على  م   50 سباق  ف��ي  الثالثة  املرتبة  على 
مشرفة  م��ش��ارك��ة  و  ج��ي��د,  بتوقيت  ال��ص��در 
و  محمد  و  آدم  خليل,  السباحني,  لباقي 
السباحة الواعدة مرمي. نتمنى عودة سريعة 
الستئناف التداريب حتى نتمكن من متثيل 
آباء  متثيل.نشكر  أحسن  التازية  السباحة 
دعمهم  الصغارعلى  أبطالنا  أمور  أولياء  و 
في  للجميع  بالتوفيق  و  لنادينا  املستمر 

احملطات املقبلة إن شاء الله .
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املطمئنة  ال��ن��ف��س  أي��ت��ه��ا  »ي����ا 
إرجعي إلى ربك راضية مرضية 
ف��ادخ��ل��ي ف��ي ع��ب��ادي وأدخ��ل��ي 
بقضاء  مؤمنة  بقلوب  جنتي«, 
أف��راد  كافة  يتقدم  وق���دره  الله 
التازي«  طاقم جريدة  »احل��دث 
الورقية والفيسبوكية بخالص 
ال��ع��زاء وامل��واس��اة إل��ى السيد  
محمد مزيوقا  في وفاة املرحوم  
ابنه أمني, سائلني الله سبحانه 
ال��ف��ق��ي��د  ي��ت��غ��م��د  أن  وت���ع���ال���ى 
فسيح  ويسكنه  رحمته  بواسع 
جناته وأن يتقبله في الفردوس 
والصديقني  النبيني  مع  األعلى 
والشهداء وحسن أولئك رفيقًا, 
ون��س��أل ال��ل��ه ت��ع��ال��ى أن ي��رزق 
إنه  والسلوان,  الصبر  عائلته 
وإن��ا  لله  وإن���ا  مجيب,  سميع 

إليه لراجعون.

تألق سباحي نادي بدر للسباحة َّـ البطولة الجهوية بمكناس

تألق طلبة من تازة في المسابقة الجمهوية لفن الخطابة باللغة األنجليزية
شارك يوم السبت 3 مارس 2018 ثالثة 
)كوثر زناكي و كوثر بوشداق و  مشاركني 
األق��س��ام  م��رك��ز  ميثلون  مصطفي(  سفيان 
في  ب��ت��ازة  العليا  للمعاهد  التحضيرية 
باللغة  اخلطابة  لفن  اجلمهوية  املسابقة 
األجن��ل��ي��زي��ة ال��ت��ي ج���رت أط���واره���ا مبركز 
األق���س���ام ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة -ث���ان���وي���ة م���والي 
أط����وار املسابقة  ب��ف��اس. ع��رف��ت  ادري����س- 

منافسة كبيرة بني 18 متسابقا ميثلون مدن 
وجدة و الناظور و تازة و فاس و مكناس. 
إجراƒها  املزمع  النهائية  للمسابقة  تأهل 
م��ت��م ال��ش��ه��ر احل���ال���ي مب��دي��ن��ة ال���رب���اط 5 

مشاركني من بينهم تلميذة من مركز تازة.
ل����إلش����ارة ح��ص��ل��ت ال���ت���ل���م���ي���ذة ك��وث��ر 
بني  من  الثالث  املركز  على  املتأهلة  زناكي 

املتنافسني  
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الغشاشــون!!

ف��ال ت��ك��اد مت��ر عبر ه��ذه ال��ط��ري��ق, أو 
بجانب هذه البناية أو تلك, حتى تلحظ 
آثار العيوب عليها بالعني املجردةª إذ أن 
اجلميع ال يحتاج إلى كل تلك املؤهالت 

ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة الك��ت��ش��اف ذل���ك. 
معبدة  ط��ري��ق  استعمال  فبمجرد 
حديثا كالطرق احملدثة  بني األحياء 
مبدينة تازة , تعترضك بها حفر 
من مختلف األحجام, تقفز على 
التي  املعقدة,  العمليات  تلك  كل 
مهندس  بها  يقوم  أن  ُيفترض 
أو تقني متخصص بالبلدية أو 
العمالة , لتجزم, دون تردد, أن 
)أص��ح��اب احل���ال( ق��د م��روا من 
هناك, دون حسيب وال رقيب  من 

طرف سلطة الوصاية في شخص 
العامل أو رئيس اجلماعة للمقاولة 

ال���ت���ي ب���اش���رت ت��ن��ف��ي��ذ األش���غ���ال, 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ك��ون��ه��ا ل���م ت��ل��ت��زم 

باملواصفات املطلوبة لإلنشاء.. ونفس 

الفصول من املسرحية التراجيدية يتكرر 
إذ نصاب   ªالعمومية للبنايات  بالنسبة 
األح��ي��ان,  م��ن  الكثير  ف��ي  ب��ال��ذه��ول 
حني نكتشف شقوقا أو عيوبا على 
ج����دران م��ن��ش��أة, ل��م مي��ض على 
في  بل  تدشينها بضعة سنني, 
األمر  يقتصر  األحيان,  بعض 
على بضعة شهور فقط  كما 
التجارة  بغرفة  ال��ش��أن  ه��و 
والصناعة و بناية املقاطعة 
مبدينة  الثانية  احلضرية 
ت��ازة وحتى مشروع محمد 
ال�����س�����ادس ل����م ي��س��ل��م م��ن 
 ) الفتاة  ) دار  عملية الغش 
, الكتشاف املستور.. وكأننا 
بقبائل  خاصة  بنايات  نبني 
سرعان  مؤقتة,  بصفة  ��ل,  yُرح
ما نتخلص منها في أول فرصة 
م��واط��ن  يتخلص  ك��م��ا  م��وات��ي��ة, 
مقهور من علبة سردين قصديرية 
ب��ش��رٍه,  م��ح��ت��واه��ا  يلتهم  رخ��ي��ص��ة 
وي��رم��ي ب��ه��ا ع��ل��ى ال��رص��ي��ف م��ب��اش��رة, 
الغير موجود  القمامة  برميل  بعيدا عن 
أصال هناك.. أصبحنا نضع أيدينا على 
قلوبنا مباشرة بعد تدشني هذا املشروع 
الثقة  يفقد  بل هناك من أصبح   ªذاك أو 
في جودة إجناز املشاريع املقررة, حتى 
تكرار  لشدة  اإلجن��از,  أشغال  بداية  قبل 
نفس املمارسات املخلة بشروط اجلودة 
إننا  ال��دن��ي��ا..    مستوياتها  ف��ي  ح��ت��ى 
ن��ص��ادف ه���ذا ال��ك��م ال��ه��ائ��ل م��ن الغش 
احلد  إل��ى   ªظهرانينا ب��ني  والغشاشني 
ع شيئا فشيئا, للقبول  الذي جعلنا نتطب<
تمِ   بنيامِ وب��خ��دم��ات  ال��ن��ت��ائ��ج,  ب��أن��ص��اف 
حتتيٍة أقل جودة من الالزم. فعلى الرغم 
كبيرة,  قانونية  لترسانة  امتالكنا  م��ن 
جت���رم ال��غ��ش وت��ع��اق��ب أص��ح��اب��ه, فقد 
أثبتت األيام أن ذلك لم يكن رادعا فعليا 
في إجناز  املتالعبني  )املقاولني°(  لهؤالء 
تفويتها  مت  ال��ت��ي  العمومية  امل��ش��اري��ع 
كما   . ملتوية  بطرق  طبعا  أغلبها  لهم 
أنه على الرغم من وجود قانون متطور 
به  املعمول  العمومية  الصفقات  إلب��رام 
حاليا ب��ب��الدن��ا, وال���ذي ي��ل��زم امل��ق��اوالت 
بالتقيد  العملية,  في  املتدخلني  وجميع 
ومالي(  وتقني  )إداري  حتمالٍت  بدفتر 
مدقق, فإن دار لقمان بقيت على حالها, 
التفكير  وظلت اجل��ودة هي آخر ما يتم 
امل��ق��اوالت و  م��ن قبل أص��ح��اب تلك  فيه 
املسؤولني على مراقبتها, وتتبع مراحل 
تنفيذ بنود تلك الصفقات. إذ أن العديد 
ْر   )ك��وِّ الدائم  أصبح شعارهم  ه��ؤالء  من 

املهم هو احلصول على  أْلْعوْر(,  لمِ واْعطمِ 
لم  املطاف.  آخ��ر  في  الكعكة  من  نصيب 
تعد كل النصوص القانونية قادرة على 
التقيد  ب��ض��رورة  وإلزامهم  ه��ؤالء,  ردع 
في اإلجناز,  بواجبات ومعايير اجلودة 
فأصبح لزاما التفكير في أشكال موازية 
ج��دي��دة مل��راق��ب��ة وزج����ر ت��ل��ك امل��ق��اوالت 
بدفتر  التنصيص,  عبر  وذلك  الغشاشة, 
ال��ت��ح��م��الت, ع��ل��ى إم��ك��ان��ي��ة اس��ت��رج��اع 
املشاريع,  لتلك  العمومية  املالية  القيمة 
في حالة اإلخالل بإحدى عناصر شروط 
هامش  وبالتالي سيتم تضييق   ªالعقدة
امل���ن���اورة ع��ل��ى امل��ق��اول��ني وامل��س��ؤول��ني 
أصبح  الظاهرة  استفحال  الغشاشني.. 
يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل البنية 
اجلودة  أصبحت   . تازة  إلقليم  التحتية 
ت��أق��ل��م اجلميع  ب��ف��ع��ل  ه���ي االس��ت��ث��ن��اء 
م��ع ال��ظ��اه��رة. ل��م ن��ع��د ن��ف��اج��أ ب��إن��ف��اق 

ال��ط��ري��ق,  ه���ذه  لتشييد  ضخمة  م��ب��ال��غ 
أو ه���ذا امل��ش��روع ال��ع��م��وم��ي ال��ط��م��وح, 
تلك,  أو  املناسبة  ب��ه��ذه  تدشينه  وي��ت��م 
على  قصيرة  زمنية  م��دة  بعد  لنستفيق 
عيوبه الواضحة البينة بالعني املجردة.. 
مقاوالت تكاثرت  كالفطر, مستعدة للدفع 
عليها  ̂ر  ُي��دمِ ال��ذي  الغش,  مقابل  املسبق 
اإللتزام  عبر  امل��رور  دون  طائلة,  أرباحا 
فاقت  حتى   ªالتحمالت دفتر  بتعقيدات 
ثرواتهم  بفعل  األصقاع  بعضهم  شهرة 
امل���زورة,  املالية  وجناحاتهم  اخليالية 
التي راكموها  في ظرف سنني معدودة 
م��ن إح��داث��ه��ا  بفعل ال��غ��ش وال��ت��الع��ب 
لم  الذي  اإلقليم  بهذا  فرأفة  بالصفقات.. 
يعد يطيق املزيد من الغش والغشاشني, 
األموال  امتصاص  على  يقتاتون  الذين 
العامة, التي يؤديها دافعو الضرائب من 

أبناء هذا الشعب.. 

    عندما يتأمل المرء كل هذه العيوب والتشوهات الكثيرة التي تظهر بشكل واضح بين الفينة واألخرى، ببنيتـنا التحتية ومنشآتنا 
العمومية المختلفة بإقليم تازة ، يصاب بنوع من الحسرة على مستقبل اإلقليم وسكانه. 

ف��ال ت��ك��اد مت��ر عبر ه��ذه ال��ط��ري��ق, أو 
بجانب هذه البناية أو تلك, حتى تلحظ 
آثار العيوب عليها بالعني املجردةª إذ أن 
اجلميع ال يحتاج إلى كل تلك املؤهالت 

ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة الك��ت��ش��اف ذل���ك. 
معبدة  ط��ري��ق  استعمال  فبمجرد 
حديثا كالطرق احملدثة  بني األحياء 
مبدينة تازة , تعترضك بها حفر 
من مختلف األحجام, تقفز على 
التي  املعقدة,  العمليات  تلك  كل 
مهندس  بها  يقوم  أن  ُيفترض 
التي  املعقدة,  العمليات  تلك  كل 
مهندس  بها  يقوم  أن  ُيفترض 
التي  املعقدة,  العمليات  تلك  كل 

أو تقني متخصص بالبلدية أو 
العمالة , لتجزم, دون تردد, أن 
)أص��ح��اب احل���ال( ق��د م��روا من 
هناك, دون حسيب وال رقيب  من 

طرف سلطة الوصاية في شخص 
العامل أو رئيس اجلماعة للمقاولة 

ال���ت���ي ب���اش���رت ت��ن��ف��ي��ذ األش���غ���ال, 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ك��ون��ه��ا ل���م ت��ل��ت��زم 

باملواصفات املطلوبة لإلنشاء.. ونفس 

الفصول من املسرحية التراجيدية يتكرر 
إذ نصاب   ªالعمومية للبنايات  بالنسبة 
األح��ي��ان,  م��ن  الكثير  ف��ي  ب��ال��ذه��ول 
حني نكتشف شقوقا أو عيوبا على 
ج����دران م��ن��ش��أة, ل��م مي��ض على 
في  بل  تدشينها بضعة سنني, 
األمر  يقتصر  األحيان,  بعض 
على بضعة شهور فقط  كما 
التجارة  بغرفة  ال��ش��أن  ه��و 

بقبائل  خاصة  بنايات  نبني 
سرعان  مؤقتة,  بصفة  ��ل,  yُرح
بقبائل  خاصة  بنايات  نبني 
سرعان  مؤقتة,  بصفة  ��ل,  yُرح
بقبائل  خاصة  بنايات  نبني 

ما نتخلص منها في أول فرصة 
م��واط��ن  يتخلص  ك��م��ا  م��وات��ي��ة, 
مقهور من علبة سردين قصديرية 
ب��ش��رٍه,  م��ح��ت��واه��ا  يلتهم  رخ��ي��ص��ة 
وي��رم��ي ب��ه��ا ع��ل��ى ال��رص��ي��ف م��ب��اش��رة, 
ب��ش��رٍه,  م��ح��ت��واه��ا  يلتهم  رخ��ي��ص��ة 
وي��رم��ي ب��ه��ا ع��ل��ى ال��رص��ي��ف م��ب��اش��رة, 
ب��ش��رٍه,  م��ح��ت��واه��ا  يلتهم  رخ��ي��ص��ة 

الغير موجود  القمامة  برميل  بعيدا عن 
أصال هناك.. أصبحنا نضع أيدينا على 
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تازة  حصن »البستيون«... 

قبل فوات األوان ويطوي كل شيٍء زمن وِنسياْن 
وتذوب ذاكرة َجمٍع وإنساْن

   في عالقٍة بَمْعَلٍم أثري شاهٍد شامٍخ شهيٍر في مدينة تازة المغربية ب«البستيون«، حْصن َمْعَلم يوجد على ما يوجد عليه من هجمة اسمنٍت غير 
مسبوقة، ووضٍع مثير لسؤال وحيرة وعجب وجنون وحديث واسع لرأي عام متتبٍع، حديث يخص ما يهدد واحدة من أعظم تحِف دفاٍع عمرانٍي عتيٍق 

تحتويه المدينة منذ قرون، معلمة تظهر تبدو من بعيد شامخة منتصبة بلونها وشكلها وحجمها لكل عابر إن من شرق البالد أو غربها. معلمة مهددة 
ببناٍء مالمٍس في طور االنجاز يتعلق بخزان مياٍه ضخٍم، ما قد يكون بعواقب وخيمة على أركان هذه التحفة وتوازنها إن في قريب أو الحق زمان. 

التي  العتيقة  املعلمة  بهذه  عالقة  في 
ت��دخ��ل ض��م��ن م��ب��ان��ي امل���غ���رب األث���ري���ة, 
ل��ن أحت���دث ع��ن جت��ل��ي��ات َم��ه��م��ٍة دف��اع��ي��ٍة 
ارت��ب��ط��ت ب��ت��ازة ت��اري��خ��ي��ا ل��ع��وام��ل ع��دة 
أثناء  أن��ه  ال��ى  االش���ارة  فقط  ومتداخلة, 
ف��ت��رة ح��ك��م ال��دول��ة ال��س��ع��دي��ة م��ع ب��داي��ة 
إثر أطماع تركية  العصر احلديث, وعلى 
كانت قائمة انطالقا من اجلزائر تطورت 
آنداك الى احتالل اجزاء من شرق البالد, 
افريقيا  بشمال  نفوذها  توسيع  اطار  في 
في  لها  امبراطوري  استعماري  وص��راع 
موقع  وبحكم  الغربي.  املتوسط  ح��وض 
باسمها,  شهير  مم��ر  ف��ي  املتحكم  ت���ازة 
األطماع  هذه  من  احلد  مهمة  بها  أنيطت 
البالد واستقرارها  أمن  التي كانت تهدد 
الداخلي. وعليه, مت تشييد حصن دفاعي 
الشرقية,  اجلنوبية  واجهتها  على  منيع 
الشاهدة  املعلمة  البستيون«  ب«  ُيعرف 

وتفاعالت,  تاريخية  وقائع  وع��ل��ى على 
املدينة  عليه  كانت  م��ا  أهمية 
وأمنية  ح��م��ائ��ي��ة  أدوار  م��ن 
ف���ي ب���داي���ة م��غ��رب ال��ع��ص��ر 

احلديث.
هذا  ت��ازة  و«بستيون«   
لصيقة  ش��ام��خ��ة  معلمة 
مدينة  ساكنة  ب��وج��دان 
وذاك��رت��ه��ا,  وبهويتها 
زم���ن  ت���ش���ي���ي���ده���ا  مت 
مكان  ف��ي  السعديني 
منخفض  على  يطل 
واس������������ع ومم����ت����د 
جلهة الشرق وفق 
ان���ت���ق���اء م��ج��ال��ي 
دق��ي��ق, م��ن أجل 
أساسية  أدوار 
احلصن  ل��ه��ذا 
ب���خ���ل���ف���ي���ات 
ت������ذك������ره������ا 
م��������ص��������ادر 

ع��دة.  تاريخية 
بناية دفاعية بشكل مربع 

وارت���ف���اع ي��ص��ل 20 م��ت��ر وب��ط��ول 
منيع  ب��رج  م��ت��ر,   26 يبلغ  جوانبها  ف��ي 
وغرف  الغربية  واجهته  على  يفتح  بباب 
امل��داف��ع,  ن��ي��ران  الط��الق  كانت مخصصة 
اض���اف���ة مل���خ���ازن ك���ان���ت ت��خ��ص م��ؤون��ة 
و  امل��اء.  من  وعتادهم وحاجياتهم  اجلند 
على  يحتوي  كان  الذي  هذا  »البستيون« 
ببرجني  محاط  مغطى  غير  مدفعي  خ��ط 
صغيرين, يعد بحق إرثا عمرانيا دفاعيا 
متفردًا من أهم منشآت املدينة التاريخية, 
ومن���وذج���ا ي��ع��ك��س م��ا ش��ه��دت��ه ال��ع��م��ارة 
السعديني  عهد  على  املغربية  الدفاعية 
حتصينات  ولعل  احل��دي��ث.  العصر  زم��ن 
ايقاف  باستطاعتها  يكن  ل��م  التي  ت��ازة 
التجهيز  ذات  التركية  اجل��ي��وش  ت��وغ��ل 
اجليد باملدفعية على مستوى شرق البالد 
آنذاك, هو ما دفع السلطان احمد املنصور 
السعدي لتشييد حصن أكثر قوة وحداثة 
واس��ت��ي��ع��اب��ًا مل���داف���ع ع���دة ت���وزع���ت على 
خطوط أمامية, في مكان مت انتقاءه بدقة 
مساعد  منيع  بوضع  »البستيون«  جعل 

على القصف وفي حماية منه. 
التاريخية  املعلمة  ه���ذه  أن  ومب���ا     
ت��اري��خ املدينة  ال��ش��اه��دة ع��ل��ى جت��ل��ي��ات 
يجمع  أث��ري  فضاء  هي مبثابة  الدفاعي, 
في  مفتوح  ثقافي  مركب  مواصفات  ك��ل 
هامة  استتيقية  ق��ي��م��ة  ال��ط��ل��ق  ال���ه���واء 

ومتفردة. ووعيًا مبا تفتقر له املدينة من 
فضاءات ثقافية مفتوحة ومؤثثة مبا هو 
أثري مادي داعم للعروض, ووعيا برهان 
وحلم تازة الثقافي السياحي في التنمية 
تخص  ملكية  لرسالة  وتنفيذًا  احمللية, 
ام��ك��ان��ي��ة وض���ع ه���ذا احل��ص��ن ال��س��ع��دي 
»البستيون«, حتت تصرف اللجنة املغربية 
للتاريخ العسكري, التي ستقوم بترميمه 
لصيانته  الزم���ة  اع��ت��م��ادات  وتخصيص 
وتاهيله  التاريخي  طابعه  على  حفاظا 
كفضاء ثقافي وسياحي. وتطبيقا لظهير 
للتاريخ  املغربية  للَّجنة  محدث  شريف 
العسكري رقم  1.99.266 والصادر في 3 
من  عقد  من  أكثر  قبل  انعقد   ,2000 ماي 
تازة,  عمالة  مبقر  موسع  اجتماع  الزمن 
واحلامية  احملدثة  اللجنة  ه��ذه  حضرته 
االقليمية  وامل��ن��دوب��ي��ة  ب��ت��ازة  العسكرية 
للمدينة,  احل��ض��ري��ة  واجل��م��اع��ة  للثقافة 
مسألة  متحيص  هو  اللقاء  محور  وك��ان 
ت��ف��وي��ت ه���ذا احل��ص��ن ل��ل��ج��ن��ة امل��غ��رب��ي��ة 

للتاريخ العسكري. 
 وفي دورة جماعية 
صيف  عادية 

 ,2 0 0 4
لرهان  منه  ودعمًا 

وأفق انعاش ما هو سياحي 
املعلمة  ه��ذه  تاهيل  واع���ادة  وثقافي 

االث���ري���ة ذات ال��ق��ي��م��ة ال��رف��ي��ع��ة. ص��ادق 
الرسم  تقسيم  على  ت��ازة  جماعة  مجلس 
العقاري عدد )-10892 ف(  الى رسمني, 
حلصن  الرسم  هذا  من  جزء  وتخصيص 
ونقل   , م2   689 مساحته  »البستيون« 
ملكيته للَّجنة املغربية للتاريخ العسكري, 
ت��ول��ي ه��ذه  م��ع  ووض��ع��ه ره���ن تصرفها 
واستغالله  احلصن  صيانة  عمل  اللجنة 
انه  إال  ألهداف ثقافية وسياحية أساسًا. 
ابرام االتفاق وحتقيق تفويت هذه  ومنذ 
»بستيون«  ي��زال ح��ال  ال  األث��ري��ة,  املعلمة 
تازة على ما كان عليه منذ قرون. فال عمل 
تاهيل وال مبادرة ترميم  وال شيء يثبت 
تدبير  ايقاع  على  يوجد  الفضاء  هذا  أن 
واهتمام جديد. كل ما هناك إهمال اليزال 
يطاله مع محيطه بأكمله, وباب حديدي مت 
وضعه لعزله نهائيا عن كل زائر وباحث 
ومهتم .. وهنا سؤال اجلدوى من مبادرات 
بقدر ما هي بدون اجراءات داعمة للتنمية 
تعثر  تعميق  من  زادت  ما  بقدر  احمللية, 

وتأخر حاصل في التنمية احمللية. 

 اآلن بعد كل هذه األحالم وبعد أربعة 
حدث  ع��ن  وال��ك��م��ال  بالتمام  سنة  ع��ش��رة 
تفويت هذه املعلمة األثرية السعدية بتازة 
للَّجنة املغربية للتاريخ العسكري, حصن 
موقعًا  شكال  التحفة  ه��ذه  »البستيون« 
وذاكرة توجد وجها لوجه أمام ضرر مهدٍد 
مالمس  بناء  بسبب  ومكوناتها  ألركانها 
خاص بتجميع املياه هو في طور االجناز, 
أثار  فيه حديثًا  ُش��رع  ال��ذي  البناء  وه��ذا 
الرأي العام احمللي وجعله يتساءل حول 
قبل  من  ترخيص  على  وتوفره  قانونيته 
والتعمير  الثقافة  منها  مسؤولة  جهات 
واجل���م���اع���ة احمل��ل��ي��ة, وح����ول اح��ت��رام��ه 
بها  اجل��اري  التعمير  ومساطر  لقوانني 
العمل عندما يتعلق األمر ببناء في مواقع 
لما أن  ذات طبيعة أثرية وأركيولوجية. عمِ
مصنف  ه��ذا  األث���ري  »البستيون«  مبنى 
وفق ظهائر ومراسيم منذ فترة احلماية, 
ارتكز  التي  األساسية  املعالم  من  هو  بل 
ع��ل��ي��ه امل��ل��ف ال����ذي مت ت��ق��دمي��ه م��ن أج��ل 
كتراث  العتيق  شقها  ف��ي  ت��ازة  تصنيف 
وط��ن��ي, وه��و امل��ل��ف ال���ذي قطع اش��واط��ًا 
من  ع��دد  وجهود  وت��ع��اون  بتشارك  هامة 
الفاعلني والشركاء واملعنيني عن مصالح 
ووزاري��ة  اداري��ة  ومؤسسات  وهيئات 
هذا  ومركزيًا.  جهويًا  محليًا 
حتتويه  عما  فضال 
ت  جيها لتو ا
واخل������ط������ب 
امل�����ل�����ك�����ي�����ة 
حول  السامية 
حماية  أه��م��ي��ة 
واملعالم  التراث 
والتحف  األث��ري��ة 
����ا  ال����وط����ن����ي����ة, ملمِ
وحت��ت��وي��ه  تعكسه 
ه������ذه امل����ع����ال����م م��ن 
ه������وي������ة ورم������زي������ة 
مغربية وذاكرة أصيلة 

جماعية.   
 وقد ارتأت في اخلتم 
أساسيني,  أم��ري��ن  إث���ارة 
ح�����ول  ورد  م�������ا  أواًل 
الشهير  ت����ازة  »ب��س��ت��ي��ون« 
معاصرين  مؤرخني  بل  قمِ من 
أبي  ومنهم  التشييد,  حل��دث 
الفشتالي  العزيز  عبد  ف��ارس 
صاحب »مناهل الصفا في مآثر 
عن  ال��ص��ادرة  النسخة  ال��ش��رف«  موالينا 
وزارة األوقاف والشؤون االسالمية. وكان 
أعمال  ميز  ��ا  ملمِ ه��ذا  مؤلفه  فيه  أش��ار  ق��د 
ال��س��ل��ط��ان اح��م��د امل��ن��ص��ور ال��ذه��ب��ي في 
وفخامة  ضخامة  من  الدفاعية,  العمارة 
بداية  به  افتتح  ��ا  وملمِ وحصانة.  ومناعة 
نضيرها  ق��ل  حلصون  تشييد  م��ن  حكمه 
����ا أح��ي��ط ب��ه ه���ذا ال��ب��ن��اء  ف��ي ال���ب���الد, وملمِ
بالتشييد  املعرفة  الدفاعي من خيرة أهل 
»بستيون«  أن  م��ؤك��دًا  وع��ج��م,  ع��رب  م��ن 
ومناعة  وفخامة  وشكل  بعناية  كان  تازة 
الفرنسية  السلطات  كون  وثانيًا  نفسها. 
عندما  ال��ب��الد,  على  احلماية  فترة  أثناء 
ب��ج��وار  ل��ه��ا  ب��ن��اء معسكر  أق��دم��ت ع��ل��ى 
محليًا  شهير  معسكر  وهو  احلصن  هذا 
ب«الك��روا«, تركت مسافة حوالي خمسني 
مترًا بني هاذين املكونني, في احترام تام 
لقيمته التراثية والتاريخية وملساطر عمل 
لمًا  التعمير في أماكن ذات طبيعة أثرية, عمِ
غير  مب��وق��ع  ه��و  »البستيون«  حصن  أن 

شهدت  ال��ت��ي  بلغماري  كيفان  ع��ن  بعيد 
األركيولوجية  واألبحاث  الدراسات  أولى 
الى  انتهت  والتي  احلماية,  فترة  خ��الل 
حقائق علمية هامة تخص تاريخ املنطقة 
واملغرب القدمي, على إثر ما مت العثور عليه 
من أدلة ورسوم وبقايا مواد وعظام تعود 
لفترة ما قبل التاريخ, لدرجة احلديث عن 

قرية انيوليتيكية في املكان. 
يخص  متشعب  كثير  م��ن  فقط  قليل   
حصن »البستيون« ومحيطه األثري بتازة, 

وهو يستغيت ويئن حتت رحمة ربه لشدة 
ما هو عليه من هجمة وتبخيس في حتدِّ 
قد  ما  العمل,  بها  ج��اري  تعمير  لقوانني 
يكون بأثر وخيم وطمٍس ملَْعلٍم شاهٍد على 
عظمةمِ تاريخ مدينٍة وجبٍل وَسلٍف وأجياٍل 
إنقاذه  ما ميكن  إنقاد  يتم  لم  إن  ووط��ٍن, 
زمن  ش��يٍء  كل  ويطوي  أواٍن,  ف��وات  قبل 

سياْن وتذوب ذاكرة َجمٍع وإنساْن.     ونمِ

> عبد السالم انويًكة.. باحث
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تحقيق
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على امتداد كيلومترات عديدة متتد 
أسوار عريضة وشاهقة حول مدينة 
وتارة  مستقيمة  ت��ارة  العتيقة,  ت��ازة 
ملتوية, أسوار ضخمة وبنية اللون, 

متداعية  منها  كثيرة  مقاطع  ت��ب��دو 
ب��ال��ك��ام��ل ف���وج���دت م��س��ت��ق��ره��ا ف��وق 
ولم  االنهيار  وش��ك  على  أو  األرض, 

جتد من يدعمها ويرممها من عوادي 
الزمن واإلهمال. هكذا بات حال عدد 
القدمية  تازة  مدينة  أسوار  من  كبير 
وقد صارت عرضة للخراب واالندثار 

والتهميش  العبث  حاصرها  أن  بعد 
في حني حظيت  عديدة,  عقود  طوال 
أسوار قليلة تقع بالواجهة ومبواقع 
أب����واب مشهورة  وب��ج��ان��ب  أم��ام��ي��ة 

ب���ال���ع���ن���اي���ة   ف����ي م���ج���ال ال��ت��رم��ي��م 
أسوار  وتبدو  السطحية.  والصيانة 
ت���ازة ال��ق��دمي��ة م��ن ف���وق امل��رت��ف��ع��ات 

املجاورة وكأنها حارسة هذه املدينة 
األصيلة ورمزها الشامخ إزاء مظاهر 
البناء اإلسمنتي املشوه الذي تناسل 
األس��وار   تلك  بجانب  مقرفة  بصورة 

... وبتتبع مسار 
ه����ذه امل��ع��ل��م��ة 
ال���ت���اري���خ���ي���ة 
الكثير  تبدو 
مقاطعها  من 
بعد  مخربة 
ان��ه��ارت  أن 
ب����ال����ك����ام����ل 
األرض  ع��ل��ى 

م���ص���اب���ة  أو 
ب������������ش������������روخ 

وت������ص������دع������ات 
املشاهد  إن  بارزة. 

ال��ت��ي ت��ظ��ه��ره��ا تلك 
األس����وار ه��ي حتصيل 

ح��اص��ل مل��ا آل��ت إل��ي��ه هذه 
امل��ع��ل��م��ة امل���م���ت���دة ع��ل��ى ط��ول 

أحياء  بجانب  ع��دي��دة  كيلومترات 
صفيحية  وب��ي��وت  وهامشية  فقيرة 
متناثرة هنا وهناك وفضاءات فارغة 
ملوثة وجنان خضراء يانعة وبنايات 
هاته  تعرف  أنيقة.  وحديثة  قدمية 
األس�����وار واألب�����راج امل��ص��اح��ب��ة لها 
انهيارات متتالية, تتسبب أحيانا في 

إحداث 
وتشوها خ��س��ائ��ر  مادية 

ملحوظا باجلمالية العمرانية للمعالم 
أنقاض  تظل  حيث  القريبة,  األثرية 
تلك األسوار املنهارة على حالها لعدة 
أشهر وأحيانا لعدة سنوات, من دون 

أن ي��ت��م ت��رم��ي��م م��ا مت ان��ه��ي��اره وال 
جمع األنقاض. وهناك أسوار عديدة 
انهارت مبواقع خلفية ومعزولة منذ 
س��ن��وات وع��ق��ود ع���دي���دة, ف��ان��دث��رت 
أن��ق��اض��ه��ا ول����م ت��ت��ح��رك أي����ة جهة 
إل��ى نصابها, خاصة  األم��ور  إلع��ادة 
مب��ح��اذاة أح��ي��اء » ب���اب ال��زي��ت��ون��ة« 
و »زق���اق ال��وال��ي« و»ب���اب ال��ري��ح« و 
»باب طيطي«... ويتخذ اإلهمال الذي 
تعاني منه هاته األسوار صورا شتى, 
حيث أب��راج متهدمة وش��روخ عميقة 
تعلوها  وأساسات منخورة وجدران 
ش���ق���وق وت���ص���دع���ات ع��م��ي��ق��ة وق��م��م 
تعرضت  ومتآكلة  متالشية  أس���وار 
وازدادت  والرياح.  األمطار  لتأثيرات 
ح���دة اإله���م���ال وال���الم���ب���االة ب��ت��راك��م 
األزبال والنفايات حول هاته األسوار, 
إلى  احمليطة  اجلنبات  حولت  حيث 
ورمي  الفضالت  من  للتخلص  مرتع 
أن  كما  احلرفية,  األوراش  مخلفات 
»باب  الحياء  الزائر  يستقبل  ما  أول 
الزيتونة« أوعبر »باب الريح« هو تلك 
الروائح الكريهة املنبعثة من جنبات 
األس�������وار ال���ق���دمي���ة ال��ق��ري��ب��ة,ح��ي��ث 
يتخذها الكثير من املارة واملتسكعني 
في  والتغوط  للتبول  مفضلة  أماكن 
غياب أي رادع أو مراقبة. وتتعرض 
العديد من أركان األسوار القدمية 
ل��ت��ش��وي��ه مم��ن��ه��ج م���ن ج���راء 
للبناء  امل��ت��واص��ل  ال��زح��ف 
ال��ع��ش��وائ��ي ال����ذي ط��ال 
ع�����ددا م���ن امل��س��اح��ات 
احملاذية لهذه املعلمة, 
خاصة »بباب الريح« 
و  »امل���س���ت���ق���ب���ل«  و 
»س���ي���دي  ع��ي��س��ى«, 
أن  م�����ن  ب����ال����رغ����م 
ق����ان����ون احمل��اف��ظ��ة 
األثرية  املعالم  على 
مي��ن��ع وي��ع��اق��ب كل 
امل����خ����ال����ف����ات ال���ت���ي 
ال������ت������ي ت���س���ت���ه���دف 
ال���ب���ن���اء ب��امل��س��اح��ات 
امل��ج��اورة ألس���وار امل��دن 
ال��ع��ت��ي��ق��ة. وأم������ام م��ع��ال��م 
أسوار  على  البادية  التنافر 
ترميم  يتم  القدمية, حيث  تازة 
بالواجهة  ال��واق��ع��ة  تلك  وص��ي��ان��ة 
األبواب املشهورة واحملاذية  وقرب 
األخ����رى  دون  ت�����ازة  ع��م��ال��ة  مل��ق��ر 
الواقعة باألماكن اخللفية, فإن هاته 
تنتمي  وكأنها  تبدو  باتت  األسوار 
إلى حقبتني متباعدتني أو ملدينتني 

ال صلة إلحداهما باألخرى . 

¬ثار اإلهمال وا(راب 
تزحn على 04 كلم

من أسوار تازة التاريخية

... وبتتبع مسار 
ه����ذه امل��ع��ل��م��ة 
ال���ت���اري���خ���ي���ة 
الكثير  تبدو 
مقاطعها  من 
بعد  مخربة 
ان��ه��ارت  أن 
ب����ال����ك����ام����ل 
األرض  ع��ل��ى 

م���ص���اب���ة  أو 
ب������������ش������������روخ 

وت������ص������دع������ات 
املشاهد  إن  بارزة. 

ال��ت��ي ت��ظ��ه��ره��ا تلك 
األس����وار ه��ي حتصيل 

ح��اص��ل مل��ا آل��ت إل��ي��ه هذه 
امل��ع��ل��م��ة امل���م���ت���دة ع��ل��ى ط��ول 

أحياء  بجانب  ع��دي��دة  إحداث كيلومترات 

يتخذها الكثير من املارة واملتسكعني 
في  والتغوط  للتبول  مفضلة  أماكن 
غياب أي رادع أو مراقبة. وتتعرض 
العديد من أركان األسوار القدمية 
ل��ت��ش��وي��ه مم��ن��ه��ج م���ن ج���راء 
للبناء  امل��ت��واص��ل  ال��زح��ف 
ال��ع��ش��وائ��ي ال����ذي ط��ال 
ع�����ددا م���ن امل��س��اح��ات 
احملاذية لهذه املعلمة, 
خاصة »بباب الريح« 
و  »امل���س���ت���ق���ب���ل«  و 
»س���ي���دي  ع��ي��س��ى«, 

األثرية  املعالم  على 
مي��ن��ع وي��ع��اق��ب كل 
امل����خ����ال����ف����ات ال���ت���ي 
ال������ت������ي ت���س���ت���ه���دف 
ال���ب���ن���اء ب��امل��س��اح��ات 
امل��ج��اورة ألس���وار امل��دن 
ال��ع��ت��ي��ق��ة. وأم������ام م��ع��ال��م 
أسوار  على  البادية  التنافر 
ترميم  يتم  القدمية, حيث  تازة 
بالواجهة  ال��واق��ع��ة  تلك  وص��ي��ان��ة 
األبواب املشهورة واحملاذية  وقرب 

أب����واب مشهورة  وب��ج��ان��ب  أم��ام��ي��ة 
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ب��ال��رغ��م م��ن ح��داث��ة ب��ن��اءه��ا ال���ذي لم 
مير عليه ستة أشهر كأبعد تقدير, بدأت 
ت��ش��ق��ق��ات وأرض���ي���ة ت��ت��ه��اوى ب��ال��ط��ري��ق 
دوار  و  ال��غ��ار  ك��اف  م��رك��ز  ب��ني  اللرابطة 
اوالد ابراهيم بدائرة وادي أمليل بإقليم 
التاهيل  املنجزة في اطار برنامج   , تازة 
ثمامنائة  و  مليار  عن  يزيد  مبا  الترابي 
مليون سنتيم و التي يقال لنا ان اشغالها 
ب��ع��د, الن  امل��ق��اول  ي��ت��م تسليمها م��ن  ل��م 
رمالها و منشاتها الفنية مغشوشة حسب 
محاضر اللجان االقليمية املختلطة التي 
زارتها و محضر دورة املجلس اجلماعي 
و  املعنية  للجهات  رئيسه  م��راس��الت  و 
العرائض التي وقعتها الساكنة و املرسلة 
الى عدة جهات , قد بدات في االنهيار من 
االسفل و االعلى و املرور عليها بصعوبة  

بل املستحيل في وقت تهاطل االمطار.
املغربية«  االح���داث   « توصلت  و  ه��ذا 
املجردة,  بالعني  تظهر  الصور,  من  بعدد 

كيف تهاوت الطريق بسهولة  , الى جانب 
تعبيدها,  مت  التي  جنباتها  في  تشققات 
وضعية لم حترك مسؤولي عمالة تازة وال 
مديرية التجهيز ووزارتها وال والية فاس 
صاحبة سلطة الوصاية من أجل البحث 

والتقصي في هذا الوضع    
اجناز  طريقة  كذلك  تكشف  الوضعية 
مما  تازة,  بإقليم  القروي  بالعالم  الطرق 
الدراسات  هل  االستفهام  عالمات  يطرح 
قبل  محلها  ف��ي  ك��ان��ت  بالتربة  املتعلقة 
اجن���از االع���م���دة واالرض���ي���ة؟؟ . ل��و ك��ان 
في  الشقوق  تلك  ظهرت  ملا  الوضع  ه��ذا 
بناية حديثة, وكيف مت التوقيع للمقاولة 
م��ن قبل اجل��ه��ات االخ���رى امل��س��ؤول��ة من 
واملؤسسات  التجهيز  وم��دي��ري��ة  ال��ط��رق 
مطابقتها  وم��دى  البناء  مبراقبة  املعنية 
للمعايير املعمول بها في هذا الشأن؟ ومن 
يتحمل االن املسؤولية في فيما وقع االن 

ومستقبال ؟؟.

حيدث هذا يف كاف الغار بتازة

طريق لم تعمر إال أشهر رصد لها ملياري تقريبا

مؤسسات الدولة المغربية بدون علم وطني وال هوية بآيت سغروشن

فالش

ثقافة القبلية 
والعنصرية الزالت 
متفشية يف عقول 

املسؤولني بتازة

استلم يوم اخلميس 8 مارس 
اجلاري جماعة مغراوة بإقليم 

تازة سيارة اسعاف جديدة 
ستسخر خلدمة مواطنني من 

ساللة معينة ويجهل إلى حدود 
الساعة عن اجلهة املانحة لكن 
الذي اثار الدهشة واالستغراب 
وبالرغم من إسم اجلهة املانحة 
لهذه السيارة هو تكريس ثقافة 
القبيلة ومتييز قبيلة عن اخرى 
ضاربني عرض احلائط مبادىء 

الدستور املغربي الذي ينص في 
أحد بنوده أن املغاربة سواسية 

هل هذا حنني الى ظهير ابو 
حمارة يامسؤولني.

الح���ظ م��ج��م��وع��ة ك��ب��ي��رة من 
املجتمع  جمعيات  و  ال��س��اك��ن��ة 
القروية  اجلماعة  بتراب  املدني 
آلي��ت س��غ��روش��ن ب��دائ��رة تاهلة 
بإقليم تازة, غياب العلم الوطني 
ف���وق ب��ن��اي��ة ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��م��اع��ة, 
وم���ب���اش���رة ب��ع��د أن ج����اء إل��ى 
ع��ل��م م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ف��اع��ل��ني 
اجل��م��ع��وي��ني وامل��ت��ت��ب��ع��ني خبر 

ع���دم اه��ت��م��ام ال��رئ��ي��س, وع���دم 
اك��ث��رات��ه ب��رم��زي��ة ال���ذي ينحني 
مواطن  وك��ل  امللك  جاللة  أمامه 
الوفود  إن  بل  بلده,  على  غيور 
الصديقة  ال��ب��ل��دان  م��ن  ال��ق��ادم��ة 
املغربي,  الوطني  للعلم  تنحني 
والتقدير,  االح��ت��رام  م��ن  ك��ن��وع 
يرفرف  ال��دول��ة,  مؤسسات  فكل 
ف��وق��ه��ا ال��ع��ل��م ال��وط��ن��ي وذل���ك 

ليس اجتهادا من املسؤولني بل 
تابعة  بناية  كل  على  ف��رض  هو 
للمملكة املغربية, وعلى إثر هذا 
امل��ش��ني وض���ع مجموعة  ال��ف��ع��ل 
املجتمع  ج��م��ع��ي��ات  م��ن  ك��ب��ي��رة 
 ,2018 فبراير   7 ال��ي��وم  امل��دن��ي 
من  منه,  بنسخة  نحتفظ  إخبار 
احتجاجية  وق��ف��ة  تنظيم  أج���ل 

أمام مقر اجلماعة   

عقدت جمعية منتدى الشباب للتربية 
والثقافة بوادي أمليل بإقليم تازة اليوم 
م��ارس   3 الشباب  ب��دار    10/03/2018
جمع عام لتطعيم مكتب اجلمعية متاشيًا 
ال���ل���ذي عرفته  ال��ت��ط��ور  وان��س��ج��ام م���ع 
املنخرطني  عدد  و  األنشطة  في  اجلمعية 
, وتأتي هذه اخلطوة لضخ دماء جديدة 
ه��ذا وم��ر اجلمع  ف��ي ش��راي��ني اجلمعية 
وعرف  رائعة  جمعوية  اج��واء  في  العام 
تدخل مجموعة من املنخرطني واحلضور 
انصبت في إجت��اه واح��د وه��و اإلش��ادة 
ف��ي ظ��رف سنة  ب��ه اجلمعية  ق��ام��ت  مب��ا 
واحدة من تأسيسها واالخد بيد أعضاء 

اجلمعية ملواصلة الطريق.

وجاء مكتب اجلمعية كالتالي:  
> رئيسة اجلمعية : فتيحة بوتاور
> نائب الرئيس: محسن العوينة.

> امني املال: عبداحلق احلداد
> نائبه: اشرف احلموش

> الكاتب العام: محمد املقيس
> نائبته: فاطمة الزهراء الكواني.

احل���س���ن   : األول  امل����س����ت����ش����ار   <
اإلبراهيمي.

ال���ث���ان���ي���ة: خ��ول��ة  امل���س���ت���ش���ارة   <
بوطيحان

> املستشار التالث: محمد الوراغي.
> املستشار الرابع: أيوب بوطيحان
> املستشار اخلامس: أيوب الكواني

جمع عام لجمعية منتدى الشباب للتربية 
سكان دوار والثقافة بوادي أمليل بإقليم تازة

“املعيزيني” 
جبماعة أوالد 

ازباير يطالبون 
عامل اإلقليم 

التدخل لرفع 
هتميشهم ومعاناهتم

 
امل��ع��ي��زي��ني  دوار  س���ك���ان  ي��ط��ال��ب 
)ح�����وال�����ي 400ن����س����م����ة( ب��ج��م��اع��ة 
رفع  ت���ازة  اقليم  ع��ام��ل  ازب��اي��ر  أوالد 
ش��روط  أب��س��ط  غ��ي��اب  م��ن  معاناتهم 
بشبكة  ال��دوار  كربط  الكرمية  احلياة 
املسالك  وفتح  للشرب  الصالح  امل��اء 
مجموعة  ولوجهم  لصعوبة  الطرقية 
كالتسوق  االجتماعية  اخل��دم��ات  من 
الرابطة  الطريق  والتطبيب وحتسني 
بني الدوار واملدرسة والذي ينتج عنها 
الهدر املدرسي لهشاشتها وانعدامها 

أحيانا كثيرة…
> أبو منصف

ما رأي عامل إقليم تازة بالنيابة في 
موضوع إجناز هذا املقطع الطرقي 

بجماعة باب مرزوقة؟؟؟

التي  الطريق  من  مقاطع  ه��ذه 
انتهت بها االشغال في متم شهر 
دجنبر 2017 املعبدة الرابطة بني 
الطريق الوطنية رقم ستة ودوار 
احل���وان���ت ب��ب��اب م���رزوق���ة وه��ذا 
500 متر  امل��ق��ط��ع مي��ث��ل ح��وال��ي 

مياه  قناة لصرف  بدون  مستوية 
املشروع  ه��ذا  وق��د سلم  االم��ط��ار 
م��الح��ظ��ات  اي  او  ت�����ردد  ب�����دون 
بالعمالة  التقني  ال��ق��س��م  م��ن  ال 
تعليق  اي  وب���دون  اجلماعة  وال 

للمعارضة.

سكان أزيد من 16 دوارا  متصلة بدائرة أكنول  محرومون من »الماء« في مشكل عمر لسنوات بسبب وعود زائفة
ب�ات آالف املواطنني من ُسّكان مجموعة 
من الدواوير بدائرة أكنول  التابعة ترابيا 
لعمالة تازة, مهددين بالعطش بعدما ظّلوا 
على م��دى س��ن��وات م��ح��روم��ني م��ن امل��ادة 
للشرب«  الصالح  »امل��اء  الالزمة  احليوية 
مم��ا ب��ق�����وا م��ع��ه��ا ي���رزح���ون حت��ت وط��أة 
معاناة حقيقية ال تنتهي كما ال يلوح األفق 

بأي إنفراج في هذا الصدد. 
وق�������ال أح����د امل��ت��ض��رري��ن ف���ي ح��دي��ث��ه 
جلريدة »األح��داث املغربية«, إن سكان ما 
بجماعات  دواوي���ر  سبعة  نحو  عن  يربو 

ك��زن��اي��ة اجل��ن��وب��ي��ة  أك���ن���ول ال��ب��ل��دي��ة – 
– اجبارنة – وسيدي علي بورقبة, إضافة 
بهذه  أخرى متصلة جغرافيا  مناطق  إلى 
ال��دواوي��ر, محرومون أش��د احل��رم��ان من 
ذل��ك  ال���ش���روب, مم��ا إستتبع  امل���اء  م���ادة 
احلياة  حركية  ُتبطئ  أخ��رى  معاناة  م��ن 
اليومية وتشلها بهذه املنطقة, ناهيك عن 

املعاناة الصحية الناجمة عن ذلك. 
قبل عشرة   أشهر   أّنه  املتحدث,  وأكد 
وإلس���ك���ات ال��ق��اط��ن��ني, جل����أت امل��ص��ال��ح 
ومجموعة  صنابير  وض��ع  إل��ى  املسؤولة 

كافة  ساكنة  متناول  ف��ي  السقايات   م��ن 
ال���دواوي���ر, ب��ال��رغ��م م��ن ُب��ع��د امل��س��اف��ة عن 
امل��اء  جلب  سيتم  أن��ه  لهم  قيل  غالبتها, 
ال���ش���روب م��ن س��د ب���اب ل��وط��ا امل��ت��واج��د 
باجلماعة القروية للصميعة بدائرة تاهلة 
فاستبشر السكان خيرا ونظم عامل إقليم 
ت���ازة امل��خ��ل��وع ل��ق��اء ت��واص��ل��ي��ا ف��ي شهر 
رمضان وبشر الساكنة بأن املنطقة ستنعم 
باملياه خالل شهرين على أكبر تقدير و...

و...  . 
وأوض������ح ال���ق���اط���ن ب���أح���د ال����دواوي����ر 

املذكورة, أن الساكنة أرهقها انتظار تنفيذ 
الوعود املمنوحة لهم من طرف املسؤولني, 
واملصالح  اجل��ه��ات  جميع  ط��رق��وا  بعدما 
أن  إاّل  كايات,  املختصة, وحرروا جملة شمِ
نفس الوعود متنح لهم في كل مرة, دون 
اآلن,  إل��ى  ن��ف��راج  امِ أّي  املشكلة  تعرف  أن 
بالرغم من كونها عمرت أكثر من عقٍد من 

الزمن. 
امل���دارس   ل��ت��الم��ذة مجموعة  م��ن  وس��ب��ق 
بدائرة  التأهيلية  والثانويات  واإلع��دادي��ات 
أكنول , أن اشتكوا من مسألة حرمانهم من 

وجهوا  وأن  لهم  سبق  كما  ال��ش��روب,  امل��اء 
قصد  ب��األم��ر  للمعنيني  إس��ت��غ��اث��ة  رس��ائ��ل 
ال��ت��دخ��ل ع��ل��ى خ���ط امل��ش��ك��ل ب��ه��دف ت��زوي��د 
أن  إاّل  ال��الزم��ة,  احليوية  ب��امل��ادة  منطقتهم 
دعواته ومطلبهم قوبل بسياسة صمِّ اآلذان. 
إل���ى ذل����ك, ط��ال��ب��ت س��اك��ن��ة ال���دواوي���ر 
الضاحية املشار إليها أعاله, من اجلهات 
املسؤولة, َم�دَّ منطقتهم  باملياه الصاحلة 
ل��ل��ش��رب, م��ت��وع��دًة ب��اخل��روج ف��ي أش��ك��ال 
حال  في  القريب,  امل��دى  على  احتجاجية 

عدم متكينهم باملادة احليوية الضرورية.
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šطير: وثائق إدارية تخh جماعة ترابية بتازة مÔوقعة على بياض ومطالب شعبية بSيفاد جلن اإلفتحا’ للمنطقة
 

 حممد بودويرة   

بجماعة  اجلماعي  املستشار  ب��وراس  حسن  كشف 
وثيقة  عن  ت��ازة,  بإقليم  تاهلة  بدائرة  آيت سغروشن 

رسمية تخص اجلماعة موقعة على بياض.
وأوضح ذات املستشار أن الوثيقة وجدها بالقرب 
من املقر اإلداري للجماعة مبركز بوزمالن, مؤكدا أنها 
تسربت من داخل اجلماعة ليال أثناء تخلص املسؤولني 
احملليني من الوثائق التي من املمكن أن تورطهم في 

بعض القضايا كالفساد و اإلختالس وغيره.
ذات املتحدث أكد أنه منذ تعالت األصوات املطالبة 
ب��إي��ف��اد جل���ن م��رك��زي��ة ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة من 

اخلروقات واإلختالسات باجلماعة, يسارع املسؤولون 
أن  املمكن  من  التي  الوثائق  كل  من  للتخلص  الزمن 
تورطهم في الفساد الذي ينخر اجلماعة منذ عقود من 
الزمن, مردفا ”والدليل هي هذه الوثيقة التي تسربت 
الوثائق  إت��الف  عملية  أثناء  اجلماعة  داخ��ل  من  ليال 

التي تورطهم في الفساد“.
إص��دار  منذ  أن��ه  محلي  ف��اع��ل  أض���اف  جانبه  م��ن 
من  تكشف  لبيان  سغروشن  آليت  احمللية  التنسيقية 
خالله مجموعة من اخلروقات واإلختالسات, وتطالب 
مبحاسبة املفسدين, بدأ املسؤولون بالتردد على مقر 
اجلماعة مبركز بوزمالن بعدما هاجروه منذ سنوات, 
مشيرا إلى انتشار شائعة باملنطقة تفيد بأن الرئيس 
املعّمر ملا يقارب ثالثة عقود من الزمن يتردد ليال على 

مقر اجلماعة.
وأوضح ذات املتحدث أن حالة من االستنفار تسود 
لهم  تأكد  بعدما  سغروشن  آي��ت  بجماعة  املسؤولني 
أن جلنة اإلفتحاص من املجلس األعلى للحسابات و 
القليلة  األي��ام  خالل  باملنطقة  ستحل  الداخلية  وزارة 
التي  اإلخ��ت��الالت  من  مجموعة  على  للوقوف  املقبلة 

أخرجت الساكنة لالحتجاج.
وأشار املصدر ذاته إلى أنه رغم محاوالت املفسدين 
لهم  ال ميكن  أن��ه��م  إال  ل��ي��ال,  ال��وث��ائ��ق  م��ن  التخلص 
ب��أراض��ي  أغلبها  مقلعا   23 م��ن  أزي���د  م��ن  التخلص 
اجلموع ُنهبت أمام أعني السلطات احمللية, واملشروع 
املندمج الذي دشن في 2001 من طرف وزير التجهيز 
ماليير,   7 ف��اق  مبلغ  له  ورص��د  تغوان  بوعمر  آن��ذاك 

ومشروع تهيئة مركز بوزمالن الذي رصد له مبلغ مالي 
قارب ملياري سنتيم وشابت شطره األول مجموعة من 
التي تالحق  التزوير  تهم  و  اإلجن��از,  في  اخل��روق��ات 
بقعة  اقتناء  و  ال��دورات  الرئيس بخصوص محاضر 

أرضية إلنشاء محطة تصفية الواد احلار…
أسبوعي  بشكل  س��غ��روش��ن  آي��ت  جماعة  وت��ع��رف 
من  مركزية  جل��ن  بإيفاد  مطالبة  احتجاجية  وق��ف��ات 
وزارة الداخلية و املجلس األعلى للحسابات للوقوف 
في  اجل��زاءات  وترتيب  اخلروقات  من  مجموعة  على 

حق املتورطني
هذا, وحاولنا ربط االتصال بالرئيس ونائبه األول 
ألخذ رأيهم في املوضوع إال أن هاتف األول كان مغلق 

والثاني ظل يرن دون مجيب.

حدث هذا في تازة
إلى متى هذا العبث؟؟؟؟

أن  بد  ال   ، الطرق  انهيار  حادث  كل  عند 
تنتهي.  ال  نفسية  ومآس  آثار  خلفه  يترك 
الــحــوادث  ــذه  ه تتكرر  تــازة  إقليم  ــي  وف
جنبات  انهيار  آخــرهــا  وليس  القاسية، 
وراس  المدينة  تازة  بين  الرابطة  الطريق 
قبل  بودير  وباب  مغراوة  اتجاه  في  الماء 
األشغال  نهاية  على  يمر  لم  فقط  يومين 
بها إال أسابيع معدودة، ليتجدد السؤال الذي 
يطرحه سكان تازة عند كل فاجعة مماثلة، 

إلى متى هذا العبث؟

ح��اف��زا  اجل��م��اع��ي  التجهيز  يعتبر 
اجلماعات  في  التنمية  لتحقيق  كبيرا 

القروية وجلب االستثمارات.
ال��ق��روي امل��غ��رب��ي انتقل  ف��امل��واط��ن 
ف����ي ال����وق����ت احل����اض����ر إل�����ى م��رح��ل��ة 
معها  أصبح  حيث  التطور  من  أخ��رى 
يطالب بضرورة حتسني األوضاع في 
مقتنعا  يعد  ل��م  ذل��ك  املغربية  البادية 
ب��أن وج���ود اجل��م��اع��ة ال��ق��روي��ة معناه 

الوثائق  تسهيل احلصول على بعض 
ي��رى أن اجلماعة  اإلداري���ة, بل أصبح 
الكهربائية  الطاقة  على  احلصول  هي 
واملاء الصالح للشرب والطرق املعبدة 
وامل��راك��ز  اإلجتماعية  امل��راف��ق  وخ��ل��ق 

السوسيورياضية.
وال��ط��ام��ة ال��ك��ب��رى أن ج��م��اع��ة ب��اب 
م��رزوق��ة الزال��ت واح��دة من بني أغلب 
ال��ت��ي تعاني من  ال��ق��روي��ة  اجل��م��اع��ات 

هشاشة البنيات التحتية وتفتقر ملعظم 
التجهيزات واملرافق الضرورية.

إن أه����م م���ا ي���ع���اب ع��ل��ى امل��ج��ل��س 
اجل��م��اع��ي مب��رك��ز ب���اب م���رزوق���ة هو 
األمية في صفوفه مما يجعله  انتشار 
غ��ي��ر ق����ادر ع��ل��ى ب���ل���ورة اس��ت��رات��ي��ج��ة 
القطاعات  بشتى  للنهوض  تنموية 
وكذا  أو جتارية,  فالحية  كانت  سواء 
عدم وعيهم بأهمية التجارة واخلدمات 

باجلماعة  تنمية مستدامة  في حتقيق 
وتأثر سياسته بالصراعات االنتخابية 
والالوعي  األمية  وانتشار  والقبائلية, 
الناخبني مم��ا ح��ال دون  ف��ي ص��ف��وف 
على  ال��ق��ادرة  املثقفة  النخبة  ص��ع��ود 
تسيير اجلماعة وخلق مشاريع تنموية 

في إطار شمولي.

> كرمي الغزواني

ضعn التجهيزات والبنية التحتية بجماعة باب مرزقة 

تجديد فرع اكنول للنقابة 
الوطنية للتعليم كدش

عقد الفرع احمللي للنقابة 
بأكنول  للتعليم  الوطنية 
املكتب  لتجديد  عاما  جمعا 
املسير وذل��ك ح��ت إش��راف 
ه���ش���ام ل���ط���رش وال��ب��ش��ي��ر 
ملبصر  ولعزيزة  الشقرافي 
الوطني  امل��ج��ل��س  أع��ض��اء 
وب���ع���د ق�����راءة ال��ت��ق��ري��ري��ن 
امل��ال��ي واألدب���ي مت تشكيل 
جاء  ال���ذي  اجل��دي��د  املكتب 

على الشكل التالي:

 عبد العالي لشخم كاتبا
 نائبه:عبدالرحيم طياش

 األمني:هشام الفقيير
 نائبته:هند البشيري
 املقرر:مبارك بوبكري
-نائبه:أغنيج محمد

-املستشارون:مصطفى 
م��ن��ار-س��ع��ي��د ال��ف��ارس��ي-
شكوح  سميرةانصا-غزالن 

-مصطفى أفتاس.

أمام غياب املديرية اإلقليمية للتجهيز بتازة

ساكنة جماعة الكوزات بدائرة تايناست بSقليم 
تازة في حملة لترميم ما šلفتt األمطار

للمجتمع  لليوم   تخليدا 
امل�����دن�����ي ن���ظ���م���ت ج��م��ع��ي��ة 
والتنمية  للبيئة  ال���ك���وزات 
وم��ح��ارب��ة ال���ه���در امل��درس��ي 
ب��دع��م م��ن ج��م��اع��ة ال��ك��وزات 
قنوات  فتح  اج��ل  م��ن  حملة 
بعض  وترميم  املياه  ص��رف 

النقط السوداء التي جرفتها 
امل����ي����اه واص���ب���ح���ت ص��ع��ب��ة 
للمرور على الطريق اجلهوية 
االقليمية  508والطريق  رقم 
ال����راب����ط����ة ب�����ني ال�����ك�����وزات 
ما  بعد  تايناست  وج��م��اع��ة 

اهملتها وزارة التجهبز .

تشجب ساكنة دواوير أسريف أوالد علي وأوالد 
دواوير جماعة مكناسة الغربية التابعة القليم تازة 
بشدة ما وصفته باملوقف السلبي للسلطات احمللية 
أراضيها  تفويت  قضية  في  ملطالبها  جتاهلها  بعد 
الفالحية ومساكنها القامة مشروع للطاقة الريحية.

أوالد علي وأوالد  وتعقد ساكنة دواوير أسريف 
دواوير جماعة مكناسة الغربية التابعة القليم تازة, 
آم��اال واس��ع��ة م��ن اج��ل انصافها م��ن احليف ال��ذي 
طالها السترجاع اراضيها التي مت برمجتها القامة 
حل  ايجاد  على  العمل  أو  الريحية  للطاقة  مشروع 

يرضي هذه الساكنة.
وسبق لألسر املتضررة من هذا املشروع أن رفعت 
لم  لكنها  احمللية,  السلطات  مختلف  الى  تظلماتها 
بالرغم  مطالبها  جتاهل  ومت  الصاغية  اآلذان  تلق 
احلق  إحقاق  اجل  من  املتواصلة  االحتجاجات  من 
التي تريد  الفئة من الشعب املغربي  وانصاف هذه 
سند  ب��دون  اراضيها  على  احلجز  اجل��ه��ات  بعض 
الساكنة,  قانوني وبدون ايجاد مخرج يرضي هذه 
من خالل اقتراح أثمنة مشجعة وكفيلة بتعويضهم 

ملمتلكاتهم.

وت��ن��دد س��اك��ن��ة ه���ذه ال���دواوي���ر مبا 
واالحتيال  النصب  أس��ل��وب  تسميه 

صاحب  ب��اس��م  الساكنة  ه��ذه  على 
املشروع  ه��ذا  أن  بدعوى  اجلاللة 
م��ش��روع ل��ص��اح��ب اجل��الل��ة امللك 
محمد السادس  , واقتراح أثمنة 
أراض��ي��ه��م  ع��ن  كتعويض  ه��زي��ل��ة 
تصل الى 12 درهم للمتر املربع في 

حني ان الساكنة تلقت من قبل عرضا 
مببلغ 35 درهم للمتر املربع اخلاص 

مبشروع اجناز الطريق السيار.
كما يطالبون بالتدخل العاجل النصافهم 

ورفع الظلم عنهم وجعل حد ملا أسموه بالغطرسة 
ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا م��وظ��ف��و امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي للماء 
الصعبة  املعيشية  الظروف  واستغاللهم  والكهرباء 
لهذه الساكنة وسذاجتهم من اجل اقناعهم بالتنازل 
وغير  وهزيل  تعويض بخس  مقابل  اراضيهم  على 

منصف.
السريع  بالتدخل  العليا  السلطات  ويطالبون 
من  باالفراغ  واملهددة  املتضررة,  الساكنة  النصاف 

سكنها بدون االخذ بعني االعتبار 
مصيرها املجهول, وباالستفزاز 
اثناء  القائد  بها  يقوم  التي 
ال�����ل�����ق�����اءات ال����ت����ش����اوري����ة, 
واق��ص��اء  البعض  وبتهديد 
للشروط  الرافضني  االخرين 

املجحفة وغير العادلة.
امل���ف���اوض  أن  والح���ظ���وا 
األول سبق له أن اقترح أثمنة 
املقدمة  األث��م��ن��ة  بكثير  ت��ف��وق 
م��ن قبل امل��ف��اوض األخ��ي��ر, فضال 
لالستغالل  التفويت  أثمنة  تباين  عن 

السحطي.
وب��اس��ت��غ��راب ك��ب��ي��ر, تلقت ال��س��اك��ن��ة امل��ت��ض��ررة 
تظلمهم  لرفع  استقبالهم  ت��ازة  اقليم  عامل  رف��ض 
وشرح موقفهم ومؤاخذاتهم من طريقة الفظة التي 
املستعمل  وأسلوب  قضيتهم,  مع  بها  التعامل  مت 
لهم  يكفله  ال���ذي  ال��ش��رع��ي  حقهم  ح��ول  لاللتفاف 

القضاء باعتبارهم مواطنني مغاربة. 
> كرمي الوافي

مواطنون بمكناسة الغربية يستنكرون الحجز على أراضيهم بدون سند قانوني

أجدير/أكنول
مدرسة دوار òإšواننå في حالة يرثى لها 

مع التهميg واإلهمال ¨ ومطالب بالتدšل 
السريع من طرف املديرية اإلقليمية

نجيم السبع

الطريق  ق���ر«  ب��ت��واج��ده��ا  محظوظة  ال��ق��روي��ة  امل����دار”  ب��ع��ض  ك��ان��ت  إذا 
ح��ي��ث ي���س���ارع امل���س���ؤول���ون ع��ل��ي��ه��ا ب��Sص��اح��ه��ا و ال��ع��ن��اي��ة 0��راف��ق��ه��ا.
أو  ال���وزارة،  من  مفتش  أو  ملسؤول  مفاجئة  ل��زي��ارة  عرضة  تكون  ال  حتى 
يستنكر امل����ارون ب��ج��واره��ا ح��ال��ت��ه��ا، ف���Sن ال���وح���دات امل��درس��ي��ة ال��ق��روي��ة 
استعماال،  األك��ث��ر  املعبدة  ال��ط��رق  ع��ن  بعيدا  النائية  باملناطق  امل��ت��واج��دة 
احلال بالنسبة  ه���و  ك��م��ا  اإله����م����ال،  و  ال��ت��ه��م��ي��ش  م���ن  ت��ع��ان��ي  م���ازال���ت 
ب��Qج��دي��ر. ال��ش��ه��داء  م����دار”  ملجموعة  ال��ت��اب��ع��ة  òإخ���وان���ن«  دوار  لفرعية 
حجرات دراسة ال حتمل من مقومات معنى املدرسة سوى اإلسم املكتو« 
على جانب من حيطانها املتهالكة، النوافذ و األبوا« مكسورة، حيث يعاني 
التاميذ خال الشتاء من البرد القار” و األمطار التي تدخل من النوافذ بفعل 
زجاجها املكسور، و األمطار التي تدخل من الشقوق، الطاوالت املكسورة و 
غير الصاحلة أكبر من تلp التي مازالت تقاوم عوامل التقادم، البناية التي 
ال يتذكرها املسؤولون سوى لرسم على واجهتها جداول انتخابية، ال يفكر 

أحد من املنتخبني في اللطn بحالها و املطالبة بSصاحها.

جمعية »بورد للتنمية 
والرياضة للجميع« 

تستعد لتنظيم الدورة 
الثالثة من سباق الريف

تستعد جمعية بورد للتنمية و الرياضة 
امللكية  اجل��ام��ع��ة  م��ع  ب��ش��راك��ة  للجميع 
املغربية للرياضة للجميع لتنظيم الدورة 
بورد  بجماعة  الريف  سباق  من  الثالثة 
إقليم تازة ايام 14,13,12 أبريل 2018.
الى  ب��االض��اف��ة  كلم   30 السباق  مسافة 
لعشاق  بالنسبة  م��ش��ي  10ك���م  م��س��اف��ة 

االستمتاع و االكتشاف, مبدار يستهوي 
يتمتع  حيث  اجلبلية  اللحاقات  عشاق 
امل��ت��س��اب��ق مب����روره ع��ب��ر ج��ب��ال ودي���ان 
اطار  في  يدخل  السباق  غابات  ش��الالت 
ال��ن��ه��وض ب��ال��ري��اض��ة ال��ق��روي��ة و اب��راز 
امل����ؤه����الت ال��س��ي��اح��ي��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة كما 
و  ال��ض��روف  ك��ل  بتوفير  املنظمون  يعد 

ذلك  في  التضاهرة مبا  لنجاح  الوسائل 
التغدية. و  االق��ام��ة  و  امل��ال��ي��ة  اجل��وائ��ز 
وينتظر املنظمون أن تكون املشاركة في 
ووطنيا  محليا  واس��ع��ة  التظاهرة  ه��ذه 
السباق  ال��س��ن��ة, خ��اص��ة وأن ه��ذا  ه��ذه 
التضامنية  الرياضات  إط��ار  في  يدخل 

بالعالم القروي.
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إلى  حتولت  وشكايات  احتجاجات 
املبادرة  مشاريع  إزاء  غضب  جرعات 
املنجزة  البشرية  للتنمية  الوطنية 
والعالقة بتراب إقليم تازة, مدافعون 
مشاريعهم  جن���اح  ع��ن  مستميتون 
وم��ح��ب��ط��ون م��ت��ش��ائ��م��ون م���ن ط��رق 
وأساليب تعامل املشرفني إقليميا في 
عمليات انتقاء املشاريع ودراستها 
ال���واق���ع,  أرض  ع��ل��ى  وت��ن��ف��ي��ذه��ا 
قد  الوطنية  امل��ب��ادرة  تكون  هكذا 
ط���وت أك��ث��ر م���ن  ن��ص��ف ع��ق��ده��ا, 
ج��دي��د.  بنفس  إلك��م��ال��ه  وتستعد 
في  ناجحا  العقد  نصف  كان  هل 
أرض  على  امل��ب��ادرة  روح  تنزيل 
جنحت  هل  املستهدف؟.  الواقع 
ف��ي احل��د من  املعتمدة  اآلل��ي��ات 
امل��ال  م��ع  التعامل  ف��ي  التسيب 
املبادرة  وكيف ستواجه  العام؟ 

أعطابها في عقدها الثاني؟
”س��ج��ل��ون��ي ف���امل���ب���ادرة …“ 
ف��ل��م��ب��ادرة“  علينا  ”ض��ح��ك��وا 
“ أع��ط��ون��ا ن��ع��ج��ة م��ات��ت في 
عطونا   “ األول….“   الشهر 
اخلدمة  و  مقص…  و  لقاط… 
كرموسة….  جففنا   “ وال��و“ 
و اك��ل��ي��ن��ه��ا وال����و ال��ب��ي��ع.“ 
القريعا…..  في  ازوي��ت��ة  درن��ا 

و ان��ع��س��ن��ا ”ع����ب����ارات اق��ت��ح��م��ت 
مستفيدين  وس���ج���ال  ت���واص���ل 
املبادرة  برنامج  من  محظوظني 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ش��ري��ة 
محظوظني  غ��ي��ر  وم��س��ت��ف��ي��دي��ن 
مبن  ربطهم  ال���ذي  ال��ي��وم  لعنوا 
التي  امل��ب��ادرة  تباشير  لهم  س��وق 
ق��ي��ل ل��ه��م إن��ه��ا س��ت��خ��رج��ه��م من 
النسوة  م��ن  ع��دد  ع��وزه��م. جتربة 
جعلت  أفلستهم  التي  املبادرة  مع 
ثقتهم تهتز بكل مبادرة »اعطاوني 
عليها  كنخسر  ثمن   بنصف  نعجة 
أكثر من الولد ……« على حد تعبير 
إح���داه���ن, واألم����ر ل��م ي��ت��وق��ف عند 
م��س��ت��ف��ي��دات وم��س��ت��ف��ي��دي��ن, ب���ل إن 
من  األول��ى  املرحلة  وطيلة  جمعيات 
امل��ب��ادرة   , صرخت بصوت  برنامج 
مع  التعامل  وتفضح  تشتكي  ع��ال��ي 
الوطنية,  امل���ب���ادرة  وب��رام��ج  أه����داف 
وتعطي وقائع عاشتها في اجتماعاتها 
احمللية واإلقليمية, راسلت كل اجلهات 
واالهتمام  بإنصافها  مطالبة  املعنية 
مبشاريعها, ودعمها ماديا ومعنويا من 
أجل إجناح مخطط املبادرة وتغيير وجه 
املناطق العبوسة التي أرادت املبادرة أن 
تبصمها بلمسة أمل .ولكن بدون نتيجة.

ح��دي��ث ع��ن م��ش��اري��ع فاشلة وأخ��رى 

عالقة وثالثة بال هوية يصعب تصنيفها 
داخل مجاالت وأهداف املبادرة وجمعيات 
املالية  قيمتها  مشاريع  تلقت  محظوظة 
فاقت ما رصد جلماعتني فقيرتني, وأخرى 
مشاريع  لفشل  أس��اس��ا  شكلت  وه��م��ي��ة 
حاضرا  التشكي  كان   , اإلقليمية.  اللجن 
ب��اس��ت��م��رار طيلة ن��ص��ف ع��ق��د امل��ب��ادرة, 
شكايات عديدة تسربت إلى العموم فيها 
تنزيل  في  غريبة  تصرفات  عن  فضائح 

أهداف املبادرة وتوزيع غالفها.
جماعات ضعيفة لم تستفد ولو درهم 
الغنية  األخ����رى  و  امل���ب���ادرة  م��ن  واح����د 
من  أقصيت  جمعيات  الكثير,  استفادت 
املشاريع و تعاونيات التي هدفها الربح 
و التجارة استفادت منها, الفقير أصبح 
يكاد  .ال  أكثر  غنيا  الغني  و  أكثر  فقيرا 
تالعبات  ع��ن  يكشف  أن  دون  ي���وم  مي��ر 
وجت�����اوزات وإق���ص���اء مم��ن��ه��ج, فرضته 
امل��ب��ادرة  م��س��ار  طيلة  حتكمت  ل��وب��ي��ات 
)رئيس  ونوعيتها.  املشاريع  خريطة  في 
و….(  السماسرة  من  مجموعة  و  القسم 
, ح��دي��ث ع��ن م��ش��اري��ع وه��م��ي��ة وأخ���رى 
يصعب  وبعضها  وم��ت��ك��ررة,  منسوخة 
ضبط مصاريفه وال أثر له في الواقع إال 

في حني تنفيذه .
ب��اإلدارة  املسؤولني  تقييم  ك��ان  مهما 
سيظل  فإنه  امل��ب��ادرة,  ملشاريع  املركزية 

بعناية  ترفع  تقارير  يعتمد على خالصة 
بالعمالة,  امل��س��ؤول��ني  ط��رف  م��ن  نظرية 
من  إال  ث��غ��رات��ه��ا  ع��ل��ى  ال��وق��وف  يصعب 
من  تنفيذه  مت  ملا  الدقيقة  املعاينة  خالل 
لكن  بها,  املعنيون  واملستفيدون  برامج 
التي  اإلقليم  م��ن  عينات  على  بالوقوف 
كل  على  لتوفرها  امل��ب��ادرة  استهدفتها 
من  ك��ث��ي��ر  امل��ط��ل��وب��ة ستتضح  امل��ع��اي��ي��ر 

املعيقات واألعطاب.
ع��ن��دم��ا ن��س��ت��م��ع إل���ى ال���ع���رض ال���ذي 
ألقاء املسؤولني  عند كل اجتماع للهيئة 

اإلقليمية للتنمية البشرية :
إطار  في  املنجزة  املشاريع  “حصيلة   
على  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
املمتدة  الفترة  تازة خالل  إقليم  مستوى 
إلى حدود نهاية 2017« والتي بلغت أكثر 
عمالة  مفتي  مشروعا  حسب   1500 من 
تازة وعدد املشاريع في طور اإلجناز في  
فاق   إجمالي  مالي  غ��الف  لها  500رص���د 
300   مليون دره���م ,  , وم��ن ب��ني هذه 
املشاريع التي استفاد منها 250 ألف من 

الفئات املستهدفة .“
نقول احلمد لله إقليم تازة أصبح غنيا 

أكثر من امارة دبي………………..
في الواقع اإلقليم يحتاج إلى التعليم 
و الصحة و الطرق و إلى محاربة الفساد 

و االستبداد و الرشوة و……

إقليم تازة أصب` أغنى من امارة دبي بفCل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
إلى  حتولت  وشكايات  احتجاجات 
املبادرة  مشاريع  إزاء  غضب  جرعات 
املنجزة  البشرية  للتنمية  الوطنية 
والعالقة بتراب إقليم تازة, مدافعون 
مشاريعهم  جن���اح  ع��ن  مستميتون 
وم��ح��ب��ط��ون م��ت��ش��ائ��م��ون م���ن ط��رق 
وأساليب تعامل املشرفني إقليميا في 
عمليات انتقاء املشاريع ودراستها 
وأساليب تعامل املشرفني إقليميا في 
عمليات انتقاء املشاريع ودراستها 
وأساليب تعامل املشرفني إقليميا في 

ال���واق���ع,  أرض  ع��ل��ى  وت��ن��ف��ي��ذه��ا 
قد  الوطنية  امل��ب��ادرة  تكون  هكذا 
ط���وت أك��ث��ر م���ن  ن��ص��ف ع��ق��ده��ا, 
ج��دي��د.  بنفس  إلك��م��ال��ه  وتستعد 
في  ناجحا  العقد  نصف  كان  هل 
أرض  على  امل��ب��ادرة  روح  تنزيل 
في  ناجحا  العقد  نصف  كان  هل 
أرض  على  امل��ب��ادرة  روح  تنزيل 
في  ناجحا  العقد  نصف  كان  هل 

جنحت  هل  املستهدف؟.  الواقع 
ف��ي احل��د من  املعتمدة  اآلل��ي��ات 
امل��ال  م��ع  التعامل  ف��ي  التسيب 
ف��ي احل��د من  املعتمدة  اآلل��ي��ات 
امل��ال  م��ع  التعامل  ف��ي  التسيب 
ف��ي احل��د من  املعتمدة  اآلل��ي��ات 

املبادرة  وكيف ستواجه  العام؟ 
امل��ال  م��ع  التعامل  ف��ي  التسيب 
املبادرة  وكيف ستواجه  العام؟ 
امل��ال  م��ع  التعامل  ف��ي  التسيب 

س��ج��ل��ون��ي ف���امل���ب���ادرة …“ 
 “

س��ج��ل��ون��ي ف���امل���ب���ادرة …
 “

س��ج��ل��ون��ي ف���امل���ب���ادرة …
ف��ل��م��ب��ادرة علينا  ض��ح��ك��وا 
س��ج��ل��ون��ي ف���امل���ب���ادرة …
ف��ل��م��ب��ادرة علينا  ض��ح��ك��وا 
س��ج��ل��ون��ي ف���امل���ب���ادرة …

أع��ط��ون��ا ن��ع��ج��ة م��ات��ت في 
عطونا 
اخلدمة  و  مقص…  و  لقاط… 
كرموسة….  جففنا 
 “
كرموسة….  جففنا 
 “
كرموسة….  جففنا 

القريعا…..  في  ازوي��ت��ة  درن��ا 

و ان��ع��س��ن��ا 

النسوة  م��ن  ع��دد  ع��وزه��م. جتربة 
جعلت  أفلستهم  التي  املبادرة  مع 
ثقتهم تهتز بكل مبادرة »اعطاوني 
جعلت  أفلستهم  التي  املبادرة  مع 
ثقتهم تهتز بكل مبادرة »اعطاوني 
جعلت  أفلستهم  التي  املبادرة  مع 

عليها  كنخسر  ثمن   بنصف  نعجة 
ثقتهم تهتز بكل مبادرة »اعطاوني 
عليها  كنخسر  ثمن   بنصف  نعجة 
ثقتهم تهتز بكل مبادرة »اعطاوني 

أكثر من الولد ……« على حد تعبير 
إح���داه���ن, واألم����ر ل��م ي��ت��وق��ف عند 
م��س��ت��ف��ي��دات وم��س��ت��ف��ي��دي��ن, ب���ل إن 
من  األول��ى  املرحلة  وطيلة  جمعيات 
امل��ب��ادرة   , صرخت بصوت  برنامج 
مع  التعامل  وتفضح  تشتكي  ع��ال��ي 
الوطنية,  امل���ب���ادرة  وب��رام��ج  أه����داف 
مع  التعامل  وتفضح  تشتكي  ع��ال��ي 
الوطنية,  امل���ب���ادرة  وب��رام��ج  أه����داف 
مع  التعامل  وتفضح  تشتكي  ع��ال��ي 

وتعطي وقائع عاشتها في اجتماعاتها 
احمللية واإلقليمية, راسلت كل اجلهات 
وتعطي وقائع عاشتها في اجتماعاتها 
احمللية واإلقليمية, راسلت كل اجلهات 
وتعطي وقائع عاشتها في اجتماعاتها 

واالهتمام  بإنصافها  مطالبة  املعنية 
مبشاريعها, ودعمها ماديا ومعنويا من 
أجل إجناح مخطط املبادرة وتغيير وجه 
املناطق العبوسة التي أرادت املبادرة أن 
تبصمها بلمسة أمل .ولكن بدون نتيجة.

املناطق العبوسة التي أرادت املبادرة أن 
تبصمها بلمسة أمل .ولكن بدون نتيجة.

املناطق العبوسة التي أرادت املبادرة أن 

ح��دي��ث ع��ن م��ش��اري��ع فاشلة وأخ��رى 

فالش

اهليئات اجلمعوية 
تطالب وزير الداخلية 

بالتدخل يف ملف تعثر 
املشاريع التنموية

 
طالب عدد من السكان والفاعلني 

اجلمعويني 0دينة تازة، وزير الداخلية 
بالوقوف شخصيا على األسبا« التي 
جعلت املشاريع لم تكتمل رغم صرف 

مايير السنتيمات عليها من طرف عدد من 
الوزارات.�وأوضحت مصادر محلية، أن 

املشاريع املتعثرة تتعلق بSعادة تهيئة بعض 
الشوارع، و&ديد األرصفة، والكهرباء، 

واملساحات اخلضراء والساحاتª و ترميم 
املPثر التاريخية وذلp بتكلفة مالية  فاقت 
املايير وأضافت ذات املصادر، ان هذه 

املشاريع هي عبارة عن شراكة بني جماعة 
تازة  واجلهة وعدد من الوزارات، من بينها 

وزارة الداخلية

أزمة النظافة داخل 
إدارات تازة

تعيش مجموعة من اإلدارات العمومية 
0دينة تازة أزمة حقيقية في النظافة نظرا 
لعدم توفر ميزانية خاصة باقتناء الوسائل 

.nواألدوات املتعلقة بالتنظي
وهناك إدارات تابعة للدولة في املدينة ال 
تتوفر على أبسط أدوات التنظيn مثل ∫ 
املكنسة واملنشاف ) اجلفاف ( وسائل 

التنظيn مما يحولها إلى فضاءات جالبة 
.Œوساúل

 Qللتغلب على هذا اخلصا’ ، يلج
املوظفون ببعض اإلدارات في املدينة إلى 

عملية االكتتا« من أجل جمع قدر من 
املال القتناء بعض الوسائل الضرورية 

ø..للمظافة

نجيم السبع

ي��رث��ى لها  تعيش أح��ي��اء أك��ن��ول ح��ال��ة 
بسبب ت��راك��م األوح����ال ف��ي ك��ل م��ك��ان , 
خ��اص��ة ح��ي ال��ن��ه��ض��ة , وح���ي ت��اغ��دة.
من  ب��ن��وع  يشعرون  السكان  جعل  مم��ا 
املشاريع  ك��ل  تعطيل  مت  حيث  ال��ت��ذم��ر 
ال��ت��ي س��ط��رت و ال��ت��ي ك��ان��ت تستهدف 

ال��ت��ح��ي��ة م��ن ط��رق��ات و حماية  ال��ب��ن��ي��ة 
املقبرة  و  التربة  اجن��راف  من  البنايات 
انعدام  شبه  و  آخ��ره��ا  ع��ن  ملئت  التي 
اإلض������اءة ف���ي احل����ي وإع������ادة اس��ك��ان 
امل��ت��ض��رري��ن م���ن ال��س��ك��ن ال��ع��ش��وائ��ي.
ل��ه��ذا ت��وج��ه ال��س��ك��ان م��ن ح��ي ت��اغ��دة و 
بعض احلرفيني من حي نهضة إلطالق 
املطلبي  امللف  رف��ع  و  للتوقيع  عريضة 

مباشرة إلى السلطة اإلقليمية بتازة.

شوارع وأزقة أكنول تغر‚ في األوحال والسكان بصدد 
رفع امللn املطلبي إلى السلطة اإلقليمية

مخلفات البناء العشوائي 
تغزو شوارع تازة

تازة  مبدينة  واألزق��ة  ال��ش��وارع  من  العديد  حتولت 
ال��ذي  البناء  مخلفات  م��ن  ماتبقى  لرمي  م��ط��ارح  إل��ى 
ينموا في اآلونة األخيرة بسرعة مدهشة, الن مصلحة 
حمل  ع��ن  متتنع  احل��اوي��ات  ب��إف��راغ  املكلفة  النظافة 
الطرقات. وس��ط  في  املتراكمة  املخلفات  ه��ذه  إزال��ة  و 
وي��ؤك��د ال��ع��دي��د م��ن س��ك��ان األح���ي���اء ك��ب��ني اجل����رادي 
العليا وموالي يوسف, من االنتشار  بتازة  واملستقبل 
هؤالء  أن  الساكنة  وتضيف  البناء,  ملخلفات  املهول 
املخالفني يشرعون بعد صالة الفجر في رمي النفايات 
االح��ي��اء. مقدمي  ومب��ب��ارك��ة  ال��ب��ن��اء  مخلفات  وب��ق��اي��ا 
فهل سيتدخل من يعنيهم األمر لرفع الضرار عن السكان 
املغلوبني على أمرهم؟ وفرض غرامة مالية على كل من 
يلقي مبخلفات البناء في شوارع وأزقة تازة مشوهني 

بذلك جمالية املدينة.

ساكنة أوالد الشريف بتازة تندد بنزع ملكية أراضيها
كشفت بعض ساكنة اجلماعة القروية ألوالد 
الشريف بقيادة بني لنت بإقليم تازة أن أراض 
نزعت  األم��ت��ار  مب��آت  تقدر  امل��ذك��ورة  باملنطقة 
للمتر  درهما   12 مقابل  ملكيتها من أصحابها 
ليتم متريرها بعد ذلك من أجل  الواحد  املربع 
إحداث وتثبيث األعمدة احلديدية للطاقة الريحية.
واحتجت ثلة من املواطنني املتضررين املعنيني 
االستفادة  بدعوى  وذل��ك  عنوة  أراضيهم  ن��زع 
عبر  ح��ني  ف��ي  ال��ع��ام��ة,  املصلحة  لفائدة  منها 
أصحاب األراضي املزمع تثبيث عليها األعمدة 
الريحية عن  الطاقة  احلديدية إلحداث مشروع 

لهذا املشروع لكن شريطة تعويضهم  تثمينهم 
املجاورة. األراض��ي  وقيمة  يتناسب  تعويضا 
تازة  إقليم  عامل  مبراسلة  املتضررون  وه��دد 
ووزي����ر ال��ع��دل واحل���ري���ات ورئ��ي��س احلكومة 
م��ع��ت��ب��ري��ن أن���ه م��ن غ��ي��ر امل��ع��ق��ول ن���زع ملكية 
بها  يعيشون  التي  منازلهم  ومنها  أراضيهم 
مع أهلهم وذويهم بثمن 12 درهما للمتر املربع 
رئيس  باصطفاف  املعنيون  ندد  كما   , الواجد 
بنزع  امل��ط��ال��ب��ني  ف��ي ص��ف  ال��ق��روي  مجلسهم 
أراضيهم وإخالء مساكنهم دون فتح حوار مع 

املستهدفني.



جريدة جهوية  مستقلة 

العدد 181

من 21  مارس  إىل 21 أبريل 2018 alhadathatazi@gmail.com

13بانوراماتاريخزووووممتابعاتمحليةحوادثالثانية متابعات
الوكالة المستقلة لتوزيع 
الماء بتازة ترسق المواطن

ع��ن��د ت��ف��وي��ت م��رف��ق 
ال��ت��ط��ه��ي��ر ل��ل��وك��ال��ة من 
طرف املجلس اجلماعي 
, ال��ت��زم��ت ال��وك��ال��ة في 
على  املديري  مخططها 
ان محطة معاجلة املياه 
العادمة سيكون جاهزا 
ف����ي س��ن��ة  و م��ش��ت��غ��ال 
2013 , و عليه سمحت 

على  للوكالة  اجلماعة 
ف���وت���رة ال��ت��ط��ه��ي��ر , و 
تزال  ال  الساعة  حل��دود 
منجزة  التطهير  محطة 
مع  الرسومات  على  إال 
الوكالة تفوتر  ان  العلم 
التطير منذ 2011 فماذا 
هذه  في  القانون  يقول 

الواقعة.

 إعطاء االنطالقة ملخطط التكوين وتقوية الكفاءات بتازة
في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ان���ط���ل���ق���ت ي������وم االث�����ن�����ني 26 
ال��ت��ك��وي��ن  ب��ق��اع��ة   ,2018 ف��ب��راي��ر 
اقليم  ل��ع��م��ال��ة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ك��ت��اب��ة 
 40 ل��ف��ائ��دة  تكوينية  دورة  ت����ازة, 
تقنيو  مستفيد ومستفيدة ميثلون 
الترابية  اجل��م��اع��ات  وح��س��ي��وب��ي 
للتكوين  االقليمي  للمخطط  تنفيذا 
وتقوية الكفاءات للمبادرة الوطنية 
 ,2018 س��ن��ة  ال��ب��ش��ري��ة  للتنمية 
ال��دراس�����ات  مك��ت�ب  م��ن  ب��إش��راف 
 Développement S.A.R.L «
Global Ingénierie et« بطنجة و 
 يتضمن هذا املخطط احملاور التالية:
1 - دليل املساطر املالية التي شملت 
على مساطر تنفيذ نفقات اجلماعات 
العمومية وامل��ؤس��س��ات   ال��ت��راب��ي��ة 
التي استفاذ منها 40 مستفيذ في 
أيام ح��ددت في خمسة  زمنية   مدة 

ح��ي��ث  األغ�������ن�������ام  ت����رب����ي����ة   -  2
اس���ت���ف���اذ م���ن ه����ذه ال����ورش����ة 80 
أي��ام خ��م��س��ة  م���دى  ع��ل��ى   مستفيذ 
3 - دليل املساطر املالية في شقها 
نفقات  ت��ن��ف��ي��ذ  امل��ت��ع��ل��ق مب��س��اط��ر 
وشركات  والتعاونيات  اجلمعيات 
األشخاص واملجموعات ذات النفع 
مستفيذا   80 ه��م��ت  االق��ت��ص��ادي 
أيام ستة  التكوين  مدة   واستمرت 
4 - ت��دب��ي��ر وت��س��ي��ي��ر م��ؤس��س��ات 
 40 ل  االج���ت���م���اع���ي���ة  ال����رع����اي����ة 
 م���س���ف���ي���ذ دام��������ت خ���م���س���ة أي�����ام
اخل���اص   112.12 ال��ق��ان��ون   -  5
 80 ل����ف����ائ����دة  ب����ال����ت����ع����اون����ي����ات 
 م��س��ف��ي��ذ ع��ل��ى م����دى خ��م��س��ة أي���ام
فقد خصص  التواصل  ورش��ة  أم��ا 
 100 منها  استفاذ  واح��د  ي��وم  لها 

مستفيذ

بــــالغ صحـــفي
تازة: إعالن عن طلب 
المشاريع في إطار 

البرنامج األفقي
 

امل��ب��ادرة  ب��رام��ج  إط���ار تفعيل  ف��ي 
وإلتاحة  البشرية,  للتنمية  الوطنية 
ال��ف��رص��ة أم����ام م��خ��ت��ل��ف ال��ف��ع��ال��ي��ات 
احمل��ل��ي��ة ل��ت��ق��دمي م��ش��اري��ع��ه��ا ضمن 
املواكبة-,  محور   - األفقي  البرنامج 
فإن الهيئة اإلقليمية للتنمية البشرية 
ب���ت���ازة ت���دع���و م��خ��ت��ل��ف اجل��م��اع��ات 
ببرنامجي  املستهدفة  غير  الترابية 
محاربة اإلقصاء االجتماعي بالوسط 
بالوسط  الفقر  وم��ح��ارب��ة  احل��ض��ري 
ال��ف��اع��ل��ني احملليني  وك���اف���ة  ال���ق���روي 
في  الراغبني  اجلمعيات,  من  باإلقليم 
احلصول على دعم مشاريعهم, لتقدمي 
طلباتهم طبقا للوثائق املوضوعة رهن 
إشارتهم لدى قسم العمل االجتماعي 
ب��ال��ع��م��ال��ة أو مب��ق��رات ال��ب��اش��وي��ات, 
الدوائر, القيادات وامللحقات اإلدارية 
وذلك خالل  اإلقليم,  بتراب  املتواجدة 
ال��ف��ت��رة امل��م��ت��دة م��ن اخل��م��ي��س ف��احت 
 مارس إلى اجلمعة 30 مارس 2018.
وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن سقف الدعم 
امل���س���م���وح ب����ه ل���ص���ن���دوق امل����ب����ادرة 
ه��و80%  البشرية  للتنمية  الوطنية 
من التكلفة اإلجمالية للمشروع وذلك 
في حدود ثالث مائة ألف درهم )300 
لصندوق  أق��ص��ى  ك��ح��د  دره����م(   000
البشرية.  للتنمية  الوطنية   املبادرة 
تودع طلبات املشاريع مبكتب الضبط 
في  املتبعة  للمسطرة  طبقا  بالعمالة 

هذا الشأن.
> تازة في 02/03/2018

حلل وناقش
بتازة  الصناعية  األحياء  وضعية 

الشطر الثاني
*ال�������ع�������دد اإلج������م������ال������ي ل���ل���ق���ط���ع: 
ك����ال����ت����ال����ي: م������وزع������ة  ق����ط����ع����ة   232<

   211 قطعة مخصصة لألنشطة الصناعية 
التجارية لألنشطة  مخصصة  قطعة   15     

االجتماعية  للتجهيزات  مخصصة  قطع   5     
ال��ش��ب��اب   ل��ل��م��ق��اول��ني      1 ق��ط��ع��ة م��خ��ص��ص��ة 

 > في املائة عدد القطع املسندة : 205 قطعة بنسبة 97.19  
> املائة   عدد القطع الشاغرة : 6 قطع بنسبة 2.84  .

> عدد املشاريع : 91 مشروع.
> املشاريع املشغلة : 21 مشروع فقط على 56 قطعة أرضية من 232 قطعة املوزعة.

قطعة.  45 على  م��ش��روع   17  : املنشغلة  وغ��ي��ر  املكتملة  ال��ب��ن��اي��ات   < 
ق��ط��ع.  6 ع���ل���ى  م���ش���اري���ع   5  : ال���ب���ن���اء  ط�����ور  ف����ي  ال���ق���ط���ع  ع�����دد   < 
ق��ط��ع.  9 ع���ل���ى  م����ش����روع واح�������د   : امل���س���ي���ج���ة  ال���ق���ط���ع  ع������دد   < 

 عدد القطع املتوقفة اوراشها : 22 قطعة مبا يناسب 11 مشروع.
> عدد القطع املتوقفة عن النشاط : 17 قطعة مبا يناسب 11 مشروع.

يوافق  ملا  50 قطعة   : والعار  املسندة  القطع  > عدد 
25 مشروع .

املردودية ) عدد القطع لكل نشاط( :
26.24 في املائة.

غضب واستياء ضد رشكة اتصاالت المغرب بتازة
عبر العديد من املواطنني باقليم 
تازة خاصة زبناء شركة اتصالت 
وغضبهم  استيائهم  عن  املغرب 
ج��ودة  ت��دن��ي  نتيجة   , الكبيرين 
هذه  ط��رف  من  املقدمة  اخل��دم��ات 
املستوى  على  لزبنائها  الشركة 
العامة  أصبح  حيث   , االقليمي 
االنترنيت  خط  بانقطاع  مهددون 
لفترات متتالية دون سابق انذار 
من اجلهات املعنية , هذا اضافة 
الى ضعف صبيب االنترنيت الذي 
لزبنائه  ال��ش��رك��ة  ت��وف��ره  تعد  ل��م 
مع  عليها  اتفقوا  التي  بالكمية 
العلم أنهم يؤدون الثمن كامال دون 
االستفادة من ذلك , حيث أصبحت 
ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  كمية االنترنت 
ات���ص���االت امل���غ���رب ل��زب��ن��ائ��ه��ا ال 
تصلح حتى لإلبحار عبر صفحات 
االن���ت���رن���ت ال���ع���ادي���ة ن��اه��ي��ك عن 
الالتي  الشات والتحميل  خدمات 
 ال تعمل بتاتا عند أغلب الناس .

زبناء  من  العديد  يستنكر  و  هذا 
شركة اتصاالت املغرب ما أصبحت 
خدمات  من  االخ��ي��رة  ه��ذه  تقدمه 
همها  معتبرين   , ل��ه��م  ضعيفة 
من  هائل  ع��دد  جمع  هو  الوحيد 
الزبناء حيث يوفرون لها الشهرة 
واملال دون رد االعتبار لهم , وتقدمي 
 خدمات تناسب ما اتفقوا عليه .
ه����ذا وق����د ع��ب��ر زب���ن���اء اخ����رون 
ي��س��ت��ع��م��ل��ون االن���ت���رن���ت ل��ق��ض��اء 
م��ص��احل��ه��م ال��ي��وم��ي��ة ك���أرب���اب 
م���ق���اه���ي االن���ت���رن���ي���ت ووك������االت 
ملا أصبحت  االسفار عن غضبهم 
ت���ق���دم���ه ات����ص����االت امل����غ����رب م��ن 
خدمات تعرقل أنشطتهم التجارية 
, م���ؤك���دي���ن أن��ه��م  واإلع����الم����ي����ة 
اخل��ارج  ال��ى  غضبهم  سينقلون 
وينظمون احتجاجات كبرى ضد 
الشركة في حالة عدم االستجابة 
ملطالبهم التي يؤدون ثمنها دون 

االستفادة منها.

من تنظيم املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بتازة

لقاء تقويمي لمسار كتابة المصحف الشريف
نظمت املندوبية االقليمية 
بتازة  االس��الم��ي��ة  ل��ل��ش��ؤون 
ي���وم ال��ث��الث��اء 26 ف��ب��راي��ر 
ملسار  تقومييا  لقاء   2018
ك��ت��اب��ة امل��ص��ح��ف ال��ش��ري��ف 
محو  مستفيدات  ط��رف  من 
االم���ي���ة ب��امل��س��اج��د , وق��د 

ح���ض���رال���ل���ق���اء ال������ذي ن��ظ��م 
مبدرسة سيدي أحمد زروق 
املنسقات  العتيق  للتعليم 
واجل���ه���وي���ة  ال���وط���ن���ي���ة   (
,املستشارين  واالقليميات( 
 ,امل���ؤط���ري���ن وامل����درري����ن . 
وت����خ����ل����ل ه��������ذا ال����ل����ق����اء 

ف���ق���رات همت  ال���ت���ش���اوري 
تقومي مسار كتابة املصحف 
ال����ش����ري����ف واإلك������راه������ات 
احللول  وك��ذا  والصعوبات 
ال���ب���دي���ل���ة ل���ت���ج���اوزه���ا ث��م 
اخ����ت����ت����م ب����ع����رض ب��ع��ض 
 اإلنتاجات على احلاضرين. 

تازة تحتضن الدورة الثانية من مهرجان الهندسة المعمارية
امللك  اجل��الل��ة  لصاحب  السامية  الرعاية  حت��ت 
وزارة  من  كال  نظمت  الله  نصره  ال��س��ادس  محمد 
املدينة  وسياسة  واالسكان  الوطني  التراب  اع��داد 
ال��دورة  املعماريني  للمهندسني  الوطنية  والهيئة 
الثانية من مهرجان الهندسة املعمارية 2018 فاس 
– مكناس – تازة من 15 الى 19 يناير بتازة وذلك 
 حتت شعار الهندسة املعمارية في خدمة املواطن .
سيشمل  ت��ازة  جماعة  بدعم  حظي  ال��ذي  املهرجان 
م���ج���م���وع���ة م����ن االن���ش���ط���ة م����ن ب��ي��ن��ه��ا م��ع��رض 
الفوتغرافية  الصور  ,معرض  املعمارية  املجسمات 
ال��وط��ن��ي��ة,م��ع��رض ص����ور م��دي��ن��ة ت�����ازة ,م��ع��رض 
عليها  امل��ص��ادق  االعتبار  ورد  التهيئة  لتصاميم 
مكناس,ورش  فاس  العتيقة جلهة  باملدن  واملتعلقة 
م��دارس  طلبة  م��ن  بتأطير  االط��ف��ال  لفائدة  ال��رس��م 
الهندسة املعمارية ومديرية التربية الوطنية بتازة 

بكل من رواق احمد قريفلة بتازة العليا ,دار الشباب 
. الفاسي  ع��الل  بشارع  التعليم  ,ن��ادي   باملسيرة2 

من بني االنشطة ايضا املهمة التي شهدتها الدورة 
الثانية من مهرجان الهندسة املعمارية تنظيم جولة 
داخل املدينة العتيقة بتازة العليا انطلقت من فضاء 
باب اجلمعة مرورا بشاحة احراش املشور وصوال 
الى املسجد االعظم مرورا بابا الريح ثم باب طيطي 
لتنتهي عند البرج امللولب ,وتنظيم ندوة علمية حول 
املعماري  للتراث  االعتبار  ورد  احملافظة  موضوع 
,املدن الذكية بغرفة التجارة والصناعة واخلدمات 
من  كل  مبشاركة  وثقافية  فنية  امسية  عن  ناهيك 
اجلمعية التازية للمديح والسماع برئاسة االستاذ 
شعرية  لقراءات  اضافة  السليماني  حميد  الكبير 
وزجلية مرفوقة مبعزوفات على الة العود مبصاحبة 
. محلية  فلكلورية  وف��ق��رات  عيسى  مومن   الفنان 

فيضان واد األربعاء يهدد 
حياة المواطنين

تسبب  التي  االنسانية  ال��ك��وارث  رغ��م 
يخترق  الذي  األربعاء  واد  فيضان  فيها 
مدينة تازة  في السنوات األخيرة مازال 
ه���ذا اخل��ط��ر وارد وي��ه��دد ح��ي��اة سكان 
بعض أحياء املدينة ) حي الشلوح , دوار 
امللحة , البحرة ... و أمالكهم بصفة عامة  
وال��رع��ب  اخل���وف  نفوسهم  ف��ي  وي����زرع 
جميع  أن  ورغ��م  األم��ط��ار  تهاطلت  كلما 
ال��واد مبا  علم بخطر هذا  اجلهات على 
فيه  احلكومة املغربية التي أوفدت وزراء 

حجم  على  وقفوا  الذين  املكان  عني  إلى 
األضرار واخلسائر البشرية التي خلفها 
و   1999 فيضان  خ��الل  االرب��ع��اء  وادي 
للمعاينة  جل���ان  ع���دة  اي��ف��اد  و    2002
واجن���از ع��دة تقارير ف��ي امل��وض��وع ولم 
تتخد أي اجراءات للتخفيف من معانات 
نرى  ونحن  أرواحهم  املواطنني وحماية 
التي  الطوفانية  األمطار  فيه  تسببت  ما 
اململكة  أق��ال��ي��م  ب��ع��ض  ع��ل��ى  ت��س��اق��ط��ت 

فليتحمل كل مسؤول مسؤوليته.
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عبد اإلله بسكمار

عاش اجلسد الثقافي والتشكيلي  بتازة طيلة 
تاريخية  ثقافية  فبرايرمحطة   17 السبت  يومه 
بكل معنى الكلمة لم يعشه منذ عقود خلت  ليس 
من  الثقافية  ت��ازة  فعاليات  أغلب  حلضور  فقط 
حقوقيني  و  وباحثني  وشاعرات  وشعراء  أدب��اء 
وممثلي  وم��ن��اض��ل��ني  دميقراطيني  ون��ق��اب��ي��ني 
به  احملتفى  لطبيعة  ايضا  ولكن  املدني  املجتمع 
أبرز  وأح��د  بتازة  التشكيلي  الفن  رائ��د  ونعني 
الصعيد  على  التنقيطي  الفطري  ال��ف��ن  ممثلي 
الوطني الفنان العصامي املغربي والعاملي أحمد 
من  ثلة  مساهمة  ذكرنا  ما  إلى  ويضاف  قريفلة, 
الباحثني والنقاد والفنانني املرموقني سواء خالل 
الندوة املواكبة لرواية » طائر الوروار » لألستاذ 
ال��دك��ت��ور ع���دادي م��دن��ي, او خ��الل احل��ض��ور في 
الرواية,  نفس  من  املقتبس  السينمائي  العرض 
وق����د ف��ن��دت ه����ذه احمل��ط��ة ب��ح��ق خ���راف���ة غ��ي��اب 
اجلمهور عن اللقاءات الثقافية, فاملغاربة عموما 
حينما   ) البهية  بتازة  املهتم  اجلمهور  ومنهم   (
وذواتهم  املتميزة  وشخصيتهم  أنفسهم  يجدون 
عن  وبعيدا   , مصداقية  ذي  ثقافي  عمل  اي  في 
فإنهم يحضرون  والتسطيح  والتمقليع  التهريج 

بكثافة ويساهمون بتلقائية ...
أثت ندوة الصباح حول رواية » طائر الوروار » 
بقاعة البلدية بتازة  اإلعالمي الباحث في التاريخ 
األستاذ د عبد السالم انويكة فقدم للمحتفى به 
وللندوة باعتبارها حدثا يؤسس لثقافة العرفان 
واالعتراف جتاه كل من قدم نتاجا محترما ملدينته 
ووطنه, فما بالك بفنان فطري وصلت لوحاته إلى 
أرجاء املعمور وعرفت اعماله على مستوى الوطن 
واملعارض الدولية أيضا مبرزا أهمية هذه احملطة 
في الرأسمال ارمزي لعموم املنطقة وملدينة تازة 

وللوطن ككل�, وقد تناول األستاذ د عمر الصديقي 
في البداية طرائق اشتغال العمل الفني الروائي 
ال��س��ردي��ة حلياة  ال��ت��م��ث��الت  ف��ي  ال���واق���ع  ودور 
الفنان أحمد قريفلة منذ نعومة اظافره والسيرة 
الفنية, بل  التي لم حتبطه في مسيرته  القاسية 
اآلن  حلد  املستمر  العطاء  على  حفزته  بالعكس 
الله  أطال   – التقدم في السن وعلل األي��ام  ورغم 
في عمره  ومتعه بالصحة والعافية – وقد قارب 
األستاذ عمر بنفس املنحى بعض األعمال الفنية 
لقريفلة بحس نقدي تشكيلي باعتباره هو أيضا 
أم��ا األس��ت��اذ د عبد  إل��ى كونه روائ��ي��ا,  تشكيليا 
السالم رياح فقدتناول رواية » طائر الوروار » من 
حيث الرƒية االجتماعية ملا كان يعيشه اإلنسان 

امل��غ��رب��ي م��ن م��ح��ن وك�����وارث ف��ي اح��ل��ك ف��ت��رات 
احلماية واالستعمار وكمثال على ذلك مكر الفقيه 
أشغال  ف��ي  احمد  الطفل  ت��وري��ط  إل��ى  أدى  ال��ذي 
وق��ت��ذاك  تسمى  ك��ان��ت  ال��ت��ي   ( الرهيبة  الربعية 
الكورفي ( وكذا اليتم املبكر والتشرد واملبيت في 
مطرح النفايات والبحث املضني عن أكل العيش, 
في  ميكنه  ال  املتخلف  املجتمع  بأن  ومستخلصا 
والظلم  القهر  ينتج  ان  إال  قريفلة  الفنان  حالة 
والسادية التي تستهدف األطفال األبرياء الطريي 
فنان  م��س��ارات   « محور  وحت��ت  جهته  من  العود 
عصامي » حلل األستاذ عبد اإلله بسكمار جوانب 
من هذه السيرة الغيرية التي كتبها وبحساسية 
ف��ائ��ق��ة األس��ت��اذ امل��ب��دع ع����دادي م��دن��ي, وخ��اص��ة 

دواعي الكتابة عن الفنان قريفلة , وقساوة احلياة 
التي عاشها منذ طفواته املبكرة بحيث تنازعه كل 
من امليل الفطري إلى سد غائلة اجلوع واالجتاه 
اإلنساني الطبيعي نحو فرض الذات واإلحساس 
باجلدوى في عالم وجد فيه الرحمة عند املستعمر 
فقد  ذل��ك  وم��ع   ( جلدته  بني  عند  يجدها  أن  قبل 
سجن قريفلة بعد نفي املغفور له محمد اخلامس 
ألنه كان يرسم صورة امللك على جدران مدينة تازة 
( مركزا على قيمة هذا العمل األدبي والذي وظف 
خالله األستاذ عدادي العديد من التقنيات لنقل ما 
حتدث به له قريفلة إلى املجال الروائي كاحلوار 
والسرد اخلطي التتابعي والتقطيع وتيار الوعي 
واالرتداد » فالش باك »..هذا و تال الندوة القيمة 
توقيع لرواية » طائر الوروار » لألستاذ د عدادي 

مدني وقد نفذت النسخ احلاضرة عن آخرها .
املقتدر  الفنان  من  كل  ذل��ك  بعد  الكلمة  تناول 
أحمد  السينمائي  والناقد   , الكغاط  ال��ع��رب  ع��ز 
ال��س��ج��ل��م��اس��ي وق���ي���دوم م��س��رح��ي��ي ت����ازة محمد 
ودماثة  الرجل  شخصية  عن  فتحدثوا  بلهيسي 
وترتيب  بالفطرية  املتسم  انتاجه  وج��ودة  خلقه 

األلوان والتنقيط املوزع على مساحات اللوحة .
في  مساء  الغفير  التازي  اجلمهور  التقى  وقد 
مسرح تازة العليا  مع عرض شريط طائر الوروار 
وكلمات  قريفلة  أحمد  وإب��داع  حياة  سيرة  حول 
املجير   ( امل��س��ؤول��ني  م��ن  ع��دد  ألقاها  باملناسبة 
املتوج  املقتدر  الفنان   – بتازة  للثقافة  اإلقليمي 
باربع جوائز وطنية للفيلم نور الدين بن كيران – 
ورئيس املسرح والسينما د عدادي مدني وكاتبه 
العام ذ حفيظ الساملي(, كما مت توزيع العديد من 
الصغيرة  أسرته  صحبة  به  احملتفى  على  هدايا 
وعشرات من شهادات املشاركة على كل من ساهم 
املسرح  ن��ادي  جلمعية  فهنيئا  الشريط,  ه��ذا  في 
والسينما بتازة ومعها اجلهات الداعمة مندوبية 

وزارة الثقافة واملجلس اجلماعي لتازة. 

تاريخ

يوم ثقافي مشهــــود بتازة

فيلم الهائم لمخرجه نورالدين بن كيران يصنع الحدث
عبد اإلله بسكمار

ت����أل����ق ال����ف����ن����ان امل���س���رح���ي  
املغربي  السينمائي  وامل��خ��رج 
نور الدين بن كيران ابن مدينة 
ت���ازة م��ن خ��الل ب��اك��ورة عمله 
السينمائي » الهائم » مبجرد 
ع��روض��ه األول���ى ف��ي ع��دد من 
الوطنية وأخرى  املهرجانات 

ذات طابع دولي ...
 ف��ق��د ت���وج ف��ي��ل��م ال��ه��ائ��م 
 THE ROAMER
ف����ي م���ج���م���وع���ة م����ن ت��ل��ك 
امل���ه���رج���ان���ات ال��وط��ن��ي��ة 
وال��دول��ي��ة , ون��ال خاللها 

اربع جوائز.
ف��ي  م����ش����ارك����ة  اول 
مللتقى  ال��راب��ع��ة  ال����دورة 
القصير  الفيلم  القصبة 
خ��الل اي��ام 25 ال��ى 28 
مبدينة   2017 اكتوبر 
ورززات ثم مثل املغرب 
سينما  م��ه��رج��ان  ف��ي 
ال��ش��ع��وب ب���إمي���وزار 
ك��ن��در مب��ش��ارك��ة 10 
اف�������الم م�����ن ال������دول 
واألوروبية  العربية 

بني 9 12 نونبر 2017
السادسة مبلتقى  ال��دورة  في 
الفيلم  حاز  السينمائي  مكناس 
التحكيم  جلنة  م��ن  تنويه  على 

مونبر  و26   24 بني  الفترة  في 
2017

وتوج فيلم الهائم في ايام فاس 
مبشاركة  السينمائي  للتواصل 
ايام  الكبرى  باجلاءزة  فيلم   13

21و22 دجنبر2017
وفي الفترة بني 

 27 24ال�������ى 
الى  الفيلم  ش��ارك   2018 يناير 
املهرجان  ف��ي  فيلما   13 جانب 

بالفقيه  القصير  للفيلم  الدولي 
اجلائزة  على  وحصل  بنصالح 

الكبرى.
هذا  في  مشاركة  اخر  وكانت 
الشهر فبراير من 8 الى 11 منه 
2018 مبهرجان مكناس الدولي 
 24 مبشاركة  الشباب  لسينما 
اجل����زاءر/  امل��غ��رب/  م��ن  فيلما 
ت����ون����س/ س����وري����ا / 
 / لبنان  ال���دامن���ارك/ 
فيلم  وف���از   . بلجيكا 
احسن  بجائزة  الهائم 
دور  ع�����ن  ت���ش���خ���ي���ص 
نورالدين  للفنان  الهائم 
ب���ن ك���ي���ران م���ن ت����ازة / 

املغرب.
ه��ن��ي��ئ��ا مل���دي���ن���ة ت����ازة 
ب���ه���ذا ال��ع��م��ل امل���ش���رف, 
وهنيئا لطاقم فيلم الهائم 
على   THE ROAMER
مشاركتهم القيمة وابداعهم 
وحبهم وصدقهم في العمل 
كل واحد باسمه ومن موقع 
/ التصوير  طاقم  مشاركته) 
املونتاج /الديكور/ التقنيون 
وامل������س������اع������دون/ ت��ص��م��ي��م 
امل��خ��رج/  ومساعد  امل��الب��س/ 
املمثلون واملمثالت/ املوسيقى 
وملحن  م��ؤل��ف  ال��ت��ص��وي��ري��ة/ 
جلينريك  املوسيقية  وال��ف��رق��ة 
ال��ف��ي��ل��م . وال���ف���ن���ان���ون ال��ذي��ن 
ساهموا باداءهم الراءع ان على 

الغناء في  او  املواويل  مستوى 
وكل  اخل��ي��ال��ة/  وك���ذا   / الفيلم 
من ساعد في اخراج هذا العمل 
ال���ى ال���وج���ود, وك���ذا ك��ل اف���راد 
في  ش��ارك��وا  ال��ذي��ن  اجلمعيات 
بوساءل  ساهم  م��ن  ,او  الفيلم 
ت��ازة  لعمالة  وال��ش��ك��ر  التنقل, 
واجلماعات  جرسيف  وعمالة 
ااق��ل��ي��م ت����ازة وج��رس��ي��ف التي 

استقبلتنا بصدر رحب.
في  ال��ه��ائ��م  فيلم  تصوير  مت 
ض��واح��ي م��دي��ن��ة ت���ازة ) راس 
امل����اء- ال��ش��الل- ب���اب ب��وي��دي- 
الكهوف  وادي بوزكري وبعض 
ب��وي��در  امل����اء وب����اب  ب���ني راس 
مت  املشاهد  وبعض  وكلدمان   -

تصويرها بقلعة مسون التابعة 
ملدينة جرسيف.

الفنان  انتاج  من  الهائم  فيلم 
نورالدين بن كيران

انتاج 2017
نورالدين  واخ��راج  سيناريو 

بن كيران
ال��ف��ي��ل��م ت��ي��م��ة ج���دي���دة صنع 
احل��دث أينما حل وارحت��ل, في 
ي��ط��رح أسئلة  ع��م��ق م��ض��م��ون��ه 
احلياة  ح��ول  عميقة  فلسفية  
ومعنى الوجود ومصير اإلنسان 
ال��ص��ورة  آل��ي��ات  ع��ل��ى  ويعتمد 
بلغة  واحل����واروامل����ون����ول����وج  
شاعرية  ذات   فصيحة  عربية 

متميزة .

ت���ازة م��ن خ��الل ب��اك��ورة عمله 
السينمائي » الهائم » مبجرد 
ع��روض��ه األول���ى ف��ي ع��دد من 
السينمائي » الهائم » مبجرد 
ع��روض��ه األول���ى ف��ي ع��دد من 
السينمائي » الهائم » مبجرد 

الوطنية وأخرى  املهرجانات 
ع��روض��ه األول���ى ف��ي ع��دد من 
الوطنية وأخرى  املهرجانات 
ع��روض��ه األول���ى ف��ي ع��دد من 

 ف��ق��د ت���وج ف��ي��ل��م ال��ه��ائ��م 
THE ROAMER

 ف��ق��د ت���وج ف��ي��ل��م ال��ه��ائ��م 
THE ROAMER

 ف��ق��د ت���وج ف��ي��ل��م ال��ه��ائ��م 

ف����ي م���ج���م���وع���ة م����ن ت��ل��ك 
امل���ه���رج���ان���ات ال��وط��ن��ي��ة 
ف����ي م���ج���م���وع���ة م����ن ت��ل��ك 
امل���ه���رج���ان���ات ال��وط��ن��ي��ة 
ف����ي م���ج���م���وع���ة م����ن ت��ل��ك 

وال��دول��ي��ة , ون��ال خاللها 

ف��ي  م����ش����ارك����ة  اول 
مللتقى  ال��راب��ع��ة  ال����دورة 
ف��ي  م����ش����ارك����ة  اول 
مللتقى  ال��راب��ع��ة  ال����دورة 
ف��ي  م����ش����ارك����ة  اول 

القصير  الفيلم  القصبة 
28

القصير  الفيلم  القصبة 
28

القصير  الفيلم  القصبة 

مبدينة   
ورززات ثم مثل املغرب 
سينما  م��ه��رج��ان  ف��ي 
ال��ش��ع��وب ب���إمي���وزار 
سينما  م��ه��رج��ان  ف��ي 
ال��ش��ع��وب ب���إمي���وزار 
سينما  م��ه��رج��ان  ف��ي 

10
اف�������الم م�����ن ال������دول 
واألوروبية  العربية 

2017
السادسة مبلتقى  ال��دورة  في 

وفي الفترة بني 

27 24ال�������ى 

مبشاركة  الشباب  لسينما 
اجل����زاءر/  امل��غ��رب/  م��ن  فيلما 

ب���ن ك���ي���ران م���ن ت����ازة / 
املغرب.

ب���ه���ذا ال��ع��م��ل امل���ش���رف, 
وهنيئا لطاقم فيلم الهائم 

THE ROAMER
وهنيئا لطاقم فيلم الهائم 

THE ROAMER
وهنيئا لطاقم فيلم الهائم 

مشاركتهم القيمة وابداعهم 
وحبهم وصدقهم في العمل 
كل واحد باسمه ومن موقع 
وحبهم وصدقهم في العمل 
كل واحد باسمه ومن موقع 
وحبهم وصدقهم في العمل 

/ التصوير  طاقم  مشاركته) 
املونتاج /الديكور/ التقنيون 
وامل������س������اع������دون/ ت��ص��م��ي��م 
امل��خ��رج/  ومساعد  امل��الب��س/ 
املمثلون واملمثالت/ املوسيقى 
وملحن  م��ؤل��ف  ال��ت��ص��وي��ري��ة/ 
جلينريك  املوسيقية  وال��ف��رق��ة 
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حول » تازة الممر والمستقر ....« 
قراءة في الكتاب الجديد لألستاذ عبد السالم انويكة

عبد اإلله بسكمار
ب����ال����رب����اط  اجل�������دي�������دة  امل�������ع�������ارف  دار  ع������ن 
انويكة  السالم  عبد  الدكتور  صدرمؤخرا  لألستاذ 
كتاب حول تازة في موضوع » تازة املمر واملستقر بني 
أطماع واحتالل املستعمر ) 1902 – 1926 ( » وهو 
الكتاب الثاني من نوعه بعد إصدار نزل إلى السوق 
منذ ثالث سنوات في محور البوادي في املغرب« قبائل 
الرواية  خالل  من  الفرنسي  االستعمار  مواجهة  في 
الشفوية البرانس منوذجا« متزامنا في نفس الوقت 
مع كتابنا » تقريب املفازة إلى أعالم تازة », وبإصداره 
لكتاب » تازة املمر واملستقر ....« يكون األستاذ انويكة 
قد بدأ يراكم إلى جانب باحثني آخرين رصيدا محترما 
من الوثائق والكتابات التاريخية الرصينة  حول تازة 
وأحوازها في وقت كانت املنطقة تعاني من فراغ مهول 
بل و ضياع كل ما جتمع من رصيدها الوثائقي سواء 
منه األرشيف البلدي أو ما تعلق باخلزانات التقليدية 
له  تعرضت  ما  رأسها  وعلى  واخل��اص��ة  والعمومية 

وإت��الف  نهب  من  األعظم  املسجد  خزانة 
لكثير من ذخائرها ... 

عبر فترات تاريخية 
معلومة,  ومحطات 

ومظاهر  وب��أش��ك��ال 
مختلفة  .

نشيرإلى  أن  الب���د 
التي  ال��ع��رف��ان  ث��ق��اف��ة 

ن��ف��ت��ق��ده��ا ك���ث���ي���را ف��ي 
عموما,  الثقافية  حياتنا 

وهي التي دفعت األستاذ 
ان���وي���ك���ة إل�����ى االع����ت����زاز 

بشهادة باحث متمكن رحل 
إلى دار لبقاء قدم له الكتاب 

املغربية,  البوادي   « السابق 
ق��ب��ائ��ل ت�����ازة ف���ي م��واج��ه��ة 

االستعمار الفرنسي«, ونقصد 
املرحوم  محمد الزرهوني الذي 

السنتني  يناهز  م��ا  منذ  ودع��ن��ا 
وه��و ف��ي ع��ز عطائه االك��ادمي��ي 

والعلمي...
لتمأل  إذن  الوثيقة  ه��ذه  ج��اءت 

فراغا مهوال كان من حقه أن مُيأل منذ 
زمن بعيد, والتبعة في ذلك تقع على 

وعموم  واألك��ادمي��ي��ني  املتخصصني 
البحث  نفسه  من  يأنس  ك��ان  من  ف��ي كل 

إلى حدود األلفية  تاريخ وتراث تازة واملنطقة, وذلك 
الثالثة, وقد يرتفع بعض العجب إزاء قلة ما ُكتب عن 
هذه الناحية من املغرب, إذا جزمنا مع األستاذ د خالد 
الصقلي من شعبة التاريخ بكلية اآلداب ظهر املهراز 
 ) انويكة  األستاذ  لكتاب  مشكورا  ق��دم  )ال��ذي  بفاس 
بأن تاريخ املدن والبوادي املغربية على عهد احلماية 
باهتمام كاف في دراسات  لم يحظ عموما  الفرنسية 
التاريخي, وقد يعود هذا  بالشأن  املهتمني  الباحثني 
في نظر األستاذ الصقلي إلى تردد وتخوف من خوض 
غمار البحث في قضايا أساسها مجال محدد وتقيد 

تاريخي بزمن معني, وهو تخوف طبيعي يرتبط بسؤال 
أساسي مفاده مدى توفر أو ندرة املادة العلمية إلجناز 
دراسات مبعايير علمية, ومن هنا أهمية الدراسة التي 
وعموم  واملهتمني  للباحثني  انويكة  األس��ت��اذ  قدمها 
اجلمهور املغربي على أساس التعريف مبنطقة تازة 
خاصة  املغربية,  احل��ض��ارة  في  ال��ض��ارب  وتاريخها 
– والكالم دائما لألستاذ الصقلي – وأن ممرها حظي 
جوانب  تناولوا  ال��ذي��ن  االستعمار,  رج��ال  باهتمام 
ل��ه��ا ع��رض��ا في  م��ن حياتها االج��ت��م��اع��ي��ة وت��ط��رق��وا 
مذكراتهم ومؤلفاتهم, كما ان موقع املدينة اجلغرافي 
وطبوغرافيتها, مكنها من لعب أدوار ال يستهان بها 
تأثير وتأثروتفاعل بينها  تاريخيا, في إطار عالقات 

وبني مختلف مكونات محيطها .
املفتاح األساس لقراءة عمل األستاذ نويكة ينطلق 
من محور أو عنوان الكتاب نفسه » تازة املمرواملستقر 
مكانيا  يتأطر  وه��و  املستعمر«  واحتالل  أطماع  بني 

بتازة أو ما عرف تاريخيا مبمر تازة, والذي 
مبثابة  نعتبره  أن  ميكن 

ليس  الغالب  التمثل 
في الكتابات التاريخية الرسمية وحدها 
وت��ص��وره��م ملوقع  الكثيرين  ن��ظ��رة  ف��ي  أي��ض��ا  ول��ك��ن 
املنطقة ضمن املجال املغربي على وجه العموم, لكن 
األستاذ  اقترحه  الذي  التأطير  نتعمق في نفس  حني 
انويكة ضمن اإلشكالية العامة للكتاب جند أن صفة 
عليه  تستدل  ما  وه��و  باملستَقر  أيضا  مقرونة  املمر 
األجنبية  منها  س���واء  الوثائقية  األرص���دة  مختلف 
شرق  بني  الرابط  احليوي  املسلك  فهذا  املغربية,  أو 
التاريخية  أكبر احلركات  إحدى  وغربها شهد  البالد 
واملضايق  واملسالك  املمرات  جانب  إل��ى  وج��زرا  م��دا 
األخرى شمال وجنوب البالد, مما يعني ربط املجال 
ليس فقط كمساحة عبور مؤقتة, بل بطابع االستقرار 

وتبلور معالم » التحضر » إلى حد كبير إضافة إلى 
ذل��ك فاملنطقة - نعني مم��ر ت��ازة وح��وض إي��ن��اون - 
شكلت مجال استقرار منذ فجر التاريخ, فاملجموعات 
البشرية تنقلت وارحتلت واستقرت بهذه اجلهة ومن 
احلركات  في  أحيانا  الفعالة  مساهمتها  كانت  ثمة 
الدول  وانهيار  وقيام  والقبلية  والدينية  السياسية 

ونشاط الزوايا ...إلخ
بدءا  انويكة  لألستاذ  الشامل  التقدمي  كان  بالطبع 
طريق  خارطة  مبثابة  للكتاب  السابعة  الصفحة  من 
لإلشكالية التاريخية التي يعاجلها في ثناياه, وضمن 
التاريخية احملددة واملدروسة أي بني سنتي  املرحلة 
1902 و1926 وهي حتمل حتديدين فاصلني في تاريخ 
البالد أولهما انطالق ما سمي بتمرد الروغي الفتان 
» الفقيه اجلياللي الزرهوني » ) املعروف ببوحمارة ( 
والتحديد الزمني الثاني يخص نهاية الثورة الريفية 
الباسلة واستسالم زعيمها محمد بن عبد 
املرحلة  كل  طبع  مبا  اخلطابي,  الكرمي 
 ( استعماري  توغل  و  أهلي  من صراع 
ومقاومة   ) وامل��ج��االت  األوج���ه  متعدد 
هذا  وقبل  املنطقة  قبائل  لكل  بطولية 
باملخزن  املنطقة  قبائل  عالقة  وذاك 

املركزي .
يتوزع كتاب » تازة املمر واملستقر 
بني اطماع واحتالل املستعمر بني 
أساسية  محاور  أو  فصول  ثالثة 
وتقصد صاحبه في الفصل األول 
...بعض من أوجه مجال  تازة   :
التعريف  ...وإن��س��ان  زم��ان   ...
املجال  ومم��ي��زات  بخصائص 
التازي من بنية مورفولوجية 
وم�����ن�����اخ وه���ي���درول���وج���ي���ا 
التكوين  طبيعة  في  مفصال 
اجل���ي���ول���وج���ي مل���م���ر ت����ازة 
وال����ذي ي��ع��ود إل���ى ال��زم��ن 
اجليولوجي الثالث, حيث 
امل���م���ر يفصل  ه����ذا  ك����ان 
ب���ني احمل��ي��ط األط��ل��س��ي 
وال��ب��ح��ر امل��ت��وس��ط قبل 
مم��ر ج��ب��ل ط���ارق وف��ي 
ما كان يسمى » مضيق 
Détroit Sud Ri- « الريف  ججنوب 

تأثيرات  التقاء  مجال  وممرها  وباعتبارتازة   , fain
هوائية رطبة محيطية غربا وجافة قادمة من اليابسة 
نهر   ( املجال احلوضي  دور  على  التأكيد  مع  شرقا, 
إيناون أحد أكبر روافد سبو (, أما عبر الفصل الثاني 
للكتاب فنلتقي مع صورة شاملة لبعض االحتاديات 
القبلية الكبرى باملنطقة, نشأتها – أصولها البشرية 
يعرف  إذ  إل���خ,  احمل��ي��ط  م��ن  تفاعلها   – وال��ث��ق��اف��ي��ة 
األستاذ انويكة باحتادية غياثة والبرانس والتسول 
وما متيزت به من خصوصيات اقتصادية وتاريخية 

ومجالية .
في الفصل املوالي يعرض األستاذ انويكة لبعض 
الفترة  املرتبطة بنفس  التاريخية  األحداث والوقائع 
باألطماع  بداية  لها,  مسرحا  ت��ازة  ممر  ك��ان  والتي 
بعد  مباشرة  انطلقت  والتي  الفرنسية  االستعمارية 

معركة إيسلي سنة 1844, ثم توالت بأشكال وألوان 
عدة, وانتهاء باستغالل بعض الثورات كحركة الفقيه 
قبائل  عبر   والتغلغل  املثال  سبيل  على  الزرهوني 
احلدود الشرقية والتي اتخذتها فرنسا االستعمارية 
والبحث  املركزية  وال��دول��ة  املخزن  إلضعاف  ذريعة 
االقتصادي   « الطابع  ذات  وال��دواف��ع  األس��ب��اب  ع��ن 
في  ت��ازة  فكان مم��ر   ,« السياسي  و«   « األم��ن��ي  و«   «
من  الثاني  النصف  خ��الل  الكبرى  االح���داث  طليعة 
العشرين, وكانت  القرن  التاسع عشر و بداية  القرن 
ترى  املغربية  الشرقية  للحدود  تسربها  بعد  فرنسا 
تازة مبثابة قاعدة النطالق عملياتها الحقا, وقد عزز 
األستاذ انويكة الطرح اإلشكالي هنا مبسألة التنافس 
االستعماري حول املغرب وأثره على املنطقة والسيما 
التجاذب الفرنسي اإلجنليزي ثم االسباني واألملاني 

في مرحلة ال حقة .
االح��ت��الل  استراتيجية  ي��خ��ص  ه���ام  ف��ص��ل  وف���ي 
االستراتيجية  ه��ذه  أبعاد  الباحث  يحلل  الفرنسي 
وم���ظ���اه���ره���ا امل���ت���ع���ددة ب�����دءا ب��ك��ت��اب��ات ال��رح��ال��ة 
وانتهاء  وم���رورا  خاصة  الفرنسيني  واملستكشفني 
رامت  واالكتشافات  ال��رح��الت  وتلك  ال��ت��راب  ب��إع��داد 
مبكر نسبيا مهد  ت��ازة في وقت  التعرف على مجال 
واملقنعة  حينا  ال��واض��ح��ة  اجلاسوسية   ( السبيل 
احيانا ( عبر التقارير والكتابات الدقيقة للمخططني 
واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ني االس��ت��ع��م��اري��ني م��ن أج���ل تكوين 
إيناون سواء  تازة وحوض  أشمل حول ممر  معرفة 
العمراني  أو  البشري  أو  االقتصادي  املستوى  على 
ب��ل وع��ل��ى م��س��ت��وى ال��رأس��م��ال ال��رم��زي أي��ض��ا, ألن 
الشرقية  التخوم  مع  التماس  يشكل  ك��ان  ت��ازة  ممر 
في  االستعمارية  اجلهات  وظلت  احملتلة,  واجلزائر 
الفاصل بني  ملوية هو احلد  تعتبر حوض  اجلزائر 
هنا  من  الفرنسية,  واجلزائر  الشريفة  اإلمبراطورية 
كانت منطقة تازة محل رهان أساسي من طرف تلك 

اجلهات....
ومما يعزز الطابع التوثيقي القيم لهذا الكتاب إيراد 
عدة عناصر هامة ألول مرة في مجال التأريخ للمنطقة 
كالكارطوغرافيا  ال��ت��راب  إع���داد  مستوى  والسيما 
وأهميتها العسكرية وتغطية املجال الترابي والبعد 
التليغراف  وأهمية  احلديدية  للسكك  اللوجيستيكي 
 1914 فترة  في  سواء  املقاومة  القبائل  مواجهة  في 
 1925 سنة  الباسلة  الريف  ث��ورة  خ��الل  أو  و1918 
بقيادة محمد بن عبد الكرمي اخلطابي, حيث انضمت 
قبائل شمال تازة وخاصة البرانس والتسول للثورة 
الريفية مما أزم وضعية القوات الفرنسية في جبهة 
ورغة بحيث أطبقت قوات الريف على تازة واقتربت 
من فاس ....قبل مواجهة التكتل االستعماري الفرنسي 

اإلسباني...
ومما يعزز صدقية الكتاب منهجا ومحتوى وطرحا 
طرف  م��ن  املعتمدة  البيبليوغرافية  قيمة  إشكاليا 
إذ  النوعية,  او  الكمية  الناحية  من  س��واء  الباحث 
نسجل اإلحالة إلى مئات الوثائق واملؤلفات واملظان 
الفرنسية   ( واألجنبية  املغربية  واحلديثة  الوسيطة 
خاصة ( مما يشكل فعال إسهاما ال غنى عنه لتاريخ 
املنطقة, يعزز اخلزانة احمللية والوطنية خاصة وأن 
املجال إياه ظل يشكو من مناطق بياض ومساحات 

إهمال كثيرة ومتعددة .

الفني« االلزتام  درب  »عىل  فكري  سعيدة  الحرة« جديد  » أنا 
بوجمعة الع�وفي

» أنا احلرة« / هو العمل الغنائي 
الفنانة  مؤخرا  أطلقْته  الذي  اجلديد 
» على موقع  املغربية« سعيدة فكري 
لي شرف  ك��ان  وال��ذي   ,« اليوتوب   «
االط��الع على بعض مراحل إجن��ازه. 
كليب  فيديو  العمل في  وقد مت طرح 
ُأجن����ز ب��ج��م��ال��ي��ة ع��ال��ي��ة, وب��ت��وق��ي��ع 
امل��خ��رج » محمد  م��ح��ت��رف��أي��ض��ا م��ن 
زهير ». وإذ يأتي هذا العمل الغنائي 
اجلديد ل� » سعيدة فكري » غير بعيد 
اخلاص  الغنائي  أسلوبها  عن  فنيا 
مرة   « » سعيدة  ��حيثتميزْت  واملميز 
أخرى وأصرْت أيضا على كتابة هذا 
بصوت  أو  املتكلم,  بضمير  العمل 
ك��ل م��واط��ن��ة م��غ��رب��ي��ة, وع��ل��ى شكل 
واجتماعية  اقتصادية  الئحة مطالب 

وس���ي���اس���ي���ة وح���ق���وق���ي���ة واض���ح���ة, 
ت��ت��ج��ل��ى ف���ي ح���ق ه����ذه امل���واط���ن���ة ) 
في   ) املغاربة  املواطنني  كل  ومعها 
وغيرها  واحلرية  والعدالة  الكرامة 
من متيزه  زاد  ما  فإن   �� من احلقوق 
وتعميق رسائله وجماليته, هو هذا 
اجلميل   التطوعي  الفعل  أو  البعد 
واملُ���ع���ّب���ر حل��ض��ور ب��ع��ض ال��وج��وه 
اإلعالمية والفنية واإلبداعية املغربية 
كليبالعمل  ف��ي��دي��و  ف���ي  امل���ع���روف���ة 
ال  املثال  الغنائي, ومنها على سبيل 
احلصر : اإلعالمية » فاطمة اإلفريقي 
 « و   « أقريو  سامية   « والفنانتان   ,«
جليلة التلمسي », والشاعرة » فاطمة 
بوهراكة », والفنان واملنشط اإلذاعي 
إل��ى  إض��اف��ة   .« منتصر  ال��ل��ه  ع��ب��د   «
وشباب  أط��ف��االمل��دارس,  م��ن  العديد 
 : م��دن  من  املدني  املجتمع  جمعيات 

وأغ��ادي��ر  وت��ط��وان واحلسيمة  ف��اس 
فيديو  ت��ص��وي��ر  ح��ي��ث مت  وط��ن��ج��ة, 
بأن  بالذكر  واجلدير  األغنية.  كليب 
بكتابة  ال��غ��ن��ائ��ي��ق��ام��ت  ال��ع��م��ل  ه���ذا 
سعيدة   « الفنانة  وتلحينه  كلماته 
بتوزيعه  ق��ام  فيما  نفسها,   « فكري 
كريرات  يوسف   « الفنان  املوسيقي 
الصديقة  للفنانة  ».هنيئا مرة أخرى 
» س��ع��ي��دة ف���ك���ري » ب���ه���ذا اإلجن����از 
الفني الذي يعد بحق إضافة نوعية 
على  الغنائي  رص��ي��ده��ا  إل��ى  أخ���رى 
وحتيةتقدير  ال��ف��ن��ي,  االل��ت��زام  درب 
أغنْت  التي  والطاقات  ال��وج��وه  لكل 
كثيرا بحضورها جمالية هذا العمل 

الغنائي وتعبيريته.
رابط الفيديو :

https://www.youtube.com/
watch؟v=wkCxGvwQNmY
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لعلكم احبتي قد تابعتم في مواقع التواصل وبعض اجلرائد 
الورقية اخلبر املفجع النهيار سواري مسجد قيد البناء باملكان 
احلادث  وهو  البهية  تازة  القدس  شرق  بحي  منتزها  املسمى 
األليم الذي خلف شهيدا واحدا لم يكن سوى أحد عمال البناء 
نتساءل حول  أن  وقبل  وأوالده,  عائلته  في سبيل  يكدح  ال��ذي 
دواعي وأسباب هذه الكارثة اإلنسانية ال بد من التساƒل أوال 
الشركة  هل ستصرف  الله,  رحمه  الضحية  عائلة  مصير  حول 
من  (  إلنقاذها  ماشئت  سمه   ( م��ا  تأمينا  أو  معاشا  املعنية 
في  أنها صرخة  أم  معيلها؟,  استشهاد  والضياع  بعد  التشرد 
واد ستشبه حتما سائر الصرخات السابقة في فجائع مماثلة 
األخ��رى  هي  شهدت  أن  سبق  اململكة,  وم��دن  مناطق  من  بعدد 
لبنايات مغشوشة األسس واألركان وذهب ضحيتها  انهيارات 
مواطنون مغاربة  بسطاء لم يأتوا من جزر الواق واق  وال حول 
والقوة إال بالله....هم مغاربة فقط ال يختلفون عنا في شيء....
نفس  قد جتمعت  تتكررمادامت  أن  املآسي ميكن  نفس  أن  كما 

شروط الغش والتدليس والتبزنيس وهلم شرا.......
املغاربة في هذا  املواطنني  أفهمه وال يفهمه غيري من  ما ال 
البلد السعيد ليست هي الكوارث ) التي نتمنى دائما أال تتكرر 
لكنها تتكرر مع ذلك ويالألسف ( ليست هي الكوارث  في حد 
ذاتها والتي ال ميراحلول إال وتصفعنا بكفها الرهيبة املرة تلوى 
األخرى, بل املشكل هو في هذا الوقوف عند البداية أو الوسط 
أو طي الواقعة ببساطة, ونقصد مساطر التحقيق ومتابعة من 
يستحق املتابعة, وحتديد املسؤوليات في ما حصل ويحصل, 
ألن األمر يتعلق بأرواح بشرية أوالوقبل كل شيء, أم أنه مشكل 

خاص بالكارتون وليس بأرواح مواطنني مغاربة ؟
املعتادة  الزمتنا  إل��ى  ونعود  القصيد,  بيت  إل��ي  هنا  ونأتي 
في  عشعشت  التي  والغشاشني  ثقافة  الغش  أقصد  كمغاربة 
, فما  املجتمع ورب��ت االجنحة واألغ��ص��ان واألص��ول وال��ف��روع 
كان  ضحية  سقوط  في  تنهارمتسببة  أن  املعلومة  للبناية  كان 
على موعد مع قدره,  لوال هشاشة الدعامات التي ُوضعت لتلك 
واألبنية  العمارات  من  لعدد  بالنسبة  الشيء  ونفس  السواري, 
لم  التي  املغربية  امل��دن  من  ع��دد  في  الله  بيوت  بعض  وبينها 
السالمة  أو مقاييس  املعاييرالتقنية  أو غياب  الغش  تسلم من 
في البناء مما أدى إلى مآس حقيقية, ونحن ال نتهم شركة ما 
مأساويا  واقعا  فقط  نسجل  بل  الغش,   بهذا  معينة  جهة  وال 
لكويرة,  إل��ى  طنجة  م��ن  بحدة  املغاربة ويسائلهم  ك��ل  يصفع 
فقط  نطالب  وإمن��ا  احملققني  محل  انفسنا  ننصب  ل��ن  وطبعا 
كمواطنني أن يأخذ التحقيق مجراه الطبيعي العادل, وأن يعيد 
اجلميع حساباته: سلطات ومجالس منتخبة ومصالح خارجية 
وشركات بناء ومواطنني, وأيضا فاملواطنون  مسؤولون بالطبع 
ألن املغربي الذي يهب » قهوة » حتى ال نسميها رشوة من أجل 
لإلجهاز  أو  باجليران  ض��ار  سقف  أو  مشروعة  غير   « ضالة   «
على مساحة غير موجودة في التصميم األصل إمنا يساهم هو 
دروسا  يعطي  ال  لله  العبد  ودائما  والفساد,  الغش  في  نفسه 
الغالب  في  هي  رب��ي  رح��م  من  إال  املجالس  ألحد... وإجنازات 
سرعان  ذاك  في  إسفلتية  وتغطية  الطريق  ه��ذا  في  ترقيعات 
ما تعريها أقل كمية من أمطار اخلير, وقد سبق ألحد الشباب 
الغيور أن كشف على الفيس فضيحة حقيقية وبالصور الناطقة 
فتابعه رئيس املجلس أمام القضاء, مما أدى إلى رد فعل حازم 
من طرف كل الشرفاء وعموم املجتمع املدني الغيور على وطنه 

فتم إطالق سراح الشاب املناضل وُحفظ امللف ببساطة ....
قددا  طرائق  وت��وزع  وتقعد  ومتفصل  وتشعب  تغول  الغش 
االختبارات  الغش في  أقله  ,  وليس  القطاعات واملجاالت  على 
وتزوير الشهادات املدرسية أي إفراز شهادات معاقة ) وما أكثر 
الشهادات اجلامعية واملهنية  املعاقة في بلدنا احلبيب وخلي 
اإلداري��ة  األوراق  و  الوثائق  وقلب   ) راك��د وصافي  اجلمل  ذاك 
في  النبيلة  القيم  النهيار  مظاهر  كلها  وه��ي  عقب  على  رأس��ا 
املجتمع املغربي, وال تقول لي إن الغش في االختبار غير الغش 
في البناء, هذا لف ودوران مضحكان, الغش في بناء الطرقات 
والقناطر وجتهيزات البنية التحتية كلها أوجه واحدة للفساد 
) والتازي حتديدا  البسيط  املغربي   املواطن  املستشري جتعل 
طرقات  من  الفرنسي  االستعمار  ماخلفه  على  يترحم   ) أيضا 
وسكك حديدية وقناطر ومنشآت, لسبب بسيط أيضا هو أنها 
سنني  ومنذ  دغ��ل,  وال  فيها  غ��ش  ال  أي   « الصح   « على  قائمة 
تطالب  فئاتها  اإلص��الح مبختلف  وق��وى  عقود  ومنذ  بل  ع��ددا 
البلد  يكلف  ذلك  ألن  الغش  وردع  الرشوة  ومحاربة  بالشفافية 
الداخلي  النا"  املائة من خسارة  3 في  أزيد من  حسب علمي 
اإلجمالي, وطبعا ال نعدم محاوالت هنا وهناك للردع واإلصالح, 
لكنها تبقى محدودة األثر, ألن الغش كما قلت أصبح ثقافة طيعة 
وال ميكن محاربته إال بحلول شمولية حتد من الفقر والتوزيع 
غير العادل خليرات البالد وتنمية مختلف املناطق دون فرز أو 

متييز....
أكاد أقول أن األمر في تازة وعموم الوطن قد يحتاج إلى ثورة 
حقيقية في مختلف مرافق احلياة, وفي انتظار ذلك ال منلك إال 
أن نترحم على ضحايا األبنية املنهارة أو التي هي في طريق 

االنهيار....وكل انهيار واملغاربة بألف خير .      

الكــــبـــاحي

الCمير املستتر 
Èرšمرة أ

عبد اإلله بسكمار
alhadathatazi@gmail.com

بشراكة مع اجلمعية األمريكية للمحامني والقضاة

دورة تكوينية لهي¾ة ا;امني بتازة
حت��ت م��وض��وع » إع��م��ال االت��ف��اق��ي��ات 
ال���دول���ي���ة حل���ق���وق اإلن����س����ان ف���ي عمل 
احملامي« وبشراكة مع اجلمعية األمريكية 
للمحامني والقضاة نظمت هيئة احملامني 
املوضوع حيث  في  تكوينية  دورة  بتازة 
شملت ورشتني تتعلق األولى حول تنفيذ 
في  بالنفقة  املتعلقة  القضائية  األحكام 
اخلارج من خالل اتفاقية نيويورك والتي 
أط��ره��ا األس���ت���اذ ال��ن��ق��ي��ب ع��ب��د ال��وه��اب 
الثانية متحورت حول  مطيش والورشة 
م���وض���وع ال��ن��س��ب ب���ني م���دون���ة األس���رة 
من  كانت  والتي  الطفل  حقوق  واتفاقية 
تأطير االستاذة البوهالي محامية بهيئة 

تازة.

القصيدة العربية المعاصرة:

« من التشكيل
 إلى الرقمية» 

جديد الدكتور بوجمعة العوفي
عن دار النشر ò روافد ò بالقاهرة، صدر هذا األسبوع 
 ò ح��ول  الثاني  النقدي  كتابه  العوفي  بوجمعة  للدكتور 
 ò ب�  واملوسوم   ò العربية  القصيدة  في  البصري  اخلطا« 
 .ò القصيدة العربية املعاصرة ∫ من التشكيل إلى الرقمية
و« يQتي هذا الكتا«، كجزء ثالث من دراسة طويلة ترنو إلى 
فحh ومساءلة مام` و&ليات ò اخلطا« البصري في 
التعبير اخلطي   ò انطاقا من   ،ò املعاصر  العربي  الشعر 
 �� يركز  وهو  القصيدة.  لهاته   ò التشكيلية  القيمة   ò إلى   ò
في  والفضاء  الكتابة  على بعض &ليات   �� بشكل أسا” 
من  انطاقا  املعاصرة،  العربية  الشعرية  التجار«  بعض 
الرقمية.  &لياتها  إلى  القصيدة  لهذه  التشكيلية  األبعاد 
ممهدا بذلp لتناول بعض اجلوانب والقضايا، واملعطيات، 
مثل   ∫ القصيدة  هذه  ورقمية  ببصرية  اخلاصة  واملفاهيم 

 .ò مسائل التواصل والكتابة واإلبداع في عالم متغير
 ò م ال����ذي أص��ب��ح��ت ت��ط��ب��ع��ه وت��ه��ي��م��ن ع��ل��ي��ه��Óه���و ال��ع��ال
التشعبية  أو  الترابطية  و«   ،ò الرقمنة   ò و   ،ò الوسائطية 
interac≠ و« التفاعلية ،ò Hyper textualité النصية

الرقمي  العصر  ومظاهر  تقنيات  من  والعديد   ،ò  tivité
األساسية   Ãالنماذ بعض  اجلديد. محاوال عر÷ وحتليل 
واملغربية  العربية  والتفاعلية  الرقمية  الشعرية  األعمال  من 

هي على اخلصو’. على  املغربية  التجربة  أن  اعتبار 
العربية. ج���زء ال ي��ت��ج��زأ من  التجربة 
 Ãاذ/ إلى  إضافة 
من  ومختلفة  ع��دة 
شعرية  بطائق   ò
لبعض   ò رقمية 
ال�������ش�������واع�������ر 
وال������ش������ع������راء 
ال������������ع������������ر« 
واملغاربة مثل ∫ 

محمود درويش، 
مضر األلوسي، فاحتة مرشيد، 

صباح الدبي، جمانة حداد، فطمة برودي، سمر 
ديا«، علية اإلدريسي البوزيدي، رنا جعفر ياسني، فاطمة 
الزهراء بنيf، وداد بنموسى، إينا” العباسي، ر. $مي، 
 .ò أع��رور  إقبال، فاطمة مستعد وفتيحة  ثريا  بديع،  حنان 
هي البطائق التي كان الدكتور والناقد بوجمعة العوفي قد 
وحاسوبية،  معلوماتية  برامج  بواسطة  خصيصا  أ$زها 
كمحاولة منه لتحقيق جزء من مشروع ò رقمنة ò القصيدة 
املغربية والعربية، وتعميق حضور البصري في خطا« ولغة 

.ò ”هذه القصيدة بشكل أسا
 fوكان قد صدر للدكتور بوجمع العوفي أيضا عن نف
الدار بالقاهرة سنة 2016 كتا« نقدي آخر موسوم ب� ò من 
املرئي وتشكيل  املشافهة إلى الكتابة ∫ جمالية املكتو« – 

.ò املكان في القصيدة
هذا الكتا« سيكون متوفرا بجناح دار النشر ò روافد 
 03 إلى  يناير   27 للكتا« من  الدولي  القاهرة  ò 0عر÷ 
فبراير 2018. وكذلp بجناح نفf الدار باملعر÷ الدولي 

للكتا« بالدار البيضاء من 08 إلى 18 فبراير 2018.

بجائزة  العوفير  شوقي  الفنان  ف��از 
ي��ا هوا  أحسن إخ���راج ع��ن فيلمه ه��وا 
في  التلفزية  للدراما  مكناس  مبهرجان 
دورته السابعة الذي نظم في األسبوع 
الوطنية  الشركة  مع  بتعاون   , املاضي 
ل���إلذاع���ة وال��ت��ل��ف��زة امل��غ��رب��ي��ة وال��ق��ن��اة 
 , واالت��ص��ال  الثقافة  ووزارة  الثانية 

ومجلس  مكناس  جماعة  مع  وبشراكة 
جهة فاس � مكناس , وبدعم من مؤسسة 
أبو ظبي لإلعالم من 09 إلى 14 مارس 

. 2018
 هذا وقد أشرفت على تقدمي فقرات 
ال��ودي��ع��ة مجيدة  ال��ف��ن��ان��ة  امل��ه��رج��ان 

بنكيران.

عن فيلمه «هوا يا هوا«

جائزة أحسن إšراÃ للفنان 
شوقي العوفير

من تنظيم المديرية اإلقليمية لوزارة الثقافة واالتصال بتازة

افتتاÕ معرض الصور الفوتوغرافية
 2018 فبراير   23 اجلمعة  يوم  العليا  بتازة  اقريفلة  أحمد  رواق  احتضن 
افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية والذي تنظمه املديرية اإلقليمية لوزارة 
الثقافة واالتصال بتازة بتعاون مع اجلمعية املغربية للفن الفوتوغرافي, في 
إطار »أيام تازة للفوتوغرافيا« في دورتها الثانية والتي اشتملت على برنامج 
متنوع أهم فقراته ورشات في فن التصوير الفوتوغرافي . ومسابقة »ماراطون 
املدينة.  الصورة« حتت شعار »وجوه تازية« شارك فيها مجموعة من شباب 
الفوتوغرافيني املرموقني على املستوى  الفنانني  وعرض مجموعة من أعمال 

ال���وط���ن���ي ب����اإلض����اف����ة إل���ى 
أع���م���ال ال��ش��ب��اب ال��ف��ائ��زي��ن 
ف��ي امل��س��اب��ق��ة ال��ت��ي ج��اءت 
الرتبة  ك��ال��ت��ال��ي:  نتائجها 
األول������ى: ي���اس���ني ال��ب��ك��ري 
ال��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة: محمد   –
الثالثة:  الرتبة   – البرني 
ك��وس��ك��وس, فيما  س��ه��ام 
التنويه  ش��ه��ادة  منحت 

ملنصف العمري

هي  املغربية  التجربة  أن  اعتبار 
العربية. ج���زء ال ي��ت��ج��زأ من  التجربة 
 Ãاذ/ إلى  إضافة 
من  ومختلفة  ع��دة 
شعرية  بطائق   ò
لبعض   ò رقمية 
ال�������ش�������واع�������ر 
وال������ش������ع������راء 

محمود درويش، 
مضر األلوسي، فاحتة مرشيد، 


