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بتازة   م��ؤخ��را   ال��ت��وال��ي  على  انعقد 
اجتماعان هم األول  مجلس جهة تازة  
احلسيمة تاونات وجرسيف  والثاني  
هم املجلس اإلقليمي   ، ويعتبر هذان 
التي  االجتماعات  أول  االجتماعان 
تنعقد بحضور العامل اجلديد  محمد 

فتال  الذي قدم  من تاونات.  
وي��أت��ي ان��ع��ق��اد ه����ذان االج��ت��م��اع��ان 
لشهر  العادية  ال��دورة  عقد  إط��ار  في 
تفادينا  وإذا    .  2012 ماي من سنة 
تضمنها  التي   النقط  ع��ن   احلديث 
ج���دول أع��م��ال ه���ذان االج��ت��م��اع��ن ، 
اهتمام     أث��ارت  التي  األم��ور  من  فإنه 
احلضور و خصوصا الذين استدعوا 
ل��ت��ن��اول وج��ب��ة ال��غ��ذاء ، ف��إن منطق  
اجلديد   للعامل  واحملاباة   املجاملة  
كان هو السائد على هذين االجتماعن 
اإلقليمي  املجلس  اجتماع  خصوصا 
لتازة . فالبعض ركز في مداخلته على 
اإلطالة في الترحيب والتطبيل للعامل 
أو يحظى  ل��ه   ق��دم  لعله يجد موطئ 
ب��رض��ا ال��ع��ام��ل  اجل��دي��د، و البعض 
اآلخر انهمك في انتقاد زيارة الوزراء 
لإلقليم ، مواضيع كلها كانت خارجة 
عن جدول أعمال الدورة ، فال مجلس 
لتازة  اإلقليمي  املجلس  وال  اجل��ه��ة 

انتبه إل��ى  ه��ذا األم��ر وق��ام  ب��إدراج 
نقطة  في جدول األعمال  حتمل  إسم: 
التسابق نحو شكر العامل اجلديد ، 
أخذت حيزا  النقطة  هذه  لكون  نظرا 
كبيرا من الوقت تعدى بكثير  الوقت 
الذي خصص  ملناقشة النقط املرتبطة 

بالتنمية.
يتحمل  عامل  كل  أن  تناسى   فالكل 
العامل  م��ن  ويتسلم  إال  امل��س��ؤول��ي��ة 

اخلاصة  ال��س��وداء  العلبة  ال��س��اب��ق  
ب��ه  لكن األده��ى  ال��ذي ع��ن  باإلقليم 
واألمر أن   بعض املتدخلن  من العيار 
الثقيل بتازة ومن أجل  إرضاء سعادة 
النتماءاتهم  تنكروا  اجلديد   العامل 
السياسية ، بل حتى لتوجيهات قادة 
أمام  كفتهم  أصبحت  الذين  أحزابهم 
كفة العامل ال تساوي شيئا  ،  ومنهم 
من أوص��ى على ض���رورة  ط��رق باب 

السيد  العامل إذا أراد الوزراء  ضمان 
حضور املنتخبن  في جلسات العمل 
باألقاليم،     ينظموها  أن  ميكن  التي 
وم����ن األم�����ور ك���ذل���ك ال���ت���ي أف��اض��ت 
ف��إن   أح��د  املتدخلن  الكأس بتازة 
لبرملانيي اجلهة  انتقادات الدغة  قدم 
في  ورك��ز   ، لطينتهم  ينتمي  أنه  رغم 
ميكن  ال  التنمية  ك��ون  على  مداخلته 
يده  العامل  وضع  إذا  إال  تتحقق  أن 
فقام    ، الطرق والوسائل  فيها بشتى 
ال��ذي يضمن  أن  بتوهيم   احلضور 
سكوك الغفران  التي يسلمها العمال 
، ميكنه أن يضمن حتى  الدخول  إلى 
اجلنة  في اآلخرة  ما دام العمال من 
أولي األمر في األرض فطاعتهم حق 
تبنى  أن  يجب  بهم  وعالقتنا  علينا 
ع��ل��ى األم���ر وال��ن��ه��ي ك��ع��الق��ة السيد 
ب��امل��س��ود ، وم���ع ه���ذا امل����دح  أح��س 
وتهميش  كبير   بإحباط  البرملانيون 
عميق للدور الذي  يقومون به في هذا 
الباب . إنه املكر السياسي  يا سادة 

عشش في تازة لسنن وال زال.
  السباق نحو احتالل املواقع ونيل 
احلرب  إنها   ، اجلديد   العامل  رضا 
بدأت تدق طبولها بإقليم تازة . فلمن 

ستكون الغلبة يا ترى ؟

حرب احتالل املواقع بدأت تدق طبولها األولى: 
والعامل اجلديد بصدد تفحص "العلبة السوداء لإلقليم

فسخ االتفاقية املبرمة بني بلدية
 تازة ومؤسسة العمران

رف����ض أع���ض���اء ال��ل��ج��ن��ة 
للمجلس  التابعة  املالية 
اجلماعي ملدينة تازة  في 
أحد اجتماعات  لهم خالل 
اتفاقية   اجل��اري��ة  السنة 
أب�����رم�����ت م�����ع م��ؤس��س��ة 
ال����ع����م����ران ت����ه����دف إل���ى  
اقتناء هذه األخيرة ألرض 
جماعية بشارع بئر إنزان 
مؤقتا   حاليا  املخصصة 
والتي  الطرقية  للمحطة 
أبرما  أن  للمجلس  سبق 
من  العمران  مؤسسة  مع 
أج����ل  إح�����داث  ع��م��ارات 
تفضيلية  بأثمنة  سكنية 
ل��ف��ائ��دة أص��ح��اب ال��دخ��ل 

احملدود.
 مقترح نقطة  سبق وأن 
ع��رض��ت م��ن ط��رف مكتب 
امل���ج���ل���س ت���ه���م ت��ف��وي��ت 
السالفة  األرضية  القطعة 
ال����ذك����ر مت����ت امل���ص���ادق���ة 
أع��ض��اء  ب��إج��م��اع  عليها 

م��ح��ل��س ب��ل��دي��ة ت�����ازة في 
إحدى دوراته العادية.

وقد استغرب مسؤولي العمران لقرار فسخ العقدة مع العلم أن املؤسسة تعهدت 
بتنفيذ جميع بنود االتفاقية.

لفسخ  احلقيقي  السبب  ك��ون  ت��ازة،  مبدينة  احمللي  للشأن  املتتبعن  ويشكك 
االتفاقية املبرمة بن املجلس اجلماعي لبلدية تازة ومؤسسة العمران إلى حترك 
بعض لوبيات العقار بالبلدية من أجل فرض األمر الواقع واستعمال مسطرة 

التفويف التي غالبا ما ستؤول لهم.
  وكان رئيس اجلماعة احلضرية ملدينة تازة  في والية سابقة قبل حتالفه مع 
بعض املنعشن العقارين الذين هم في الوقت نفسه نوابه احلالين قد دافع عن 
املشروع في جلسة سابقة أمام أعضاء املجلس باعتباره مشروعا ميكنه تنمية 

املدينة  في الوقت الذي قال معارضوه  إنها عملية تدخل في إطار "بيع تازة."

حميد البوجادي يقدم شكاية 
ضد مراسل أخبار اليوم

   توصل مراسل موقع تازة اليوم وغدا بخبر 
السيد  الثانية  بالغرفة  املستشار  أن  م��ف��اده 
واملعاصرة  األصالة  عن حزب  البوجادي  حميد 
تقدم بشكاية قضائية ضد احد مراسلي يومية 
وطنية مستقلة على ضوء ما نشرته حول النزاع 
القائم بن عمال ينتمون الى شركة روخطيكس 
هذه  إليه  أس��اءت  وال��ذي  القانوني  ومسئولها 
وحلزبه،  لشخصه  واهانة  تشهير  من  اليومية 
معتبرا ان هناك حسابات سياسية ومناورات من 

طرف مافيا االنتخابات التي هي على األبواب.
بلشقر محمد

قائد بني فراسن يتنازل عن 
الشكايات والتقارير الموجهة 

الى وكيل الملك
 

  قام قائد بني فراسن السيد بالي محمد بتنازل 
وجهها  أن  التي سبق  والتقارير  الشكايات  عن 
بتازة  االبتدائية  احملكمة  ل��دى  امللك  وكيل  ال��ى 
موضوعها  وال��ت��ي  امليل  ب��واد  امللكي  وال���درك 
األحداث التي عاشتها بني فراسن قبل انتخابات 
25 نونبر،  وحسب منطوق الشكايات املتنازل 
عنها  فإن األحداث التي كانت اجلماعة مسرحا 
ل��ه��ا ت��ق��ول  ب��اس��ت��ق��دم اح���د امل��رش��ح��ن عصابة 
على  للهجوم  توظيفهم  مت  بالهراوات  مسلحة 
الى  أدى  ألوزاني وأبناؤه مما  الشاهدي  مقهى 

إصابات خطيرة في صفوفهم.
   وبحسب املتتبعن  فإن هذا التنازل يطرح عدة 
. وح��ول حيصيات  تساؤالت عن هذه األح��داث 
ت��ن��ازل ال��ق��ائ��د ع��ن ال��ش��ك��اي��ات وال��ت��ق��اري��ر التي 
امللكي  امللك وال��درك  ال��ى  كل من وكيل  وجهها 

بصفته ضابط شرطة قضائية.
 بلشقر محمد

 

 إتالف أزيد من 11 طن من المواد 
الغذائية الُمهربة بتازة

  
ق��ام��ت م��ص��ل��ح��ة اجل���م���ارك ب���ت���ازة، ي���وم أم��س 
األربعاء 13 يونيو اجلاري، بعملية إْتالف ألْزيد 
من 11 طن من املَواد الغذائية املُهربة و املُنتهية 
للمواصفات  املُ��ط��اب��ق��ة  غ��ي��ر  وك���ذا  ال��ص��الح��ي��ة 

الِصحية املعمول بها.
فقد متت  'تازاسيتي'،  املوقع  و حسب مصادر   
الِصحية  امل��ص��ال��ح  ب��ح��ض��ور  االت����اْلف  َعملية 
مُم��ث��ل��ن ع��ن ع��م��ال��ة اإلق��ل��ي��م و  اإلقليمية وك���ذا 
السلطات احمللية الى جانب َعناصر من الُشرطة 
املدنية  والوقاية  املُساعدة  والقوات  القضائية 

بتازة.
 جدير بالذكر، كون الَكمية املُتلفة تتوزع ما بن 
البسكتة  ومنتجات  واألجبان  النباتية  الزيوت 
و  والقطاني،  الطاقية  واملشروبات  )بيسكوي( 
التي متت مصادرتها أو حجزها من لُدن إدارة 

اجلمارك بتازة.
ع.فهمي 

عبداإلله السعيد رئيسا جديدا 
لألمن الجهوي بتازة

أق��دم��ت امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��الم��ن ال��وط��ن��ي  يوم 
رئيس  تنقيل  على  اجل��اري  يونيو   13 األربعاء 
األمن اجلهوي بتازة إلى اإلدارة العامة بالرباط 
وذلك  بعد ستة أشهرفقط من تعيينه على رأس 
السعيد  ع��ب��داإلل��ه  وتعين  ب��ت��ازة  األم���ن  ج��ه��از 
القضائية  للشرطة  اجلهوية  املصلحة  رئيس 
ب��ت��ازة ل��ت��ول��ي منصب رئ��ي��س األم���ن اجل��ه��وي 
ت��ازة  برسالة  بتازة. وقد توصلت رئاسة  امن 
اإلدارة  إلى  فرجي  بإحلاق  بتنقيل  استعجالية 

العامة  بالرباط  
 

مديرية الضرائب تكتري عمارة ب 20 ألف 
درهما بتازة  رغم إمتالكها قطعة أرضية 

بوسط املدينة

و  مكاتبها  بنقل   سنوات    10 من  أكثر  منذ  بتازة  للضرائب  اجلهوية  املديرية  قامت 
موظفيها من املبنى التابع لها بشارع موالي يوسف قرب احملكمة االبتدائية  الى بناية 
ذات أربع طوابق في ملكية عائلة برملانية بتازة وذلك بدعوى إعادة بناء اإلدارة القدمية 
و...و..  املواطنن  استقبال  و  موظفيها  إشتغال  ظ��روف  حتسن  و  حديثة  مبواصفات 

حسب تصريح  املدير العام ملديرية الضرائب خالل إحدى اللقاءات مبدينة تازة.
هذا الهدف السامي الذي لم تتحرك له املديرية منذ سنوات ضيع على الوزارة املالين من 
الدراهم  مع العلم أن  املديرية تتوفر على قطعة أرضية بشارع موالي يوسف أصبحت 
تشكل نقطة سوداء بوسط املدينة ومرتعا للسكارى وقضاء احلاجة ومخبئا لللصوص 

والكالب الضالة..
 واملثير في سكوت املديرية العامة للضرائب  هو الظروف الغامضة التي مت فيها التعاقد 
لكراء البناية احلالية  و السعر املرتفع جدا الذي مت تضمينه في العقدة و الذي يصل الى 

أكثر من 20 ألف درهم   شهريا.
هذا املبلغ الذي قد يكفي جتميعه ملدة خمسة سنوات لبناء مقر ضخم من 3 او 4 طوابق 

على ارض في ملكية  املديرية.
مديرية الضرائب و السلطات الوصية بتازة  مطالبة بالتحقيق في املوضوع و كشف 
احلقيقة و إزالة الغموض الذي يحيط به، إن كان املغرب فعال يريد أن يتغير و يقطع مع 

ممارسات املاضي البغيضة

املجلس اجلهوي يدعو إلى إحداث مندوبيات إقليمية 
للسياحة بأقاليم تازة ، تاونات وجرسيف

إقليمية  مندوبيات  إح��داث  إلى  وجرسيف  تاونات  احلسيمة  تازة  جهة  مجلس  أعضاء  دعا 
للسياحة في كل من تازة، تاونات و جرسيف و االهتمام باملجال السياحي  ال سيما ما يتعلق 
بالسياحة اجلبلية بحكم موقع األقاليم الثالث   وطالبوا كذلك باستغالل املؤهالت الثقافية 
التي تزخر بها املنطقة والعمل على برمجة مشاريع تهم البنيات التحتية السياحية باجلهة.

كما دعا أعضاء املجلس إلى التعجيل بإخراج مشروع سد تاركا اومادي باجلماعة القروية 
إقليم  جماعات   تعرفها  التي  املائية  األزم��ة  من  للتخفيف  الوجود  حيز  إل��ى  القصر  ل��راس 

جرسيف 
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صالح الدين مزوار يقبل استقالة محمد بوداس
حلزب  السياسي  املكتب  ق��رر 
ال��ت��ج��م��ع ال��وط��ن��ي ل���أح���رار في 
ماي   16 األربعاء  ليوم  اجتماعه 
ق��ب��ول اس��ت��ق��ال��ة محمد  األخ���ي���ر 
للحزب  اإلقليمي  املنسق  بوداس 
مب��دي��ن��ة ت�����ازة وع���ض���و امل��ك��ت��ب 
فريق  وزع��ي��م  س��اب��ق��ًا  التنفيذي 
مبجلس   امل���ع���ارض  التجمعين 
ب��ل��دي��ة ت�����ازة   وذل����ك ب��ن��اء على 
ب����ه ذا األخ���ي���ر  ت���ق���دم  م��ل��ت��م��س 
م��اي   14 اإلث��ن��ن   ي���وم  صبيحة 
بإعفاءه من جميع مهامه  يطالب 

احلزبية .
وي��������رى م���ت���ت���ب���ع���ون ل��ل��ش��أن 
السياسي أن تقدمي محمد بوداس 
بجميع  مهامه  من  إعفاءه  لطلب 
الوطني  ال��ت��ج��م��ع  ح���زب  ه��ي��اك��ل 
لأحرار هو مبثابة  رد فعل على 
في  تلقاها  الذي  النكراء  الهزمية 

انتخابات تشكيل املكتب السياسي اجلديد خالل مؤمتر 
أصدقاءه  جميع  النقالب  وكذلك  األخير  احلمامة  حزب 

ومناصريه عليه.
وك����ان ال���ص���راع ال����ذي ع��رف��ت��ه جل��ن��ة االن��ت��خ��اب��ات 
متصارعة   أجنحة  تزعمته  ال��ذي  األخ��ي��رة   التشريعية 
والتي   .. أوراغ  وال��ه��ادي  ب��وداس  محمد  في شخصي 
بوداس  محمد  ورف��ض  األخير  هذا  تزكية  على  أسفرت 
االنصياع لقرارات احلزب بعدم مآزرة أوراغ في احلملة 
االنتخابية التي فشل في كسب مقعد  فيها ، نتاج بحث 

أوراغ ، املقرب من م��زوار، عن 
موطئ قدم في تشكيلة املجلس 
ال���وط���ن���ي ل���ل���ح���زب  وإزاح�����ة 
بوداس من الساحة التنظيمية 
واحلزبية. باإلضافة إلى أن من 
عقدها  التي  التوافقات  نتائج 
املعارضن  بعض  م��ع  م���زوار 
قبيل املؤمتر إبعاد بوداس عن 

صف قيادة حزب األحرار.
وم�����ن ج���ه���ة أخ�������رى، ت��أك��د   
بوداس أنه  فقد قوته احلزبية 
حوالي  ص��وت  أن  بعد  ب��ت��ازة 
40 مؤمترامن تازة وجرسيف 
فقط  أثناء السباق على املكتب 
ال��س��ي��اس��ي ل��ل��ح��زب، وذك���رت 
م��ح��م��د  أن  م��ط��ل��ع��ة  م����ص����ادر 
النتيجة  هذه  وضعته  بوداس 
ح�����رج  ال سيما  م���وق���ف  ف���ي 
وأن��ه كان ينوي  خوض غمار 

االنتخابات اجلماعية ببلدية تازة املقبلة.... 
النائب  ع��ب��و  محمد  أن  إل���ى  اإلش�����ارة  وجت���در  ه���ذا 
البرملاني عن دائرة تاونات حصل على أعلى نسبة من 
األص���وات وصلت 486 ص��وت��ا، وه��و ال��ذي ك��ان يعول 
املكتب  إلى  الوصول  في  بوداس ملساعدته  عليه محمد 
انتخاب  قاعة  داخل  من  أعلنت مصادر  كما  السياسي. 
أن  لأحرار  الوطني  للتجمع  السياسي  املكتب  أعضاء 
أعضاء حزب احلمامة بتازة  واملوالن  حملمد بوداس 

انضموا في آخر حلظة إلى صف محمد عبو...؟؟؟

المدير المسؤول :
عبد القادر الوالي

 الهاتف
0662376663

البريد اإللكتروني
alhadathatazi
@gmail.com

اإلشراف الفني
orientpub@gmail.com

 الهاتف
06 06 44 71 96

الطبع
مطابع العهد الجديد
تمارة

اعتداء بالسالح األبيض على دركيني
   

أك����دت م���ص���ادر"األح���داث 
املغربية" أن عنصرين من 
رجال الدرك امللكي، التابع 
ملركز الدرك امللكي بوادي 
أمليل 30 كلم غرب مدينة 
تازة  ، تعرضا يوم األحد 3 
اجلاري،باجلماعة  يونيو 
زب��اي��ر  ألوالد  ال���ق���روي���ة 
السالح  بواسطة  العتداء 
تدخلهم،  إث���ر  األب���ي���ض، 
للقبض على مبحوث عنه 
سنة،   33 م.ش(   ( يدعى 
مم��ا تسبب ف���ي  إص��اب��ة 
بجروح   ) )س.م  الرقيب  
ورجله  يده  مستوى  على 

وإصابة زميله على مستوى 
الرجل.

املعتدي الذي الزال في حالة فرار هو من ذوي السوابق العدلية وسبق له دخل إلى السجن بتهم 
مختلفة منها السرقة واالجتار في املخدرات.

 وأضافت املصادر أن االعتداء جاء بعد أن تدخل الدركين  ،  العتقال املبحوث عنه و الصادرة 
مع  األبيض  بالسالح  واالع��ت��داء   ، املخدرات  في  االجت��ار  القترافه جرمية  بحث  مذكرة  في حقه 
. بالفرار  الذ  ثم  فأصاب  الكبير،  يلوح بسكن من احلجم  املتهم  فأخذ  عاهة مستدمية،   إح��داث 

جرسيف : غرق طفل
 في وادي مللو

استقبل املستشفى اإلقليمي مبدينة جرسيف  
جثة لطفل لقي مصرعه غرًقا بنهر مللو الذي 

يخترق املدينة.
السلطات  تلقى  عقب  الواقعة،  تفاصيل  تعود 
األمنية ورجال الوقاية املدنية إخطاًرا  بغرق طفل 

في نهر مللو.
ق��وات  الواقعة  مكان  إل��ى  انتقل  ال��ف��ور  وعلى 
اإلنقاذ  ومت انتشال اجلثة  بعد مرور عدة  ساعات 
عن غرقه، وتبن من خالل التحريات قيام الطفل  
7 سنوات "تلميذ" يقيم بناحية املدينة  بالسباحة 
إجادته  لعدم  في احلال  مللو حيث غرق  نهر  في 

السباحة.
 

السجن 20 سنة  المرأة 
قتلت زوجها

 
االستئناف  مبحكمة  اجل��ن��اي��ات  غ��رف��ة  ق���ررت 
مبدينة تازة صباح يوم الثالثاء 12 يونيو اجلاري  
بعد  ت��ازة   املدني مبدينة  بالسجن  ام��راة  وض��ع 

ادانتها بجناية القتل ملدة 20 سنة سجنا نافذة.
وجاء في تفاصيل القضية ان املتهمة وعمرها 
30 سنة هي زوج��ة املغدور وهي من سكان تازة 
العليا وتنحدر من اجلماعة القروية لباب مرزوقة 
احمل��ادي��ة ملدينة ت��ازة  حيث انها ف��ي   األسبوع 
األول  من شهر أكتوبر من سنة 2010 قامت  بعد 
خصام  بينها وبن زوجها بتوجيه ضربات قاتلة 
من اخللف وذلك  عندما كان نازال من سلم املنزل 

بواسطة غطاء حجري ملرحاض املنزل.  
 

مصرع شخص وإصابة  
آخرين في حادث سير 

بجرسيف
أس���ف���رت ح���ادث���ة س��ي��ر وق��ع��ت م��س��اءي��وم  
ع��ل��ى  الساعة  ي��ون��ي��واجل��اري    11 االث��ن��ن 
الرابطة  بالطريق  مساء  ونصف   السادسة 
بن مدينة جرسيف وجماعة صاكة في اجتاه 
مدينة الناضور على مصرع  شخص وإصابة 
زال��ون  ال  اخل��ط��ورة  متفاوتة  بجروح  آخرين 
باملستشفى  ال��ض��روري��ة  ال��ع��الج��ات  يتلقون 

احمللي بجرسيف.
   وجتدر اإلشارة إلى أن الطريق الرابطة 
بن اجلماعة القروية لصاكا ومدينة جرسيف 
خلفت سنة 2011 لوحدها 11 قتيل و33 جريح 
في حوادث سير مختلفة تعزي في مجملها إلى 

سوء أحوال الطريق.

ست سنوات نافذة لطالب 
جامعي بتازة

  
أصدرت غرفة اجلنايات االبتدائية مبحكمة 
االستئناف مبدينة تازة يوم الثالثاء 5 يونيو 
اجل����اري ب��ال��س��ج��ن ال��ن��اف��ذ ف��ي ح��ق الطالب 
املتعددة  بالكلية  دراس��ت��ه   يتابع  اجلامعي 
حماني،مناضل  ط���ارق  ب��ت��ازة  التخصصات 
سنوات  بست  القاعدي  الدميقراطي  النهج 
ألف   25 ي  تقدر  مالية  وغرامة  نافذة  سجنا 
درهم منها 15 ألف درهم ألحد حراس السجن 
املدني بتازة 5 ألف درهم لشرطية مع 5 ألف 
درهم لفائدة خزينة الدولة في امللف اجلنائي 

عدد 10/12.
الطالب خالل شهر فبراير  هذا وقد اعتقل 
املاضي من السنة اجلارية على خلفية االعتداء 
في  االحتجاز  و  اخلطف  بعملية   مصحوب 

حق شرطية  . 

باملراقبة  املكلفة  املختلطة  اإلقليمية  اللجنة  كشفت 
بتازة، عن حتريرها ل� 06 محاضر مخلفات خالل شهر 
ماي املنصرم، 04 منها همت ميدان حرية األسعار و 
املنافسة، و  02 ميدان مراقبة اجلودة، مع مراقبة 32 

ميزانا و 64 وحدة وزن مبيدان القياسية القانونية.
موقع  توصل  صحفي  ب��الغ  في  الهيئة  أضافت  و 
'تازاسيتي' بنسخة منه، كون محاضر املخالفات الست، 
تنوعت بن عدم إعالم املستهلك باألسعار )01(، عدم 
تقدمي وثائق االقتناء )02(، عدم تسليم الفواتير لتجار 
التقسيط )01(، حيازة مواد منتهية الصالحية )01( و 

عدم عنونت املنتوجات )01(.
و أضاف ذات املصدر، عن حجز اللجنة و إتالفها ل� 

8 كيلوغرامات من النب األسود النتهاء مدة صالحية 
استهالكه، و حجز أداة وزن ال تستجيب للمواصفات 
زيت  و  املدعم  الدقيق  من  عينتن  أخ��د  و  القانونية، 
من  للتأكد  املختبر  على  إحالتهما  قصد  ال��زي��ت��ون 

جودتهما.
جدير بالذكر، أن أشغال اللجنة اإلقليمية املختلطة 
و  امل��راك��ز  م��ن  مجموعة  شملت  ق��د  باملراقبة  املكلفة 
األسواق األسبوعية التابعة إلقليم تازة خالل األسبوع 
األخير من شهر ماي املنصرم و ذلك في إطار احلفاظ 
سالمة  و  صحة  و  املواطنن  الشرائية  ال��ق��درة  على 

املستهلك.
< عادل فهمي

حترير 6 محاضر مخالفة لألسعار و املنافسة و اجلودة بتازة

اعتقال دركي بتهمة السكر العلني
 

أمر وكيل امللك مبدينة تازة، بوضع دركي تابع للقيادة اجلهوية للدرك امللكي بتازة حتت احلراسة النظرية.
يونيو   5 اإلثنن  يوم  ت��ازة  مساء  الكوشة مبدينة  إلى محاصرة بعض شباب حي  النازلة  أسباب  وتعود 
اجلاري سيارة من نوع كولف وبداخلها دركي ومرافق له متلبسن بشرب اخلمور ، ومتت محاصرتهما ومنعهما 

من مغادرة السيارة إلى حن حضور رجال األمن.
هذا وجتدر اإلشارة إلى أن عنصرين من رجال الدرك امللكي، التابع ملركز الدرك امللكي بوادي أمليل 30 كلم 
زباير  القروية ألوالد  3 يونيو اجلاري،باجلماعة  األحد  يوم  قبل يومن  تعرضهما  ، سبق  تازة   غرب مدينة 
العتداء بواسطة السالح األبيض، إثر تدخلهم، للقبض على مبحوث عنه يدعى ) م.ش( 33 سنة، مما تسبب في  

إصابة الرقيب  )س.م ( بجروح على مستوى يده ورجله وإصابة زميله على مستوى الرجل.
  

جرسيف:
مصرع شخص احتراقا  داخل سيارته

 
لقي شخص في األربعينات من عمره مساء يوم 
داخل  احتراقا  اجل��اري مصرعة  يونيو   4 اإلثنن 
الطالب  ب���دوار  إث��ر ح��ادث��ة سير وقعت  س��ي��ارت��ه، 

بتراب اجلماعة القروية ملزكيتام بإقليم جرسيف.
مصرع الضحية الذي ينحدر من مدينة برشيد 
في  التحكم  فقدانه  بعد  ج��اء  أطفال  ألربعة  وأب 
السيارة من نوع رونو 4 فارتطمت جانبا بسبب 
مما  النيران  بها  واشتعلت  الطريق  أح��وال  سوء 

أدى إلى وفاته متأثرا بلهيبها.
 هذا وجتدر اإلشارة إلى أن رجال الدرك امللكي 
لم يتمكنوا من حتديد هوية الضحية املتفحة إلى 
حن حضور عناصر من الشرطة العلمية والتعرف 

على صاحب  السيارة بإرقام صفائحها.
 
 
 



من 1 يونيو إلى 15 منه 2012إخبارية وطنية تصدر من تازة

ال���ع���ام احمل��ل��ي عموما  ال�����رأي  ي��ج��د 
ومستعملي السيارات خصوصا مبدينة 
املستوى  استيعاب  في  صعوبة  ت��ازة  
امل��ت��دن��ي وال�������رديء ل��ب��ع��ض األش���غ���ال 
املنجزة من قبل مقاوالت ال تتوفر على 
األم��ر مبشروع  يتعلق  معايير اجل��ودة، 
جت��دي��د ق��ن��وات ال��ص��رف ال��ص��ح��ي من 
امل��اء  ل��ت��وزي��ع  املستقلة  ال��وك��ال��ة  ط��رف 
بتازة املدينة وما تخلفه من حفر وأاديد 
ش��وارع  تزفيت  م��ن  فقط  س��ن��وات  بعد 

وطرقات املدينة.
  إذا كانت الشركة األولى التي أجنزت 
بتازة  خالل  امل��اء  بيع  لوكالة  مشروعا 
العليا    بتازة  خاصة  األخيرة  السنوات 
املعايير،  على  م��ت��وف��رة  ت��ك��ون  أن  دون 
حيث تركت أزقة ودروب املدينة العتيقة 
احلالية  الشركة  ف��إن  ط���وراب���ورا   مثل 
ارتكبت بدورها خطأ فادحا عندما فوتت 
جزء من املشروع لشركة أخرى ال تتوفر 
بدورها على الشروط القانونية والتقنية 

الكفيلة بإجناز هذه األشغال.
وي��الح��ظ أن ال��ع��دي��د م��ن امل��ق��اوالت 
الكبرى واملتوسطة، تتحايل على قانون 
بعض  مع  بتواطء  العمومية  الصفقات 
لدى  املعروفن  الصفقات  دي��ن��اس��ورات 
ال��ع��ام واخل����اص  م��ن خ��الل استعمال 
تقنية التعاقد من الباطن لتمرير مشاريع 
مل���ق���اوالت ص��غ��رى ت��ت��م��ت��ع ب��ام��ت��ي��ازات 
ض��ري��ب��ي��ة، وق��ل��م��ا ت��ك��ون م��ت��وف��رة على 
حتقق  أشغال  الجن��از  التقنية  املعايير 
ش��روط اجل���ودة، مم��ا يضيع معه امل��ال 
النصب  عمليات  ألكبر  ويتعرض  العام 
على"   بقوة  ينطبق  ما  وهو  واالحتيال. 
املاء  لتوزيع  املستقلة  الوكالة  مشاريع 
ب��ت��ازة ح��ي��ث ال��ط��رق��ات امل��ش��وه��ة التي 
أجنزت أواخرالشهر املنصرم مبجموعة 
من شوارع مدينة تازة  نذكر على سبيل 
، ساحة  الفاسي  ع��الل  ش���ارع   : امل��ث��ال 
ال���ط���ي���ران،   وري�����دة  ، ش����ارع احلسن 

الثاني ...
وميكن للمرء أن يالحظ بسهولة الفرق 
" التي  القنوات  "إعادة تغطية حفر  بن 
أحدثت بشارعي محمد اخلامس وموالي 
أن  دون  لسنوات  عمرت  والتي  يوسف 
من  أجنزت  لكونها  تغيير  أدنى  يطالها 
وتتوفرعلى  متخصصة  م��ق��اول��ة  ق��ب��ل 
معايير اجلودة، على خالف متاما ملهزلة   

ترميم احلفر مؤخرا  في باقي الشوارع 
وأصبحت تتعرض لإلزالة والتغيير بعد 
االك��ت��راث بعواقب  أي��ام معدودة دومن��ا 
العام  باملال  تتالعب  انتهازية  سياسة 
ال����ذي ي��ت��ع��رض ل��ل��ت��ب��ذي��ر ف��ي م��ش��اري��ع 
مشوهة تثير سخرية وسخط املواطنن 

واملواطنات.
وعليه فمن واجب اجلهات املسؤولة 
ل��ل��وك��ال��ة  اإلداري  امل��ج��ل��س  س��ي��م��ا  وال 
بفتح  ب���ت���ازة   امل����اء  ل��ت��وزي��ع  املستقلة 

حتقيق نزيه في ظروف إجناز األشغال 
تتوفر على  ال  م��ق��اوالت  قبل  م��ن  أع��اله 
التقنية وشروط اجلودة، وكذا  املعايير 
التقني  الوكالة و اجلهاز  مساءلة مدير 
،كما  ؟؟؟  عن  والتتبع   باملراقبة  املكلف 
وذل��ك  ال��وض��ع��ي��ة  بتصحيح  ت��ط��ال��ب��ه��ا 
ب���إع���ادة ت��رم��ي��م ح��ف��ر ق��ن��وات ال��ص��رف 
املدينة  جمالية  على  حتافظ  الصحي  
أوال، وال تلحق أضرارا بآليات وسيارات 

املواطنن واملواطنات  .

مقـــــــاوالت تنجز أشغال دون التوفر على الـــــمعايير التقنيــــــــــة

العمومي  امللك  اح��ت��الل  ظ��اه��رة  استفحلت 
اجلميع  مضجع  تقض  فيه  أصبحت  بشكل 
احلبل  ت��رك��وا  املسؤولن  أن  ال��واض��ح  وم��ن   .

من  الظاهرة حدا  أن وصلت  الى  الغارب  على 
للحل  قابلة  غير  خالله  من  أصبحت  التعقيد 
في القريب املنظور، من االشكاالت االجتماعية 

التي أضحت تطرحها 
ع��ل��ى ك���ل امل��ع��ن��ي��ن . 
من  اخل�����وض  ودون 
االت����ه����ام����ات ع����ن م��ن 
امل�����س�����ؤول ع����ن ه���ذه 
الظاهرة ينبغي العمل 
ع��ل��ى ك���ل م���ن م��وق��ع��ه 
الظاهرة  على معاجلة 
حقوق  ي��راع��ي  بشكل 
املتدخلة  األط��راف  كل 
وامل��ع��ن��ي��ة ب��امل��ش��ك��ل. 
ون���ع���ن���ي ب����األط����راف 
ب�����ال�����درج�����ة األول�������ى 
للملك  الباعة احملتلن 
ال��ع��م��وم��ي وض����رورة 
احل���ف���اظ ع��ل��ى م���ورد 
غالبيتهم  ألن  رزق��ه��م 
مسؤولون عن أسرهم 
وبالتالي  ومعيلوها، 
ف�����ان م������ورد ال��ع��ي��ش 
سينعكس سلبا عليهم 
وع��ل��ى أس��ره��م. ولعل 
من  األول  امل���ت���ض���رر 
السكان  ه��م  الظاهرة 
امللك  لهذا  امل��ج��اورون 
ال��ع��م��وم��ي ال����ذي يتم 
لهم  وه��ؤالء  احتالله، 
حق يطالبون به. فليس محتما عليهم أن تكون 
التي يخلفها  للنفايات  أبواب منازلهم مطرحا 
يسمعوا  أن  عليهم  محتما  وليس  كما  الباعة 
الغذاء  طاولة  على  الساقط  الكالم  أشكال  كل 
ب��ع��ض األح��ي��ان.  ف��ي  وف���ي ح��ض��ور ضيوفهم 
احملالت  أصحاب  هم  املعنين  األط��راف  ثالث 
أو  قوسن  ق��اب  أصبحوا  ال��ذي��ن  و  التجارية 
أدنى من اشهار افالسهم ألن محالتهم أصبحت 
فأحرى  املتبضعن  أرج��ل  تصلها  ال  محاصرة 
التي  الفوضى  بفعل  البضائع  نقل  شاحنات 
قطعت  وال��ت��ي  اليهم  امل��ؤدي��ة  ال��ط��رق  تعيشها 
بشكل كلي جراء ازدياد الوافدين يوميا الحتالل 
بامتياز  املتضررين  رابع  العمومي.ولعل  امللك 
التبضع،  في  لهم  رغبة  ال  الذين  الراجلون  هم 
مناص  ال  طريق  ازدح��ام  لتحمل  يضطرون  اذ 
لهم من سلكها كما يجبرون سماع مقاطع من 
الكالم البذيء مما يضطر غالبيتهم الى حتويل 
م��زي��د من  ول��و على ح��س��اب تضييع  االجت���اه 
الوقت. هذه العناصر كلها ال بد من اخذها في 
البلدي  واملجلس  السلطة  أرادت  اذا  االعتبار 
كمتدخلن أساسين حل معضلة احتالل امللك 
القوات املساعدة واملقدمن  العام. أما حضور 
أب��دا في أي نتيجة  من حن ألخر فلن يساهم 

تذكر.
نعيمة الشرقي

جتار و سكان شارعي 2 أية وصفة حلل معضلة احتالل امللك العمومي
أكتوبر واحلي احلسني 

يشتكون من إرجتالية أشغال
 تهيئة شوارع احلي

  

واحلي  أكتوبر   2 شارعي  و جتار  سكان  إضطر 
احلسني السفلي مبدينة تازة ، إلى مراسلة اجلهات 
عامل   ف��ي  املتمثلة   ، احمللية  و  اإلقلمية  املسؤولة 
اإلقليم و كذا باشا املدينة   إلى جانب رئيس املجلس 
البلدي لتازة  من أجل إعادة النظر في أشغال التهيئة 

التي شملت الشوارع واألزقة املذكورة،
عيوب خطيرة  إلى  املشتكون  فيها  ينبه  الشكاية 
واألزقة  الشوارع  بعض  تهيئة  صفقة  إجناز  مست 
التي يعول عليها السكان و التجار على حد سواء،و 
التي لم تنتهي بها      األشغال بعد ، حيث أن تلك 
األشغال التي هي في طور اإلجناز لم تتسم باإلتقان 
جراء ضعف املواد املستعملة مما تسبب في تفتت 
طبقة اإلسمنت التي تغطي جنبات األزقة  و نتيجة 
احلركية التي يشهداها، مما أدى إلى تطاير الغبار 
ال��س��ي��ارات و  إح���دى  م���رور  بشكل مستمر مب��ج��رد 
و  السكان  ل��دى  احلساسية  أم���راض  ف��ي  التسبب 

التجار،
لها  وج��ه  التي  اجلهات  من  املشتكون  إلتمس  و 
إلى  امل��رور  قبل  األم��ر  في  للنظر  التدخل   الشكاية 

عملية التبليط والتزفيت أو التغطية احلجرية..
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ضبط أزيد من 1500 مُخالفة في إطار محاربة السكن غير الالئق بوكالة تازة
كشفت تقرير للوكالة احلضرية 
مخالفة   1556 ظبط  ع��ن  ب��ت��ازة 
ف��ي إط���ار م��ح��ارب��ة ال��س��ك��ن غير 
الالئق )مراقبة البناء( عبر تركيز 
جهود املراقبة على املناطق التي 
للسكن  ملحوظة  دينامية  تعرف 
ال��ع��ش��وائ��ي ب��ك��ل أق��ال��ي��م ت���ازة، 
ت����اون����ات، ج��رس��ي��ف س�����واء من 
الوكالة  أو  اليقظة  جلنة  ط��رف 

احلضرية.
فقد  ال��ت��ق��ري��ر،  ذات  حسب  و   
بناء  م��خ��ال��ف��ة   1404 ض��ب��ط  مت 
بدون ترخيص )850 بتازة، 139 
بجرسيف، و 415 بتاونات(، أما 
بخصوص الترخيص دون الرأي 
املخالفة   18 فقد مت ضبط  امللزم 
 05 11 بجرسيف، و  )02 بتازة، 
 134 ضبط   مت  كما   ،) بتاونات 
تغييرات  إدخ���ال  همت  مخالفة 
 44 ب��ت��ازة،   46( ترخيص  ب��دون 

بجرسيف، و 44 بتاونات( .
أما على مستوى برنامج مدن 
بدون صفيح، فكشف ذات التقرير 

عن املوافقة النهائية على مشروع 
غياطة"  "شطر  احلضري  القطب 
سيخصص  وال�����ذي  ب��ج��رس��ي��ف 
برنامج  املعنية  األسر  الستيعاب 
مساحة  على  ب��دون صفيح  م��دن 
منها   ه��ك��ت��ار   100،87 ب���  ت��ق��در 
إلع���ادة  مخصصة  قطعة   2222
ل��س��د  وح������دة   1364 اإلس����ك����ان 

باملدينة  السكن  ف��ي  اخل��ص��اص 
تناهز  استثمارية  بقيمة  ستنجز 

310 مليون درهم.
أم����ا ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ت��ق��ومي 
حًيا   23 استفاد  فقد  التعميري 
 05 06 بجرسيف، و  )12 بتازة، 
املنج�زة  العملي�ات  من  بتاونات( 
على مساحة 284 هكتار باإلقليم 

 7898 منها  استفادت  و  الثالث 
أس������رة، ف���ي ان���ت���ظ���ار اس��ت��ف��ادة 
 04 ب���ت���ازة،   02( آخ���ر  16 ح��ًي��ا 
من  ب��ت��اون��ات(   10 و  بجرسيف، 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����ي ت�����م ال��ش�����روع 
 181 مساحة  على  إجنازه�ا  في 

هكتار لفائد 4960 أسرة.
املجلس  اج��ت��م��اع  أن  ي��ذك��ر   
ل���ل���وك���ال���ة  ال����ع����اش����ر  اإلداري 
احل��ض��ري��ة ل��ت��ازة، ق��د كشف عن 
خالل  ملفا   189 آالف   3 دراس���ة 
سنة 2011 و همت طلبات رخص 
بكل  والتقسيم  والتجزيء  البناء 
من تازة، تاونات و جرسيف، مت 
قبول ألفن و 585 بنسبة 81 في 
التي  امللفات  مجموع  من  املائة 
رفض  بينما  ل��ل��دراس��ة،  خضعت 
ب��ت��ازة(،  منها   311( م��ل��ف   604
امللف  لتموقع  او  تقنية،  ألسباب 
لعدم  أو  التأهيل  إع��ادة  مبناطق 
املساحة  على  توفره  أو  اكتماله 

الدنيا.
> عادل فهمي

الزميل عبد اللطيف اليعقوبي كاتب جديد 
لفرع حزب االستقالل بتازة

 
مكتبه  لتجديد  عاما  تازة جمعا  االستقالل مبدينة  فرع حزب  عقد  
املسير وذلك مساء يوم األحد 3 يونيو اجلاري     مبقر مفتشية حزب 
االستقالل بتازة العليا  برئاسة املفتش اإلقليمي للجزب سعيد لوكيلي  

وحضور عبد العزيز بوعيش الكاتب اإلقليمي للحزب.  
بعد قراءة التقريرين األدبي و املالي من طرف الدكتور عبد الوهاب 
عبداللطيف  الزميل  ان��ت��خ��اب   مت   ، عليهما  امل��ص��ادق��ة   و  بنمصور  
اليعقوبي مراسل جريدة العلم  مسؤوال أوال باملكتب اجلديد لفرع حزب 

االستقالل بتازة  
 

حفل تكريم المدراء المتقاعدين

املكتب  ،ن��ظ��م   2011/2012 مل��وس��م  املتقاعدين  للمديرين  تكرميا 
حفال  االبتدائي  التعليم  ومديري  ملديرات  الوطنية  للجمعية  اإلقليمي 

تكرمييا يوم اجلمعة 8 يونيو 2012 بقاعة االجتماعات لبلدية تازة.
أفتتح هذا احلفل بآيات بينات من الذكر احلكيم تلتها كلمة رئيس 
كذلك  باحلاضرين  رحب  خاللها  من  بوطيبي  محمد  السيد  اجلمعية 
املدراء احملتفى بهم السادة: ذ.حزمي عبد القادر،ذ:علي احملجوبي، ذ:
محمادي الشواي، ذ:بشي محمد حيث أشاد بالعمل اجلبار الذي قاموا 
التي عايشوها كذلك  املرحلة  اإلمكانيات في  الصعوبات وقلة  به رغم 
املساهمة اجلبارة في تربية أجيال ساهمت وال زالت تساهم في بناء 

صرح هذا الوطن.
جل فقرات هذا احلفل تنوعت بن وصالت موسيقية وقراءات شعرية 
زهرة  فنوا  الذين  املتقاعدين  املديرين  السادة  على  الهدايا  توزيع  مع 

عمرهم في التربية والتعليم.
> بلشقر محمد

 

االحتفال باليوم الوطني للمعاق
نظمت جمعية التحدي ااتايكوندويوم األحد 3 يونيو 2012 بساحة 
الزرقطوني أمسية رياضية كبرى أستضيف لها الفريق الوطني لذوي 

االحتياجات اخلاصة للتايكوندو مبكناس.
األمسية متيزت بتقدمي عروض فنية شيقة من جتسيد أبطال جمعية 
لذوي  االسماعيلي  جمعية  عروض  وفرقة  بتازة  للتايكوندو  التحدي 

االحتياجات اخلاصة مبكناس.
اجلمعوين  والفاعلن  املتتبعن  من  كبيرا  عددا  احلفل  هذا  حضر 
على  التقديرية  الشواهد  مع  اجل��وائ��ز  بتوزيع  واختتم  واإلعالمين 

املشاركن في العروض الفنية لذوي االحتياجات اخلاصة.
> بلشقر محمد

االئتالف احمللي للدفاع عن احلقوق واحلريات بتازة يحتج
للدفاع  احمللي  االئ��ت��الف  نظم 
ع��ن احل��ق��وق واحل��ري��ات مبدينة 
ت����ازة، م��س��اء ي���وم األرب���ع���اء 06 
يونيو اجلاري ، وقفة احتجاجية 
باملدينة  االبتدائية  احملكمة  أمام 
،ح����ي����ث ن������دد احمل���ت���ج���ون ع��ب��ر 
ت��ردي��د ش��ع��ارات وح��م��ل الف��ت��ات 
وحتريك  العشوائية  باالعتقاالت 
دع������اوي ق��ض��ائ��ي��ة ع��ب��ر ف��ب��رك��ة 
امل���ل���ف���ات،  ك��م��ا رف���ع احمل��ت��ج��ون 
ش��ع��ارات تترجم س��وء األوض��اع 
االجتماعية واالقتصادية من قبيل 
“احلكومات مشات وجات واحلالة 
بالشعارات  عيتونا   – ه��ي  ه��ي 

وهاد الشعب الضحية” وغيرها
 ويؤكد أعضاء االئتالف احمللي 
ل��ل��دف��اع ع��ن احل��ق��وق واحل��ري��ات 
مبدينة تازة،املتكون من مجموعة 
من الهيئات السياسية والنقابية 
أنهم   ، واجلمعوية  واحلقوقية 
املطلبي  ملفهم  ع��ن  يتنازلوا  ل��ن 
وي��ط��ال��ب��ون ب��ل��ق��اء م��ب��اش��ر مع 

ملناقشة  اإلقليمين  امل��س��ؤول��ن 
مطالبهم واحتياجاتهم، غير ذلك 
للتصعيد  مستعدون  أنهم  أك��دوا 
وخ����وض ك��اف��ة أش��ك��ال ال��ن��ض��ال 
حتى  القانون  لهم  يخولها  التي 

حتقيق املطالب 
إقليميا  كاتبا  امل��ران��ي  محمد   

لالحتاد العام للشغالن  
  عقد املكتب اإلقليمي لالحتاد 
بتازة  باملغرب  للشغالن  ال��ع��ام 
ي��وم األح��د 10 يونيو اجل���اري ،  
جمعا عاما لتجديد املكتب املسير 
وذلك بقاعة االجمتماعات للغرفة 

الفالحية بتازة.

 :وبعد تالوة التقريرين املالي 
واألدبي مت انتخاب املكتب املسير 
الشكل  على  ج��اء  ال���ذي  اجل��دي��د 

التالي:
محمد   : اإلق��ل��ي��م��ي  ال���ك���ات���ب 

املراني   
األعضاء: 

ال�����ش�����ارف - س��ع��ي��د  م���ح���م���د 
لوكيلي - محمد خضاري - طارق 
احلمومي  رش��ي��د   - امل��ن��ص��وري 
-  عزيز املرابط -  بنغالم محمد 
مصطفى    - ع���اش���ور  غ����زالن   -

حلميدي - محمد كحيحل - 
 م��ص��ط��ف��ى ال��ش��اي��ب - ع��الل 
ال��ري��ان��ي - ع����زوز ال��زه��وان��ي - 
سكينة النجاري - هشام بوحاجة 
بوشملة   - بنعثمان  سعيد    -
حرمة   - الشيبي  - حسن  محمد 
ال���ل���ه ع��ب��د ال���رح���م���ان - ي��ون��س 
 - امل��وس��اوي  محمد    - الشايب 
املرابط  حسن   - اليعقوبي  عزيز 

-عبد الله امنعى.

> متابعة : ع. فهمي / صور : م. حارص

حلت صبيحة اليوم اخلميس بتازة، نزهة بدوان العداءة املغربية 
رفقة   2001 و   1997 لعامي  حواجز  متر   400 في  العالم  بطلة  و 
وفد ُمكون من املندوب اإلقليمي للشبيبة و الرياضة، رئيس القسم 
و  البشرية  للتنمية  احمللية  الهيئة  رئيس  تازة،  بعمالة  االجتماعي 
مدير دار الطالبة بتازة و أعضاء جمعية اإلبداع للرياضة و التنمية 
للملتقى  استضافتها  املنتظر  الفضاءات  و  املالعب  لتفقد  الشاملة، 
الدولي في دورته اخلامسة بتازة يومي 30 يونيو اجلاري 01 يوليو 

املقبل.
غياثة  الطالبة  ل��دار  بزيارة  ب��دوان  املغربية  البطلة  قامت  حيث   

مكناسة )بن اجلرادي( تازة، حيث وقفت على طاقتها االستعابية، 
و عدد املستفدين من خدماتها و كذا البطاقة التقنية و الفنية ل أول 
ملعب للعشب االصطناعي )Synthetic( لكرة القدم املصغرة بتازة 
و املنتظر استضافته ملباراة نسوية في كرة القدم بحضور سميرة 

الزروالي رئيس االحتاد البيضاوي )الطاس(.
و  بتازة  البلدي  للملعب  بزيارة  املصاحب  الوفد  رفقة  كما حلت   
املنتظر استضافته ألمسية رياضية دولية في رياضة الكيك بوكسينغ 
و  هولندا،  فرنسا،  إسبانيا،  من  مشاركة  و  مشارك   85 مبشاركة  
املغرب، باإلضافة إلى اطالعها على شارع بن اجل��رادي و املرتقب 

استضافته لسباق نسوي على الطريق حتت إشرافها.
> تازاسيتي

العداءة نزهة بدوان في تازة
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بعد أشهر من الهدنة املُعلنة من طرف 
ضحايا ما بات ُيعرف إعالميًا ب� “أحداث 
بني فراسن”، عادت األحداث األليمة التي 
كانت اجلماعة مسرحًا لها خالل أواخر 
شهر غشت 2011 لتطُفو على السطح من 
جديد. حيث ُعلم لدى املوقع أن ضحايا 
األحداث تقّدموا مبلتمس إلى وكيل امللك 
إلى  ي��رم��ي  ب��ت��ازة  اإلب��ت��دائ��ي��ة  باحملكمة 
إضافة وثائق إلى الشكاية األصلية التي 
أجطيو  ال��غ��ازي  ض��د  رفعوها  أن  سبق 
رئيس اجلماعة القروية بني فراسن و3 
 ،2011 شتنبر   21 بتاريخ  ُمعاونيه  من 
جرمية  ع��ن  واإلب���الغ  ب��ال��ّزور  واملتعلقة 

وهمية واإلدالء ببيانات كاذبة.
وكانت تلك األحداث عرفت إصابة ما 
ال يقل عن 30 شخصًا بإصابات متفاوتة 
اخل��ط��ورة ُن��ق��ل ع��ل��ى إث��ره��ا امل��ص��اُب��ون 
إل���ى امل��س��ت��ش��ف��ى اإلق��ل��ي��م��ي إب���ن ب��اج��ة 
بعد  الضرورية  العالجات  لتلقي  بتازة 
أشخاص  ي��د  على  لكسور  تعرضوا  أن 
م��س��ل��ح��ن ب���ال���س���ي���وف وال���س���واط���ي���ر 
فاس.  مدينة  من  استقدموا  وال��ه��روات 
وُوّجهت أصابع اإلتهام في الوقوف وراء 
اإلنقطاع  على  احمُلتّجة  الساكنة  تعنيف 

رئيس  إل��ى  والكهرباء  للماء  املتواصل 
اجلماعة الغازي أجطيو، كما ُأتهم قائد 

قيادة بني فراسن بالتواطؤ.
“توازا  حتّصلت  باملوضوع  وعالقة 
كوم” على وثيقتن في غاية من األهمية، 
اجلماعة  رئيس  بتوقيع  األولى ممهورة 
ي��ل��ت��زم ف��ي��ه��ا ب����أداء ال��ص��وائ��ر وجميع 
الغرامات املترتبة عن النزاع في امللفين 

و   11/1148 عدد  التلبسين  اجلنحين 
11/1309 كما يتعهد من خالل الوثيقة 
بعدم إحلاق األذى بأي أحد من ضحايا 

األحداث مستقباًل.
توقيع  فتحمل  الثانية  الوثيقة  أم��ا 
من  ُيقرُّ  والتي  فراسن،  بني  قيادة  قائد 
خاللها بالتنازل التام لفائدة ضحايا تلك 
بالتراجع  نفسه  فيها  وُيشهد  األح��داث، 

عما تضمنته جميع الشكايات والتقارير 
التي وجهها إلى وكيل امللك لدى احملكمة 
إلى  املوجهة  تلك  وكذا  بتازة  اإلبتدائية 
قيادة الدرك امللكي بواد أمليل. والوثيقة 
مؤرخة في 3 نونبر 2011، أي أيام قليلة 
نونبر   25 ل�  البرملانية  اإلنتخابات  قبل 
القروية  اجلماعة  رئيس  فيها  فاز  التي 
ب��ن��ي ف���راس���ن ال���غ���ازي أج��ط��ي��و مبقعد 
إن��ت��خ��اب��ي ع��ن دائ����رة ت���ازة ب��ل��ون ح��زب 
“صنبور  برمز  والدميقراطية  ال��وح��دة 

املاء”.
وهي االنتخابات التي إتهم فيها عبد 
لتازة  السابق  البرملاني  البورقادي،  الله 
ت��ازة  ع��ن ح��زب اإلس��ت��ق��الل، عامل إقليم 
بالتواطؤ  الصّبار  الغني  عبد  السابق 
تزوير  عمليات  على  و”الصمت  ض��ده 
نتائج االنتخابات، التي تورط فيها قائد 

جماعة بني فراسن”.
ال��ب��ورق��ادي، عضو  إتهامات  وج��اءت 
اللجنة املركزية حلزب امليزان، في ندوة 
صحفية نظمها مبقر احلزب مبدينة تازة 
عقب إعالن نتائج استحقاقات 25 نونبر 

البرملانية.
> توازاكوم

القائد والبرملاني رئيس اجلماعة وراء أحداث بني فراسن

بعد خسارته في االنتخابات البرملانية 
مزكيتام  جماعة  رئ��ي��س  لها  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
سيادته  تلقاها  ال��ت��ي  الصفعة  وبفضل 
من ساكنة مزكيتام، أصبح مقر اجلماعة 
وال  رئيس  فال  أط��الل  عن  عبارة  القروية 
م��ن ي��ن��وب ع��ن��ه ف��ل��م يتبقى م��ن أع��ض��اء 
املجلس سوى اخلليفة الثالث الذي يلتقط 
األلف   ( بن  يكاد مييز  ال  وال��ذي  الفتات 
ف��ب��األح��رى تسيير ش��ؤون   ) وال���زرواط���ة 

جماعة وتدبيرها.
هو  فعله  يجيد  الذي  الوحيد  فالشيء 
اجلماعة  مللك  التابعة  السيارة  استغالل 
ف���ي األغ������راض ال��ش��خ��ص��ي��ة وال��ع��ائ��ل��ي��ة 
الذين  الساكنة  وسط  استياء  خلف  ،مما 
يعانون من تعطل مصاحلهم اليومية ،أما 
)كسائق  توظيفه  مت  الذي  الرئيس  صهر 
جرافة( ، بطريقة مشبوهة بعد أن مت عزله 
بسبب  )مخازني(  العسكرية  اخلدمة  من 

مرض نفسي ،فهو مقيم مبدينة تازة وال 
ذلك حلصوله  و   ، عمله  مقر  يعرف  يكاد 
وان  حتى  ،و  اجلماعية  احلصانة  على 
ح��ض��ر م���رة واح����دة ف��ي ال��س��ن��ة فيعمل 
جاهدا وبكل ما أوتيمن حيل ماكرة على 
تعطيل اجلرافة ليعود أدراجه الى بيته.  
في الوقت الذي تعاني الدواويير التابعة 
تامة حيث ال طرق وال  ملزكيتام من عزلة 
ف��ي فصل  خ��اص��ة  عزلتهم  ت��ف��ك  م��س��ال��ك 
األم��ط��ار واألوح��ال  .حيث حت��ول  الشتاء 
السوق  ال��ى  ال��وص��ول  م��ن  متكنهم  دون 
األساسية  حاجياتهم  لقضاء  األسبوعي 
سببه  ه��ذا  .وك��ل  املسالك  لوعورة  ،نظرا 
)انه  في مصيرهم  يتحكم  واح��د  شخص 

سائق اجلرافة الشبح(.
فهل من أحد له ضمير حي ميكنه حل 

هذا اللغز.؟
> جرسيف 24

صهر الرئيس، املوظف الشبح، بجماعة مزكيتام فوق القانون

  القبض على الجاني في حادثة 
اختطاف واغتصاب فتاة    بجماعة 

غياثة الغربية
خالل  أمليل،  واد  ملركز  التابعة  امللكي،  ال��درك  عناصر  ألقت 
الساعات األولى من يوم 10يونيو2012 )الثانية صباحا( القبض 
اختطاف  حادثة  في   1994 مواليد  )ح.س(  الرئيسي  املتهم  على 
واغتصاب فتاة )د.ل( مواليد 1993 من مسكنها بدوار قصبة بني 
امكارة عند منتصف ليل 09يونيو2012 بعد أن هددها بالسالح 
الوعرة  األماكن  إلى إحدى  اقتادها بواسطة سيارته  ثم  األبيض 
بحجزها  هناك  ق��ام  حيث  املجاور  مغيث  سيدي  ب��دوار  املسالك 

واغتصابها، حسبما أكده مصدر رسمي.
عناصر الدرك امللكي ومباشرة بعد إخطارهم من طرف والدها 
أثر  تعقبت  حيث  الفتاة  عن  البحث  باشرت  االختطاف،  بعملية 
)قميص  الفتاة  أث��ر  وبها  معطلة  سيارته  على  لتعثر  اجل��ان��ي 
داخ��ل��ي( ث��م ف��اج��أت أح��د األش��خ��اص م��ارا بسيارته حيث، بعد 
آخر  وشخص  الفتاة  رفقة  املتهم  بنقل  قام  أنه  تبن  استنطاقه، 
إلى مخبأه األمر الذي دفع برجال الدرك إلى نصب كمن للمتهم 
أن  بعد  رفقة شريكه  القبض  عليه  ألقي  السائق حيث  مبساعدة 
أطلق سراح الفتاة، ومت اقتياد اجلميع إلى مقر قيادة الدرك امللكي 

بواد أمليل.
 ومن املنتظر أن يتم تقدمي املتهم الرئيسي حملكمة االستيناف 
يوم 11يونيو2012 بعدما وجهت له تهمة االختطاف واالحتجاز 
الضوضاء  وإح��داث  والعمومي  العلني  السكر  مع  واالغتصاب 
في  املشاركة  تهمة  لشركائه  في حن ستوجه  واجل��رح  والضرب 

االحتجاز.
> تازة أخبار

   

تازة: شكاية من 14 مستشارا جماعيا 
ضد رئيس جماعة باب مرزوقة

  
 رفع 14 مستشارا جماعيا ينتمون إلى اجلماعة القروية لباب 
تازة  إقليم  عامل  إل��ى  شكاية  للرئيس(  ن��واب   5 )منهم  م��رزوق��ة 
)الصورة( حول طريقة تدبير رئيس اجلماعة لشؤونها و املتسمة 
احلائط  ع��رض  املجلس  ق��رارات  ضاربة  و  بالعشوائية  بنظرهم 

بجميع امليادين و املجالت. 
حصل  التي  الشكاية  ب��ذات  اإلقليم  عامل  املشتكون  طالب  و 
تطبيق  أج��ل  من  بالتدخل  منها،  نسخة  على  'تازاسيتي'  موقع 
مضامن امليثاق اجلماعي، مشيرين خلروقات الرئيس و انفراده 
في إعداد نقط جداول أعمال الدورات دون استدعاء املكتب املسير 
 2012 ماي   24 ليوم  اإلستثنائية  ال��دورة  آخرها  فيها،  ملشاركته 
رغم  القانوني  النصاب  اكتمال  لعدم  و  لرفضه  تعقد  لم  والتي 
مراسلته برسالة عبر البريد املضمون مع إشعار بالتوصل )رفض 

تسلمها(. 
مبلغا  ص��رف  قد  الرئيس  أن  مبعرضها،  الشكاية  أضافت  و 
ماليا إلحدى املقاوالت إلجناز أشغال الطريق القروي الرابط بن 
لدفتر  احترام  دون  كلم    4،8 على طول  دوار مصارة واحلوانت 
توقيفه  مع  متوقفة،  الزالت  األشغال  أن  إلى  التحمالت، مشيرين 
اإلسعاف،  سيارة  فيها  مبا  قانوني  مبرر  ب��دون  اجلماعة  آلليات 
باب  من  اليومية  تنقالته  في  اجلماعة  سيارة  يستغل  أنه  علما 

مرزوقة إلى فاس. 
عزل  بعد  املسؤولية  حتمل  احلالي  الرئيس  أن  بالذكر  جدير 
الرئيس السابق محمد لصفر بقرار عاملي يحمل رقم 37 بتاريخ  
طلب  بقبول  قضت  النقض  محكمة  أن  رغ��م  و   ،  14/2/2012
إعادة النظر املرفوع إليها من طرف الرئيس املعزول ضد القرار 
الصادر عن الغرفة اجلنائية حملكمة النقض، فإن وضعية الرئاسة 
باجلماعة القروية لباب مرزوقة أصبحت مثار مساءلة مبهمة حول 
القوة اإلبرائية هل هي للقرارات اإلدارية؟ أم للمقررات القضائية 
؟ و ما الطعن املقدم ضد قرار العزل العاملي رقم 37  لدى احملكمة 

اإلدارية بفاس، إال دليل عن وجود هذه التجاذبات. 
>  خليل بورمطان / تازاسيتي

مدير مدرسة بوشفاعة يصفع 
موظفا بنيابة تازة

 علم  من مصدر موثوق أن مدير مدرسة بوشفاعة”  أ ع”  قام 
بتعنيف أحد املوظفن بنيابة التعليم   يدعى ” حملضري محمد”  
وأضاف ذات املصدر أن التعنيف  جاء  بعد ملسنات كالمية دارت 
فيما بينهما  والتي أدت باملدير الى عدم السيطرة على أعصابه 
والقيام مبثل هذه السلوكات  التي تسيء الى أسرة التعليم التي 
تسهر على تربية النشء ،وقد أدى هذا النزاع الى تدخل السيد 
ذات  النزاع و صلح  والنقابات حيث متكنوا من تطويق  النائب 

البن بن املتخاصمن 
>   بلشقر محمد / تازة اليوم وغدا

بن التعليم و التربية و الترفيه، مساحات مشتركة، 
أبت جمعية ألوان للمسرح و الفن إال أن تزرعها ببذور 
التحدي  و  اإلخ��الص مبعول من اجلدية  و  األم��ل  من 
من  وج���دت  ال��ت��ي  امل��ؤس��س��ات  م��ن  و مبعية مجموعة 
اجلمعية مكانا رحبا للتناقح و العمل املشترك من أجل 

فعل متدرسي متميز.
حاولت اجلمعية أن تضيف لبنة جديدة إلى الصرح 
الذي طمحت دوما لترسيخ دعائمه الذي يجعل املدرسة 
في أولويات اهتماماتها العملية ، لتأتي ب: " يوم متعة 
التعلم" الذي نظم يومه األحد 3 يونيو 2012، مبساهمة 

مجموعة من مدارس املدينة .
إنه يوم حاولت اجلمعية من خالله الدمج بن التلقن 
احلداثي الهادف، و ربط أواصل احملبة و الصداقة بن 
دفعهم  و  املسؤولية  بجسامة  حتسيسهم  و  براعمها 
مفتوحة  ب��دع��وة  ال��ي��وم  ليختم  ال��ق��رار،  ف��ي  للمشاركة 
للقراءة ملساعدة الطفل للخروج من املمارسة السلبية 
توخيا   ، مميز  و  حضاري  انفتاحية  أكثر  سلوك  إلى 
جعل   "  : أعينها  أم��ام  اجلمعية  تضعه  أسمى  لهدف 

الكتاب أنيسا موازيا للتلميذ".
ترجم  حيث  امل��ت��ن��وع��ة،  باألنشطة  ح��اف��ل  ي��وم  إن��ه 
الشعار املرفوع" يوم متعة التعلم" إلى ممارسة ميدانية 
البرنامج  لدن اجلميع، حيث استهل  تنويها من  القت 
دينامية  أجل خلق  من  السينمائي  للنادي  بالتأسيس 
و  التربية  في  السينما  ب��دور  التعريف  ترتئي  ثقافية 
التحسيس بقيمة هذا الفن من أجل النهوض بامللكات 
الفكرية للطفل و إخراجه من حالة التقوقع إلى حالة 

االنفتاح على آفاق رحبة .
كما يهدف النشاط املبرمج في صبيحة، إلى تطوير 
احلس اإلبداعي و الفني للطفل و فسح املجال أمامه 

للغوص في غمار ثقافات جديدة.
للفيلم  بعرض  النادي  هذا  فعاليات  انطلقت  حيث 
النرويجي:" النجدة... صيف ممتع" من طبيعة األفالم 
الفرنسية  باللغة  عرضه  ثم  حيث  العائلية،  املغامرة 
التواصل  املستفيد على  التلميذ  قدرة  ذلك لتحسن  و 
احلاصل  النقص  وس��د  امل��ع��روض��ة،  باللغة  األف��ض��ل 
للتلميذ على هذا املستوى بآلية السمعي البصري مع 

إضافة نكهة املتعة و التشويق.
من  الفيلم  ح��ول  موسع  نقاش  فتح  ذل��ك  بعد  ليتم 
حيث الشكل و من حيث املضمون، و استخالص العبر 
املتوخاة منه، و ذلك بحضور أطر تربوية دأبت على 
تأطير النقاش حلوالي 100 تلميذ ملؤسسات تعليمية 
من  ملجموعة  التربوية  ل��أط��ر  مب��ش��ارك��ة  و  مختلفة، 
أولياء  و  آلب��اء  الفت  حضور  و  التعليمية  املؤسسات 

التالميذ.
وقد عرف النشاط استحسانا من لدن اجلميع ليقرر 
السينمائي  ال��ن��ادي  فعاليات  تنظيم  تشاركي  بشكل 

بشكل دوري و قار في األحد الثاني من كل شهر.
فقد  املتينة  الصداقة  و  االي��خ��اء  ل��روح  تأسيسا  و 
ارتأى مؤطرو اجلمعية تعزيز هذه الروابط اإلنسانية 
بن تالميذ املؤسسات املشاركة، حيث اقترح استضافة 
تالميذ املدينة العتيقة للتالميذ القاطنن بباقي أحياء 
اجلهوية  النشاط  باملديرية  انعقد  هذا  وقد  املدينة ، 
املقترح  قوبل  حيث   ، العليا،  ب��ت��ازة  الثقافة  ل���وزارة 
التالميذ  أولياء  آباء و  و  املؤطرين  بترحيب كبير من 

احلاضرون و كذا املستفيدين من النشاط.
ح��دود  ع��ل��ى  ال��ب��رن��ام��ج  ليستأنف 
الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال 
، حيث انعقد اجلمع التأسيسي ملكتب 
األطفال الذي انطلقت أطواره بتقدمي 
الرامية  طفال لبرامجهم  مرشحا   13
اجلمعية  داخ���ل  م��ن  الفعل  لتطوير 
ترنو  املكتب  تأسيس  فلسفة  إن  و   ،
باملسؤولية،  الطفل  حتسيس  ألف��ق 
و إش���راك���ه ف���ي ق������رارات اجل��م��ع��ي��ة 
توصيات  مجموعة  رف��ع  ط��ري��ق  ع��ن 
و  املسير،  املكتب  إلى  األطفال  مكتب 
تدبير  في  اقتراحية  كقوة  املساهمة 

األنشطة و البرامج.
لتفرز الئحة أعضاء املكتب املكونة 
من 7 أطفال تتراوح أعمارهم ما بن 

7 و 14 سنة، بعد منافسة شرسة.
فرز األص��وات لأطفال  و في خضم 

املؤسسات  مع  الشراكات  عقد  توقيع  مت  املرشحن، 
التعليمية التالية:

مدرسة األرز املختلطة.
مدرسة التطبيقية.
مدرسة راس املاء.

املوقعة  التعليمية  امل��ؤس��س��ات  م���دراء  ن��وه  حيث 
باجلهود املبذولة من لدن اجلمعية و اإلشادة بفعلها 
املتجدد و املستمر و االحترافي وكذا تشبثهم باالنفتاح 
على اجلسم اجلمعوي كآلية للنهوض باملدرسة املغربية 

عموما و املدرسة التازية على وجه اخلصوص.
 

بالشراكات  دائما  املديرية  داخل  من  االحتفاء  ليتم 
املوقع و تأسيس املكتب اجلديد مبشاركة كل احلاضرين 

، و ذلك بتنظيم حفل شاي على شرف احلضور.

و  التلقن  ب��ن  دم��ج  ال���ذي  ال��ي��وم  ل��ه��ذا  تتويجا  و 
الساعة  على حدود  و  مساءا  نظم  الترفيه.  و  التربية 
بالهواء  للمطالعة  أمسية   ،9 ال��س��اع��ة  ح���دود  إل��ى   7
الطلق بفضاء جنان السبيل قبالة عمالة اإلقليم. حيث 
متيز النشاط بحضور مكثف فاق توقعات املنظمن ) 
300 تلميذ مشارك من داخل و خارج اجلمعية( حيث 
انسجم اجلميع في جو ثقافي مما أضفى على الساحة 
السلبي  الفعل  رفض  بسلوكيات  اتسمت  جديدة  حلة 
و  ال��ك��ت��اب  معالم  على  للحدائق  باالنفتاح  الضيق 
القصة التربوية من داخل الساحة العمومية و الدعوة 

إلى املطالعة كركيزة لالنفتاح و الرقي. .
> أجيال بريس

تازة: يوم ملتعة التعلم 

مزكيتام : سوء تدبير المطرح 
العمومي للنفايات بالزراردة يتسبب في حريق مهول

شب حريق صباح اليوم األربعاء 14 ماي 2012 على الساعة 11 صباحا باملطرح العمومي للزراردة والذي يقع بدوار 
تاغروت، حيث تسبب في أضرار بيئية كبيرة، وخسائر مادية بالنسبة ملزرعتن في ملكية )أ.ع و ح.ل( مما أدى إلى تضرر 
أكثر من 600 شجرة الزيتون وإتالف بنية السقي بالتنقيط حيث قدرت ب 2500 متر على مساحة هكتارين، ومبجهودات 
الساكنة والوقاية املدنية متت السيطرة على احلريق، وفي اتصال بأحد مالكي املزرعة عبر عن امتعاضه عن التعامل 
الالمسؤول للمجلس القروي بالزراردة حيث أكد أنه اتصل بالرئيس )ع.أ( لكن األخير فضل إقفال الهاتف وعدم احلضور، 
مما أجج غضب السكان وتساؤلهم عن دور املجلس القروي في تدبير شؤون الساكنة، هذا وقد حضر السيد قائد قيادة 
الزراردة إلى مكان احلادث حيث عبر أنه سيتصل “باملجلس” إليجاد حلول ناجعة لهذا املشكل البيئي وعدم تكرار طريقة 
احلرق داخل املزبلة، وفي اتصال بالساكنة عبروا أنهم سيراسلون اجلهات املسؤولة لتغيير مكان املطرح الذي يهدد 
البشر واحليوان واملجال الفالحي وهنا تطرح أسئلة في انتظار أجوبة محليا وإقليميا: أين هي استراتيجية  صحة 
املجلس القروي في تدبير النفايات؟ ملاذا غياب رئيس املجلس ونوابه وإعالنهم اإلفالس في مجال تسيير الزراردة؟ أين 

هي ربط املسؤولية باحملاسبة أم أنها شعارات براقة فقط؟
ادريس بالغالي  / مابريس



من 1 يونيو إلى 15 منه 2012إخبارية وطنية تصدر من تازة

 عبد لسالم انوي�ُكة/تازة 
Abdesslam nouiga

احلضرية  للوكالة  اإلداري  املجلس  دورة 
مناسبة  العاشرة،كانت  نسختها  ف��ي  ل��ت��ازة 
نقاط  على  اشتغال،توزعت  حصيلة  ملناقشة 
من  بعض  معها  ه��ام��ة،الت��زال  مضافة  بقيم 
ترتبط  امل��وازي��ة،وال��ت��ي  التقنية  اإلك���راه���ات 
ت��ازة/ اقليم  ث��الث  بن  يجمع  ترابي  مبجال 
تاونات/جرسيف،مشكال بذلك اإلمتداد األوسع 
حيث  من  ككل،واملتباين  اجلهة  صعيد  على 
العبارات  والبشرية.بهذه  الطبيعية  الوجهة 
ت��وج��ه وزي��رال��س��ك��ن��ى وال��ت��ع��م��ي��ر وس��ي��اس��ة 
افتتاحي  ب��ح��دي��ث  امل��ج��ل��س  امل��دي��ن��ة/رئ��ي��س 
ونوعي،جمع  متنوع  ح��ض��ور  ل��ف��ائ��دة  تقني 
املجال  ف��ي  الفاعلن  وال��ف��رق��اء  الشركاء  ب��ن 
كافة  عن  اجلماعي  احمللي  وال��ش��أن  اإلداري 
املناطق التابعة لنفود للوكالة احلضرية،هذا 
باإلضافة الى عدد من مكونات املجتمع املدني.
ال��دورة،ل��ت��رت��ي��ب  رئ��ي��س  ينتقل  ان  قبل  ه��ذا 
االمكانات  حول  مختصرة  اش��ارات  مجموعة 
بالتنمية  العالقة  ودرج���ة  احمللية  وامل����وارد 
واإلنتظارات،وحول ما شهدته املدينة مؤخرا 
وعدم  اضطراب  أحيائها،من  بعض  حتديدا 
وحاجيات  اجتماعية  إكراهات  استقرارنتاج 
الواقع  في  تهم  ومشروعة،والتى  موضوعية 
ك���ل االق��ل��ي��م ك��ك��ل وال�����ذي ع��ان��ى مم���ا ع��ان��ى 
من  عقود  امتداد  على  معبر  تهميش  منه،من 
تشتغل  ال���وزارة  ان  ال��ى  كذلك  الزمن،مشيرا 
داع��م��ة  اج��م��اع��ي��ة  طبيعة  ذات  م��ل��ف��ات  ع��ل��ى 
التعمير  م��ج��ال  ف��ي  ل��إلن��ص��اف االج��ت��م��اع��ي 
مبا  والتشاركية  البناء  احلوار  والسكن،عبر 
اجلميع  وم��س��اه��م��ة  اس��ت��ع��داد  م��ع  ينسجم 
مب��ا ف��ي ذل���ك ال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة وامل��ج��ال��س 
املنتخبة وغيرها من املعنين املباشرين وغير 
سياسة  على  املفتوحة  املباشرين،باملسألة 
امنائي  اج��ل سياق جديد  من  ذل��ك  امل��دن.ك��ل 
ان  على  اإلستدامة.مؤكدا  على  ومبني  ه��ام 
املجالية  املؤسسات  م��ن  احلضرية  الوكالة 
الفاعلة والتي حتتاج الى مزيد من التشجيع 
بالنظرملا تقوم به من ادوار على درجة عالية 
تتوفر عليه من  ما  األهمية مستفيدة من  من 
عليها  تتوقف  وتخصصات  وك��ف��اءات  اط��ر 
القطاع.خاصة على  اإلصالحات اجلديدة في 

مستوى تغطية اجلماعات بوثائق التعمير.
        وما توجد علية ليس فقط الوكالة 
احل��ض��ري��ة ل��ت��ازة ب��ل ك��اف��ة ه���ذه امل��ؤس��س��ات 
وط���ن���ي���ا ي����دخ����ل ض���م���ن االي�����ق�����اع اجل���دي���د 
املغرب  عليه  يوجد  مبا  واملرتبط  لالشتغال 
منها  كبرى،والتي  واصالحات  متغيرات  من 
ال��ن��س��خ��ة اجل���دي���دة ل��ل��دس��ت��وروال��ت��ي دخلت 
حيزالتنفيد بحمولة فيها الكثيرمن االضافات 
ال��ن��وع��ي��ة،وع��ل��ى ك��ل امل��س��ت��وي��ات،ال��دس��ت��ور 
اجلميع حتديات  على  يفرض  والذي  اجلديد 
جسام سواء من حيث التنزيل اواحلكامة او 
الترابي  املدينة ومعها املجال  من حيث طبع 
ل��ل��ب��الد ك��ك��ل، م��زي��د م��ن ال��دمي��ق��راط��ي��ة،وذل��ك 
ع���ب���راش���راك امل���واط���ن���ن وج��م��ي��ع م��ك��ون��ات 
املجتمع املدني.كل ذلك من اجل هياكل جديدة 
الدستورية،في  الوثيقة  في  عليها  منصوص 
التحسن اإلجرائي لشروط التدبير والتسيير 

األوراش  واق��وى حلركية  اهم  إلعطاء جناعة 
للوكالة  االدارى  ككل.املجلس  البالد  ومعها 
العاشرة،والذي  دورت��ه  في  لتازة  احلضرية 
التجارة  بغرفة  الندوات  بقاعة  انعقد مؤخرا 
اقاليم  واخلدمات،بحضورعمال  والصناعة 
ت���ازة/احل���س���ي���م���ة وت����اون����ات،ل����م ي��غ��ب فيه 
والتأطيرعن  االفتتاح  كلمات  ضمن  احلديث 
حت��دي��ات اجل��ه��وي��ة امل��وس��ع��ة ال��ق��ادم��ة،ك��ذل��ك 
الفرصة  التركيز،باعطاء  وع��دم  الالمركزية 
من  احمللية  اجلماعات  للقرارمحليا،ومتكن 
مساحات اقتراح ومقاربة مجالية محلية،اهم 
هذه  اثر  على  القرب،واجلميع  بحكم  واجن��ع 
األوراش  كل  في  لالسهام  مدعو  االنتظارات 
وجهويا،مع  محليا  النخب  املعنية،خاصة 
اه��م��ي��ة اإلش������ارة وك��م��ا مت���ت إث���ارت���ه ب��ه��ذه 
املناسبة،فإن هذا الرهان املجتمعي هو مبثابة 
مسلسل يحتاج معه األمر الى التحكم اجليد. 
وفي ارتباط باملسألة التعميرية وبالسياسات 
املوجهة لإلسكان حتدث الوزير/رئيس الدورة 
االقتصادية،  احلقوق  من  اجلديد  اجليل  عن 
وبناء  منها  وال��ث��ق��اف��ي��ة،وال��ت��ي  االجتماعية 
ع��ل��ى م��ح��ت��وى ال��وث��ي��ق��ة ال��دس��ت��وري��ة هناك 
السليمة  والبيئة  ال��الئ��ق  السكن  ف��ي  احل��ق 
االجتماعية. العدالة  ومعه  التضامن  كذلك 
وعليه يبقى املطلوب هو بلورة وتنزيل هذه 
احل��ق��وق ع��ل��ى ارض ال��واق��ع.وال��ت��وج��ه ال��ى 
القروي  املستوين  على  التحديات  معاجلة 
الى ضرورة تغيير  واحلضري،هذا باالضافة 
اسلوب  توجيه  وإع���ادة  التعميرية  املقاربة 
يتباين  ال���ذي  ال��ع��ق��ار،االش��ك��ال  م��ع  التعامل 
اقليم  وم��ن  ألخ��رى  جهة  من  إكراهاته  حجم 
ما اليزال يسجل من صعاب معبرة  آلخر.مع 
الوجهة  من  العشوائي  السكن  قضية  تخص 

القانونية،وما يرتبط مبساطر التعمير والتي 
بات حالها في حاجة الى جهود إعادة النظر 
وذلك من اجل توجيه احسن في اطار القرب.
املجلس االداري للوكالة احلضرية بتازة كان 
خاصة  النقاشات  في  املدرجة  بالنقاط  غنيا 
منها ما يتعلق بدرجات حتمل املسؤولية في 
التعمير،املراقبة،الرخص  ملفات  مع  التعامل 
م��ع ت��س��اؤل ج��وه��ري ح��ول م��دى استمرارية 
هذه  مثل  في  للمسؤولية  احلاصل  التجزيئ 
في  االداري  املجلس  اع��م��ال  ج��دول  امللفات. 
نقاط  تقريبا ست  على  العاشرة،توزع  دورته 
اس��اس��ي��ة ج��م��ع��ت ب��ن ال��ع��روض،امل��ص��ادق��ة 
واملناقشة جتاه التقارير والبرامج واحلسابات 
امل��ال��ي��ة.م��دي��ر ال��وك��ال��ة احل��ض��ري��ة ذ.م��ح��م��د 
درجة  على  باملناسبة  عرضا  ق��دم  شياضمي 
اجلميع  من خالله  وال��ت��درج،وض��ع  الدقة  من 
ام����ام احل��ص��ي��ل��ة وال��ره��ان��ات،اخل��ص��وص��ي��ة 
ال��ت��راب��ي،األوراش  االش��ت��غ��ال  احمللية،مجال 
امل���ف���ت���وح���ة وال���ت���ب���اي���ن���ات،ب���ن ال��وس��ط��ن 
احل��ض��رى وال��ق��روى.ه��ذا ب��اإلض��اف��ة ال��ى ما 
ورد في العرض من اشارات تخص البرنامج 
اه���داف  2014،وكذالك   2013- ال��ت��وق��ع��ي 
للتغطية  احلالية  التدخل،الوضعية  وركائز 
بوثائق التعميرمع ماتوجد عليه املدينة  تازة 
وغيرها من املناطق التابعة لنفود الوكالة من 
فتحت  اراض��ي  وم��ن  جديدة  أقطاب حضرية 
مؤخرا للتعمير.اجلماعة احلضرية لتازة في 
اطاراالستثماراألفيد للمجال وفي أفق وجهات 
تدبيرية داعمة للتنمية احمللية،اثارت جملة من 
النقاط منها تلك التي توجهت باإلشارة الى 
العقار العسكري والذي يتوسط املدينة بشكل 
لم يعد ينسجم مع اإلمتدادات واخلدمات،ومع 
النقص احل��اص��ل ف��ي ال��ع��ق��ار احل��ض��ري،ف��ي 

اشارة الى ما تطرحه تكنة جيراردو العسكرية 
وتوابعها،والتي يعود تاريخها الى السنوات 
األول����ى م��ن زم���ن احل��م��اي��ة ال��ف��رن��س��ي��ة على 
كانت  التي  بالدينامية  تعد  لم  املغرب،تكنة 
من  والسبعينات  الستينات  سنوات  عليها 
ترحيل  في  فالتفكير  املاضي،وبالتالي  القرن 
اخرى  وجهة   الى  نهائي  بشكل  التكنة  هذه 
م��ن��اس��ب��ة م��ج��ال��ي��ا واس��ت��رات��ي��ج��ي��ا،وإع��ادة 
ت��وج��ي��ه واس��ت��ث��م��ار ه���ذا ال��ع��ق��ارال��ع��س��ك��ري 
م��ن ش��أن��ه اإلس���ه���ام ف��ي ال��ه��ي��ك��ل��ة ال��ت��راب��ي��ة 
داعم  عقاري  احتياطي  من  للمدينة،التمكن 
لأوراش وللمشاريع احلضرية،هذا باإلضافة 
اإلجراء،من  هذا  عن  يترتب  ان  ما ميكن  الى 
نفس خدماتي ومن استثمارات خاصة جتاه 
الكثير  عليه  تعلق  وال��ذي  السياحي  القطاع 
من اآلمال ومن قبل اجلميع.ولم يفت اجلماعة 
احلضرية لتازة في هذا املوعد الذي حضره 
تتقدم  امل��دي��ن��ة،ان  وس��ي��اس��ة  التعمير  وزي���ر 
مبلتمس للعناية اكثر بالنسيج العتيق،والذي 
بالعديد  متيزها  املدينة،على  قدم  على  يشهد 
من املعالم والتحف التاريخية،وعلى ما ميكن 
ثراتية  ق��اع��دة  م��ن  األخ��ي��رة  ه��ذه  تشكله  ان 
الثفافية. للسياحة  وشفاهية،داعمة  مادية 
احلضرية  للوكالة  األخير  اإلداري  واملجلس 
من  ع��دة  لنقاشات  مناسبة  كذلك  ب��ت��ازة،ك��ان 
ق��ب��ل ك���ل ال��ف��رق��اء ع���ن اجل��م��اع��ات ال��ق��روي��ة 
واحل��ض��ري��ة ال��ت��اب��ع��ة ألق����امي ت���ازة،ت���اون���ات 
ممن  اجلميع  خاللها  م��ن  وج��رس��ي��ف،ح��اول 
الكائنة  التعميرية  اإلك��راه��ات  إب��الغ   حضر 
مقترحات  الى  اإلحتياجات،باالضافة  ومعها 
عمل على درجة من اخلصوصية احمللية.هذا 
األدبي  التقريرين  على  املصادقة  تتم  ان  قبل 
التوصيات  جملة  وب��اإلي��ج��اب.وم��ن  وامل��ال��ي 

التي تقدم بها املجلس االداري للوكالة والتي 
الصفقات  نظام  عليها،هناك  املصادقة  متت 
ال��ع��م��وم��ي��ة اخل���اص ب��ال��وك��االت احل��ض��ري��ة، 
ال��ب��رن��ام��ج  ي��ن��درج ف��ي اط���ار تفعيل  وال����ذي 
احلكامة  سياسة  على  يقوم  ال��ذي  احلكومي 
ال��ى  وال��ت��ن��اف��س��ي��ة،اض��اف��ة  الشفافية  وم��ب��دأ 
الصفقات  ب��اب��رام  املتعلقة  املساطر  تبسيط 
التوصيات  العام،من  وتدبيراملال  العمومية 
التنظيمي  الهيكل  ف��ي  ال��ن��ظ��ر  إع����ادة  ك��ذل��ك 
للوكالة وملحقاتها تنزيال ملضامن التصريح 
لسياسة  اجلديد  باملفهوم  املتعلق  ال���وزاري 
للوكاالت  املوكولة  اجل��دي��دة  املدينة،واملهام 
احلضرية،حتى تتمكن الوكاالت احلضرية من 
القانون  في  عليها  املنصوص  باملهام  القيام 
احملدث خاصة ما يتعلق بالتخطيط املجالي 
والتعمير العملياتي،التوصية الثالثة متحورت 
مليثاق  لتازة  احلضرية  الوكالة  اعتماد  حول 
املمارسات اجليدة املنبثق عن اللجنة الوطنية 
حل��ك��ام��ة امل��ق��اوالت،ت��ف��ع��ي��ال مل��ن��ش��ور رئ��ي��س 
واملنشآت  املؤسسات  حكامة  حول  احلكومة 
العامة،والتي تندرج في اطار ربط املسؤولية 
باحملاسبة في املؤسسات العامة،وكذا تقوية 
والتشاور. ال��ت��داول،ال��ت��واص��ل  مجالس  دور 
عليها  املصادقة  متت  والتي  التوصيات  من 
ابرام اتفاقيات خاصة بن الوكالة احلضرية 
وال��ش��رك��ة ال��ف��رع��ي��ة ل��ل��ع��م��ران،ف��ي امل��ي��ادي��ن 
املتعلقة بالتهيئة العمرانية ومحاربة السكن 
االجتماعي. السكن  ال��الئ��ق،وت��ش��ج��ي��ع  غير 
تفعيل  اس��ت��ه��دف��ت  ل��ت��ي  ال��ت��وص��ي��ة  وه����ي 
مكونات  مختلف  ب��ن  وال��ت��ك��ام��ل  التنسيق 
وزارة السكنى والتعمير وسيلسة املدينة.هذا 
باإلضافة الى توصية اخيرة تعلقت بتسعيرة 
اخلدمات املؤدى عنها والتي تقدمها الوكالة 
احل���ض���ري���ة،ل���ف���ائ���دة األف�������راد وامل���ؤس���س���ات 
واإلدارات العمومية،هذه التسعيرة التي كان 
ثالث  ال��ى  درهمن  من  تنتقل  ان  املتوقع  من 
دراه��م،ك��م��ا ه��و احل��ال املعمول ب��ه ف��ي باقي 
التوصية  امل��غ��رب.ه��ذه  م��ن  األخ���رى  املناطق 
اث����ارت ب��ع��ض اجل���دل ب��ن ال��ف��رق��اء ح���ول ما 
اجل��دي��دة  التسعيرة  ه��ذه  تضيفه  ان  ميكن 
ايقاع  منطقة  املواطنن،وفي  على  ع��بء  من 
املرغوب  الوثيرة  ب��دون  الي��زال  بها  التنمية 
فيها بالنظر،لقلة االستثمارات وفرص الشغل 
وغيرها.ليخلص اجلميع في نهاية املطاف الى 
االحتفاظ بالتسعيرة املعمول بها اي درهمن 
للمتراملربع مهيأ ومغطى وفي املشاريع سواء 
او  العقارات  جت��زيء  طلب  بدراسة  املتعلقة 
دراس���ة طلب ال��ب��ن��اء. ل��الش��ارة ف��ال��زي��ادة في 
تسعيرة اخلدمات املقدمة والتي مت اإلحتفاظ 
بها الى غاية السنة القادمة وهوما مت تدوينه 
ف��ي احمل��ض��ر،ك��ان��ت ت��ن��درج ف��ي س��ي��اق اغناء 
من  ومتكينها  احل��ض��ري��ة  ال��وك��ال��ة  م��داخ��ي��ل 
العلم  األكمل،مع  الوجه  على  مبهامها  القيام 
ان امل��ش��اري��ع امل��ق��دم��ة م��ن ط���رف اجل��م��اع��ات 
االجتماعي،مشاريع  السكن  احمللية،مشاريع 
املساعدة  اط��ار  في  املسجلة  القروي  السكن 
امل��ب��ادرة  ضمن  ي��دخ��ل  م��ا  ك��ل  التقنية،كذلك 
العبادة  وام��اك��ن  البشرية  للتنمية  الوطنية 
بهذه  معنية  غير  اخليرية،هي  واملؤسسات 
خ��دم��ات عن  م��ن  منه  وم��ا تستفيد  ال��رس��وم 

الوكالة احلضرية هو باملجان.

بتازة : املجلس اإلداري للوكالة احلضرية في دورته العاشرة
دعوة لتغيير املقاربة التعميرية وإعادة توجيه أسلوب التعامل مع العقار

 عبد السالم انويًكة/تازة
Abdeslam nouiga

   
أم��ن��ي معبر حتسبا  إن����زال  إي��ق��اع  ع��ل��ى 
ألي��ة ت��ط��ورات،ب��ن أن��ص��ار ت��ي��ارات اإلحت��اد 
أم��ن-  احل��م��ي��د  للشغل)تيارعبد  امل��غ��رب��ي 
اإلقليمي  املكتب  مؤخرا  مخاريق(نظم  تيار 
وقفة  األول  التيار  على  احمل��س��وب  للنقابة 
املنخرطن  من  عدد  فيها  ش��ارك  احتجاجية 
التي  واخلاص.الوقفة  العام  القطاعن  عن 
اس��ت��ه��دف��ت إرس����ال إش����ارات ل��ل��ج��م��ي��ع،رأي 
ع���ام م��ح��ل��ي،وط��ن��ي ودول��ي،ل��ف��ائ��دة أج��ه��زة 
املعنية  احلكومية  غير  الدولة،واملنظمات 
الصحافة... اإلنسان،لفائدة  حقوق  بلفات 
لنتعبأ  عليها  كتب  الف��ت��ة  اخ��ت��ارت  الوقفة 
في  الشرعية  ع��ن  ال��دف��اع  أج��ل  م��ن  جميعا 
ال��ن��ق��اب��ة.وع��م��ل��ي��ة اإلح��ت��ج��اج إم��ت��دت على 
مساحة زمنية هامة،أمام املقر احمللي بعيدا 
عن اي إرباك حلركة السير في الشارع العام.
بحيث وباالعتماد على مكبرا لصوت مت رفع 
فيها  إلتقت  ال��ش��ع��ارات،وال��ت��ي  م��ن  العديد 
على  احل��ال  بواقع  اإلنسان  حقوق  عبارات 
النقابية،دعوة  املنظمة  الواقع وداخل  أرض 
من  مؤخرا  حصل  ما  في  للتأمل  اجلماهير 

اقتحام في محاولة لطرد اعضاء من الكتابة 
احملتجن  بتعبير  امل��خ��زن  اإلقليمية،دعوة 
اإلشكال،املطالبة  في  احليادية  على  لإلبقاء 
عاجل  وبشكل  الشرعية  لفائدة  املقر  بفتح 
أن  دائ��م��ا.ي��ذك��ر  احمل��ت��ج��ن  تعبير  بحسب 
امل��دي��ن��ة ت����ازة حت��دي��دا م��ن��ه��ا امل��ق��ر ال��ت��اب��ع 
ماي  شهر  م��ن  األخ��ي��ر  األح��د  للنقابة،عرف 
امل��اض��ي م��واج��ه��ات عنيفة ب��ن أن��ص��ار كل 
الذكر،استدعت  السابقن  التيارين  تيارمن 
ل��وق��ف اإلش��ت��ب��اك وال���ذي كاد  ت��دخ��ال أمنيا 
هناك  كانت  األسوء،بحيث  ال��ى  يتطور  ان 
بعص  نقل  اثرها  على  مت  بجروح  إصابات 
باملدينة. اإلقليمي  املستشفى  الى  املعنين 
وقد حتدث الرأي العام احمللي ومعه منابر 
ص��ح��ف��ي��ة،ع��ن إن����زال حل��وال��ي ال��س��ت��ن من 
من  مخاريق  العام  األم��ن  أتباع  النقابين 
اقتحام  مهمة  لتنفيد  البيضاء،وذالك  ال��دار 
امن  احلميد  عبد  انصار  وطرد  بتازة  املقر 
ب��دوره  ك��ان قد ط��رد  ال��ذي  منها،هذا األخير 
للنقابة.عبد  الوطنية  ال��ع��ام��ة  األم��ان��ة  م��ن 
تصريح  اإلقليمي،في  الكاتب  اغميمط  الله 
ل��ه إلح���دى املنابر اإلع��الم��ي��ة اش���ار ال��ى ان 
االقتحام كان الهدف منه هو تنصيب مكتب 
األساسي  القانون  مقتضيات  خ��ارج  نقابي 

لالحتاد املغربي 
ل����ل����ش����غ����ل،وان 
اإلقتحام  عملية 
صادفت جتمعا 
ل���ع���م���ال ش��رك��ة 
روخ���اط���ي���ك���س 
امل���وق���وف���ن عن 
بسبب  ال��ع��م��ل 
اغ�����الق امل��ع��م��ل 
صاحب  وف����رار 
ال������������وح������������دة 
االن�����ت�����اج�����ي�����ة 
االس�������ب�������ان�������ي 
األص�������ل،ه�������ذا 
ت��ص��ف��ي��ة  دون 
املالي  احلساب 
وم���س���ت���ح���ق���ات 

ان  اإلع��الم��ي  املنبر  لنفس  العمال.مضيفا 
ال��وف��د ال���ذي اق��ت��ح��م امل��ق��ر جت��اه��ل العمال 
مت  النقابية،بحيث  األن��ش��ط��ة  ه��ذه  ومعهم 
طرد اجلميع  خارج املقر،املهمة التي انتهت 
عبر  جلبهم  من مت  ط��رف  من  املقر  باقتحام 
امل��وال��ي. ال��ي��وم   ال��ل��ي��ل،ف��ي  حافلتن وف���ي 
وعلى اثر املنع من دخول املقر كذلك بعض 

االستفزازات التي حصلت،اندلعت مواجهات 
عن  دفاعا  اإلقليمي  الكاتب  تعبير  بحسب 
النفس.الطرف اآلخر من ازمة الفرع احمللي 
لالحتاد املغربي للشغل  حتدث عنه الكاتب 
لنفس  ال��ب��وزي��دي  رشيد  السابق  االقليمي 
املصدر الصحفي،حتدث عن مشادات كالمية 
سابقة ف��ي اط���ار اج��ت��م��اع��ات ب��ن ع��دد من 
دفعت  والشرعية  التمثيلية  النقابين،حول 

االح��ت��ك��ام  وب��ال��ت��ال��ي  االن��س��ح��اب��ات  لبعض 
لأمانة العامة،هذا باالضافة الى عقد اجتماع 
اضطراري خارج املقر احمللي انتهى الى قرار 
االقليمية. الكتابة  من  اعضاء  بطرد  يقضي 
األمن  انصار  او  اآلخ��ر  الطرف  عن  ودائما 
لنقابة االحتاد املغربي للشغل،فقد مت  العام 
يلتقي  والتي  األزم��ة  ه��ذه  اث��ر  على  اللجوء 
مبا  احمل��ل��ي  املستوى  على  حصل  م��ا  فيها 
كان قد حصل منذ مدة على مستوى املكتب 
املركزي بعد طرد عبد احلميد امن القيادي 
ال��ى توزيع  اللجوء  ال��ع��ام��ة،مت  األم��ان��ة  ف��ي 
النظر  وجهة  عن  دفاعا  توضيحية  بيانات 
ال��راي العام احمللي عن احليثيات  وإلط��الع 
التطورات. كل  وراء  كانت  التي  واألسباب 
ومن خالل مصدر حقوقي محلي)ح- س(فقد 
اخلط  على  دولية  حقوقية  منظمات  دخلت 
املتخدة  ال��ق��رارات  عن  بالتراجع  للمطالبة 
امل��رك��زي،ح��م��اي��ة للحق في  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى 
انزالقات  ألي��ة  واالختالف،وجتنبا  التعبير 
حقوقية جديدة التخدم املصالح املغربية في 
اخلارج.لالشارة فما حصل مؤخرا بتازة من 
املغربي  باالحتاد  األمر  فيها  تعلق  تطورات 
لتقول  العدالة  انظار  على  للشغل،مطروح  

كلمتها في هذا الشأن. 

ملف االحتاد املغربي للشغل بتازة  : وقفات إحتجاجية وبيانات ودعوات للشرعية النقابية
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قبيلة بني مقبل بجماعة بركني :  عزلة بني اجلبال

جماعة  بتامجيلت  مقبل  بني  قبيلة  تعتبر 
سكانية  كثافة  األكثر  القبائل  بن  من  بركن 
 2558 ب  تقدر  والتي  اجلماعة  على مستوى 
2004، كما أن هذه  نسمة حسب إحصائيات 
ساكنة  جانب  إل��ى  عزلة  األكثر  هي  الساكنة 
اجلغرافي  املوقع  بفعل   ، بويلول  بني  دوار 
بصعوبة  يتميز  ال����ذي  ف��ي��ه  ت��ت��واج��د  ال����ذي 
التضاريس من جهة ، ومن جهة أخرى بسبب 
الرابطة  الطريق   ( التحتية  البنيات  غياب 
 )24KM بينها وبن تامجيلت املركز حوالي 
علما أن الطريق الرابطة بن اجلماعة ومدينة 
كرسيف شرقا هي العائق األكبر لتنمية املنطقة 
وساكنتها ، ودوار بني مقبل الذي تنعدم فيه 
املراة  خاصة  للساكنة  الكرمي  العيش  ظروف 
أن  إذ  باملنطقة  الهشة  الفئة  وه��ذه   ، والطفل 
املراة احلامل جتد مشاكل عديدة في الوصول 
عن  يبعد  ال��ذي  ببركن  الصحي  امل��رك��ز  إل��ى 
الدوار بأكثر من 50KM السيما أثناء الوضع 
، وفي بعض األحيان تستجيب دعوة ربها قبل 

الوصول فوق النعوش التي يعدها متطوعون 
من أهل القبيلة لهذا الغرض أو فوق الدواب 
) البغال ( باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي 
السوق  إل��ى  التنقل  ف��ي  الساكنة  ع��زل��ة  تفك 
أو  اسمنت  بني  ب��دوار  امل��ج��اور  األوسبوعي 
فصل  في  بونصر  بني  واد  عبر  بركن  نحو 
الشتاء والثلوج ، كما أن الطفل القروي بهذه 
الربوع يعيش خارج مفاهيم املواثيق الوطنية 
والدولية التي تتبنى حقوق الطفولة ) املرصد 
الوطني حلقوق الطفل ، منظمة اليونسيف ... 
( بحيث أنه ال بعرف معنى طفولته ، في غياب 
أدنى شروط هذا احلق بحيث ال يعرف سوى 
ال  الفالحية  األشغال  بعض  وممارسة  الرعي 
سيما بعد سن الثانية عشر إذا سعفه احلظ من 
التوجه إلى املدرسة إلى حدود السنة السادسة 
ابتدائي ثم يختزل الطريق نحو االشتغال في 
ق��درا بهذه  إال ألنه ولد  الرعي ال لشيئ  حرفة 
الدوار وفي أسرة فقيرة  الفقر وعسر احلال 
غير قادرة ماديا على إرسال طفلها إلى مدينة 

كرسيف ملتابعة الدراسة في التعليم االعدادي 
                                                        .

                            وتأتي إكراهات العيش اآلنفة في 
املغرب  يشهدها  التي  التنموية  األوراش  ظل 
في عدة مجاالت على الصعيد الوطني سعيا 
لتنمية وإشراك العنصر البشري في التنمية 
للتنمية  املنطقة ال وجود  لكن هذه  املستدامة 
الفقر  ألن   ، دول��ي��ا  عليها  م��ت��ع��ارف  ه��و  كما 
صفوف  في  الوفيات  نسبة  وارتفاع  واألمية 
بوجود  توحي  ال  مؤشرات  احلوامل  النساء 
تشهدها  التي  التنمية  نور  من  بصيص  ولو 
املناطق األخرى احملظوظة بثرواتها وأبناءها 
مناطقهم  على  الغيورين  ومنتخبيها  األط��ر 
علما أن حق التعليم والصحة والشغل حقوق 
ال تراعى فيها معايير القبيلة وال الزبونية ... 
ويأتي تراكم املشاكل واإلكراهات التي حتول 
دون ال��ن��ه��وض ب��ه��ذه ال��س��اك��ن��ة مت��اش��ي��ا مع 
العرش  لعيد  السامي  امللكي  أهداف اخلطاب 
جاللة  خاللها  م��ن  يسعى  التي   2009 سنة 
امللك إلى حتسن ظروف عيش ساكنة املناطق 

اجلبلية ، 
بالتضامن  االجتماعي  للتآزر  وتعزيزا   ...
استراتيجية  لبلورة  احلكومة  ندعو  املجالي 
ساكنة  ظ���روف  حت��س��ن  تستهدف  م��ت��ج��ددة 
امل��ن��اط��ق اجل��ب��ل��ي��ة وال��ن��ه��وض مب��ؤه��الت��ه��ا 
انتهى   (  ... والبيئية  والثقافية  االقتصادية 

كالم جاللة امللك ( 
على  املتعاقبة  للمجالس  ت���ام  غ��ي��اب  ف��ي 
الدور  للعب  50 سنة  أكثر من  اجلماعة  منذ 
الريادي في التنمية احمللية باعتبارها الفاعل 
والقطاعات  اجلمعيات  جانب  إلى  األساسي 
والسؤال   ، العمومية  واملؤسسات  احلكومية 
احمللي  للشأن  املتتبعن  بعض  يطرحه  ال��ذي 
باجلماعة هو أي مستقبل لهذه اجلماعة في 
يقب  ال��ذي  املوسعة  اجلهوية  م��ش��روع  إط��ار 

عليه املغرب ؟   
> محمد الكويسي 

بيـــــان
املكتبان االقليميان للنقابة الوطنية 

للتعليم ) ك.د.ش( و )ف.د.ش( يطالبان 
الوزارة الوصية إيفاد جلنة وزارية للتدقيق 

في اإلختالالت التدبيرية للموارد 
البشرية وكذا التزوير الذي طال بعض 

امللفات املرتبطة بتغيير اإلطار.
 

 على إثر اللقاء املشترك الذي مت بن النيابة اإلقليمية للتعليم 
و املكتبن االقليمين للنقابة الوطنية للتعليم FDT وCDT يوم 
اخلميس 06 يونيو 2012 مبقر النيابة االقليمية بجرسيف، عقد 
الكونفدرالية  مبقر  تقييميا  لقاءا  للنقابتن  اإلقليميان  املكتبان 
الدميقراطية للشغل يوم االثنن 11 ماي 2012 لتدارس النتائج 
املرجوة من أشغال ذلك االجتماع، ومدى تفهم اإلدارة االقليمية 

للنقط املدرجة في جدول األعمال .
وب��ع��د ن��ق��اش ج���اد و م��س��ؤول مل��ا راج أث��ن��اء ه���ذه اجللسة، 
ووقوفهما على حقيقة الوضعية التي تعيشها النيابة االقليمية 
بعملية  واملرتبطة  املطروحة،  املشاكل  مجمل  مع  تعاطيها  في 
التدبير اليومي مللفات نساء ورجال التعليم، وكذا املشاريع ذات 
دخول  لتهيئ  التعليمية  للمؤسسات  التحتية  بالبنيات  العالقة 
البعد  ذي  التشاركي  التدبير  إط��ار  في  ومتميز،  ناجح  مدرسي 
التربوي  و االستحقاقي لكافة الشغيلة التعليمية. فإن املكتبن 
للرأي  يعلنان  كدش  و  فدش  للتعليم  الوطنية  للنقابة  االقليمين 

العام احمللي والوطني ما يلي:
وطنيا:  -     يثمن�ان ق�رار املسي��رة الوطني��ة "الكرام��ة أوال" 
التي دع��ت إليه��ا املركزيتان النقابيتان كدش و فدش يوم 27 ماي 
2012   بالدار البيضاء، ويستنكران تصريحات رئيس احلكومة 

املستخفة مبطالب الطبقة العاملة وعموم الشعب املغربي.
ينددان بالزيادات املهولة واملنفردة لرئيس احلكومة في مادة 
مبا  املغاربة  املواطنن  على  سلبا  ستنعكس  والتي  احملروقات، 

فيهم نساء ورجال التعليم.
يطالبان الوزارة الوصية اإلسراع بتنفيذ التزاماتها التفاق 26 
أبريل 2011، واإلسراع في صرف التعويضات اخلاصة باملناطق 
النائية ابتداء من سنة 2009، مع العمل على إدماج نيابة جرسيف 

ضمن هذه التعويضات.
اخلاصة  البناية  استكمال  في  اإلس��راع  مطلب  على  يشددان 
بالنيابة االقليمية ملا لها من دور في التخفيف من أعباء العاملن 
الشغيلة  ملصالح  خدمة  مصاحلها  خدمات  وجتويد  واملوظفن، 

التعليمية باإلقليم.
جهويا: - يطالبان األكادميية اجلهوية اإلسراع بإجراء املقابلة 
هيكلة  ش��روط  الستكمال  واألق��س��ام  املصالح  ب��رؤس��اء  اخل��اص��ة 

املؤسسة االقليمية اإلقليمية التي طال انتظارها.
التربوية  املراقبة  العمل على توفير مراكز عمل خاصة بهيئة 
ملصالح  ضمانا  عملهم،  لتسهيل  الالزمة  اآلليات  من  ومتكينهم 

نساء ورجال التعليم املتعلقة باستحقاقاتهم املهنية واإلدارية.
الفئ��ات  بعض  ع�ن  التغاض�ي  أسل�وب  يستنكران   - إقليميا: 
دون  حلاله�ا  وترك�ها  املدمج�ة(  )األقس�ام  باإلقلي��م  التعليمي��ة 
املشروع  ه��ذا  جن��اح  ش��روط  يوفر  اجتماعي  أو  ترب��وي  تص�ور 

بإدماج ذوي االحتياجات اخلاصة في املجتمع.
عدم  إلى  وإقليميا  جهويا  و  وطنيا  املسؤولن  انتباه  يثيران 
كأسلوب  واعتمادها  الطبية  بالشواهد  اخلاصة  املساطر  تفعيل 
للتستر على بعض األشباح )72 يوما من الغياب، عن فترة تقصير 
جتاوزت 6 أشهر( ويستنكر أسلوب الكيل مبكيالن للمسؤول عن 

الفحص الطبي املضاد في تعاطيه مع هذا النوع من امللفات.
بعض  ش��اب��ت  ال��ت��ي  ال��ت��زوي��ر  عملية  ع��ل��ى  وب��ش��دة  يحتجان 
امللفات اخلاصة بتغيير اإلطار دون احترام تام للمرسوم املنظم 
النقابية  الهيئات  إحدى  لضغط  اإلدارة  ورض��وخ  العملية،  لهذه 

احلكومية اقليميا ووطنيا.
مستوى  على  تأخير  عملية  كل  من  االقليمية  النيابة  يحذران 
املشاريع املرتبطة باملؤسسات احملدثة، والتي قد تنعكس بشكل 
كارثي على وضعية نساء ورجال التعليم أثناء الدخول املدرسي 
القادم. كما يدعوان الوزارة الوصية للتدخل بشكل عاجل من أجل 

التسريع بإخراج هذه املشاريع التي تأخرت عن وقتها احملدد.
والعادلة  املشروعة  املطالب  كل  املطلق مع  يؤكدان تضامنهما 
الدكاترة،  امل��ج��ازون،   ،9 السلم  )أس��ات��ذة  التعليمية  الفئات  لكل 
واإلدارة  االقتصاد  ملحقو  والتوجيه،  التخطيط  املتصرفون، 
التربويون، املساعدون اإلداريون والتقنيون، أساتذة  وامللحقون 
سد اخلصاص والتربية غير النظامية، مدراء التعليم االبتدائي 

واإلعدادي والثانوي وهيئة املراقبة التربوية.....(
يطالبان الوزارة الوصية إيفاد جلنة وزارية للتدقيق في مجموعة 
من االختالالت  التي تعرفها النيابة االقليمية على مستوى تدبير 
بعض املشاكل املرتبطة بالعنصر البشري، والتحقيق في بعض 

امللفات التي عرفت تزويرا مكشوفا للعيان.
املتاحة،  النضالية  األشكال  كل  في خوض  بحقهما  يحتفظان 
دفاعا عن مبدأ تكافؤ الفرص لكل العاملن في حقل التعليم وصونا 

لكرامة الشغيلة التعليمية في استحقاقاتها املهنية واإلدارية.
> عن املكتب اإلقليمي ك د ش
> عن املكتب اإلقليمي ف د ش

تفحم ثالثة جثث 
في حادث اصطدام و 
احتراق أربعة سيارات 
تهريب ) مقاتالت ( 

على الطريق السيار بين 
تاوريرت و جرسيف

أس��ف��رت ح��ادث��ة سير م��روع��ة عن 
م��ص��رع  ث��الث��ة أش��خ��اص وإص��اب��ة 
متفاوتة  ب��ج��روح  آخ��ري��ن  س��ائ��ق��ن 
اخل��ط��ورة إث���ر ح��ادث��ة س��ي��ر وقعت 
ص��ب��اح ي����وم ال���ث���الث���اء 12 ي��ون��ي��و 
اجلاري على الساعة الثالثة ونصف 
صباحا على الطريق السيار الرابطة 
بن مدينتي وجدة وفاس بالقرب من 

محطة األداء مبدينة تاوريرت . 
أربع  ف��إن   ، أمني  مصدر  وحسب 
البنزين  نقل  ف��ي  مختصة  س��ي��ارات 
امل���ه���رب م���ن اجل���زائ���ر ) م��ق��ات��الت( 
القادمة من مدينة بني درار احلدودية  
لتادرت  القروية  اجلماعة  اجتاه  في 
20 كلم غرب مدينة جرسيف ، كانت 
تلو  واح���دة  تسلسلي  بشكل  تسير 
األخ���رى وب��س��رع��ة ك��ب��ي��رة، فقد أحد 
سيارته   ع��ل��ى  ال��س��ي��ط��رة  سائقيها 
أدى  زميله مم��ا  ب��س��ي��ارة  ف��اص��ط��دم 
فيما  األرب��ع  السيارات  أحتكاك  إلى 
بينها فانحرفت جميعها عن الطريق 
النيران   لتشتعل  جانبا  وارت��ط��م��ت 
حيث  السيارات  حمولة  من  النابعة 
ت��ف��ح��م��ت  ث��الث��ة ج��ث��ت  ف���ي احل��ن 
بسبب لهيب النيران   وإصابة اثنن 
منهم بجروح خطيرة مت  نقلهم على 
وجه السرعة إلى مستشفى الغساني  

مبدينة فاس
وجت��در اإلش���ارة إل��ى أن احلادثة 
كليا  السير  حركة  ش��ل  ف��ي  تسببت 
بن  الرابط  السيار  الطريق  مبقطع 
مل��دة  وج��رس��ي��ف  ت���اوري���رت  مدينتي 
ت��زي��د ع��ن ال��س��اع��ة إل��ى ح��ن إطفاء 
ال��ن��ي��ران م��ن ط���رف رج����ال ال��وق��اي��ة 

املدنية جلرسيف. .
 

واد امللو: كوارث باجلملة
املهمة  املائية  ال��رواف��د  إح��دى  امللو  واد  -يعتبر 
بعمالة ڭرسيف، ويوجد منبعه قرب احلدود الفاصلة 
ويصب  م��غ��راوة  وجماعة  لقصر  رأس  جماعة  ب��ن 
فيه نهر أخر يدعى واد زبزيط، والذي يوجد منبعه 
ومع  سنة  وككل  بركن.  جلماعة  التابع  التراب  في 
واخلريفية،  الصيفية  الرعدية  العواصف  انطالق 
هي  الفيضانات  حيث  ال��ك��وارث  مسلسل  ينطلق 
بنهري  األمر  تعلق  كلما  والبارز  الرئيسي  العنوان 

امللو وزبزيط.
ونود أن نذكر هنا الرأي العام أن اجلسر الواقع 
املغاسل  دوار سطح  بن  وال��راب��ط  زبزيط  نهر  على 
أربع  تزيد عن  وجماعة رأس لقصر منهار منذ مدة 
سنوات، مما سبب ويسبب العزلة التامة للقرى التي 
تعبر هذا اجلسر كلما ارتفع صبيب املياه بهذا النهر 
بسبب األمطار؛ ولقد سبق أن توقفنا عند تداعيات 
عنوان:  املاضية )حتت  السنة  مقال  في  العزلة  هذه 
"جماعة رأس لقصر: خمسة أشهر من العزلة"( والذي 
مت نشره بكل من جريدتي ’احلدث التازي‘ و’اجلريدة 

األولى‘.
ونود كذلك اإلشارة إلى أن واد امللو كان قد هدم 
بشكل جزئي اجلسر املتواجد بدوار الصفصفات، مما 
جعل ويجعل حياة املواطنن العابرين لهذا اجلسر 
عرضة للخطر. ومن ناحية أخرى نود اإلشارة إلى أن 
واد امللو جرف مجموعة من القطع األرضية خاصة 
األتية:  ال��دواوي��ر  م��ن  بكل  األخيرتن  السنتن  ف��ي 
أسهلون،  ال��دري��دي��رة،  ال��ل��وزة،  السكاكية،  أب��ي��اض، 
تيفيراسن، زبزيط...؛ الشيء الذي دفع ببعض األسر 
إلى الهجرة بشكل نهائي إلى ڭرسيف بعد أن أنهى 
هذا النهر عالقتهم باألرض التي جرفها وحرمهم من 

خيراتها املتواضعة.
والشيء اجلديد هذه السنة أن نهر امللو لم يكتفي 
به  األراض��ي وه��دم اجلسور، بل وصل  فقط بجرف 

عبد  مقران  يدعى  إلى وضع حد حلياة شاب  األم��ر 
ال��دري��دي��رة بعد  16 سنة( م��ن دوار  احل��ق )ح��وال��ي 
 11( الفطر  عيد  أي��ام  ثاني  وذل��ك  امل��ي��اه  جرفته  أن 
يحاوالن  وأخيه  هو  الضحية  وكان  2010(؛  شتنبر 
حصر األعواد التي يأتي بها نهر امللو من الغابات 
املجاورة وفجأة ارتفعت نسبة املياه مما جعلهما غير 
قادرين على مغادرة النهر، وأقدما على ركوب بعض 
القطع اخلشبية، غير أن هذا األمر لم يحول دون وفاة 
موت  من  األكبر جنا  األخ  ولكن  احلق  عبد  املرحوم 
محقق بعد أن جرفته املياه ملسافة  تقدر بكيلومترين 

على األقل بعد أن ألقت به بجانب النهر.
في  عليه  ال��ع��ث��ور  مت  الضحية  أن  إل���ى  ون��ش��ي��ر 
اليوم املوالي ملقى فوق صخرتن بالقرب من دوار 
الزاوية، وتقدر املسافة الفاصلة بن الدريديرة )مكان 
الضحية(  على  العثور  )م��ك��ان  وال��زاوي��ة  احل��ادث��ة( 
بأزيد من عشرين كيلومترا. وال بد من اإلشارة هنا 
إلى أن حوالي تسعة أشخاص جنوا من موت محقق 
املياه  أن حاصرتهم  بعد  والتوقيت  اليوم  نفس  في 
مساحات  ف��وق  انتظر  م��ن  منهم  وه��ن��اك  املفاجئة، 
حتى  ساعة  من  أكثر  النهر  وسط  ما  شيئا  مرتفعة 

هدأت املياه.

جرسيف: 
 حملة طبية  للكشف عن داء السكري  

 
للثقافة والبيئة  ، نظمت جمعية بني اخلفنت  املغربي بجرسيف  الهالل األحمر   بتعاون مع فرع 
والتنمية بجرسيف مؤخرا، حملة حتسيسية  تهدف إلى الكشف عن داء السكري وارتفاع الضغط 

الدموي.
عرفت  والنواحي  جرسيف  مدينة  سكان  من   524 منها  استفاذ  التي   املجانية  الطبية  احلملة   
مشاركة ثلة من األطباء االختصاصين الذين أشرفوا على الفحوصات الطبية مع تقدمي اإلرشادات 

والنصائح الالزمة. 



من 1 يونيو إلى 15 منه 2012إخبارية وطنية تصدر من تازة

تاهلة … عندما تصبح الفوضى قاعدة  !
ت��ش��ه��د م��دن��ي��ة ت��اه��ل��ة ظ��اه��رة 
كبير،  بشكل  م��ؤخ��را  استفحلت 
ظ���اه���رة أص��ب��ح��ت ت����ؤرق امل���ارة 
املدينة..  “جمالية”  على  وتؤثر 
واستغالل  الترامي  ظاهرة  إنها 
أرب��اب  ط��رف  من  العمومي  امللك 
امل���ق���اه���ي وامل���ط���اع���م واحمل����الت 
امل���ن���ت���ش���رة ب���ك���ث���رى ع���ل���ى ط���ول 

الشارعن الرئيسن.
حتس  بشوارعها  تتجول  وأن��ت 
يضيق  العمومي  امل��ج��ال  وك���أن 
ي��وم��ا ب��ع��د ي���وم ف��ي وج��ه��ك مع 
ه����ذا ال���زح���ف غ��ي��ر ال��ق��ان��ون��ي 
وسط  ف��ي  للسير  معه  وتضطر 
الطريق وتعرض حياتك للخطر… 
عمد  املقاهي  أرب��اب  إل��ى  إضافة 
املتجولون  الباعة  أو  “الفراشة” 
الطرق  من  جانب  “احتالل”  إلى 
ب��ال��ك��ام��ل ب��أح��د ال���ش���وارع حيث 
امل��ارة  املواطنن  لعبور  مجال  ال 
ممنوع في وجه  “شبه”  وأصبح 
وسائل النقل، حتى حتول الشارع 
إل���ى م��ح��ط��ة وس����وق ومم����را في 

نفس الوقت !، هذه الظاهرة وإن 
الشباب  بعض  رم��ق  تسد  كانت 
الكثيرة  سلبياتها  ل��ه��ا  أن  إال 
الفوضى  تعميم  ف��ي  وس��اه��م��ت 
حتى أصبحت قاعدة لدى العامة. 
مع العلم أن هناك مكانا قيل إنه 

خصص لسوق منوذجية!!!
م��دي��ن��ة ت��رث��ي ح��ال��ه��ا احل��زي��ن… 
ف��م��ب��دخ��ل امل��دي��ن��ة جت���د ال��ب��اع��ة 
ي��ح��ت��ل��ون م���ك���ان���ا ق�����رب م��ح��ط��ة 
أمتار  بعد  وع��ل��ى  ال��ط��اك��س��ي��ات، 
تقف السوق املغطاة التي أنشأت 
 … األف�����واه  مكممة   2007 س��ن��ة 
ون��ه��اي��ة ك���ل ي����وم ت��ع��ج ال��ق��ط��ط 
وال��ك��الب وامل��ت��ش��ردون ف��ي لقاء 
ال��س��وق من  م��ن  م��ا تبقى  غنيمة 
الرائحة  حيث  وخضروات  سمك 

املقززة عنوان الوليمة….
البالد  ه��ذه  في  النظر  يدقق  من 
سيالحظ أن كل شيء ليس على 
ٌدلوني على ذرة ٌتعلن   !! ما يرام 
أن في األف��ق شمسا ساطعة… ال 
بنيات حتتية، ال مرافق عمومية  

ف���ق���ر وت���ه���م���ي���ش، م��ع��ط��ل��ون   …
يغازلون السيجارة في املقاهي… 
م���ت���ق���اع���دون ف����ي ط����اب����ور أم����ام 
ص��ام��وا  مثقفون  “البوصطة”، 
ال��ده��ر ك��ل��ه، ف��الح��ون ق��دم��وا من 
أعالي اجلبال شاحبة وجوههم… 
سيارات  ف��ي  س��ك��ارى  منتخبون 
أن��ي��ق��ة زج��اج��ه��ا أس����ود تضيق 
 راحتهم بسبب بطونهم املنتفخة…
امل��دي��ن��ة على  تعم  ال��ف��وض��ى  “ملا 
جميع املستويات …؟  ملا األزبال 
املنسية  تاهلة   .… مكان  ك��ل  ف��ي 
…..ملا اإلصرار على تعميق جراح 
 ”…… جريح  بلد  من  الرقعة  هذه 
مع  لقاء  كل  في  ٌتطلق  صرخات 
ش��ب��اب امل��ن��ط��ق��ة، ورغ���م ك��ل ه��ذا 
كلهم أمل في غد أفضل جلوهرة 
أبناؤها ….  منسية كما أسموها 
وأصروا رغم احليف والتهميش 
تقارع  شامخة  أنها  على  والظلم 
الوقور  والشيخ  تازكا  العروس 

بويبالن...
> يوسف خلضر - تاهلة

فوضى احملطة تدفع سائقي الطاكسيات إلى وقفة احتجاجية
  

نظمت نقابة سائقي الطاكسي الكبيرة فرع تاهلة، صبيحة اليوم اجلمعة فاحت يونيو، وقفة احتجاجية أمام 
سائق طاكسي كبيرة  م.”  “ب.  الذي شب األسبوع املنصرم بن  باشوية تاهلة و ذلك على خلفية الشجار 
و مساعده، فضال عن املشاكل التي تعرفها محطتي الطاكسيات و النقل  و سائق النقل املزدوج “ج. س.” 

املزدوج.
هذه املشاكل التي تتمثل، حسب البيان االستنكاري الذي خرجت به النقابة السالفة الذكر عقب االجتماع 
الذي عقد يوم االثنن 28 ماي، في عدم احترام  النقل املزدوج للمحطة اخلاصة به، إضافة إلى عدم احترامه 
لعدد املقاعد املخصصة للمسافرين، كما طالبت النقابة، حسب نفس البيان، بإيفاد جلنة إقليمية للسهر على 

السير باملنطقة.
و لقد وعد السيد الباشا في اجتماعه، صبيحة هذا اليوم، مبمثلي سائقي الطاكسيات، مبراسلة العمالة قصد 

استدعاء مندوب النقل و مسؤولن عن املراقبة الطرقية لعقد اجتماع بهم األسبوع املقبل.
 يذكر أن الشجار الذي شب بن سائقي الطاكسي و النقل املزدوج و الذي استعمل فيه السالح األبيض، خلف 
إصابات بليغة لدى كال الطرفن، من املنتظر أن يتم االستماع لهما بعد معافاتهما من قبل املصالح األمنية 

التي أحيلت عليها قضيتهما.
تصوير محمد بودويرة، تقرير زكرياء حشالف  

افتراس أزيد من 16 رأس غنم من قبل الكالب الضالة 
بدوار عروة بجماعة باب بودير          

ان��ت��ش��رت ف���ي اآلون�����ة األخ��ي��رة 
ظ��اه��رة ال��ك��الب ال��ض��ال��ة ب��دوار  
القروية  للجماعة  التابع  ع��روة 
ل��ب��اب ب��ودي��ر احمل�����ادي  ملدينة 
ضحيتها  راح  وال���ت���ي  ت�����ازة، 
مجموعة من قطعان املاشية، في 
ظل غياب تام للحمالت الردعية 

اف��ت��رس��ت  ،إذ  ال��ض��ال��ة  ل��ل��ك��الب 
خ��الل الفترة األخ��ي��رة أزي��د من 
امل��اش��ي��ة  ق��ط��ع��ان  م���ن  رأس   16
املنطقة  س��ك��ان  ش��ك��اي��ة  ح��س��ب 
احمللية.  السلطات  إلى  املوجهة 
ويتساءل مواطنوا هذه اجلماعة 
عن ماهية هذه الكالب املفترسة 

ال��ت��ي ت��ه��اج��م ق��ط��ع��ان امل��اش��ي��ة 
ان��ت��ش��رت بشكل واض��ح  وال��ت��ي 
في مناطقهم، ومن املسؤول عن 
انتشارها، مشيرين إلى الصمت 
ال����ذي ي��خ��ي��م ع��ل��ى امل��س��ؤول��ن 
اآلفة  هده  حيال  وع��دم حتركهم 
حياتهم  تهدد  التي  وال��ظ��اه��رة 
وحياة أطفالهم اللذين يتكبدون 
عناء الطريق للوصول حلجرات 
الدراسة أو اخلروج من منازلهم 
وساعات  الليل  من  ساعات  في 
من الصباح الباكر. وهنا تناشد 
احمللية  السلطة  ع���روة  ساكنة 
ل��ش��ن ح���م���الت ردع���ي���ة إلب����ادة 
ه��ده ال��ك��الب ال��ت��ي حت��ول��ت من 
إل���ى مفترسة  أل��ي��ف��ة  ح��ي��وان��ات 
الكالب  داء  ع��ن  النظر  وب��غ��ض 

وعواقبه على اإلنسان.

< إغالسن مصطفى      

جمعية الفالح للتنمية و التواصل تعقد جمعها التأسيسي بالزراردة
جمعها  التواصل  و  للتنمية  الفالح  جمعية  عقدت 
العام التأسيسي بالزراردة ، أمس اخلميس 7 يونيو 
2012، ب��ح��ض��ور أع��ض��اءه��ا امل��ؤس��س��ن وع���دد من 

املهتمن وممثلي بعض اجلمعيات.
و قد عرف اجلمع عرضا لفقرات القانون األساسي 
على  ص��ودق  املناقشة  بعد  و  للجمعية،  الداخلي  و 
و  الترشيح  مراحل  أسفرت  و  باإلجماع.  امل��واد  كل 
برئاسة  خديجة  غ���ورا  األخ���ت  بتكليف  االن��ت��خ��اب 
أعضاء   7 م��ن  املنتخب  املكتب  فتشكل  اجلمعية، 

أسندت لهم املهام التالية:
الرئ��������يسة : غورا خديجة

نائبة الرئيسة: شقرون فاطمة
الكاتبة العامة: أغزاز نعيمة

نائبة الكاتبة العامة: أكورام فتيحة
أمينة املال : أكوجيل يامنة

نائبة أمينة املال: كرموم خديجة
املست�شارة : أفقير فتيحة

و مما تهدف إليه اجلمعية ، حسب قانونها األساسي 
الذي توصلنا بنسخة منه، االهتمام بشؤون الطفل و 
بحماية حقوق املرأة و مبشاركة النساء فى مختلف 
نواحي احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية . 
> زكرياء حشالف  

أوالد ازباير..
طارق ابجيطر ينتخب رئيسا جلمعية علي بن بري 

للثقافة والرياضة والتنمية
 انعقد مبقر جمعية علي بن بري للثقافة والرياضة 
ل  املوافق  م   06-06-2012 األربعاء  يوم  والتنمية 
15 رجب 1433ه� على الساعة الثامنة ليال وخمس 
وأربعن دقيقة جمع عام لتجديد مكتب اجلمعية مت 
األدب��ي  التقريرين  على  باألغلبية  املصادقة  خالله 
وامل���ال���ي، ت��ع��دي��ل ب��ع��ض م���واد ال��ق��ان��ون األس��اس��ي 
خصوصا الفصل الرابع حيث مت حتديد عدد أعضاء 
املكتب في "سبعة فما فوق" بدال من " تسعة فما فوق" 
والفصل الثامن حيث مت تغيير " شيك موقع من طرف 
الرئيس أو نائبه " ب " شيك موقع من طرف الرئيس 
وأمن املال" والفصل التاسع حيث متت إضافة "وفي 
حال تساوي عدد األص��وات ترجح كفة اجلهة التي 
الذي  عشر  الثاني  للفصل  باإلضافة  الرئيس"  تضم 

يقول: " ميكن للجمعية االنفتاح على محيطها وربط 
عالقات شراكة مع هيئات أخرى ال تتعارض أهدافها 

مع أهداف اجلمعية".
لتكون  للجمعية  جديد  مكتب  انتخاب  مت  ذل��ك  بعد 

التشكيلة على الشكل التالي:
- الرئي������������س: طارق ابجيطر.

- نائب الرئ����يس: عبد العزيز الطاهري.
- أمن امل��������ال: عبد احلفيظ الشعشوعي.

 - نائب أمن املال: محمد الشكري.
 - الك�������������اتب : سعيد الفاطمي .

- نائب الك������اتب: عزيز االدريسي.
- املستش����������ارون:- جالل لزعر . - أحمد بوزيان.

 - عبد القادر السبراري.

يونيو   09 السبت  يومه  مقررا  كان  لقد 
2012، على الساعة العاشرة صباحا بيع 
شاحنة اجلماعة القروية ألوالد الشريف 
دين  استيفاء  أج��ل  م��ن  العلني  ب��امل��زاد 
على هذه األخيرة ألحد ممولي اجلماعة. 
حيث حضر هذه السمسرة مجموعة من 
إل��ى جانب  م��دن مختلفة  م��ن  امل��ق��اول��ن 
أن  إال  جمهور غفير من سكان اجلماعة 
السيد الرئيس أخفى هذه الشاحنة مما 

جعل السمسرة لم تتم.
في  سوابق  له  الرئيس  ه��ذا  أن  وحيث 
اخ���ت���الس امل����ال ال���ع���ام وه���ي م��وض��وع 
شكايات متعددة أمام القضاء والتي حلد 
الساعة لم يبت فيها رغم أن إحداها منذ 
رفعها  أن  التي سبق  2009، وهي  سنة 
السيد الناصري أملرابطي الطاهر، وهو 
السيد  إل���ى  اجل��م��اع��ة  بنفس  م��ت��ص��رف 
والتي  ت��ازة،  باستئنافية  العام  الوكيل 
والضابطة  العامة  النيابة  ب��ن  الزال���ت 

القضائية.
بدوره  األخير  هذا  حضور  يستسغ  فلم 
مقر اجلماعة، ومن باب التذكير أن للسيد 
الناصري حكمن ضد هذه اجلماعة ولم 
ينفذ أي أحد منهما رغم تقدميه شكاية 
مقرر  لتحقير  بتازة  امللك  وكيل  للسيد 
قضائي، مما جعله يدبر له مكيدة وذلك 
لها من  أس��اس  ال  بفبركته حلادثة سير 
الصحة، إذ كلف - أي الرئيس – املسمى 
ألفتوحي يوسف وهو مياوم باجلماعة 

باالرمتاء على مقربة من سيارة الناصري 
بدعوى انه دهسه، فقام بعملية التمثيل 

على أحسن ما يرام..
امليل  وادي  درك  م��ن  ك��ل  ح��ض��ر  ومل���ا 
وس���ي���ارة اإلس���ع���اف ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��وق��اي��ة 
املدنية، قام السيد الفتوحي على قدميه 
وام��ت��ط��ى س��ي��ارة اإلس���ع���اف ب��ك��ل خفة 
لم يقف عند هذا  الرئيس  ورشاقة. هذا 
احلد، بل قام بشهادة الزور مبعية كاتب 
املقاولن  ب��أن  سيفاجئ  أن��ه  إال  املجلس 
احلاضرين للسمسرة لم يغادروا املكان 
إلى حن تقدمي شهاداتهم أمام الضابطة 
كبير  ح��رج  ف��ي  جعله  مم��ا  القضائية، 
أنه  العلم  م��ع  اجلميع  أم���ام  وان��ف��ض��ح 
ي��دع��ي " امل��ع��ق��ول " وأن���ه زار " األم��اك��ن 

املقدسة "..
ومل���ا ن��ق��ل ال��س��ي��د أل��ف��ت��وح��ي ع��ل��ى منت 
سيارة اإلسعاف إلى املستشفى اإلقليمي 
لطفي شهادة  الدكتور  باجة، سلمه  ابن 
طبية مدتها صفر )0( يوم عجز. فذهب 
املجلس  كاتب  ومبعية  بنفسه  الرئيس 
وأحد  شفيق  ألشهدي  ألوزاني  املسمى 
أعضاء اجلماعة املسمى الطعمة سعيد، 
في محاولة للحصول على شهادة مهما 
األطباء  اح��د  ط��رف  من  بها  العجز  ك��ان 
امتنع  األخ��ي��ر  ه���ذا  أن  إال  امل��ت��م��رن��ن، 
ألفتوحي يوسف  أن  بدوره على اعتبار 

ليس لديه أي خدش أو جرح..
م��ن ب��ن ال��ش��ه��ود ال��ذي��ن ح��ض��روا ه��ذه 

للضابطة  شهاداتهم  وأودوا  احل��ادث��ة 
القضائية:

مكلفا  كان  ال��ذي  القضائي  املفوض     -
محمد  أطبيب  املسمى  الشاحنة  ببيع 

– تازة – 
- املقاول عبد القادر القروطي من وادي 

امليل
- حميد العباد، الكاتب احمللي لإلحتاد 

االشتراكي بوادي امليل
م��دي��ن��ة سيدي  م��ن  ال��ش��اي��ب محمد     -

قاسم
هذا وجتدر اإلشارة إال أن للموقع عددا 
من  والعديد  بالفيديو  التسجيالت  من 
الصور التي توثق لهذا احلادث الغريب، 
فإن  امل��وق��ع،  ب��ه  توصل  م��ا  إذ وبحسب 
محاوالت لطمس هذا امللف بعدما تعذر 
الطبية  الشهادة  إحضار  املعنين  على 
البرملانين  أح��د  دخ��ل  بعدما  وخ��اص��ة 

على اخلط..
فهل بهذه األساليب " البلطجية " سنرقى 
العدالة  لدولة دولة دميقراطية تسودها 
االجتماعية، وكيف سنحد من استعمال 
لتبديد  الشيطانية  ال��ط��رق  ه���ذه  م��ث��ل 
الدولة  آليات  كتسخير  عمومية،  أم��وال 
الضابطة  وتنقل  إس��ع��اف  س��ي��ارات  م��ن 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة واالت���ص���االت ال��ه��ات��ف��ي��ة في 
ملف حادثة سير مفبرك من طرف رئيس 

جماعة له حسابات سياسية..
بلشقر محمد

رئيس جماعة أوالد الشريف
من اختالسه للمال العام إلى فبركة ملف حادثة سير

غياثة الغربية 

رئيس اجلماعة  يحرم ساكنة قنطرة أعراب من املاء 
الصالح للشرب  أمام صمت عامل إقليم تازة

 في تناقض صارخ مع نداءات جاللة امللك محمد السادس، بخصوص العناية 
بالتنمية االجتماعية، عبر توظيف مجموعة من الوسائل منها إحداث التعاونيات 
واجلمعيات دات النفع العام و فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية، والتي تندرج 
حتتها مؤسسات دور الطالب )اخليريات(..، عرقل رئيس اجلماعة القروية لغياثة 
على  للشرب  الصالح  املاء  توزيع  عملية  تازة  باقليم  وادأمليل   بدائرة  الغربية 
ساكنة يفوق عددها 1500 نسمة التي تشرف عليها منذ سنن جمعية الرحمة 
اتفاقية بن اجلمعية املشرفة واملكتب الوطني  إبرام  بقنطرة أعراب وذلك  بعد 
على  اجلريدة  تتوفر  الغربية  لغياثة  القروية  واجلماعة  للشرب  الصالح  للماء 

نسخة منها.
مبرر  وب��دون  مفاجئ  وبشكل  الغربية  لغياثة  القروي  املجلس  رئيس  أعلن  فقد 
قانوني قطع املاء الصالح للشرب على ساكنة قنطرة أعراب مهددا إياهم بفسخ 

العقدة التي أبرمها مع جمعية الرحمة واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب
للعمل اجلمعوي.  املنظمة  واألع���راف  القوانن  كل  احل��ائ��ط   ع��رض      ضاربا 
والغريب في األمر أن السلطة اإلقليمية  في شخص عامل إقليم تازة  يعلم بذلك، 
بالتدخل  طالبه  رئيس اجلمعية   الشنوف  من عيسى   توصل مبراسلة   لكونه 

إلنقاذ حواي 2000 مواطن من العطش.
  غير أن العامل  يغض الطرف، وهو ما يثير أسئلة كثيرة من قبيل ما السر وراء 
هذا الصمت؟. مما تسبب بشكل مباشر في عدم  استفادة الساكنة من توزيع هذه 

املادة احليوية   .
وعلى اثر هذه العرقلة، يستعد سكان دوار قنطرة أعراب تنظيم  وقفات احتجاجية 
أشكال  تليها  باملدينة  للشرب  الصالح  للماء  الوطني  واملكتب  تازة  عمالة  أمام 
نضالية أخرى كتنظيم مسيرة إلى مدينة الرباط إلسماع شكاويهم إلى املسؤولن 

املركزين.
 وجتدر اإلشارة إلى أن جمعية الرحمة للماء الصالح للشرب في وضعية قانونية 
، والسكان محرومون من خدماتها، الى حدود كتابة هذه السطور. فكيف يعقل أن 
يتم حرمان أزيد من 2000 مواكن من املاء الشروب  ،  لكون رئيس جماعتهم رفض 

تزويدهم بها ومهددا بفسخ العقدة بأكملها إشباعا لنزواته اخلاصة.
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ح�����رص م��ه��ن��ي��و ال���ن���ق���ل ب���اخل���ص���وص أص���ح���اب 
الطاكسيات على إجناح اإلضراب لتحقيق مكاسب 
أجلها  من  النضال  يجب  التي  احلقوق  من  يرونها 
بحسب هؤالء واإلضراب األخير والذي تهدد اجلهات 
القائمة ورائه بتصعيده هو من أجل إسقاط بعض 
ويريد  بعيد  من  غالب  بها  جاء  التي  املدونة  بنود 
تطبيقها في واقع متخلف مبا في الكلمة من معنى 
"الطاكسيات  "شيفورات  ب��أن  التذكير  يجب  وهنا 
لكونهم  ضدهم  بإضراب  القيام  يجب  باخلصوص 
مخالفات  ويرتكبون  احلقوق  من  العديد  ينتهكون 
كثيرة ويخترقون القانون في السر والعلن وإطاللة 
سيعطينا  الطاكسيات  سائقو  ب��ه  ي��ق��وم  م��ا  على 
جند  حيث  السوية  غير  ممارساتهم  ع��ن  ملخصا 
الكثير منهم غير مؤهل لهذه املهنة ويتجلى هذا في 
قيادتهم للطاكسيات بسرعة جنونية ويحملون مواد 
لبق  بأسلوب غير  املواطنن  مع  مهربة ويتعاملون 
احملطات  معضم  في  بقوة  حاضرة  مالحظة  وه��ذه 
وال��روائ��ح  ال��س��ي��ارة  داخ���ل  التلوث  وع��ن  الطرقية 
وعن  األنفاس  وتخنق  األن��وف  تزكم  التي  اخلبيثة 

طويل  وق��ت  إل��ى  حاجة  في  فاملوضوع   " "الكورتي 
ال��دور  بهذا  يقومون  من  وتصرفات  طبائع  لشرح 
تغيب  الطاكسيات  وداخ��ل  الطرقية  احملطات  وفي 
األخ�����الق وال��س��ل��وك��ات احل��س��ن��ة وحت��ض��ر جميع 
انواع "التبرهيش "والالمباالت وزيارة لنقاط النقل 
بجرسيف  � وادامليل � تاهلة ...سيقف الواحد منا 
الوضع  لها اجل��ب��ن وص��راح��ة  ي��ن��دى  أش��ي��اء  على 
خطير جدا وهنا أشير إلى عادة خبيثة تنشط وسط 
النسوي   العنصر  "في  التحنزيز  الطاكسيات وهي" 
ويستحي اإلنسان ركوب طاكسي برفقة أمه أو أخته 
الطاكسيات  سائقي  وس��ط  السائد  للجو  ...ن��ظ��را 
..وإذا كان هؤالء يضربون هذه االيام رفضا ملدونة 
من  اإلض���راب  الطاكسيات  مستعملي  فعلى  غ��الب 
أجل ثني الشيفورات في تغيير أسلوب عملهم ومن 
فيها شروط  وتتوفر  نقية  الطاكسي  تكون  أن  أجل 
السالمة وأن يكون السائق محترما ومؤهل للسياقة 
الطاكسيات  مستعملي  على  وغيرها  األم��ور  ..ه��ذه 

القيام بإضراب من أجلها.
<   سعيد أدرغال 

هل يضرب املواطنون ضد أصحاب الطاكسيات ؟

الصعيد  على  نوعها  من  األول��ى  هي  سابقة  في   
بتازة  ال��ل��ه  عبد  ب��ن  نبيل  رف���اق  ال��وط��ن��ي، سجل 
االستقالة اجلماعية  على  يوقعون  اإلستثناء وهم 
من الفرع احمللي للحزب. االستقالة اجلماعية همت 
عددا كبيرا من مناضلي احلزب منهم أعضاء في 
الفرع احمللي وأعضاء في جلنة الفرع ومنخرطون 
في صفوف احلزب. وبحسب نص االستقالة التي 
توصل الزميل رشيد شعبيط  بنسخة منها، أدان 
رفاق بن عبد الله ما أسموه بعدم انضباط األمن 
وزي��ر  يشغل منصب  ال���ذي  وه���و  ل��ل��ح��زب  ال��ع��ام 
للتصريحات  املدينة،  وسياسة  والتعمير  السكنى 
املنازل  أحد  إنهيار  بعيد  أصدرها  أن  سبق  التي 
القدمية، حيث أكد أن أي انهيار مماثل سيقدم على 

إثره استقالته من من منصبه احلكومي ..
 الرفاق املستقيلون من حزب الكتاب طالبوا رئيس 
وزرائ���ه  إل��ت��زام��ات  تنفيذ  على  بالعمل  احل��ك��وم��ة 

ضمانا ملا تبقى من مصداقية للحكومة، مؤكدين أن 
رنانة ووع��ودا معسولة،  يريد خطابات  الشعب ال 
مختلف  في  مؤسساتيا  انضباطا  يريد  ما  بقدر 

القطاعات احلكومية..
 ك��م��ا ت��ض��م��ن ن��ص االس��ت��ق��ال��ة ت��ع��ازي األع��ض��اء 
املستقيلون ومواساتهم ألسر الضحايا واملصابن 

خالل االنهيارات املتتالية للبنايات السكنية..
 ه����ذا وجت�����در اإلش�������ارة إل����ى أن ح����زب ال��ت��ق��دم 
تنظيميا  نزيفا  يعرف  يزال  ال  بتازة  واالشتراكية 
متواليا، بدءا من استقالة الكاتب األول للفرع في 
وقت سابق، مرورا باالستقالة اجلماعية التي من 
املرجح انها ستؤثر سلبا على أداء مؤسسة احلزب 
بحزب  تبقى  من  يتدارك  لم  إن  محليا،  األق��ل  على 
علي يعتة الوقت لتجديد هياكله وتطعيمها برفاق 
جدد قبل أن تزحمهم أجندة االستحقاقات املقبلة..
> رشيد شعبيط

تازة . . بيبساويون 

نظرا لعدم إلتزام السيد األمني العام بتصريحه،
 نقدم استقالتنا بالنيابة عنه

وزير الصحة  في زيارة تفقدية
 ملستشفى بن باجة بتازة واملستشفى 

اإلقليمي بجرسيف
أقدم وزير الصحة احلسن الوردي على زيارة تفقدية ملستشفى بن باجة مبدينة تازة  يوم 
اجلمعة 15 يونيو اجلاري  ،حيث قام بزيارة تفقدية ملختلف مرافق املستشفى و استمع 

لبعض النزالء قبل أن يعقد إجتماعا مصغرا مع مندوب الوزارة و مدير املستشفى
اذ لم تستغرق سوى ساعة تقريبا قليلة  قبل  زيارة وزير الصحة كانت عابرة و قصيرة 
أن يغادر املدينة حيث وعد القائمن على املستشفى بالعودة في القريب العاجل، حيث من 

املنتظر أن يكون ذلك بتزامن مع الزيارة امللكية التي تبدأ بعد عيد الفطر.
وفي طريقه إلى مدينة الناضور، قام وزير الصحة بزيارة مماثلة وخاطفة  إلى املستشفى 
اإلقليمي مبدينة جرسيف  حيث تفقد   مختبر التحليالت الطبية و قسم املستعجالت ثم  

صيدلية املستشفى وقسم الوالدة.
   وحسب الورقة التقنية املقدمة لوزير الصحة من طرف إدارة مستشفى بن باجة مبدينة 
تازة، فقد استبشر الوزير خيرا مبستقبل املؤسسة االستشفائية بالنظر للمستوى العالي 
في اخلدمات االستشفائية املقدمة ، حيث بلغ بلغ عدد النزالء   مبستشفى بن باجة برسم 
السنة املاضية حوالي 29 ألف نزيل من مجموع 72 ألف من الوافدين على قسم املستعجالت  
حاالت   1300 منها   6400 مجموعه  ما  ال���والدات  ع��دد  بلغ  كما  املائة  في   5،3 بلغ  مبعدل 

قيسرية   
  

ضبط 58 حالة غش 
بامتحانات 

الباكالوريا بإقليم تازة
 

أفاد بالغ لنيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم تازة أنه مت 
ضبط 58 حالة غش على املستوى اإلقليمي، 40 منها تتعلق 
باستعمال الهاتف النقال والوسائل اإللكترونية و18 حالة 

عبارة عن استعمال وثائق غير مسموح بها.
األول،  باليوم  22 حالة  ، عن تسجيل  البالغ  ذات  أشار  و 
24 باليوم الثاني و 12 حالة باليوم الثالث و األخير من 
يونيو  لشهر  العادية  ال��دورة  برسم  الباكالوريا  االمتحان 

.2012
و ذَكر البالغ، إلى أن عدد املترشحن بلغ هذه السنة بنيابة 
و  العلمية  املسالك  في  ومترشحة  مترشحا   8243 ت��ازة، 
األدبية والتقنية، من بينهم  2411 مترشحا)ة( حًرا، موزعن 
في  الغيابات  نسبة  بلغت  فيما  لالمتحان،  مركزا   17 على 

صفوف االحرار   %46.
> عادل فهمي

قنطرة وادي االربعاء 
تنذر بالكوارث

 وتهدد حياة املواطنني 
وفاس  ت��ازة  بن  الرابطة  االرب��ع��اء  واد  قنطرة  أصبحت 
مت  القنطرة  فهذه    ، بها  مير  من  كل  على  خطرا  تشكل 
أي  تعرف  لم  ومنذئذ  الفرنسي  االستعمار  اب��ان  بناءها 
إصالح أو ترميم السيما وأن آثار االنهيارات املتتالية في 

جنباتها وسقفها بادية للعيان .
قنطرة واد االربعاء مير منها يوميا أكثر من الف  وسيلة 
نقل من سيارات وشاحنات و وحافالت... ال سيما وأنها 

تعد حلقة وصل بن غرب املغرب وشرقه.
ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  ت��وج��د  ال��ت��ي  ال��ق��ن��ط��رة  ه���ذه  مستعملي 
ال��وط��ن��ي��ة رق���م 6 وب��ال��ض��ب��ط ب��ت��راب اجل��م��اع��ة ال��ق��روي��ة 
التي  املسؤولة  اجلهات  تدخل  ينتظرون  مرزوقة   لباب 
ل��م حت��رك ساكنا رغ��م ع��ش��رات ال���ن���داءات وال��ع��دي��د من 
يهدد  ال���ذي  اخل��ط��ر  ح��ج��م  ،ورغ����م  الصحفية   امل��ق��االت 
يغامرون  ال��ذي  املواطنن  ارواح  وك��ذا  السائقن  حياة 
 للعبور للضفة األخرى في قضاء مصاحلهم اليومية   .

 

 



من 1 يونيو إلى 15 منه 2012إخبارية وطنية تصدر من تازة

ال��ف��ت��ح ال��ع��رب��ي اإلس���الم���ي لبالد 
كان يسمى  ما  أو   ( األقصى  املغرب 
مبوريطانيا الطنجية إبان االحتالل 
الروماني فالوندالي ثم البيزنطي  ( 
استغرق من العرب املسلمن الكثير 
واملال   والرجال  الوقت  واجلهد  من 
وت�����راوح ه���ذا األم����ر ب��ن احل��م��الت 
العسكرية اخلاطفة أو املنظمة وبن 
ضد  البربر  ش��ي��وخ  م��ع  التحالفات 
البيزنطين أو مع هؤالء ضد أولئك 
مضطربا  السياسي  الوضع  وكان   ،
متجاذبا بن البربر والروم وقد  عانى 
استغالل  م��ن  كثيرا   ال��ب��الد   سكان 
ال  كانوا  الذين  البيزنطين  وبطش 
البالد  سوى مزرعة  ي��رون في هذه 
وزيته     الزيتون  بإنتاج  غنية  خلفية 
، غ��ي��ر أن األم���ر ل��م ي��ك��ن أي��ض��ا من 
السهولة مبكان أمام الفاحتن اجلدد  
الفتح حوالي  عملية  استغرقت  إذ   ،
نصف قرن من الزمن وأزيد من  80 
سنة على صعيد شمال إفريقيا ككل  
ولم تتم إال بشكل تدريجي حيث توج 
األمر بفتح األندلس بواسطة جيش 
مغربي بربري في اغلبه حتت قيادة 
يعترف   ... هجرية   92 سنة  عربية 
فوانوVIONOT في تقريره املفصل   
 TAZA ET LES" وغياثة  ت��ازة   "
امل��ؤرخ��ن  ي��د  أن��ه على   "   RIATA
سواهم  دون  فقط   املسلمن  العرب 
التدقيقات  بعض  معرفة  ف��ي  ب��دأن��ا 
وكان   55 " ص  املغرب  تاريخ  ح��ول 
أه�����م ال���ف���احت���ن ال����ع����رب ل��ل��م��غ��رب 
األق��ص��ى عقبة ب��ن ن��اف��ع ال��ف��ه��ري - 
زهير بن قيس البلوي  - حسان بن 
، وكاد  النعمان  وموسى بن نصير 
بعض  في  يتوقف  أن  املنظم  الفتح 
و  البربر   مقاومة  بسبب  الفترات 
املنطقة  وبعد  التضاريس  صعوبة 
القيروان  )  أي  االنطالق  قاعدة  عن 
ال��ع��رب على حوض  أط��ل��ق  م��ن هنا 
م��ل��وي��ة وم���ا ب��ع��ده ن��ع��ت  " امل��غ��رب 
" املغرب  ل��ه ع��ن   األق��ص��ى " متييزا 
املغرب   " و   " اجل��زائ��ر   "  " األوس���ط 
 )  " تونس   " افريقية   " أو   " األدن���ى 
بحيث اضطر العرب إلى االنسحاب 
 64 سنة  بالقيروان  قاعدتهم  نحو 
هجرية  ثم عاودوا الزحف من جديد 
إلى أن استتب لهم األمر في األخير 
فتوحد العرب والبربرمعا  حتت راية 
اإلسالم  ، ولن نتعرض حلمالت الكر 
من  وكل  املسلمن  العرب  بن  والفر 
ليس  والبربرألنه  البيزنطين  الروم 
موضوعنا هنا  وإمنا الذي يهمنا هو 
الفاحتن  من  املنطقة  قبائل  موقف  
اجلدد  ودورح��وض ايناون في هذا 
أغلب احلمالت  أن  ، وال شك  املجال 
ذاك  أو  اجلانب  ه��ذا  من  العسكرية 
قد مرت بحوض ايناون ومن منطقة 
البيزنطية  املقاومة  بأن  ،علما  ت��ازة 
شملت  فيما  السواحل  على  تركزت 
الداخلية   املناطق  البربرية  املقاومة 
وف���ي إح���دى ه���ذه احل��م��الت واص��ل 
القائد العربي عقبة بن نافع اندفاعه 
داخل عمق البالد رغم نصيحة أبي 
قبيلة  أن  ب��اع��ت��ب��ار  دي��ن��ار  امل��ه��اج��ر 
أوربة البرنوسية  ) كما كان ينعتها 
أسلمت    ) القدامى  العرب  املؤرخون 
وليس   " كسيلة   زعيمها  وأس��ل��م   ،
يبدو   ( غ��زوه��ا  إل��ى  يدعو  م��ا  هناك 
العدد  كثيرة  قوية  قبيلة  كانت  أنها 
 ، ينتصح   أن  عقبة  فأبى   ) والعدة 
م��ن طريقه  ان��ح��رف  أن  ي��ل��ب��ث  ول���م 
الداخلي نحو الساحل  ، وعبر ممر 
تازة ، ثم أوغل جتاه طنجة  " ) كتاب 
املغرب الكبير " العصر االسالمي " د 

عبد العزيز سالم " ص 224/225 ( 
بعد  ودرعة  نحوتامسنا  عقبة  أوغل 
ذلك ثم السوس األقصى حيث سجل 
بفرسه  الشهير  م��وق��ف��ه  امل���ؤرخ���ون 
ع��ل��ى ش���اط���ئ احمل���ي���ط األط���ل���س���ي ، 
واستعداده لفتح ماوراء هذا احمليط  
!!!! لكنه سيؤدي ثمن اهانته لكسيلة 
زعيم البربر الذي انقلب على العرب 
وحتالف مع الروم  ، ومتكن كسيلة 
من  البربروالروم  من  كثيفة  بجموع 

ع��دد من  م��ع  ه��زم عقبة  وقتله 
تناقص  ، مستغال  أصحابه 

العربي  اجل��ي��ش  أع����داد 
معظمه  مت��رك��ز  ال����ذي 

ب���ال���ق���ي���روان وذل����ك  
تهودة  معركة  ف��ي 
ج�����ن�����وب ش���رق���ي 
ب��ج��اي��ة ب��امل��غ��رب 
نهاية  األوس�����ط  
هجرية   63 سنة 
ف���ان���ت���ه���ت ب��ذل��ك 
امل��رح��ل��ة األول����ى 
ل��ل��ف��ت��ح ال��ع��رب��ي 

للمغرب   اإلس��الم��ي 
، ومم���ا ي��ش��ار إل��ي��ه 

إلى  ينسب  أن كسيلة 
قبيلة أوربة من البرانس 

امل���دن  س���ك���ان  ال���ب���رب���ر  أي 
متييزا لهم عن البربر البتروهم  

ال��ب��وادي ال��رح��ل و احملتمل  س��ك��ان 
كسيلة  ع��الق��ة  ت��ك��ون  أن  ل��ه��ذا  تبعا 
وثيقة مبمر تازة وحوض ايناون وال 
قبيلة  تكون   أن  الكثيرون  يستبعد 
شمال  املستقرة  احلالية  ال��ب��ران��س 
التجمع  ذل��ك  م��ن  ف��رع��ا  ت���ازة  مدينة 
القبلي الكبير بدليل استمرار وجود 
فرع قبلي باملنطقة يطلق عليه اسم  " 
وربة " ، هذا وقد لقي كسيلة بدوره 
ال��ه��زمي��ة ع��ل��ى ي��د ق��ائ��د ع��رب��ي آخ��ر 
ه��و زه��ي��ر ب��ن قيس ال��ب��ل��وي ف��الذت 
أشرفت  حتى  شرقا  بالفرار  قبيلته 
على ملوية وقد يرجع أولى استقرار 
هذه  إلى  االيناونية  باملنطقة  ألوربة 
الفترة بالذات ) عبد الرحمان املودن 
.. ".ص58(  اي��ن��اون  قبائل ح��وض   "
وفي كل األحوال  بعد مرحلة موسى 
بن نصير عم اإلسالم كل ربوع البالد 
كما يذهب إلى ذلك املؤرخون العرب 
واليعقوبي  ك��ال��واق��دي  وامل��غ��ارب��ة 
والناصري وابن عبد احلكم و يسلك 
نفس االجتاه املؤرخ الفرنسي شارل 
تاريخ   " كتابه  في  جوليان   ان��دري 

افريقيا الشمالية  اجلزء 2 " ص33 
بعض  ف��ي  التشكيكية  ن��ب��رت��ه   رغ��م 
إف��ادات املؤرخن العرب حيث يقول 
"ولقد فرض موسى الدين اإلسالمي 
ف��ي ح���زم ش��دي��د ع��ل��ى ه���ذه القبائل 
املسيحية أو اليهودية املنصرفة غالبا 
إلى عبادة الطبيعة ) كذا ( " ويقصد 
من القبائل فيما يقصد مكناسة التي 
اس��ت��وط��ن��ت وس��ط 
وخاصة  البالد 
منطقة تازة 

الرحمان  عبد  وي��رج��ح  واألح�����واز.، 
املودن أن سكان الناحية شاركوا في 
العربي  الفتح  أعقبت  التي  الثورات 
عسف  على  للمغرب ضدا  اإلسالمي 
دخل  أن  بعد  واس��ت��ب��داده��م  ال���والة 
أفواجا   الله  دين  في  السكان  ه��ؤالء 
بقيادة  ث����ورات اخل����وارج  وخ��اص��ة 
 ( املطغري  ميسرة  ال��ق��ي��روان  سقاء 
( والتي استمرت  121 هجرية  سنة 
ح��ت��ى مت��ك��ن ال��غ��رب اإلس���الم���ي من 
االس��ت��ق��الل ال��س��ي��اس��ي ع��ن امل��ش��رق 
بني   – ال��رس��ت��م��ي��ون   – االغ��ال��ب��ة   (
ثم  واحلماديون  الزيريون   – م��درار 

األدارسة (.
إن إقبال جزء هام من قبائل حوض 
الدعوة  على  ت��ازة  ومنطقة  اي��ن��اون 
 – س��درات��ه   – ) مغيلة  االدري��س��ي��ة  
غياثة وغمارة ( قد يعود  مكناسة – 
في جزء منه حسب املودن إلى النزعة 
االستقاللية عن الشرق هذه املرة بعد 
أن ظهرت إزاء البيزنطين ولكن مع 

والتعريب  اإلس���الم  عنصر  اع��ت��ب��ار 
وهذا  املنطقة  شمل  الذي  التدريجي 
ي��دل أي��ض��ا إض��اف��ة إل��ى م��ا قيل عن 
أوربة   قبيلة  األول من  إدريس  زواج 
يدل على تعلق ما بال البيت النبوي  
) أي عامل النسب الشريف ( الشيء 
، بل تأسست  الذي استمر بعد ذلك 
السعدية   ال��دول��ة  هما  دول��ت��ان  عليه 
وال���دول���ة ال��ع��ل��وي��ة ،وامل����ع����روف أن 
ادريس األول حل مبنطقة تازة سنة 
174 هجرية  " وهو موضع من أعمال 
بني العافية  "كما اورده البكري في 
ونقله   118 ص  وامل��م��ال��ك  امل��س��ال��ك 
مقالته  في  السعداني   اللطيف  عبد 
" ادري��س اإلم��ام منشئ دولة وباعث 
دعوة " مجلة كلية االداب – فاس 
– 1980 / 1981ومع كل هذا 
ت��ع��ددت ح��م��الت ادري��س 
ب��ق��اي��ا  ض����د  األول 
اليهودية واملجوسية 
ب��أع��ال��ي  املتحصنة 
جبال غياثة  املنيعة 
املناطق  إل��ى  إض��اف��ة 
ال����ش����رق����ي����ة وح���ت���ى 
وف��اة  وب��ع��د   ، تلمسان 
والية  آلت  الثاني  ادريس 
ت�����ازة وال��ق��ب��ائ��ل احمل��ي��ط��ة 
وهنا  داوود   اب��ن��ه  إل���ى  ب��ه��ا 
لتازة  سياسيا  الفعلي  الدور  يبدأ 
الدولة  تدهور  مع  السيما  ومكناسة 
االدري��س��ي��ة وب����روز  ال��ت��ج��اذب على 
املنطقة شرقا وغربا حيث ظهرت مرة 
أخرى األهمية االستراتيجية للموقع 
مع استيالء مصالة بن حبوس زعيم 
مكناسة على تازة فاصبحت مقترنة 
بها ثم مبوسى بن أبي العافية ) كان 
من  وكل  التسول  قبيلة  على  حاكما 
(ال��ذي ه��زم بقايا  ت��ازة واجرسيف  
الدولة االدريسية  وكان في املرحلة 
األولى مواليا للفاطمين  مبصر ضد 
على  سيطر  ث��م  باألندلس  األم��وي��ن 
فاس لفترة معينة فأصبح سيدا للبالد 
بدون منازع فكان أن حول  والءه إلى 
دولة األموين باألندلس وبعد وفاته 
انقسمت مملكته بن أبنائه وضعفت 
مكناسة تدريجيا حتى متكنت قبيلتا 
م���غ���راوة وب��ن��ي ي��ف��رن ال��زن��ات��ي��ت��ان  
كل  ف��ي  امل��وق��ف  على  السيطرة  م��ن 
م��ن ف��اس وت���ازة خ��الل ه��ذه الفترة 
املضطربة من تاريخ املغرب األقصى 
الهجرين  واخلامس  الرابع  )القرن 
مع  ومب��وازاة   ) 10و11امليالدين   /

غياثة  ب��دأت  مكناسة  تدهورقبيلة  
الزحف شماال باجتاه تازة وحوض 
تبقى  ما  دافعة شيئا فشيئا  ايناون 
نحو  م��ك��ن��اس��ة  قبيلة  ج��ارت��ه��ا  م��ن 
من  ذل��ك  يتضح  كما  أيضا  الشمال 
في   VOINOTفوانو اف���ادة  خ��الل 
وملا  ص61   " وغياثة  ت���ازة   " كتابه 
اس��ت��ول��ى ي��وس��ف ب��ن ت��اش��ف��ن على 
تازة سنة 1074 م 468 هجرية ورغم 
األض��واء  منها  خطفت  تلمسان  أن 
نوعا ما  ، فان املرابطن قد حتركوا  
امل��ؤرخ  يقول   – املغرب  من صحراء 
واجتهوا   "    - التازي  الهادي  عبد 
إلى تازة ألنهم يعرفون أنها البوغاز 
البري  الوحيد الذي سيوقف زحف 
البالد  على  التسلط  في  الطامعن  
" م��ق��ال " ف��ي ت��اري��خ ت���ازة "م��ج��ل��ة " 
1984 ص51  أكتوبر   " دع��وة احلق 
اجلسيمة  األح����داث  ك��ل  خلفت  لقد 
حوالي  املنطقة  على  تعاقبت  التي 
الزمن إلى حتوالت  قرن ونصف من 
إلى  أدت  كبيرة  ومجالية  سكانية 
اختفاء قبائل ومجموعات بشرية  ) 
كقبيلة مكناسة التي لم يبق منها إال 
فرعان صغيران في النهاية وتقلص 
فرع وربة واندثرت  سدراتة ومديونة 
او انتقلتا إلى أماكن أخرى ( وظهور 
أخ�����رى ع��ل��ى امل���س���رح ال��ت��اري��خ��ي 
واستقواؤها كغياثة والتسول إضافة 
كبني  العربية  الهجرات  تأثير  إل��ى 
سليم وبني هالل ، احتاج املرابطون 
ت��ازة  ومنطقة  واي��ن��اون  ف��اس  لفتح 
إلى ست سنوات من الصراع وحيث 
كان  الفاطمين  م��ع  ت���ازة  حلف  إن 
فقد  آنية   وبدوافع مصلحية  مؤقتا 
وضعت املدينة يدها في يد املرابطن 
– يؤكد التازي في نفس املقال ص51 
– لتستانف املسيرة التي دشنتها مع 
اإلمام إدريس ومع ابنه اإلمام داوود 
" على هذا النحو دخلت  بن إدريس 
تاريخية  م��رح��ل��ة  ومنطقتها  ت���ازة 
ج��دي��دة مت��ي��زت ب��وج��ود أول دول��ة 
راية  حتت  البالد  في  قوية  مركزية 
وستعرف   ، املالكي  السني  اإلس��الم 
نفس املنطقة حتوالت أخرى جسيمة 
واالضطراب  الصراع  فترات  كل  في 
وأي��ض��ا امل��ج��اع��ات واألوب���ئ���ة التي 
أع��ادت في كل مرة تشكيل اخلارطة 
واملعيشية  والسكانية  السياسية 
للمنطقة ، نذكر هنا فترة الصراع بن 
املوحدين واملرابطن واحلروب التي 
جرت بن املوحدين وأمراء بني مرين 
اجلنوبية  الصحراء  من  الصاعدين 
اجل��ارف  الطاعون  وأيضا  الشرقية 
القرن  التي عصفت مبغرب  واألزم��ة 
749 هجرية   ( الرابع عشر امليالدي 
الزياني  املريني  ال��ص��راع  وف��ت��رة   )
بن  الطاحنة  واحل����روب  بتلمسان 
حيث  اجلزائر  وعثمانيي  السعدين 
منها  لكثير  مسرحا  ت��ازة  مم��ر  ك��ان 
وأخ���ي���را ف��ت��رات االض���ط���راب خ��الل 
إلى  العلوية  وصوال  الدولة  عصور 
فتنة اجلياللي الزرهوني " بوحمارة 
" وف��ت��رة احل��م��اي��ة ث��م االس��ت��ق��الل ، 
لنستطيع بناء على ما سبق أن نؤكد 
نفس  في  استنتاجا بسيطا وعميقا 
الوقت وهو أن تازة ومنطقتها عرفت 
بشكل  تاريخين  وج��زر  مد  حركات 
لم تعرف له مثيال اي منطقة اخرى 
من املغرب بسبب ما سبق أن ذكرنا 
واجلغرافية  ال��ت��اري��خ  جدلية  ح��ول 

بتازة واألحواز.

عبداإلله بسكمار
  صحافي و قاص )تازة(

مـــــــن  تاريخ    تــــــــازة..
 الظلـــــم الصـــــــــارخ: االستقالليـــــــــة ....احلريـــــــة - ج 4 

قبائل حوض  من  ه��ام  ج��زء  إقبال  إن 
اي���ن���اون وم��ن��ط��ق��ة ت�����ازة ع��ل��ى ال���دع���وة 
االدريسية  ) مغيلة – سدراته – مكناسة 
– غياثة وغمارة ( قد يعود في جزء منه 
االستقاللية  النزعة  إل��ى  امل���ودن  حسب 
ع��ن ال��ش��رق ه���ذه امل����رة ب��ع��د أن ظهرت 
إزاء البيزنطين ولكن مع اعتبار عنصر 
اإلسالم والتعريب التدريجي الذي شمل 
املنطقة وهذا يدل أيضا إضافة إلى ما قيل 
أوربة   قبيلة  األول من  إدري��س  عن زواج 
 ( النبوي   البيت  يدل على تعلق ما بال 
أي عامل النسب الشريف ( الشيء الذي 

استمر بعد ذلك 
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غالف رواية قبة السوق لأستاذ عبد اإلله بسكمارقبة 
اإلله  أبدع األستاذ عبد  تازة،  ذاكرة مدينة  السوق، 
أح��داث��ه��ا  ورص���د  حركيتها  جتسيد  ف��ي  بسكمار 
والكشف عن الهشاشة والعيش اليومي املترهل، في 
فضاء زمني ومكاني، والذي له بالطبع خصوصياته 
واملكانية  الزمنية  بالسيرورة  املرتبطة  ومميزاته 
وهي  األستاذ  أثارها  حارقة  أسئلة  املذكورة،  للقبة 
وتبقى  معها،  ونتاعيش  نعايشها  الزل��ن��ا  ب��ال��ك��اد 
اإلجابة عنها معلقة إلى حدود اآلن.رواية قبة السوق 
رصد من خاللها األستاذ سيرة املكان والشخصيات 
على خلفية تاريخية أخذت ابعادا اجتماعية كاشفة 
والطبيعة  والتقاليد،  العادات  من  كثيرة  لتفاصيل 
اإلن��س��ان��ي��ة.ق��ب��ة ال��س��وق دخ��ل��ت ال��ت��اري��خ ال��روائ��ي 
لوحة  ف��ي  ال��ك��ات��ب  واس��ع��ة، شخصها  ب��واب��ة  عبر 
فسيفسائية أنيقة وبراقة، كانت له جواز مرور إلى 
عالم مليئ باحلكايات والتفاصيل والصخب، عكس 
ما يجري في األحياء الهادئة املستقرة، حيث صاغ 
ألن  ذل��ك  أهله  عالية،  وم��ه��ارة  بحرفية  شخصياته 
يحتل الريادة  في مصاف الروائين الكبار.تتزاحم 
تداعياتها  تاركة  القبة  في  وتتسارع  إذن  األح��داث 
على الصديق الشخصية األقوى في الرواية، وعلى 
السالم  وال��س��ي عبد  وع��ب��د اخل��ال��ق،  ال��ه��ادي  عبد 
السبيع وقدور بن سليمان  وكنزة وفاطمة، واملعلم 
وبوبكر السوسي، وعزوز املغراوي واحميدة لعور 
متثل  شخصيات  وه��ي  كثير.  وغيرهم  والشريفة، 
رموز قبة السوق طبعا، وحتمل على أعتاقها أكواما 
من الالءات واآلهات تطمح إلى الوصول إلى آليات 
متكنهم من حياة إنسانية كرمية، لكن دون جدوى.
أح��داث  ي��س��رد علينا  الكاتب وه��و  أن  م��ن ش��ك  م��ا 
استرجاع  إلى  حميمية  دعوة  يدعونا  السوق،  قبة 
الظرفية  عايشوا  الذين  أولئك  خصوصا  ال��ذاك��رة، 
التي تؤرخ لفترة السبعينات والثمانينات من القرن 
املاضي، باإلضافة إلى اللمسة اإلبداعية واجلمالية 
تناوله  ف��ي  األس��ت��اذ  قلم  بها  ال��ت��ي متيز  واجل���رأة 
األحداث والشخصيات، وهذا مكنه من توسيع أفق 
إبداعه على اعتبار ان اجلرأة ال تفسد الفن وال تسمم 
مستعارة،  أسماء  لها  اختار  شخصيات  ال��رواي��ة. 
اإلبداعي  العمل  ومميزات  معايير  من  بالكاد  وهي 
يعشق  ال���ذي  وال��ف��ع��ال.ال��ص��دي��ق  ال��ه��ادف  املتميز 
القبة حتى النخاع من خالل حبه للمقالة وللدوائر 
االسفنجية والدائرية، كنا نلحظه وهو وراء مقالته 
يدندن على أنغام محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، هذا 
احلس الذي كان يعطيه زخما من احليوية والنشاط، 

هذه  ودع��اب��ة.  متعة  م��ن  تخلو  ال  ب��روح  مشفوعن 
الريادة  إلى احتالل  اخلصوصيات، أهلت الصديق 
في مجريات األحداث لقبة السوق مكنت سلعته من 
النفاذ واإلقبال عليها من قبل رواده الذين كنا نراهم 
مصطفن صباح مساء أمام دكانه. عبد اخلالق ذو 
البشرة القمحية املرتبط باملعرفة األكادميية، بالرغم 
ف��ي سن  ال��دراس��ة  م��ن ح��داث��ة سنه، وانفصاله ع��ن 
مبكرة، متكن من حتويل دكانه إلى خلية نقاش أفكار 
كانت وديكارت وماركس ولنن وإسبينوزا وغيرهم، 
حيث كان يجادل ويبرع في ذلك، مستعمال أسلوب 
اإلقناع والتأثير في ثلة من رجال التعليم واملثقفن 
باملدينة حيث استطاع هذا األخير وفي ظرف وجيز 
بفضل الكفاءة التي امتلكها للتأثير على نفسه. أفل 
جنمه في سن مبكرة مع األسف الشديد وهو ما لم 
يذكره األستاذ في روايته رمبا سيأتي ذلك في اجلزء 
الطموح  ال��ش��اب  اخل��ال��ق  ال��رواي��ة.ع��ب��د  م��ن  الثاني 
دكانه  على  تتهافت  ك��ان��ت  ال���ذي  احمل��ي��ا،  اجلميل 
احلسنوات كذلك من أجل نسج عالقة غرامية معه 
الشيء الذي كان يعارضه الصديق جملة وتفصيال، 
على مرآى ومسمع املارة ويهدده بتسريحه وإغالق 
دكانه.لم يكن يخلو وقت الذروة، ونحن جنوب قبة 
تتسلل  كانت  حيث  القصب  أسقفة  حت��ت  ال��س��وق 
حارقة.  غالالت  في  رؤوسنا  وتلسع  الشمس  أشعة 
تطرق آذاننا صيحات املتسولن والباعة املتجولن، 
املاء، ومعاكسي  والنشالن ونقرات أجراس بائعي 
يتدافعون  وهم  واللصوص،  والشحاذين  الفتيات، 
مخترقن ومنسلن بن عباب البشر، الذي كان يكثر 
عددهم في هذه اللحظة من النهار، إضافة إلى بهارات 
األطعمة وأريج احلالقة وعطر التوابل وبراز البهائم 
ذو الرائحة النتنة ورائحة دهان األحذية الذي كان 
يعبق مدخل قبة السوق، وأغاني أم كلثوم ومحمد 
عبد الوهاب واسمهان…هي أحداث واقعية إذن أبرز 
األستاذ عبد اإلله بسكمار في جتسيدها ومتثيلها، 
وفي نفس اآلن يدعونا إلى استرجاع الزمن النقي 
هي  الكاتب،  مع  سويا  عشناه  عمرنا  من  اجلميل، 
حلظات حميمية حفزتنا بطعم حياة متفائلة دفعتنا 
مستقبلية،  حل��ظ��ات  م��ن  تبقى  م��ا  اس��ت��ك��م��ال  إل���ى 
اللحظات التي عشناها مع الكاتب بالقبة هي حلظات 
التيه وإطالق العنان خليال مفعم بانتظارات جميلة 
وبراقة حلظات مفعمة بالتفاؤل واإلقبال بنهم على 
احلياة.قبة السوق أراد لها صاحبها أن تكون ركحا 
حقيقيا منفتحا على املجتمع بكل حركيته، االنفتاح 
كانت  والتي  معضالته،  وعلى  املغربي  القاع  على 

لذلك برع  الكاتب تقريبا.  زئبقية في كل توصيفات 
األستاذ في وضع سيناريو محبكا وإخراجا بارعا 
واقعية  تراجيديا  من  تخلو  ال  وممثليه،  بتقنياته 
امل��ق��ام��ات  ت��ن��اس��ب  بسيطة  بلغة  أح��ي��ان��ا  ص��ادم��ة، 
لي  ينعل  “الله  األس��ت��اذ  تناولها  التي  واألح����داث 
أخراك أولد حلرام” لغة تتماشى مع املعاش اليومي 
الذي  البسيط،  امل��واط��ن  بآهات  امل��ه��ووس  املترهل 
واخلصاصة  ال��ي��د،  قصر  ف��رط  م��ن  باستمرار  يئن 
الكاتب  واحلاجة في كل هذا وذاك تطفو شخصية 
بالنكتة  املفعمة  املرحة،  الشخصية  السطح،  على 
والدعابة واحلميمية، لذلك برع األستاذ وتألق إلى 
حدود التفوق في رصد حركية مجتمع مصغر بكل 
أمانة وصدق، مبا في ذلك تشخيص احلالة العائلية 
وفي منط  األك��ل،  وفي  النوم  في  عاداتها  للصديق، 
التازية.  العائلية  األسر  باقي  مع  وتفاعلها  العيش 
شخصية  مينح  كان  واجللباب  الوطني  الطربوش 
القبة  في  نظيره  قل  ووق���ارا  خاصة  هبة  الصديق 
وأثناء سفره.عن الصديق ال تنام أيضا في توجيه 
بالقرار  وان��ف��راده  مصلحتهم  على  والسهر  األبناء 
دون غيره على اعتبار أنه هو الشخصية احملورية 
في األسرة املمتدة املنتجة، والتي لم يعد لها وجود 
الصديق  مزاجية  النووية.  األس��رة  ظل  في  حاليا 
وعدم اتزانها تتحكم فيها عوامل كثيرة، كالتصدع 
لذلك  لوالديه،  الزوجية  العالقة  عرفته  الذي  املبكر 
كان مضطرا لتحمل أعباء جسام جتاه مرزاق الذي 
انفصلت  بدورها  التي  وفاطمة  م��رة،  غيرما  ت��زوج 
عنه وتزوجت هي بدورها في حي أشرقين او بني  
كلبون، إضافة إلى حتمل أعباء أبناء الكاملة، ناهيك 
عن مشاكل عبد الهادي وعبد اخلالق، ومستخدميه 
أزبد  م��رة  ما  غير  السوق.  قبة  في  معه  املتعاونن 
زال  ما  ه��ذا  التالفة  أول��د  واندبتو  “أويلي  وأرع��د. 
في  الدكان  فتح  في  قرطابو  يتأخر  شاخر”، حينما 
تناول  في  وسخريته  الكاتب  دعابة  الزبناء.  وج��ه 
أح����داث وم��واض��ي��ع ق��ب��ة ال��س��وق، ه��ي ب���دون شك 
بدورها  وال��ت��ي  الصديق  شخصية  م��ن  مستوحاة 
وب��ال��رغ��م م��ن امل��ع��ان��اة ال��ت��ي جتمت ع��ل��ى ص���دره، 
املتعة  من  هامشا  آلخر  من حن  لنفسه  يخلق  كان 
في  وفرقته  السبيع  املعلم  حضور  ف��ي  وال��ف��رج��ة، 
الغيطة  نغمات  على  املدينة،  أصباح  من  صباحات 
ودقات الطبل، والتي أثرت وال شك سلبا على آذان 
الغاصن في النوم من قاطني قبة السوق. باإلضافة 
إلى هوسه بطرب امللحون وإنشاده، وتقليده لسيدة 
الطرب العربي أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وهو 

السوق،  بقبة  دكانه  في  االسفنجية  الدوائر  يعالج 
األمداح وامللحون بامتياز. “مايستر”  كيف ال وهو 
وال��رذائ��ل  االجتماعية  األم���راض  األس��ت��اذ  يغفل  لم 
التي متخر املجتمع املغربي بكل أطيافه، كالنميمة، 
نفسية  أثثت  أيضا  والكذب، وهي صفات  واحلسد 
تربطه عالقة  من  وكل  القبة،  في  الدكاكن  أصحاب 
م��ع ال��ص��دي��ق، ح��ي��ث تصله ال��ص��غ��ي��رة وال��ك��ب��ي��رة 
املجهر. طبعا حتت  ك��ان  وال��ذي  اخلالق،  عبد  على 
األوض��اع األمنية واألح��داث الساخنة التي مر بها 
قوة  وبكل  حاضرة  كانت  العربي،  والوطن  املغرب 
وأوفقير  الصخيرات،  كانقالب  الرواية  أح��داث  في 
وإخفاقات  الناصر  عبد  وموت  اخلضراء،  واملسرة 
العرب في حروبهم مع العدو الصهيوني، واملجازر 
الوحشية التي ارتكبها في الوطن احملتل فلسطن.
السوق،  قبة  رأس��ا على عقب في  انقلبت األوض��اع 
شخصياتها  اختفت  منها،  كثيرة  معالم  وامنحت 
امل��وت،  غيبها  جلها  ب��ال��رواي��ة،  ل��أح��داث  امل��ؤث��ث��ة 
مقرورة  أرك��ان  في  امل��رض،  منها  تبقى  ما  أقعد  أو 
باملدينة العتيقة، ولم تعد تفوح منها رائحة االسفنج 
واحلرائر التي كانت يعبق أريجها فضاء القبة، بيع 
دكان الصديق وعبد اخلالق، وتوارت في حملة البرق 
ذكريات جميلة، افتقدناها، ولم تعد نحتفظ بها وال 
السوق”  “قبة  الرواية  فصوص  مع  نعيشها سوى 
والتي تتماهى كثيرا في قيمتها األدبية والفنية مع 
امل��دق واللص والكالب وأوالد حارتنا  زق��اق  رواي��ة 

وخان اخلليلي لأديب املصري جنيب محفوظ.
< بوشتى بن الطالب 

قراءة في رواية “قبة السوق” لألستاذ عبد اإلله بسكمار

املناضل املدير محمد أبو عبدالله يدخل كتاب " موسوعة املقاومة"

احلركة  موسوعة   : من  اجلديد  العدد  أخيرا  صدر 
الوطنية واملقاومة وجيش التحرير باملغرب، " أعالم 
احلركة الوطنية" ) ج:2، العدد : 7( نشر املندوبية 
السامية لقدماء املقاومن وأعضاء جيش التحرير. 

م��ط��ب��ع��ة : م��ن��ش��ورات ع��ك��اظ 
– الرباط.

املتميز  العدد  هذا  جاء ضمن 
: أول ترجمة تكتب حول أحد 
املغمورين.  ت��ازة  مدينة  أبناء 
وه���و األس��ت��اذ امل��دي��ر امل��رب��ي 
أبو عبدالله  : محمد  املناضل 

.
هذا  ف��ي  ال��ب��اح��ث  عنه  كتبها 
امل����ج����ال األس�����ت�����اذ ام��ح��م��د 
فتئ  ما  الذي  الباهي  العلوي 
خبايا  ع��ن  ب��اجل��دي��د  يطلعنا 
تازة في مختلف  تراث مدينة 
املجاالت .. عن رجالها وآثارها 

وحضارتها....
وهي موسوعة تراجم الرجال 
لبلدهم  املخلصن  الوطنين 
وملكهم.. فكل من قرأها يشعر 
هذا  إزاء  واالع��ت��زاز  بالفخر 

الوطن ومناضليه.
أنها  أك��ي��د   .. ال��ت��رج��م��ة  ه���ذه 
س��ت��رد ب��ع��ض االع��ت��ب��ار لهذا 
غال  بكل  ال��ذي ضحى  الرجل 
الكثيرين  جانب  إلى  ونفيس 
من أمثاله، وذلك من أجل عزة 

واستقالل هذا الوطن.
لم يطلب أي  وعند االستقالل 
منفعة خاصة. وال حتى بطاقة 
ط��ي��ل��ة حياته  زب��ق��ي  م���ق���اوم. 
قانعا رغم ضنك العيش فرحا 
باحلرية التي أصبح ينعم بها 

أبناء هذا الشعب.
عملنا  لقد   " دائما:  يقول  كان 
لله م��ن أج��ل ه��ذا ال��وط��ن" لقد 

أعطى الكثير ولم يأخذ ولو القليل.
أختصار ما جاء في الترجمة:

إن محمد بن أحمد  أبو عبدالله ولد بتازة عام 1920 

وتابع تعليمه االبتدائي بها واجلامعي في القروين 
في  انخرط  مبراكش.  يوسف  بن  كلية  وفي  بفاس 
احلركة الوطنية ، واعتقل بفاس إثر املظاهرات التي 
بثالثة  عليه  وحكم   ، باالستقالل  للمطالبة  نظمت 
إلى  األق��دام  نافذا، وسيق مشيا على  أشهر حبسا 
سجن إمي��وزار كندر ثم إلى سجن صفرو. وعندما 
بالقروين  دراسته  متابعة  على  عزم  أطلق سراحه 
بواسطة  عليه  اق��ت��رح��وا  ب��ف��اس  الوطنين  أن  إال 
إلى مدينة  العمراني بأن يعود  األستاذ عبدالعزيز 
تازة ليفتح بها مدرسة حرة.. فامثتل لأوامر وترك 
امتحان اإلجازة والتحقق بتازة لتواجهه املصاعب 
الكثيرة من طرف إدارة املستعمر الشئ الذي جعله 

يكون وفدا من الوطنين أبناء تازة، ويتوجه 
بهم إلى الرباط حيث استقبلهم جاللة امللك 
وع��اد   . ث���راه(  الله  ) طيب  اخل��ام��س  محمد 
جاللته،  وتوجيهات  بترخيص  فرحا  الوفد 
فاحت  بتاريخ  بتازة  احل��رة  املدرسة  وفتحت 
امل��اء  ص��ب  بحي  ق��دمي��ة  ب���دار   1947 يناير 
م��ع ف��رع��ن لها ب��امل��دي��ن��ة.. وت��ول��ى األس��ت��اذ 

أبوعبدالله مديريتها.
 ، وإناثا  ذكورا  الناشئة  عليها  تقاطرت  وقد 
بالنسبة  التمدرس  في  نسبة  أعلى  وشكلت 
املؤرخ  باملغرب بشهادة  املدارس احلرة  لكل 
) جون جيمس( في كتابه : " حركة املدارس 

احلرة  في املغرب". ص 137
واستمرت املدرسة في آداء مهمتها العلمية 
ال��ت��رب��وي��ة وال��وط��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وح��ت��ى 
ال���ذي ج��ع��ل املستعمر  ال��ش��ئ  ال��س��ي��اس��ي��ة.. 
يتربص بها ، وعند أحداث اغتيال املناضل 
ق��ررت   1952 سنة  بتونس  ح��ش��اد  ف��رح��ات 
اإلدارة الفرنسية التنكيل بالوطنين فاعتقلت 
أبو  محمد  وك��ان   ، وعذبت  ونفت  وحاكمت 
عبدالله من جملة الذين أبعدوا إلى ميسور 
باحنيني  محمد   : بالوطنين  التقى  وهناك 
، ع��ب��دال��س��الم ي��ن ش��ق��رون ، ع��ب��دال��رح��م��ان 
احل���ري���ش���ي، ام��ح��م��د ب���ن س�����ودة وم��ح��م��د 
الدرفوفي.. وتتابع األحداث ، وخاللها أبعد 

20 غشت  ي���وم  امل��ل��ك محمد اخل��ام��س م��ن ع��رش��ه 
حتى  عامن  املنفى  بهذا  أبوعبدالله  وبقي   ،1953
السياسين  املعتقلن  س��راح  ب��إط��الق  األم��ر  ص��در 

أواخر سنة 1954.
على  للحصول  ال��ق��روي��ن  إل��ى  عبدالله  أب��و  وع���اد 
القروين  علماء  من  هناك  الوطنين  لكن  إج��ازت��ه 
نصحوه بأن يتمم دراسته مبراكش : فامتثل وهناك 
انخرط كذلك في تنظيم وطني حتت إسم " االنبعاث 
الفني" وحصل على العاملية في فبراير سنة 1956 
ورج����ع إل���ى ت����ازة ل��ي��س��ت��أن��ف ن��ش��اط��ه ال��س��ي��اس��ي 

والتعليمي إلى أن توفاه الله.
> امحمد العلوي الباهي
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       املنتجع اجلبلي لباب بودير بتازة،هذا املصطاف 
لتازكة  الوطني  املنتزه  يتوسط  ال��ذي  اإليكولوجي 
باالطلس املتوسط الشمالي الشرقي،كان مؤخرا على 
موعد مع تظاهرة بيئية تربوية رفيعة املستوى،يتعلق 
األمرهنا باملنتدى اإلقليمي األول لأندية البيئية،هذه 
وهذه  احلجم  بهذا  وطنيا  نوعها  من  البادرةاالولى 
مت  ال��ت��ي  املبرمجة  امل���ادة  بالنظرلنوعية  امل��ق��ارب��ة 
الوسطن  عن  املشاركة  األندية  عدد  اعتمادها،وكذا 
ال���ق���روي واحل��ض��ري.ال��ت��ظ��اه��رة ال��ت��ي اخ��ت��ي��ر لها 
النيابة  البيئة،نظمتها  التلميذ)ة(صديق)ة(  كشعار: 
االقليمية لوزارة التربية الوطنية بتعاون مع أطراف 
أخرى معنية ومجاورة للمسألة البيئية،حتديدا هنا 
املديرية اجلهوية للمياه والغابات،املندوبية االقليمية 
اسهامات  ال��ى  باالضافة  وال��ري��اض��ة،ه��ذا  للشبيبة 
بودير. لباب  والقروية  لتازة  احلضرية  اجلماعتن 
العاملي  باليوم  احتفاليتها  ال��ى  باإلضافة  امل��ب��ادرة 
مبرمة  شراكات  جملة  أجراة  اجل  من  للبيئة،جاءت 
عمومية  اط��راف  وع��دة  الوطنية  التربية  وزارة  بن 
معنية،كماهواحلال بالنسبة ملؤسسة محمد السادس 
والغابات. للمياه  السامية  البيئة،املندوبية  حلماية 
تنفيدا  ك��ذل��ك  ج��اء  وال���ذي  البيئية  األن��دي��ة  منتدى 
التداولي والذي مت  املنتدى  املنبثقة عن  للتوصيات 
فقراته  بالرباط،مأت  األخير  ابريل  نهاية  تنظيمه 
كل  والترفيهية  التربوية/التحسيسية/العلمية 
لباب بودير،وكل  الطبيعي  الفضاء  جنبات وأطراف 
والعشرون  السابع  األح��د  ليوم  الزمنية  املساحة 
صباحا  الثامنة  الساعة  األخ��ي��ر،م��ن  شهرماي  م��ن 
والى غاية السادسة مساء.وكان قد أعطى ال،نطاقة 
االقليمي  البيئية،النائب  التظاهرة  لهذه  الرسمية 
للوزارة ذ.احمد املريني،من خالل كلمة باملناسبة بعد 
حتية العلم والترديد اجلماعي للنشيد الوطني،كلمة 
توجه بها إلى حوالي الثالثمائة مشارك من االطفال 
األطوارالتربوية  مختلف  عن  املتمدرس  والشباب 
وامل���ؤس���س���ات ب��ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام واخل����اص،ه����ذا 
املرافقن  املؤطرين  االساتذة  من  عدد  الى  باالضافة 
معبرمن  األط��رواألع��وان(،وع��دد  من  واملنشطن)160 
املناطق  ك��ل  ع��ن  البيئي  امل��دن��ي  املجتمع  م��ك��ون��ات 
ل��الق��ل��ي��م.ك��ل��م��ة االف��ت��ت��اح ه��ات��ه مت فيها  ال��ت��اب��ع��ة 
وراء  كانت  التريوية،والتي  استحضاراخللفيات 
هذه التظاهرة البيئية االقليمية،كذلك ما توجد عليه 
األندية البيئية داخل املؤسسات من دينامية مشجعة 
ومن تراكمات لأنشطة الداعمة للتحسيس وللتوعية 
بال  تشغل  باتت  التي  األخيرة  البيئة،هذه  باملسألة 
الى  احلاجة  ودوليا،وبالتالي  وطنيا  العام  ال��رأي 
تظافر جهود اجلميج من اجل بيئة سليمة وإرث بيئي 
ومعها  التعليمية  املؤسسات  ذل��ك  في  مستدام،مبا 
األطفال والشباب املتمدرس،هذه األطراف التي تعلق 
املوعد  اعتبر  املنتدى  اآلمال،رئيس  الكثيرمن  عليها 
هذه التظاهرةذات الطابع االقليمي،هواالشتغال في 
اطارالقرب والتشاركية،من اجل قيم وسلوكات بيئية 
التوجه  ينبغي  مبا  شعوراوسع  اجل  حقيقية،ومن 
استغالل  الطبيعية،ومن  ل��ل��م��وارد  حماية  م��ن  ب��ه 
اجليدة.  واحلكامة  املستدامة  التنمية  على  يقوم 

للتربية  اجلهوية  مديراألكادميية  بوسباع  ذ.حلسن 
افتتاح  حضراشغال  باحلسيمة،والذي  والتكوين 
هذا املنتدى،وجه كلمة معبرة باملناسبة حتدث فيها 
ملجموع املشاركات واملشاركن عن اهمية املبادرة،عن 
األسلوب املعتمد في مقاربة املسألة البيئية ميدانيا 
به  تسهم  ان  ميكن  ما  كمختبر،وعن  الطبيعة  وف��ي 
لفائدة املتمدرسن،مثل هذه امللتقيات املفتوحة على 
للبيئة،والتي  بالنسبة  احل��ال  كما  حيوية  قضايا 
ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  وب���رام���ج  اوراش  ض��م��ن  ت���دخ���ل 
ال��وط��ن��ي��ة.م��دي��ر األك��ادمي��ي��ة اجل��ه��وي��ة وال����ذي أبلغ 
الوطنية،وما  وزيرالتربية  السيد  حتيات  املشاركن 
التظاهرات  ه��ذه  ملثل  ه��ذه  الوصية  ال���وزارة  توليه 
مادية  ورعاية  ودعم  تقدير  من  اإلجرائية  التربوية  
ومعنوية،أشار الى ان احلفاظ على البيئة مبفهومها 
الشامل هو مسؤولية مشتركة،وان الهاجس البيئي 
امل��درس��ة  وان��ش��غ��االت  اهتمامات  دائ��م��ا ضمن  ك��ان 
املغربية،مؤكدا على ان اجلديد في هذا اإلجتاه هو 
التحسيس  عمليات  اجلهود،عبر  مضاعفة  ض��رورة 
ت��رب��وي��ا،م��ن اجل  امل��ت��اح��ة  وال��ت��وع��ي��ة وب��ك��ل السبل 
وأفيد  أهم  وحماية  الطبيعية،  للموارد  تدبيرمحكم 
ل��ل��ت��وازن��ات االي��ك��ول��وج��ي��ة.ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة لهذه 
التربوية الكبرى،وضعت مخططا  البيئية  التظاهرة 
والى  اإلنطالقة  منذ  والفقرات  لسيراألنشطة  دقيقا 
ماهو  كل  اطاراحترام  الفعاليات،ففي  إختتام  غاية 
بيئي بهذه املناسبة  وحتى يلتقط اجلميع االشارات 
البيئي،ومن  بالوسط  العناية  اهمية  ح��ول  االول��ى 
للنداءات  مرافقة،استجابة  بيئية  سلوكيات  اج��ل 
الصادرة عن عدة اطراف معنية،واجلميع من الدول 
للبيئة.مت تخصيص مساحة  العاملي  باليوم  حتتفل 
بودير،إلستقبال  ب��اب  مصطاف  مدخل  في  واسعة 
املشاركات  نقلت  التي  احلافالت  السيارات،كل  كل 
وامل���ش���ارك���ن م���ن األط����ف����ال وال���ش���ب���اب ال����ى ه��ذا 
كلم   1 حوالي  بعد  على  الولوج  من  املنتجع،ومنها 
ونصف من الفضاء الذي مت إعداده لهذه اإلحتفالية 

ال��ت��رب��وي��ة،ف��ي إش���ارة ال��ى ان��ه م��ن ع��وام��ل اإلخ��الل 
النقل  تكنولوجيا  ضغط  هناك  البيئية  بالتوازنات 
وم���ا ي��ص��درع��ن ه���ذه األخ���ي���رة،م���ن أض��رارم��رك��ب��ة 
فقد  عناصرالبيئة.وعليه  ك��ل  على  سلبا  وم��ؤث��رة 
نقطة  وم��ن  موحدة  انطالقة  ضمن  اجلميع  احتشد 
بجمل  الفتات  ايقاع  األقدام،على  على  مشيا  واح��دة 
موحدة  واقمصة  بيئية  معبرة،ملصقات،اناشيد 
اجلميع  يتوزع  ان  قبل  املنتدى.هذا  شعار  حتتوى 
محكم  بشكل  إعدادها  مت  كبرى  فضاءات  أربع  على 
بواسطة أربع جلان للتدبيراملباشر،وواحدة للتنسيق 
بن جميع األطراف كلما دعت الضرورة،فإلى جانب 
فضاء الورشات والذي توجه بالعناية الى كل ماهو 
واألعمال  االطفال،عبرالرسومات  للتعبيرعند  داعم 
العلمية  العروض  فضاء  وغيرها،هناك  التشكيلية 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة،وال��ذي وف��رم��ع��رف��ة حتسيسية  واألش��رط��ة 
لفائدة املتمدرسن املشاركن عن االبتدائي/اإلعدادي 
ثم الثانوي بشكل تدريجي وبالتناوب.فضاء املعارض 
باملؤسسات  البيئية  األندية  أنتجته  ما  على  ت��وزع 
التعليمية على امتداد السنة،ما أعدته مصلحة املياه 
مميزة  م��واد  محلية،من  بيئية  حتف  من  والغابات 
مايتعلق  لتازكة،خاصة  الوطني  املنتزه  إليكولوجيا 
الى  باالضافة  والنباتات.هذا  والوحيش  بالطيور 
م��ا اس��ه��م��ت ب��ه ب��ع��ض م��ك��ون��ات امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي 
اإلقليمي. املستوى  على  البيئي  املجال  في  الفاعل 

الفضاء ال��راب��ع واألخ��ي��ر ك��ان هو اجل��والن وإط��الع 
البيئية  اخلصوصيات  على  األطفال  من  الضيوف 
اإلرش��ادات  ومعها  التحف  احمللية،وعلى  الغابوية 
والقوانن الواجب اعتمادها عند اية ولوجية جتاه 
األوساط البيئية.وكانت من الفقرات األساسية لهذا 
األولى،األلعاب  البيئي في نسخته  اإلقليمي  امللتقى 
أث��ارت  ب"اجليمكانا"والتي  يعرف  اوم��ا  ب��الح��دود 
ال��ك��ث��ي��رم��ن اإلع���ج���اب وال��ع��ن��اي��ة ع��ن��د ال��ص��غ��ار من 
مأتها  تنافسيات  من  إحتوته  املشاركن،بالنظرملا 
التحمل،الذكاء،التسلية  على  املغامرة،القدرة  روح 

بيئية  بإشارات  ارتباطها  في  دائما  والترفيه...امنا 
.وكان احلفل اخلتامي  الداللة  من  عالية  درجة  على 
اجلاللة  صاحب  عامل  حضره  وال��ذي  املنتدى  لهذا 
املشاركة  األن��دي��ة  جميع  فيه  ه��و"ك��رن��ف��ال"اس��ه��م��ت 
بفقرات تعبيرية على درجة من القيمة التحسيسية 
اجلديد  اجليل  من  الناشئة  البيئة،ولفائدة  لفائدة 
جت���اه ال���ت���وازن���ات االي��ك��ول��وج��ي��ة،"ك��رن��ف��ال"ت��ض��م��ن 
البيئة  واق��ع  التأثيرحول  بالغة  تعبيرية  ل��وح��ات 
ومتغيراتها،وحول ما ينبغي أن يسهم به اجلميع كل 
بالتوازنات  اإلخالل  شأنه  من  موقعه،لتجاوزما  من 
هذا  وع��ل��ى مستقبل  اإلن��س��ان  ح��ي��اة  على  ،ح��ف��اظ��ا 
الفنية  العروض  مجموع  بعد  اخلتام  األخير.كلمة 
اجلوائز  توزيع  باملناسبة،وقبل  تقدميها  مت  التي 
عن  نيابة  برملانية  طفلة  بها  ،توجهت  األندية  على 
كافة األطفال البرملانين عن اإلقليم،أشارت فيها الى 
ان املنتدى كان مساحة للحوار،لتبادل وجهات النظر 
مناطق  ع��دة  عن  املشاركن  األط��ف��ال  بن  وللتعارف 
ومؤسسات،كان فرصة كذلك لالستفادة من عروض 
علمية،من ورشات جماعية االشتغال،ومعها إجنازات 
ملموسة ساهم فيها كل االطفال،كما احلال بالنسبة 
اإلمكانات  حدود  التشكيلية،في  اجلداريات  لبعض 
البرملانين  األط��ف��ال  واإلج��ت��ه��ادات.ك��ل��م��ة  امل��ت��وف��رة 
اعتبرت مثل هذه التظاهرات واألنشطة ذات الطابع 
اإلقليمي،أداة محفزة لأندية البيئية على املزيد من 
اعمق  برامج  اجل  من  التنافسية  والعطاء،بل  البذل 
لأندية  األول  اإلقليمي  أحسن.املنتدى  وانتاجات 
البيئية بتازة خلص الى عدة توصيات منها للحصر 
فقط،تعميق عملية التنسيق من أجل حتسيس بيئي 
العمومية  القطاعات  كل  إسهام  على  يقوم  تشاركي 
املجتمع  م����ب����ادرات  أك��ث��رع��ل��ى  امل��ع��ن��ي��ة،اإلن��ف��ت��اح 
برنامج  في  املجال،التفكير  ه��ذا  في  الفاعل  املدني 
لتازكة،وحلماية  الوطني  باملنتزه  للتعريف  أوس��ع 
موازية  أنشطة  خ��الل  م��ن  احلضرية  االيكولوجيا 
األندية  شبكة  التعليمية،توسيع  املؤسسات  داخ��ل 
القروي  بالوسطن  املؤسسات  كافة  لتشمل  البيئية 
واإلبداعات  املدرسية  البحوث  واحلضري،تشجيع 
الفتوحة على ماهو بيئي عند األطفال،إخراج نشرة 
نهاية  في  البيئية  األن��دي��ة  إنتاجات  لفائدة  دوري��ة 
ك��ل م��وس��م دراس����ي،إح����داث ج��ائ��زة ت��رب��وي��ة كبرى 
اقليميا،إعداد  البيئية  األندية  بن  للتنافسية  دعما 
صعيد  على  الفاعلة  البيئة  ب��األن��دي��ة  خ��اص  دل��ي��ل 
البيئية  التظاهرة  هذه  أن  الى  االقليم،جتدراإلشارة 
االقليمية  النيابة  نظمتها  والتي  الكبرى  التربوية 
ال��ي��وم  ب��ت��ازة مبناسبة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��رب��ي��ة  ل����وزارة 
لفاس  اجلهوية  اإلذاع���ة  للبيئة،حضرتها  العلمي 
امل��ب��اش��رة  اخل��ب��ري��ة  لتغطياتها  ب��اإلض��اف��ة  وال��ت��ي 
واملوازية،قامت بإعداد برنامج خاص بامللتقى،ونظرا 
لهذه  والتحسيسية  التربوية/اإلجتماعية  لأهمية 
الوطنية  اإلذاع��ة  خصصت  االقليمية،فقد  التظاهرة 
ضمن  هامة  زمنية  املنتدى،مساحة  لهذا  بالرباط 
اإلعداد/ فيها احلديث عن  برنامج"صباح بالدي"مت 
والرهانات  ال��ف��ك��رة/األه��داف  التنظيم/التدبير،عن 
إلقليم  اإليكولوجية  اخلصوصية  ال��ت��رب��وي��ة،وع��ن 
الغابوية،ومعها  اجلبلية  املناطق  منه  تازة،حتديدا 
منتجع باب بودير الذي استضاف املنتدى االقليمي 

لأندية البيئية في نسخته االولى.

بتازة

املنتجع اجلبلي لباب بودير يستضيف : املنتدى اإلقليمي األول لألندية البيئية

بطلين عالميين وجها لوجه بمدينة تازة
حتت إشراف اجلامعة امللكية 
ل���ل���ط���اي وال���ك���ي���ك ب��وك��س��ن  
سايس  عصبة  مع  وبتنسيق 
جمعية  ت��ن��ظ��م   ، ت��اف��ي��الل��ت 
والتنمية  ل��ل��ري��اض��ة  اإلب����داع 
ال��ش��ام��ل��ة ) ج��م��ع��ي��ة م��درب��ي 
كبرى  احترافية  مقابلة  تازة( 
بوكسينغ  الطاي  رياضة  في 
في الوزن الثقيل بن البطلن 
ال��ع��امل��ي��ن  ح��س��ن ش��ك��ي��رش 
وف��ردم��ان ب��راي��ان وذل���ك يوم 
املقبل  ي��ول��ي��وز  ف���احت  األح����د 
القدم  ل��ك��رة  ال��ب��ل��دي  بامللعب 
مب��دي��ن��ة ت����ازة ع��ل��ى ال��س��اع��ة 

السابعة مساء.
املقابلة  ه���ذه  م��ع  ومب�����وازاة 

ال��ري��اض��ي��ة ال���ك���ب���رى، وحت��ت 
الشاملة مقابلة احترافية   والتنمية  للرياضة  اإلبداع  الفريفايت تنظم جمعية  فدرالية مدربي  إشراف 
في رياضة فريفايت  ) فنون القتال املختلطة( بن نفس البطلن العاملين وذلك يوم السبت 30 يونيو 

اجلاري مبقر دار الطالب مكناسة ببن جرادي مبدينة تازة ابتداء من الساعة السابعة مساء.

جمعية فريواطو أللعاب القوى بتازة 
تتأهل لنهاية كأس العرش أللعاب القوى

ف��ري��واط��و  جمعية  ت��أه��ل��ت 
لنهائيات  ال��ق��وى  ألل��ع��اب 
ك�����أس ال����ع����رش اخل���اص���ة 
بالناشئن ) صغار – فتيان 
( التي ستقام مبدينة تيفلت 
 . اجل���اري  يونيو   24 ي��وم 
وج����اء ه���ذا ال��ت��أه��ي��ل بعد 
املشاركة في مسابقة نصف 
النهاية التي أجريت مبدينة 
م���اي   6 ي�����وم  احل���س���ي���م���ة 
اجلمعية  واحتلت  املاضي 
وطنيا  اخل��ام��س��ة  ال��رت��ب��ة 
، وق��د ت��أه��ل 12 ن��ادي��ا من 

مختلف مناطق املغرب .
فريواطو  جمعية  وتعتبر 
املتأهلة  الوحيدة  اجلمعية 
احلسيمة  ت����ازة  ج��ه��ة  م���ن 

تاونات وجرسيف.
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