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هل من حل لهذه املعضلة؟
مدينة  س��ك��ان  ي��س��ت��غ��رب 
تازة من عدم جدية املجلس 
البلدي احلالي، في إيجاد 
لتوقف  املناسبة  األمكنة 
سيارات األجرة الصغيرة 
أن  ذل��ك  وال��ك��ب��ي��رة،  منها 
ي��ت��خ��ذ  األول  ال���ص���ن���ف 
م��ن ال��ش��ارع ال��رئ��ي��س��ي  ، 
امل��ت��واج��د ب��ق��ل��ب امل��دي��ن��ة 
م��ح��ط��ة دائ����م����ة ل�����ه، مم��ا 
يعرقل حركة السير هناك  

، كما أن تلك السيارات تزعج رواد املقهى وقاطني الشارع واملكاتب املهنية 
أما  عوادمها،  من  املنبعثة  باألدخنة  أنفاسهم  وتخنق  منبهاتها،  بضجيج 
الصنف الثاني سواء تلك املتجهة عبر طريق احلسيمة التي تتخذ من شارع 
طريق املسيرة األولى  وما يتفرع عنه محطة دائمة لها، أو األخرى املتجهة 
إلى وادأمليل  التي تتخذ من الشارع اخللفي للحسن الثاني  وما يتفرع عنه 
محطة لها، األمر الذي يتسبب في تلويث الشارعني معا باألدخنة والضجيج 
إخراج  من  السكان  وعرقلة  األرصفة  من  للعديد  واحتاللها  الزيوت،  وبقايا 

سياراتهم اخلاصة من مرائبها، فهل لهذه الصرخة من مستجيب؟.

عاجل الى مسؤولي تازة
االنتهاء  من  مقربة  على 
من أشغال ساحة  البلدية 
ت��ازة  أه��ل  يسميها  كما 
،الحظ عدد من املواطنني 
زوار  ع��ل��ى  وال��غ��ي��وري��ن 
مدينة تازة  في اتصاالت 
"اجلريدة"أن  مع  مباشرة 
الى  تفتقد  الساحة  ه��ذه 
ال���ول���وج���ي���ات اخل��اص��ة 
ب���األش���خ���اص امل��ع��اق��ني 
ال������ذي������ن ي���س���ت���ع���م���ل���ون 
املتحركة.وذكر  الكراسي 
هؤالء أن  هذه الولوجيات  كانت موجودة في الشكل الهندسي للمشروع  قبل 
العاجل ملسؤولي  بالتدخل  اندثرت بعد ذلك.وهم يطالبون  أنها  األشغال،إال 

املدينة الستدراك األمر خصوصا وأن األشغال مازالت مستمرة.
 

 احياء مدينة تازة تسبح في 
ظالم دامس 

 
صارت جل احياء مدينة تازة تعيش في ظالم دامس 
في  الكهربائية  املصابيح  وتعطل  اح��ت��راق  ج���راء 
...وص��ار االهتمام فقط  االزق��ة وال��ش��وارع واالحياء 
بانارة الشارع الرئيسي باملدية وكأن مدينة تازة هي 
فقط شارع محمد اخلامس ...والغريب في االمر ان 
بعض االحياء جلأت الى انتخاب وداديات وصارت 
يسمى  ما  او  االم���وال  بجمع  تقوم  ال��ودادي��ات  تلك 
اجل  من  السكان  على  الواجبات  او  باالنخراطات 

شراء املصابيح الكهربائية لالنارة العمومية ... 
 

هاتف الوكالة التجارية لل 
م.و.ك ال يجيب.......؟

تلقت ج��ري��دة "احل����دث ال���ت���ازي" ع���دة ش��ك��اي��ات من 
م��ج��م��وع��ة م��ن امل��واط��ن��ني ال��ذي��ن ي����ردون لالتصال  
بتازة  للكهرباء  الوطني  للمكتب  التجارية  بالوكالة 
غالب  في  أن��ه  إال   . وقضاياهم  ملفاتهم  م��آل  ملعرفة 
األحيان التتم اإلجابة على مكاالماتهم أو يضطرون 
ل��ق��ض��اء وق���ت ط��وي��ل ق��ب��ل أن ي��ت��م رف���ع ال��س��م��اع��ة 
حال  املسؤولة  اجل��ه��ات  جت��د  متى  اذن  واجابتهم. 
عصر  في  نعيش  ونحن  خاصة  املشكل  لهذا  عاجل 

السرعة واالتصاالت

الزجاج الحاجب للرؤية يطلب 
من سائقيها ازالتها

تشن مصالح الشرطة مبختلف مصاحلها حملة على 
للرؤية وتطلب من  الزجاج احلاجب  السيارات ذات 
سائقيها ازالتها ويذكر انه سبق ان صدرت تعليمات 
الداخلية متنع استعمال  بناء على مذكرة من وزير 
حتسبا  السيارات  بنوافد  للرؤية  احلاجب  اللصاق 
ملا ميكن ان تخفيه السيارات بداخلها وقد انتشرت 
للرؤية  احلاجب  اللصاق  استعمال  ظاهرة  مؤخرا 
باسعار  االس��واق  في  لتوفره  السيارات  زجاج  على 

مناسبة

جزء من الطريق الرئيسية رقم 
6 في حالة يرثى لها

يشتكي مسعملو الطريق الرئيسية رقم 6 خاصة منها 
اجلزء الذي يربط بني سيدي حمو مفتاح و الفحامة 
، من كثرة احلفر ووعورة اجلنبات مما يسبب لهم 
قرية  متاعب جمة وح��وادث خطيرة. ويعتبر مدخل 
الفحامة من اجلهة الغربية أسوء نقطة سوداء حيث 
توجد حفرة من حجم كبير وسط الطريق تزرع دائما 
السواء.  على  والسكان  السائقني  نفوس  في  الرعب 
ويتساءل الكثير عن أسباب عيوب أشغال اإلصالح 
من  ذل��ك، أضحى  انتظار  في   . النقطة احلالية   في 
يحدث  أن  ق��ب��ل  ال��ف��خ��اخ  احل��ف��ر/  م���لء  املستعجل 

األسوأ.. !..

قتيل وجريحان في حادثة سير 
قرب واد أمليل

إثنان آخران بجروح  لقي شخص مصرعه وأصيب 
خ��ط��ي��رة ف���ي ح���ادث���ة س��ي��ر وق���ع���ت ص��ب��ي��ح��ة ي��وم 
02يوليوز2012 على الطريق الرابطة بني واد أمليل 
وغياثة  أمليل  واد  مدينة  ب��ني  احل���دود  عند  وت���ازة 
ملتقى  عند  وبالضبط  الشرقية  اجلهة  من  الغربية 
إلى  امل��ؤدي��ة  بالطريق  ستة  رق��م  الرئيسية  الطريق 

مجمع مقالع احلجر حيث يعمل الضحية.

رصد أزيد من 481 م.د لتزويد 
جماعات إقليم تازة بالماء 

الصالح للشرب
غالفا  للشرب  الصالح  للماء  الوطني  املكتب  رص��د 
درهم  أل��ف  و800  مليون   481 ب�  يقدر  يناهز  ماليا 
التابعة  القروية  اجلماعات  تزويد  مشاريع  إلجن��از 
ال��ش��ري��ف ٬ أوالد  أوالد  ل��ن��ت٬  )ب��ن��ي  ت���ازة  إلق��ل��ي��م 
الزباير ٬ باب مرزوقة ٬ بوحلو ٬ غياثة الغربية ٬ 
مكناسة الشرقية ٬ اجبارنة ٬ تايناست ٬ بني فتاح 
٬ البرارحة ٬ كاف الغار ٬ اجل��وزات ٬ أجدير ٬ و 
بورد( باملاء الصالح للشرب و ذلك في الفترة املمتدة 

ما بني 2012/2015.

األولى ستفتح أبوابها في شتنبر و الثانية تبحث عن األرض قرب محكمة االستئناف

مرجان تازة   لن يقضي على التهريب و لكن كارفور سيفعل
ت��ازة   أن التعقيدات التي واجهت شركة مرجان و التي  أكد مصدر مطلع من عمالة 
ساهمت في تأجيل إنطالق أشغالها ستجعل موعد إفتتاحها يتغير حلني أواخر شتنبر  

2012
من جهة أخرى أكد نفس املصدر أن دراسة اجلدوى اإلقتصادية و التجارية التي قدمتها 
شركة مرجان تؤكد أنها لن تستطيع منافسة السلع القادمة من مليلية واجلزائر في 
كثير من املجاالت و أن سلع مليلية واجلزائر ستبقى أرخص بكثير من أثمان مرجان 

تازة 
و لكن نفس املصدر قال أن البشرى ستكون مع مؤسسة كارفور الفرنسية التي دخلت 

السوق املغربية مؤخرا عبر كارفور  
و أضاف ان املؤسسة الفرنسية الشهيرة اتصلت بالسلطات بتازة  و أبدت رغبتها في 
اإلستثمار به و إفتتاح فرع لها به و ان امللف حاليا في طور البحث عن قطعة أرضية 
أخرى  املناسبة والتي ستكون قرب محكمة االستئنناف  كبديل للقطعة األرضية التي 
وقع االختيار عليها بطريق فاس بسبب التهديدات الفيضانية  لوادي األربعاء املجاور 

 .
و بخصوص دور كارفور في القضاء على السلع املهربة يقول املصدر أن نوعية املنتجات 
التي ستعرضها كارفور و األثمنة التي ستقدمها ستوجه ضربة قاصمة للتهريب حيث 

من املتوقع ان تكون أغلب السلع في كارفور أرخص من نظيرتها القادمة من مليلية

قطع املاء الصالح للشرب عن أحياء بتازة
 دون سابق إنذار 

 
أكد مواطنون من عدد من احياء مدينة تازة  انهم يستيقظون  صباح  بعض 

األيام على وقع غياب املياه الصاحلة للشرب عن منازلهم.
نفس املصادر اكدت ان الوكالة املستقلة لبيع املاء الصالح للشرب لم تكلف 
نفسها ال عناء إعالم و حتذير ساكنة املدينة و ال حتى ساكنة األحياء املعنية، 
هذا مع العلم ان الوكالة  تعودت  في السنني األخيرة إعالم املواطنني عبر 

جريدة " احلدث التازي" عن مواعيد قطع املاء.
عمليات القطع هذه و التي همت مؤخرا احياء عدة و منها وسط املدينة دون 
عليها  يشرف  متسرعة  عمليات صيانة  ورائها  يكون  قد  أيضا  مسبق  إعالم 

عمال الوكالة .

السكان يشتكون من سلبيات عمليات احلفر؟!
العديد من السكان يعانون 
إزاء عمليات احلفر التي 
ت���س���ت���ه���دف األرص�����ف�����ة 
والطرق املجاورة ألبواب 
م��ن��ازل��ه��م، ح��ي��ث ُت��راك��م 
الشركاُت املكلفة باألشغال 
احل������ج������ارة واألت�����رب�����ة 
بفعل  الناجتة  واألوح��ال 
ال��ت��س��اق��ط��ات امل��ط��ري��ة، 
ب���ني ال��ف��ي��ن��ة واألخ�����رى، 
السكان  راح��ة  ُيقلق  مما 
عيشتهم  عليهم  وينغص 
خاصة وأن أشغال اإلصالحات الترقيعية تدوم طويال، مع ترك احلفر مهملة، 
عكس بعض املناطق الراقية، التي تعرف عمليات احلفر مبوازاة مع إصالحها 
في وقت قصير، وكمثال على ذلك، نذكر شارع موالي يوسف  و شارع   عالل 
الفاسي  ومناطق أخرى، بينما قدر سكان حي ساحة الطيران ، وبني جرادي ، 
أن يعانوا حتت رحمة  الشركة  صاحبة االمتياز  التي تقوم بتطبيق ما عليها 
من مهام، دون أن تعرف الطرق والشوارع عمليات إعادة الترصيف بشكل جيد 

وفي مدة زمنية يسيرة!؟
في  لهم احلق  ليس  املهمشني  السكان  وكل  الطيران   فهل سكان حي ساحة 

إصالحات جيدة تهم طرق وشوارع أحيائهم، مع احترام املدة الزمنية؟

   من املنتظر في األيام القليلة القادمة إصدار قرار من عامل إقليم تازة يقضي 
بإقالة إحدى عشر مستشارا باجلماعة القروية لكلدمان بإقليم تازة من إصل 25 

مستشارا  يتقدمهم رئيس اجلماعة.
وتأتي شرعية القرار بعد صدور مذكرة من محكمة النقض القاضية برفض طلب 
الطعن الذي تقدم به رئيس اجلماعة القروية لكلدمان ونوابه وبعض املستشارين 
بذات املجلس بعد تأييد محكمة االستئناف مبدينة تازة بتاريخ 14 أبريل من 

سنة 2011 للحكم االبتدائي الصادر بتاريخ 4 مارس 2010.
   و تعود تفاصيل القضية إلى االنتخابات اجلماعية لسنة 2009،حيث  تقدم  
عضو  باجلماعة القروية  لكلدمان  بشكاية إلى    وكيل امللك باحملكمة االبتدائية 
بتازة ، اتهم فيها رئيس اجلماعة  مبجرد اإلعالن عن نتائج االنتخابات  بتهريب 
األعضاء املنتخبني و حجزهم بشقتني بكل من مدينتي ازرو   و إميوزار الكندر 

مع استمالتهم لتوقيع كمبياالت ضماًنا لتصويتهم. 
وجتدر اإلش��ارة إلى  أن احلكم االبتدائي قد قضى في حق كل واحد منهم )5 
نواب للرئيس، و نائب الكاتب و 4 أعضاء(، بشهرين حبس موقوف التنفيذ و 
انتخابيتني  لواليتني  الترشح  من  احلرمان  مع  درهم  ألفني  قدرها  مالية  غرامة 
متتاليتني من أجل تهمة احلصول بطريقة غير مباشرة و بواسطة الغير على 
أصوات ناخبني بفضل تبرعات نقذية و منافع أخرى خالل االنتخابات اجلماعية 

.2009
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جرسيف:
توقيف قائد بتادرت بإقليم جرسيف

على  املختصة  ال��س��ل��ط��ات  أق��دم��ت 
ت��وق��ي��ف ق��ائ��د ج��م��اع��ة ت����ادرت بإقليم 
العمالة.  مصالح  وأدخلته  جرسيف 
يكون  أن  مطلعة  م��ص��ادر  ورج��ح��ت 
ه����ذا اإلج�������راء ب��س��ب��ب ع����دة م��ش��اك��ل 
عرفتها جماعة تادرت  تتعلق بالبناء 
كما  املواطنني  شكايات  و  العشوائي 
طالب  إذ  آخ��ر شكاية،  في  احل��ال  هو 
أحد املواطنني في رسالة موجهة إلى 
وزير الداخلية  بالتدخل لوضع حد ملا 
سموه االستهتار باملسؤولية ومظاهر 
توصلت  ال��رس��ال��ة  وذك���رت  التسيب. 
من  منها  بنسخة  املغربية   األح���داث 
التصرفات  أسمته  م��ا  امل��ظ��اه��ر  ه��ذه 
حد  إلى  املواطنني  اجت��اه  اللمسؤولة 
سلطة  برجل  تليق  ال  بكلمات  التلفظ 
ن��اه��ي��ك ع���ن ت��وص��ل ع��ام��ل جرسيف 
في  تتلخص  ال��ش��ك��اي��ات  م��ن  بجملة 
مجملها حول التصرفات املثيرة لقائد تادارت اجتاه ساكنة املنطقة سبق للجريدة عن أثارتها في عدة مناسبات.  
القائد املوقوف وتصرفاته ملدة  الديستي كانت تراقب  الوطني  التراب  وأضافت املصادر ذاتها أن أجهزة مراقبة 

ليست بالقصيرة.

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

أجدير: اعتقال عصابة ملثمة سطت على مصرف 
البريد باستعمال السيوف و الكرميوجني

أقدما شخصني ملثمني 
مدججني بأسلحة بيضاء 
) س��ي��وف( وق��ن��ي��ن��ة غ��از 
كرميوجني بالهجوم على 
مصرف البريد باجلماعة 
بدائرة  ألج��دي��ر  القروية 
وذلك  تازة  بإقليم  أكنول 
صبيحة يوم األربعاء 10 

يوليوز اجلاري.
إف���������ادات   وح�����س�����ب 
فإن   ، امل��ص��رف  ضحايا 
أحد منفذي الهجوم عمد 
مب��ج��رد ول��وج��ه مصرف 
ال��ب��ري��د إل���ى ش��ل حركة 
ح�����ارس األم�����ن ب��ال��ق��رب 
م����ن ال����ب����اب ال��رئ��ي��س��ي 
ل��ل��م��ص��رف ب��اس��ت��ع��م��ال 

قنينة الكرميجني  ، فيما اجته  الثاني حامال سيفا  نحو املستخدم  املسؤول عن الصرف املالي 
و أمره بتسليم  األموال ليلوذا بالفرار     .

إلى مكان وقوع اجلرمية وعملت على  امللكي  ال��درك  وفور علمها باخلبر، هرعت عناصر من 
تطويق محيط مركز اجلماعة لتتمكن بعد حوالي ساعتني من مطاردة منفذي الهجوم مبساعدة 

مصرع أم ألربعة أطفال
 في حادثة سير

حادثة سير  في  ل.ي( مصرعها   ( ام��رأة  لقيت 
بجروح  ونصف(  سنة   ( الصغير  ابنها  وإصابة 
متفاوتة اخلطورة  وقعت في شارع موالي يوسف 
يونيو   25 اإلثنني  يوم  ت��ازة مساء  مدينة  بوسط 

اجلاري.
سيارة  انحراف  إلى  احلادثة  تفاصيل  وتعود 
السرعة  تيجة  فورد عن مسارها  نوع  خفيفة من 
املفرطة فاصطدمت بالضحيتني اللتني كانتا على 
أهبة قطع الطريق،  مما نتج عنها وفاة األم في 
نقل  ال��رأس  ابنها على مستوى  احل��ني وإص��اب��ة 
ابن  اإلقليمي  املستشفى  إلى  السرعة  وجه  على 

باجة مبدينة تازة.
  وجتدر اإلشارة إلى أن الضحية التي تبلغ من 

العمر 44 سنة متزوجة وأم ألربعة أطفال.

إلقاء القبض على عصابة 
متخصصة في اصطياد و 

تهريب طائر احلسون
 متكنت عناصر من دورية للدرك امللكي التابع 
23 يونيو  السبت  تازة يوم  البيئة مبدينة  لقسم 
اجلاري من إلقاء القبض على أربع أفراد من مدينة 
مكناس يحملون على منت سيارة خفيفة من نوع 
فولفو 123 من الطيور من صنف طائر احلسون 
مت اصطياده بطريقة غير قانونية  بتراب اجلماعة 

القروية بدائرة تايناست بإقليم تازة .
للبيئة  امللكي  للدرك  املشترك  احملضر  وحسب 
ومصلحة املياه والغابات ، فقد تقرر إطالق حرية 
تقدمي  مع  العصابة  ط��رف  من  احملتجزة  الطيور 

هذه األخيرة أمام العالة.

استئنافية تازة تخفض من عقوبة طالب 
جامعي من 10 إلى 4 سنوات نافذة

   
أصدرت غرفة اجلنايات التابعة حملكمة االستئنافية  مبدينة  تازة يوم 
الثالثاء 19 يونيو اجلاري حكما بأربع سنوات سجنا نافذة والتأييد في 
احلكم  استأنف  ال��ذي  البوبسي  محمد  اجلامعي   الطالب  حق  في  الباقي 

الصادر في حقة ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا.
 وتعود تفاصيل القضية إلى بحر شهر فبراير املاضي من السنة اجلارية 
،حيث مت اعتقال محمد البوبسي طالب بالكلية املتعددة التخصصات مبدينة 
إهانة  و  الوطني  لألمن  في سيارة  النار  إض��رام  في  املشاركة  بتهمة  ت��ازة 
موظفني عموميني أثناء قيامهم بعملهم واستعمال العنف ضدهم والعصيان 
وتكسير وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة واحلاق خسائر مادية 
أن تشكل تهديدا لالمن  الغير وحيازة أسلحة في ظروف من شأنها  مبلك 
الطريق  وعرقلة  املخدرات  واستهالك  وحيازة  االشخاص  سالمة  و  العام 

العام خالل األحداث التي عرفتها مدينة تازة  بداية السنة اجلارية .   

حجز 190 كلغ من مجدر الشيرا
النارية بالقيادة  الدراجات  التابعة لكوكبة  امللكي  الدرك  جنحت عناصر 
اجلهوية للدرك امللكي بتازة، صباح يوم األربعاء 11 يوليوز اجلاري على 
باخلارج  مرقمة  سيارة  حجز  في   ، الليل  منتصف  بعد  ال��واح��دة  الساعة 
بصفيحة أملانية مزورة محملة ب 190 كلغ من مخدر احلشيش على مستوى 
الطريق السيار الرابط بني تازة وفاس وبالضبط عند بدال املدخل الشرقي 

لدينة تازة  في اجتاه أكنول .
  وقد اضطر السائق  إلى التوقف والتخلي عن السيارة والفرار مستغال 

في ذلك الظالم .
   

وفاة عامل بناء جراء إنهيار ترابي
 فارق املدعو قيد حياته بعوض عبد اإلله عامل بناء 23 سنة عندما انهار 
عليه  مؤخرا جرف ترابي ألحد األوراش بتجزئة احملرف باحلي احلسني 

بتازة مما تسبب في قتله .
أرب��ع ساعات  مل��دة  الضحية  إنقاذ  إج��ل  املطافئ من  رج��ال  ورغ��م جهود 

أفلحت في انتشال الضحية بعدأ ن فارق احلياة

العثور على جثة متعفنة بإحدى العمارات بتازة
   

عثرمؤخرا مبدينة تازة على جثة شخص متشرد بإحدى العمارات في طور البناء 
واألشغال متوقفة، اجلثة املتعفنةهي  لشخص  في 43 سنة من عمره ، كانت وقت 

العثور عليها  تفوح منها رائحة كريهة بعد حتللها   .

مقتل شخص بأكنول
وقعت جرمية قتل  بشعة   بدوار ثنيسكان باجلماعة القروية لكزناية اجلنوبية 
بدائرة أكنول بإقليم تازة  راح ضحيتها شخص يدعى   قيد حياته )ف.ر( 17 سنة، 

كان برفقة أخته الصغرى البالغة من العمر 7 سنوات.
 الضحية وحسب محضر الدرك امللكي  كان يدرس أصول الدين وحفظ القرآن 
الكرمي بتاونات قد تعرض لعدة طعنات بواسطة سكني على مستوى الرأس، الصدر، 

البطن، الظهر…  من طرف أشخاص يقطنون بدوار فدان الكبير املجاور .
 وحسب ذات احملضر فإن أسباب  اجلرمية قد تعزى إلى شجار نشب بني الضحية 

و اجلناة الذين حترشو بأخته التي كانت بالوادي تقوم بتوريد البقر. 
  

 تعيني 'عبد االاله السعيد' رئيسا للشرطة 

القضائية الوالئية بالدارالبيضاء 
الوالئية  القضائية  للشرطة  رئيسا  السعيد    االاله  عبد  اإلقليمي  العميد  عني 
و نصف  3 سنوات  يقارب  ما  بعدما قضى  ذلك  و  الكبرى  البيضاء  ال��دار  مبدينة 
كرئيس للشرطة القضائية بتازة و رئيسا بالنيابة لألمن اجلهوي بتازة في إطار 
التكليف مبهمة، كما مت تعيني  العميد النهاري الداكي القادم من وجدة  كرئيس 
األمن  رئيس  الفريجي  الدين  نور  املراقب   تعيني  ما مت  في  بتازة  لألمن اجلهوي 
لألمن  العامة  ب��اإلدارة  البشرية  امل��وارد  السابق مسؤوال مبصلحة  بتازة  اجلهوي 

الوطني بالرباط   

 حصيلة أشغال اللجنة اإلقليمية 
املختلطة املكلفة باملراقبة

في إطار احلفاظ على القدرة الشرائية و صحة و سالمة املستهلك، قامت اللجنة اإلقليمية 
املختلطة املكلفة باملراقبة بأربع جوالت شملت مركز تعبئة الغاز، إضافة إلى مجموعة من 
يونيو  األخير من شهر  النصف  وذلك خالل  لإلقليم،  التابعة  األسبوعية  واألس��واق  املراكز 

2012، حيث أسفرت أشغالها عن النتائج التالية :
ميدان حرية األسعار و املنافسةميدان مراقبة اجلودةميدان القياسية القانونية

حترير 04 محاضر، 03 منها تتعلق بعدم إعالم املستهلك باألسعار و 01 بالزيادة غير 
املشروعة في سعر مادة الدقيق املدعم.•

حجز وإتالف املواد التالية :
18 كيسا من مشروب سريع التحضير منتهي الصالحية .

44 مكعب من مرق الدجاج منتهي الصالحية .
4 علب من الشكالطة البيضاء وزن 900 غرام منتهي الصالحية .معاينة 33 ميزانا و 22 

وحدة وزن تبني أنها تستجيب للمواصفات القانونية املعمول بها في هذا امليدان .
وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك سلفا، فان اللجنة قامت بزيارة ملركز تعبئة الغاز املتواجد 
مبدينة تازة، حيث قامت مبراقبة  عينات من مختلف أحجام قنينات الغاز، اتضح من خاللها 

أن وزنها قانوني

  



من 16 يوليوز إلى 31 منه 2012إخبارية وطنية تصدر من تازة

أصبح أمر رؤية شباب وأطفال ونساء 
في تازة وهم ينقبون وسط أكوام الزبالة 
من قبيل املعتاد منذ عدة سنوات، فال يكاد 
مير شخص حتى يتلوه آخر في سلوك 
روتيني ال يخلو من أبعاد ودالالت ترتبط 
واالقتصادية  االجتماعية  املدينة  ببنية 
خالل  ط��رأت  التي  املتغيرات  ومختلف 
الهجرة  رأسها  وعلى  األخ��ي��رة  العقود 
من العالم القروي ومن املدن األقل حظا 
استمرار  دفعنا  وق��د  وث��روة.  ومؤهالت 
هذه الظاهرة في تازة و في زمن األلفية 
الثالثة التي نصبو كمجتمع أن نستغل 
فيها قدرات شبابنا ونسائنا في مجاالت 
متس  وال  االقتصاد  على  بالنفع  تعود 
حول  للبحث  صحتهم  وال  كرامتهم  ال 

واستيقاء  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  ع��ن  معطيات 
آراء أصحابها واإلفصاح عن معانات ال 

يعيرها املعظم كثير اهتمام. 
ال���راب���ع  ال���رب���ي���ع  ف����ي  ش�����اب  )ع.و( 
والعشرين من عمره، نحيف القوام أسمر 
ال��ب��ش��رة وي��ب��دو ك��أن��ه ف��ي األرب��ع��ي��ن��ات، 
للجماعة  تابعا  هامشيا   دوارا  يقطن 
القروية لكلدمان  املجاورة والتي يبعد 
املدينة،  كيلو مترات عن  السبع  حوالي 
وع��ل��ى ظهره  األق���دام  على  مشيا  ي��أت��ي 
له ذو قيمة  بدا  كيس  يضع فيه كل ما 
سواء تعلق األمر بقوارير فارغة أو قطع 
منزلية سقطت  أدوات  أو  متلفة  معدنية 
سها لربات املنازل وهو في هيئته وعمله 
يجسد حقيقة مفادها أن مزابل قوم عند 

قوم موائد. وخالل احلوار الذي لم يله 
خالله  يتوقف  لم  حيث  كبيرا  اهتماما 
عن التنقيب وسط حاضنة بأحد أحياء 
أج���اب بتثاقل ع��ن س���ؤال بدا  امل��دي��ن��ة 
ب��ال ج��دوى و نظراته حتمل م��ا لم  ل��ه 

نستطع ضبط معناه وال صبر غوره.
� ألم جتد عمال غير التنقيب بني أكوم 

الزبالة؟ 
طرقت كل األبواب، الفالحة  والبناء  
الزبالة.  ولم تقبل بي سوى حاضنات 
ان���ه اح��ت��ق��ار م��ه��ني ل��ل��ذات ت��ص��ل معه 
أم��ا  للحضيض.  اإلن��س��ان��ي��ة  ال��ك��رام��ة 
أنها حتيى  الواضح  ام��رأة عجوز من 
ع��ق��ده��ا ال��س��اب��ع ف��ل��م ت��ق��ب��ل احل��دي��ث 
واك��ت��ف��ت ب��ال��ق��ول )س��ي��رو ب��ع��دو مني( 
تطول  الئحة  يوسف..  ص��الح،  محمد، 
هجرة  قصة  منها  اسم  ولكل  قوائمها 
يؤهله  دراس���ي  ف��ال مستوى  وض��ي��اع، 
من  مي��ن��ع��ه  م��ن��اس��ب  وع���ي  ال  و  للعمل 
ومختلف  للجراثيم  فريسة  نفسه  إلقاء 
األمراض . تساؤالت أجاب عن بعضها 
الباطوار  مبنطقة  وجدناه  الذي  )ع•ن( 
بدا  وال��ذي  صغير  حمار  يجرها  بعربة 
أك��ث��ر اه��ت��م��ام ب��أط��وار احل����وار. حت��دث 
)ع•ن( مبرارة عن جتربة طويلة انطلقت 
املهمش   الهامشي  الشلوحة  دوار  م��ن 
حيث األسرة  مبررا اختياره لهذا العمل 
جراء  قاساه  ال��ذي  للتسلط  منه  كرفض 
تعسف أرباب عمل ال يرحمون إذ أن عمله 
هذا يؤهله أن يكون سيد نفسه، ال يتلقى 
أوامر من أحد، فيجمع حصيلته ويتجه 
بها نحو  املشتري   حيث يسلمها وفق 

معايير مضبوطة على الشكل التالي
� البالستيك: 12 رياال للكيلو غرام.
� الكارتون: 04 رياال للكيلو غرام.

� املعدن: 06 رياال للكيلو غرام.
� الخبز: 10 رياال للكيلو غرام.

� األملونيوم 03 درهما للكيلو غرام.
إال ان����ه ت��ك��ل��م ب��ح��س��رة ش���دي���دة عن 
وضعية صحية تتدهور باستمرار حيث 
احلساسية  أع����راض  تستفحل  ب����دأت 
واحمرار  واحلكة  التنفس  في  املفرطة 
العينني وااللتهابات.. دون أن يتمكن من 
له  يسبق  لم  ال��ذي  للمستشفى  الذهاب 
أن زاره  ولو ملرة واحدة. حتدث )ع•ن( 
يشتغلون  ش��خ��ص    70 ح���وال���ي  ع��ن��ة 
بني  أعمارهم  تتراوح  املجال  نفس  في 
السبعني  ف����وق  وم����ا  س���ن���وات  ال��ع��ش��ر 

مشيرا أن معظم هؤالء من نفس دواره 
أو الدواوير املجاورة.. ومنهم من يعثر 
عليه ميتا ملقا وسط أكوام الزبالة بعد 
لم  ألزم��ة صحية  أو  العتداء  تعرض  أن 
يستطع معها النجاة. كان عملهم يستمر 
طوال الليل بني دروب وأزق��ة املدينة  . 
وتتعدد القصص واألشخاص والوجوه 
واجلهل  احليلة  وقلة  الفقر  مأساة  لكن 
يتحتم  واح���دة  صبغة  تتخذ  والبطالة 
معها االلتفات لهؤالء العمال، الضحايا، 
ومؤهالتهم  يتناسب  بديل  بخلق  إم��ا 
حتسني  م��ع  قانونية  وضعية  خلق  أو 
وب��ال  تقيهم  م��ا  بصيغة  العمل  ش��روط 

املرض والتشرد واالهانة. 
 > حسن العياشي

ترزقوا التنقي���������ب في حاضنات الزب������الة، بني األمراض والتهم�������يش

تحت دريعة حماية االستثمار
العبث في املنطقة الصناعية بتازة

التنمية  في  للمساهمة  املدن  من  العديد  على  الدولة  فيه  تراهن  الدي  الوقت  في 
من  العديد  ومنح   ، الصناعي  املجال  في  االستثمار  بتشجيع  ودل��ك  االقتصادية، 
التسهيالت خاصة على مستوى املناطق الصناعية. ومدينة تازة كغيرها من املدن 
تازة ومعها اجلماعة احلضرية بها منطقة صناعية حتتوي  املغربية وفرت عمالة 
على أكثر من 200 بقعة صناعية، اال ان طريقة توزيعها عرفت العديد من االختالالت 
احترام  ادن��ى  دون   البعض  استفاد  حيث  واالنتخابوي  السياسوي  فيها  تداخل 
البعض  فيما ظل  الصغرى  واملصانع  الشركات  باستثناء بعض  التحمالت  لكناش 
يستغل البقع االرضية حتت اوجه متعددة، من بينها فئة استعملتها كمستودعات 
للكراء )الفحص التقني للسيارات( امليكانيك – النجارة...( اما الفئة الثانية فقد قامت 
باستغاللها كمعامل التتوفر فيها ادنى شروط السالمة ) معامل النسيج واخلياطة( 
مستودعات  بناء  من  حتى  اصحابها  يتمكن  لم  ثالثة  فئة  هناك  نفسه  الوقت  في 
واكتفوا بتسييج اسمنتي لالرض في انتظار تفويتها ، رغم ان القانون مينع الكراء 
من  املستفيدين  من  ك��ان  الي  يحق  ال  فانه  القانون  استحضار  مت  وادا  والتفويت 
البقع االرضية باحلي الصناعي اطالق مشروعه دون احلصول على شهادة التسليم 
النهائي التي تسلمها جلن مختلطة تضم جميع القطاعات املختصة وهو مالم يتم 
في جل الوحدات الصناعية وهو مايفرض على ادارة ، الضرائب بتازة استخالص 
العديد من الرسوم والضرائب السيما مستحقات اجلماعة احلضرية ملدينة تازة وادا 
كان عامل اقليم تازة السابق في احد االجتماعات قد اثار ملف البقع االرضية باحلي 
الصناعي باشطره وماشابه من خرق للمساطير وكناش التحمالت ودعى في الوقت 
نفسه بضرورة نزع تلك البقع التي لم حتترم الشروط القانونية املنصوص عليها في 
دفتر التحمالت مطالبا اجلماعة احلضرية لتازة بضرورة استخالص مستحقاتها 
خاصة وانها تعاني عجزا حادا في املداخيل، فان تلك التصريحات لم يتم العمل بها 

او تنفيدها بعد .

و سوف  ال��ع��ن��وان  ل��ه��ذا  البعض  يستغرب  ق��د 
يتساءل من له دراية مبناطق مثل دوار عياد ودوار 
الشلوحة ودوار امللحة ودوار الربايز ودوار سي 
الطيب ودوار الشقة ... اين توجد هذه القرية التي 
"جماعة"  أية  نفوذ  في  و   ; قبل  من  بها  لم يسمع 

توجد . 
إذا  جميعها  مشروعة  غير  األسئلة  ه��ذه  لكن 

قورنت مبوضوع املقال!  
ال��ذي يسمونه في  امل��ك��ان  ت��ازة ه��ي ذل��ك  قرية 
انا  و  لكن   ، تازة  مدينة   ) )تلفازهم طبعا  التلفاز 
الكبير"  "ال����دوار  ه��ذا  تسمية  اس��ب��اب  ع��ن  ابحث 
املشروعية  يعطي  واح��دا  سببا  اج��د  لم  باملدينة 

لهذه التسمية ) الظاملة )في حق املدنية طبعا ،
كبير  دوار  ه��ي  يعرفونها،  ال  ،للذين  ف��ت��ازة    
يوجد في في املنطقة الشمالية الشرقية الوسطى 
مناطق  2012 و بعض   ، نحن في سنة  للمغرب 
ال��دوار) املدينة( ليس بها ماء وال كهرباء ،طرقه) 
تسلكها  التي  تلك  غير  معبدة  غير  توجد(  عندما 
اجلهات العليا في طريقها لترى صفوف املواطنني 
يرقصون على ايقاع التبوريدة ، و "تدشني" مشاريع 
ال نعرف من يستفيد منها) فحالة املواطنني دالة 

تناقصية تؤول الى اسفل سافلني((.
 ال��ش��يء ال���ذي مييز دوارن���ا ف��ي ب��داي��ة السنة 
اجلارية عن كل الدواوير التي سوف حتضر الى 

رجال  عدد  في  قياسية  ارقاما  دوارن��ا حطم  ان  دهنكم هو 
االمن ) وليس في االمن( ليس الن حياة ابناء القرية مهمة 
لدى الدولة ) فحياة املواطن ليست مهمة   لكن الن الدولة 
)  نحب ان نسميها املخزن للحمولة القمعية التي يحملها 
ان  هناك ميكن  االن��س��ان  ان  اليقني  علم  تعلم  االس��م(  ه��ذا 
يتحول في اية حلظة من حمل وديع ،يصبر على كل مظاهر 
التهميش و الفقر، الى اسد لن تقوى كل مظاهر االحتواء 

على اسكات غضبه.  
لوال االنسان في تازة  ألجزمت ان على جمعيات حقوق 
االنسان ان تطالب الدولة بتقدمي اعتذار للمدنية )طاملا ان 
هذه اجلمعيات ال تهتم مبا يحدث لالنسان هناك( ، فيكفي 
انه سوف  فأنا متأكد   ، تازة  الى  ان يجرب احدكم املجيئ 

،عندما  االولى  اللحظة  منذ  بالوطن(  )وليس  بالدولة  يكفر 
مرضي  كان  )اذا  أتت  إن  و  تأتي  لن  حافلة  انتظار  يرهقه 
الوالدين( فإنها سوف جتعلك تكره السفر و وزارة السفر 
النك لن تصل تازة ) ما بعيدة غير تازة(  حتى جتيب عن كل 
االسئلة التي ميكن ان حتضر الى دهنك ) ومنها اين تذهب 

اموال موارد املنطقة؟(.
االض��رار(  او   ( للضرر  حقيقي  بجبر  مطالبة  الدولة  ان 
التي اصابت منطقة بكاملها اسمها  تازة نتيجة التجويع 
حملوا  ان��ه��م  ال��وح��ي��د  ذنبهم  م��واط��ن��ني  ح��ق  ف��ي  املمنهج 
السالح جميعهم ملواجهة فرنسا )ان كان هذا ذنبا ( بينما 
وزراء  ابناءه  يكون  كيف  بالتخطيط  منشغال  البعض  كان 

بعد "االستقالل".
> جنيم أورهوش

ق�����������رية ت����������ازة ؟؟؟؟؟؟

جرسيف: شخص يقتل زوجة أخيه  
 
 

أفادت مصادر أمنية مبدينة جرسيف عن وقوع جرمية قتل ذهب ضحيتها امرأة في 43 سنة من عمرها وأم لطفلني 
على يد شقيق زوجها، وذلك ليلة السبت 14 يوليوز اجلاري بحي الشويبير حوالي الساعة 11 ليال .

وتعود تفاصيل احلادثة إلى نشوب مشادات كالمية بني القاتل الذي يبلغ من العمر 28 سنة وزوجة أخير سرعان ما 
تطورت إلى تشابك باأليدي رغم تدخل بعض اجليران لتهدئة الوضع ، إال أن الشاب أخ الزوج أجهز على زوجة أخيه 
موجها لها طعنة حادة من اخللف بواسطة سكني على مستوى العنق، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى املستشفى 

احمللي بجرسيف حيث لفظت آخر أنفاسها. 
هذا وجتدر اإلشارة إلى أن القاتل وهو من دوي السوابق العدلية  حاول الهروب بعد اقترافه اجلرمية إال أن سكان 

احلي متكنوا من إلقاء القبض عليه  وتسليمه إلى رجال األمن.   



من 16 يوليوز إلى 31 منه 2012إخبارية وطنية تصدر من تازة

عقد لقاء حتسيسي للحد من التلوث مبرج معاصر الزيتون بإقليم تازة
ال��س��ي��د محمد  ع��ق��د  امل���ق���ب���ل، 
فتال، عامل إقليم تازة يوم أمس 
اخل���م���ي���س05 ي���ون���ي���و اجل�����اري 
تأثير  ح��ول  حتسيسا  اجتماعا 
م������ادة امل����رج����ان ع���ل���ى ال���وس���ط 
ع��دد  ب��ح��ض��ور  ذل���ك  و  الطبيعي 
من املتدخلني في عالقة بإشكالية 
بإقليم  الزيتون  معاصر  نفايات 
تازة، و البالغ عددها 48 معصرة 
و  ت��ازة  منها مبدينة   5 صناعية 

10 بالدائرة.
حيث كشف اللقاء املوجه على 
العموم ألرباب املعاصر العصرية 
امل��رج  ك���ون كمية  ت����ازة،  ب��إق��ل��ي��م 
الذي أنتجته هذه األخيرة قد بلغ 
 ،2011 سنة  خ��الل  ط��ن   55.162
تصريفه  مت  منه   80% م��ن  أكثر 
باألودية و بالوسط الطبيعي دون 
مراعاة شروط حماية البيئة، كما 
وقف عرض وكالة احلوض املائي 
لسبو كون 7 معاصر بإقليم تازة 
الصرف  بشبكة  نفاياتها  ُصرفت 
الصحي بكل من )تازة، تاهلة، و 

أجدير(.
ال���ذي  ال���ع���رض  ذات  أش����ار  و 

ح��ص��ل م��وق��ع 'ت��ازاس��ي��ت��ي' على 
املرج  تصريف  ك��ون  منه،  نسخة 
باألودية من شأنه الضرر بالتربة، 
بالنظر  احل��ي��وان��ات  و  النباتات 
و   4.5 بني  )ما  عالية  حلموضته 
املرتفعة  ملوحته  لدرجة  و   )5.2
ل��ت��رك��ز  و  ال��ل��ت��ر(  غ����رام����ات/   7(
مغ/اللتر(   500( األزوت��ي��ة  امل��واد 
غ/  12 ال��ى   4( الفينول  م��ادة  و 

مادة  لالستنفاد  باإلضافة  اللتر( 
األوكسجني احمللل باملاء و تغيير 
السلبي  تأثيره  بالتالي  و  لونه 
املائية  االستعماالت  جميع  على 
مبا فيها سد موالي إدريس األول، 
م���ؤك���دا ك����ون ت��ط��ب��ي��ق م��ض��ام��ني 
حوض  التلوث  محاربة  مشروع 
املؤطرة  القوانني  تفعيل  و  سبو 
و   28/00  -  12/03  -  10/95(

3/3( من شأنهما تقليص النسبة 
إلى %60 في أفق 2015،

اق��ت��رح��ت  ال��س��ي��اق،  ذات  ف���ي 
وكالة احلوض املائي لسبو على 
املدى املتوسط و القريب، ضرورة 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��رح��ي��ل م��ع��اص��ر 
ال��زي��ت��ون خ���ارج امل���دن و امل��راك��ز 
التخطيط  مصالح  م��ع  بتنسيق 
إح���داث  و  امل��ج��ال��ي��ة،  التنمية  و 
مع  مخصصة  صناعية  منطقة 
تعميم نظام املرحلتني على جميع 
الزيتون  ع��وض طحن  ال��وح��دات 
تبني  على  حثها  و  بالضاغطات 
 )Biphasé( اإليكولوجي  النظام 
و  الصغرى  الوحدات  تأطير  اما 
التقليدية و حثها على جمع و نقل 
املرج في صهاريج قصد التبخير 
توقيف  ُم��س��ت��ع��ج��ل��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي، 
املقبل  املوسم  خ��الل  46 معصرة 
لتسوية وضعيتها القانونية )25 
رخصت   5 م��رخ��ص��ة،  غير  منها 
3 ال حتترم دفتر  ألنشطة أخرى، 
لم  م��ع��ص��رة   13 و  ال��ت��ح��م��الت، 

تنجز الدراسة للمصادقة(.
> عادل فهمي

 كشفت تقرير للوكالة احلضرية بتازة عن ظبط 1556 مخالفة في 
إطار محاربة السكن غير الالئق )مراقبة البناء( عبر تركيز جهود 
املراقبة على املناطق التي تعرف دينامية ملحوظة للسكن العشوائي 
بكل أقاليم تازة، تاونات، جرسيف سواء من طرف جلنة اليقظة أو 

الوكالة احلضرية.
بناء بدون  1404 مخالفة  التقرير، فقد مت ضبط   و حسب ذات 
أما  ب��ت��اون��ات(،   415 و  بجرسيف،   139 ب��ت��ازة،   850( ترخيص 
بخصوص الترخيص دون الرأي امللزم فقد مت ضبط 18 املخالفة )02 
بتازة، 11 بجرسيف، و 05 بتاونات (، كما مت ضبط  134 مخالفة 
همت إدخال تغييرات بدون ترخيص )46 بتازة، 44 بجرسيف، و 

44 بتاونات( .
أما على مستوى برنامج مدن بدون صفيح، فكشف ذات التقرير 
النهائية على مشروع القطب احلضري "شطر غياطة"  عن املوافقة 
بجرسيف والذي سيخصص الستيعاب األسر املعنية برنامج مدن 
بدون صفيح على مساحة تقدر ب� 100،87 هكتار منها  2222 قطعة 
1364 وحدة لسد اخلصاص في السكن  مخصصة إلعادة اإلسكان 

باملدينة ستنجز بقيمة استثمارية تناهز 310 مليون درهم.
 12( حًيا   23 استفاد  فقد  التعميري  التقومي  مستوى  على  أم��ا 
على  املنج�زة  العملي�ات  من  بتاونات(   05 و  بجرسيف،   06 بتازة، 
مساحة 284 هكتار باإلقليم الثالث و استفادت منها 7898 أسرة، 
 10 و  04 بجرسيف،  بتازة،   02( 16 حًيا آخر  انتظار استفادة  في 
بتاونات( من العمليات الت�ي ت�م الش�روع في إجنازه�ا على مساحة 

181 هكتار لفائد 4960 أسرة.

 يذكر أن اجتماع املجلس اإلداري العاشر للوكالة احلضرية لتازة، 
قد كشف عن دراسة 3 آالف 189 ملفا خالل سنة 2011 و همت طلبات 
رخص البناء والتجزيء والتقسيم بكل من تازة، تاونات و جرسيف، 
مت قبول ألفني و 585 بنسبة 81 في املائة من مجموع امللفات التي 
خضعت للدراسة، بينما رفض 604 ملف )311 منها بتازة(، ألسباب 
تقنية، او لتموقع امللف مبناطق إعادة التأهيل أو لعدم اكتماله أو 

توفره على املساحة الدنيا.
 > عادل فهمي

ضبط أزيد من 1500 مُخالفة في إطار محاربة السكن غير الالئق بوكالة تازة

سعيا للحد من التلوث بمرج معاصر الزيتون على الوسط الطبيعي خالل الموسم الفالحي و اإلنتاجي 
 سكان تازة يأكلون حلوما وخضروات تسقى مبياه الواد احلار

من املظاهر التي أضحت تعطي للمدينة منظرا مقززا، 
املفروض  من  التي  الضالة  الكالب  من  انتشار جحافل 
سكانها  كثرة  و  املدينة  صخب  من  تنزعج  كانت  أنها 
لضواحي  وتلجا  تبتعد  لهذا  وحركتها،  عمرانها  و 
العكس فهي  اليوم فعلى  أما  املدينة ومطارح األزبال، 
تتجول في أمان و مأمن و بكل حرية وسط املدينة وبني 
الراحة  أماكن  أيضا  معهم  وتتقاسم  املواطنني،  أرجل 
التي تتخذها مكانا  العمومية  واالستجمام كاحلدائق 

الستلقائها.
ل��ق��د اس��ت��وط��ن��ت ك��ل امل��دي��ن��ة ف��ل��م تكتفي ب��األح��ي��اء 
الهامشية بل امتد استيطانها إلى بعض األحياء التي 
كل  تعم  أن  املتوقع  ومن  بالراقية  تصنف  أن  يفترض 
شبر في املدينة في ظل تغاضي السلطات عن هذه اآلفة 
اخلطيرة، التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الساكنة 
التي دخلت في حالة من الرعب و الهلع خاصة مع تكاثر 
و تناسل أعداد هذه الكالب التي تتنقل و تتحرك فرادى 
و جماعات، فأصبح من املغامرة على املواطن نهرها أو 
االقتراب منها ألنها قد تتحول في أي حلظة إلى وحوش 
يحدث  هذا  كل  استفزازها،  ما مت  إذا  كاسرة مسعورة 

حتت أنظار السلطات التي لم حترك ساكنا للخالص من 
هذا الشبح املخيف الذي يدخل الرعب لقلوب املواطنني 

ويحرمهم النوم جراء النباح و العواء.
ف��ي ب��داي��ة س��ن��وات االس��ت��ق��الل ك��ان��ت ه��ن��اك عربة 
وهي  ال��ض��ال��ة،  ال��ك��الب  الصطياد  قناص  و  مخصصة 
وظيفة خلفها االستعمار،كانت جتوب الشوارع و أزقة 
ويتم  الساكنة  راحة  يهدد  كل حيوان  املدينة بحثا عن 
ما  ه��ذا  محتمل،  خطر  لكل  درءا  إع��دام��ه  و  اصطياده 
الصمت  هذا  وراء  من  ينتظرون  رمبا  نشهده،  نعد  لم 
و  ال��ك��الب  وه���ذه  ال��س��ك��ان  يتعايش  أن  وال���الم���ب���االة، 
من  للخالص  املخصصة  امليزانية  تلك  بذلك  ي��وف��رون  
الكالب الضالة املسعورة. لقد أصبح الوضع مأساويا 
هذه  استفحال  ملكافحة  سريعة  خطة  وض��ع  يتطلب  و 
التجوال  املواطن حضر  على  يفرض  أن  بدل  الظاهرة، 

تفاديا لفتك الكالب به.
باتت مدينة تازة  مسرحا و مأوى للكالب الضالة وها 
هي تقف عاجزة بانتظار تصدق السلطات و املسؤولني 
عليها و تخليص ساكنتها من العض، هذا إن لم يكن لها 

ما هو أهم من راحة املواطنني طبعا. 

 21 ي���وم اخل��م��ي��س  ان��ع��ق��د  صبيحة 
االجتماعات  بقاعة    ،2012 يونيو 
بعمالة إقليم تازة، اجتماع، خصص 
التنموي  املخطط  م��ش��روع  ل��ت��دارس 
هذا  أشغال  حضر  لإلقليم.  املندمج 
فتال،  محمد  ترأسه  ال��ذي  االجتماع، 
ع��ام��ل إق��ل��ي��م ت����ازة، وب��ع��ض ال��ن��واب 
باإلقليم  البرملانيون  واملستشارون 
ورؤس�������اء امل���ج���ال���س احل���ض���ري���ة و 
رؤس������اء ال���غ���رف امل��ه��ن��ي��ة ورؤس�����اء 
وممثلو املصالح اخلارجية اإلقليمية 
تنمية  وك���ال���ة  مم��ث��ل  و  واجل���ه���وي���ة 

وإنعاش أقاليم الشمال .
خ��الل ه��ذا ال��ل��ق��اء ال��ت��واص��ل��ي ال��ذي 
ال��ل��ق��اءات  إط���ار سلسلة  ف��ي  ي��ن��درج 
وامل����ش����اورات م���ع م��خ��ت��ل��ف ال��ف��رق��اء 
وال����ف����اع����ل����ني، ب���خ���ص���وص إع������داد 
م���ش���روع م��خ��ط��ط ت��ن��م��وي م��ن��دم��ج 
مختلف  في  اإلقليم  بتنمية  للنهوض 
املجاالت،  الهدف منه اعتماد املقاربة 
خ��الل  نهجها  مت  ال��ت��ي  ال��ت��ش��ارك��ي��ة 
املخطط،  ه��ذا  إع��داد  مراحل  مختلف 
مختلف  مع  اإللتقائية  بهدف حتقيق 
واالستراتيجيات  القطاعية  البرامج 
احل��ك��وم��ي��ة.    وق���د مت، خ���الل ه��ذا 

االجتماع، تقدمي العروض التالية :
وامل��ؤه��الت  املونوغرافية  املعطيات 

التي يزخر بها اإلقليم  
 البرامج واملشاريع القطاعية املبرمجة 
ف��ي ط��ور اإلجن��از،  أو تلك التي ه��ي 
اإلجمالية،ما  استثماراتها   بلغت 
يناهز 9 ماليير درهم ;  ومن بني أهم 

هذه احملاور  ما يلي : 
)ال����ط����رق،   ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال���ب���ن���ي���ات   - 
ال��ك��ه��رب��اء، امل����اء ال��ص��ال��ح ل��ل��ش��رب، 

التطهير السائل   
لقطاع  االس��ت��ع��ج��ال��ي  ال��ب��رن��ام��ج   -  
التربية والتكوين 2012-2009، بناء 

حي جامعي مبدينة تازة    
والتنمية  ال��ف��الح��ي  اإلس��ت��ث��م��ار   -   

القروية   
   - اإلسكان والتعمير    

األنشطة  استقبال  بنيات  تقوية   -   
التجارية والصناعية واخلدماتية     

ملدينة  احل��ض��ري  النسيج  تأهيل   -  
تازة الذي يضم 16 مشروعا    

لتأهيل  االستعجالي  البرنامج   -   
 6( تاهلة    ملدينة  النسيج احلضري 

مشاريع( ;   
 - تأهيل النسيج احلضري ملدينةواد 

أمليل 
 - تأهيل مراكز اوالد ازباير، بني لنت 

وكاف الغار   
 - تنمية أقاليم الشمال بتازة ، وادي 

أمليل ، تاهلة وأكنول  
أقاليم  وك��ال��ة  تنمية  م��ع  ال��ش��راك��ة   -
تاهلة  ام��ل��ي��ل،  واد  ب��ت��ازة،  ال��ش��م��ال 

وأكنول     
 - املآثر التاريخية بتازة    

 - املياه والغابات   
   - الصحة

للتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  امل���ب���ادرة  ورش 
ت��ازة،  إقليم  مستوى  على  البشرية 
2010-2005 وآفاق -2011 حصيلة 

   2015
   حصيلة املبادرة 2005-2010  -  

 الركائز األساسية  : ·    
   التخطيط االستراتيجي  ·   

    احلكامة  ·      
 اإلستمرارية.

  - عدد املشاريع املبرمجة : 340    
 - عدد املشاريع املنجزة : 325    

 - ع��دد املشاريع في ط��ور اإلجن��از : 
    15

  عدد املستفيدون  : 274.000  -
   آفاق املبادرة 2011-2015 :

    البرامج التحسيسية : 
   محاربة الفقر بالوسط القروي  

    م��ح��ارب��ة اإلق���ص���اء االج��ت��م��اع��ي 
بالوسط احلضري   

       محاربة الهشاشة  ·  
     البرنامج األفقي  ·   

    برنامج التأهيل الترابي 
    اجلماعات املستهدفة : 15 

    األحياء احلضرية املستهدفة : 06  
الفئات  ق��اع��دة أص��ن��اف  ت��وس��ي��ع     
املستهدفة لبرنامج محاربة الهشاشة 

والتهميش     
التأهيل  يشملها  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات   

الترابي :
    الطرق واملسالك واملنشآت الفنية       

الكهربة القروية; ·   
    التزويد باملاء الصالح للشرب;·   

    دعم قطاع الصحة  ·
    مستشفيات نساء ورجال التعليم 
املندمج  التنموي  املخطط  م��ش��روع 

للنهوض باإلقليم،
 ال����ذي ارت��ك��ز ع��ل��ى ث��م��ان��ي��ة م��ح��اور 

أساسية، تتمثل في  
   تأهيل النسيج احلضري     

 تأهيل املدينة العتيقة ;  
 الوقاية من الفيضانات ;  

  تأهيل املراكز الناشئة باإلقليم ;  
  البنية التحتية الصناعية والتجارية   

اخلدمات االجتماعية ;  
  تأهيل البنيات التحتية الطرقية ;  
  السكنى والتعمير وسياسة املدينة.

 وق���د ت��خ��ل��ل ه���ذا اإلج��ت��م��اع ن��ق��اش 
بخصوص  اآلراء  وتبادل  مستفيض 
املندمج،  التنموي  املخطط  م��ش��روع 
ح��ي��ث مت���ت دع����وة ك��اف��ة امل��ت��دخ��ل��ني 
لتظافر اجلهود، كل في مجال تدخله، 
وتنزيله  تفعيله  سبل  بحث  أجل  من 

على أرض الواقع  

الكالب الضالة تفرض حضر التجوال على ساكنة تازة

على طول ال��واد احلار " واد إن��اون" الذي تبدو مياهه 
داكنة وتنبعث منه روائح كريهة، يتم ضخ الكثير من املياه 
وسط هذه احلقول ، ويستعني الفالحون في ذلك مبحركات 
ال��ف��الح��ون  ه���ؤالء  يعتبر  رمب���ا  ب��ال��ب��ن��زي��ن،  تعمل  للضخ 
أنفسهم محظوظني ألن الواد احلار مير بجوار أراضيهم، 
املسقية بهذه  ه��ذه اخل��ض��روات  أن  أيضا ال يهمهم  رمب��ا 
املياه السامة تعتبر خطرا على صحة السكان ، وملا عاينت 
يصيب  خبيث  م��رض  وج���ود  اح��ت��م��االت  ف��إن   ، جريدتنا 
على  انتفاخ  شكل  ف��ي  فعليا  م��وج��ود  واإلن��س��ان  املاشية 

مستوى العنق أصاب عددا من املاشية وأيضا طفال في نفس املنطقة وهي قرينة خطيرة جدا إذا 
ما تأكد ارتباطها باخلضروات املسقية باملياه امللوثة.

ويبدو أن مصالح حفظ الصحة على مستوى عمالة إقليم تازة واجلماعة القروية لباب مرزوقة 
) 12 كلم غرب مدينة تازة ( غير معنية كثيرا بتلوث هذه اخلضروات وال مصدرها، كما أن مصالح 
املديرية اإلقليمية للفالحة بتازة لم يسبق أن زار تقنيوها – حسب تصريح أحد فالحي املنطقة- 
لتوجيه الفالحني وإرشادهم وأيضا لتقييم وضعية املزروعات  بل وحتى على افتراض معاينتهم 
هم وتقنيوا مصالح حفظ الصحة وغيرهم ممن يفترض فيهم العلم مبثل هذه األمور فإن خطورة 
استعمال هذه املياه واثارها احملتملة مسألة تثير الكثير من التساؤل حول املسؤولية املباشرة 

للجهات املعنية. 

  اعتقال ثالثة أشخاص 
بتهمة حمل الذبيحة السرية  

 مت��ك��ن��ت دوري����ة 
م���ن   ال����درك امللكي 
ص�����ب�����ي�����ح�����ة ي������وم  
يونيو   10 الثالثاء 
من  األخ���ي���ر   2012
حجز  سيارة خفيفة  
مرسيدس  ن��وع  م��ن 
م��ن  ق�����ادم�����ة   220
وادي أمليل واعتقال 
أصحابها الثالثة  ، 

حتمل ح��وال��ي  100 
   ) الرية و غيرها  و  )ال���دوارة  السقايط"    " كلغ من حل��وم 
 " للبيع الصحاب  موجهة  كانت  التي  الكمية  ومصادرة   ،

األكالت اخلفيفة "   مبدينة تازة.
هذا وقد مت إحالة املتهمني بحمل اللحوم بدون ترخيص 

على احملكمة االبتدائية مبدينة تازة . 



من 16 يوليوز إلى 31 منه 2012إخبارية وطنية تصدر من تازة

الموضوع : تساقط 
بعض أعمدة الكهرباء 

بجماعة صاكة
سالم تام بوجود موالنا اإلمام 

و ب���ع���د، ي��ؤس��ف��ن��ا ال��س��ي��د ال��ع��ام��ل 
الشكاية  بهذه  إليكم  نتقدم  أن  احملترم 
أن حتظى  القدير  العلي  الله  راج��ني من 
بالعناية الالزمة. سيدي العامل في إطار 
املوضوع املشار إليه أعاله وكما سبق أن 
أخبرناكم عن املشكل بواسطة بيان حتت 
مجموعة  ف��إن  احمللية  السلطة  إش���راف 
من أعمدة الكهرباء الزالت ساقطة ألزيد 
من سنة ونصف وخيوطها متدلية على 
الكهربائي  بالتيار  موصولة  و  األرض 
مم���ا ب��ات��ت ت��ش��ك��ل خ��ط��را ك��ب��ي��را على 
األطفال  صفوف  ف��ي  وخ��اص��ة  الساكنة 
 ، امل��واش��ي  وحتى  ال��رع��اة  و  والتالميذ 
م��ع ال��ع��ل��م س��ي��دي ال��ع��ام��ل احمل��ت��رم أن��ه 

بسيارة  الكهربائي  التيار  إشتد  مؤخرا 
أحد املواطنني لوال يقظته لكان قد تفحم 
هو وسيارته وهو اآلن يريد اللجوء الى 
يائسة  جد  الساكنة  إن  سيدي  القضاء. 
م��ن مت��اط��ل اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة مب��زاول��ة 

املعنية  للدواوير  فأثناء جولتنا  مهامها 
تلقينا مجموعة من الشكايات تقول أنهم 
كما  مرة  من  أكثر  القائد  للسيد  اشتكوا 
اجلماعي  للمجلس  بشكايتهم  تقدموا 
بزيارة  ق��ام��وا  حيث  بذلك  يكتفوا  ل��م  و 

الوطني  املكتب  مدير  للسيد  شخصية 
ولقد   . لشكايتهم  ملب  ال  لكن  للكهرباء 
أن  مسؤولة  سياسية  كهيئة  لنا  سبق 
راس��ل��ن��ا ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د ف���ي امل��وض��وع 
ووعدنا مبعاجلة هذا املشكل لكن ال زلنا 
ننتظر حلد اآلن . ونظرا ملا عهدناه فيكم 
العام  الصالح  التعاون وخدمة  من روح 
سيدي العامل احملترم ، فإننا نهيب بكم 
هذا  ملعاجلة  العاجل  التدخل  ونناشدكم 
أنكم ستبدلون  يقني  لعلى  وإننا  املشكل 
سائلني  الشأن  هذا  في  جهدكم  قصارى 
مبا  يحفظكم  أن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  ال��ل��ه 
عليكم  يدمي  وان  احلكيم  الذكر  به  حفظ 
جميع  يكل  وان  والعافية  الصحة  رداء 
وفي   . وال��ت��وف��ي��ق  بالنجاح  خطواتكم 
سيدي  ه��ذا  لطلبنا  استجابتكم  انتظار 
دم��ت��م ف��ي خ��دم��ة ال��ص��ال��ح ال��ع��ام حتت 
امللك  اجلاللة  لصاحب  السامية  الرعاية 

محمد السادس نصره الله. والسالم

> موقع جرسيف أنفو

إلى السيد عامل إقليم جرسيف

سهرة فنية ملنتدى الشباب املغربي 
للثقافة والتنمية ب���فضاء ح��ديقة 

االطفال جلمعية اصدقاء ت����ازة

لتأسيس  عشر  احل��ادي  للذكرى  وتخليدا  املجيد  العرش  عيد  بذكرى  احتفاال 
منتدى الشباب املغربي للثقافة والتنمية نظمت مساء يوم االحد 8 يوليوز 2012 
احيتها  كبرى  فن��ية  ت�ازة سهرة  اصدقاء  التابعة جلمعية  االطفال  بفضاء حديقة 
هذه  افتتحت  وقد  كمار  الفنان جواد  برئاسة  للمنتدى  التابعة  املوسيقية  الفرق��ة 
االمسية بالنشيد الوطني تلتها كلمة املنتدى القاها الرئيس اجلهوي السيد عمر 
املنصور تناول فيها سياق االحتفاالت بعيد العرش املجيد مبرزا التالحم الدائم 
بني العرش العلوي املجيد والشعب املغربي الوفي مذكرا في نفس الوقت ببرنامج 
االيام الثقافية املنظمة احتفاال بالذكرى احلادي عشر لتأسيس املنتدى والذي ال زال 
مستمر معتبرا ان هذا االطار اجلمعوي اجلاد كرس نفسه منذ التأسيس خلدمة 
وعلى  املدعمة  اجلهات  لكل  الشكر  مجددا  باملدينة  والتنموية  الثقافية  القضايا 
رأسها اجلماعة احلضرية لتازة ووزارة الثقافة وجمعية اصدقاء ت�ازة و ودادية 
االمل حلي املرابطني وكل الفعاليات املدنية واإلعالمية محليا ووطنيا بعدها تناول 
الكلمة السيد خالد الصنهاجي نيابة عن مجلس اجلماعي لتازة اشاد فيها بالدور 
كل  اش��ارة  ره��ن   احلضرية  اجلماعة  ان  على  مؤكدا  محليا  للمنتدى  الديناميكي 
االطارات اجلمعوية اجلادة وقد متيزت هذه السهرة باحلضور املتميز ملستشاري 
اجلماعة احلضرية لتازة وأولياء منخرطي املنتدى بعدها كان اجلمهور على موعد 
معها مما  واندمج  اجلمهور  لها  اطرب  ومتنوعة  متميزة  غنائية  فنية  فقرات  مع 

اضفى على هذه السهرة نكهة خاصة.
>  تازة اليوم وغدا

“إمـــال” تنّظم عملية الختان في 
نسختها الّرابعة بأيت سغروشن

نّظمت جمعية “إمال” للتنمية والّثقافة طيلة يوم الّسبت املنصرم مبقّر اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار 
الّطالب و الطالب آيت سغروشن، عملّية اإلعذار السنويّة في نسختها الّرابعة، و التي دأبت اجلمعية 

على تنظيمها كل سنة لفائدة أبناء األسر املعوزة باملنطقة .

ح���ض���ور ال��ف��ري��ق ال��ّط��ب��ي ال�����ّذي أش�����رف ع��ل��ى جن����اح ال��ع��م��ل��ي��ة ب��ح��ض��ور ال���دك���ت���ور امل���س���ع���ودي ع���ن ت��اه��ل��ة 
و ب��ع��ض امل��م��ّرض��ن امل��ت��ط��ّوع��ن  م���ن أب���ن���اء امل��ن��ط��ق��ة، ع���رف اس��ت��ق��ب��اال م��ت��م��ّي��زا م���ن ل���دن ال��ّس��اك��ن��ة ، حيث 
س��اه��م – حسب اللجنة املنظمة – ف��ي خ��ت��ان اس��ت��ف��اد 33 طفال م��ن أب��ن��اء ال���ّدواوي���ر امل��ج��اورة ملركز 

بوزمالن.
و قد عرف الّنشاط حضور مجموعة من الّناشطن في امليدان و بعض أهل اخلير و الفضل الّذين 

لم يّدخروا أّي جهد في املساهمة في إجناح النشاط .
ت��ّظ��ل ه���ذه امل���ب���ادرة ف��ع��ل ح��س��ن و ذو ن��ف��ع ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة  وخ��ط��وة ن��ح��و مت��ك��ن تنمية ب��ش��ري��ة باملناطق 
املجاورة لتاهلة، وسط ضعف في البنية التحيتة و التجهيزات الطبّية الاّلزمة ومستوصافات، و في 

انتظار تظافر اجلهود اكثر و أكثر للنهوض بهذا القطاع التنموي باملنطقة.
> مراد ميغيس – موقع مابريس

رئيس جماعة مزكيتام يحرم 440 
تلميذا من االحتفال بعيد العرش المجيد

كما هو معهود به العمل في آخر كل سنة دراسية ، تقوم جمعية أمهات 
وآباء و أولياء تالميذ مجموعة مدارس مزكيتام وبشراكة مع اإلدارة واألطر 
التربوية باملؤسسة، بتنظيم حفل آخر السنة املتزامن مع تخليد ذكرى عيد 
العرش العلوي املجيد وكذا تفعيال ملقتضيات املذكرة الوزارية التي تنص على 
االحتفال بهذه الذكرى على صعيد املؤسسات التعليمية باململكة ، من أجل 
ترسيخ قيم املواطنة وحتبيب املدرسة للتالميذ للحد من ظاهرة الهدر املدرسي 
الذي تعاني هذه املنطقة بشكل خاص، وذلك بتقدمي وتوزيع جوائز حتفيزية 

للتالميذ املتفوقني واملتميزين دراسيا .
رئيس  السيد  إل��ى  وشفاهية  كتابية  طلبات  بعدة  اجلمعية  رئيس  تقدم 
لهذه األخيرة من أجل  لتقدمي دعم مادي وعيني  به  القروية مهيبا  اجلماعة 
إمكانياتها،  لقلة  نظرا  الغالية  املناسبة  بهذه  أبنائها  أجتاه  بالواجب  قيامها 
ولكن جتاهل رئيس اجلماعة لكل هذه الطلبات وعدم وعيه مبضامني املادة 
41 من امليثاق اجلماعي وكذا مضامني الدستور اجلديد حال دون متكني هذه 

الزهور اليافعة من تخليد هذه الذكرى احلبيبة
> موقع جرسيف 24

راميد...ُمعالجة أزيد من 6 ألف طلب 
استفادة بإقليم تازة

نظام  م��ن  لالستفادة  املُ��ودع��ة  طلبات  ع��دد  بلغ   ، ت���ازة  بإقليم 
املساعدة الطبية املجاني املعروف اختصارا ب� "راميد"   ما مجموعه 
25 ال��ف و 719 طلب   إل��ى ح��دود نهاية األسبوع األول من شهر 

يوليوز 2012. 
و حسب ذات التقرير التي حصل عليها موقع 'تازاسيتي'، فقد 
منه خاص   4650( معلوماتًيا  طلب   6471 من  أزيد  معاجلة  متت 
بالذكور( من أصل 24 الف 969 طلب توصلت بها اللجنة اإلقليمية 
الدائمة بعمالة تازة و املوجهة من 27 قيادة تهم كل من باشويات 

أكنول، واد امليل، تاهلة و ست ملحقات إدارية مبدينة تازة.
و حسب ذات الوثيقة، فقد بلغ عدد الطلبات املعاجلة بالوسط 
4470 من الوسط القروي، أما على  2001 طلب، مقابل  احلضري 
بحالة  طلب   3924 معاجلة  مت��ت  فقد  العائلية  احل��ال��ة  مستوى 
م��ت��زوج)ة(، 1234 ع��ازب)ة(، 940 أرم��ل)ة(، 342 مطلق)ة(، و 29 

زوجة مهجورة، باإلضافة إلى حالتني دون توصيف.
>  عادل فهمي / تازاسيتي

أحيي ساكنة تازة على صبرهم
يعاني سكان حي االكعدة و أحياء أخرى بشكل يومي من تراكم 
التي  تخلفها  العصارة  أث��ار  السكنية و من  املنازل  أم��ام  األزب��ال 
الشاحنة بعد جمع االزبال، فاملتتبع  لعملية اجلمع يسمع صوت 
إناها  تعصر ما ثم جمعه لتعاود طرحه عصير  الشاحنة يرعب، 
غني باملكروبات، و رائحة كريهة  تفوح لتلوث الهواء ، حيث أصبح 

هذا الوضع يؤرق مضاجع السكان.
يحركون  ال  املسؤولني  أن  إال  العديدة  السكان  شكايات  ورغ��م 
ساكنا حيث الغياب الشبه التام لتعاطي مع شكايات املواطنني من 
طرف املجلس البلدي،املسؤول الوحيد على هذا الوضع  الذي أقل 

ما ميكن أن يقال عنه أنه كارثي .
تتخبط  تازة  أحياء مدينة  أهم  إحدى  فإلى متى ستظل ساكنة 
وسط هذه اآلفة؟ ومتى سيتحرك املسؤولون ؟هل ينتظرون إنتفاضة 

جديدة ضد االزبال وعصيره ؟
> رشيد شعبيط / تازة أخبار

معاناة ساكنة بوزمالن متواصلة مع 
الخدمات األساسية

معاناة ساكنة بوزمالن بإقليم تازة الزالت متواصلة مع الكهرباء 
مركز  إل��ى  التنقل  ساكنتها  على  للكهرباء  الوطني  املكتب  ف��رض  بعدما  إذ 
أول  االستهالك  واج��ب  ألداء  14كلم  مبسافة  بوزمالن  عن  البعيد  مطماطة 
إلى مدينة تاهلة البعيدة هي األخرى بحوالي 26كلم، وجدت الساكنة نفسها 
أمام مشكل آخر متثل هذه املرة في اخللل الذي أصاب الشبكة الكهربائية 
باملنطقة خالل هذه األسابيع،حيث أدى هذا املشكل إلى إتالف عدة أجهزة 
املصابيح  و  ثالجة  و  و حاسوب  رقمية  تلفاز  أجهزت  في  إلكترونية متثلت 
وعدة أجهزة إلكترونية أخرى، وأمام هذا الوضع الذي الزال قائما إلى حدود 
كتابة هذه األسطر استنكرت الساكنة املتضررة من هذا املشكل متاطل املكتب 
الوطني للكهرباء إلصالح هذا اخللل رغم علمهم باألمر، كما طالبوا من خالل 
بوزمالن نيوز املعنيني باألمر بالتدخل العاجل إلصالح هذا املشكل قبل أن 
يؤدي إلى ما ال حتمد عقباه، وإحداث مكتب باملنطقة الستخالص واجبات 
على  بوزمالن  عن  البعيدتني  تاهلة  أو  مطماطة  إلى  التنقل  بدل  االستهالك 

التوالي 14 و 26كلم.
ويبقى هذا املشكل جزء من املشاكل التي تتخبط فيها املنطقة، إذ لإلشارة 
فقط فإن بوزمالن تعاني من رداءة البنية التحتية إن لم نقل من انعدامها  و 
من املرافق االجتماعية و غياب طبيب عن املستوصف ألزيد من ثالثة سنوات 
و تآكل الطريق اإلقليمية 5401 الرابطة بني بوزمالن و مطماطة و التي تعتبر 
الشريان الوحيد لبوزمالن وعدة مشاكل أخرى...ليبقى السؤال مطروحا إلى 

متى ستبقى ساكنة بوزمالن تعاني من املشاكل السالفة الذكر؟   

تازة: أول تلميذ مصاب بشلل دماغي 
يجتاز امتحان إشهادي خاص بنوع إعاقته    
< أجيال بريس

 26 الثالثاء  اليوم  اجتاز  
األرز  مب��درس��ة   2012 يونيو 
أمني  أح��م��د  التلميذ   ب��ت��ازة، 
دماغي  بشلل  امل��ص��اب  نولي 
و  احل��رك��ة  م��ن  منعه   )imc(
اإلش��ه��ادي  االمتحان  ال��ك��الم، 
السادس  باملستوى  اخل��اص 
سلم صباح  ق��د  و  اب��ت��دائ��ي، 
اليوم النائب اإلقليمي لوزارة 
ال��ت��رب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق��رص 
امل���دم���ج ال����ذي ي��ح��ت��وي على 
موضوع االمتحان املكيف مع 
نوع اإلعاقة التي يعاني منها 
امتحانه  أج���رى  ال���ذي  أم���ني 
)كميوتر(  آلة احلاسوب  على 
حتت أعني جلنة نيابية كلفت 

لهذا الغرض.
ان���ف���راد ح��ال��ة أم���ني على 
العربي  و  الوطني  الصعيد  
و متكنه من مواصلة تعليمه 
إلى هذا املستوى دفع بالقناة 
الثانية دوزمي إلى  احلضور 
لهذا  اإلع��الم��ي��ة  للمتابعة    ،
للتلميذ   األسرية   و  املدرسية  املؤسسة  بني  التعاون  بنجاح مسار  توج  ال��ذي  احل��دث 
أحمد أمني نولي . مسار انطلق من استفادته رغم شلله  و عدم قدرته عن الكالم من 
حقه في االستفادة من مقعد في املدرسة العمومية املغربية خصوصا بعد إحداث أقسام 

لفائدة  ذوي االحتياجات اخلاصة.
و سبق للخبير  هياماشي أن زار حتت إشراف سفير اليونيسكو باملغرب عددا من 
املدارس التي تتوفر على أقسام اإلدماج املدرسي للتالميذ في وضعية اإلعاقة مبدينة 
تازة،و  بعد االطالع امليداني على  عمليات اإلدماج املدرسي اجلزئي و الكلي ،  التي 
مكنهتم من االلتحاق  باألقسام العادية و خصوصا حالة التلميذ أحمد أمني الذي يعاني 

من شلل دماغي )imc( ،و  واصل إلى القسم السادس ابتدائي
و عاين هذا اخلبير األممي عن قرب عملية تكييف  قدرات هذا التلميذ  و غيره  ونوع 
اإلعاقته،و عبر  عن اندهاشه و إعجابه بالنموذج املعتمد لتمكني األطفال في وضعية 
اإلعاقة الذهنية اخلفيفة و املتوسطة من حقهم في املدرسة، و أضاف أنه سيضمن ما 
حققته مدينة تازة في هذا املجال في تقريره الدولي ، و وصف جدية  التجربة التي وقف 

عليها بتازة بأنها ال تختلف كثيرا عن جتربة اليابان

اجلرائد  وممثلي  ومراسلي  م��دراء  من  ع��دد  فوجئ 
من  مبنعهم  والورقية  اإللكترونية  واحمللية  الوطنية 
حضور  من  الوفا  محمد  الوطنية  التربية  وزي��ر  طرف 
التعليم  ألك��ادمي��ي��ة  اإلداري  املجلس  إجتماع  أش��غ��ال 
يومه  املنعقد  جرسيف،  تاونات  احلسيمة  ت��ازة  جلهة 
بعمالة  اإلجتماعات  بقاعة   2012 يوليوز   10 الثالثاء 

إقليم تازة.
توصلوا  قد  بتازة  والصحافة  اإلع��الم  وك��ان ممثلو 
بدعوة من مصلحة اإلعالم واإلتصال بعمالة إقليم تازة 
كل  الوفا بحضور  ترأسه  الذي  اللقاء  أشغال  حلضور 
تاونات  إقليم  فتال وعامل  تازة محمد  إقليم  عامل  من 
ومدير األكادميية اجلهوية للتعليم وعدد من املتدخلني 
ف��ي ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ج��ه��ة ت����ازة احل��س��ي��م��ة ت��اون��ات 
ولوج  من  باملنع  قوبلت  التي  الدعوة  وه��ي  جرسيف. 
قاعة اإلجتماع من طرف وزير التربية الوطنية، سلوك 
الى  بتازة  والصحافي  اإلعالمي  اجلسم  فعاليات  دفع 
أن  فكان  عليه  ال��رد  كيفية  لدراسة  ط��ارئ  إجتماع  عقد 

أصدر بيانًا لرأي العام جاء فيه:
اجلميع  ل��دى  إع��ت��ق��اد  س��اد  بالقصيرة  ليست  مل��دة 
تشتغل  التي  الوحيدة  هي  الوطنية  التربية  وزارة  أن 
التعليمية  برامجها  حتمله  مل��ا  طبقًا  املكشوف  على 

املواطنة  بثقافة  مشبعة  أجيال  لبناء  ت��درس  م��واد  من 
والدميقراطية وحقوق اإلنسان، وهي مفاتيح أساسية 
إلعداد الهوية الكونية مما يشكل تفردًا ومتيزًا لهيكلة 
الوزارة التي كان من املفروض أن متثل إطارًا لإلقتداء 
به فيما يتعلق بنهج الشفافية املطلقة واحلكامة اجليدة 

في التدبير املالي والبشري والتربوي للوزارة.
لكنه تبث أن العكس هو الصحيح، ملا دأبت الوزارة 
مرجعيته  ع��ن  ال��وف��ا  ال��وزي��ر  نسائل  تقليد  س��ن  على 
منع  على  أقدم  مبوجبه  الذي  والدستورية،  القانونية 
اإلداري  املجلس  لقاء  حضور  من  واإلع���الم  الصحافة 
ألك��ادمي��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ج��ه��ة ت����ازة احل��س��ي��م��ة ت��اون��ات 
 2012 يوليوز   10 الثالثاء  يومه  واملنعقد  جرسيف، 

بقاعة اإلجتماعات بعمالة إقليم تازة.
وعلى إثر املنع الذي تعرضت له كل املنابر اإلعالمية 
الوطنية واحمللية اإللكترونية والورقية من حضور هذا 
منهجية  استكمل  قد  الوزير  معالي  اإلجتماع، سيكون 
التي  املعلومة  إل��ى  ال��ول��وج  ف��ي  االع��ت��داء على احل��ق 
وزارة  توليه مسؤولية  بعد  مباشرة  انتهجها سعادته 
اإلعالمي  اجتمع جل ممثلي اجلسم  الوطنية.  التربية 
ال��ت��ازي ل��ل��وق��وف ع��ل��ى خ��ط��ورة ه���ذا ال��س��ل��وك النشز 

وأعلنوا ما يلي:

تازة  إقليم  لعمالة  التواصلي  بالسلوك  التنويه   -
املنابر  إستدعاء  على  ال��ع��ادة  درج��ت  كما  عملت  التي 

اإلعالمية.
- إس��ت��ن��ك��ار أس��ل��وب م��ن��ع احل���ق ف��ي ال��ول��وج إل��ى 
املعلومة عكس ما ينص عليه الفصل 27 من الدستور 

املغربي.
الدستور  لتنزيل  واضحًا  خرقًا  املنع  هذا  تعتبر   -

اجلديد وضربًا لشعارات احلكامة اجليدة.
ل��رئ��اس��ة احل��ك��وم��ة، وتطالب  - حُت��ّم��ل امل��س��ؤول��ي��ة 

بالتراجع عن هذا السلوك الشاذ مستقباًل.
اإللكترونية  الوطنية  الصحافة  إلى  ن��داءًا  توجه   -
إلى  الوطنية  التربية  وزارة  أشغال  ملقاطعة  والورقية 

حني إصدار إعتذار رسمي للصحافة.
- تعلن تضامنها مع كل املنابر التي ُمنعت سابقًا من 

لقاءات الوزير املماثلة على الصعيد الوطني.
تعددت  ومهما  وط��رق��ه،  املنع  أساليب  كانت  مهما 
ق��رارت��ه ف���إن ال��ص��ح��اف��ة واإلع����الم احل���ر م��اض��ي��ان في 
طريقهما التنويري للرأي العام. مبا يدور في الكواليس 
وفي الواضح واملرموز ألن الثقة واحلقيقة بضاعتهما 

الوحيدة التي يسوقانها
> موقع توازا كوم

محمد الوفا وزير التربية الوطنية مينع اإلعالم والصحافة بتازة
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> عبد اإلله بسكمار / تازة

اقتحمت ساكنة تازة املقيمة والوافدة 
حديقة 20غشت أو ماكان يسمى بحديقة 
سابق  دون  و  ووحدانا  زراف��ات  البلدية 
إعالن أو افتتاح  رسمي مدفوعة باحلر 
الفضاءات  وقلة  الصيف  لهذا  ال��اله��ب 
ودون   ، باملدينة  واملنتزهات  اخلضراء  
حتى إكمال بعض الرتوشات النهائية  ، 
املفترضة   النهاية  في  وبالطبع  وصوال 
إلى إزال��ة احلواجز التي ما زال��ت  حلد 
موالي  ش��ارع  وبني  بينها  منتصبة  اآلن 
يوسف  ، الشيء الذي يفيد بوجود خلل 
ما في إمتام عملية إعداد هذه احلديقة 
) تعد األكبر على صعيد مدينة ت��ازة  ( 
اجلهة  أو  املقاول  إلى  يعود  أن  يحتمل 
في  واملتمثلة  امل��ش��روع  على  ال��س��اه��رة 
املجلس اجلماعي ، املهم أن الساكنة لم 
تنتظركل هذا لتستمتع بالفضاء املعني 
املنسابة  للموسيقى  لتستمع  وأي��ض��ا 
النافورة  املوجودة في احليز  مع مياه 

الغربي للحديقة  ...
 ه����ذه ال���ص���ورة ال����وردي����ة ال��ن��اع��م��ة  
س��رع��ان م��ا تضببت م��رة أخ���رى  أم��ام 
ال��غ��ي��وري��ن ح��ني ب��دأ ع��دد م��ن الفراشة 
ليتحول  امل��خ��ت��ل��ف��ة   بسلعهم  ي��ن��زل��ون 
املكان بني عشية وضحاها إلى ما يشبه 
كما   ، األس��ب��وع��ي  ال��س��وق  أو  السويقة 
أن ده��ش��ة  وروع���ة ال��ب��داي��ة س��رع��ان ما 
نسختها األزبال وبقايا ما يرميه األطفال 
الزريعة  أوراق  من  والكبار   واليافعون 
من  وغيرها  بيمو  أغلفة  إل��ى  والكاكاو 
ال��ب��ق��اي��ا ال��ت��ي ت��رم��ى ب��ب��س��اط��ة ال نحو 
القاررات املخصصة لهذه الغاية بل إلى 
أرضية احلدبقة أو املساحات اخلضراء 
التي بدأ بالكاد نباتها األخضر في النمو، 
انشغال  أو  بيئي  وازع  أي  دون  وذل��ك 
ال��ل��وح��ة  ال تبعث على  ب��امل��ج��ال ، ه��ذه 
االرتياح وال تدل على أن برامج التوعية 

القنوات  ف��ي  تبث  التي  البيئة  بنظافة 
ت��ل��ق��ى في  ف���ي اجل���رائ���د  أو  ت��ن��ش��ر  أو 
املدارس أو املنتديات  قد أتت ولو بعض 
األمهات  بعض  أن  على   ع��الوة   ، أكلها 
تنظفن ثياب أطفالهن أو أعضاءهم  في 
املستطيالت  داخ��ل  املنتصبة  احلنفيات 
ظمأهم  الكثيرون  ي���روى  أو  اخل��ض��راء 
منها وهي والتي وضعت  لهدف جمالي 
بعد....  ومن  قبل  من  األمر  ولله  تزييني 
لألسف الشديد فان دراسة التهيئة لهذه 
احل��دي��ق��ة ل��م ت��ن��ن ع��ل��ى أس���س واقعية 
، وهو  يرتفع  الواقع مر وال  أن  باعتبار 
يقول اآلن بأفصح لسان إن املطلوب ما 
ينيف عن  30 حارسا على األقل أزيد من 

األزب��ال  بتنقية  مكلفون  أع��وان  نصفها 
والبقايا التي تلوث املساحات اخلضراء 
في احلديقة المذكورة وهي التي ال زالت 
لم تفتتح بعد !!! أي أن احلديقة انتهت 
وال  خدماتها  تبدأ  أن  قبل  صالحيتها 
!!! على اجلانب  بالله  إال  قوة  حول وال 
الشهير  اآلخرالى اجلنوب  وفي احليز 
واجلديدة  العتيقة  املدينة  بني  ال��راب��ط 
من  تعد  ال��ت��ي   " "ب���اب اجلمعة  أق��ص��د  
أب���رز معالم ت���ازة ب��أدراج��ه��ا ال��ت��ي تعد 
باملئات نازلة وهابطة وسط ربوة جميلة  
اليانعة  بخضرتها  حتضنها  ظ��ل��ت   ،
كل سنة   من  الربيع  فصل  خاصة خالل 
خريطة  اآلن  يعرف  اخل��الب  املوقع  هذا 

غريبة من احلفر واملساحات اإلسمنتية 
حني  ميينها  )ع��ن  اإلض��اف��ي��ة  واألدراج 
الصعود( أمام ذهول كل ساكنة تازة ... 
هل اشتكت لكم هذه الربوة من مرض الم 
بها ؟ ماذا يريد القوم من هذه اللخبطة 
رأس  ف��ي  احل���الق  خريطة  تشبه  ال��ت��ي 
الزبون كما طالعناها.... قطعة منفلوطية 
جميلة من مطالعة أيام زمان للمتوسط 
الثاني ) السادس ابتدائي حاليا ( غير 
أن الفرق أن القطعة أضحكتنا وأبهجتنا 
حينذاك  في حني أن اخلريطة امللخبطة 
احلالية  التي شاء سوء حظ باب اجلمعة 
ما هي  بقدر  مقززة   لها  هدفا  تكون  أن 
مبكية ....ما الغاية من وراء اإلجهاز على 

ربوة مخضرة جميلة كما أبدعها اخلالق 
عز وجل ؟ لقد تفكه أحدهم  أمام احلفر 
العشوائي في املوقع األث��ري  حني علق 
كنز  عن  بالبحث  يتعلق  رمبا  األم��ر  بأن 
....ث��م   الغابرة  العصور  بقايا  من  ثمني 
ما هي اإلضافة النوعية لألدارج الزائدة  
ف��ي جسد  ال��دودي��ة  ال��زائ��دة  متاما مثل 
ارح��م��وا  ي��اق��وم  ....ارح��م��ون��ا  ادم  بني 
لم   ، املمنهج  ال��ت��خ��ري��ب  ه���ذا  م��ن  ت���ازة 
نسمع عن مناقشة موضوعية في األمر 
امل��ج��ل��س اجل��م��اع��ي وال  ع��ل��ى صعيد  ال 
على مستوى اجلهات األخرى كمندوبية 
احلضرية  الوكالة  أو  الثقافية  الشؤون 
أو حتى العمالة  ومن له شيء من ذلك 
العلي  ع��ن��د  وأج����ره  ل��دي��ه  مب��ا  فليفدنا 

القدير...
 م��رة أخ��رى ما ج��دوى تخريب ربوة 
تاريخي  فضاء  وتشويه  اجلمعة  ب��اب 
أي  في  مثيله  يوجد  ال  وجميل  طبيعي 
 ، عريقة  أو  جديدة   ، مغربية  ح��اض��رة  
هل وقعت استشارة حقيقية للسكان أو 
األكمة  وراء  أن  أم  األق��ل  على  ممثليهم 
ماوراءها وأن األمور ال عالقة له بتهيئة 
وال هم يحزنون بل هي أرقام امليزانيات 
وال��ص��ف��ق��ات واالع����ت����م����ادات وال��ب��اق��ي 

استخالصه تنطق بالواضح واملرموز.
م��ا جرى  ن��ري��د حقيقة  األل���ف  للمرة   
وي���ج���ري ف���ي ب���اب ج��م��ع��ت��ن��ا ن��ع��م ب��اب 
اجلمعة ملك للتازيني  بل ليس للتازيني 
أجمعني  للمغاربة  معلمة  وحدهم... هي 
صعودا  عبرها  ويتريضون  يستمتعون 
ون�����زوال م��ت��رمن��ني ب��ن��ب��ض��ات  ال��ت��اري��خ 
األحداث  نستبق  لن   ، الطبيعة  ونغمات 
نرفع  أن  اآلن  لكن من حقنا و من  طبعا 
وتشويه  التخريب   عاليا ضد  أصواتنا 
تشكل  التي  الرمزية  والفضاءات  املعالم 
منصت  م��ن  فهل  هويتنا  وعمق  كياننا 
لنداء تازة العميقة ومن سيوقف اخلراب 

ويحاسب املخربني؟؟...

حديقة 20غشت وباب اجلمعة بتازة ....تهييء أم تخريب ؟؟

الطبقة العاملة بتازة تطالب برفع العسكرة
 عن مقر االحتاد املغربي للشغل

احمللي  االحت��اد  أعضاء  ال��ذي سطره  النضالي  للبرنامج  تنفيذا   
01/07/2012 على  اليوم األحد  ، مت تنظيم وقفة احتجاجية  بتازة 
الساعة  السابعة مساء  أمام  مقر االحتاد  املغربي للشغل مطالبة  
بفتح  امل��ق��ر ف���ورا ، و ك���ذا  دع���وة  السلطات ب��ع��دم  ال��ت��دخ��ل  في 
الصراع  الداخلي الذي تعرفه  أعرق مركزية في املغرب بني االجتاه 
املتنفذ   البيروقراطي  االجت���اه  و  جهة  م��ن  ال��دمي��ق��راط��ي   الكفاحي 
الفاسد من جهة  أخرى ،هذا  األخير الذي  أراد اغتصاب  الشرعية 
املنتخب  املكتب  الدميقراطية  بتعيني مكتب بديل  بشكل فوقي عن 
من طرف الشغيلة  باإلقليم بدون تقرير مالي و أدبي مستعينا في 
ذلك  بالبلطجية املأجورة املستقدمة من الدار البيضاء و بعض املدن 
و مت    ، الطرفني  بني  دامية  مواجهات  إل��ى  أدى  ما  هو  و   ، األخ��رى 
إغالق املقر حينذاك  في وجه العمال بعد االستيالء  عليه  من طرف  
البيروقراطية  املتنفذة ، والذي ال يزال  إلى حدود  اآلن  محاصرا 
من  طرف  قوات  األمن ، و رفعت شعارات تطالب برفع العسكرة عن 
املقر و كذا تشبت الطبقة العاملة باالحتاد املغربي للشغل و مببادئه 
و قيمه النبيلة التي  أرادت القيادات  الفاسدة املساس بها  و إفراغها  
م��ن  مضمونها  ال��واق��ع��ي  و حتويلها  إل��ى  ش��ع��ارات  ب��راق��ة ، و 
تسخيرها الستخدام  الطبقة  العاملة  بدل  خدمتها ، كما  أكدت على 
االستمرار في نضاالتها  حتى حتقيق مطالبها املشروعة التي تكفلها 

القوانني الوطنية و الدولية .  
  و في اخلتام  دعا كاتب االحتاد احمللي الرفيق عبد الله غميمط  
السلطات  إلى التزام  احلياد  في هذا املوضوع  على اعتبار انه  شأن  

داخلي  و حقيقته  أنه  صراع  بني الفساد و الدميقراطية ، و الفيصل  
االجتماعات  ليس  و  املي��دان  في  النضالية   الشرعية   ذل��ك  هو  في 
املفتوح  اللقاء  عن  أعلن  كما   ، الصالونات  و  املقاهي  في  املشبوهة 
الفناطسة   الله  عبد  القيادي  مع    07/07/2012 يوم  بتازة  املرتقب 
حول :  أزمة العمل النقابي في ظل تنامي الصراع الطبقي باملغرب 

واآلفاق املمكنة .
>  حميد البوزياني

اطفال تازة وفضاءات اللعب
اللعب بالنسبة لالطفال ليس فقط ترفيها او مضيعة للوقت بل هو ضرورة وجودية ذلك 
ان الطفل الميكن ان ينمي ويطور مهاراته املختلفة وال ان يتعلم وال ان ينمو من الناحيتني 

البدنية والشخصية وال ان يفجر طاقاته اال من خالل اللعب
ملاذا هذه املقدمة؟

في احد ايام شهر رمضان املبارك املنصرم استوقفني حوار ثالثة اطفال صغار في حديث 
بريء بجانب دارالشباب  

اجيو فاين غادي منشيو لعبو دابا
منشيو حدا عمي حلسن في حي وريدة

ال منشيو حدا السويقة متا كاين التيساع
والقانوني  الطبيعي  الصغار محرومون من حقهم  االطفال  قلت لصديقي ماذنب هؤالء 

في اللعب؟
لغياب  نظرا  املغربية  امل��دن  باقي  في  اقرانهم  من  ح��اال  افضل  ليسوا  ت��ازة   اطفال  ان 
لسياسات  نتيجة  السكنية  االحياء  داخل  لسنهم  واملناسبة  بهم  اخلاصة  اللعب  فضاءات 

التهيئة احلضرية وللمد االسمنتي على حساب املتنفسات العامةو الطبيعية واخلضراء
ان بعض االسر التازية وبتوفرها على سيارات وامكانيات مادية تستطيع نقل ابناءها 
الى مدينة فاس او وجهات اخرى وبعض االسر تشرك ابناءها في نوادي رياضية فيما تبقى 

الغالبية العظمى من اطفال املدينة تتسكع وجتوب دروب وازقة االحياء السكنية 
اليوم وغدا ومع هذا الوضع يجب ان ال نستغرب اذا وجدنا اطفال تازة  تتقادفهم امواج 

الفراغ والضياع واالنحراف 
اطفالنا الذين كان من املفروض ان حتتضنهم فضاءات عديدة ومتنوعة اولها الفضاءات 

واحلدائق اخلضراء 

انتحار ممرضة بتازة العليا
  

أق��دم��ت مم��رض��ة ع��ل��ى وض��ع 
ي��وم  وذل���ك  شنقا  حلياتها  ح��د 
 ، يوليوز اجل��اري    13 اجلمعة 
القطانني  بحي   العائلة  مبنزل 

بتازة العليا .
 وقد مت نقل جثمان الضحية 
أرملة ولها طفلني تشتغل  وهي 
باجة  ابن  اإلقليمي  باملستشفى 
مب��دي��ن��ة ت�����ازة  إل����ى م��س��ت��ودع 

األموات  .
 وجت�����در اإلش�������ارة إل����ى أن 
حاولت  أن  لها  سبق  الضحية 
أواخر  االنتحار بواسطة سكني 
السنة املاضية مما يفسر فرضية 
بني  نفسية  ب��ن��وب��ات  إصابتها 
أن األسباب  إال  احل��ني واآلخ���ر، 
املمرضة  إق��دام  وراء  احلقيقية 

على االنتحار تبقى غامضة .

من املسؤول عن تطبيق مقتضيات 
عالمات منع الوقوف مبدينة تازة؟

تعيش مدينة تازة، في األيام األخيرة، على إيقاع سلسلة من الهجومات املتكررة  لشاحنات نقل مواد البناء  سواء على طول الطريق الرئيسية 
رقم 6  الرابطة بني تازة وتاهلة أو وسط الشوارع الرئيسية للمدينة كشارع عالل الفاسي وشارع محمد السادس.. ، وبالرغم من الشكايات املوجهة 
للسلطات األمنية باملدينة، إال أن عالمات منع الوقوف املتواجدة على طول الطريق والشوارع السالفة الذكر  واخلاصة بهذه الشاحنات والتي 

جاءت نتيجة  لقرارات السير واجلوالن باجلماعة مازالت خارج أجندة السلطات األمنية. 
ويسبب مشكل توقف هذه العربات على خلق عرقلة سير واضحة على طول الطريق والشوارع املذكورة وتتسبب في أزمة سير خانقة كما أنها 
حتد من عمل بعض املصالح التابعة للجماعة، كشاحنات النظافة وإصالح اإلنارة العمومية وذكرت مصادر أن أصحاب هذه الشاحنات، عبروا 
عن تدمرهم من امليز الذي  تتعامل به بعض اجلهات املكلفة  باألمن واألمان مع مشكل وقوف هذه الشاحنات، وتبقى بعض البؤر محمية من طرف 

جهات خاصة وهي التي جعلت مشكل هذه الشاحنات يأخذ منحى آخر مبدينة تازة  ويدخل في دوامة املثل الشعبي: "شد ليا نقطع ليك". 
اجلماعة من جهتها، أكدت أن مشكل توقف هذه الشاحنات مت احلسم فيه إداريا من طرف جلنة السير واجلوالن من خالل إصدار قرار مينع 
مبقتضاه توقف هذه العربات  بالشوارع  الرئيسية، وتوج بوضع عالمات املنع في عدة أماكن باملدينة، إضافة إلى توجيه مراسالت في املوضوع 

للجهات األمنية باملدينة، وحلد كتابة هذه السطور مازال املشكل قائما في انتظار تدخل عاجل للجهات الوصية لتنفيذ قرارات املنع. 
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ظل مشروع ربط دواوير اجلماعة القروية للربع 
الفوقي بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة يئن حتت 
وط���أة ال��الم��س��ؤول��ي��ة والم��ب��االة س���واء م��ن طرف 
املسؤولني املباشرين أو غير املباشرين لسنوات، 
وظلت أنابيب وقنوات الربط والنافورات  التي مت 
إحداثها ملدة أربع سنوات بهدف جلب املاء الصالح 
للشرب من سد باب لوطا ال يدب فيها إال احلفيف 

والفئران والثعابني... بدل أن حتمل احلياة ملئات 
النساء واألطفال وهم الشريحة األكثر تضررا من 
هم  ك��ان  م��ا  فكثيرا   ، امل���ادة احليوية  ه��ذه  نقص 
البحث عن مصدر املاء السبب املباشر في الهدر 
ملا  امل��ج��اورة  ال��دواوي��ر واملناطق  بكافة  امل��درس��ي 
يتطلب من عناء السفر لكيلومترات وانتظار الدور 
الذي قد ميتد لنصف يوم كامل نظرا للخصاص 

املهول للماء الصالح للشرب وكثرة الدواوير.
املجلس القروي للجماعة القروية للربع الفوقي 
راسل املدير اجلهوي للماء الصالح للشرب تسع 
مرات يخبره بضرورة اإلسراع بإعطاء االنطالقة 

مباشرة  الشروب  باملاء  اجلماعة  دواوي��ر  لتزويد 
بعد إنهاء األشغال املتعلقة بتثبيت أنابيب إيصال 
املاء الصالح للشرب من سد باب لوطا بالرغم من 
والغش  األشغال  العديدة حول عملية  املالحظات 

فيها و....
وبتاريخ 18 يونيو من السنة اجلارية، توصلت 
حتت  مبراسلة  الفوقي  للربع  القروية  اجلماعة 

عدد 35/12 تتوفر اجلريدة على نسخة منها من 
إدارة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب تتعلق 
للشرب  الصالح  باملاء  اجلماعة  دواوي��ر  بتزويد 
ف��ردي��ة،  ن��اف��ورات عمومية وإي��ص��االت  ب��واس��ط��ة 
نفسه مبراسلة  الوقت  في  اجلماعة  توصلت  كما 
مماثلة من السلطة احمللية في شخص قائد قيادة 

بني فراسن.
املاء  ونافورات  ألنابيب  املزرية  للحالة  ونظرا 
ال��ص��ال��ح ل��ل��ش��رب ، وك���ج���واب ع��ل��ى امل��راس��ل��ت��ني 
جلماعة  القروي  املجلس  وج��ه  الذكر،  السالفتي 
الربع الفوقي مراسلة إلى عامل إقليم تازة حتت 

عدد 162/12 بتاريخ 18 يونيو 2012 يطالبونه 
تزويد  محضر  توقيع  عن  امتناعهم  خاللها   من 
دواوير اجلماعة باملاء الصالح للشرب  الستحالة 

العملية مع فتح حتقيق في املوضوع.
توجهت  ت��ازة،  إقليم  عامل  لتعليمات  وتنفيذا 
2012 جلنة موسعة إلى  26 يونيو  صبيحة يوم 
األشغال  ملعاينة  الفوقي  للربع  القروية  اجلماعة 

تزويد  لبرنامج  األول  الشطر  إط��ار  ف��ي  املنجزة 
انطالقا من  للشرب  الصالح  باملاء  القروي  العالم 

سد باب لوطا.
وبعد ال��وص��ول إل��ى دواوي���ر اجل��م��اع��ة، قامت 
املشروع  مكونات  على  بالتعرف  املذكورة  اللجنة 
القنوات  28.000 متر طولي من  الذي يتكون من 
وخزانني بسعة إجمالية تقدر ب 270 متر مكعب 
بكل من دوار مكلسة وأوالد عزوز ومحطتني للدفع 

بدوار الطوبة ودوار دار الغول و13 نافورة.
إال أن الكارثة والصدمة  التي لم يتوقع أعضاء 
اللجنة من رؤيتها هي وقوفهم على هول األعطاب 

للشرب  الصاحلة  املياه  أنابيب  في  واإلنكسارات 
منها ما وصلت األض��رار بها حوالي 36 متر مع 
اإلتالف الكلي لستة نافورات من أصل 13 نافورة 
غير مزودتني باملاء الصالح للشرب بكل من دوار 
كما  الغول،  دار  ودوار  اللوز  ظهر  ودوار  الطوبة 
تتوفر  التي  محضرها  خ��الل  من  اللجنة  عاينت 
اجلريدة على نسخة منه على طول خط القنوات 

 ( للدفع  للنافورات وكذا خزان ومحطتني  املزودة 
على  أنابيب ممزقة ظاهرة  تقريبا( وج��ود  كلم   5

سطح األرض كما هو مبني على الصور .
وما استغرب له أعضاء اللجنة العاملية املوفدة 
ع��ل��ى اجل��م��اع��ة ال��ق��روي��ة ل��ل��رب��ع ال��ف��وق��ي للبحث 
ت��زوي��د  ع��ن  اإلع����الن  يعقل  ك��ي��ف  ه��و  والتحقيق 
وأنابيب  للشرب  الصالح  باملاء  اجلماعة  دواوي��ر 
املخصصة لذلك مهترئة عن كاملها ويتساءلون : 
ما هو رأي املجلس اجلهوي للحسابات في هذه 

النازلة؟

ملحمة تزويد الربع الفوقي بالماء الصالح للشرب 
تاري��������خ مثخ������ن بالفس�������اد دون رقي��������ب
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برنامج محو األمية  باملساجد بجرسيف حصيلة وآفاق
لبرنامج  احلالي  ال��دراس��ي  املوسم  اختتم 
محو االمية  باملساجد بجرسيف يوم الثالثاء 
املاضي  مبؤسسة اإلمام مالك للتعليم العتيق. 
حلقة أخرى من حلقات مسلسل تنمية املواطن 
تنقضي  أخرى  وسنة  تكتمل  ومعرفيا  علميا 
م��ن ع��م��ر ه���ذا ال����ورش امل��ل��ك��ي ال����ذي أعطى 
في خطابه  الله  أيده  املؤمنني  أمير  انطالقته 
لثورة  واألرب��ع��ني  السابعة  الذكرى  مبناسبة 

امللك والشعب يوم 20 غشت 2000.
إلى  اإلش���ارة  اخلتامي  احلفل  خ��الل  مت��ت 
مختلف  ف��ي  للبرنامج  ال��س��ن��وي��ة  احلصيلة 
عناصره األساسية،هذا املوسم كان مختلفا عن 
سابقيه إن وطنيا او محليا;فوطنيا مت العمل 
بالكفايات  امل��ق��ارب��ة  باعتماد  جديد  مبنهاج 
وبيداغوجيا اإلدماج إلى جانب مقرر تعليمي 
فقد  محليا  اما  جديدة،  بيداغوجية  ومعدات 
سطرت املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية 
سلفا أهدافا دقيقة اعتمدت في حتقيقها مقاربة 
تشاركية في العمل مقاربة تشاركية مبنية على 
اإلدارية  اطرها  مختلف  بني  الدائم  التواصل 
والتربوية ; متثلت جتلياتها في االجتماعات 
املكثفة التي جعلت املؤطرين على اطالع دائم 
مبستجدات البرنامج إن محليا أو وطنيا.كما 
عمدت املندوبية على إشراك مكونات البرنامج 
املختلفة في تدبيره سواء عندما متت صياغة 
مشروع مخطط العمل املقترح للموسم املقبل 
االختبار  م��وض��وع  مقترح  صياغة  عند  أو 
اإلشهادي الذي متت صياغته بشكل تشاركي 
وإدارة  ومنسق  ومستشارين  مؤطرين  ب��ني 

مشرفة.
واألرق��ام اخلاصة  املؤشرات  من خالل  أما 

بالبرنامج:
فعلى مستوى :

التدبير اإلداري للبرنامج 
الظروف  كل  توفير  على  املندوبية  سهرت 
املالئمة إلجناح برنامج محو األمية باملساجد 
على مختلف األصعدة و ذلك بتكليف موظفة  

بتدبير برنامج محو األمية تابع ملكتب التعليم 
ال��ع��ت��ي��ق وال����ش����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة وجت��ه��ي��ز 
بالوسائل  البرنامج  لهذا  احملتضنة  املساجد 
الديداكتيكية الالزمة لعملية التدريس وتزويد 
الدراسية  باحملافظ  واملستفيدات  املستفيدين 
واألدوات  امل���ق���رر  ال��ك��ت��اب  ع��ل��ى  امل��ش��ت��م��ل��ة 

املدرسية.
كما متت االستعانة مبنسق تربوي و ثالث 
بزيارات  القيام  مهمتهم  تربويني  مستشارين 
تفقدية و تربوية و اإلعداد للدورات التكوينية 
، و في املوسم الذي نودعه  تلقى املستشارون 
نظمتها  تكوينية  دورات  ث��الث  امل��ن��س��ق   و 
ال��وزارة على الصعيد الوطني، مما أهل هذه 
الدورتني  على  اإلش��راف  على  التربوية  األطر 
املؤطرين  و  امل��ؤط��رات  لفائدة  التكوينيتني 

خالل املوسم.
اجلانب التأطيري 

قامت املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية 
 2011/2012 ال���دراس���ي  امل��وس��م  ب��داي��ة  ف��ي 
منشطي  و  م��ؤط��ري  الختيار  مقابلة  ب��إج��راء 
بني  م���ن  ب��امل��س��اج��د  األم���ي���ة  م��ح��و  دروس 
احلاصلني  أو  العمل  عن  العاطلني  املجازين 
درسوا مبستويات  الذين  أو  البكالوريا  على 
االستثنائية  احل���االت  بعض  ف��ي  البكالوريا 

باملناطق التي ال يوجد بها مجازون . 
حيث بلغ عدد املؤطرين باإلقليم 40 مؤطرا 
في موسم   36 عددهم  ك��ان   بعدما  مؤطرة  و 

 2010/2011
 2010/2011 الدراسي  باملوسم  وباملقارنة 
دراس��ي��ة  مجموعة   36 يضم  ال��ب��رن��ام��ج  ك��ان 
ليصل في املوسم احلالي إلى 41 مجموعة أي 

بزيادة 12%.
الرقم  ارت��ف��ع  فقد  املستفيدين  ع��دد  أم��ا   -
باملوسم  م��ق��ارن��ة   15% ب���زي���ادة  اإلج��م��ال��ي  

املاضي.
برنامج املهارات احلياتية

خ��الل امل��وس��م ال���ذي ن��ودع��ه ال��ي��وم نظمت 

البرنامج  م��ن  املستفيدات  لفائدة  املندوبية 
ن���دوت���ني ع��ل��م��ي��ت��ني األول������ى ح����ول " ح��ق��وق 
الفقه  ملقتضيات  وف��ق��ا  ال��زوج��ني  وواج��ب��ات 
املالكي و مدونة األسرة "  و ذلك يوم 20 يناير 
2012 بدار الشباب عالل بن عبد الله أطرتها 
واألستاذة  املعالوي  حادة  احملامية  األستاذة 
الندوة  و  بومجبر   ف��ري��دة  الدينية  امل��رش��دة 
للبيئة  العلمي  اليوم  تخليد  إطار  في  الثانية 
خلقها  ج��م��ال  ب��ني  البيئة   '' م��وض��وع  ح���ول 
07 يونيو  .يوم  إفسادها  الشرع من  وحتذير 
2012 مبسجد السنة بحرشة كامبير جماعة 
هوارة اوالد رحو من تأطير املرشدتني فريدة 

بومجبر وسميرة دحمان.
ال���ن���ت���ائ���ج ال���ن���ه���ائ���ي���ة ل��ل��م��س��ت��ف��ي��دات 

واملستفيدين:
جت����اوزت ن��س��ب��ة امل��ش��ارك��ة ف��ي االم��ت��ح��ان 
اإلشهادي 94 في املائة ووصلت نسبة النجاح 

على الصعيد اإلقليمي 98.41 في املائة
حيث مت توزيع شواهد النجاح على جميع 
الفائزة  وتخصيص  والناجحات  الناجحني 
حتفيزية  ب��ج��ائ��زة  إقليميا  األول���ى  باملرتبة 
عبارة عن ملبغ مالي قدره ألف درهم ومصحف 

محمدي.
األهداف املست�قبلية 

إن من بني أهداف املندوبية توسيع خريطة 
يشمل  حتى  البرنامج  ه��ذا  م��ن  املستفيدين 
جميع جماعات اإلقليم مع التركيز باخلصوص 
الرتفاع  نظرا  القروي  العالم  في  النساء  على 
نسبة األمية في هذه املناطق.وكذا  املزيد من 
قصد  متنوعة  وأنشطة  التكوينية   ال���دورات 

الزيادة في جناعة البرنامج وإشعاعه.
هذه املؤشرات وغيرها تبرز جدية وجناعة 
هذا البرنامج وإخالص وتفاني األطر العاملة 

فيه;سواء االطر اإلدارية أو التربوية.
املنسق التربوي اإلقليمي

> سعيد الوزاني

نقابة الوطنية للتعليم
FDT ف د ش

المكتب االقليمي بجرسيف
النقابة الوطنية للتعليم

CDT ك د ش
المكتب اإلقليمي بجرسيف

  ب����الغ

عقد املكتبان اإلقليميان للنقابة الوطنية للتعليم كدش و فدش 
اجتماعا عاديا مبقر الكونفدرالية الدميقراطية للشغل يوم الثالثاء 
26 يونيو 2012، وبعد تدارسهما لنقط جدول األعمال، وقفا مليا 
استياء  من  خلفته  وم��ا  االنتقالية  الوطنية  احلركة  نتائج  عند 
عميق في صفوف الشغيلة التعليمية بجرسيف، وبعد تداولهما 
في مجموعة من الشروط احلركية املقننة واملقيدة ملشاركة نساء 
معرقال  باتت  والتي  منهم،  األزواج  خصوصا  التعليم،  ورج��ال 
باخلصوص  الفئة  لهذه  واالجتماعي  املهني  لالستقرار  حقيقيا 
يعلنان  االقليميان  املكتبان  فإن  عام،  بشكل  التعليمية  والشغيلة 

ما يلي :
استنكارهما الشديد لنتائج احلركة الوطنية االنتقالية الهزيلة 
في عدد املستفيدين، وما خلفته من انكسارات لدى عموم الشغيلة 

التعليمية الراغبة في استقرارها املهني واالجتماعي.
يطالبان الوزارة الوصية بتفعيل احلركة الوطنية االجتماعية 
التخفيف من عبء  لها من دور اجتماعي مهم في  ملا  والصحية 
شروط  وتوفير  وامل��ت��زوج��ات،  املتزوجني  التعليم  ورج��ال  نساء 

االستقرار لضمان مردودية أحسن.
النظر  إع��ادة  والتعليم،  للتربية  اجلهوية  األكادميية  مطالبة 
والتقييدات  الشروط  في بعض  االجتماعيني،  الشركاء  من خالل 
التعليم  ورج��ال  نساء  على مصالح  وباال  التي أضحت  احلركية 

دون سواهم.
يعلنان موقفهما الرافض إلجراء احلركة احمللية وفق الشروط 
واملعايير اخلاضعة للبرنام اآللي، ويتشبثان باملكتسبات احلركية 

التي حققتها الشغيلة التعليمية محليا.
> عاشت الوحدة النقابية.
املكت�ب اإلقليمي ك د ش
املكتب اإلقليمي ف د ش

النشاط الفالحي لساكنة 
بني بويلول ومشاكله

 تعتمد ساكنة بني بويلول في عيشها بالكلية على الفالحة، حيث 
وتعتبر معظم  أبا عن جد.  ورثتها  زراعية محدودة  أنشطة  متارس 
اليومي  الساكنة  ق��وت  في  كاملة  تستغل  ألنها  معيشية  زراعاتها 
وفي ضمان عيشها، وإن كانت منتوجاتها الزراعية ال تكفي لتغطية 
حاجيات السنة. فاحلبوب( القمح والشعير والذرة) مردودها ضئيل، 
ب(  يسمى  ما  أو  املدعم  الدقيق  إلى  الناس  فيلجأ  ينفذ  ما  سرعان 
القول  ميكن  ما  أق��ل  بجودة  األحيان  غالب  في  تأتي  والتي  فرينة) 
األصابع  رؤوس  على  تعد  فهي  اخل��ض��روات  أم��ا  رديئة.  أنها  عنها 
والفلفل،  الطماطم  من  وقليل  والفاصوليا  والبصل  البطاطس  وهي 
ومعظمها يستهلك في مدة قليلة في فصل الصيف ماعدا البطاطس 

الذي يظل لبضع شهور أخرى. 
وهكذا نالحظ أن الزراعة جد ضعيفة وال تكاد تسد الرمق، فمن أين 
لهذه الساكنة باقي املواد الغذائية كالزيت والسكر والشاي وغيرها... 
؟ ومن أين لها املال الذي تذهب به إلى السوق وإلى املرافق الصحية 

وكيف لها شراء املستلزمات الدراسية ألطفالها؟ 
مجال  هناك   ، احل��ظ  التساؤل وحلسن  ه��ذا  على  وللإلجابة  هنا 
فالحي آخر يلبي نسبة مهمة من تلك احلاجيات أال وهو مجال تربية 
واهتماما  مهما  نشاطا  يعرف  املجال  ه��ذا  النحل.  وتربية  املاشية 
متزايدا من طرف الساكنة، نظرا ملردوده امللحوظ وجلبه للمال عند 
الذهاب به إلى السوق. ومما يساعد على انتشاره هو توفر املراعي 

وتنوعها وقلة املجهود الذي يتطلبه.
املشكل  القطاعني معا هو مشكل اجلفاف،(هذا  أهم مشاكل  ولعل 
املياه  فقلق  استثناء)،  بدون  املغرب  جهات  جميع  منه  تعاني  الذي 
حتد من مساحة الزروعات وتأثر سلبا على مردود اإلنتاج الزراعي. 
كما تؤدي إلى فقر املراعي وقحولتها مما يؤثر على املاشية وتربية 

النحل.
وسواء تهاطلت األمطار أو حل اجلفاف; فإن فصل الصيف يعرف 
ظاهرة غريبة أصبحت عادية ومالزمة له ،وهي ظاهرة الفيضانات 
على  تأتي  الفيضانات  ه��ذه  (جت��ن��او).  ال��رع��دي  العواصف  بسبب 
األخضر واليابس، بل وتأتي حتى على احلقول فتجرفها ومتحيها 
من على خريطة الوجلة. ولعل من أسبابها تغير املناخ بعامل تدخل 

اإلنسان وتقطيعه للغابة بشكل مهول وتكثيفه للرعي اجلائر. 
ولقد أرفقت هذا املقال بصو تعبر جليا عن مدى الدمار واخلراب 
بويلول،  بني  لساكنة  ال��زراع��ي  باملنتوج  الفيضانات  تلحقه  ال��ذي 
اجلاد  التفكير  القرارإلى  أصحاب  دع��وة  إل��ى  يدفعنا  ال��ذي  الشيء 
التخفيف من معاناة  السريع لوضع حل لألزمة ومحاولة  والتدخل 
على  واحملافظة  التلية  السدود  بناء  طريق  عن  بويلول،  بني  قبيلة 
الغابة وإعادة تشجيرها وتهييئ مصرف ملياه الفيضانات بتعميق 
الوادي. إلى غير ذلك من اإلجراءات اإلصالحية واملبادرات التنموية
> محمد االمني

 

نظمت جمعية أدرار للتنمية االجتماعية بجرسيف، القافلة الوطنية 
إقليم جرسيف، حتت  جماعة بركني –  للتضامن مع غابة تامجيلت – 
شعار “احلياة للغابة ضرورة بيئية وإنسانية”، وذلك يوم السبت 16 

يونيو 2012.
املوعد  عن  بساعتني  متأخرة  جرسيف  مدينة  من  القافلة  انطلقت 
ل��م ميكن من  ال��س��ادس��ة والنصف صباحا; مم��ا  احمل���دد أص���ال; وه��و 
رداءة  بسبب  وصعب  طويل  مسار  وبعد  القافلة.  فعاليات  استكمال 
الطريق، حطت الرحال بتامجيلت، كي يستمر اجلزء األهم من الرحلة، 
وع��ورة  وبسبب  لهذا،  امل��ك��ان.  بعني  الغابة  حالة  على  ال��وق��وف  وه��و 
 207 مرسيديس  نوع  من  سيارتني  في  القافلة  استمرت  فقد  املسالك 
القافلة; غير آبهني  )حافلتني صغيرتني(، تكدس فيهما املشاركون في 

بالصعاب، للوقوف على احلقيقة.

احلقيقة املرة رآها املشاركون بأم أعينهم:

· غابة األرز متوت بشكل مفجع، فال ترى غير هياكل بيضاء ما زالت 
واقفة ترفض السقوط. فاألشجار امليتة أكثر من تلك احلية اخلضراء.

ك��ان ممثلو  ال��ذي  التبريري  باخلطاب  سترها  ال ميكن  القطع  آث��ار 
مصلحة املياه والغابات يجتهدون في صياغته، على مسامع املشاركني 
في القافلة: فقد يقول املسؤول إن القطع من فعل مواطن، وقد حررت له 
مخالفة، بينما يبرز للعيان أن القطع مت بآلة ليست في متناول املواطن 
وباملنشار  محترف،  ط��رف  من  احل��االت  أغلب  في  مت  القطع  ال��ع��ادي: 

اآللي.
تتزايد آثار القطع كلما ابتعدنا عن الطريق الغابوية: فكلما تعمقنا 

في الغابة جند أعداد األشجار املقطوعة يتضاعف.
إعادة التشجير اتضح أنها لم تتم كما يجب: فقد أحصيت رفقة أحد 
املشاركني عينة من احلفر; لنكتشف أن حوالي %45 منها ليس فيها 
شتالت )لم يغرس فيها شيء(. وكان التبرير الذي قدمه لنا املسؤول 
غير مقنع بتاتا )املقاول حفر أكثر مما منح له !!؟؟(… واملشكلة أخطر 

بكثير كلما ابتعدنا عن الطريق.
الذي  املاشية  إطعام  أجل  القطع من  ، وهو   l’écimage أو  الزبر   ·
يسمونه الرعي اجلائر. وقد حكى لنا السكان أنهم ظلوا ثالثة أشهر 
والثلوج تغلق عليهم األبواب; والدولة ال متكنهم من العلف الكافي; إن 
كان هناك أصال علف، فكيف يستطيعون النظر إلى ماشيتهم; مصدر 

رزقهم ميوت جوعا ؟

مالحظات البد منها:

1. الغابة ثرات وطني يجب احملافظة عليه; بكل الوسائل. لكنها في 

الوقت مصدر عيش السكان في هذه املناطق املنفية. وتلك هي  نفس 
اإلشكالية التي يجب التفكير في حلها; بحيث نحافظ على الغابة مع 
ضمان عيش السكان املجاورين لها. وفي نظرنا; في جمعية أدرار للتنمية 
والبيئة بتاهلة، يجب أن يحس املواطن في هذه املناطق الغابوية بأن 
الغابة غابته، ومن حقه أن يستفيد منها، ألنه هو راعيها وحاميها. أما 
التعامل األمني مع هذا املواطن، ومعاملته كمجرد حارس للغابة دون 

مقابل، فلن ِيؤدي إال إلى مزيد من التدهور لها وله بالنتيجة.
2. إذا أردن��ا أن نحقق ما سبق، فالبد من بناء مشاريع بديلة; مع 
املواطن وباملواطن وألجل املواطن، من أجل تغيير نظرة هذا املواطن 
للغابة; كمشاريع في مجاالت السياحة التضامنية، أو األعشاب الطبية 

واملنسمة )قطفا وتقطيرا وتسويقا(; واألرض هنا مليئة بها…
3. يجب كذلك أن توظف عائدات بيع أخشاب الغابة في تنمية املنطقة، 
فمن العار أن تكون مثل الطرق التي سلكناها في هذه املناطق !!! فقد 
كله،  املغرب  في  أغنى اجلماعات  من  ما  زمن  في  بركني  كانت جماعة 
لكنها اليوم صنفت في مشروع التنمية البشرية من أفقر اجلماعات; 

بفعل النهب وهدر املال العام وخصوصا شجر األرز; الذهب األبيض.
4. ما عرفته مؤخرا دواوير هذه املنطقة من مشروع للتنمية، فهمنا 
القرى  إلى  تنزلها  الدولة  كانت  التي  األفقية  املشاريع  بطريقة  أنه مت 
دون استشارة السكان. كما فهمنا أيضا; من خالل تدخالت املواطنني 
بعني املكان أن ذلك املشروع لم يتم بشفافية، حيث عرف إكرام البعض 

وإقصاء اآلخرين… وهي طريقة في التدبير أثبتت فشلها منذ عقود.

خالصة:

أن  باملغرب،  املجال واألمن  املسؤولة عن  الدولة; بحكم كونها  على 
تعيد النظر في مقارباتها التي تسلكها، وتتخذ منهجا لها آخر )بكسر 
اخلاء وفتح الراء( ما أنتجه الفكر البشري في التدبير، وهي املقاربة 
التشاركية… كما يجب عدم إهمال عنصر التحسيس، لتطبيع عالقتها 
بهذا املواطن، وفي ذلك ربح للجميع; ما عدا ملافيا الغابات التي يجب 
محاربتها وكل املتواطئني معها والذين يسهلون لها النهب والسرقة، 

بدون هوادة.

على املجتمع املدني أن يستفيد مما مينحه له الدستور من إمكانيات 
من  البد  ذلك  بامتياز، وألجل  اقتراحية  قوة  أن يصير  عليه  املشاركة: 
بناء شبكات جمعوية حيث تتكتل اجلمعيات في نسيج قوي قادر على 
املرافعة le plaidoyer. كما على اجلمعيات أن تعقد شراكات مع هيئات 
الدولة; كاملياه والغابات، واجلماعات احمللية …. وأال تستعديها عليها 

ألن الكل سيكون خاسرا في ذلك; وأولهم املواطن.
> من إجناز: ميمون عبيد

ق���اف���ل���ة ت���ام���ج���ي���ل���ت ت����رص����د ال��وض��ع��ي��ة 
ال���ك���ارث���ي���ة ل���ل���غ���اب���ة ب���ج���م���اع���ة ب��رك��ني
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معاناة مسيري مقاهي األنترنيت بوادامليل بسبب 
انقطاعات يومية خلطوط اتصاالت املغرب

األنترنيت   م��ق��اه��ي  م��س��ي��ري  ح��ي��اة  أص��ب��ح��ت 
مب��دي��ن��ة وادام���ل���ي���ل ال ت���ط���اق ب��ع��د م��ش��اك��ل 
االن��ق��ط��اع��ات خل��ط��وط األن��ت��رن��ي��ت  الت��ص��االت 
الشيء  األخيرة  الفترة  خ��الل  خاصة  املغرب  
الذي ساهم في تراكم الديون على هذه املقاهي 
مزيدا  بسبب حصدها  اإلفالس  من  واقترابها 

من اخلسائر.
ي��ق��ول أح���د امل��س��ي��ري��ن ف��ي رس��ال��ة ل��ل��ج��ري��دة ،  
تنقطع خطوط األنترنيت يوميا وملدة تتجاوز 
ال��س��اع��ت��ني  خ��ص��وص��ا خ���الل أوق����ات ال���ذروة 
ابتداء من الساعة السابعة مساء   . خسارة 
يوما  وال نعرف متى   15 تلو اخلسارة طيلة 
؟  أسبابها  ه��ي  وم��ا  امل��ع��ان��اة؟  ه��ذه  ستنتهي 
أم���ا  امل��س��ؤول��ون احمل��ل��ي��ون ف��ال جن��د لديهم 
جوابا مقنعا والتسويفات  بقرب حل املشكلة 
أما   ، التي حلقتنا  بعد اخلسائر  تعد جتد  لم 
خطابهم  ف���إن   115 اخل���ط   وراء  امل��ت��ح��دث��ون 
مجيب  م��ن  تختلف  وت��ب��ري��رات��ه��م  وأج��وب��ت��ه��م 
إلى آخر حتى تخال أن كل واحد ميثل شركة 

دون اآلخرين، وأغرب جواب تلقيته من أحدهم  
وبعد أن وضح  لي بالتفصيل اململ عبر هاتف 
ات���ص���االت امل��غ��رب امل���راق���ب م��ن أج���ل ضمان 
اجلودة في اخلدمات ، مساوئ الصبيب العالي 
)  l’ADSL (، وطلب مني حينه االنخراط فيما 
 ) la ligne sécurisée ( يسمونه اخلط املؤمتن
مقابل 3000    درهم  للشهر، ضحك على الذقون 
واستهزاء أصاب مني املدبج وأظهر حقيقة هذا 

الغول الذي نتعامل معه.
مب��ن��اش��دة  رس��ال��ت��ه  امل��ق��ه��ى  م��س��ي��ر  يختتم  و 
املسؤولني للعمل على  وضع احلد للتالعبات 
جراء   من  األنترنيت  مقاهي  قطاع  تطال  التي 
املغرب، وحماية أصحاب  اتصاالت  تصرفات  
هذه املقاهي من العبث الذي يهددها باإلفالس 
الوقت  في  بالتشرد،  بكاملها  أس��را  وباملقابل 
آبهة مبعاناة  غير  ال��ث��روات  فيه  ت��راك��م  ال��ذي 
املستثمرين في قطاع يدر عليها أرباحا طائلة  
املعاناة  لرفع  منه   جزء  استثمار  عن  وتعزف 

اليومية عن الزبناء .

تازة: اختتام املوسم الدراسي لكل من برنامج محو األمية 
باملساجد و التعليم العتيق

مبناسبة اختتام املوسم الدراسي لكل من برنامج محو األمية باملساجد و التعليم العتيق  
نصره  السادس  محمد  امللك  اجلاللة  صاحب  لتربع  عشر  الثالثة  الذكرى  مع  تزامن  ال��ذي 
الله على عرش أسالفه املنعمني، نظمت املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بتازة، حفال 
باملناسبة، أقيم يوم اجلمعة 29 يونيو 2012 باملسجد األعظم، مباشرة بعد صالة العصر، 
حضره السيد عامل اإلقليم ورؤساء املجالس العلمية باألقاليم املجاورة، ورؤساء املصالح 

وفعاليات ثقافية وفكرية باملدينة.
   قبل افتتاح احلفل متت زيارة عامل اإلقليم والوفد املرافق له ملعرض منتوجات مستفيدي 
هذه  العامل شروحات حول  للسيد  قدمت  ولقد  باملساجد  األمية  برنامج محو  ومستفيدات 

املنتوجات والهدف والغاية املتوخني  من ورائها.
افتتح احلفل بآيات بينات من الذكر احلكيم، من تالوة طلبة مدرسة العالمة ابن بري، ليأخذ 
إلى  حج  ال��ذي  املكثف  باحلضور  مرحبا  بتازة،  اإلسالمية  الشؤون  مندوب  بعدها   الكلمة 
املكان مبن فيهم مستفيدو ومستفيدات برنامج  محو األمية باملساجد وطلبة مدارس التعليم 
العتيق وفقهاء وأئمة مساجد اإلقليم، منوها بالنتائج املهمة التي وصل إليها كل من التعليم 
العتيق وبرنامج محو األمية باملساجد، بفضل العناية والرعاية الشاملة التي توليها وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية والتتبع الدائم واملمنهج جلميع املراحل التي يقطعانها ، مذكرا 
احلضور بأول فوج على مستوى اإلقليم يحصل على شهادة البكالوريا، والتي ستفتح أمامه 

آفاق كبيرة من أجل االنخراط في املؤسسات اجلامعية املختلفة.
 كما مت إغناء احلفل مبحاضرة حول التعليم العتيق قدمها فضيلة األستاذ عبد الله بوغوتة 
العضو السابق في املجلس العلمي احمللي بالناظور، تطرق فيها للحديث عن املسار التاريخي 
لهذا التعليم مركزا على املدرسة املغربية  التي تأسست على النظرية التربوية في الغرب 

اإلسالمي مشيرا إلى أهم املنظرين واملؤسسني لهذه املدرسة. 
قراءة  تلتها  العتيق،  التعليم  عن  شعرية  قصيدة  الرياح  السالم  عبد  الشاعر  ألقى  بعدها 
جماعية للقرآن الكرمي بالطريقة املغربية، ليصل احلفل إلى آخر فقرة وهي توزيع اجلوائز 
لبرنامج  العتيق و املتميزين في صفوف املستفيدين واملؤطرين  التعليم  على املتفوقني في 
محو األمية، كما مت تكرمي بعض املدررين نظرا لعطاءاتهم  و مجهوداتهم املبذولة في خدمة 

كتاب الله تعالى، باإلضافة إلى تشجيع بعض احلافظات .

دوار أهل بود ريس جماعة بشفاعة خارج التغطية
غير بعيد عن مدينة تازة ناحية واد امليل جماعة بشفاعة .بالتحديد دوار أهل بودريس، التي 
تعاني من عدة مشاكل طالها النسيان وتبخرت من كثرة اإلهمال فهدا راجع باألساس إلى 
اإلهمال والتعاطي عن املصلحة العامة ،فهده القرية منغمسة في عدة مشاكل أثارت غضب 
ساكنة الدوار .ومن أهم هده املشاكل شبكة االتصال حيث تنعدم بالبث مما يجعلهم خارج 

عالم التطور والتواصل. وهدا راجع إلى عدة اعتبارات من طرف اجلهات املسئولة.
> عبد العزيزالصباني

جرسيف: حملة طبية بقيادة هوارة اوالد رحو
نظمت جمعيتا شباب هوارة للتنمية الفالحية و األبطال اإلجتماعية والرياضية  وبشراكة 
مع جمعية وصال الرحمة للتنمية اإلجتماعية  الكائن مقرها بسال، وبتنسيق مع قيادة هوارة 
اوالد رحو حملة طبية لقياس وتصحيح البصر لفائدة سكان جماعة هوارة اوالد رحو حتت 
اشراف طاقم طبي متخصص  وبأجهزة حديثة;  وذلك طيلة  يومي09 و 10 يوليوز 2012 

مبقر قيادة هوارة اوالد رحو .
نظارات  حتتاج  التي  للمواطنني  وتسجيل  احلاالت  مجانيا  كشفا  احلملة  ه��ذه  شملت 
تصحيح البصر حيث تكفلت اجلمعيات املشاركة باقتنائها للفئات املعوزة  منها ،إلى جانب 
تسجيل احلاالت التي تعاني من أمراض العيون املعروفة كاجلاللة والظفر قصد تنظيم حملة 

طبية اخرى لهذا الغرض، 
إطار  في  األعمار،  من مختلف  300 شخص  من  ازي��د  منها  استفاد  التي  احلملة  هذه  تأتي 
اهتمامات اجلمعيتني  املنظمتني وأنشطتها االجتماعية وفي إطار التنسيق الفعال واإليجابي 
بني املجتمع املدني والسلطات احمللية .وتعتبر هذه احلملة األولى من نوعها  التي تشهدها 
جماعة هوارة اوالد رحو ، وجدير بالذكر ان قيادة هوارة اوالد رحو تشهد حاليا ديناميكية 

وحيوية في انشطتها خصوصا مع وجود أحد الوجوه الشابة على رأسها.
وقد ساهم في اجناح هذه احلملة اإلنخراط والتعاون الكليني للسلطة احملية ممثلة في قائد 
،إلى  القيادة الذي وفر جميع الشروط الالزمة حتى متر هذه احلملة   في احسن األح��وال 
جانب اإلقبال الكثيف للمواطنني الذين حجوا من جل دواوير القيادة، إضافة للتنظيم اجليد 

واحملكم للجمعيتني املنظمتني.
> جرسيف:سعيد الوزان

تازة: يوم تواصلي جلمعية أمسيلة آلباء 
و أولياء ذوي االحتياجات اخلاصة

  أحيت جمعية أمسيلة آلباء و أولياء األشخاص 
تواصليا حضره  يوما  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
مبركز  الناشطة  امل��دن��ي  املجتمع  فعاليات  جميع 
،مندوبية  الشبيبة  مندوبية  إش��راف  أمسيلة حتت 
العمومية  الصحة  وزارة  الوطني،  ممثل  التعاون 
امللكي  الدرك  قائد  و  أمسيلة  رئيس جماعة  وكذلك 
دائرة  أمسيلة  الشباب  دار  مبقر   ، أمسيلة  حامية 
تايناست ، وكان للمناسبة وقع طيب و شهر رمضان 
األغر ال تفصلنا عنه سوى بضعة أيام ، وزعت خالله 
على دوي االحتياجات اخلاصة في املنطقة املالبس 
املستعملة و املواد الغذائية  ،معتبرة احلدث بداية 
ب��ع��ون كل  ف��ي��ه اجلمعية  ت��س��اه��م  م��ت��واص��ل  ع��م��ل 
أن  القرى حيث  إلى املعاق في  احملسنني الوصول 
معاناته اشد مقارنة باملعاق في املجال احلضري و 
بهده املناسبة جندد الشكر لكل من آزرنا و ساهم 
في إجناح املناسبة و لو باحلضور كما ننوه بكل 
الوطن  حب  يحملهم  الدين  احلسنة  النوايا  دوي 

على فعل اخلير ال أكثر.
    إن املعاق  في اجلبال النائية ال تصله وسائل 
اإلعالم و ال تثير ماساته أقالم الصحافة  و ليس 

له  على وجه هذه البسيطة سوى   رب رحيم أمده  
بصبر  أيوب و دمع العيون  ليتجاوز محنته  حيث 
ال مسكن الئق  و ال طريق معبدة او مسالك ،على 
شعاب جبال  قد يصل علوها األلفي  متر و أكثر  ، 
و لقد شاهدت بأم عيني  مسنني يخرجوهم ذويهم 
في قفة من احللفاء ليأخذوا على األقل حمام شمس  
و يتحرروا من  زاوية بيت أصبح بسبب  اإلعاقة 
زنزانتهم  ، بهذا اإلحساس  نشكر الله أوال  إذ فتح 
و  بعده   ثم  بالقليل   لو  و  للمس�����اهمة  بصائرنا 
مبناسبة  عيد العرش املجيد إلى جاللة امللك ناصر 
الضعفاء  و من مت إلى املدير اجلهوي إلدارة اجلمارك 
قطعنا  ق��د  و  مسعانا  يخيب  ل��م  ال��ذي  بالناضور  
املسافات الطوال للوصول  إليه  كما ال يفوتني  أن 
أجدد الشكر إلى  املندوب اإلقليمي للتعاون الوطني  
االخوية  بالنصيحة   علينا  يبخل  لم  ال��ذي   بتازة 
الذي  الشباب   دار  مندوب  و  السليم   التوجيه  و 
استغالل  لنا  بالسماح  الرحمة   جناح  لنا  خفض 
محسن  كل  عنا  الله  ج��ازى    / الشباب   دار  قاعة 

اجلزاء الوفير    
> بريقة محمد 

اباءوأولياء تالميذ دواوير الشقة 
يناشدون عامل إقليم تازة

طلب التدخل لربط دواوير الشقة وعروة 
بخط النقل احلضري

" .. يشرفنا نحن سكان دواوير الشقة وعروة والصور .. احملادية 
للمدار احلضري ملدينة تازة في اجتاه باب بودير ، أن نتقدم إليكم 
متكني  أجل  من  العاجل  التدخل  سيادتكم  من  واج��ني  هذا  بطلبنا 
حتى  فوغال  احلضري  النقل  حلافالت   7 خط  خدمات  من  أبنائنا 
دوار عروة كنقطة وصول حتى يتمكن أبنائنا وبناتنا من متابعة 

دراستهم  في أحسن الظروف.
وإننا نطرح بني أيديكم مجموعة من الوثائق التي تبني بامللموس 
م��دى خ��ط��ورة ال��وض��ع ال��دراس��ي ف��ي ه��ات��ه ال��دواوي��روال��ن��اجت عن 
الهدر املدرسي الكبير خصوصا في صفوف اإلناث نظرا لبعد كل 

املتمدرسني عن الثانوية االعدادية.
إن أملنا معقود في سيادتكم كي تهبوا ملساعدتنا بإيجاد حل لهذه 
املعضلة ينقذ فلذات أكبادنا من براتن اجلهل ويفتح أمامهم باب 

األمل من أجل متابعة دراستهم إسوة بإخوانهم في املدينة.."

املرفقات :
- لوائح املتعلمني املنقطعني
- عريضة موقعة من طرف السكان

استفحال ظاهرة سرقة املواشي بجماعة بني افراسن
تعرض العديد من سكان جماعة بني افراسن خالل األسابيع القليلة 
الهلع واخل��وف بني  من  أثار حالة  .مما  لسرقة مواشيهم  املاضية 
عن  البحث  عناء  نفسها  املسؤولة  اجلهات  تكلف  أن  دون  السكان 

املجرمني ، وتعيد األمن والطمأنينة لعموم املواطنني.

> تازة:سعيد الوزاني

اجدير
ملاذا ال تهتم الدولة باملناطق الطبيعية...

عني حمرا منوذجا..؟
تستقطب  التي  املهمة  السياحية  املناطق  من  حمرا   تعتبرعني 
عدد ال يستهان به من املغاربة   يوميا،نظرا ملا تزخر به املنطقة 
من مناظر طبيعية رائعة ومياه معدنية ُتشفي عددا من األمراض.
الواقعة قرابة جماعة اجدير  البلدة  لكن األمر املؤسف في هذه 
هو هشاشة البنية التحتية وخاصة الطرق واملرافق الالزمة لهده 

البلدة.
ومن املالحظ في البلدة أن عدوى اإلستغالل انتقلت من املسؤولني 
أصحاب البطون الكبيرة إلى املواطن البسيط وأصبح عدد من 
أبناء املنطقة يتاجرون في املياه املعدنية التي تنبع من اجلبال 

املجاورة   وكأنها مياه في ملكيات خاصة.
إن املبادرة املغربية في استقطاب 10 ماليني سائح لن تتم إال إذا 
اهتمت الدولة باملناطق الطبيعية الزاخرة باملؤهالت لكن األمر 
الذي يحز النفس هي نهج طريقة الالمباالة بالطريق التي تربط 
عني حمرا بالطريق االقليمية.والواقع يوضح أن املواطن املغربي 
قام مبا عليه ببناء فندق  وبنايات مخصصة لاليواء،ولم يتبقى 
إلى أن تلعب الدولة دورها املنوط بها ولعل أول هذه األدوار هو 
األساسية  املشاريع  من  وغيرها  الطرق  وترميم  بتعبيد  البداية 

الالزمة لكل بلد يرغب في التمنية وفي السير قدما.
في  األم��وال  به هو تخصيص  القيام  الدولة  على  أول شيئ  إن 
أماكنها املناسبة والصحيحة فمنطقةعني حمرا قادرة ال محالة 
على استقطاب عدد مهم من سائحي الداخل واخلارج وكذلك عدد 
من املناطق الزاخرة مبؤهالت طبيعية تستهوي الناظري كاكنول 

واجدير وبورد وكزناية اجلنوبية.
ولن  القروية  للمناطق  تنمية  هناك  لتكون  لن  املبدأ  هذا  ب��دون 

يستقطب املغرب العشرة ماليني سائح التي يروج لها

حرر مسؤول في السلطة احمللية بقيادة 
بإقليم  أمليل  وادي  بدائرة  فراسن  بني 
متناقضني  محضرين  قائد  برتبة  ت��ازة 
منهما  نسختني  على  اجل��ري��دة  تتوفر 
التوقيع،  ونفس  التاريخ  نفس  يحمالن 
احملضر األول يتعلق باستداء موجه من 

 8 طرف قائد قيادة بني فراسن بتاريخ 
يونيو 2012  إلى رئيس اجلماعة القروية 
للربع الفوقي يتعلق بعقد اجتماع مبقر 
محضر خاص  إجن��از  أج��ل  من  القيادة 
للماء  األول  الشطر  استغالل  بانطالقة 
ال��ص��ال��ح ل��ل��ش��رب ب���دواوي���ر اجل��م��اع��ة 
نفس  ط��رق  من  موقع  الثاني  واحملضر 
رجل السلطة ) القائد( وموجه إلى نفس 
بنفس  وم���ؤرخ  ال��رئ��ي��س(    ( الشخص 
رئيس  املنطقة  قائد  فيه  يخبر  التاريخ 
الشطر  استغالل  انطالق  عن  اجلماعة 

األول للماء الصالح للشرب باجلماعة.
وك���رد ف��ع��ل م��ن ط���رف رئ��ي��س اجلماعة 
القروية للربع الفوقي، وجه هذا األخير 
رسالة عاجلة إلى عامل إقليم تازة اجلديد  
حتت عدد 162/12 تتوفر اجلريدة على 
احملضرين  م��وض��وع  ف��ي  منها   نسخة 
فراسن  بني  ق��ي��ادة  لقائد  املتناقضني 
يعلن من خاللها  البحث والتقصي في 

مشكلة احملضرين املتناقضني.
هذا وجتدر اإلشارة إلى أن عامل إقليم 
رئيس  كلف  أن  ل��ه  سبق  السابق  ت��ازة 
مباشرة  بالتعامل  أمليل  وادي  دائ���رة 
مع اجلماعة القروية للربع الفوقي بعد 
وقوفه على جملة من اخلروقات اإلدارية 

للقائد السالف الذكر وال سيما تورطه في 
اجلماعة  عرفتها  التي  الدامية  األحداث 
القروية لبني فراسن إبان شهر رمضان 
للسنة املاضية والتي الزالت رائجة أمام 

أنظار العدالة مبدينة تازة.

محضرين متناقضني لقائد قيادة بني فراسن
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نظمت اجلامعة الوطنية لعمال و موظفي اجلماعات 
تواصليا حتت شعار  لقاء   – تاهلة  فرع   – احمللية 
الشرعية  عن  الدفاع  و  التعبئة  اجل  من  "جميعا   :
ال��دمي��ق��راط��ي��ة داخ�����ل ج��ام��ع��ت��ن��ا " ي����وم اجل��م��ع��ة 
22/06/2012  على الساعة الرابعة و النصف مبقر 
بلدية تاهلة حول املستجدات النقابية التنظيمية و 
النضالية محليا و إقليميا و وطنيا، و الذي أطره  
الكاتب  نائب  بصفته  ساللة  السالم  عبد  املناضل 
الشايب  الرحيم  عبد  واملناضل  للجامعة  الوطني 
عبد  السيد  ك��ذا  و  للجامعة  الوطني  املكتب  عضو 
باإلضافة  بتازة  احمللي  االحت��اد  كاتب  غميمط  الله 
للجامعة  ال��ك��ات��ب احمل��ل��ي  م��ص��ط��ف��ى خ��ط��ار  إل���ى 
تاهلة  بدائرة  احمللية  اجلماعات  ملوظفي  الوطنية 
النقابية  املدنية  الفعاليات  بعض  بحضور  ذل��ك  و 
هذا  يعتبر  فقط  لإلشارة  و   ، احمللية  السياسية  و 
الصعيد  على  ن��وع��ه  م��ن  األول  النضالي  ال��ن��ش��اط 

الوطني بعد املؤمتر الرابع للجامعة .
ف��ي ال��ب��داي��ة ت��ن��اول ع��ب��د ال��س��الم س��الل��ة بتفصيل 
إلى حد  التأسيس  للجامعة منذ  التنظيمي  الوضع 
و  حتقيقها   مت  التي  املكتسبات  إل��ى  مشيرا  اآلن 
التوسع التنظيمي الذي تعرفه اجلامعة بفعل حركية 
و حيوية مناضليها وآفاق العمل  مستقبال بالرغم 
من االكراهات التي تواجه نضاالتها ، باإلضافة إلى  
املذكرة املطلبية التي تهم الشغيلة اجلماعية  و التي 
الوطنية  األجهزة  ط��رف  من  قريبا  حتيينها  سيتم 
الساحة  تعرفها  التي  املستجدات  وف��ق  للجامعة 

الوطنية.. 
بالتحليل  الشايب  الرحيم  عبد  السيد  تناول  كما 
املستفيض الصراع الذي تعرفه أعرق مركزية نقابية 
الكفاحي   التوجه  بني   – للشغل  املغربي  االحت��اد   –
الدميقراطيني  املناضلني  ك��ل  ف��ي  املتمثل  املمانع 
و  الفكرية  مرجعياتهم  و  السياسية  أطيافهم  بكل 

عمل  تأسيس  إل��ى  يهدفون  ال��ذي��ن  اإليديولوجية  
للطبقة  الفعلية   املصلحة  عن  يدافع  نبيل  نقابي 
العاملة  و بني ما سماه باملافيا النقابية التي عملت 
من  خدمتها  ب��دل  الشغيلة  استخدام  على  تعمل  و 
الريع  من  االستفادة  و  املشروع  غير  االغتناء  اجل 
فضح  و  املستور  كشف  على  عمل  حيث  النقابي 
الفاسدة  املتنفذة  القيادة  ط��رف  من  عنه  املسكوت 
املتمثل  الصراع  تأصيل  ، حيث حاول  قوله  حسب 
في مواجهة الفساد الذي ينخر املركزية من الداخل 

بتواطؤ مع الباطرونا .. بدءا من النتائج االيجابية 
املغربي  العاشر لالحتاد  املؤمتر  إليها  التي خلص 
و   ، دميوقراطي  نقابي  لعمل  تؤسس  التي  للشغل 
محاولة االجتاه الفاسد االنقالب على هذه املكتسبات 
بذريعة التشهير باملركزية في وسائل اإلعالم بنشر 
مقال في جريدة املساء من طرف صحفي بناء على 
معطيات واردة في تقارير رسمية تؤكد ما نشر، وفي 
حق  املعنيني  للقياديني  القانون  يكفل  الذي  الوقت 
الرد ، جلأت االمانة الوطنية إلى إغالق مقر  االحتاد 

 : املركزية  مناضلي  و طرد خيرة  بالرباط  اجلهوي 
عبد احلميد أمني و عبد الرزاق اإلدريسي و خديجة 
ألغامري عضوة  مبجلس املستشارين  ، باإلضافة  
إلى لفناطسة و عبد السالم أديب   ، ليتوالى بذلك 
املغربي  م��ق��رات االحت���اد  إغ��الق  ال��ط��رد و  مسلسل 
للشغل بالعديد من األقاليم و االنقالب على الشرعية 
املنتخبة  الشرعية  األجهزة  باستبدال  الدميقراطية 
إرادة  على  ض��دا  فوقية  بأخرى  الشغيلة  ط��رف  من 

الطبقة العاملة ..
احمللي  الكاتب  غميمط  لله  ا  عبد  ق��دم  ذل��ك  بعد  و 
لالحتاد املغربي للشغل بتازة مداخلة بينت الهجوم 
الذي تعرضت له الشرعية الدميقراطية بإقليم تازة 
الفاسدة  املركزية  بالبيروقراطية  من طرف ما نعته 
حيثيات  ب��ني  حيث   ... سليك  و  ق��رف��ة  شخص  ف��ي 
اح��ت��الل امل��ق��ر م��ن ط���رف أن���اس غ��رب��اء استقدموا 
البيضاء و من بعض األقاليم األخ��رى و  ال��دار  من 
املنتخبة  الشرعية  األج��ه��زة  اس��ت��ب��دال  محاولتهم 
بدون تقدمي التقريرين املالي و األدبي بأخرى معينة 
ال متتلك شرعية نضالية لدى الطبقة العاملة بتازة 
إلى مواجهات دامية بعد استفزاز  أدى  ، و هو ما 
اإلقليم  موظفي  و  للعمال  املستقدمة  البلطجية 
و  العصي  مستعملني  مقرهم   ول��وج  من  منعهم  و 
ال��ط��رد في  ق���رار  ال��ب��ي��ض��اء.. و مت ات��خ��اذ  األسلحة 
الفاسد  للتوجه  املناهضني   املناضلني  بعض  حق 
باملركزية منهم : مصطفى خطار و عبد الله غميمط 
إلى  املنتمي  الشايب  الرحيم  عبد  و  الشيابري  و 
االحتاد احمللي بكر سيف  باإلضافة إلى آخرين ... و 
أشار عبد الله غميمط كذلك إلى ملف كوما ناف الذي 
فجر في وسائل اإلعالم الوطنية مؤخرا كدليل على 

فساد القيادة املتنفذة باالحتاد املغربي للشغل .  
> حميد البوزياني

اجلامعة الوطنية لعمال و موظفي اجلماعات احمللية بتاهلة
 املنضوية حتت االحتاد املغربي للشغل  تعقد لقاء تواصليا 

ارتفاع معدل حوادث 
السير بدائرة تاهلة 

اقليم تازة
> حميد البوزياني

    وقعت بعد زوال يوم األربعاء 11/07/2012 
حادثة سير بالطريق الرابطة بني دوار واد املالح 
و الزراردة ، أسفرت عن إصابة شخصني بجروح 
متفاوتة اخلطورة  ، كما  خلفت خسائر مادية 
جسيمة ناجتة عن قوة االصطدام بني سيارتني 
الثانية  و   190 ميرسديس  ن��وع  م��ن  األول���ى   ،
األخيرة  هذه  كانت  فبينما   ،18 رون��و  نوع  من 
مركونة بجانب الطريق صدمتها األولى  نتيجة 
انزالقها مما جعل السائق يفقد السيطرة عليها 
للطريق...  و هوت به في حفرة كبيرة محاذية 
وبتواجد رجال الدرك  تزامنا مع املوسم احمللي 
من  بالقرب  املنظم  يوسف  و  علي  ايت  لشرفاء 
السلطة  ك��ذا حضور ممثل  و   ، احل���ادث  مكان 
احمللية قائد الزراردة ، حضرت سيارة اإلسعاف 
في الوقت املناسب إلنقاذ الضحيتني ، حيث مت 
اإلسعافات  لتلقي  تاهلة  مستشفى  إلى  نقلهما 
األولية ، و جدير بالذكر أن معدل حوادث السير 
بهذه املناطق في ارتفاع ملحوظ  نتيجة حالة 
الطرق املتدهورة  و ضيقها من جهة ، و غياب 
لتفادي  أخرى  من جهة  الالزمة  املرور  عالمات 
مثل هذه الكوارث التي تعرض حياة املواطنني 
بعد  يوما  حالتها  تسيء  فالطرق   ... للخطر 
 ، الواقع  في  يوازيها  يذكر  إص��الح  ال  و   ، يوم 
علما أن الغالب منها رغم ضيقها محاصر من 
اجتاه  في  تزحف  التي  بالسدرة  اجلانبني  كال 
وسطها مما يحجب الرؤية و يتسبب في تكرار 
املسؤولني  انتباه  نثير  ل��ذا    و   ، املآسي  ه��ذه 
هذه  فيها  تتخبط  التي  املزرية  الوضعية  إل��ى 
البنية  حيث  م��ن  ال��ن��واح��ي  و  تاهلة  امل��ن��اط��ق 
قصد  األخ��رى   اجلوانب  عن  ناهيك  التحتية  
االلتفاتة إليها و إعطائها حقها في التنمية التي 

تستحقها ..                                          
                                      

      

النسخة السابعة 
للملتقى الوطني آليت 

وراين حتت شعار 
إيناون،  حوض  “قبائل 

الثقافة والتاريخ”
املجال  في  اإلشعاعي  دوره��ا  مع  متاشيا 
نايت  إع��رمي��ن  جمعية  تنظم  ال��ث��ق��اف��ي، 
وراي������ن ب��ع��ني ف���ن���دل- ت���اه���ل���ة، امل��ل��ت��ق��ى 
15 إلى  الوطني السابع آليت وراي��ن من 
سيعلن  برنامج  وف��ق   ،2012 يوليوز   17
ع��ن��ه ق��ري��ب��ا، وذل���ك حت��ت ش��ع��ار “قبائل 
وذلك  والتاريخ”  الثقافة  ايناون،  حوض 
بهدف نفض الغبار عن التمازج والتكامل 
تاريخيا  حتولت  لقبائل  السوسيوثقافي 
وسيعرف  االنسجام  إل��ى  االص��ط��دام  من 
إيناون  “قبائل  ح��ول  ن��دوة  امللتقى  ه��ذا 
امل��ج��ال وال��ت��اري��خ” ون����دوة ث��ان��ي��ة ح��ول 
واالع��الم”  التعليم  في  االمازيغية  ادم��اج 
امل���غ���رب بعد   ” ون������دوة وط��ن��ي��ة ح����ول 
اإلصالحات الدستورية اجلديدة”. ويؤطر 
ه���ذه ال���ن���دوات اس���ات���ذه م��خ��ت��ص��ون من 
مختلف مناطق املغرب، كما يعرف امللتقى 
حفالت في الفروسية ومسابقات رياضية 
بالعربية  ش��ع��ري��ة  وم���ب���ارزات  وث��ق��اف��ي��ة 
واالم���ازي���غ���ي���ة وم����ع����ارض وم��ن��ت��وج��ات 
 اخل��ش��ب وال��ن��س��ي��ج وال��ع��س��ل وال���ل���وز.
اللقاء بسهرة فنية كبرى حتييها  يختتم 
م��ج��م��وع��ات م��ح��ل��ي��ة ووط���ن���ي���ة، وي��ك��رم 
خ���الل���ه���ا ال���ف���ن���ان م��ص��ط��ف��ى ش��ه��ب��ون��ي 
وق��دم��اء ف��ن إح��ي��دوس وع��دة شخصيات 
ف���اع���ل���ة ف����ي احل���ق���ل ال���ف���ن���ي وال��ث��ق��اف��ي 
احمللي. ال��ش��أن  تدبير  وف��ي   واإلع��الم��ي 

املعهد  مع  بشراكة  السابع  امللتقى  ُينظم 
امللكي للثقافة االمازيغية وبدعم من جهة 
تازة احلسيمة تاونات وجماعة مطماطة 
وفاعلني  محتضنني  وع��دة  تاهلة  وبلدية 

اقتصاديني.
> يوسف خلضر - تاهلة

نساء دوار واد حلمر يحتجن 
أمام مكتب رئيس اجلماعة

نظمت العشرات من نساء دوار واد االحمر بقرية الزراردة وقفة احتجاجية يوم اجلمعة 29 يونيو 2012 
أمام مكتب رئيس اجلماعة القروية، يطالن بتزويد الدوار باملاء الصالح للشرب، يأتي هذا االحتجاج 
الثاني للساكنة بعد أن جفت العني التي يعتمدون عليها كمورد مائي باملنطقة، لكن املسؤولني أخبروهم 
أن ال حل في الوقت الراهن وعليهم اإلنتظار، مما دفع السكان إلى التصعيد حيث عمدت نساء الدوار في 
شهر مارس املاضي إلى قطع الطريق الرابطة بني الزراردة وأهرمومو ما يقارب الساعتني، حيث حضر 
 رئيس اجلماعة ووعد بحل املشكل في القريب العاجل، لكن بقي اإلنتظار سيد املوقع وال حل يلوح في األفق.
وتعتزم نساء الدوار االستمرار في االحتجاج في األيام القادمة من أجل املطالبة بتزويد الدوار باملاء 
الصالح للشرب، وجتدر اإلشارة إلى أن املنطقة تعتبر خزانا وافرا للمياء اجلوفية وبها آبار حتتاج فقط 

للتجهيز والتطهير من طرف اجلهات املختصة.
>  يوسف خلضر – الزراردة

حفل تكرمي لألستاذة محجوبة املصباحي 
مبجموعة مدارس بوزمالن

متاشيا مع التقليد الذي تبنته سابقا األطر التربوية العاملة مبجموعة مدارس بوزمالن، و الذي يكرس لسلوك 
إنساني بالدرجة األولى يتمثل في ترسيخ مبدأ التضامن و التآخي ، ُنظم حفل تكرمي لألستاذة املتقاعدة أواخر 
2012 بحضور ممثل  أبريل   26 يوم  بوزمالن  م/م  املصباحي مبركزية  : محجوبة  املوسم  هذا  من  أبريل  شهر 

السلطة احمللية و كذا ممثل الشغيلة اجلماعية و رئيس جمعية آباء و أولياء التالميذ السيد محمد بوطوار .
في البداية مت استقبال األستاذة من طرف رفاقها و رفيقاتها في العمل، و بعد تناول الشاي واحللوى واملشروبات، 
ألقى السيد رشيد بوشنتي مدير املؤسسة كلمة باسم الطاقم التربوي ، ومت تقدمي بعض الهدايا الرمزية لألستاذة 
من طرف ابنيها احلاضرين : شيماء و محمد و بعض زمالئها األساتذة تقديرا و احتراما ملا قدمته لهذا الوطن 

من خدمات جليلة ال تقدر بثمن. 
>  حميد البوزياني – بوزمالن

تاهلة : شاحن هاتف نقال يتسبّب في اندالع حريق مبنزل
وأك��د  تاهلة،  مبدينة  األط��ل��س  ب��ش��ارع  يقع  مبنزل   2012 يوليوز  ف��احت  األح��د  ال��ي��وم  عشية  حريق  ان��دل��ع 
م��ص��در م��ن ع��ني امل��ك��ان أن احل��ري��ق أت���ى ع��ل��ى ك��ل ال��غ��رف وس��ّب��ب خ��س��ائ��ر م��ادي��ة وص��ف��ت باجلسيمة، 
للهاتف  ب��ط��اري��ة  ش��اح��ن  ه��و  املفجع  احل���ادث  ه��ذا  وراء  السبب  أن  رج��ح��ت  متطابقة  رواي����ات  وح��س��ب 
ال���ن���ق���ال، ه����ذا احل�����ادث س��ب��ب ه��ل��ع��ا ل����دى اجل���ي���ران ح��ي��ث ح���وص���ر س���ك���ان امل���ن���زل ب��داخ��ل��ه إل����ى حني 
 ق���دوم رج���ال ال��وق��اي��ة امل��دن��ي��ة وم��ص��ال��ح امل��ي��اه وال��غ��اب��ات ليتم إخ��راج��ه��م وال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى احل��ري��ق.
إطفاء  املكان، واستغرق  الدخان في  الغربية حيث تصاعد  املنزل من اجلهة  إلى تشقق  أدى  هول احلريق 
احلريق الذي اعتمد فيه على وسائل بسطية عدة ساعات ولم تنتهي عميلة اإلخماد حتى الساعة الثامنة 

ليال.
> يوسف خلضر
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دب ال��ض��ع��ف وال���وه���ن ف���ي أوص���ال 
ال��دول��ة امل��راب��ط��ي��ة اث��ر س��ق��وط  منطقة 
بالد  شمال    SARAGOSSEسرقسطة
االس���ب���ان املسيحيني   ي��د  ف��ي  األن���دل���س 
ك��ان��ت  األن���دل���س   ( ه��ج��ري��ة   512 س��ن��ة 
يوسف  انتصار  بعد  للمرابطني  تابعة 
بن تاشفني في معركة الزالقة  سنة 479 
الواحد  الطوائف  ملوك  وخلع  هجرية 
تلوى اآلخر لتقاعسهم عن جهاد عدوهم   
( عالوة على مظاهر الترف واإلنغماس 
املغالي  في متاع الدنيا التي استشرت 
بعد وفاة يوسف بن تاشفني  .وما تبعها 
مع  وهناك  هنا  ومت��ردات  من صراعات 
مالحظة تاريخية هامة وهي أن معلومات 
املؤرخني البارزين كالناصري وابن أبي 
زرع  وامل��ق��ري وال��زي��ان��ي  وح��ت��ى اب��ن 
استقوها  املرابطية  الدولة  عن  خلدون  
أساسا  من مؤرخني  " رسميني " تابعني 
للدولة املوحدية ) األعداء بالطبع ( كأبي 
وابن  بالبيدق  املكنى  الصنهاجي  بكر 
صاحب الصالة وعبد الواحد املراكشي 
الذين كانوا متحاملني على دولة امللثمني 
أحيانا كثيرة كما ال يخفى على كل باحث 
امل��ص��ادر املرينية  ب��أن  ، علما  م��ؤرخ  أو 
.... مصداقية  أكثر  تعد  املرابطني  حول 
امل��ه��دي بن  ب��دأ  ف��ي فترة الضعف ه��ذه 
تومرت دعوته املعادية للمرابطني حوالي 
سنة 515 هجرية و التي اتخذت شكال 
كالميا مذهبيا وعقديا بعد رحلة املهدي 
الشهيرة إلى املشرق والتي مزج خاللها 
التنزيه  ونظرية  الشيعية  األف��ك��ار  ب��ني 
إلى  إضافة   ) املعتزلة   ( الصفات  ونفي 
واتهام  وال��ف��روع  الفقه  كتب  مناهضة 
قام  مل��ا  وخ��اص��ة  بالتجسيم   املرابطني 
الغزالي،  عالوة  أمراؤهم بإحراق كتب 
وبلغ   ، النبوية  بالسيرة  تشبهه  على 
بعض  اعتماد  إل��ى  تومرت   بابن  األم��ر 
لكن اخللفية  والشعوذة  الدجل  أساليب 
اإليديولوجية للمهدي جتلت في محاربة 
دولة املرابطني أساسا والتي حتكم فيها 
هو  هنا  يهمنا  وم��ا  الفقهاءاملتزمتون 
الدعوة  م��ن  ت��ازة  منطقة  سكان  موقف 
عرفته  ال��ذي  الصراع  ثم  أوال  املوحدية 
واملوحدين  املرابطني  بني  الناحية  هذه 
على  املؤمن  عبد  سيطرة  وأخيرا  ثانيا 
ت��ازة ودوره���ا ك��رب��اط ه��ام ف��ي إخضاع 
الغزوة  ف��ي  ث��م االن��ط��الق  ال��ب��الد  شمال 
الكبرى لتوحيد كل من  املغرب األقصى 
واألوسط واألدنى حتت راية هذه الدولة 
املصمودية  العصبية  وس��ط   ( الناشئة 
غ��رب األط��ل��س ال��ك��ب��ي��ر(...وأخ��ي��را ث��ورة 
بتازة  استبد  ال��ذي  الصنهاجي  م��رزدغ 
وكادت هذه الثورة إضافة إلى سابقتها  
واب��ن��ه  امل��ؤم��ن  ع��ب��د  ب��دول��ة  أن تعصف 
ي��وس��ف ....ث��م��ة ح���ادث ط��ري��ف يسوقه 
شارل أندري جوليان في كتابه " تاريخ 
حول  ص128   2 ج   " الشمالية  افريقيا 
ع���ودة امل��ه��دي ب��ن ت��وم��رت  م��ن رحلته 
ك��ان صحبة   ( آنفا  امل��ذك��ورة  املشرقية  
لقاءهما  ألن  تبعهما  وم��ن  امل��ؤم��ن  عبد 
بجاية  ن��واح��ي  ماللة  بقرية  الشهيرمت 
املهدي   أي  وم���روره   ) األوس��ط  باملغرب 
امل��ؤرخ  ت��ازا يقول  او  ت��ازة  على منطقة 
ت��وم��رت  اب���ن  ح��ل  " وحيثما  ال��ف��رن��س��ي 
كان  ما  ...وكثيرا  املنكر  عن  ينهى  أخذ 
يفرض نفسه ويوفق إلى نصرة تعاليمه 
إال أنه كان يلقى أحيانا معارضة سافرة 
ت��ازا حيث  بجهة  بقرية  له  ح��دث  مثلما 
يبرح  لم  هو  إذا  بالضرب  القوم  ه��دده 
!!! ويحتمل أن تكون هذه   " املكان حاال 
الناحية من تازة وفية ملذهب أهل السنة 
واجل��م��اع��ة وه���و األس����اس ال���ذي قامت 
اإلم��ام  مذهب   ( املرابطية  ال��دول��ة  عليه 
مالك ( كما يحتمل أيضا أن تكون على 
نحل أخرى ... وهذا على كل حال موقف 
ال��دول واإلم��ارات  أم��ر  معلوم في بداية 
ي��ط��رأ على أي مجتمع  ك��ل ج��دي��د  وف��ي 
بالسخرية  ع���ادة  ي��واج��ه  حيث  ب��ش��ري 

واملعارضة .... 
عبد  بقيادة  املوحدين  أن  امل��ع��روف   
امل��ؤم��ن ب��ن ع��ل��ي ال��ك��وم��ي  ن��ف��ذوا إل��ى 
من اجلنوب  أي  اجلبل  عن طريق  ت��ازة 
هجرية  سنة527   ) املتوسط  األطلس   (
وامل��س��ال��ك  ال��ش��ع��اب  وع����ورة  مستغلني 
اخليالة  مع  املهلك  االصطدام  ومتالفني 
املسيحيني العاملني في اجليش املرابطي 

وال��ه��ض��اب  ال��س��ه��ول   ف��ي  واملتحكمني 
واملدن ) كتاب " تاريخ العصر الوسيط 
" محمد زنيبر وآخرون  ص 217( علما 
بانها دولة الفقهاء وياللمفارقة !!! وكان 
الباحثني  املرتزقة  الفرسان   من  ه��ؤالء 
عن الثروة والذين جندهم أمراء أواخر 
تازة   " كتاب  فوانو   ( املرابطية  الدولة 
 Voinot « Taza et les  " وغ��ي��اث��ة 
GHIATA » ص 62 ( وقد مكنت هذه 
من  مباشرة  التوجه  من  الذكية  اخلطة 
تينمل العاصمة األولى للدولة إلى تازة 
واالستيالء على معظم اجلبال أوال وقبل 
امل��وح��دي��ن من  ك��ل ش���يء... خطة مكنت 
محو آثار هزميتهم األولى أمام مراكش 
املهدي  524 هجرية  والتي توفي  سنة 
املوحدين  إم��ارة  تولى  ثم  بقليل  بعدها 
 ، أتباعه  أخلص   ، على  بن  املؤمن  عبد 
أميرا عليهم   املصامدة  األشياخ  اختاره 
حلنكته وصحبته للمهدي وغربته بينهم 
وينتمي  تاجرا  قرية  من  إذ هوينحدر   (
إلى قبيلة كومية نواحي تلمسان وهذه 
املدينة كانت تابعة لدولة املرابطني علما 
احمليط  من  امتدت  امبراطوريتهم  ب��أن 
األطلسي إلى بجاية أزيد من  وسط بالد  
اجل��زائ��ر احل��ال��ي��ة وم��ن األن��دل��س حتى 
جنوب  أقصى  إلى  شماال  األعلى  الثغر 
الصحراء أي موريطانيا حاليا  ( وتاريخ 
السيطرة على تازة أي سنة 527 هجرية 
يتفق عليه جل املؤرخني  وعلى رأسهم 
الناصري في " االستقصا " وتؤكد ذات 
املصادر واملراجع أن عبد املؤمن حصن 
ب��األس��وارف��أص��ب��ح��ت حتمل صفة  ت���ازة 
واجلهاد  للفتح  املرابطة  م��ن   ( ال��رب��اط 
لعبد  ومنطلقا  قاعدة  ت��ازة شكلت  ألن   )
املؤمن قصد فتح فاس سنة 540 هجرية 
بعد حصار دام تسعة أشهر ثم مراكش 
القضاء  مت  وبذلك  املوالية   السنة  في 
املهدي  فكتب حللم  املرابطني  دولة  على 
بتأسيس  أخيرا  يتحقق  آن  تومرت  بن 
دولة املوحدين ، وهكذا نالحظ أن تازة 
للدولة  املتقدم  املوقع  كانتا  وأح��وازه��ا 
املنطلق نحو  ك��ان  ت��ازة  وم��ن  الناشئة  
ال��ري��ف وت��ل��م��س��ان وامل��غ��رب��ني األوس���ط 
 Henri واألدن���ى ي��ق��ول  هنري ت��ي��راس
تازة  املوحدين ستأخذ  " مع   Terrasse
أماكن  اح��د  وستصير  احلالي  طابعها 
األسلحة  باملغرب . فبعد فشل املوحدين 
ف��ي إخ��ض��اع م��راك��ش ، غ����زوا ب��ق��ي��ادة 
األطلس  ثم  الكبير  األطلس  املؤمن  عبد 
وانطلقوا  تينمل   من  .رحلوا  املتوسط 
اجلبل  من  إليها  نفذوا  التي  ت��ازة  نحو 
.وباعتبارهم أسياد املدينة منذ 1132م/ 
527ه���ج���ري���ة ج��ع��ل��وه��ا إح����دى ق��واع��د 
عملياتهم ، طيلة املدة التي قاوموا فيها 
امل��راب��ط��ني ف��ي ش��م��ال امل��غ��رب وامل��غ��رب 
األوس����ط  ، ف��ك��ان��ت ت���ازة ب��ذل��ك ، ثاني 
رباط للموحدين ، وقد حملت طيلة حكم 
األس��رة املالكة اس��م" رب��اط ت��ازة " وقام 
هجرية   529 1135م/  سنة  املؤمن  عبد 

فأحيطت   : التحصني  أش��غ��ال  ب��اجن��از 
امل��دي��ن��ة ب��س��ور م��ن احل��ج��ر . وال��وج��ه 
إلى  الريح  ب��اب  من   – لسورها  الغربي 
البرج املسمى سرازين sarrasine - هو 
كل ما خلد من هذا السور املوحدي " ) 
مقال " تازة نبذة تاريخية  واركيولوجية 
 Henri Terrasse "" Historique et"
 Archéologique  Taza – Notice
ص 160 ترجمة :ا – احلوتي- ج شرادي 
وزارة  نيابة  التواصل  "جسور  مجلة  
 )1996 م��اي  ت��ازة   –" الوطنية  التربية 
الغريب  أن عبد املؤمن نفسه هو الذي 
أمر بهدم أسوار فاس وقصبتها املرابطية 
بعد أن دخلها وأرسل قولته املشهورة " 
إننا ال نحتاج إلى أسوار وإمنا أسوارنا 
العصر  ت��اري��خ   "   (  " وع��دل��ن��ا  سيوفنا 
ص  وآخ����رون  زنيبر  محمد   " ال��وس��ي��ط 
217 ( ومن املؤرخني املشارقة احملدثني 
عليه  املتفق  املنحى  نفس  ذهبوا  الذين 
ب��ني ك��ل امل���ؤرخ���ني ال��ث��ق��ات ح���ول ت��ازة 
في  سالم  العزيز  .عبد  د   ، العهد  لهذا 
العصر   " الكبير  املغرب  تاريخ   " كتابه 
أصبحت   ": ي��ق��ول   838 ص  اإلس��الم��ي 
امل��ق��ص��ورة ( منذ  ب��األل��ف  ت��ازى ) هكذا 
قيام دولة املوحدين أهم مركز حربي في 
القسم الشرقي من املغرب األقصى ، فقد 
اتخذها عبد املؤمن بعد أن افتتحها في 
التي  للحمالت  قاعدة  527هجرية  سنة 
الذي  األوس��ط  املغرب  إلى  كان يوجهها 
كان يحتله املرابطون وبالد الريف. ولقد 
حلت تازى ملدة طويلة محل مدينة تينمل 
اتسعت  أن  بعد  متطرفة  أصبحت  التي 
أمالك املوحدين باملغرب ، ولم تعد تشغل 
تتأكد   " األهمية  من  الثاني  املوضع  إال 
مكانة تازة خالل العصر املوحدي أيضا 
والديني  العسكري  العمران  طبيعة  من 
حيث ضخامة األس��وار مثال قياسا إلى 
الشطر املريني اجلنوبي والشرقي لتازة 
العتيقة  املمتد من " برج سارازين " إلى 
حصن" البستيون " السعدي   ثم  " باب 
املكانة من خالل  وتتاكد هذه   " اجلمعة 
الكبير  للجامع  العام  الهندسي  الشكل 
بتازة  في حيزه اخللفي الشمالي والذي 
أرس��اه عبد املؤمن بن علي  وهو يشبه 
متاما معمار مسجد تينمل  ، وقد بناه 
بعد  أي  542هجرية    املؤمن سنة  عبد 
أن اس��ت��ق��رت ل��ه األوض�����اع ع��م��وم��ا في 
املتواضع  شكله  وك��ان  األقصى  املغرب 
م��ث��ال ) ق��ي��اس��ا إل���ى م��س��ج��د وص��وم��ع��ة 
حسان  بالرباط وهو موحدي أيضا  ( 
بالطبع  يختلفان  ومعماره  شكله  ك��ان  
مرحلة  يعبرعن  وهو  اآلن  عليه  عماهو 
املتميز  احل��ض��اري  التأنق  على  سابقة 
ب��ال��ن��ق��وش وامل��ن��م��ن��ات ورس����م اآلي����ات 
الدولة  ألن  وغيرها  واألق��واس  القرآنية 
املوحدية كانت  وقتذاك في بداية عهدها 
، لكن طريقة البناء في الشطر املوحدي 
سبق  كما  تشبه  بتازة   الكبير  للجامع 
في  تينمل  مسجد  ب��ن��اء  طريقة  ال��ق��ول 

يتصل  وم��ا  اخللفي  األص��ل��ي  الصحن 
باستثناء األجنحة  الصالة  قاعة  به من 
اجلانبية والصحن الثاني الذي أضافه 
أبو يعقوب يوسف املريني مع الثريا كما 

هو معروف خالل أوج الدولة املرينية .
تازة   رغم أن سيطرة املوحدين على 
متت بشكل مبكر لألسباب التي ذكرناها  
سابقا  ، فان مناطق وعرة من ممر تازة 
بقيت خارج السيطرة ، وكان خريف سنة 
وصفه  كما  بغياثة  قاسيا  536ه��ج��ري��ة 
علينا  فنزل   " املوحدين  م��ؤرخ  البيدق 
بخمسني  يوما  خمسني   ) كذا   ( الهواء 
وعلى   " الوديان  فحملت  يفتر  ولم  ليلة 
عكس فترة الدعوة األولى وبعد 21سنة 
لقي املوحدون نوعا من الدعم واملساندة 

من طرف قبائل املنطقة  هذه املرة ....
يسجلها  ت��اري��خ��ي��ة  ظ���اه���رة  ه���ن���اك 
ال��ب��اح��ث ع��ب��د ال��رح��م��ان امل����ودن وه��ي 
لتازة والناحية  نضوب األخبار احمللية 
في املصادر التقليدية وذلك  كلما تقوت 
أن  امل��ؤرخ��ون   يؤكد   ، املركزية  ال��دول��ة 
البالد عاشت  فترة من االستقرار واألمن 
ع��ل��ى ع��ه��د ي��وس��ف ب��ن ع��ب��د امل��ؤم��ن ثم 
منطقة  لكن  املنصوراملوحدي   يعقوب 
رغم  املوحدين  ثورتان ضد  عرفت  ت��ازة 
التأييد املشار إليه سابقا ففي سنة 543 
عبد  انشغال  عند  تازة  أهل  ثار  هجرية 
املؤمن بحصار سبتة واهتمامه باخماد 
اتهم  حيث  فيها  ح��دث��ت  ال��ت��ي  ال��ث��ورة 
 ، بالتحريض  عياض  القاضي  خاللها 
فنفي إلى مراكش وتوفي هناك ويعد من 
سبعة رجال املدينة احلمراء ، قلت حدثت 
املؤمن  عبد  عليها  فقضى  بتازة  الثورة 
في نفس السنة وال يفصل املؤرخون في 
أسباب الثورة وال في نتائجها ، كما أنه 
في سنة 559 هجرية ) واملادة التاريخية 
في  منصور  ب��ن  ال��وه��اب  عبد  ي��ورده��ا 
كتابه " مع جاللة احلسن الثاني في فاس 
وتازة ووجدة وتلمسان 1970 ص 68 ( 
استولى مرزدغ الصنهاجي من صنهاجة 
 ( السكة  بها  وض��رب  ت��ازة  على  مفتاح 
 " عليها  نقش  باسمه   ) ال��ن��ق��ود  يعني 
م���رزدغ ال��غ��ري��ب ن��ص��ره ال��ل��ه ع��ن قريب 
النساء  وسبى  كثيرا  خلقا  بها  وقتل   "
يوسف  اخلليفة  إل��ي��ه  فبعث  واألط��ف��ال 
ب��ن ع��ب��د امل��ؤم��ن جيشا م��ن امل��وح��دي��ن 
ال   " تازة من عنفه وقسوته  وأراح  قتله 
قد  للموحدين  تازة  تأييد  أن  هذا  يعني 
تراجع عن ذي قبل فقد أكد عبد الرحمان 
 "... اي��ن��اون  قبائل   " كتابه  ف��ي  امل���ودن 
لها  املجاورة  والقبائل  ت��ازة  "إن  ص68 
بقسط  أسهمت  التي  املناطق  من  كانت 
وافر في احلركة املوحدية كما في جهاز 
ما  هذا  على  يدل  أيضا  املومنية  الدولة 
ذه��ب إل��ي��ه عبد ال��واح��د امل��راك��ش��ي في 
منوذجا  أورد  حني  املعجب...."   " كتابه 
مناصب  التي شغلت  التازية  األسر  من 
شبكة  مكونة  يسيرة  غير  مل��دة  القضاء 
أس��رة  ه��ي  تلك  م��دن  ع��دة  عبر  حقيقية 

عيسى بن عمران التازي التسولي ) هو 
الضريح  صاحب   " عيسى  سيدي  غير" 
املعروف بتازة والذي يعود إلى العصر 
املريني على األرجح( وعيسى بن عمران 
ه����ذا ك����ان ق��اض��ي اجل��م��اع��ة مب��راك��ش 
عاصمة املوحدين أيام يوسف املوحدي 
والقاضي يحتسب كفرد فاعل في جهاز 
السلطة قدميا وحديثا كما هو معروف  
، ونفس الشيء يقال عن أبنائه املنتمني 
بن  كعلي  ال��ت��س��ول  قبيلة  إل���ى  جميعا 
قاضي  ويوسف  تلمسان  قاضي  عيسى 
فاس وغيرهما  " نفس املرجع السابق .

اليهما  امل��ش��ار  ال��ث��ورت��ني  باستثناء 
تازة  "رب��اط  سكان   والء  استمر  سابقا 
املنطقة  وعرفت  للموحدين  والناحية   "
ازدهارا غير مسبوق في املجال الزراعي 
) األش��ج��ارامل��ث��م��رة وأش��ج��ار ال��زي��ت��ون 
من  مؤرخان  ذلك  يؤكد  كما   ) والفواكه 
العصر املريني فهذا صاحب االستبصار 
املدينة  يقول حول  مجهول  م��ؤرخ  وهو 
كبيرة   مدينة   " امل��وح��دي  العصر  خ��الل 
 ، بسائطه  على  مشرفة  جبل  سفح  ف��ي 
وعليها   ، العذبة  املياه  ج��داول  تشقها 
باجلير واحلصى  بني  وقد  عظيم  سور 
، وهي في فسحة على  الدهر  مع  يبقى 
إليها  ينصب  جبال  بني  ما  أميال  ستة 
م��ن ت��ل��ك اجل��ب��ال م��ي��اه ك��ث��ي��رة وأن��ه��ار 
 ( أع��اله��ا  ف��ي  بساتينها  جميع  تسقي 
تازة العليا ؟؟( وأسفلها ) تازة السفلى 
؟(، ولها نظر كبير ...كثير الزرع وجميع 
العزيز  " نقله د عبد  الفواكه واخليرات 
سالم عن كتاب " االستبصار في عجائب 
أالم����ص����ار" م���ؤل���ف م��راك��ش��ي م��ج��ه��ول 
فهو  الثاني  امل��ؤرخ  أم��ا   187/ ص186 
املتوفى  املنعم احلميري  عبد  بن  محمد 
سنة 727هجرية  صاحب كتاب " الروض 
املعطار في خبر األقطار " حتقيق احسان 
عباس ص128 حيث يورد نصا مشابها 
ي��ؤك��د م���ا س��ب��ق م���ن ارت���ب���اط ال��ت��اري��خ 
باملجال البشري واجلغرافي على صعيد 
تازة واألحواز فبعد أن عرف بتازا كحد 
ب��ني امل��غ��رب األوس���ط واألق��ص��ى يضيف 
أوب��الد  يعني منطقة   ( فيها  بني  وق��د   "
مدينة  القريب  العهد  ه��ذا  في   )" ت��ازا   "
، أعني في جبال تازة ، ومدينة  الرباط 
الرباط ه��ذه  كبيرة في سفح جبل عال 
املياه  وف��رة  ب���دوره  يؤكد  أن  وبعد   "...
ال��ع��ذب��ة واألش��ج��ار امل��ث��م��رة   يضيف " 
ثمان وستني  املدينة سنة  وسورت هذه 
وخمسمائة ) 568 هجرية ( أي في عهد 
اخلليفة يوسف بن عبد املؤمن املوحدي 
التخريب والهدم  مما يدل على عمليات 
ثم  املدينة  لها  تعرضت  تكون  قد  التي  
ألن  جديد  م��ن  والتسوير  البناء  إع���ادة 
املؤمن  عبد  يد  على  مت  األول  التسوير 
سنة 529هجرية ، والبد أن نثير االنتباه 
ه��ن��ا إل���ى امل��ظ��اه��ر احل��ض��اري��ة ال��راق��ي��ة 
في  املوحدية  ال��دول��ة  بها  متيزت  التي 
املوحدي  السور  ذلك  على  يدل  العمران 
ت��ازة واجل��زء األصلي من املسجد  غرب 
االقتصادي  املستوى  على  أم��ا  األعظم  
ف��ي��ؤك��د امل����ؤرخ����ون ازده�������ار ال��ط��ري��ق 
التجاري العابر بني فاس وتلمسان عبر 
ممر ت��ازة ،وأش��ار مؤرخون أيضا  إلى 
للذهب في املنطقة والتي  وجود مناجم 
كان يستغلها املوحدون و "أهمها الذهب 
الذي تنتجه مناجم تازة وسجلماسة أو 
الذي حتمله قوافل التجار من السودان 
 " ال��وس��ي��ط  العصر  ت��اري��خ  ك��ت��اب   (  "...
محمد زنيبر واخ��رون ( وقبل أن نختم 
مبا  نستشهد  أن  ب��أس  ال  احللقة  ه��ذه 
قاله عبد الهادي التازي املؤرخ املعروف 
حول  املغربية  الديبلوماسية  وق��ي��دوم 
ت����ازة امل��وح��دي��ة " ل��ق��د أص��ب��ح��ت ت���ازة 
تكن  لم  إن   ، للموحدين  بالفعل  عاصمة 
، في  كذلك  األقل  فهي على  السنة  طيلة 
ب��ع��ض ال��ف��ت��رات م��ن ح��ي��ات��ه��ا ) يقصد 
هجرية   542  /  529   /  527 س��ن��وات 
(...ليس فقط ألن تازة ذات مناخ معتدل 
وهواء عليل ولكن ملوقعها االستراتيجي 
باعتبارها   ، ال��ت��رس  باعتبارها  ال��ه��ام 
يضبط  ال��ذي  البرج  باعتبارها   ، املعقل 
صلة الشرق بالغرب واجلنوب بالشمال 
دع��وة احلق  "مجلة  ت��ازة  تاريخ  في   "  "
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بأسوارها  عديدة  لعصور  تازة  مدينة  بعدما عرفت 
وكهوفها ومغاراتها ورجاالتها وصابونها، أصبحت 
اخلطيرة  ودبابتها  بطفيلياتها  كذلك  تعرف  اليوم 
الليشمانيا  ب  الصحية  األوس����اط  ف��ي  وامل��ع��روف��ة 

. leishmaniose
ها  ال��س��اخ��ن��ة،  املكسيكية  االف����الم  ل��س��ع��ات  ف��ب��ع��د 
ف��ي م��وع��د م��ع مسلسل آخ���ر يسمى"  ال��ي��وم  ن��ح��ن 
لكعكة  ب��اس��م  ليست  فالليشمانيا   . الليشمانيا" 
بفواكه البحر،أوباسم لفرقة فلكلورية ، بل هي إسم 
لدبابة خطيرة قادمة في األصل من أمريكا الالتينية 
بتازة  الليشمانيا  داء  انتشار  عن  مسؤولة  وهي   ،
خصوصا. وكأن مصائبنا لم تعد تكفينا، فانضافت 

إليها مصيبة أخرى مستوردة من البرازيل.
نعم إنه داء الليشمانيا الذي اختار من مدينة تازة 
املواقع  ه��ي  فقليلة  س��ن��وات،  لألستقرارمند  ب��ؤرة 
التي حتتضن هذه الدبابة اخلطيرة بشمال افريقيا.  
الشاسعة  ك��ل ه��ذه اجلغرافية  م��ن  ف��ت��ازة  وح��ده��ا 
صارت معروفة لدى املختصني في االمراض اجللدية 
والتعفنات الطفيلية  بسبب ظاهرة الليشمانيا هذه 
املظلمة  ال��ت��خ��وم  ف��ي  الليشمانيا  استوطنت  لقد 
بتازة  احمليطة  القذرة  والكهوف  النتنة  وامل��غ��ارات 
العليا، ثم انتعشت بهذه الفضاءات املهجورة التي 

والعيش  ل��الس��ت��ق��رار  املناسبة  ال��ظ��روف  توفرلها 
املدينة  رقعة  كافة  على  انتشرت  حتى  والتناسل، 

أمام صمت اجلميع.
للحملة  جتند  باملدينة  الصحة  قطاع  أن  صحيح 
ولوجستيك  عالجية  إمكانيات  من  لديه  توفر  مبا 
مستوى  على  املبذولة  اجلهود  لكن  بشري،  وطاقم 
التحسيس والتعريف بالظاهرة والتوعية بضرورة 
جميع  بتسخير  الساكنة  وحماية  القبلية  الوقاية 
ترقى  ال  الزال���ت   ، ال��وب��أ  لتطويق  اإلب����ادة  وس��ائ��ل 
مرشحة  الوضعية  ألن  ذلك  املطلوب.  املستوى  الى 
لهذه  للتصدي  اجلميع  إسهام  وتستدعي  للتفاقم 

الكارثة الصحية والبيئية. 
اختصارا ، إن الدعوة والرجاء موجهان  باألساس 
الصحة  وقطاع  العمومية  والسلطة  املنتخبني  إلى 
العمومية وأصدقاء البيئة واجلمعيات التي تتبجح 
بانتمائها لفصيلة املنظمات غير احلكومية املعنية 

بحماية البيئة وصيانة اإلرث الطبيعي لالنسانية.
وأين  التازية؟  والتنموية  الثقافية  اجلمعيات  فأين 

االعالم الوطني واحمللي؟ 
إع��الم��ن��ا احمللي  ف���ي   أق���رأ  ول���م  أر  ل��م  فشخصيا، 
وال��وط��ن��ي م��ا يشير ال���ى خ��ط��ورة  ه���ذه ال��ظ��اه��رة 
التي جتهل أسباب و أعراض و  احملدقة بالساكنة 

عواقب هذ الداء .
إن األحياء السكنية االندلس والكوشة وتازة العليا 
ومبروكة  ال��ع��رب��ي  وامل��غ��رب  وال��ش��ه��داء  وميمونة 
امل��ج��اورة... أصبحت مهددة  والتنس بل واألري��اف 
أكثر من غيرها  بانتشار هذ املرض الطفيلي، خاصة 

وأننا على أبواب الصيف.
هذا ،وميكن مراجعة الدوائر الصحية لإلطالع على 
املواقع  وخريطة  املصابني  وع��دد  االنتشار  وتيرة 
املعنية، لتكوين فكرة عن خطورة  الليشمانيا. وإن 
تعذر عليكم ذلك، فاستفسروا احلاج" كوكل" سيريكم 
النوم  أرق��ام ستسرق منكم  لكم عن  صورا ويكشف 

مخافة زيارة مفاجئة من طرف دبابة الليشمانيا.
اجلميع مسؤوليته حملاصرة  يتحمل  أن   ، فالرجاء 
في  الليشمانيا  اخلطيرة  الذبابة  واحتواء  البؤرة 
والتحسيس  التوعية  بضعف  إذ  املناسب،  الوقت 
واس��ت��س��الم ال��س��اك��ن��ة وع����دم ان��ت��ف��اض��ة األج��ه��زة 
الصحية وال مباالة اجلهاز املنتخب وغياب املجتمع 
املدني واجلمعيات، ستتفاقم الوضعية أكثر لتصل 
الى مستوى متقدم يصعب معه االحتواء كما وكيفا 
وفعالية. علما أن داء الليشمانيا يتجلى في صورة 
 ، ظاهرة  خطيرة  ون��ت��ؤات  جلدية  طفيلية  أم��راض 
أحشاءنا  أخرى  في حاالت  يستهدف  ان  كما ميكن 

او  أنيميات  مخلفة  االن��ظ��ار  عن  اخلفية  الداخلية 
حاالت فقر دم حادة قاتلة.

عموما إن اجلزء الظاهر من جبل الثلج ال يعني شيئا 
باملقارنة مع جزئه اخلفي في األعماق. وماخفي كان 

أعظم. نسال الله اللطف. تصبحون على خير.

الليشمانيا بتازة

عمر الصديقي
Seddiki007@hotmail.com

اختتام أيام :سينما الهواء الطلق بتازة
ك���ان اجل��م��ه��ور ال��ت��ازي على 
موعد غير مسبوق مع سينما 
دّشنه  ال��ذي   ، الطلق  ال��ه��واء 
نادي املسرح و السينما هذه 
ُسّنة  بعد  فيما  ليكون  السنة 
سنويا  مهرجانا  بل   ، ُمّتبعة 
حقيقيا حتت مسمى : سينما 
الهواء الطلق ، و قد رّكز في 
السينما  على  األولى  نسخته 
احمللية ، فعرض خاللها سّتة 
في  قصيرة  ت��رب��وي��ة  أش��رط��ة 
مختلفة  ع��م��وم��ي��ة  ف���ض���اءات 
العرض  فكان   ; ت��ازة  مبدينة 
طيطي  ب���اب  ب��ح��دي��ق��ة  األول 
و   ، العتيق  للصور  املوالية 
العرض الثاني بحديقة مسجد 
العباس بن عبد املطلب بحي 
3 ، و العرض الثالث  القدس 
غشت   20 بحديقة  األخ��ي��ر  و 

التابعة للبلدية تازة .
و ق��د ع��رف��ت ه���ذه ال��ع��روض 
إق���ب���اال ج��م��اه��ي��ري��ا ك��ب��ي��را ، 
ع��ان��ق��ت م���ن خ���الل���ه س��اك��ن��ة 
الفضية  الشاشة  ت��ازة  مدينة 
العمالقة ، و استمتعت بستة 
ع������روض ت��ف��اع��ل��ت م��ع��ه��ا و 

صفقت لها بحرارة .
و ي��أم��ل ال���ن���ادي امل��ن��ظ��م أن 
الطلق  الهواء  سينما  تنفتح 
ع��ل��ى جت����ارب وط��ن��ي��ة ضمن 
و ستعلن  ال��ت��رب��وي��ة  األف����الم 
ع��ن ذل��ك ف��ي زم��ان��ه و مكانه 
ب��ذل��ك تضرب  و   ، احمل���ّددي���ن 

لعشاق الفّن السابع موعدا مسبقا إن شاء الله مع هذا احلدث الفني ، لكن بطعم آخر ; طعم الهواء الطلق 
، و جمهور فراشه األرض و غطاءه السماء و إضاءته النجوم ، في جّو نوسطاجلي رومانسي أخاذ ، يعيد 
للذاكرة املشاركة الوجدانية جلمهور الستينيات و السبعينيات يوم كانت السينما دهشته األولى ، قبل 
أن تصير فيما بعد نكبة جماعية بانقراض دور العرض ، و حتويل بعضها إلى أماكن هجينة ال عالقة لها 
بالفن ، لذا كان اختيارنا لسينما الهواء الطلق منبعثا من هذا اإلحساس ; اإلحساس بضياع السينما ، 
و الرغبة في إعادتها سيرتها األولى و لو عن طريق الفضاء املفتوح ما دامت قد ُشردت و صارت طريدة 

الشوارع ، و هذا أضعف اإلمكان .
> املداني عدادي

مؤسسة مسرح محمد اخلامس وفرقة مسرح 
بالدي معا في "الطريق الى الوطن

مت أمس السبت 23 يونيو بقاعة دار الشباب عالل بن عبد الله بجرسيف عرض مسرحية الطريق الى الوطن 
السادسة  الساعة  على  والتنمية(  واالوراش  االجتماعية  واالعمال  والثقافة  للتربية  بالدي  )جمعية  لفرقة 
اخلامس  محمد  مسرح  مؤسسة  من  بدعم  باملدينة  الثقافية  الفعاليات  من  به  البأس  عدد  بحضور  مساء 

وضمن األيام الثقافية ملنتدى الشباب املغربي للثقافة والتنمية.
املسرحية تناولت الوضع الذي يعيشه الوطن العربي بشكل عام ، و الوضع داخل املغرب بشكل خاص. 

حيث تناولت ذات املسرحية مجموعة من " احلقائب " كما أراد تسميتها مخرجا املسرحية )جالل التازي 
( – )نور الدين فرينع (، أهمها ; القمع املوجه ملعتقلي الرأي ، احلريك ، اإلغتصاب ، و السياسة ... وهي 
مناذج من املجتمع تسيطر عليها الرغبة في التمرد و العصيان ، إال أن رغبة املؤلفان و األمل يتحول في 

لوحة سادسة الى تفاؤل باملستقبل ودعوة للمساهمة في البناء . 
اللغة  تفاعل  عن  ليعبر  البصرية  و  اللفظية  اللسانية  العالمة  فيه  اجتمعت  عمل   ;" الوطن  إلى  "الطريق 

باجلسد و األعضاء . 
مسرحية )الطريق إلى الوطن(، لعبة ادرامية، وقراءة فنية للواقع العربي، تقوم على نظرية املسرح داخل 

املسرح،وتنتقد هذا الواقع بشروره وآالمه ومآسيه...وآماله في املستقبل. حسب مخرجا املسرحية
فريق عمل مسرحية "الطريق الى الوطن"

جالل التازي � نور الدين فرينع � الطاهر الوازاني � سلوى البوزياني � بثينة اليعكوبي � خالد بقراوي � منير 
بل األخضر � سكينة رحماني � عمر املنصور 

تازة..بلهيسي يعود للخشبة بدراماتورجيا 'امْحايْن الباْلد'
 

ل��ف��رق��ة مسرح  ال���ْب���الد'  'اْم��ح��اْي��ن  أحت��ف��ت مسرحية 
بعد عرضها  بتازة، جمهور مدينة طنجة  التأسيس 
خ���الل ال��ي��وم ال��ث��ال��ث م��ن ال����دورة األول����ى ملهرجان 
ملتقى الثقافات املنظم من طرف جمعية القنطرة ما 
يوليوز اجل��اري بطنجة حتت شعار   4 و  بني فاحت 
"تراثنا..هويتنا" و ذلك بعد أيام قالئل من حصولها 
على اجلائزة الكبرى للمسرح االحترافي في طبعته 

الرابعة و املنظم في 20 يونيو املنصرم بفاس
مخرج  بلهيسي  محمد  للمسرحي  تصريح  ف��ي  و 
درام��ات��ورج��ي��ا 'اْم��ح��اْي��ن ال��ْب��الد' أك��د ك��ون إعجاب 
أبي  سالمة  على  قوي  مؤشر  باملسرحية،  احلضور 
الفنون و اجلسد املسرحي املغربي العاشق للخشبة 
ورموزها، مؤكدا كون املسرحية عاجلت عدة قضايا 
املنتظر  م��ن  و  امل��غ��رب��ي،  مجتمعنا  يعيشها  ه��ام��ة 

أول  باعتبارها  )ت��ازة(  األم  باخلشبة  قريبا  عرضها 
كمندوب  اإلداري  تقاعده  بعد  فني  مسرحي  عمل 

جهوي للثقافة بجهة تازة احلسيمة تاونات .
ال��ت��ازي،  امل��س��رح  أيقونات  أح��د  بلهيسي  أض��اف  و 
جزر  من  "جزيرة  في  جتري  املسرحية  مشاهد  كون 
اخليال، و حول حكاية عجيبة وطريفة نسجت بني 
سكان اجلزيرة الذين يعيشون أيامهم العادية، حتى 
فوجئوا بنبإ حائط يتكلم حائط يحكي أسرار الناس 
يقول لهم وعنهم يخبرهم عن مرضهم وعالجهم عن 
سفرهم ورحالتهم عن كل ما يتعلق باجلزيرة والناس 
وتنقشع  األس����رار  وي��ت��ع��رى  ينكشف  األم���ر  ..وإذا 
احلقيقة فإذا هي امراة يدفعها قلقها ومعاناتها الى 
عن  الكشف  و  قضاياهم،  ومعانقة  الناس  مساءلة 
همومهم و تعرية حاالتهم و إبراز مشاكلهم في قالب 

فني متماسك و متشابك اخليوط"
يشار أن مسرحية 'اْمحاْين الْبالد' من تأليف وإخراج 
محمد بلهيسي، املخرج املساعد و إدارة املمثل محمد 
موسيقى  بلهيسي،  أحمد  السينوغرافيا  بلخضير، 
والعالقات  احملافظة  أم��ا  التزني،  رض���وان  وحل��ان 
العامة عبد الغني حسني، التشخيص لكل من الفنان 
القدير نور الدين بنكيران، يوسف الوطاطي، رشيد 
البرورقادي، سعيد  الشايب، يوسف  منصور، جالل 
شيماء صبيح،  لعبار،  محمد  املرابط،  طارق  زانبو، 
بدعم  حتضى  عبوبي،  إمي��ان  الصاعدة  الفنانة  و 
اجل��م��اع��ة احل��ض��ري��ة ب��ت��ازة و ب��ت��ع��اون م��ع املسرح 

الوطني محمد اخلامس.
>  فهمي عادل
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أكيد أن بلدنا املغرب غني بتاريخه منذ األزل، 
وأن الكثير من هذا التاريخ لم يأخذ حقه من 
رجاالته  أن  كما  والتدقيق،  والكتابة  الدراسة 
على مر السنني وفي جميع املجاالت العلمية 
واالقتصادية والتجارية واالجتماعية بعضها 
لم يجد بعد من يستوفيها حقها من التحقيق 

والتدوين.
احلقيقي  تاريخها  يكتب  لم  التي  تازة  وهذه 
ي��ب��دو..  فيما  الكتابة  على  عصي  ألن��ه  ب��ع��د، 
من  شريحة  ه��ذه  أي��ام��ن��ا  على  جن��د  وضمنه 
املقاومة  حركة  في  شاركوا  الذين  املواطنني 

الوطنية وجيش التحرير..
وقد أصبح يعد على أصابع اليد من بقي حيا 
ذاكرتهم  لكن  السن،  في  طاعنون  وه��م  منهم 
الزال��ت حتمل بعض الوقائع واألح��داث التي 
رمبا لم تدون بعد في كتب وموسوعة الذاكرة 
الوطنية.. ومن هؤالء أقدم هنا املواطن التازي 
املغربي  املواطن  من��وذج  وهو  اجلفال.  أحمد 
.. الوطني الذي تربى على العمل اجلاد لدعم 

البالد.
وت��ض��ح��ي��ات��ه...وج��وب��ا  بسيرته  ن��ل��م  وح��ت��ى 
يتحتم علينا االطالع على عنصرين أساسيني 
البشير  بن  محمد  وال��ده  األول:  حياته..  في 
ابن خالة هذا األخير وهو:  اجلفال، والثاني 
الوزير البكاي بن مبارك لهبيل.. وكالهما من 

الوطنيني األوفياء.
محمد بن البشير اجلفال ) األب(

من مواليد بني يزناسن سنة 1315ه 1898 م 
بركان، وخالل عمله  اشتغل كمخزني مبكتب 
وفي ظروف خاصة أوقف عصابة  كانت قادمة 
اإلغارة  تنوي  كانت   ، احل��دود اجلزائرية  من 
على بركان، وبسبب بطولته في اإليقاع بهذه 
عليه  أن��ع��م  ث��م  رتبته.  ف��ي  ت��رق��ى   ، العصابة 
العلوي  ب��ال��وس��ام  ي��وس��ف  م���والي  السلطان 
بتاريخ  الدرجة اخلامسة  فارس من  رتبة  من 

خامس فبراير 1920.
كما حضر محمد اجلفال حدثا آخرا كان سببا 
في مغادرته لبركان نهائيا. وهو إقدام ) فسيان 
فرنسي( على إذالل مخزني جزائري بتسخيره 
لظم  إلى  الفسيان  فعمد  يقبله.  لم  مجال  في 
لم  ال��ذي  قواه..الشيء  وبكل  بيده  اجلزائري 
إلى  حينه  في  فسارع  اجلفال  محمد  يرضاه 
بججارة  الفسيان  فرمى  للمخزني..  االنتقام 
 ( ه��رب  كذلك  حينه  وف��ي  ظهره.  في  أصابته 
اجلفال( على فرسه إلى تاوريرت ، وفيها باع 
وبها  ت��ازة  مدينة  إلى  القطار  ورك��ب  حصانه 
اجته عند الكومندار فيرنانديس ، كان قد عمل 
املعرفة، فاطمأنه  معه في بركان ويعرفه حق 
بأن يتولى حل هذا املشكل.. وبعد مدة قصيرة 
انتقل ) الفسيان( من بركان فعاد إليها اجلفال 

ليأتي بزوجته وبنتيه كان قد تركهن هناك.

البكاي مبارك الهبيل في تازة:

بني  منطقة  من  هو  لهبيل  مبارك  ين  اليكاي 
به  أمه وهي حاملة  كانت  املجاهدة،  يزناسن 
أزواجهن  الالئي صاحن  تعد من املجاهدات 
ف��ي م��ح��ارب��ة ت��وغ��ل ال���ق���وات ال��ف��رن��س��ي��ة في 
بداية  من اجلزائر  انطالقا  املغربية  األراضي 
العقد األول من القرن العشرين. فكانت متلك 
بندقيتها اخلاصة وهي ) رباعية( وتغير على 

العدو ببسالة راكبة فرسها مثل أي مقاتل.
 ،  1907 لهبيل سنة  م��ب��ارك   بن  البكاي  ول��د 
املدرسة  ل��ول��وج  أهلته  حسنة  تنشئة  ونشأ 
يزور  جعله  الذي  الشيئ  مبكناس  العسكرية 
خالته  بابن  ويتصل  طريقه  في  ت��ازة  مدينة 
ك��ان يساعده على  ال��ذي  ه��ذا  محمد اجل��ف��ال 

دراسته مبصروف اجليب.
العسكرية  امل���درس���ة  م��ن  ال��ب��ك��اي  ت��خ��رج  مل��ا 
أج��ل حترير  من  احللفاء  مع  ح��ارب  مبكناس 
املغاربة، وقد  الكثير من  فعله  ما  فرنسا مثل 
فقد ساقه هناك وعوضوه له بساق اصطناعي 
خشبي، وملا عاد إلى املغرب انتقل من اجليش 
استقال  ثم  ملدينة صفرو  كباشا  السلطة  إلى 
احتجاجا على نفي محمد بن يوسف ، وهكذا 
ان��خ��رط ف��ي ال��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ي ب��ع��د العمل 

العسكري واملخزني.
وتأتي مناسبة االحتفال بسابع ميالد األميرة 
محمد  منفى  في  النور  رأت  التي  أمينة  الل��ة 
 ، مبدغشقر  بأنسيرابي  وأس��رت��ه  اخل��ام��س 
إلى  املدعوين  من  مبارك  بن  البكاي  ويكون 
وم��والي احلسن  ين سليمان  الفاطمي  جانب 

بن إدريس.
انتهزوها  ال��ث��الث األوف��ي��اء  امل��غ��ارب��ة  ه���ؤالء 
وتذاكروا  منفاه  في  بامللك  واجتمعوا  فرصة 
معه في نازلة املنفى، فقال لهم: " أنا مع إرادة 

الشعب املغربي.."
ينتظرون  قاطبة  املغاربة  أن  أبلغوه  حينها 
وطني  إجماع  هناك  وأن  عرشه،  إل��ى  عودته 

حاصل حوله.
وم����ا ي��خ��ص امل���وق���ف ه���و إخ���ض���اع ف��رن��س��ا 
الشعبية  املطالب  ومصاحبة  ال��واق��ع،  لألمر 
النتزاع  املسلحة  املقاومة  بتنظيم  واحلزبية 
استقالل املغرب منها وإرجاع امللك إلى وطنه 

وشرعيته.
، بدأوا  إلى املغرب  الثالثة  عند ع��ودة ه��ؤالء 
في اتصاالتهم السرية والعلنية وجاء البكاي 
مبنطقة  العناصر  ببعض  واتصل  ت��ازة  إل��ى 
أكنول شمال  على طريق  وبوسكورة  مغراوة 
مدينة تازة وكذا مبدينة تازة حيث ابن خالته 

محمد اجلفال.
وك����ان ح��دي��ث��ه م��ع م��ن اج��ت��م��ع ب��ه��م م��رت��ك��زا 
املسلحة.  امل��ق��اوم��ة  تنظيم  ح��ول  أش��رن��ا  كما 
ويكون ذلك خارج املدن، وقد اختيرت مواقع 
العمليات الهجومية على العدو املستعمر في 
جبال مضيق تازة كنقطة بداية استراتيجية 

وحاسمة في املعارك.
مت ذل���ك م��ن ط���رف م��ت��ط��وع��ني أوف���ي���اء أب��ن��اء 
تدربوا  أن  لهم  سبق  الذين  وخاصة  الشعب 
على حمل السالح، وشاركوا في حروب سابقة 
من قدماء احملاربني وغيرهم. وتكاثفت جهود 
في  وال��داخ��ل  بالقاهرة  اخل��ارج  في  املغاربة 
كل أنحاء الوطن كل من موقعه. وفي رحالت 
من  وخ��اص��ة   .. ك��ل جهة  م��ن  ش��اق��ة  نضالية 
الفداء بالدارالبيضاء إلى القيادة بتطوان إلى 
الناضور. وكل الطرق كانت توصل إلى مسرح 
املقاومة  اندلعت  تازة حيث  بجبال  العمليات 
بهجوم  التحرير  جيش  بتأسيس  املسلحة 

فاحت ثاني أكتوبر 1955.
ويشارك البكاي في جميع احملطات السياسية 
الوطنية  املقاومة  في  املسلح  للعمل  املوازية 
في املدن ثم جيش التحرير في اجلبال، وكان 
يتقدم الوفد املغربي املتكون من 37 شخصية 
ف���ي م���ف���اوض���ات إي���ك���س ل��ي��ب��ان إل����ى ج��ان��ب 
عبدالرحيم بوعبيد واملهدي بن بركة من حزب 
االس��ت��ق��الل وأح��م��د ب��ن س���ودة وع��ب��دال��ع��ادي 
بوطالب من حزب الشورى واالستقالل وجواد 

الصقلي وحميد العراقي من العلماء. 
منفاه  امللك محمد اخلامس من  ع��ودة   وبعد 
البكاي بن مبارك  أمر جاللته   ، ظافرا مظفرا 
نونبر   7 ي��وم  وطنية  حكومة  أول  بتشكيل 
إلى  التي ترأسها  الثانية  1955 ثم احلكومة 

غاية 16 أبريل 1958.
أحمد   : الثالثة  احلكومة  رئ��اس��ة  تولى  ومل��ا 
بلفريج سنة 1958 واحلكومة الرابعة برئاسة 

مسعود الشيكر إلى ماي 1960.
ح��زب  ت��أس��ي��س  ف��ي  للتفكير  ال��ب��ك��اي  ت��ف��رغ 
سياسي مع شركاء سياسيني ، وضمن جولته 
لتكثيف  ب��ت��ازة  ح��ل  اجل��ه��ات  م��ن  كثير  إل���ى 
اتصاالته ) وبها استأذنه محمد اجلفال ألخذ 
صورة تذكارية معه على ضفاف ) بحر تازة( 

وهو الصهريج التاريخي قبالة البلدية.
ك��ان حديثه  وم��ن خ��الل تدخالته مع شركائه 
تقويتها  يجب  التي  السياسية  املرحلة  عن 
بحزب سياسي منافس يبعد الهيمنة، ويحقق 
املعادلة في املشهد السياسي املغربي، واقترح 
وبعد  الشعبية"  ب��احل��رك��ة   " احل���زب  تسمية 
احملجوب   : صحبة  تأسيسه  مت  امل��ش��اورات 
أح���رض���ان وع��ب��دال��ك��رمي اخل��ط��ي��ب واحل��س��ن 
ال��ي��وس��ي .. وآخ����رون، وح��ص��ل احل���زب على 
إال   ،  1959 فبراير  ف��ي  القانوني  االع��ت��راف 
ليشغل  اس��ت��دع��اءه  م��ب��ارك مت  ب��ن  البكاي  أن 
1959 في  27 ماي  وزير الداخلية ابتداء من 
محمد  امللك  ترأسها  اخلامسةالتي  احلكومة 
اخلامس. وامتدت مهمته كوزير للداخلية في 
احلكومة السادسة التي ترأسها امللك احلسن 

الثاني ابتداء من 26 فبراير 1961.
 12 يوم  الرباط  في  فتوفي  منيته  ولم متهله 

عن  يبتعد  جعله  ال��ذي  الشيئ   1961 أب��ري��ل 
ح��زب " احل��رك��ة" ال��ذي ت��واله واشتهر به كل 
أحرضان وعبدالكرمي اخلطيب  من احملجوب 
، أما حسن اليوسي فكان يقول ال حاجة إلى 

األحزاب بعد االستقالل.
ال��ب��ك��اي ظ���ل م��خ��ل��ص��ا ل��وط��ن��ه وم��ل��ك��ه رغ��م 
اشتغاله السابق في اجلندية والباشوية على 
عهد احلماية ) كان غير منتمي( وكان يعد من 

التيقنقراط.
تدبير  في  املساهمة  في  جهته  من  وقد جنح 
أصعب حلظات تفويت اختصاصات الدولة ما 
دائما  وكان  تكلفة،  بأقل  واملغرب  فرنسا  بني 
" فقدت رجلي من أجل حترير فرنسا   : يقول 
ومستعد لفقد الرجل األخرى من أجل املغرب 

ومحمد بن يوسف.
ملا تولى البكاي رئاسة مجلس الوزراء في أول 
حكومة مغربية تلقى تهنئة من محمد اجلفال 

. كان جوابه عليها يوم 11 يناير 1956.
نصها:

" اململكة املغربية – رئاسة الوزراء. إلى السيد 
اجلفال محمد بن البشير اليزناسني:

رئ��اس��ة  ب��ش��رف  ل��ن��ا  بتهنئتكم  توصلنا  ف��ق��د 
احلكومة املغربية الوطنية احلرة ، وحلت منا 

محل القبول والتقدير.
البكاي بن مبارك لهبيل

رئيس وزراء حكومة صاحب اجلاللة .
ونقابل  النبيلة  عواطفكم  خ��ال��ص  نشكركم 
تهانيكم املباركة باملثل داعيا اجلميع بالهناء 

والسعادة."
واليزال أحمد بن محمد اجلفال يحتفظ بوثيقة 
تثبت صرف حوالة بنكية كان قد بعثها البكاي 
 ( آن��ذاك  وقيمتها  اجلفال  محمد  خالته  الب��ن 
باجلميل  واعتراف  كمساعدة  فرنك(  ألف   20

السابق.

أحمد اجلفال ) اإلبن( منوذج الشباب التازي 
الذي تشبع بالوطنية والكفاح

أحمد اجلفال ولد يوم 15 ماي 1928 مبدينة 
أحمد  الفقيه  عند  الكرمي  القرآن  حفظ  ت��ازة، 
تابع  وب��ع��ده��ا   ، غ���الم  ب��ي��ت  ب��ج��ام��ع  العلمي 
تعليمه العصري مبدرسة القزدارين ) مدرسة 
ال��ب��ن��ات ح��ال��ي��ا( ث��م مب��درس��ة أح���راش بتازة 
العليا، إلى جانب محمد االبوشيخي وأحمد 
الداخلية  وزارة  أط��ر  من  وهما   ( بوصفيحة 
املنطقة  قائد  اجلنرال   ( بناني  وعبدالعزيز   )
املسلحة  للقوات  العام  واملفتش  اجلنوبية، 
امللكية( وكان عبدالعزيز طيب القلب كان يعلم 
أن صديقه أحمد اجلفال يسكن بعيدا في حي 
له  يأتي  فكان   ، اجل��دي��دة  باملدينة  غ��الم  بيت 

أحيانا ببعض األكل.
وكان من أساتذتهم:

فجر  بتازة  الشرطة  عميد   ( اجل��ري��ري  ع��زوز 
االس��ت��ق��الل. محمد ال��ك��ن��دوز ال��ذي ك��ان كذلك 
يعلم اللغة العربية ) للضباظ الفرنسيني( وقد 

انتقل من تازة إلى املدرسة املولوية بالرباط.
ت��ش��ب��ع أح��م��د اجل��ف��ال ف��ي ش��ب��اب��ه ب��امل��ب��ادئ 
ال��وط��ن��ي��ة وك���ان م��ط��وق��ا ه��و وأص���دق���اءه في 
البيت كما في املدرسة بالكثير من االنضباط 
وال��ص��رام��ة وال��ت��خ��ل��ق. اس��ت��ف��اد ف��ي حياته 
 ( ل��وال��ده واب��ن خ��ال وال���ده  الوطني  باملسار 
الوزير البكاي( ثم مبمارسته للرياضة البدنية 
على حتمل  حياته  ف��ي  س��اع��ده  ال��ذي  الشيئ 
ال��وط��ن��ي على مختلف  ال��ن��ض��ال  ف��ي  امل��ش��اق 
اجلبهات وخاصة بعد إبعاد محمد بن يوسف 

عن عرشه.
وقد ساهم بدوره وحسب استطاعته في تقدمي 
الدعم للمقاومة ورجال جيش التحرير بجبال 

تازة.

تهريب السالح ما بني الدارالبيضاء وتازة

زار  مبارك  بن  البكاي  فإن  ذك��ره،  وكما سبق 
للعمل  يتطوع  م��ن  على  فيها  ليبحث  ت���ازة 
من  وخ��اص��ة  املستعمر  م��ق��اوم��ة  ف��ي  املسلح 
الذين سبق لهم العمل في اجلندية.وألجل هذا 
الغرض مت العمل على تكوين خلية تتركب من 
أربعة أفراد سبق لثالثة منهم أن شاركوا في 
الصينية  وهم: محمد  بالهند  الفيتنام  حرب 
الهيري.  السبع واحلسني  إدريس   ، الطكيتي 
أما رابعهم فهم أحمد بن محمد اجلفال ، هذا 
الشاب وإن كان لم يسبق له أن حمل السالح 
فإن والده محمد اجلفال لم ير بدا أمام إحلاح 
الكبير  بإبنه  يدفع  أن  من  مبارك  بن  البكاي 
العمل  ف��ي  يومه  م��ن  لينخرط  اجل��ف��ال  أحمد 
التحرري املسلح، ويتدرب على حمل السالح 

مع املقاومة وجيش التحرير.
سرية  مهمة  في  اخللية  ه��ذه  أرسلت  وهكذا 
مركز  إلى  الدارالبيضاء  من  السالح  لتهريب 
ال��ع��اب��دي  يسمى  منسق  وص��اح��ب��ه��م  ت����ازة، 
، وعند  غ��الم  ف��ي حمام ح��ي بيت  يبيت  ك��ان 
ليلتهم في  الدارالبيضاء باتوا  إلى  وصولهم 
" فران" ثم توجهوا إلى حي ) جلونكيار( بني 
محطة القطار وكاريان سنطرال .. هناك كانت 
ت��ازة  م��ن  إس��ب��ان  فيها  يعمل  عسكرية  ثكنة 
املسمى  ومنهم  الفرنسية  اجلنسية  يحملون 
) بايا رون��ي( الذي كان جارا لهم، يسكن مع 
بتازة  غ��الم  بيت  بايا روج��ي( بحي   ( وال��ده 

وكان يحترف البناء.
ملدة  كمجند  الدارالبيضاء  إلى  جاء  رون��ي(   (
الثكنة  م��ن ح��راس  وك��ان حينها   ، 18 شهرا 
أمدنا  وعندها  به  االتصال  وقع   ، العسكرية 
 ( بحقيبة  ومم��وه��ة(  مباشرة  غير  بطريقة   (
من  نوعا  وسلمناه  مفتاحها،  ومعها  بليزة( 
للقاء  التحضير  أم��ل  على  يحبه  ك��ان  اخلمر 

آخر.
إلى تازة  للعودة  القطار  " ركبنا  يقول أحمد: 
بيت  في  اخلشبي  املرفع  في  احلقيبة  جعلنا 
ال��ق��اط��رة، واب��ت��ع��دن��ا ع��ن��ه��ا ح��ت��ى ال نضبط 
وإياها، لم نكن نعرف ما بداخلها بالتحديد، 
نراقب  كنا  لكننا  لوحدها،  تسافر  فتركناها 
كل التحركات وأعيننا ساهرة على حراستها 
بالتتابع مفترقني ال نتكلم وكأن الواحد منا ال 

يعرف اآلخر.
من  القطار  من  نزلنا  ت��ازة،  مدينة  وصلنا  ملا 
أبوابه اخللفية املؤدية إلى اخلالء، ومبا أننا 
أبناء املنطقة ونعرف تضاريسها جيدا، انطلق 
كل واحد منا في اجتاه ) وادي األربعاء( ثم 
صعدنا مرتفع أصدور لنصل إلى منزل صهري 

زوج أختي هناك.
نحو  شماال  اجتهنا  قصيرة  اس��ت��راح��ة  بعد 
م���غ���راوة ) امل���وج���ودة ع��ل��ى ط��ري��ق أك��ن��ول ( 
املنطقة التي سبق للبكاي بن مبارك أن زارها( 
بحتات  حسن  السرجان  منزل  إل��ى  فوصلنا 
قائد الرحى في جيش التحرير وهو من قدماء 
فاستقبلنا  الفرنسي،  اجليش  في  احملاربني 
أمامنا  فتحها  احلقيبة.  وسلمناه  بحفاوة 
وعاين ما بها فوجد : ثالث رشاشات وثالثة 
ثم    " رصاصة   31 حتمل  للمدخرات  أحزمة 
أمر كاتبه احلاج قدور تسجيل ذلك في الدفتر 
الرسمي له وجتادبنا احلديث معه ملدة تزيد 
عن الساعتني ثم عدنا إلى منازلنا بتازو دون 

أن نثير االنتباه.
ب��ن يوسف  امللك محمد  ك��ان  السنة  ه��ذه  ف��ي 
1953-  ( ال��ث��ال��ث��ة  سنته  م��ن��ف��اه  ف��ي  يقضي 
ال��ت��ح��ري��ر ف���ي ب��داي��ة  1955( وك�����ان ج��ي��ش 
تتكون  وم��راك��زه  تصاعد،  ف��ي  لكن  تأسيسه 
في الهالل الشمالي جلبال تازة. ما بني تزي 
وم��غ��راوة  وأك��ن��ول ومزكيتام  وب���ورد  وس��ل��ي 
وام��ت��دت ه��ذه امل��راك��ز إل��ى جنوب ت��ازة حيث 

بركني وإميوزار كندر مرموشة... 
الكائن  مزكيتام  مبركز  اجلفال  أحمد  التحق 
ما بني أكنول وجرسيف ، وصله على طريق 
مسون سيرا على األقدام .. وهناك أقام رجال 
جيش التحرير معسكرهم في الغابة، وانطلق 
العمل في تنسيق بني هذا املركز وآخر بأوالد 
إلى  مبغراوة  مزيزو  عني  إلى  ليمتد  بورمية 

دائرة أكنول حيث مثلث الكفاح.
وي��ت��ذك��ر أح��م��د اجل��ف��ال م��ش��ارك��ت��ه ه���ذه بكل 
اع��ت��زاز وك��ل��ه اف��ت��خ��ار ك��ون��ه ع��اش األح���داث 
على أرض املعارك، وأن إسمه دخل في سجل 
لم  التحرير هناك،وأن والده  املقاومة وجيش 
وقد  حياته  في  مقاوم"  بطاقة   " بطلب  يتقدم 
أن  معتبرا   1967 سنة  ربه  ج��وار  إلى  انتقل 

العمل كان لله والوطن وامللك.
أما طلبه هو " لبطاقة مقاوم" فيقول أن ملفه 
إسمه  لكن  والوقائع  للوثائق  مستوفيا  ك��ان 
ك���ان ق��د ت��داخ��ل ف��ي إس���م ي��ش��اب��ه��ه، فتعطل، 

والزال ينتظر تصحيح ذلك .. علما أن جميع 
بطائقهم  على  حصلوا  العمل  ف��ي  أصدقائه 

وأغلبهم رحلوا إلى دار البقاء.
انخراطه  ببطاقة  يحتفظ  الزال  اجلفال  أحمد 
1951 حت��ت عدد  منذ  االس��ت��ق��الل  ف��ي ح��زب 
الثالثة  ال���دائ���رة  م��ن  ل��ه  1273 وق���د س��ل��م��ت 

بالدارالبيضاء بتاريخ ثاني ماي 1957.
في  توظيفة  مت  مهني  المتحان  اجتيازه  بعد 
اجلمعوي  العمل  ودخ��ل   1956 سنة  البريد 
وخاصة الرياضي منه ، فحصل على شهادة 
ماي   21 ف��ي   " الوطنية  ال��ري��اض��ي��ة  ال��ك��ف��اءة 
ثم  السباحة  في  االول��ى  الرتبة  وعلى   1957
العدو الريفي مما دفع أخاه يحيى جفال بأن 
أشكالها  بكل  البدنية  الرياضة  ف��ي  ينخرط 
 ، م��واه��ب��ه  ت��ع��ددت  وفيها  وإداري����ا  جمعويا 
فأصبح لسنوات عديدة االطار الرياضي األول 

بتازة.
أحمد اجلفال كان كذلك مولعا بصيد السمك 
من األنهار احمليطة بتازة وقد طلب منه عامل 
الصيد  إلى  بأن يصطحبه  م.ك(   ( تازة  إقليم 
الطبيب  نصحبه  كما  الصبر  على  ليتعود 

بذلك.
كما أن صديقه اإلسباني األص��ل، ) ورط��ادو( 
ال��ذي  وه��و  يديه  على  أسلم   ، فندق  صاحب 

سماه عبدالله ) بأضحية( وزوجه مبغربية.
تازة  ميدينة  البلدي  املجلس  عضوية  تولى 
عن  تقاعد   ،  1972 سنة  من  اب��ت��داء  لفترتني 
بتازة  للبريد  الرئيسي  املكتب  كرئيس  العمل 

سنة 1988.

رئيس ودادية املسيرة اخلضراء

ت��ط��وع ف���ي امل��س��ي��رة اخل���ض���راء الس��ت��رج��اع 
سنة  املقاومني  بعض  من  باقتراح  الصحراء 
1975 ، وانتخب بعدها رئيس لودادية املسيرة 
ومتطوعة(  متطوع  ال��ف   10  ( ت���ازة  بإقليم 
استدعى إلى مدينة العيون كرئيس للودادية 
امللك  ترأسه  كبير  استعراض  في  للمشاركة 
الوداديات  فعل رؤساء  الثاني. وكما  احلسن 
شجرة(   " ت���ازة  م��ن  معه  حمل  فقد  باململكة 
وسط  اخلضراء  املسيرة  ساحة  في  وغرسها 
حفل  وف��ي   . كبير  احتفال  في  العيون  مدينة 
بالدارالبيضاء  امللكي  القصر  داخ���ل  بهيج 
تسلم أحمد اجلفال وسام املسيرة اخلضراء.

سهر أحمد اجلفال خالل هذا املشوار الطويل 
على تربية أبنائه وبناته  تربية وطنية حسنة 
والبشير   ، احمل��ام��اة  في  عبدالعزيز  فابنه   ..
التربية  أستاذ  ، ومصطفى  اإللكترونيات  في 
أطر  كلهن  بنات  وث��الث   ، والرياضة  البدنية 

منتجة في التعليم والصحة.
املتعلقة  ترجمة أحمد اجلفال هذه بجوانبها 
ورقة  تعد  لهبيل  مبارك  بن  وبالبكاي  بوالده 
التحرير،  املقاومة وجيش  تاريخ  في  مضيئة 
ورغم تقدمه في السن اآلن، فله من الذكريات 
واحلكايات أشياء هامة في تاريخ املغرب لم 

يعد أحد يتذكرها.
الصادق،فقد  ال��رج��ل  ه��ذا  بوطنية  واع��ت��راف��ا 
بوسام  الثاني  احلسن  امل��رح��وم  عليه  أنعم 
االستحقاق الوطني من الدرجة األولى يوم 3 

مارس 1985.

أحمد اجلفال مسار كفاح ما بني تازة والدارالبيضاء

البكاي مبارك لهبيل صاحب املهمات الصعبة..
أول مغربي عسكري يفاحت محمد اخلامس في منفاه بالعودة إلى الوطن

ترأس أول حكومة مغربية بعد االستقالل

بقلم : امحمد العلوي الباهي
باحث في احلضارة املغربية
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