السجن لشخص
قرصن حسابا
بنكيا بتازة

تازة ضمن جهة
فاس وجرسيف
تلتحق بوجدة

3

Hadath Attazi
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تحركات لتأسيس فرع حزب جديد بتازة

مصرع طفل
بصعقة
كهربائية

إخبارية تقود الى صانع أسلحة نارية بتازة

ماذا عن االنتخابات القادمة

زعما غادي يضحكو
علينا عاودتاني؟!
جرسيف

مواطن يشتكي من رجال
سلطة ونواب جماعيين

تاهلة

باب مرزوقة

5

عاملة نظافة تتهم رئيس
الجماعة بمحاولة إغتصابها

11

مشروع المليار تعريه  10دقائق من
التساقطات المطرية الخفيفة
3

2

شؤون جهوية
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تازة :قسم مستعجالت مستشفى ابن باجة يعيش على إيقاع الفوضى

يعيش قسم المستعجالت
بالمستشفى اإلق��ل��ي��م��ي ابن
باجة بمدينة ت��ازة حالة من
ال��ف��وض��ى بسبب ق��ل��ة األطر
الطبية التي تشرف على هذا
القسم.
فالعشوائية التي يسير بها
القسم هي التي أدت إلى حالة
من اإلحتقان نجم عنه مالسنات
وصراعات بين األطر الطبية
والمرضى أسفرت على حوادث
واع���ت���داءات ع��ل��ى العاملين

بقسم المستعجالت لمرات
عديدة ومتكررة خالل السنة
الجارية انتهت بعضها إلى
مصلحة الشرطة والقضاء.
خالل زيارة الجريدة لقسم
المستعجالتبذاتالمستشفى،
يظهر أن ه��ذا ال��ج��ن��اح غير
منظم ليقدم خدمات استشفائية
واستعجالية.
مظاهر هذا العبث بأرواح
ال��م��واط��ن��ي��ن ت��ظ��ه��ر مداومة
طبيب واحد غالبا ما يضطر

أزمة النظافة داخل إدارات تازة

تعيش مجموعة من اإلدارات العمومية
بمدينة تازة أزمة حقيقية في النظافة نظرا
لعدم توفر ميزانية خاصة باقتناء الوسائل
واألدوات المتعلقة بالتنظيف.
وهناك إدارات تابعة للدولة في المدينة
ال تتوفر على أبسط أدوات التنظيف مثل:
المكنسة والمنشاف (الجفاف) وسائل
التنظيف مما يحولها إلى فضاءات جالبة
لألوساخ.
للتغلب على ه��ذا الخصاص  ,يلجأ
الموظفون ببعض اإلدارات في المدينة
إلى عملية االكتتاب من أجل جمع قدر من
المال القتناء بعض الوسائل الضرورية
للمظافة..؟
> سعيد رحو

جزء من الطريق الرئيسية
رقم  6في حالة يرثى لها

لشغل مهمة المداومة ألكثر من
 48ساعة متتالية يتزاحم على
بابه ع��دد كبير من المرضى
لعلهم يفوزون بفحص طبي،
اليدوم ذلك الفحص إال دقائق
م��ع��دودة ،م��ع الغياب الكلي
ل�����رج�����ال األم��������ن ال����خ����اص،
وم����م����رض����ون ق��ل�ائ����ل ج���دا
يتواجدون بالمكان المخصص
لإلستقبال غير قادرين على
تلبية الطلبات العديدة التي
ترد على المستشفى.

وال����ت����ح����دي����ث االج���ت���م���اع���ي
السياسي واإلداري للبالد،
والحكامة الجيدة .وم��ن بين
ال��م��رت��ك��زات ال��ت��ي أضافتها
ال��ل��ج��ن��ة ب��خ��ص��وص تركيبة
المجالس الجهوية ،تنافي
م��ن��ص��ب رئ���ي���س المجلس
ال��ج��ه��وي م��ع ال��ع��ض��وي��ة في
البرلمان ،حيث أك��د التقرير
السالف الذكر أن أي رئيس
م���ج���ل���س ج����ه����وي يترشح
الن��ت��خ��اب��ات إح�����دى غرفتي
البرلمان ملزم باالستقالة من
الرئاسة ،ضمانا الستمرارية
وفعالية وظائف هذا المنصب
بما فيها من وظائف التنفيذ،
اذ ال يمكن لنفس الشخص أن
يجمع بين عضوية المجالس
الترابية الثالثة على المستوى
ال������ج������ه������وي واإلق����ل����ي����م����ي
والمحلي.
وت��ن��اط ب��رئ��ي��س المجلس
ال���ج���ه���وي ح���س���ب مشروع
الجهوية المتقدمة ،سلط تنفيذ
م��داوالت المجلس على نحو
التدبير الديمقراطي للشؤون
الجهوية ،حيث سيمتع هذا
ال�����ورش رؤس�����اء المجالس
الجهوية ،بصالحيات تمثلت
في أن يكون رئيس الجهة األمر
بصرف المداخيل والنفقات
المتعلقةبالمجلس،واالضطالع
بالتنفيذ المباشر لقرارات هذه
ال��م��ؤس��س��ة ال��م��ن��ت��خ��ب��ة ذات
الطابع اإلداري ،ال��ف��ردي أو
ال��ج��م��اع��ي ،أو ذات الطابع

ال���م���ع���ي���اري ،وت���وض���ع رهن
إشارته وكالة لتنفيذ مشاريع
االس���ت���ث���م���ار ال���ت���ي يقررها
المجلس الجهوي.
وف��ي السياق نفسه يؤكد
ه���ذا ال��م��ش��روع أن���ه لرؤساء
مجالس العماالت واألقاليم
كذلك سلطة تنفيذ قرارات تلك
ال��م��ج��ال��س واألم������ر بصرف
مداخيلها ونفقاتها ،وفي هذا
ال��ص��دد أك���د ال��ت��ق��ري��ر أن���ه ال
مناص من إيجاد حل لتتكفل
ميزانية الدولة بالنفقات التي
تتحملها هذه المجالس ،في
حين أنها تصرف على مصالح
تابعة للدولة.
وم���������ن ب�����ي�����ن األج������ه������زة
والمنظمات التي تم استشارتها

ف��ي صياغة التقرير األخير
للجنة االستشارية للجهوية،
 12هيئة وزاري��ة ،و  19حزبا
ممثال ف��ي ال��ب��رل��م��ان ،و 15
تنظيما حزبيا غير ممثل في
الغرفتين ،باإلضافة إلى 16
جهة ،و  32عمالة وإقليم ،و 32
جماعة حضرية ،و  32جماعة
ق��روي��ة ،ال��ى جانب النقابات
الممثلة والغير الممثلة في
البرلمان ،والمنظمات المهنية،
و هيئات المراقبة ،ووكاالت
التنمية ،وه��ي��ئ��ات الدراسة
والتقديم ،وخبراء ،والمعهد
الملكي للثقافة االمازيغية،
وم����ج����م����وع����ات وش���ب���ك���ات
وفيدراليات الجمعيات.

تحت دريعة حماية االستثمار

العبــث في المنطقـة الصناعـية بتــازة

يشتكي مسعملو الطريق الرئيسية رقم
 6خاصة منها الجزء الذي يربط بين سيدي
حمو مفتاح و الفحامة ،من كثرة الحفر
ووعورة الجنبات مما يسبب لهم متاعب
جمة وحوادث خطيرة .ويعتبر مدخل قرية
الفحامة من الجهة الغربية أسوء نقطة
سوداء حيث توجد حفرة من حجم كبير
وسط الطريق تزرع دائما الرعب في نفوس
السائقين والسكان على السواء .ويتساءل
الكثير عن أسباب عيوب أشغال اإلصالح
في النقطة الحالية  .في انتظار ذلك،
أضحى من المستعجل ملء الحفر /الفخاخ
قبل أن يحدث األسوأ..! ..

قنطرة واد األربعاء في خطر
شقوق خطيرة بقنطرة واد األربعاء قد
تتسبب في انهيارها ،فهل المسؤولون على
علم بهذه الشقوق الخطيرة خاصة وان
القنطرة موجودة بمدخل مدينة تازة من
الجهة الغربية الممر الوحيد الرابط ما بين
وجدة – جرادة – بوعرفة - -فجيج -
جرسيف – تاوريرت -بركان – الناضور
 -وغيرها

إجماع على استهتار
المصالح الخارجية
بإقليم تازة بمصالح
ساكنة المنطقة

في الوقت الدي تراهن فيه الدولة
على العديد من المدن للمساهمة في
التنمية االقتصادية ،ودلك بتشجيع
االستثمار ف��ي المجال الصناعي،
ومنح العديد من التسهيالت خاصة
على مستوى المناطق الصناعية.
وم��دي��ن��ة ت����ازة ك��غ��ي��ره��ا م��ن المدن
المغربية وفرت عمالة تازة ومعها
ال��ج��م��اع��ة ال��ح��ض��ري��ة ب��ه��ا منطقة
صناعية تحتوي على أكثر من 200
بقعة صناعية ،اال ان طريقة توزيعها
عرفت العديد من االختالالت تداخل
فيها السياسوي واالنتخابوي حيث
استفاد البعض دون ادنى احترام
لكناش التحمالت باستثناء بعض
الشركات والمصانع الصغرى فيما
ظل البعض يستغل البقع االرضية
تحت اوج��ه متعددة ،من بينها فئة
استعملتها ك��م��س��ت��ودع��ات للكراء
(الفحص التقني للسيارات) الميكانيك
– النجارة )...اما الفئة الثانية فقد
قامت باستغاللها كمعامل التتوفر
فيها ادنى شروط السالمة ( معامل
النسيج والخياطة) في الوقت نفسه
هناك فئة ثالثة لم يتمكن اصحابها
حتى من بناء مستودعات واكتفوا
بتسييج اسمنتي لالرض في انتظار

ع��ب��ر م��ج��م��وع��ة م���ن االعضاء
الجماعيين ببعض الجماعات
القروية والحضرية بإقليم تازة،
اثناء الدورات العادية لسنة 2014
،ع�����ن ت���ذم���ره���م واستنكارهم
ل���ل���ت���ص���رف���ات ال���غ���ي���ر مفهومة
للمسئولين ورؤس����اء المصالح
الخارجية بإقليم تازة .وطالب جل
األع��ض��اء بضورة توجيه رسالة
شديدة اللهجة ،لهؤالء المسؤولين
ل���ع���دم اح���ت���رام���ه���م للمجالس
كمؤسسات منتخبة ،التي توجه
لهم الدعوة مرارا لحضور اشغال
ال���دورات وتنوير األع��ض��اء ومن
خاللهم الرأي العام المحلي ،حول
القضايا التي ترتبط بهم وتدخل
في إطار مسئوليتهم ،إال أن هؤالء
يتعاملون باالمباالت اتجاه دعوة
هذه المؤسسة .
وجدير بالذكر ،أن مشكل عدم
ح���ض���ور ال��م��ص��ال��ح الخارجية
والمؤسسات المسئولة عن تدبير
بعض القطاعات ،ألشغال مجالس
المؤسسات المنتخبة ،مطروح
بحدة س��واء ف��ي ج��ل الجماعات
األخرى ،التابعة إلقليم تازة ،وهذا
مايلزم عامل إقليم تازة بضرورة
التدخل وإع��ط��اء أوام���ره ،إللزام
ه��ؤالء بالحضور وتلبية دعوات
المجالس وتنوير أعضائها .

جهوية مستقلة

> مدير النشر:
عبدالقادر الوالي
> الهاتف:
الثابث 0535282804 :
الفاكس0535671242 :
المحمول :
0661811858
> البريد اإللكتروني :

تفويتها ،رغم ان القانون يمنع الكراء
والتفويت وادا تم استحضار القانون
فانه ال يحق الي كان من المستفيدين
من البقع االرضية بالحي الصناعي
اطالق مشروعه دون الحصول على
شهادة التسليم النهائي التي تسلمها
لجن مختلطة تضم جميع القطاعات
المختصة وه��و م��ال��م يتم ف��ي جل
الوحدات الصناعية وهو مايفرض
على ادارة ،الضرائب بتازة استخالص
العديد من الرسوم والضرائب السيما
مستحقات الجماعة الحضرية لمدينة
تازة وادا كان عامل اقليم تازة السابق

في اح��د االجتماعات قد اث��ار ملف
البقع االرض��ي��ة بالحي الصناعي
باشطره وماشابه من خرق للمساطير
وكناش التحمالت ودعى في الوقت
نفسه بضرورة نزع تلك البقع التي
ل���م ت��ح��ت��رم ال����ش����روط القانونية
المنصوص عليها في دفتر التحمالت
مطالبا الجماعة الحضرية لتازة
ب��ض��رورة استخالص مستحقاتها
خاصة وانها تعاني عجزا حادا في
المداخيل ،فان تلك التصريحات لم
يتم العمل بها او تنفيدها بعد .

> من  9إلى  24أكتوبر 2014
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تـازة :حجـز  20طـن من النحـاس المهـرب

تمكنت ع��ن��اص��رم��ن ال����درك الملكي
التابعة للقيادة الجهوية بتازة ،من حجز
 20طنا من النحاس الخالص المهرب من
دول��ة الجزائر ،عملية حجزالكمية من
النحاس التي تبلغ قيمتها حوالي 300
مليون سنتيم تمت على مستوى الطريق
ال��س��ي��ار ال���راب���ط ب��ي��ن وج�����دة وف���اس
وبالضبط بالمقطع الطرقي الواقع في
النفوذ الترابي إلقليم تازة ،والتي كانت

محملة ومخبئة بعناية على مثن شاحنة
مغربية من الحجم الكبير .
ه��ذا وق��د تم إحالة سائق الشاحنة
ومرافقه على العدالة في ما تم حجز
الشاحنة وحمولتها وتسليمهما إلى
مصالح الجمارك.
كما تجدر اإلش��ارة إلى أن مصالح
ال��درك الملكي تمكنت قبل أسبوع من
عملية حجز النحاس من إيقاف أحد

المهربين وحجز أزيد من أربعة سيارات
من أصل أسطول كان مشكل من أزيد من
 10سيارات ،كانت محملة ب  130ألف
علبة من السجائر المهربة و 165كلغ من
م���ادة (ل��م��ع��س��ل) بقيمة مالية ُقدرت
بحوالي خمسة ماليين درهم عند المقطع
الطرقي بالطريق السيار الرابط بين تازة
وفاس وبالضبط قرب محطة األداء ببلدة
وادي أمليل  20كلم غرب مدينة تازة

العثور على جثة مولود بمطرح األزبال البلدي بتازة السجن لشخص قرصن حساب بنكي بتازة

تازة ضمن جهة فاس وجرسيف بجهة الشرق

ان���ض���اف إق��ل��ي��م جرسيف
ال����ذي أل��ح��ق ب��ج��ه��ة الشرق
الريف ،وجاء إقليم تازة في
التقطيع الجهوي الجديد ،الذي
أسست له اللجنة االستشارية
للجهوية ،في تقريرها حول
الجهوية المتقدمة المرفوع إلى
الملك محمد السادس ،منتميا
لجهة ف��اس تضم  9أقاليم
ف���اس ،وم��ك��ن��اس ،وبولمان،
والحاجب ،وإيفران ،وتاونات
وتازة ،وصفرو ،عمالتها عمالة
ف����اس ب��ن��س��م��ة ي��ق��در عددها
اإلجمالي  4.022.128نسمة.
وم��ن المرتقب أن يلتحق
إق���ل���ي���م ج���رس���ي���ف بأقاليم
ال��ن��اظ��ور ،دري����وش ،ج���رادة،
ب����رك����ان ،ت����اوري����رت وفكيك
والحسيمة إضافة إلى عمالة
وج����دة ف��ي «ج��ه��ة ال��ش��رق و
الريف»
وأورد ت���ق���ري���ر اللجنة
االستشارية ح��ول الجهوية
المتقدمة ،أن ه��ذا المشروع
ي��ت��ط��ل��ع ال���ى ب���ل���ورة اإلرادة
ال��م��ل��ك��ي��ة ال��رام��ي��ة لتمكين
المغرب من جهوية متقدمة،
ديمقراطية الجوهر مكرسة
للتنمية المستدامة والمندمجة
اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا
وبيئيا ،تكون مدخال إلصالح
عميق لهياكل الدولة من خالل
السير الحثيث المتدرج على
درب الالمركزية والالتمركز
ال���ف���ع���ل���ي���ي���ن ال����ن����اف����ذي����ن،
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة المعمقة،

3
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قضايا وحوادث
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اإلخراج الفني:
0660 94 22 23
0537 64 49 43

السحب:
مطابع العهد الجديد
0600 63 14 92 - 0670 54 40 52

ت�����م م���ؤخ���را
ال���ع���ث���ور ع��ل��ى جثة
م��ول��ود أنثى حديث
الوالدة داخل صندوق
من الكارطون ،وذلك
بمطرح األزبال داخل
ال��م��ج��ال الحضري
ل��ت��ازة ال��م��ع��روف بـ
جوليان”،
“زبالة
وح��س��ب المعطيات
ال��م��ت��وف��رة ف���إن أحد
عمال النظافة كان أول
م���ن ع��ث��ر ع��ل��ى جثة
الضحية ،وذلك أثناء
ق��ي��ام ش��اح��ن��ة جمع
ال��ن��ف��اي��ات م��ن وسط
ال���م���دي���ن���ة ب����إف����راغ
الحمولة.
وق��ام عامل النظافة بعد اكتشاف الرضيع
الحديث ال���والدة داخ��ل الصندوق الكرطوني
بإخبار السلطات االمنية.وقد حضر إلى عين

المكان رجال األمن والوقاية
المدنية والسلطات المحلية
وعناصر من الشرطة العلمية
للتحري والبحث في النازلة،
ال��ت��ي ت��ن��ض��اف إل���ى قائمة
ال��ح��وادث وال��ج��رائ��م التي
اج����ت����اح����ت إق���ل���ي���م ت�����ازة
مؤخر ًا.
ه���ذا ،وق���د ت��م ن��ق��ل جثة
ال��ص��ب��ي��ة إل�����ى مستودع
األم���������وات بالمستشفى
اإلقليمي اب��ن باجة بتازة،
ق��ص��د إج�����راء التحليالت
ال��ض��روري��ة التي يمكن أن
تساعد الجهات المختصة
في التعرف عن األم واألسباب
المحيطة بالجريمة.
وخ��ل��ف ال���ح���ادث استياء
عميق ًا ف��ي نفوس سكان المدينة ،وأب���ان عن
التدهور األخالقي والتسيب الذي أصبحت تعرفه
مدينة تازة على كافة المستويات

تازة :مشروع المليار ببوزمالن تعريه  10دقائق من
التساقطات المطرية الخفيفة

شهدت منطقة بوزمالن
ب��إق��ل��ي��م ت����ازة تساقطات
مطرية خفيفة ليلة األحد
 21ش��ت��ن��ب��ر استبشرت
معها الساكنة خيرا ،إال أن
ه��ذه ال��زخ��ات ع��رت واقع
مشروع تهيئة المركز الذي

رصدت له ميزانية ضخمة
ق����درت ب���أزي���د م���ن مليار
سنتيم.
هذا المشروع الذي سبق
للساكنة أن احتجت عن
ك��ي��ف��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذه ف���ي عدة
مناسبات ،عرته  10دقائق

من التساقطات المطرية
ال��ت��ي شهدتها المنطقة
وم���ع���ه���ا ب���ع���ض ال���م���دن
المغربية التي هي بدورها
انكشفت عورتها كما الحال
ب��م��دي��ن��ة كليميم جنوب
المملكة.

مصرع طفل بعد سقوطه من فوق
شجرة بــدوار عياد
لقي طفل في التاسعة سنة من
عمره مصرعه بحي النهضة (دوار
عياد) بمدينة تازة وذلك مساء
يوم األربعاء  10شتنبر الجاري
ال�����ذي ص�����ادف ي����وم الدخول
المدرسي.
الطفل الضحية الذي يدعى
قيد حياته (أ-ب) ك��ان وقت
الحادثة يلعب مع أبناء جيرانه
بساحة بحيهم السكني حيث
سقط من شجرة كان يتسلقها
فأصيب بردود على مستوى
ال����رأس ت��م نقله ع��ل��ى وجه
ال��س��رع��ة إل���ى المستشفى
الإلقليمي ابن باجة بمدينة
تازة لتلقي اإلسعافات الضرورية حيث
لفض أنفاسه األخيرة.

أدانت المحكمة االبتدائية بمدينة
تازة شخصا بعشرة أشهر حبسا
نافذة بعد متابعته بتهمة النصب
ع������ن ط�����ري�����ق ال���ق���رص���ن���ة
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ع��ل��ى جهاز
الصراف اآللي للبنوك.
وتعود تفاصيل القضية
إل���ى أواخ����ر ش��ه��ر غشت
األخير حينما ألقت عناصر
م���ن ال���ش���رط���ة التابعة
ل���م���ص���ل���ح���ة ال���ش���رط���ة
القضائية بتازة شعبة
البحث الجنائي القبض
ع���ل���ى ش����خ����ص ق���ام
ب���ع���م���ل���ي���ات قرصنة
إلكترونية على جهاز
الصراف اآللي العائدة
للبنوك وسحب حوالي
 21ألف درهم من خالل
استخدام تقنيات حديثة مكنته من
ال��ح��ص��ول على ب��ي��ان��ات بطاقات
الصراف اآللي.
وأوض��ح��ت م��ص��ادر أمنية أن
عملية متابعة المشتبه به تأتي
ب��ع��د شكاية تقدمت بها سيدة

مهاجرة مغربية تقطن بالديار
الهولندية ل��دى النيابة العامة
بالمحكمة االبتدائية بمدينة تازة
تدعي من خاللها أنها اتصلت
ب�����ش�����خ�����ص

ي��ن��ح��در م��ن مدينة
ت���ازة بغية حجز ت��ذك��رة طائرة
للعودة إلى المغرب جوا من أجل
قضاء عطلتها السنوية ،و هو ما
أستجاب له هذا الشخص مقابل

مبلغ مالي قدر ب  21.000درهم،
قبل أن تتفاجئ بالمطار أن الحجز
قد تم سحبه نظرا لكون البطاقة
البنكية التي أستعملت بعملية
الحجز مسروقة بعد إبالغ صاحبها
عن سرقتها منه. .
وب�����ع�����د البحث
وال���ت���ح���ري���ات التي
ب���اش���رت���ه���ا مصلحة
الشرطة القضائية في
م��وض��وع الشكاية تم
تحديد هوية المشتبه به
حيث ت��م إل��ق��اء القبض
عليه بعد مداهمة منزله
وس���ط م��دي��ن��ة ت���ازة بعد
مقاومة رجال األمن محاوال
الفرار وحجز مجموعة من
اآلليات واألدوات قد تكون
استعملها المشتبه فيه في
عملية الجريمة.
ه��ذا وق��د اع��ت��رف المتهم
أمام الضابطة القضائية أثناء
ات���ن���ط���اق���ه ف����ي م��ح��ض��ر رسمي
بالمنسوب إليه وبما ورد بشكاية
المهاجرة ضحية النصب

إيداع لص السجن المحلي بتازة حاول سرقة مكتب محامية بتازة
تعرض مكتب محامية بهيئة تازة ،لهجوم من قبل أحد األشخاص من ذوي السوابق العدلية ،حيث هجم على
المكتب مستغال وقت الظهيرة ،و توجد كاتبة المكتب لوحدها ،حيث حاول اإلعتداء عليها و سرقتها بالقوة،
إال أن صراخ الضحية التي أصيبت بهستيرية ،جعلته يتراجع عن فعلته ،طالقا سيقانه للريح ،و هو ما آثار
إنتباه مجموعة من الشبان المتواجدين بالقرب من مكتب المحامية حيث الحقوه بمعية شرطي كان بصدد
العودة إلى منزله  .ليتم إعتقاله و تصفيده من طرف الشرطي الذي قام بنقله عبر سيارته الخاصة إلى مقر
األمن الجهوي بتازة ،حيث تم تسليمه لعناصر الشرطة القضائية التي باشرت التحقيق معه ،و قامت بعرضه
على أنظار وكيل الملك بإبتدائية تازة ،لإلشارة فالمتهم ،لم يمضي على خروجه من السجن المدني بتازة أقل
من شهرين حيث قضى عقوبة سجنية بتهمة إغتصاب أخته .
> تازة ميديا

إخبارية تقود الى صانع أسلحة نارية بتازة
أوقفت عناصر من رجال المركز
القضائي للدرك الملكي بجهوية
ت���ازة ،م��ؤخ��را ،المسمى «علي.ا»
ب����دوار ادي���س���ان ك��ل��دم��ان بتهمة
صناعة أسلحة نارية تقليدية و
ترويجها بهدف الصيد مع حجز
ثالث بنادق من نوع بوحبة و 15
خ���رط���وش���ة و أدوات لصناعة
األسلحة.
ووفق مصادر الموقع «تازاسيتي»
فقد تم جرى توقيف المتهم «علي.ا»
بمنزله ،إثر وضع اليد على صياد
جائر «ق.ا» بمحيط تعاونية الوحدة
بعين الحجل دوار بشين  -كلدمان،
و بحوزته سالح ناري صنع محلي
مع فخين (منادف) و أرنب ،اعترف
بعد التحقيق معه بشراءه (السالح)
من المسمى «علي.ا».
و تضيف ذات المصادر ،كون

البحث الجنائي أفضى إلى توقيف
المتهم «ع.ا» مع تفتيش منزله و
ض��ب��ط ال��م��ح��ج��وز ال��م��ح��ال على
المحكمة العسكرية الدائمة للقوات

المسلحة الملكية ب��ال��رب��اط مع
تحرير محضر مخالفة الصيد بدون
ترخيص في حق «ق.ا» من طرف
مصالح المياه و الغابات بتازة.

تازاميديا :حقيقة المشاريع المزيفة بتازة
بمرور الوقت إتضحت صورة المشاريع
المنجزة في إطار تأهيل بلدية تازة .فكثير
من هاته المشاريع أق��ل ما يمكن قوله
عنها ،هو أنها بعيدة كل البعد عما يسمى
تأهيال حضاريا .

الزمن لم يكشف رداءة هذه المشاريع
فحسب ،بل سوء التخطيط لها وإضاعة
الوقت وال��م��ال فيها .م��ن األم��اك��ن التي
تكشف ع��وج عمل المهندسين ،وعبث
ال��م��س��ؤول��ي��ن ف��ي ال��ت��ش��ي��ي��د وال��ب��ن��اء .

فالصورة اعاله مجرد جزئ صغير للحالة
التى اصبح عليه مشروع ترميم الشوارع
 ,اك��ي��د ادا ك��ان��ت س��داج��ة المسؤولين
استعمال مواد من الدرجة الدنيا مكان
الجيدة وذات الجودة فالزمان لم يخفي

هده الكارثة حتى اصبحت الشوارع كلها
عبارة عن مساحات متحركة غير متلحمة
في ما بينها .والحديث عن األرصفة،
وطرق داخل المدينة ،يجرنا إلى التساءل
حول العديد من الهفوات الجسمية ،وهدر

الكثير من األموال ،التي أصبحت في مهب
الريح .فمن المسؤول عن هذا العبث،
وهل بعد هذا سيتمر مسلسل هدر أموال
التأهيل الحضري ؟
> سرحان حميد

4

الحدث التازي

> من  9إلى  24أكتوبر 2014

alhadathatazi@gmail.com

ممرات الراجلين ومحنة مواطني تازة
ش���ع���ار ط���امل���ا س��م��ع��ن��اه ومازلنا
نسمعه عبر مختلف املنابر االعالمية
واالجتماعية ملا يحمله في طياته من
مدلوالت ذات حمولة ومردودية ايجابية
على التنمية البشرية بشكل عام
اال أن����ه ومب�ل�ام���س���ة واق�����ع األم���ر
وب��ال��ض��ب��ط م��ج��ال ال��س�لام��ة الطرقية
وخ���اص���ة ف���ي ش��ق��ه��ا امل��ت��ع��ل��ق بأمن
وس�لام��ة وط��م��أن��ي��ن��ة ال��راج��ل�ين نساء
ورج���اال ص��غ��ارا وك��ب��ارا ي�لاح��ظ نقص
واض���ح وج��ل��ي -م��ع ان ك��ل الفلسفات

وال��ت��ش��ري��ع��ات وامل���م���ارس���ات الكونية
ت��ع��ط��ي ال���راج���ل�ي�ن األه���م���ي���ة الكبرى
واألول���وي���ة ت��ل��واألول��وي��ة ع��ل��ى حساب
أصحاب العربات والدراجات
ض��ع��ف ي��ت��م��ظ��ه��ر م���ن خ��ل�ال قلة
ع�لام��ات التشوير األفقية والعمودية
وعدم توزيعها بشكل كاف على مختلف
احمل���اور وال��ش��وارع باملدينة وخاصة
قرب املؤسسات التعليمية
وأي���ض���ا وج�����ود ه����ذه العالمات
ب��ش��ك��ل م��ح��ت��ش��م وغ��ي��ر م��رئ��ي بالعني

اإلق��ل��ي��م��ي��ة ل������وزارة التربية
ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ك��وي��ن املهني
ب��ت��ازة واجل��م��اع��ات القروية
املستفيدة ضمن الشطر األول
م��ن برنامج التنمية القروية

مـآت من ساكنـة تـازة تجـري خلف «الريـزو»

ت���ق���ط���ن ن����������وال ب����إح����دى
اإلق�����ام�����ات ب����ش����ارع ع��ل��ال بن
ع��ب��دال��ل��ه ب��وس��ط م��دي��ن��ة ت���ازة،
ول��ك��ي جت���ري م��ك��امل��ة متقطعة
حت���ت���اج ل���ل���خ���روج إل����ى شرفة
الشقة أو البالكون ،نوال طالبة
جامعية ف��ي ح��اج��ة للتواصل
ال��دائ��م عبر ال��ه��ات��ف ،كما على
شبكة األنترنيت ،بدت ممتعضة
من اخلدمة املقدمة من قبل كل
الفاعلني بقطاع االتصاالت ،كل
مكاملاتها جتريها خارج سكون
الشقة بصوت مرتفع مما يخرق
س��ري��ة االت���ص���ال ،واألنترنيت
تنقطع خدمته في وقت الدروة
ب�ين السابعة واحل��ادي��ة عشرة
والنصف ليال.
و في الواجهة املقابلة بشكل
كاريكاتوري وضعت مجموعة
من ساكنة العمارات املجاورة

احل��واس��ي��ب الثابتة واملتنقلة
بالشرفة بجوار النافذة من أجل
ال��ظ��ف��ر ول���و ب��ص��ب��ي��ب ضعيف
لشبكة االنترنيت .يجري هذا
ف��ي ق��ل��ب م��دي��ن��ة ت����ازة بشارع
عالل بن عبدالله كما بتجمعات
س��ك��ن��ي��ة م��ث��ل ” دوار عياد،
املسيرة ،2اجليارين ،الربايز،
املستقبل …”.
ت���ع���ان���ي س���اك���ن���ة املنطقة
األم���ري���ن ،ف��ه��وات��ف املخرطني
لذى الشركة األقوى لالتصاالت
خ�����ارج ال��ت��غ��ط��ي��ة باستمرار
وه����وات����ف امل���ش���ت���رك�ي�ن معها
ت�لازم ال��ن��واف��ذ ،بينما شركتني
إضافيتني لالتصاالت منعدمة
بقلب مجموعة من التجمعات
ال���س���ك���ن���ي���ة ب����إق����ام����ات ش����ارع
م�����والي ي���وس���ف خ��ل��ف بناية
ث���ان���وي���ة ع��ل��ي ب���ن ب����ري التي

ت��ض��م س��اك��ن��ة ح��دي��ث��ة أغلبهم
م��ن امل��وظ��ف�ين واألط����ر العاملة
ب���ت���ازة إل���ى ج��ان��ب الطلبة،
فحي امل��س��ي��رة امل��ج��اور للكلية
امل��ت��ع��ددة التخصصات يأوي
أكبر نسبة من الطلبة ،أغلبهم
ن��ص��ب��وا ح��واس��ب��ه��م بالنوافذ
ال��ت��ي ت��ظ��ل مفتوحة لالتصال
الهاتفي والعنكبوتية مع شبكة
األنترنيت .حتى مجموعة من
املقاهي متذمرة من اخلدمة ألن
أغلب زبنائها يهجرونها إلى
أحياء أخرى بسبب االنقطاعات
املفاجئة للتغطية خصوصا في
وقت الدروة املسائية.
جمال املكينسي ” حارس
ب�����دا م���ت���ذم���را من
عمارة”
االت�����ص�����االت ،ف��م��ج��م��وع��ة من
ال��س��اك��ن��ة خ��ص��وص��ا املكترية
ت��ض��ط��ر ل��ل��خ��روج م���ن شققها

الفضاء المحاذي لمحطة الحافالت يتحول إلى
مرحاض في الهواء الطلق
ي��ع��ان��ي س��ك��ان ش���ارع بئر
ان��زران وبالضبط قرب مركز
ال���ب���ري���د « احمل���ط���ة « من
ال��روائ��ح الكريهة املنبعثة
م��ن الفضاء التابع حملطة
امل��س��اف��ري��ن ،ال����ذي حتول
إلى منطقة خاصة بتجميع
امل��ت�لاش��ي��ات و القضبان
احلديدية القدمية .
سكان من احلي نددوا
باحلالة الكارثية التي آلت
إليها هذه املنطقة املتواجدة
ع���ل���ى م���ق���رب���ة م����ن محالت
سكناهم بسبب االنتشار الكبير
لألوساخ والنفايات و الروائح
الكريهة ج���دا ،ب��اإلض��اف��ة إلى

سكان حي الحجرة بتازة في حاجة إلى «رعاية أمنية»
حتول حي «احلجرة « ،مبدينة تازة إلى ماخور
كبير ،يستباح فيه كل شيئ ،بدء باعتراض سبيل
امل��ارة وسلب ممتلكاتهم ،م���رورا ببيع املخدرات
القوية بكل أشكالها و أنواعها ،وانتهاء بغياب
كلي لرجال األمن..؟؟.
السكان وفي تصريحات متفرقة ،أبدو تذمرهم
واستيائهم ملا آلت إليه أوضاع احلي ،ومن التدهور
األمني الذي يعيش فيه ،ومنهم من قال أن احلي
حتول إلى ما يشبه «معمل لتصدير السليسيون»
حيث أش��اروا بأصابع االتهام ألح��د االشخاص
وال���ذي يتجاوز عمره  60س��ن��ة ،،يعمل على بيع

ه��ذه ال��س��م��وم امل��خ��درة ف��ي واض��ح��ة النهار(على
عينك آبنعدي) دون أن تطالها متابعة او مراقبة.
السلطات احمللية وحسب ق��ول الساكنة ،تسجل
حضورها من حني آلخر ،لكن هذا احلضور هدفه
ليس استبداد األمن واألمان ،بل مبا ستجود عليها
أيادي «أصحاب احلال» من دراهم معدودة...؟؟
فهل ستتحرك آل��ة امل��خ��زن ،م��ن ج��دي��د وهذه
امل��رة بشكل أكثر جدية ،وتوقف ه��ذا النزيف ،أم
أن « أص��ح��اب احل��ال ستعود لهم الكلمة األولى
واألخيرة..؟؟
> أحمد احلبوسي

سكان يشتكون من أضرار سيارات األجرة بشارع الحسن الثاني بتازة
ال����ذي ت��ب��ن��ت��ه ال��وك��ال��ة برسم
الفترة  ،-2017 2013بقيمة
مالية تقدر ب  6ماليني درهم
و سيستفيد منه حوالي 600
تلميذ وتلميذة باإلقليم.

حت���ول���ه���ا مل����رح����اض عمومي

في ال��ه��واء الطلق يقضي فيه
امل��ارة حاجاتهم البيولوجية،
محملني امل��س��ؤول��ي��ة الكاملة

للجماعة احلضرية لتازة التي
لم تكلف نفسها غلق الباب
اخل���ارج���ي ل��ه��ذا الفضاء
و تخصيص ح��راس ملنع
امل��ن��ح��رف�ين و املتسكعني
من العبث فيه .
ي�����ش�����ار ،أن محطة
احلافالت املؤقتة مبدينة
ت������ازة ت��ع��ان��ي م���ن عدة
ن��ق��ائ��ص ،أب���رزه���ا ضعف
اإلن�����������ارة ف�����ي ال���ل���ي���ل و
ان��ت��ش��ار األوس������اخ بعدد
من ال��زواي��ا و ك��ذا انعدام
أبسط التجهيزات من كراسي
و مرافق صحية
> متضرر
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دراسة  86%من طلبات الترخيص في مجال التعمير باستخدام نظام المعالجة االلكترونية

امل���ج���ردة س�����واء ب��ال��ن��س��ب��ة للراجلني
أوالسائقني األمر الذي ينتج عنه مرارا
وتكرارا اصابات وحوادث ومشاحنات
ومزايدات كالمية بني مختلف األطراف
من هذا املنبر أناشد كل املسؤولني
احملليني وال��ش��رك��اء وك��اف��ة املتدخلني
ف��ي امل���ي���دان ل��ل��ع��م��ل ب��ص��دق وبسرعة
وب���اس���ت���م���رار الي��ل��اء ه����ذا امل���وض���وع
األه��م��ي��ة ال��ت��ي يستحق وأن ي��ق��وم كل
طرف بواجبه
> احلاج املراني

تازة  :توزيع  18حافلة للنقل المدرسي
ف������������ي
إط����������������������ار
م��ح��ارب��ة الهدر
امل��درس��ي بإقليم ت���ازة ،قامت
وكالة إنعاش وتنمية أقاليم
ال���ش���م���ال ،أم����س ال���ث�ل�اث���اء،
ب��ت��وزي��ع  18ح��اف��ل��ة للنقل
امل��درس��ي على أرب��ع��ة عشرة
جماعة ق��روي��ة بإقليم تازة،
تتمثل ف��ي ج��م��اع��ات أجدير
وب���اب م��رزوق��ة وك���اف الغار
وم��ك��ن��اس��ة ال��غ��رب��ي��ة وسيدي
علي بورقبة وت��راي��ب��ة وبني
لنت وغياثة الغربية ،باإلضافة
إلى بوحلو وتازارين وتيزي
أوسلي واجزناية اجلنوبية
وتيناست وباب بودير.
ت��وزي��ع ه��ذه احلافالت،
ي��ن��درج إط���ار تفعيل شراكة
م��ع ع��م��ال��ة اإلق��ل��ي��م والنيابة
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> العدد171 :

قضايا المجتمع

> العدد171 :

ن���دد ع���دد م��ن س��ك��ان ال��ع��م��ارات املجاورة
حملطة وقوف السيارات الكبيرة  /وادي أمليل
بشارع احلسن الثاني  /تازة اجلديدة بوجود
نفس احملطة العشوائية جنب تلك العمارات،
وف��ي عريضة توصلنا بها حتمل توقيع 47
مواطنا وم��واط��ن��ة موجهة إل��ى عامل اإلقليم،
يشتكي هؤالء من الضجيج والضوضاء والكالم
الساقط الذي يتلفظ به سائقو التاكسيات ومن

ل���ل���م���غ���ادرة ب���ع���د ح�ي�ن بسبب
امل��ش��ك��ل ،وي��ح��دث أن مجموعة
من املتصلني هاتفيا مبعارفهم
يتلقون رنات متواصلة غير أن
املعني باملكاملة ال تصل الرنة
وال يشعر برسائل قصيرة بذلك
إال بعد مغادرة الشقة أو املنزل.
ي��ؤك��د امل��ك��ي��ن��س��ي أن شكايات
الساكنة مستمرة مند سنتني،
لدى الشركات املتعهدة ،وظلت
تعد بإيجاد خ��ل للمشكل دون
جدوى.
م�����س�����ؤول�����ون بشركتني
ل�ل�ات���ص���االت ي����ق����رون بضعف
اخل��دم��ة امل��ق��دم مل���آت السكان،
غير أنهم يطرحون مشكل غياب
أم��اك��ن لنصب شبكات الدفع
وت��ق��وي��ة ص��ب��ي��ب األنترنيت،
وت��غ��ط��ي��ة ش��ب��ك��ة االت����ص����االت.
وك����ان����ت ش����رك����ة ل�ل�ات���ص���االت

ي��رت��اد امل��ك��ان ،إض��اف��ة إل��ى التحرش بالفتيات
ورمي النفايات واألزب��ال في حديقة مخصصة
للحي رغ��م وج��ود ح��اوي��ة للقمامة ،فضال عن
رك��ن السيارات بجانب العمارات دون موجب
قانوني ،وتلتمس نفس العريضة من العامل
السعي ملراجعة ق��رار وق��وف س��ي��ارات األجرة
بهذا املكان رفعا للضرر الالحق بالساكنة ...
> ع – ب  /تازة

الهاتفية وخ��دم��ات األنترنيت
وع����دت ردا ع��ل��ى ش��ك��اي��ة بأن
ت��س��وي املشكل ف��ي أق��رب وقت

غ��ي��ر أن وع���ده���ا م��ض��ت عليه
حوالي سنة.
> مرمي الصاحلي

أمام فشل االمن في حماية السكان :هل سيتدخل عامل إقليم
تازة لطلب إمدادات أمنية؟

كذب من قال بان معدل اجلرمية
مبدينة ت��ازة منخفظ  ,وم��ن يقول
ه��ذا االم��ر عليه االت��ص��ال املباشر
بالساكنة التي اصبحت تعاني
من خوف شديد نتيجة ارتفاع
اجل���رمي���ة وان��ت��ش��ار املجرمني
وق�����ط�����اع ال�����ط�����رق وب���ائ���ع���ي
وم����روج����ي امل����خ����درات بشتى
أنواعها ف��ي ك��ل دروب املدينة
ال��ق��دمي��ة ب��ل وح��ت��ى ف��ي احياء
املسيرة والسعادة ..وامام تلكأ
ال��س��ل��ط��ات االم��ن��ي��ة ف��ي القيام
بواجبها ال��ذي يفرضه عليها
ال���ق���ان���ون وال����واج����ب الوطني
جند املواطن التازي في كماشة
املجرمني .
ولعل السرقات التي عرفتها
بعض أحياء املدينة والتي يتقدمهم

حي املسيرة مؤخرا والتي كانت
بعض املنازل والسيارات وبعض
املواطنني مسرحا لها خلير دليل

على االن��ف�لات االمني ال��ذي تعرفه
تازة.
والغريب في االمر ان الطريقة

التي متت بها سرقة املنزل األول
ه��ي نفس الطريقة التي مت��ت بها
س��رق��ة امل��ن��ازل االخ���رى ناهيك عن
املدة الزمنية بني السرقات والتي
في مجملها لم تتجاوز الشهرين.
وهذا ان دل على شيئ فامنا يدل
ع��ل��ى ان رج���ال ال��ش��رط��ة بتازة
اص��ب��ح��وا ع��اج��زي��ن مت��ام��ا على
ضبط املجرمني وعلى استتباب
االم��ن باملدينة الصغيرة الشيئ
الذي يجعل عامل اقليم الصويرة
مطالبا بالتحرك السريع سواء
لطلب إم��دادات أمنية من وزارة
الداخلية لتعزيز او جتديد قطاع
االم���ن ب��ت��ازة او السهر بنفسه
على إع��ادة االم��ن والطمأنينة الى
السكان؟.
> عبدالرحيم املودن

في إطار مواصلة الجهود الرامية
الى أجرأة مسطرة التدبير الالمادي
لرخص التعمير وفق ما تنص عليه
أح���ك���ام ال��م��ادت��ي��ن  47و  48من
المرسوم رق��م  2.13.424الصادر
بتاريخ  24م��اي��و  2013القاضي
بالموافقة على ضابط البناء العام
ال��م��ح��دد ل��ش��ك��ل و ش����روط تسليم
الرخص و الوثائق المقررة بموجب
ال��ن��ص��وص التشريعية المتعلقة
بالتعمير و التجزئات العقارية و
ال��م��ج��م��وع��ات السكنية و تقسيم
العقارات.
تمت منذ ف��ات��ح يوليوز ،2014
تاريخ االنطالقة الفعلية للمعالجة

االلكترونية لملفات طلبات رخص
التعمير ع��ل��ى م��س��ت��وى الجماعة
الحضرية لتازة ،معالجة  149طلب
ت���رخ���ي���ص ،ب���اس���ت���خ���دام النظام
المعلوماتي المخصص لهذه الغاية،
م���ن أص���ل  173ط��ل��ب م����ودع لدى
مصالح البلدية المذكورة ،أي بنسبة
.86%
وت��ع��د ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج المتوصل
إليهاحسب ب�لاغ صحفي للوكالة
الحضرية لتازة ثمرة المجهودات
ال��ت��ي تبذلها م��ك��ون��ات المنظومة
المحلية ممثلة في السلطات اإلقليمية
لتازة و المجلس الجماعي لتازة و
هيئة المهندسين المعماريين إلى

جانب الوكالة الحضرية لتازة ،وذلك
عمال بتوصيات اللقاء التواصلي
الذي عقده السيد وزير التعمير و
إعداد التراب الوطني بمقر والية جهة
فاس بولمان بتاريخ  08مايو ،2014
و ك��ذا نتائج االجتماع التنسيقي
الذي ترأسته السلطة االقليمية لتازة
بتاريخ  04يونيو . 2014
هذا ،و تجدر االشارة إلى أن العمل
بنظام المعالجة االلكترونية للملفات
االستثمارية من مكن من تقليص
آج���ال دراس����ة ال��م��ل��ف��ات و ترشيد
استعمال ال��م��وارد و ال��ط��اق��ات ثم
إرساء مبدأ الشفافية في الولوج الى
الخدمة العمومية.

نقل النفايات بتازة بين شاحنات متهالكة و مخاطر صحية
تجوب شاحنات نقل (أو
جمع) األزبال شوارع مدينة
تازة كل ليلة لجمع النفايات
الموضوعة ف��ي الحاويات
واألك����ي����اس البالستيكية
المتروكة على األرصفة أو في
ب��ع��ض األرك����ان أو الزوايا
الخاصة ب��ه��ذا ال��غ��رض ،كي
يتسنى لعمال النظافة شحنها
بسهولة عبر ش��اح��ن��ات نقل
األزب���ال ،والتوجه بها صوب
المطرح ،الذي يشكل المطاف
األخير للتخلص منها ،بحيث
تقطع عدة شوارع رئيسية أهمها
ش���ارع م���والي ي��وس��ف وشارع
محمد السادس م��رات ع��دة في
اليوم للوصول إليه.
لكن هذه الشاحنات تترك وراءها روائح

كر يهة
يستحيل معها إستنشاق
الهواء ،باعتبار هذه الشاحنات أقرب
للخردة من أن تكون ناقلة للنفايات..

الشاحنات التي لم يبقى منها إال
اإلسم الزالت مصرة على اإلشتغال
مخلفة وراءها سوائل نثنة (عصير
األزب��ال) ،تجعل سائقي السيارات
والشاحنات مضطرين إلغالق نوافذ
عرباتهم ،وتحتم على المواطن أن
يستعمل هو كذلك أساليبه الوقائية
من هذه الروائح (القاتلة).
ح���ب���ذا ل����و خ���ص���ص ي�����وم في
األس��ب��وع لغسل وتنظيف هذه
الشاحنات درئ � ًا لكل مسببات
اإلشمئزاز والغيظ ال��ذي تخلفه
ل��دى المواطنين على إختالف
طبقاتهم ..وحبذا لو تعاملنا مع
شركات متخصصة في هذا الباب
حتى نطابق المقاييس المعمول بها في
عديد المدن المغربية التي يحترم مجلسها
البلدي مثل هذه الضروريات.

مخلفات البناء العشوائي تغزو
شوارع تازة
حتولت العديد من الشوارع واألزق��ة مبدينة ت��ازة إلى
مطارح لرمي ماتبقى من مخلفات البناء الذي ينموا في
اآلونة األخيرة بسرعة مدهشة ،الن مصلحة النظافة املكلفة
بإفراغ احل��اوي��ات متتنع عن حمل و إزال��ة ه��ذه املخلفات
املتراكمة في وسط الطرقات.
وي��ؤك��د ال��ع��دي��د م��ن س��ك��ان األح���ي���اء ك��ب�ين اجل����رادي
واملستقبل بتازة العليا وموالي يوسف ،من االنتشار املهول
ملخلفات ال��ب��ن��اء ،وتضيف الساكنة أن ه���ؤالء املخالفني
ي��ش��رع��ون ب��ع��د ص�لاة ال��ف��ج��ر ف��ي رم��ي ال��ن��ف��اي��ات وبقايا
مخلفات البناء ومبباركة مقدمي االحياء.
ف��ه��ل س��ي��ت��دخ��ل م��ن يعنيهم األم���ر ل��رف��ع ال��ض��رار عن
السكان املغلوبني على أمرهم؟ وفرض غرامة مالية على كل
من يلقي مبخلفات البناء في شوارع وأزقة تازة مشوهني
بذلك جمالية املدينة.
> مراد الغيتي

دفاعا عن طلبة إقليمي جرسيف وتازة .. .

بعزيز والقروطي يتقدمان بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف

باسم الفريق االشتراكي تقدم النائبان
سعيد بعزيز وع��ب��د ال��خ��ال��ق القروطي
بشكاية إل��ى الوكيل ال��ع��ام للملك لدى
محكمة االستئناف ب��ت��ازة ح��ول تغيير
نتائج مباريات التوظيف بالكلية المتعددة
التخصصات بتازة ،ملتمسين منه إجراء
بحث دقيق ومعمق في النازلة وموضحين
أن إدريس جطو الرئيس األول للمجلس
األعلى للحسابات قدم تقريره السنوي يوم
 22ماي  2014أمام البرلمان بغرفتيه ،وهو
التقرير الذي تضمن معطيات دقيقة حول
تغيير نتائج مباريات التوظيف بالكلية
المتعددة التخصصات بتازة ،وتحديدا
في الصفحتين  257و 266منه ،حيث جاء
فيه «تغيير نتائج مباريات التوظيف».
وأكد النائبان االشتراكيان أن الفحص
أسفر عن ملفات توظيف تقنيين (  1في
ال��م��ع��ل��وم��ي��ات و 1ف���ي االلكترونيك)
بالمالحظات التالية:

فبالنسبة للتقني في المعلوميات يظهر
محضر المباراة الذي أرسل إلى الوزارة
ال��وص��ي��ة ب��ت��اري��خ  25نونبر  2010أن
المرشح الذي تم اختياره هو « ق.م « وقد
ح���ص���ل ع���ل���ى م���ع���دل  13.08/20في
االختبارين الكتابيين واالختبار الشفوي،
إال أنه لوحظ أن أوراق االختبارات تظهر
أن النقطة التي حصل عليها هذا المرشح
هي  04/20بالنسبة للموضوع العام
ع��وض  12/20ال��م��دون��ة ف��ي المحضر.
وأضاف النائبان االشتراكيان أنه في ما
يتعلق بالموضوع التقني للمباراة ،فإن
ال��ك��ات��ب ال��ع��ام للكلية ل��م ي���دل ب���أوراق
االختبار المصححة .وبالنسبة للتقني في
اإللكترونيك يظهر محضر المباراة الذي
أرس��ل إلى ال��وزارة الوصية بتاريخ 25
نونبر  2010أن المرشح الذي تم اختياره
ه��و « ش.أ « ،وق���د ح��ص��ل ع��ل��ى معدل
 13.07/20ف��ي االختبارين الكتابيين

واالختبار الشفوي.
وأكد النائبان في الشكاية المرفوعة الى
وكيل الملك أن فحص أوراق االختبار
أظهر أن هناك اختالفا بين النقط التي
تحصل عليها هذا المرشح والنقط المدونة
في محضر المباراة .وهكذا فقد أظهرت
أوراق االختبار أن المرشح حصل على
النقط التالية 06/20 :للموضوع العام
و 08/20ل��ل��م��وض��وع ال��ت��ق��ن��ي .أم���ا في
المحضر فقد أصبحت على الشكل التالي:
 12/20ل��ك��ل م���ن ال��م��وض��وع��ي��ن العام
والتقني .ويظهر أن نقط المرشحين تم
تغييرها ليتم اختيارهما بدل المرشحين
اللذين يستحقان توظيفهما في هذين
المنصبين أال وهما « ب .ه « بالنسبة
ل��ل��م��ع��ل��وم��ي��ات و « ع .ه « بالنسبة
لإللكترونيك» .كما تضمن التقرير-حسب
الشكاية -عدة خروقات أخرى في مالية
المشروع معاقب عليها بدورها ،مؤكدين
أن ذلك موجود بتدقيق من الصفحة 255
إلى الصفحة  260من التقرير المذكور،
وأن هذه األفعال تشكل جرما في القانون
ال��ج��ن��ائ��ي ال��م��غ��رب��ي وم��ع��اق��ب عليها
بموجبه.
والتمس النائبان سعيد بعزيز وعبد
الخالق القروطي عن الفريق االشتراكي
من وكيل الملك إجراء بحث دقيق ومعمق
في النازلة.وفي تصريحه للجريدة قال
سعيد بعزيز أنه بعدما قدم إدريس جطو
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات
تقريره السنوي يوم  22ماي  2014أمام
البرلمان بغرفتيه ،تبين لنا أن هذا التقرير
الذي تضمن معطيات دقيقة تحتوي على
ع�����دة خ����روق����ات ب��ال��ك��ل��ي��ة المتعددة
التخصصات بتازة ،وهي الكلية التابعة
لجامعة محمد بن عبد الله بفاس ،هذه
الخروقات انطلقت منذ إعالن عن صفقة

إحداثها لتستمر إل��ى غاية اليوم ،تهم
مختلف ال��ج��وان��ب اإلداري�����ة والتقنية
والتربوية.
وقال بعزيز إنه «خالل يوم االثنين 23
يونيو تمت مناقشة محتوى هذا التقرير
من طرف الفرق النيابية بمجلس النواب
من األغلبية والمعارضة ،حيث رصدت
مجموعة م��ن االخ���ت�ل�االت ف��ي مختلف
القطاعات ،في وقت جد ضيق ،وبطريقة
ال ترقى إلى مستوى التنزيل الديمقراطي
للدستور ،وانطالقا مما جاء على لسان
وزير العدل والحريات بشأن مالحظات
المجلس األعلى للحسابات ،قررت رفقة
النائب عبد الخالق القروطي تقديم شكاية
إلى الوكيل العام للملك ،ملتمسين منه
إج���راء بحث دقيق ومعمق ف��ي النازلة

خصوصا ما يتعلق بتغيير نتائج مباريات
التوظيف بالكلية المتعددة التخصصات
ب��ت��ازة» .وأض���اف بعزيز ب��اس��م الفريق
االشتراكي أن تقديم ه��ذه الشكاية من
طرفنا كنواب عن إقليمي جرسيف وتازة،
ينطلق «من روح المسؤولية الملقاة على
عاتقنا وبحكم أن طلبة اإلقليمين معا
يتابعون دراستهم الجامعية وبهذه الكلية،
وفي هذه الشكاية نلقي المسؤولية على
جهات أخ��رى رسمية خصوصا في ما
يتعلق بوضعية البنايات المهددة باالنهيار
وس�ل�ام���ة وأم�����ن ال��ط��ل��ب��ة داخ�����ل هذه
البنايات».
و لإلشارة فقد وجه النائبان عن الفريق
االشتراكي سؤالين كتابيين إلى الحكومة
في نفس الموضوع.

6
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مصرع طفل بصعقة كهربائية حديقة “جنان سبيل” من أيقونة للمدينة إلى مرتع للمشردين واألوساخ
لقي طفل في 12
سنة من عمره مصرعه
في احلني بسبب صعقة
كهربائية بحي النهضة
( الكوشة) بتازة العليا
وذل��ك ي��وم اإلث��ن�ين 29
شتنبر اجلاري حوالي
ال����س����اع����ة السابعة
مساء.
وع���������ن أس�����ب�����اب
ال����وف����اة ,ف��ق��د أف����ادت
مصادر من عني املكان
أن ال��ط��ف��ل الضحية
مصطفى الثابتي كان
يلعب مع أبناء اجليران بأزقة احلي الذي يسكنه فوقع متاس
كهربائي بأسفل بقايا عمود كهربائي مخصص لإلنارة
العمومية سبق للمصالح املختصة أن أزالته قبل مدة وجيز,
فاحتك الضحية باألسالك الكهربائية العارية فأرادته قتيال
في احلني .

ارتفاع رقم المعامالت لسوق
الجملة بتازة في ظرف وحيز
ف���ي إط����ار اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة وامل��س��اع��ي احلميدة
والعمل الدؤوب التي تقدمها السلطة احمللية و اجلماعة
احل��ض��ري��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ل��ج��ن��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة ملراقبة
اخلضر وال��ف��واك��ه ب��ت��ازة ،جعلتها تقف ب��امل��رص��اد في
وج��ه املخالفني وال��ض��رب على أيديهم ،ب��دا من محاربة
املخازن السرية و ضبطها ،الى الباعة بالتقسيط ،حيث
اتخذت كافة االجراءات و التدابير الزجرية الصارمة في
حقهم على اساس عدم خضوعها للرسوم اجلبائية ملرفق
سوق اجلملة ،من البديهي استغاللها بشكل عقالني في
برمجة مشاريع سوسيواقتصادية تعود بالنفع العميم
على ساكنة املدينة.
ه��ذا ويبقى عمل اللجنة في ش��ان املراقبة اليومية
والصارمة ووقوفها بجانب وكالء سوق اجلملة لتسهيل
ماموريتهم وأداء مهامهم املنوطة بهم على احسن وجه،
مع إلزامية احترام دفتر التحمالت والقرارات اجلماعية
املنظمة ملرفق السوق ،وخير ذليل على ذلك و في إطار
م��ب��دأ احلكامة اإلداري���ة ل��وح��ظ ارت��ف��اع رق��م املعامالت،
مقارنة مع املراحل السابقة حيث قفز من االدن��ى 10
آالف درهم الى  200الف درهم وفي االقصى من 30
ال��ف دره��م ال��ى  320ال��ف دره��م ،حيث تضاعف رقم
املعامالت مبعدل  10مرات ،مما ادى كذلك الى ارتفاع
الرسوم اجلبائية للجماعة بنفس الوثيرة .

كل ش��يء في ت��ازة يتعرض
للذبح ،وكل ما هو جميل مستهدف
مبدينة ترفض الرقي بأوضاعها،
ح��ت��ى ص�����ارت ع���ن���وان���ا للعبث
وسوء التدبير ،فمسئولوها رموا
م��ن��ادي��ل االس��ت��س�لام لشهواتهم
ال��ن��ه��م��ة ،ول���م ي��ع��د يهمهم حال
بلدة وضعت أمانة تسييرها بني
أيديهم.
م���ن م��ن��ا ال ي��ت��ذك��ر “جنان
سبيل” ،أو حديقة “موريتانيا”
كما يحلو للكثيرين تسميتها،
هي حديقة وسط املدينة ،شكلها
دائري ،تضفي جماال على احمليط
برمته ،بناها االستعمار أثناء
احتاللهم للمغرب ،وصمموها
وف���ق ه��ن��دس��ة ت��ت��ن��اس��ق واملكان
الذي وجدت به.
بعد االستقالل اتخذت محجا
للعديدين للترويح ع��ن النفس

واستغالل حلظات وسط اخلضرة
واجلمال ،وقبله كان الفرنسيني
يعقدون به السهرات والندوات
وم����ع����ارض و..و ،أم�����ا نهاية

الثمانينات وبداية التسعينات،
فقد ك��ان��ت مقصدا ألط��ف��ال تازة
أي���ام األع���ي���اد ،لتمنحهم فرحة
مضاعفة باملناسبة.

أما اليوم ،فال ينصح بقصد
املكان ،فهو مسجل “خطر” ،فإياك
واالق��ت��راب ،فكل أن��واع األوساخ
اجتمعت هناك ،والروائح النتنة
تعم امل��ك��ان ،وبالليل ه��ي مرتع
املشردين والسكارى.
فكما أهملت مآثر عدة بتازة،
تتعرض حديقة “موريتانيا” هي
األخرى لإلهمال ،ويتعرض معها
جزء من تاريخ تازة للنسيان ،فال
من ينقذ مآثرنا ،وال مدافع عن
تاريخنا ،وال مسئولون يهمهم
هذا التاريخ.
ل��م يتعرض “جنان سبيل”
ألي إص�لاح منذ االستقالل إلى
اليوم .خوفي اآلن على احلديقة
من سماسرة العقار ،فسياستهم
واضحة؛ التهميش ثم التهميش
إلى االستباحة ،وتاريخهم يشهد
بذلك.

تحركات مكثفة لتأسيس فرع لوافد سياسي جديد بتازة
اكدت مصادر أن اجتماعات
تنسيقية ب��دأت تعقد على قدم
وساق ،نواحي مدينة تازة ،من
ط��رف مجموعة م��ن الفعاليات
ال����س����ي����اس����ي����ة واجل����م����ع����وي����ة
واحلقوقية ل�لاع��داد لتأسيس
ف�����رع ل����واف����د س���ي���اس���ي جديد
ب��ت��ازة ،وأض��اف��ت أن اجتماعا
ث��ال��ث��ا ل���م ي��ث��م��ر ب��ع��د تأسيس
جل����ن����ة حت����ض����ي����ري����ة بسبب
ال���ن���ق���اش���ات ال���ت���ي يخوضها
هؤالء ،والزال األمل معلقا على
اجتماع مقبل سيعقد منتصف
شهر أكتوبر ،للحسم في عدد
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ،وكذلك
منسق ال��ل��ج��ن��ة ال���ذي سيكون
مبثابة الناطق الرسمي للحزب
اجلديد ذو امليوالت اليسارية،
وسيعلن مباشرة بعد االجتماع
يؤكد املصدر عن تاريخ ومكان

تأسيس الفرع.
وحسب مصدر من اللجنة
ف���إن ال���واف���د اجل���دي���د استأثر
ب��ن��ق��اش م��ه��ت��م�ين م��ح��ل��ي�ين من
تازة مبن فيهم شباب ،واعتبر
الصراعات التي كانت بني عدة
فعاليات ممن عبرت عن رغبتها
ف��ي االلتحاق ب��احل��زب اجلديد
إي���ج���اب���ي���ة وت���ع���ب���ر ع����ن وعي
ه���ؤالء ف��ي ال��ت��أس��ي��س لتجربة
فريدة ،ستكون إط��راء للمشهد
ال��س��ي��اس��ي احمل��ل��ي ،وجت����اوزا
للصورة النمطية التي ألصقت
باألحزاب خاصة مبنطقة تازة،
كما أكد جناحها في لم خيوط
اخل��ل��اف�����ات ال����ت����ي متخضت
ع���ن ال���ن���ق���اش���ات امل��ك��ث��ف��ة بني
ع��دة ف��ع��ال��ي��ات تنتمي ملشارب
مختلفة ،مب��ا ف��ي ذل���ك تقريب
وج��ه��ات النظر واالت��ف��اق على

شكل وطريقة التأسيس ،وكذا
ال��ت��م��وق��ع ف���ي أج���ه���زة احلزب
احمللية ،كما لم يخفي أن تعلن

اللجنة عن اجتماع موسع في
القريب للم كل املتعاطفني لهذا
املشروع السياسي الفتي.

التعجيل بفتح تحقيق في تفويت عقارات الدولة بتازة
وأوض����ح ال��ن��ق��اش احمل��ل��ي أن
عملية البيع امل��ذك��ورة مت��ت بدون
دف��ت��ر حت��م�لات واض���ح أو ملتبس
تيسر ألش��خ��اص ذات��ي�ين وألسماء
مشبوهة أمكانية سهولة االقتناء
أو ال��ت��ف��وي��ت مشيرا إل��ى أن هذه
الطريقة م��ن البيع فتحت شهية
«ق��ن��اص��ي ال��ف��رص م��ن املضاربني
ال��ع��ق��اري�ين ال���ذي���ن أل���ف���وا مراكمة
ال����ث����روات مب��ث��ل ه����ذه األساليب
الريعية الفاسدة».
وط���ال���ب���ت ال��ه��ي��ئ��ات السالفة
ال��ذك��ر بفتح حتقيق ح��ول ظروف
وم�لاب��س��ات بيع أراض���ي ال��دول��ة و
ح��ول األثمنة التي فوتت بها هذه

كشفت مجموعة من الفعاليات
السياسية والنقابية واحلقوقية
واجل��م��ع��وي��ة ع��ن اس��ت��ه��ت��ار كبير
ب��امل��ل��ك ال��ع��م��وم��ي ب���ت���ازة ،ب��ع��د أن
أقدمت مديرية أم�لاك الدولة بتازة
التابعة ل���وزارة االقتصاد واملالية
ف��ي ال��س��ن��وات األخ���ي���رة ب��دع��م من
طرف لوبيات في السلطة اإلقليمية
على بيع آالف األمتار بوسط املدينة
بـمبالغ زه��ي��دة ج��دا للمتر املربع
الواحد ،من عقارات الدولة باعتها
نفس املديرية بحجة إع��ادة هيكلة
ال��وع��اء ال��ع��ق��اري للدولة وجتديده
من خالل بيع جميع االراضي التي
ال ميكن استغاللها حسب إدعائها.

حبال كهربائية خطيرة تهدد حياة  120شخصا
بدوار عروة بتازة

طالب سكان دوار ع��روة التابع
للجماعة القروية لباب بودير على
بعد ح��وال��ي  4كلم م��ن مدينة تازة
بالتدخل العاجل من أجل رفع الضرر
عنهم  ,وذلك بإزالة حبال التوصيل
الكهربائي ذات الضغط العالي التي
تعلو منازلهم بأمتار قليلة.
ودع�����ى ال��س��ك��ان أن��ف��س��ه��م إلى

تعيني جلنة خ��اص��ة ملعاينة املكان
وحترير محضر في املوضوع.
وس��ب��ق ل��س��ك��ان دوار ع���روة أن
وج��ه��وا شكايات إل��ى ك��ل م��ن دائرة
ت��ازة وعمالة ت��ازة واملكتب الوطني
للكهرباء أك���دوا فيها أن مجموعة
من األس��ر ب��ال��دوار املذكور تتعرض
ألض�������رار ص��ح��ي��ة ب��س��ب��ب خطوط

اإلي��ص��ال ال��ك��ه��رب��ائ��ي ذات الضغط
املرتفع.
وأشارت الشكايات ذاتها إلى ما
وصفته ل «العوائق الوخيمة» التي
تخلفها ه��ذه اخل��ط��وط مب��ا ف��ي ذلك
اإلص��اب��ات السرطانية إض��اف��ة إلى
تسببها في التشويش على املوجات
الصوتية واإلذاعية والهاتفية.

االراض���ي ،مطالبة أيضا بـ»الوقف
الفوري لكل أشكال البيع واحلفاظ
على الوعاء العقاري العمومي ،مع
إحداث جلنة مستقلة إقليمية تشمل
كل املتدخلني وع��دم االقتصار على
مسؤولي املديرية اإلقليمية لألمالك
املخزنية ب��ت��ازة خ��اص��ة مسؤولها
األول التي تربطه ع�لاق��ات فيها «
إن» لتدبير العقار العمومي بتازة
وتشرف اللجنة أيضا على تدبير كل
عقارات الدولة بتازة واستغاللها
وفق مخططات استرتيجية محددة
و واض��ح��ة تستجيب ملتطلبات و
استحقاقات الشفافية و تقطع مع
الغموض وأساليب و ثقافة الريع.

قضايا المجتمع
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اإلنتخابات الجماعية على األبواب:

هل ستعود نفس األوجه “للحكم” ببلدية جرسيف
ال حديث هذه األيام بمدينة جرسيف
إال على االنتخابات الجماعية والتي
التفصلنا عنها إال بضعة أسابيع
والسؤال األكثر تداوال بقبيلة هوارة
هو هل ستبقى بلدة جرسيف ورقة
انتخابية م��ف��روش��ة يحكمها نفس
األوجه كما يتساءل الكثيرون حول ما
أن يكون المواطن بجرسيف الزال
غافال وبالتالي يمكنه أن يمنح صوته
لمن اليستحقه مقابل دراه���م ق��د ال
تكفيه حتى ل��ش��راء ح���ذاء ليتجول
بشوارع جرسيف والتي تحولت إلى
برك مائية نتيجة المباالة المجلس
الحضري لجرسيف والذي بدأ متخوفا
من محاسبة المواطنين له ليلقو الكرة
بين يدي عمالة جرسيف إذ يدعون
أنهم ي��ودون العمل واإلص�ل�اح لكن
العمالة ق ّزمت صالحيتهم..
ه���ذا وف���ي ظ��ل دن���و اإلنتخابات
الجماعية فالكثير هم من يستغرب
حول فوز نفس األشخاص وفي كل
مرحلة انتخابية رغم أنهم لم يقدموا
للساكنة أي شيئ ُيذكر ٠٠وعزا البعض
ذلك إلى القرابة األسرية والدموية
وك��ذا استغالل بعضهم لفقر وجهل
المواطنين ..إذن يوجد ببلدية جرسيف
رئيس جماعة وممثلين للسكان لكن
بالجانب الٱخر نجد خصاصا مهوال
في كل شيئ وركود مميت في االقتصاد
وحلم بالهجرة …تلكم عناوين كبرى
تلخص واقع حال هذه المدينة التي
حكم عليها ظلما أن تعيش حالة من
البؤس والشقاء ..ال��ك��ل ينتقد هذه
الحالة والكل مسؤول عنها ،من الدرجة
األول��ى يتحملها المواطنين الذين
يختارون نفس األشخاص أثناء كل
انتخاب ،وال أحد يستطيع بالدليل

والبرهان أن يخلي مسؤوليته من هذا
الذي وقع لهذه المدينة !
عدا بعض المرافق االجتماعية،
والمركب السوسيوتربوي ودار المرأة
اللذان التي كان من وراءها عامل إقليم
جرسيف تبقى المدينة بدون مرافق
ثقافية وتربوية وترفيهية ورياضية
خاصة بالنسبة لألطفال والشباب ؛
علما ب��أن جرسيف أص��ب��ح صيتا
واسعا تجاوز حدودها بفضل التعريف
بها على المستوى اإلعالمي.
مدينة تتحكم في مصيرها فئة
قليلة ال تدع متنفسا لغيرها لالسترزاق
أو المبادرة أو حتى الشعور بالكينونة
؛اليهمهم سوى تعليم أبنائهم وبناء
وشراء السيارات الفارهة والسطة
على األراض��ي المخزنية واألراضي
الساللية ضاربين مصلحة المواطن
عرض الحائط فكان مصيرها األزبال
والضجيج واالنقطاعات المتكررة
للكهرباء وارتفاع فواتير الماء..كل هذا
يتعلق بممثلي السكان ،أما إذا تطرقنا
إلى األح��زاب التي ينتمونا إليها ..
فإنها مثلهم تماما إذ تبزغ بمدينة
جرسيف ف��ي مناسبة يتيمة وهي
محطة اإلنتخابات وانطفاؤها في ما
بعد ،حيث تستجمع األحزاب قواها
ال��م��ن��خ��ورة وت��ك��ث��ف م���ن وسائلها
المشروعة و غير المشروعة للفوز
بمقعد انتخابي أيا كان نوعه ويتم
توظيف الوعود الكاذبة وغير الواقعية
والبعد القبلي ودغدغة عواطف الناس
واستغالل جهلهم بدواليب السياسة
رغبة في استمالة أصواتهم ؛وترى
هذه األح��زاب تطالب بالديمقراطية
والشفافية وهي أول من يستأصل قيم
العدالة والنزاهة ،ونتساءل  :أين كانت

هذه األحزاب قبل محطة اإلنتخابات
؟ الجواب بادي للعيان ،مما يفقدها
ال���ش���رع���ي���ة ال���س���ي���اس���ة وم����ب����ررات
وجودها،وال تستحيي أن تعاود الكرة
م��ن خ�لال مشاركتها المتوالية في
اإلنتخابات ،فماذا قدمت هذه األحزاب
من مشاريع تنموية كي تعود مرة
أخ��رى ؟ لماذا التملك هذه األحزاب
الجرأة الكافية لإلنسحاب ؟
حقيقة إن العملية السياسية
بـجرسيف جد معقدة يتقاطع فيها
ال��ج��ه��ل بالقبيلة وب��ع��دم ال��ث��ق��ة في
السياسة بشكل عام ،مما يفرض على
المنتخبي الشباب الجدد الذين ينوون

الترشح بذل أقصى الجهد للقضاء
على لوبيات الفساد الذين لهم من
اإلمكانات ما يمكنهم من اإلستمرار
في دواليب الشأن المحلي على األقل
ف���ي ال���م���دى ال��ق��ص��ي��روي��ف��رض على
ال��م��واط��ن التمييز ب��ي��ن الشرفاء
والوصوليين “اصحاب البوليتيك”
حتى يستدرك المواطن ما فاته من
ركوب قطار التنمية..إذ يجب تحكيم
الضمائر بإعطاء الصوت لمن يستحقه
 ..والوقوف سدا منيعا ضد الفاسدين
..واالبتعاد عن المحسوبية والزبونية
و القبلية المتخلفة من قبيل مقوالت
“خوك خوك” فكل إخوة لكن ال على

ماذا عن االنتخابات القادمة:
زعما غادي يضحكو علينا عوتاني؟
وهاهي ناعورة الزمن تدور كعادتها
لتعود إلى نقطة البداية ،ونعود معها
إل��ى أول��ى ح��روف الهجاء ،وكأننا في
حلقة مفرغة .ل��م يبق إال أش��ه��ر قليلة
على حلول املوسم ال��ذي يقام م��رة كل
ست سنوات ،فما مميزات هذا املوسم
على مستوى مدينتي ( تازة)؟
ع��ن��د ال��ب��ع��ض ي��ع��رف ه��ذا املوسم
مب��وس��م اخل��ط��اب��ات الشيقة ،والوالئم
ال��ش��ه��ي��ة ،وغ��ي��ره��ا مم��ا ل��ذ وط���اب .أما
ع��ن��د ال��ب��ع��ض اآلخ���ر ،ف��إن ه��ذا املوسم
يعتبر خير جتسيد للمدينة األفالطونية
الفاضلة ،ملا يحكى فيه من طرف بعض
ال����رواة ع��ن اإلص�ل�اح���ات ال��ه��ام��ة التي
ستأتي على أيديهم:
ف��ه��ذا ،سيقوم بتعبيد الطرقات،
وإن������ارة األح���ي���اء ،وم���د أن��اب��ي��ب املاء
الصالح للشرب إلى األحياء والدواوير
املهمشة ،وإحداث شبكة لتصريف املياه
املستعملة ف��ي األم��اك��ن التي ال تتوفر
فيها ،وجلب االستثمارات إلى املنطقة،
مما سيسمح بتشغيل كافة املعطلني إلى
درج���ة تصبح فيه ال��ش��وارع واملقاهي
خالء.
أما ذاك ،فسينشئ مكتبة عمومية
ويجهزها بأحدث التجهيزات ،وسينشئ
م��درس��ة وث��ان��وي��ة ومستشفى وسوقا
وحديقة خضراء تسر الناظرين.
وه��ك��ذا ،ب��ح��رف ال��س�ين ف��ي األول
وح���رف ال��ف��اء ف��ي اآلخ���ر وح���رف الواو
للربط بني األول واآلخ��ر نبني وننشئ

ون��ح��دث ك��ل م��ا ك��ان ي���رام طيلة عقود
م��ض��ت وف���ي وق���ت ق��ي��اس��ي ه��و الوقت
الذي يستغرقه أي جتمع خطابي يقيمه
هذا أو ذاك.
ومثل هذه املمارسات الالأخالقية
ال���ص���ادرة ع��ن م��ث��ل ه����ؤالء مب��ن��أى عن
أي ت��أن��ي��ب أو ع��ق��اب ه��ي ال��ت��ي حتكم
ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة بالفشل
امل��وض��وع��ي وامل��ع��ن��وي ،أق����ول الفشل
امل���وض���وع���ي وامل���ع���ن���وي ألن��ه��ا شكليا
وم���ادي���ا ن��اج��ح��ة  ،100%وم���ع توالي
هذه التجارب وتكرارها بنفس األلوان
والرموز و الوجوه االنتخابية املقرفة،
ي��ت��ول��د ال��ع��زوف وان���س���داد األف���ق لدى
فئات عريضة من املجتمع ال��ت��ازي ،بل
والكفر بهذا الركن األس��اس من أركان
الدميقراطية ،والتجريح في سند جميع
األحاديث الواردة بشأنه.
ف��إل��ى متى تبقى ه��ذه اخلطابات
املستنفذة والتي ال تزيدنا إال خطوات
إل���ى ال����وراء تعشعش ف��ي جماجمنا؟
أم��ا آن األوان للقول والفعل في نفس
الوقت؟ …
يوما بعد يوم بدأت تتضح خارطة
امل���رش���ح�ي�ن ال���ذي���ن س��ي��ت��ن��اف��س��ون في
االستحقاقات اجلماعية املقبلة املزمع
إجراؤها قبل منتصف العام اجلاري وقد
حسمت مجموعة من الوجوه احلزبية
تقريبا في ترشيحهم في االحزاب الذين
سيحملون ألوانها السياسية ،والغريب
أن م��ج��م��وع��ة م���ن م��ع��م��ري مجالسنا

البلدية السابقة منذ ردح من الزمن ،لم
تستحي بعد وتنوي خوض غمار هذه
االستحقاقات االنتخابية وكأنها ال ترى
موجة التسونامي الشعبي التي جتوب
العالم العربي بطوله وعرضه ،وال تسمع
صوت الربيع الذي ينادي بالتغيير ألجل
العدالة واحل��ري��ة وال��ك��رام��ة ،وكأنها ال
تفهم بأن الزمن قد هرم من طول سباتها
واملكان قد سئم من طول مقامها ،والكل
يناديها بالرحيل… الرحيل…
عفوا يا سادة أنفسكم ،لقد أخلفتم
امل���وع���د م���ن ج���دي���د ،ول���م ت��ع��وا أهمية
املرحلة التاريخية التي جنتازها في
ظ��ل ال��ت��ح��دي��ات وال��ت��ح��والت الداخلية
واخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي نعيشها ،فاخترمت
حتقيق م��آرب��ك��م ال��ذات��ي��ة ع��ل��ى حتقيق
املنفعة ال��ع��ام��ة ،وفضلتم كسب رهان
م��ص��احل��ك��م ع��ل��ى رب���ح ره���ان اإلص�ل�اح
واالرتقاء بتازة إلى أعلى الرتب ومتكني
ساكنته من العيش الكرمي.
عفوا يا سادة أنفسكم ،ألم يشعر
أحدكم يوما طيلة م��ش��واره السياسي
أنه عاجز عن النطق والفهم وإدراك ما
يحيط به ،ألم يحس أحدكم يوما بعقم
فكره ب�ين أق��ران��ه ،أل��م ي��ر يوما أن��ه قد
أضحى أضحوكة قومه ومحط سخرية
أهله وجيرانه…؟؟؟؟
ه���ذا ،وف��ي ان��ت��ظ��ار غ��د م��ش��رق قد
ي��أت��ي أو ال ي��أت��ي ،ال أج��د س��وى األمل
مؤنسا ورفيقا في وحشتي ،وأملي في
غد لناظره بعيد.

الشر والفساد..
وأخ��ي��را أم��ا آن األوان للمجلس
البلدي لمدينة جرسيف الذي اختل
فيه كل ش��يء أن يلتفت إل��ى ساكنة
ضاقت ذرعا بالوعود المكذوبة وملت
تغليف المستقبل بالكــالم المعسول.
فمتى يدرك هؤالء أن الساكنة فهمت
اللعبة؟.
مالحظة:معذرة لكل ممثلي السكان
عن الصراحة فالمصلحة العامة أولى
ت��ف��اص��ي��ل أدق ع��ن حصيلة بعض
ال��م��ن��ت��خ��ب��ي��ن ب��األس��م��اء ف���ي العدد
القادم
> حسن العسري

الحاج إدريس المنصور في ذمة اهلل
ش��ي��ع ج��ث��م��ان ال���راح���ل احلاج
إدري����س امل��ن��ص��ور ،ف��ي جنازة
مهيبة ،ظهر يوم أمس األربعاء،
م���ن ب��ي��ت ال��ع��ائ��ل��ة إل���ى مقبرة
ال��رح��م��ة مبدينة ت���ازة .بعد أن
واف���ت���ه امل��ن��ي��ة أول أم����س بعد
صراع مريرمع املرض.
والفقيد ( البرملاني والرئيس
اجلماعي السابق) هو والد كل
من الرفيق عبد الرزاق املنصور
ع��ض��و اللجنة امل��رك��زي��ة حلزب
ال��ت��ق��دم واالش��ت��راك��ي��ة ورئيس
جماعة تايناست ،والرفيق عمر
املنصور عضو اللجنة املركزية
وال��ك��ات��ب ال��ع��ام ل��ف��رع الشبيبة
االشتراكية بتازة ،ومحمد املنصور مناضل احلزب والشبيبة .
وقد حضر اجلنازة وفد عن املكتب السياسي للحزب ،تكون من
الرفاق عبد السالم الصديقي وزير التشغيل والشؤون االجتماعية،
والرفيق ع��زوز صنهاجي رئيس دي��وان السيدة الوزيرة املنتدبة
املكلفة باملاء ،والرفيق إدري��س الرضواني مستشار السيد وزير
السكنى وسياسة املدينة  .إضافة إلى احلزب ومنتخبيه بإقليم
تازة.
يذكر أن املوكب اجلنائزي املهيب ،حضرته ،أيضا ،أعداد كبيرة من
مواطنات ومواطني مدينة تازة وجماعة تايناست ،عرفوا الرجل
خ�لال حياته ،وإب��ان حتمله ملسؤولياته التمثيلية ،وتعرفوا عن
قرب ،على خصاله احلميدة وحبه للعمل وتضحياته من أجل تنمية
وتطوير اجلماعة ،وقربه من البسطاء وخدمة مصاحلهم.
كما حضراجلنازة ممثلون ع��ن مختلف األط��ي��اف السياسية
والهيئات النقابية والفعاليات اجلمعوية باإلقليم وبرملانيني
ورؤس���اء جماعات ،باإلضافة إل��ى ممثلني ع��ن السلطات احمللية
واملصالح اخلارجية.
حيث أجمع الكل على ما أسداه الفقيد الراحل إلقليمه من خدمات
جليلة ،وما متيز به من فضائل اخللق التي جعلته أحد رجاالت
اإلقليم الذين كان لهم فضل كبير في تغيير كثير من األشياء نحو
األفضل.
تغمد الله الفقيد برحمته الواسعة ،وإنا لله وإنا إليه راجعون .
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Location vacances en gîtes

2014  أكتوبر24  إلى9 > من
alhadathatazi@gmail.com

alhadathatazi@gmail.com

gîtes de groupe, gîtes d‘enfants, Gîtes de
tarsalt a bab boudir (taza)

Que vous souhaitiez séjourner à deux ou en groupe,
plusieurs formules s’offrent à vous :- Le gîte, une maison
rien que pour vous…La maison de vacances idéale pour
vous retrouver en famille ou entre amis, en toute saison.
Le gîte est une location indépendante, à la semaine (le
plus souvent du samedi au samedi), au week-end ou
en court séjour à certaines périodes. Chaque gîte est
confortablement équipé pour vous permettre de profiter
du charme d’une maison avec pièces à vivre, chambres,
sanitaires et cuisine.- Le gîte de groupe, pour le
bonheur d’être ensemble…Ces gîtes de grande capacité
(de 12 à 100 personnes) conviendront aux groupes
d‘amis et aux familles qui souhaitent séjourner le temps
d‘un week-end ou de vacances. Ils répondront aussi aux groupes à la recherche d’un lieu pour effectuer
un séminaire, des classes vertes, découvertes, ou aux randonneurs pour une étape.- Le gîte d’enfants,
offrez-leur des vacances buissonnières…Des familles agréées accueillent vos enfants de 4 à 15 ans à la
campagne, ou à la montagne lors des vacances scolaires

Besoin d‘assistance pour réserver 0661811858 7 jours / 7 de 9h à 21h

10

سياسة جهوية

> من  9إلى  24أكتوبر 2014

alhadathatazi@gmail.com

مصرع ثالثة أشخاص وإصابة  25في حادثة سير بجرسيف
لقي ثالثة أشخاص من أسرة
واح���دة مصرعهم وأص��ي��ب 25
آخرين بجروح متفاوتة الخطورة
في حادثة سير وقعت زوال يوم
الثالثاء  13غشت الجاري قرب
م��دي��ن��ة ج��رس��ي��ف ع��ل��ى الطريق
الوطنية رقم  6وبالضبط على
ب��ع��د خ��م��س��ة ك��ي��ل��وم��ت��رات من
المدخل الغربي لمدينة جرسيف،
حيث ت��م نقل المصابين نحو
المستشفى اإلقليمي لجرسيف
والمركز االستشفائي بمدينة تازة

و المستشفى الجامعي بفاس.
وح��س��ب إف�����ادات م��ن عين
المكان يعزى سبب الحادثة
إثر انفجار العجلة األمامية
لسيارة النقل السري القادمة من
جماعة راس القصر ،فقد على
إث��ره��ا السائق السيطرة على
الناقلة مما أدى بها إلى االرتطام
بسيارة أخ��رى من نفس النوع
على مثنها مجموعة من الركاب
كانت متجهة في االتجاه المعاكس
في اتجاه دوار الصفصفات ،مما

إيقاف عصابة بيع الخمور
بجرسيف

أوقفت عناصر الشرطة بمدينة جرسيف،
زوال ي��وم االثنين فاتح شتنبر الجاري
مجموعة من األشخاص على متن أربع
سيارات « مرسديس  250-كولف س3
وسيارتين من نوع مرسديس  ،190تحمل
صفائح ترقيم مزورة يقوم أصحابها ببيع
و ترويج الخمور عند المدخل الجنوبي
للمدينة و بحوزتهما أكثر من  370قنينة
من الخمور المهربة من الجزائر بمختلف
أنواعها .
و بحسب مصادر أمنية ،فإن العملية تمت
عند نصب كمين في سد قضائي لعناصر
الشرطة بالمدخل الجنوبي لمدينة جرسيف
 ،حيث قامت عناصر الشرطة بمباغثة
السيارات و إيقافها ،و بعد إخضاعها
لعملية تفتيش اتضح أنها تحتوي على
كمية مهمة من الخمور.
ذات المصادر ،أكدت للجريدة ،أن األضناء
يتاجرون في الخمورالمهربة ،عن طريق
جلبها من المناطق الحدودية و توزيعها
على عدد من باعة التقسيط وسط مدينة
جرسيف والدواوير المجاورة .
هذا ،و قد تم وضع سائقي السيارات
تحت تدابير ال��ح��راس��ة النظرية تنفيذا
لتعليمات ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ف��ي انتظار
تقديمهما للعدالة

العثور على جثة ببئر
مهجور بجرسيف

تم العثور ،أمس السبت  6شتنبر الجاري،
على جثة متحللة ببئر مهجور بالجماعة
القروية لمزكيتام بإقليم جرسيف .
فقد كان بعض المارة من سكان الدوار
واقفين بجانب البئر حين شعروا بوجود
جسم غريب في القعر ،حينها تم االتصال
بمصالح الدرك الملكي التي ربطت االتصال
بمصالح النيابة العامة باستئنافية تازة،
التي أعطت األوامر بإخطار رجال المطافئ
الذين تمكنوا من انتشال الجثة التي كانت
في حالة تحلل متقدمة .وتفيد المعطيات
األول��ي��ة ب��أن الجثة تعود لشاب في عقده
الثالث من أبناء المنطقة كان قد غاب عن
األنظار ألكثر من أسبوع وكان يعاني من
مرض نفسي..
وقد أمرت النيابة العامة بتشريح الجثة
م��ن أج��ل معرفة أس��ب��اب ال��وف��اة م��ع فتح
تحقيق في ظروف ومالبسات الوفاة.

جرسيف  :القبض على
أشخاص يروجون عملة
أجنبية مزيفة

تسبب في مصرع مميت ثالثة
أش��خ��اص ف��ي الحين ف��ي حين
أصيب العشرات بكسور وجروح
متفاوتة الخطورة
وانتقلت السلطات االقليمية
يتقمهم عثمان السوالي عامل
إق��ل��ي��م ج��رس��ي��ف والسلطات
المحلية والدرك الملكي والوقاية
المدنية إل��ى عين المكان بعد
اخبارها بالحادث كما تم تجنيد
جميع سيارات اإلسعاف التابعة
إلقليم جرسيف.

وفــاة جندي غرقــا بنهر مللو بجرسيــف
لقي نهاية األسبوع
األخير الشهر الجاري
شخص يعمل في سلك
ال����ج����ن����دي����ة بمدينة
تاوريرت 40كلم شرق
مدينة جرسيف ويبلغ
من العمر  24سنة غرقا
بنهر مللو ،بعد أن كان
رفقة زمالئه في منطقة
ال��دزي��رة خ�لال تداريب
عسكرية روتينية.
ع����م����ل����ي����ة ال���ب���ح���ث
وان���ت���ش���ال ال��ج��ث��ة من
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وس���ط ال����وادي والتي
أشرفت عليها عناصر
م��ن ال��وق��اي��ة المدنية
اس��ت��غ��رق��ت أك���ث���ر من
ساعتين بالنظر إلى
كثرة األوحال وشساحة
ال��وادي وذلك بحضور
بعض القادة العسكريين
بكل من ثكنتي جرسيف
وتاوريرت باإلضافة إلى
رج����ال ال����درك الملكي
وال��س��ل��ط��ة اإلقليمية
باإلقليم.

مواطن جرسيفي يشتكي تض ّرره من رجال سلطة سابقين
ونواب جماعيين
إن شكاية السيد البوزيدي نورالدين
ال��م��وض��وع��ة ل����دى ال��ن��ي��اب��ة العامة
باستئنافية فاس ،قسم الجرائم المالية
رقم ،2014/3123/42:ضد مجموعة من
رج��ال السلطة والموظفين والنواب
الجماعيين ،خير مثال على الكيفية التي
تشتغل بها منظومة الفساد من داخل
ال��م��ؤس��س��ات حيث أن ه��ذه الشكاية
ال��م��ع��ززة ب��ال��ح��ج��ج ال��دام��غ��ة تفضح
التجاوزات الخطيرة التي نتجت عن
تواطؤ المشتكى بهم كل من موقعه في
استغالل بين للنفوذ والسلطة من أجل
اإلختالس باستعمال التزوير ،التدليس،
انتحال حالة مدنية ،التهديد باستعمال
القوة العمومية ،شهادة الزور ،تلفيق
تهمة دون سند ق��ان��ون��ي إذ تفندها
الدالئل،
كل ذلك من أجل السطو على حقوق
الغير والمتمثلة في  100هكتار من
أرض أوالد بوزيد المتواجدة بالمكان
المسمى العلب بمنطقة تافراطة والتي
تم اإلستيالء عليها بناء على محضر
 04/12/2003الباطل ألن��ه ل��م يحدد
بالضبط المكان الذي تقع فيه القطعة
األرضية الواجب كراءها للمدعو(ع،ك)،

ولم يحدد حدودها الجغرافية ،وبناء
على هذا المحضر الباطل أسس العقد
 7309بين مصالح الوصاية بوزارة
ال��داخ��ل��ي��ة وال��م��دع��و (ع،ك) بتاريخ
 19/08/2005وما أسس على باطل فهو
باطل،
ومن أجل كل هذه الحيثيات المفصلة
بشكل دقيق بالشكاية الموجهة للوكيل
العام للملك باستئتافية فاس ،يلتمس
المتضرر من السيد معالي وزير العدل
والحريات وبكل احترام الوقوف على
كل هذه الخروقات ومعاقبة الواقفين

وراءها بما يمليه القانون ،وابطال العقد
 7309بين مصالح الوصاية بوزارة
الداخلية ،والمدعو علي كسم بتاريخ
 19/08/2005ألنه باطل بالنظر إلى كل
ال��خ��روق��ات وال��ت��ج��اوزات المرتبطة
بأساسه من جهة وبمضمونه من جهة
أخ��رى وإع��ادة العقار ألصحابه أوالد
بوزيد في أقرب اآلجال مع التعويض
عن الضرر ،ألن الدولة تتحمل المسؤولية
تابعها ،ولذلك تكون الوزارة قد أعطت
الدليل المادي على جديتها في محاربة
الفساد والمفسدين.

إيقاف شخص مسجّل خطر بجرسيف
في إطار الحمالت التطهيرية
التي تقوم بها مختلف أقسام
مفوضية الشرطة بجرسيف للحدّ
م��ن إنتشار األف��ع��ال اإلجرامية
بش ّتى أن��واع��ه��ا .ق��ام��ت الفرقة
المح ّلية للشرطة القضائية وتحت
المفوضية بإيقاف
إشراف رئيس
ّ

مسجل خطر بمق ّر سكناه
شخص
ّ
صبيحة ي��وم الثالثاء ،ويتع ّلق
بالمسمى( ن،ج) البالغ من
األمر
ّ
العمر حوالي  33سنة ،وذلك بعد
�رص��د وتت ّبع إستم ّرت
عملية ت� ّ
لفترة طويلة بعد ع��دّ ة شكايات
ت�����ق�����دّ م ب����ه����ا م�����واط�����ن�����ون في

الموضوع.
تجدر اإلشارة إلى أنّ المعني
باألمر مبحوث عنه من قبل هذه
المصلحة من أجل ترويج الخمور
مزورة
المه ّربة على متن س ّيارات ّ
ّ
مذكرات بحث فاق
بموجب عدّ ة
ّ
مذكرة.
عددها خمسين

قطار المسافرين يقتل مواطنا بجرسيف
لقي شخص في  71سنة من عمره
مصرعه في الحين ،بعدما صدمه قطار
ف��ي ممر سككي غير م��ح��روس وذلك
صبيحة يوم األحد  21شتنبر الجاري
ب��ال��ج��م��اع��ة ال��ق��روي��ة ل���ت���ادرت بإقليم
جرسيف.

وح��س��ب بعض اإلف����ادات م��ن عين
المكان ،فإن القطار القادم من مدينة
وجدة ومتجها نحو مدينة الدارالبيضاء
صدم الضحية على مستوى المحطة
القديمة لتادرت بدوار حرشة لكار ،حيث
خصص ال��س��ك��ان و ال��م��واط��ن��ون هذا

المكان كمعبر يومي للذهاب واإلياب
من وإلى مركز تادرت،
هذا وقد تم نقل جثة الضحية إلى
مستودع األموات بالمستشفى اإلقليمي
لجرسيف ،فيما تم فتح تحقيق لتحديد
مالبسات الحادث.

تمكنت ع��ن��اص��ر ت��اب��ع��ة لألمن
بمدينة جرسيف نهاية األسبوع
األخ���ي���ر م���ن إل���ق���اء ال��ق��ب��ض على
ش��خ��ص متلبسا ب��ت��روي��ج عملة
أجنبية م��زورة( األورو) ببعض
المحالت التجارية وسط المدينة.
هذا وبعد إخضاع المشتبه به
للتفتيش من طرف عناصر الشرطة
القضائية بمدينة ج��رس��ي��ف تم
العثور بحوزته على أزيد من 180
ألف أورو مزورة كما تبين من خالل
البحث األولي أن المشتبه به اقترف
ج��ري��م��ة ت��زوي��ر وت��روي��ج العملة
األجنبية بمدينة جرسيف بمساعدة
شخصين تم اعتقالهنا وتم تقديمهم
جميعا إلى العدالة

انتحار رجل
سبعيني بجرسيف
وض���ع شخصا م��س��ن��ا حدا
لحياته شنقا صبيحة يوم األربعاء
 06غشت ال��ج��اري بحي حمرية
بمدينة ىجرسيف بواسطة حبل
علقه بسقف غ��رف��ة منزله وكان
الضحية الذي يدعى قيد حياته
(ح��م��داش ,ع) معروفا بهدوءه
وانضباطه .
وف��ور علمهم بالحادث انتقل
ع���ن���اص���ر ال���ش���رط���ة القضائية
وال��س��ل��ط��ات المحلية إل��ى عين
المكان لفتح تحقيق في االسباب
التي أدت بالشخص المذكور إلى
انهاء حياته بهذه الطريقة حيث
تم نقله إلى المستشفى اإلقليمي
بمدينة جرسيف إلجراء التشريح
الطبي على الجثة.

اعتقال عون سلطة
بتهمة اإلغتصاب
بجرسيف
ت��م أواخ���ر األس��ب��وع الماضي
اعتقال عون سلطة حضري برتبة
شيخ بعد مؤاخذته بتهمة التغرير
واغتصاب فتاة في  23سنة من
عمرها  .وتعود تفاصيل الواقعة
إلى شهر مارس من السنة الجارية،
حين تقدمت الفتاة الضحية بشكاية
إلى وكيل الملك بالمحكمة اإلبتدائية
بمدينة جرسيف ،
ت��ف��ي��د م���ن خ�لال��ه��ا تعرضها
لإلغتصاب من طرف عون سلطة
بنفس المدينة.
وبعد تعميق البحث مع المتهم
إث��ر مثوله أم��ام قاضي التحقيق
وب��ع��د اإلس���ت���م���اع ل��ش��اه��دة في
القضية ،تمت متابعته في حالة
اع��ت��ق��ال م��ع تعميق البحث معه
الستجالء الحقيقة.

قضايا المجتمع
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عاملة نظافة تتهم رئيس جماعة تازة بمحاولة إغتصابها
إت��ه��م��ت ع��ام��ل��ة ن��ظ��اف��ة ،تشتغل
بالجماعة القروية لباب مرزوقة بإقليم
تازة ،رئيس الجماعة التي تشتغل بها
ب���ال���ت���ح���رش ال���ج���ن���س���ي ،ومحاولة
اغتصابها.وحكت “سعيدة.م” ،البالغة
من العمر 51سنة ،أرملة وأم لثالث
أبناء ،أحدهما يشتغل في سلك األمن،
ف��ي حديث م��ع “اليوم “24تفاصيل
تعرضها لتحرش جنسي م��ن طرف
رئيس الجماعة المدعو (محمد.ق)،
ألزيد من ثالث سنوات ،قبل أن يتحول
التحرش إلى محاولة اغتصاب منتصف
الشهر الماضي.
ولم تخف سعيدة في حديثها مع
الموقع ،أنها فكرت في االنتحار أكثر
من مرة“ ،عيت ما نخبي على الناس،
ون��خ��ب��ي ع��ل��ى أوالدي ال��ت��ح��رش لي
كنتعرض ليه من طرف الرئيس ،قدمت
 3ش��ك��اي��ات ل��ع��ام��ل إق��ل��ي��م المنطقة،
ومشيت قدمت شكايات شفوية للقائد
وحكيت ليه التحرشات لي كنتعرض
ليها ،لكن حتى واحد فيهم ما تحرك”،
تحكي السيدة.
وأك��دت المتحدثة نفسها ،أنه بعد
توالي التحرشات الجنسية ،وبتاريخ
 27غشت الماضي ،أقدم رئيس الجماعة

على محاولة اغتصابها بالقوة ،بعد أن
طلب منها تنظيف مكتبه ،قبل أن يعمد
إلى إغالق الباب “يومها كان في حالة
غ��ي��ر طبيعية ،وب��ي��ن��م��ا ك��ن��ت أنظف
األرض��ي��ة ،فاجأني من الخلف ،وبدأ
يالمسني ويقبلني بشكل وحشي”.
بتاريخ  28غشت ،أي بعد يوم واحد
على محاولة االغتصاب تقدمت عاملة
النظافة ،بشكاية ل��دى وك��ي��ل الملك
بالمحكمة االبتدائية ت��ازة ،من أجل
التحرش الجنسي “الشكاية وضعتها
لما يقارب شهر من اآلن ،لكن إلى حدود
ال��ي��وم ل��م يتم اس��ت��دع��ائ��ي م��ن طرف
الوكيل الملك” ،تقول المشتكية.
وأفادت المتحدثة نفسها ،انها وبعد
وضعها لشكاية ضد الرئيس توصلت
بقرار عزلها من عملها كعاملة نظافة
بالجماعة المذكورة ،رغم أنها مدرجة
كموظفة مساعد تقني م��ن الدرجة
الرابعة سلم  ،5وتشتغل داخل الجماعة
القروية لباب مرزوقة بإقليم تازة ألزيد
من  15سنة.
من جهته ،نفى (محمد.ق) رئيس
الجماعة القروية لباب مرزوقة بإقليم
تازة ،في اتصال هاتفي مع “اليوم ،“24
التهم الموجهة إليه ،مؤكدا ،أنه قبل

يوم واحد على تقديم المشتكية لشكاية
تعرضها للتحرش الجنسي ،أقدمت إلى
جانب “خليلها” الذي يشغل منصب
محاسب داخل الجماعة ويقدم نفسه
على أنه زوجها( ،أقدما) ،على التهجم
عليه داخل مكتبه وتعنيفه ،حيث أغمي
ع��ل��ي��ه ون��ق��ل ف���ي ح��ال��ة ح��رج��ة إلى
المستشفى البلدي بتازة ،قبل ان يتم
إحالته على مصحة خاصة بفاس ،حيث
ظل يرقد ألزيد من أسبوع داخل العناية
المركزة.
وعن أسباب التهجم عليه ،قال رئيس
الجماعة ،ان عاملة النظافة تأتي إلى
المكتب وال تقوم بأعمالها كما ينبغي،
حيث تقضي اليوم داخل المكتب رفقة
المحاسب ،ما دفعه إلى تقديم العديد
من اإلنذارات“ ،السيدة كانت ال تقوم
بعملها كما ينبغي ،قدمت لها عددا من
اإلن����ذارات ..قبل أن أفاجئ منتصف
شهر غشت بالمحاسب الذي يقدم نفسه
كزوجها ،يهاجمني في المكتب حيث
عمد إلى تعنيفي ،فيما تكلفت السيدة
بإغالق الباب ،قبل أن يتدخل عدد من
الموظفين إلنقاذي” ،يقول المتحدث
ذاته .وزاد المتحدث نفسه“ :كيف يمكن
لسيدة تتعرض لتحرش جنسي ألزيد

من ثالث سنوات كما تتدعي ان تلتزم
الصمت على طول هذه المدة” ،مضيفا،
أنها تقدمت بشكاية تعرضها للتحرش
الجنسي بعد يوم واحد على تعنيفه
ب��رف��ق��ة خ��ل��ي��ل��ه��ا ،ال�����ذي ي���دع���ي أنه
زوجها.
وعن التهم التي تؤكد فيها المشتكية،

الخنزير البري يقض مضجع فالحو و ساكنة باب بودير

شهدت الجماعة القروية لباب بودير
ب��اق��ل��ي��م ت���ازة م��ؤخ��را ه��ج��م��ات متكررة
للخنزير البري المعروف محليا بالحلوف
 .ويعتبر الحيوان الفيروسي كابوس
يقض مضجع الساكنة وايضا الفالحين
في الوقت نفسه بسبب اتالفه للحقول
والضيعات  .و يعتبر مدلال م��ن طرف
السلطات والمحمي اداري��ا  ,وقد تضرر
فالحو باب بودير بحيث اتلف الحلوف
ع��دة اشجار اللوز وف��ي قرية تارسلت
التابعة اداري��ا لجماعة باب بودير قام
ب���ات�ل�اف م���غ���روس���ات ال�������ذرة وبعض
المزروعات  .كما تضرر السيد /لحسن
الشايب الساكن بدوار ترسلت بالقرب من
شيكر حيث اتلف الجنزير البري محاصيله
ال��زراع��ي��ة المتمثلة ف��ي غ��ل��ة الطماطم
والنعناع والبطاطس  .هذا اضافة الى
تهديد سالمة الساكنة وايضا زوار الدوار
االنف الذكر نظرا الى كون الحلوف يتناغم
مع التربة المبللة بمجرد السقي ياتي
ليقوم باعادة الحرث مرة ثانية حيث يكون
متعطشا للرطوبة المبللة بشكل كبير نظرا
ال��ى حساسية ج��ل��ده للرطوبة المبللة
واصراره على البحث عن ديدان االرض
والبذور وتهم هجماته فترة شهر غشت

ويغادرها

وسبتمبر ويجتاحها ل��ي�لا
صباحا
الفالحون المتضرون يطالبون الجهات
واالط��راف المسؤولة بالتدخل العاجل
لقنص الحيوان الضار والحد من انتشاره
حفاظا على مورد رزقهم وايضا سالمتهم

الجسدية مما يسببه من متاعب حقيقية
لساكنة القرى  .ولالشارة  ,فان السيد
لحسن الشايب يتضرر سنويا من هجمات
الخنزير البري المتواجد بكثرة بالقرب من
المحمية االيكولوجية لترسلت حيث يوم
باتالف غلة المحصول الفالحي بأكمله

مطالب بافتحاص صفقات مشاريع طرقية بدائرة تاهلة
الزالت مطالب ساكنة دائرة
تاهلة قائمة بشأن التحقيق في
م��ش��اري��ع ال��ب��رن��ام��ج الوطني
الثاني للطرق بالعالم القروي،
التي سبق وأن أعطي انطالقته
زي��ارت��ه سنة  ،2007إذ تبين
للعموم رداءة األشغال بالطريق
الرابطة بين جماعتي الزراردة
والصميعة ،و جماعتي مطماطة
وت��اه��ل��ة ع��ب��ر ع��ي��ن بومساي
واف��ت��ق��اده��ا لمعايير الجودة
واالت���ق���ان ،وذل����ك رغ���م أهمية
الغالف المالي ال��ذي خصص
الن��ج��ازه��ا ،وسبق للعديد من
ساكنة المنطقة أن طالبو عامل
اإلقليم بإيفاد لجنة للتقصي في
المشروع الذي يندرج في إطار
تسريع وت��ي��رة ف��ك العزلة عن
العالم القروي ،والزالت محنة
العديد من ال��دواوي��ر بجماعة

م��ط��م��اط��ة وال���������زراردة وآي���ت
سغروشن مستمرة بعد تهدم
تآكل الطرق وجنباتها والتي
تعد الرابط األوحد الذي تربطهم
بالعالم الخارجي خالل فصل
ال��ش��ت��اء ،وس��ب��ق لساكنة ذات
الجماعة القروية للزراردة أن
طالبت بإيفاد لجنة إقليمية على
األقل للتحقيق في غش انتاب
بناء قنطرة منذ حوالي سنتين
خ���ل���ت ،،ك��م��ا ت��ع��رف الطريق
الرابطة بين الطريق الوطنية
رقم  6وبلدية تاهلة رغم حداثة
إن��ش��اءه��ا ك��ث��رة االنكسارات
والحفر وغياب قنوات تصريف
م��ي��اه األم��ط��ار ،كما تخترقها
العديد من الشعب المائية ،نفس
الحالة م��ن ال��ت��ردي واالتالف
تعرفها الطريق المؤدية إلى سد
ب��اب لوطا بالجماعة القروية

للصميعة ،حيث عادة ما تتوقف
ه���ذه ال��م��ق��اط��ع ال��ط��رق��ي��ة عن
خدماتها خالل فصل الشتاء،
وتطالب العديد م��ن الهيئات
ومعها ساكنة المنطقة بإيفاد
لجن لتقصي الحقائق في شأن
العديد من صفقات الطرق بدائرة

ت���اه���ل���ة وب���ح���ث ال���ت���أخ���ر في
األشغال الجارية في بعض منها
خاصة أن حلول فصل الشتاء
أص��ب��ح وش��ي��ك��ا ح��ي��ث تعاني
العديد من الجماعات الجبلية
بالدائرة ويالت العزلة.

أنه يحضر إلى المكتب في حالة تخدير،
وسكر طافح ،قال“ :كيف يمكنني أن
أكون مدمنا على الخمور وأنا أنتمي
لحزب العدالة والتنمية ألزيد من 12
سنة ..هي مجرد ادع��اءات ال أقل وال
أكثر”.
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غرق شاب بوادي تيطاوين

لقي شخص يبلغ من العمر  21سنة زوال يوم االثنين األخير
مصرعه غرقا بوادي تيطاوين محادي لمركز الجماعة القروية
ألجدير بدائرة أكنول بإقليم تازة
وحسب المعطيات األولية التي استقيناها من عين المكان،
فإن الضحية المنحدر من مدينة الدارالبيضاء وبعد انتهاءه
من عمله كعامل بإحدى المقاوالت العاملة بالطريق
السريع الرابط بين الحسيمة وتازة قصد وادي تيطاوين من
أجل االستحمام فلقي حتفه بعد دقائق معدودة من ولوجه
الوادي رغم المحاوالت العديدة إلنقاذه من طرف مرافقيه.
هذا وقد تم نقل الضحية إلى مستودع األموات بالمستشفى
اإلقليمي ابن باجة بمدينة تازة بعد انتشاله من طرف رجال
الوقاية المدنية.

هيكلة المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية
للجماعات المحلية بالجماعة الحضرية لوادي أمليل
التئم يوم االثنين  04غشت  2014على الساعة الرابعة والنصف
مساءا بمقر الجماعة الحضرية لوادي أمليل الجمع العام التأسيسي
للفرع المحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت
لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل (  )f d tوذلك تحت إشراف أعضاء
من المكتب اإلقليمي بتازة ومن المجلس الوطني وحضور موظفي
وموظفات الجماعة الحضرية لوادي أمليل ،وبعض نقاش معمق بين
أعضاء اللجنة التحضيرية وأعضاء الجمع العام حول مجمل القضايا
والملفات التي تهم الشغيلة الجماعية على وج��ه الخصوص مع
استحضار مشاريع القوانين والمراسيم التي تحضرها الحكومة دون
التشاور مع المركزيات النقابية ،وفي ظل غياب اية حوارات اجتماعية
مركزية أو قطاعية ،وهكذا تم انتخاب مكتب مسير للفرع المحلي من
سبعة أعضاء هم :محمد بوجنفية  -خالد الكواني – مصطفى كوداد
– الحسين الغذير – كنزة كنزة – زبيدة الطاهيري – سميرة الحياني،
وفي األخير اتفق الجمع العام على تكليف المكتب المسير المنتخب
بإعداد ملف مطلبي كأرضية للحوار مع رئاسة المجلس الجماعي مع
التحضير لعقد لقاءات تواصلية حول مجمل القضايا التي تهم شريحة
الموظفين الجماعيين خصوصا في ظل التحضير لمجموعة من القوانين
التنظيمية التي تؤطر التدبير الجماعي  :الجهوية المتقدمة ،القانون
التنظيمي للجماعات ،قانون الوظيفية الجماعية والمؤسسة االجتماعية
لموظفي الجماعات المحلية .
> خالد الكواني
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فرع الرابطة الوطنية
للشرفاء األدارسة
بتازة يحيي
ذكرى وفاة المغفور له
محمد الخامس

تم مؤخرا بمدينة تازة إحياء ذكرى
وفاة الملك الراحل محمد الخامس
طيب الله ث��راه  ,الحفل نظم بهذه
المناسبة بتنسيق مع موالي رضا
بوكرومة رئيس فرع الرابطة الوطنية
للشرفاء األدارس����ة ب��ت��ازة وموالي
أحمد العلوي رئيس مهرجان موالي
ع��ل��ي ال��ش��ري��ف للثقافة والتنمية
بمراكش.
هذا وقد عرف إحياء هذه التظاهرة
الروحية حضورعدد من الشخصيات
المدنية والعسكرية من داخل إقليم
تازة ومن خارجه حيث ألقيت كلمات
معبرة من طرف الظيوف كما تم بهذه
المناسبة تكريم ثلة م��ن الوجوه
ال��ب��ارزة من بينهم النقيب موالي
ال��ول��ي��د ال��ع��ل��وي ع��ن ف��رع الزاوية
العلوية والشريف موالي عمر أحد
قدماء خ��دام األع��ت��اب الشريفة عن
الزاوية اليعقوبية.
وفي األخير تم رفع آي��ات الوالء
واإلخالص والتشبث المكين بالعرش
العلوي المجيد لجاللة الملك محمد
السادس نصره الله وأيده ولألسرة
العلوية الشريفة.

قضايا المجتمع
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مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات يصادق على مشروع ميزانية 2015
ص��ادق مجلس جهة ت��ازة الحسيمة
تاونات باإلجماع على مشروع ميزانية
سنة  2015الذي يعكس التوجه التنموي
واإلش��ع��اع��ي للجهة ،ك��م��ا ص���ادق على
المخطط ال��ج��ه��وي إلع���داد ال��ت��راب في
صيغته النهائية بعد تنقيحه باقتراحات
وإضافات السادة األعضاء وباقي الفاعلين
وذلك في دورته العادية الثالثة برسم هذه
السنة المنعقدة يومه الثالثاء  30شتنبر
 2014بمقر عمالة إقليم تاونات والتي
ت��رأس أشغالها رئيس المجلس السيد
محمد بودرا بحضور والي الجهة السيد
جلول صمصم ،عمال اقاليم الجهة ،أعضاء
المجلس ال��ج��ه��وي ،رؤس���اء المجالس
اإلقليمية وبرلمانيي الجهة إلى جانب
رؤساء وممثلي المصالح الخارجية لقطاع
ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ك��وي��ن وال��ت��ع��ل��ي��م العالي
والفالحة والتجهيز والرياضة والشباب
والتعمير ،كما واكب االجتماع بعض أطر
إدارة ال��م��ج��ل��س و ب��ع��ض أط���ر عمالة
تاونات.
قطاع التعليم والتربية والتكوين
الذي يشكل صلب اهتمامات المجلس ،أخذ
حيزا هاما من الدراسة والنقاش خالل
هذه الدورة التي سلطت الضوء على أهم
النتائج والمؤشرات التي سجلها القطاع
بالجهة ،حيث استعرض السيد مدير
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من
خالل عرضه نتائج ومؤشرات التمدرس
التي سجلت بعض التحسن إال أنها تبقى
غير كافية مقارنة بالمعدل الوطني نتيجة
لوجود إكراهات متعددة تقتضي مضاعفة
الجهود ومساهمة كل الفاعلين والمعنيين
ل��ت��ج��اوزه��ا تنفيذا ل��ت��وص��ي��ات الندوة
الجهوية ح��ول واق���ع وآف���اق النهوض
بالتربية والتكوين بالجهة التي نظمت
ب��م��ب��ادرة م��ن مجلس الجهة شهر ماي

الماضي ،حيث ثمن الجميع هذه الخطوة
التي تعكس وعي المجلس وباقي الفاعلين
بنجاعة المقاربة الجهوية والتشاركية
إلش��ك��ال��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م.وت��ف��اع�لا م���ع هذا
الموضوع تبنى المجلس مقترح السيد
الرئيس والسيد الوالي المتعلق ببلورة
هذه التوصيات على شكل برنامج عمل
سينكب على إعداده األكاديمية الجهوية
ومكتب التكوين المهني والتعليم العالي
بالجهة.
وفيما يخص قطاع الشباب والرياضة
ال���ذي يحظى ه��و اآلخ���ر بعناية وتتبع
المجلس الجهوي ،وبعد متابعة عروض
السادة مناديب القطاع بأقاليم الجهة التي
ت��ن��اول��ت أه��م المنجزات التي تحققت
والمشاريع المبرمجة واإلكراهات المسجلة
على المستوى الجهوي ،خلص المجلس
إل��ى تبني مقترح تنظيم ي��وم دراسي
لتعميق النقاش حول واقع وآفاق الشباب
والرياضة بالجهة في األيام القادمة ،مع
ت��أج��ي��ل النقطة المتعلقة باالستعداد
للموسم الفالحي  2015-2014إلى الدورة
المقبلة في أفق توفر المعطيات المتعلقة
بالتدابير التي اتخذتها الوزارة لضمان
انطالق الموسم الفالحي المقبل.
دائما وانسجاما مع توجهه الداعم
للمجال التنموي وتحسين الخدمات
الصحية بالجهة ،صادق المجلس على
اتفاقية شراكة تهم التأهيل الحضري
لبلدية غفساي بتاونات وأخرى متعلقة
بإحداث دار األمومة بالجماعة القروية
لبني حذيفة بالحسيمة.
رئيس مجلس الجهة الدكتور محمد
بودرا أكد على األهمية التي تكتسيها هذه
ال��دورة باعتبارها دورة إع��داد مشروع
الميزانية الجهوية للسنة المقبلة والذي
يعكس التوجهات التنموية للمجلس

والبعد اإلشعاعي للجهة ومشيرا إلى أن
إدراج قطاع التعليم والتربية والتكوين
والفالحة والشباب والرياضة في أشغال
ه��ذه ال��دورة يعكس االنشغال المتزايد
للمجلس باإلكراهات التي تعيشها هذه
القطاعات على مستوى الجهة وعزمه على
تحسين مؤشرات تنميتها وتطويرها،
ومثمنا المجهودات المبذولة للنهوض
بها بمساندة السيد ال��وال��ي والسادة
العمال ومساهمة الفاعلين القطاعيين
وباقي الشركاء والمعنيين  .مستحضرا
نجاعة المقاربة الجهوية والتشاركية في
معالجة ومالمسة القضايا المطروحة من
خ�ل�ال ت��ن��ظ��ي��م م��ج��م��وع��ة م���ن الندوات
واللقاءات الجهوية التي نظمتها الجهة
حول مجموعة من المجاالت ذات االهتمام
المشترك وباألخص الندوة الجهوية حول
التعليم ال��ت��ي خ��رج��ت بمجموعة من
التوصيات والتي يجب ترجمتها على
شكل خارطة طريق للنهوض بالتعليم
والتربية والتكوين والتكوين المهني

وتنويع العرض الجامعي بالجهة.
السيد والي الجهة وفي تعليقه على
النقاش ال��ذي طبع أشغال ال��دورة ،نوه
بتميز المجلس في التعاطي اإليجابي مع
القضايا ذات األولوية في حجم قضية
التعليم ،مثمنا مضمون ك��ل مداخالت
السادة األعضاء ومؤكدا على ضرورة
انكباب مصالح األكاديمية والتكوين
المهني والجامعة على صياغة برنامج
عمل اعتمادا على التوصيات المنبثقة عن
الندوة الجهوية حول التعليم ،مذكرا بأن
اللجنة المحدثة بموجب ق���رار والئي
والمكلفة بجرد المآثر التاريخية بالجهة
قد باشرت أشغالها تنفيذا لمقرر المجلس
الجهوي في هذا الصدد.
ليختتم المجلس أشغال دورته برفع
برقية والء وإخالص إلى صاحب الجاللة
الملك محمد السادس نصره الله.
مصلحة اإلعالم والتواصل
جهة تازة الحسيمة تاونات

منسقية حزب النهضة والفضيلة بأوالد الشريف في لقاء مع المندوب اإلقليمي
للصحة بتازة
في إطار سياسة االنفتاح والحوار مع
المجتمع المدني والفرقاء االجتماعيين
والسياسيين التي ينهجها حزب النهضة
والفضيلة  ,تم عقد لقاء بين المندوب
اإلقليمي لوزارة الصحة بتازة والمنسقية
المحلية لحزب النهضة ألوالد الشريف
ب��ح��ض��ور ع��م��رو ف��ح��ش��وش المنسق
الجهوي للحزب حيث تمت مناقشة ثلة
م��ن ال��ن��ق��ط ال��ت��ي ج����اءت ع��ل��ى الشكل
التالي:

 1ت��زوي��د ال��م��رك��ز ال��ص��ح��ي ألوالدالشريف بالماء الصالح للشرب
 2تعيين ممرض إضافي على االقلبالمركز الصحي
 3دعم باألدوية الموسمية 4ت��ش��غ��ي��ل ق���اع���ة ل��ل��ع�لاج ب����دوارالصخيرات
 5بناء سكن وظيفي 6دعم الصحة المدرسية 7-دعم أنشطة التوعية والتحسيس

انتخاب يوسف بوزيان مندوبا للمنظمة
الكشاف الجوال بتازة

تعزيزا للدور الدي تلعبه
ال��ق��ط��اع��ات و المنظمات
الموازية للحزب ،وال سيما
ال��ش��ب��اب��ي��ة م��ن��ه��ا ،وتحت
إش����راف أع��ض��اء المكتب
االقليمي لحزب التقدم و
االش��ت��راك��ي��ة ،عقد الجمع
ال���ع���ام ال���ع���ادي لمنظمة
الكشاف الجوال فرع تازة
لتجديد المكتب ودلك يوم
السبت  4أك��ت��وي��ر 2014
بالمقر اإلقليمي للحزب،
ح���ض���ره ع����دد م���ن شباب
الحزب و المنظمة.
حيت تميز بتالوة الفاتحة
ترحما علي روح الحاج ادريس المنصور والد عبد الرزاق و عمر المنصور عضوا
الكتابة االقليمة للحزب.
بعد دلك تناول الكلمة عزيز ستيتو الدي دكر بخصوصية العمل الكشفي المبنية
علي روح التطوع و خدمة المجتمع مع التأكيد علي مبادئ الحركة الكشفية عالميا
التي تعتبر قاسما مشتركا بين جميع التنظيمات الكشفية.
وفي اخر الجمع تم انتخاب القائد يوسف بوزيان مندوبا لفرع المنظمة محليا
طبقا لمقتضيات القانون االساسي للمنظمة.
> اسماء لزعر
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خصوصا لدى التالميذ
وعليه فقد تم االتفاق على ما يلي:
 إخبار الحاضرين من طرف المندوباإلقليمي للصحة على أنه تم وضع الطلب
لدى المصالح المعنية من أجل تزويد
المركز الصحي بالماء.
 مراسلة رئيس الجماعة القرويةألوالد الشريف لتوفير عنصري حراسة
في إطار اتفاقية شراكة بين الجماعات
المحلية والمندوبية.

 تدارس االتفاقية المتعلقة بإعادةتشغيل قاعة العالجات بالصخيرات
 ت���دارس إمكانية إص�ل�اح السكنالوظيفي الموجود بالمركز الصحي (
خارج األسوار)
كما تمت بهذه المناسبة التطرق
لبعض النقط المتعلقة بدعم الولوج
ل��ل��ع�لاج��ات ال��ص��ح��ي��ة بالمستشفى
خصوصا المستعجالت والتقليص من
االج�������راءات ال��م��ت��ع��ل��ق��ة بالفحوصات

الخارجية واآلجال والمواعيد الخاصة
ب��ه��ا وال���ح���د م���ن ب��ع��ض الممارسات
الالأخالقية داخل المستشفى.
هذا وتعتزم المنسقية المحلية لحزب
النهضة والفضيلة ب����أوالد الشريف
االستمرار في عقد لقاءات مماثلة مع
رئيس جائرة ت��ازة والمدير اإلقليمي
للمكتب ال��وط��ن��ي للكهرباء والمدير
اإلقليمي للتجهيز والنائب اإلقليمي
للتعليم والمدير اإلقليمي للفالحة,

مكتب جديد لالتحاد الرياضي التازي لكرة اليد
ان��ع��ق��د م���ؤخ���را ب��م��ق��ر دار
ال��ش��ب��اب ب��ت��ازة الجمع العام
ال����ع����ادي ل��ج��م��ع��ي��ة االت���ح���اد
الرياضي التازي لكرة اليد وذلك
ل��ت��ج��دي��د ال��م��ك��ت��ب المسير
الجديد.
وبعد قراءة التقريرين المالي
واألدبي والمصادقة عليهما تم
انتخاب المكتب المسير الجديد
الذي جاء على الشكل التالي:
الرئيس  :أحمد الخطابي –
ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س  :عبدالغني
س�لاس��ي – ال��ك��ات��ب ال���ع���ام :
اشعايبي عامر أمين المال :
عبدالله الحراق – نائب الكاتب
ال����ع����ام  :م��ح��م��د ش���وق���ي بن
عبدالجليل – المستشارون :
حفيظة الزاهر و عبدالسالم
عبدالنبي
ومن خالل برنامجها السنوي
أكدت جمعية االتحاد الرياضي
التازي لكرة اليد على تأطير
وتكوين الفآت الصغرى ذكورا
وإن����اث����ا م���ع ت��وس��ي��ع قاعدة

ثقافة وفنون
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من المستفيد يا قوم؟؟؟
العنف ليس ظاهرة جديدة بالجامعة
المغربية ،فمن ص���راع جبهة الطلبة
التقدميين ضد النظام نهاية الستينيات
وبداية سبعينيات القرن الماضي إلى
حظر االت��ح��اد الوطني لطلبة المغرب
واعتقال وتعذيب رموزه وقادته ( المؤتمر
الخامس عشر ) بسبب المواقف العدمية
من القضية الوطنية ( قضية استرجاع
الصحراء المغربية أي وادي الذهب
والساقية الحمراء منذ سنة )1974
والتي راجعت على إثرها مجموعة من
مناضلي « إل��ى األم��ام « مواقفها بعد
تضحيات جسيمة لم تسجل بدورها أية
مكاسب تذكر لصالح الشعب والوطن
حتى ال نقول إنها تضحيات مجانية ،وال
ننس ص��راع الفصائل اليسارية فيما
بينها ( نشير إلى جهة طالبية كانت وال
زالت تسمي نفسها « جذرية « ضد من
تصفهم ب» اإلصالحيين « أو « الملكيين
« أحيانا ولم يسلم من ذلك حتى فصيل
التقدم واالشتراكية ال��ذي أطلق عليه
الحزب الشيوعي الملكي !!!! ) وصراع
تلك الفصائل مع التيار اإلسالمي منذ
أواسط ثمانينيات القرن الماضي ،لكن
في كل مرة كان يتم « لجم» العنف أو
تركه يتمدد لفترة محدودة متحكم فيها
وإلى أن يتم تبين الخيط األبيض من
األسود في المشهد ،تجد الجهات األمنية
م��ب��ررا ك��اف��ي��ا للتدخل وج��م��ع وضرب
ال��ج��م��ي��ع  /اع��ت��ق��االت  /ت��ح��ق��ي��ق��ات /
محاكمات يستوي في ذلك المتطرف مع
المعتدل /اإلسالمي مع اليساري وال
يتوهمن أحد أو تيار ما أنه سيطر على
الجامعة أو أحكم قبضته عليها ،ألن ذلك

يعد في أبسط تصوربشري نكتة سخيفة
ال تقنع حتى األطفال الصغار ....جميع
أعمال العنف بين الطلبة تعطي مبررا
كافيا لإلجهاز على الجامعة باعتبارها
مؤسسة للتعليم والتكوين والتثقيف
والبحث واإلب��داع أوال وقبل كل شيء
فمن التسوير إلى إنزال الحرس الجامعي
إلى مختلف تخريجات اإلصالح وإصالح
اإلص�لاح ....وت���ردي البحث الجامعي
والعطاء الفكري والعلمي بموازاة مع
ظواهراالكتظاظ وقلة المردودية وهزال
الشهادات ....العنف غير مقبول من أي
ط��رف ك��ان ومهما ك��ان��ت م��ب��ررات��ه وال
يسعنا بالمناسبة إال أن نقدم تعازينا
ال���ح���ارة ألس����رة ال��ف��ق��ي��د ع��ب��د الرحيم
الحسناوي رحمه الله الذي راح ضحية
صراعات ال تسمن وال تغني من جوع كما
راح قبله شباب في زهرة أعمارهم كابن
العيسى أيت الجيد مثال في التسعينيات
....مثل هؤالء كانوا دائما وقودا لمختلف
التيارات مع األسف الشديد وللسياسة
السياسوية التي ال يمكن أن تقدم شيئا
للطالب الجامعي وال للوطن بكل وضوح
....عشنا ألوانا وأشكاال من السجاالت
في الجامعة ( ال ننفي أنها كانت مفيدة
أي��ض��ا حينما تلتزم ب��ق��واع��د الحوار
السلمي واإلقناع واالقتناع )بين مختلف
الفصائل ( يوم أن كانت الفصائل بلون
ال��ي��س��ار ) وحينما تصل أح��ي��ان��ا إلى
التهجمات وأشكال العنف المتبادل فهي
ال تستهدف في سياق طفولي مضحك إال
تصفية التيار اآلخر واجتثاثه ومن ثمة
إعالن الحرم الجامعي « منطقة محررة
« أو « مؤممة « من طرف نفس التيار إيه

والله ...ورغ��م مشاركتنا بشكل ما في
الحياة الطالبية ونضاالت الطلبة ،فقد
كان كثير منا يرثي لمثل هذه الممارسات
وال��ح��ال أن��ه��ا تخطئ ال��ح��س��اب دائما
وت��خ��ل��ط ب��ي��ن ال��ت��ن��اق��ض��ات الرئيسة
والثانوية والتافهة جميعا  ...الجامعات
في كل أنحاء العالم ظلت تمثل « البؤر
الثورية « دائما ،وعلى طرفي نقيض مع
السلطات الحاكمة سواء كانت مستبدة
أو دي��م��ق��راط��ي��ة أو ت���رف���ع شعارات
االشتراكية والديمقراطية الشعبية ،كما
أن ال��س��ل��ط��ات ظ��ل��ت ت��وظ��ف مختلف
الوسائل واألساليب المباشرة والناعمة
معا من أجل احتواء الجامعة وتطويعها،
وال يفهم م��ن ه��ذا ال��ك�لام أن��ن��ي أثمن
العنف ،معاذ الله ،فهذا األخير لم يكن
حبيس الجامعة المغربية وحدها سواء
بين فصائل الطلبة أو ضد السلطة ،لقد
حدث أن نزل الطلبة إلى الشوارع في
فرنسا ( ماي  )1968عبر احتجاجات
عارمة وشكلوا نموذجا ثوريا لباقي
الطلبة في أوربا وأمريكا ومختلف بقاع
المعمور ،ورغم انفجار لحظات عنف
بالغة الشراسة والقسوة حينذاك سواء
من طرف قوات األمن أو الطلبة ( دعا
الفيلسوف جان بول سارتر إلى تدمير
ال���ج���ام���ع���ة ل���ي���س ب��ال��ف��ه��م المعرفي
والحضاري ولكن باعتبارها رمز السلطة
الحاكمة ) فإن هذا الشكل من العنف أدى
إل��ى إزاح���ة ال��ج��ن��رال دي��ج��ول وإدخال
إصالحات أساسية على نظام الجامعات
الفرنسية ،وأك��ث��ر م��ن ه��ذا ف��إن��ه أفرز
تيارات سياسية وثقافية طرحت أسئلة
المرحلة المقلقة ( أح���زاب البيئة أو

تـازة بيـن القرنيـن  15و 20الوظائـف واألدوار

صدر عن منشورات ومضة
بطنجة كتاب جديد لإلعالمي
وال��ب��اح��ث األس��ت��اذ ع��ب��د اإلله
بسكمار في محور « تازة بين
القرنين  15و – 20الوظائف
والـأدوار « -عبر  153صفحة
من القطع المتوسط ،ويشمل
الكتاب  16فصال إضافة إلى
مقدمة عامة وإطاللة على مصادر
تاريخ تازة وممرها االستراتيجي
الرابط بين شرق البالد وغربها،
وأخ�����ي�����را م���ل���ح���ق بالصور
والخرائط المرتبطة بموضوع
ال��ك��ت��اب ،ويعتبرهذا المؤلف
األول من نوعه في مجال التأريخ
لتازة وأحوازها عبر التعريف
بالمنطقة ومختلف األحداث
والمحطات التي شهدتها وال
سيما خالل الفترة المدروسة،
وذل���ك بعد فترة م��ن التخبط
المتعدد األبعاد في هذا المجال
تم االقتصار خاللها على بعض
أع��ل�ام ال��ن��اح��ي��ة والمذكرات

الشخصية والمعالم التاريخية
 ،كما يسجل الكتاب األدوار
والوظائف العسكرية والتجارية
والثقافية والدينية التي ارتبطت
بممر تازة وحوض إيناون مع
التركيز على الحاضرة وعالقاتها
بمحيطها وت��أث��ي��ر ذل��ك على
م��ج��ري��ات األح����داث ف��ي البالد
المغربية منذ عصر الوطاسيين
وحتى نهاية القرن العشرين ....
وما طبع هذه األدوار من شد
وجذب وإيجاب وسلب ( ثورات
 انتفاضات – صعود دول –مواكب حجيج – حركات ومواقع
عسكرية – مشاركات في الفقه
والتصوف .)....والمؤلف هو
الثاني للكاتب عبد اإلله بسكمار
بعد إصداره لرواية « قبة السوق
« التي نال عليها جائزة تازة
الوطنية لإلبداع العربي سنة
 2008بشراكة بين وزارة الثقافة
وجمعية أص��دق��اء ت��ازة وكلية
اآلداب جامعة محمد بن عبد الله

بفاس .....كما عمل األستاذ عبد
اإلل���ه بسكمار ف��ي الصحافة
اليومية مراسال ومبدعا وناقدا
وكاتب رأي ( االتحاد االشتراكي
 /العلم الثقافي  /المنعطف /
البيان الثقافي  /الصحيفة /
ال��ن��ش��رة  /ال��ق��دس ال��ع��رب��ي /

الخضر  /ازدهار تيار البنيوية في األدب
وعلم االجتماع واألنتروبولوجيا وتفكيك
األن��س��اق واالبيستيمولوجيا وتيار
ماركيوز ومدرسة فرانكفورت  )...هذا
وق��ل��م��ا سمعنا ع��ن ع��ن��ف ب��ي��ن الطلبة
أنفسهم أو بين فصائلهم إال في النادر
األقل ....قد ال يكون هنا محل للمقارنة،
فمؤسساتنا ولله الحمد تحتل رتبا
مرموقة في أسفل سلم جامعات العالم،
وب��دل النضال األفقي من اجل إصالح
فعلي ورق��ي حقيقي بالبحث العلمي

األح����داث المغربية  /صوت
الناس  /المساء /أخبار اليوم
) ونشط في عدد من جمعيات
المجتمع المدني وه��و عضو
م��ؤس��س ل��ف��رع ات���ح���اد كتاب
ال��م��غ��رب وال���ن���ادي���ي التازي
للصحافة.

المنسي إصدار جديد للفنان المسرحي محمد بلهيسي

الممارسين كما تعهدت الجمعية
كذلك باالرتقاء بلعبة كرة اليد
بالمدينة واإلقليم وإعطاءها
إشعاعا على المستوى الوطني
من خالل المشاركة في البطولة
الوطنية لكرة اليد بالقسم األول
إناثا وذك���ورا والمشاركة في
إقصائيات عيد العرش كذلك

وفي إطار الشراكة المبرمة بين
النادي وثانوية سيدي عزوز
ب��ت��ازة ال��ع��ل��ي��ا س���وف يساهم
النادي في إعداد وتكوين فرق
ثانوية سيدي عزوز لكرة اليد
ذكورا وإناثا.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن
جمعية االتحاد الرياضي التازي

لكرة اليد تأسس سنة 2006
وتعاقب على تسييره كل من
ع��ب��دال��ك��ري��م زروال وأحمد
الخطابي كما أن الفريق ينشط
حاليا بالقسم الوطني األول وله
ف��ري��ق ل��ل��ك��ب��ار ذك����ورا وفريق
للسيدات بالقسم األول وفريق
الفتيان والصغار.

صدر مؤخرا للفنان المسرحي
محمد بلهيسي عن منشورات
«ومضة» مسرحية زجلية بعنوان
«المنسي» و يقع الكتاب الصادر
بدعم من الفرع الجهوي التحاد
كتاب المغرب بتازة في 154
صفحة من الحجم المتوسط،
بطبعة أنيقة و بتصميم فني
متميز لغالفه من توقيع الفنان
ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي ال��م��غ��رب��ي محمد
الشريفي.
و تعالج المسرحية الدرامية
واق���ع التخلف ال��ف��ك��ري الذي
يهيمن على الفكر العربي مبرزة
بين فصولها جانب الضعف في
ع��ق��ل��ي��ة ب���ع���ض ال���ش���ع���وب و
ت��ض��رع��ه��ا ب���األض���رح���ة و ما

تحضى به هذه من االخيرة من
تقديس سواء لدى المشرفين أو
الزوار مع نبشها في الرواسب
الخاصة باألضرحة الراسخة
في ذاكرة المجتمع وفي جذوره
الضاربة.
كما يضم الكتاب مجموعة
م����ن ال����ش����ه����ادات و ال�����رؤى
المتقاطعة حول تجربة محمد
بلهيسي ،كـ «محمد بلهيسي و
نوستالجيا اإلخراج المسرحي
ال��ج��م��ي��ل ل��ل��م��س��رح البديل»
للدكتور عبد الرحمان بن زيدان
و «م��س��رح بلهيسي و ثقافة
سبعينات ال��ق��رن العشرين»
للدكتور رشيد بناني و «محمد
بلهيسي بين ذاكرة المسرح و

م���س���رح ال�����ذاك�����رة» للدكتور
مصطفى رمضاني و «محمد
بلهيسي بين حياة المسرح و

مسرح الحياة لألستاذة بديعة
الراضي.
> ف.عادل

وال��ج��ام��ع��ي وتحسين ظ���روف الطلب
والتحصيل يفضل البعض النضال
العمودي عبر افتعال معارك مشبوهة
تصل إلى حد العنف وإزهاق األرواح .....
والعنف مرة أخرى مدان من أي طرف
كان .....فما المستفيد ؟....وما الغاية ؟
وإذا ك��ان ال��س��ؤال م��ن ح��ق المواطن
البسيط فاألجدر أن يطرحه المعنيون
أنفسهم من إط��ارات طالبية وأساتذة
ومسؤولين بمختلف مستوياتهم ....
> عبد اإلله بسكمار

مؤلفات تازية بالمعرض الجهوي
للكتاب بجرسيف
تنظم وزارة الثقافة  /المندوبية الجهوية بتازة الدورة الثالثة
للمعرض الجهوي للكتاب بمدينة جرسيف بين  17أكتوبر و23
منه ،وذلك في إطار تقريب الكتاب من عموم المواطنين وجعل
القراءة سلوكا يوميا للمواطن المغربي ،ودعما منه للناشرين
والكتبيين المغاربة ،باإلضافة إلى التعريف بآخر اإلصدارات
...
هذا وستشارك في المعرض دور نشر وطنية وعربية ،كما سيتم
عرض نسخ من آخر اإلصدارات على صعيد الجهة ،ومن أبرزها
 :كتاب « تازة بين القرنين  15و - 20وظائف وأدوار  »-لألستاذ
عبد اإلله بسكمار  « /ذخيرة األندلس « لألستاذ امحمد الزروالي
 « /المنسي « لألستاذ محمد بلهيسي  « /المقاومة المسلحة بتازة
نموذج قبيلة البرانس  « 1956 / 1914لألستاذ عبد السالم انويكة
 « /ذاكرة بقلب مفتوح» لألستاذ عمر الصديقي ....مع قراءات
مواكبة لها ....
إطاللة ممتعة ومفيدة للجميع ....دعمكم للكتاب تحفيز للتقدم
والرقي وبناء المستقبل المشرق  .....عيدكم مبارك ميمون أيها
األحبة وكل عيد وأنتم متألقون .....

الباحث محمد العلوي الباهي يستعد
إلصدار كتاب جديد
يستعد الباحث َمحمد العلوي الباهي إلصدار كتاب جديد قائم
على استحضار الماضي من خالل بعض الشخصيات و الفعاليات
و األح��داث المرتبطة بتازة معززة بالصور ،و مما قد يرد في
اإلصدار الجديد ،التطرق لبعض األنشطة الجمعوية الجادة التي
شهدتها تازة منذ بداية الستينات ( )1963و ذلك من خالل «نادي
أصدقاء اليونسكو بتازة « الذي تألف مكتبه أنذاك من السادة و
السيدات  :محمد الخصاصي  -رئيسا ،زوبيدة العدال  -منتدبة،
عبد اللطيف بناني  -كاتبا عاما...و آخرون ،و استضافته في
أبريل  1986لتظاهرة ثقافية لنوادي اليونسكو في المغرب بتازة
تحت موضوع «المدارس المنتسبة لنوادي اليونسكو» وذلك
برئاسة الدكتور محمد الفاسي (الوزير) الرئيس الشرفي لنوادي
اليونسكو بالمغرب؛ الذي يظهر في الصورة بجلبابه األبيض إلى
جانب كل من زبيدة العدال ( )1و محمد َأفود-عامل إقليم تازة ()2
و عبد اللطيف بناني ( )3والسيد الهزاط ( )4و آخرون.
حري بالذكر ،أنه صدر للباحث في الحضارة اإلسالمية أيضا،
«إملشيل ويطو» سنة  1996و «الالعب الدولي الممتاز» سنة 1987
و «المرأة المغربية عبر التاريخ» سنة  1988و «علماء تازة و
مجالسهم العلمية» سنة  2004و «الدكتور عبد الهادي التازي في
تاريخ تازة» سنة  ،2014باإلضافة إلى عدة مقاالت.
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alhadathatazi@gmail.com

حدود التناغم بين البعدين:
الفردي والتاريخي قراءة في كتاب « تقاسيم عبر الذاكرة « لبوشتى بن الطالب
> عبد اإلله بسكمار *
السيرة الذاتية لون أدبي رفيع ،يقدم جانبا
أو مرحلة  /مراحل من حياة الكاتب والمبدع،
بتفاعل مع بعض األح��داث والمواقف ذات
الطابع العام ،وفضال عن ذلك فالسيرة الذاتية
تشكل منبعا خصبا للمبدعين على صعيد
المادة الحكائية ال سيما في مجالي القصة
والرواية ،المدلول المبسط لهذا اللون األدبي
الذي ما زال يستقطب مزيدا من القراء عبر
العالم المتحضر ،يتلخص في أن الكاتب
يتحدث عن نفسه بضمير المتكلم ( دون نفي
إمكانية حضور الضمائر األخ��رى خاصة
الغائب ) ،ويقدم أحداثا ووقائع حقيقية بأكثر
ما يمكن من التجرد والصدق ،وإن كانت تلك
الوقائع تخضع دائما لمكر الذاكرة وتنميط
الجوانب الوجدانية والعاطفية المكبوتة في
دواخلنا ،ألن الذاكرة البشرية نفسها تفرز
وتميز وتنتقي ،من هنا صعوبة كتابة سيرة
ذاتية مستوفية لكل األحداث والمواقف التي
أثرت على كاتبها أثناء حياته التي عاشها
على ه��ذه األرض ،وأب��رز م�ح��ددات السيرة
الذاتية أن الشخصية األساس في الحكي هي
نفسها في الحياة والكتابة ،أي أن مكر اللون
األدب��ي يفترض أن يعبر عن تماه تام بين
الكاتب وضمير المتكلم وبطل السيرة الذاتية،
ونؤكد هنا أيضا على الفرق الواضح الموجود
بين ال�م��ذك��رات  mémoiresال�ت��ي تخص
المشاهير في عوالم االجتماع والسياسة
والفكروترتبط بالتواريخ واأليام أحيانا ،وبما
هي إطار عام لألحداث والمواقف والفضاءات
وال� �ت� �ف ��اع�ل�ات وب� �ي ��ن ال� �س� �ي ��رة ال ��ذات� �ي ��ة
 Autobiographieالتي ترتبط أكثر بما هو
شخصي وفردي ،ولعل المحدد األساس للسيرة
الذاتية هو مايسمى بالميثاق األتوبيوغرافي
 le Pacte autobiographiqueوالذي يتضح
للقارئ من خالل مؤشرات هامة كتوصيف
العنوان وعتبات الكتابة وخطاب المقدمات
 (.....كما حدد كل ذلك الباحث فيلبب لوجون
) كذلك يصح التمييز دائما بين الرواية /
السير ذاتية والسيرة الذاتية فاألولى غير
الثانية وم �ح��دد التمييز هنا حجم البعد
الخيالي المتصورمع ما حدث فعال وأثر على
الكاتب (حكي استعادي في السيرة الذاتية
أي يعود دائما إلى ماضي الشخصية وتفاعلها
م��ع األح ��داث ذات الطبيعة الخاصة ) ،إذ

المعروف أن السيرة الذاتية أكثر إخالصا
للحقيقة المحددة ،ودائما يعد الميثاق الذي
ذكرناه المعيار األهم في تمييز هذه عن تلك
 .طبعا كل هذا ال ينفي مرونة النص األدبي
وتداخل األشكال واألجناس مثلما هو معروف
عن الظاهرة األدبية التي هي جماع ما هو
سياسي واجتماعي وثقافي ونفسي ولغوي
....والمعروف أن جنس السيرة الذاتية حديث
الميالد وغربي النشأة ( هناك أشكال سير
ذات�ي��ة ف��ي ال�ت��راث العربي كالتعريف بابن
خلدون واالعتبار ألسامة بن منقذ مثال ) وهذا
الجنس األدبي استفاد من إنجازات الرواية
الحديثة بمختلف اتجاهاتها الموضوعية
والفنية ...وهناك معالم مضيئة في هذا المجال
شرقا وغربا « اعترافات « جان جاك روسو »،
م�ح�م��د ال�ن�ح�ي��ل « ل �ي �ش��ار ك �م��ال  »،دافيد
كوبريفيلد» لديكنز »،طفولتي « لمكسيم غوركي
 »،مدار الجدي « لهنري ميلر  »،مذكرات لص
« لجان جينيه « رومان من خالل بوالنسكي
« ل �ل �م �خ��رج ال �ب��ول��ون��ي ال �ف��رن �س��ي روم���ان
بوالنسكي ...وفي األدب العربي المعاصر «
األيام « لطه حسين « حياتي « ألحمد أمين «
« معي « للعقاد « في الطفولة « لعبد المجيد
بن جلون « الخبز الحافي « لمحمد شكري ...
لماذا قدمت كتاب صديقنا األعز القاص بوشتى
بن الطالب « تقاسيم عبر الذاكرة « بالحديث
عن السيرة الذاتية ؟ ببساطة ألن صاحبها
أرادها كذلك وبما يستوجب األمر من تنصيص
على الميثاق ،وتحديد التداخل بين ما ينتمي
لحقل التاريخ أو المذكرات أو المخيال الفني
وما له صلة فعال بالسيرة الذاتية ،وتالفيف
العمل تؤكد هذا االنتماء كتابة ولغة واستدعاء
للذاكرة  ،ومنها تطابق الشخصية مع الكاتب
( ضمير المتكلم ) وعنوان العمل إياه ..ثم
الهيمنة شبه الكلية لضمير المتكلم ....يقدم
األخ بن الطالب مشاهد متنوعة لحياة طفل
ق� ��روي ب ��أح ��واز م��دي �ن��ة ت� ��ازة ( الحاضرة
المتوسطة والتي يغلب على إقليمها الطابع
القروي والواقعة على الممر االستراتيجي
الرابط بين شرق المغرب وغربه ) وبالضبط
قرية « جعونة « على بعد  5كيلومترات من
المدار الحضري شرقا ،والتي يقطنها 300
نفر يشتغلون ف��ي ف�لاح��ة معاشية ورعي
متواضع يسدان بالكاد الحاجات اليومية
ل�ه��ؤالء ال�ن��اس البسطاء وخ�ل�ال السنوات
الخصبة دون العجاف ،نلتقي مع صاحب

ال�س�ي��رة ال�م��روي��ة بضمير المتكلم وه��و ال
يتجاوز الرابعة أو الخامسة من عمره حين
تيقن من وجوده الحسي «عبر أحزمة مدينة
تازة  ،...في كوخ ترابي متهالك ،يحمل فوق
أسقفه سنين من التخلف والفقر والحاجة .
حيطانه خالية من الكساء ،وفوقه مدت عيدان
متهالكة ،تحولت مع مرور السنين إلى غذاء
للحشرات الصغيرة ،وملجأ للقراديات الدقيقة،
وللخفاشيات الليلية ،يحمل م��ا يكفي من
األوجاع واآلالم ،خيوط من القتامة والعزلة
تغلفه من الخارج  »...ص.... 2على هذا النحو
يسترسل الحكي بتلقائية موجعة مفجعة ال
تزويق فيها وال تنميق باستثناء ما تفرضه
ال�ض��رورة الفنية واعتبارات اللغة األدبية
أحيانا ...تتوالى مشاهد السيرة الذاتية إذن
وبالعينين الالقطتين لطفل موزع بين النشل
في الحقول وضربات فقيه المسيد وأب مكافح
حاضن البنه وب��ارع في الحكي هو اآلخ��ر (
الحجايات ) وليس غريبا أن تستهل السيرة
بانتشال طفلين وسط األوح��ال وبقايا كوخ
تهدم نتيجة السيول الجارفة ،وقد تم إنقاذهما
بمعجزة بعد نقلهما على متن ال��دواب إلى
المدينة ،ورغم أن الكتاب وضع أصال كسيرة
ذاتية فإن هناك تعددا لمصادر الحكي كاألم (
تخبر ع��ن عمليات المجاهدين م��ن جيش
التحرير وخوف ساكنة ال��دوار من االنتقام
الرهيب للفرنسيين وتطلعه على مراحل من
الكفاح الوطني من أجل االستقالل حتى تحقق
هذا األخير بعودة الملك الشرعي إلى وطنه )
واألب ( الحجايات  +قتل األبرياء الذين ال ناقة

لهم وال جمل بشبهة الخيانة وباسم جيش
ال�ت�ح��ري��ر  )....إض��اف��ة إل ��ى ن���ادل وبعض
األصدقاء ،هكذا يلتقي العام بماهو خاص في
هذه السيرة بل يقدم لنا الكاتب مشاهد مثيرة
عن جوانب من الرأسمال الرمزي للمنطقة ك
« حاكوزة « ( طقس شعبي مغربي يرتبط
بليالي الشتاء والموسم الفالحي والفواكه
ال�ج��اف��ة ) وت�ق��ال�ي��د ال���زواج ف��ي ال�ق��ري��ة و»
التبوريدة « ( رقصة جماعية حربية تميزت
بها قبائل غياثة المحيطة بمدينة تازة ) الحياة
الجماعية ونواتها األسرة الممتدة وما طبعها
عبر الماضي القريب من تكافل وتضامن بين
الجميع قبل أن تهب رياح العولمة العاتية..
المتوحشة  ...نعرج على المدرسة بالطبع التي
شكلت منعطفا حاسما ف��ي ح�ي��اة صاحب
السيرة بما طبعها من قمع وانفتاح ومنغصات
( الرسوب في القسم الخامس ابتدائي ثم
االنتقال للدراسة في مدينة ت��ازة  /أشكال
اإلهانات والتعديات في المدينة )....تتراوح
حركية السيرة الذاتية « تقاسيم عبر الذاكرة
« بين الوصف والسرد وقليل من الحوار وهي
األرض� �ي ��ة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ل�ل�م�ت��ن ال �س �ي��ر ذاتي
باعتبارحضور نفس التقنيات القصصية
والروائية لتبطيء الزمن تارة أو تسريعه تارة
أخرى وفقا لسياق المقام ،غيرأن الكاتب توفق
أكثر في مجال وصف األماكن والشخوص بما
طبعه من تلقائية وواقعية تنم عن حساسية
فذة في التفاعل مع واقع صعب مرير اجتمع
عبره الفقر والحرمان والتهميش واالستغالل
لنستدل على ذلك من هذا المقطع في وصف
األم « ثوب والدتي رث ،قدماها حافيتان ،فارغ
بطنها من األكل ،ال تهدأ ....اليوم كله تمضيه
في صراع وعراك مع أطفال آخرين في سني،
حول ما كنت أتعرض له من لكم وركل وضرب،
وكان غالبا ما يؤدي بها الحال ،إلى التراشق
بالعصي والحجارة مع أمهاتهم ،أو يكتفين
في بعض األحيان بالتنابز باأللقاب « ص
....10أما المكان فتؤثثه « حيطان المسيد الذي
تخرج منه أحجار حادة ،تؤلمنا في ظهورنا،
وف��ي أعمدتنا الفقرية وق��ت الجلوس ،أما
مؤخراتنا فغالبا ما كانت تستقر في حفر
ونتوءات ارضيته  »....ص  14تنساب الكتابة
السير /ذاتية في عفوية مستمرة تحفر في
الماضي المتصل بالحاضر ،يؤثثها المنسيون
كالصالحي والزاهروعبد الرزاق وعبد الرحمان
( أصبح عبد ال ��رزاق ضابطا متخرجا من

أكاديمية مكناس وعبد الرحمان مدرسا في
اإلعدادي قبل أن يتنكرفي زي إنسان آخر ال
عالقة له بالماضي ) والقائد الخائن الذي
اغتيل عشية االستقالل والمهندس الذي صمم
مدرسة القرية بعيد االستقالل ،المنظومة
التعليمية القمعية تجاه فتى ب��دوي فقير
وب��ائ��س ،ح��رم م��ن أب�س��ط حقوقه البشرية
والبيولوجية مثلما يصوره األخ بوشتى عبر
اإلقصاء الممنهج من اإلطعام المدرسي وهو
الفتى القادم من قرية فقيرة باألحواز وسط
مناخ من الضياع الذي يصل حدود التشرد
ودون أي معين أو سند كيفما كان نوعه .....
يتفاعل الزمان والمكان مع انتفاضة الطلبة
وال�ت�لام�ي��ذ ض��د ال��وض��ع ال�ق��ائ��م ف��ي بداية
سبعينيات القرن الماضي ....مع المحاولتين
االنقالبيتن اللتين استهدفتا الملك الحسن
الثاني ( 10يوليوز  1971بالصخيرات و16
غشت  1972في محاولة إسقاط وتفجيرالطائرة
الملكية القادمة من فرنسا من طرف أوفقير
وأعوانه ) المسيرة الخضراء ومصرع القائد
التقدمي المغربي عمر ب��ن جلون ...بلوى
الحشيش  /العشبة الخضراء ....رحيل الزاهر
عميد العائلة الممتدة والذي يؤذن بهبوب رياح
العولمة الملعونة القادمة بكل فردانيتها
الكاسحة وعالقاتها األنانية وقيمها المادية
المتوحشة .....وقبل هذا وذاك أهل القرية
الذين طواهم الزمن فيما ط��وى وأصبحوا
مجرد ذكريات ت��روى أوف��ي أو فق الظروف
حكايات تكتب ويدون بعضها كما فعل أخونا
في سيرته هذه لتكون نبراسا وشاهدا على
بطولة األب��ري��اء والبسطاء ....ع �ل��ى صراع
اإلنسان من أجل تحقيق إنسانيته ولو في
حدها األدنى ،على نضال سيزيفي في أفق غد
أفضل حيث تنغلق السرية الذاتية على مكتب
بيروقراطي بالعاصمة الرباط ورمزية اإلخفاق
في البكالوريا عبر الباب المسدود أمام أي
ارت�ق��اء اجتماعي أو إنقاذ الوضع حتى...
وتستمر السيرة الذاتية مع ذلك خارج الكتابة
واألرقام والحروف والكلمات ....نضاال وكدحا
وص��وال إل��ى األف��ق الجدير ب��اإلن�س��ان وهو
الجدير أيضا بأخينا الكريم األستاذ بوشتى
 ....كل هذه اإلضاءة ال تغني عن االطالع على
ه��ذا العمل ال�ف��ذ الصاعد م��ن أح��واز تازة
ورحيقها السري ومعه أصوات المغرب العميق
 ....تازة  /غشت .•2014
* كاتب  /ناشط مدني

مغارة فريواطو باقليم تازة عنوان حقيقي ألنشطة االستغوار بالمغرب
> عبد السالم انويكً ة
الحديث ع��ن االس��ت��غ��وار ف��ي المغرب ال يزال
خجوال ،بل ال ت��زال سلطة ه��ذا النشاط البشري
الرياضي والترفيهي متواضعة الحال في خريطة
االهتمامات واالستثمارات ،هذا رغم ما يملكه المغرب
بحكم التكوين الجيولوجي ،وتركيباته المولرفولوجية،
من مؤهالت ضخمة ،وداعمة للرهان على جاذبية
هذه القاعدة السياحية المثيرة لرغبات وإعجاب عدد
كبير من المهتمين ،سواء في الداخل أو في الخارج،
قاعدة سياحية ،من شأنها تنويع المنتوج السياحي
الوطني ،ومن ناحية اخرى في مجال التجاوب مع
ح��اج��ي��ات األس����واق السياحية ال��ت��ي م��ال��ت خالل
السنوات األخيرة إلى ما هو ثقافي ثم ما هو بيئي
وايكولوجي تشكل أعماق األرض ،مجال اهتمام
وعناية لدى العديد من عشاق السياحة الباطنية
،والمولوعين بالحركيات و الجوالت
الرياضية عبر المسالك الطبيعية الباطنية التي
خلفتها أنشطة وتفاعالت عدة عناصر عبر ماليين
السنين....واالستغوار إلى جانب أدواره الرياضية
هو علم يشتغل على البحث واالكتشافات الباطنية،
بكيفية خاصة في المجاالت البيولوجية ذات التكوين
الكارستي ،وذلك من خالل الكشف عن المشاهد
الجمالية ومظاهر الخلق الطبيعي التي تحفظها
أعماق األرض ،عبر اختراق الكهوف والمغارات،
ويفضل العديد من الممارسين والمهتمين ربط
االستغوار بعالم ما تحت األرض.
لقد سجلت البدايات األولى ألنشطة االستغوار
خ�لال المرحلة االستعمارية ،م��ن خ�لال حصيلة

مساهمة عدد مهم من األجانب الذين اهتموا بالحياة
اإلحيائية ،من مياه وكائنات حية ترتبط في حياتها
بعالم األعماق

الجمعية المغربية ل�لاس��ت��غ��واروره��ان تنمية
المجال

تازة اول قبلة ألنشطة االستغوار
بحكم التركيبة الجيولوجية إلقليم تازة ،وخاصة
القسم الجنوبي م��ن��ه ،فقد ك��ان��ت قبلة لخطوات
االستغوار األولى منذ بداية الثالثينيات ( )1934
من خالل مساهمات نوربير كاستري ..هذا الذي
يرجع له الفضل في االكتشافات العلمية لمغارتي
فريواطو وشيكر ،الى جانب مغارات أخرى صغيرة
متواجدة بمحيط بابودير الشهير ،وفي هذا السياق
ال بد من اإلش���ارة إل��ى أن��ه كانت هناك محاوالت
الخ��ت��راق م��غ��ارة ف��ري��واط��و وغ��ي��ره��ا م��ن الكهوف
المجاورة  ،من قبل الساكنة القروية ،وحتى من قبل
بعض المحبين لالستطالع والمعجبين بطبيعة تازة،
إال أنه ال توجد معطيات مدونة وال معلومات دقيقة
تسلط الضوء على هذه االجتهادات االستغوارية.
مغارة افريواطو التي شكلت وتشكل عنوانا
حقيقيا ألنشطة ورياضة االستغوار بالمنطقة ،تتوفر
على فوهة من األعلى يصل عرضها الى  45م وعلى
عمق يبلغ  146م ،فوهة كانت مفتوحة عبر الزمن
وخالل ماليين السنين ،بعيدا عن أية تدخالت بشرية
كما قد يعتقد الكثير من المهتمين والباحثين  ،وحتى
الباب الحالية للمغارة هي عبارة عن فتحة طبيعية،
عبرها تمكن بعض المهتمين من النزول إلى األعماق
األولى للمغارة أو ما يعرف بالبئر األول ،أو البئر
العظيم ،إنما بدون اختراق عنق المغارة ،وألول مرة
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تم تجاوز مسافة 200م األولى من المغارة ،كان ذلك
خالل تجربة نوربير كاستري
مغارة فريواطو مجرى مائي قديم جدا
هذه المعلمة الطبيعية هي من بين األهم واألجمل
عالميا ،حسب الباحثين والمهتمين بهذا المجال،
هي عبارة عن مجرى مائي قديم يمتد عبر ماليين
السنين ،ازداد عمقا على مر الزمن وانتقل إلى ما
يعرف حاليا بمغارة شيكر ،وحسب المعطيات
المتوفرة لدى الجمعية المغربية لالستغوار ،هناك
باحثون ومستكشفون يجتهدون للوصول إلى ومعرفة
نقطة التقاء مغارة افريواطو بمغارة شيكر ،ألنه عند
وضع تقابل أو مقارنة بين تصميم المغارتين  ،يظهر
أنهما متقاربتان جدا ،بحيث يكمن الفرق في العلو

فقط بين األولى والثانية
المحاوالت األولى لتهيئة المغارتين ،كانت خالل
المرحلة االستعمارية ،وذلك من خالل وضع ساللم
حديدية في المغارتين ،ال تزال معالمها حاضرة لحد
اآلن ،خاصة بالنسبة لمغارة شيكر ،أما التهيئة
الثانية ل��م��غ��ارة ف��ري��واط��و ،فقد تمت خ�لال فترة
السبعينيات ،حيث تم وضع ساللم من االسمنت
ودعائم حديدية جانبية ،وبعض العارضات الخشبية،
ال��ت��ي تمكن م��ن ت��ج��اوز ال��م��م��رات وب��ع��ض البرك
المائية.
حاليا هناك تصميم لتهيئة محيط مغارة فريواطو
أعدته الوكالة الحضرية لتازة في أف��ق النهوض
بالمنطقة ،وتشجيع االستثمار عبر إعداد المجال
المحيط بالمغارة ،وذلك إلعادة االعتبار لها وجلب
الباحثين وعشاق االستغوار

يعتبر الجنوب الجبلي القليم ت��ازة وبكيفية
خاصة مناطق بابودير ،مغراوة ،بريبالن ،الصميعة،
ازراردة بركين وتامجيلت من أهم المواقع الوطنية
والدولية المؤهلة لممارسة رياضة االستغوار أو
السياحة البيئية والجبلية ويصل عدد المغارات
التي تم اكتشافها لحد اآلن بالمنطقة إلى  200مغارة
منها  120م��غ��ارة مصنفة وم��رت��ب��ة م��ن��ذ الفترة
االستعمارية ،وهي المغا رات التي حظيت بشهرة
محلية ودولية ،لكن المغارة األكثر إث��ارة بالنسبة
لالستغواريين هي مغارة الشعرة بنواحي تاهلة .
تراهن الجمعية المغربية لالستغوار بتازة على
سلسلة من األنشطة والمبادرات في هذا المجال
...ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م��ع الكلية م��ت��ع��ددة التخصصات
والجماعات القروية المعنية لكن اكراهات عديدة
تحول دون تنفيذ هذه الجمعية لماتطمح إليه في
طليعتها قلة الوسائل وضعف الدعم المادي والمعنوي
كما أن مشروع وكالة متخصصة في االستغوار ما
زال يراوح مكانه بين الجمعية والجهات المعنية وهو
المشروع الذي انبثقت فكرته انطالقا من برنامج
قدمته القناة الثانية حول ألف مغارة ومغارة بالمغرب
ويتلخص في إحداث وكالة أسفار متخصصة في
االستغوار ويراهن على التوظيف الجماعي للمؤهالت
التي توجد بالمدينة والمحيط ومن شأن إنجاح هذا
المشروع أن ينعش السياحة الجبلية بالمنطقة
وبالتالي يمكنه جلب المزيد من االستثمارات في هذا
المجال الحيوي

متابعات
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تحرير الملك العمومي  ...مسؤولية من ؟

المنتخبون «يميّكون» لضمان مقاعدهم في االنتخابات المقبلة .. ..
والسلطات مكبلة بالحقوق الدستورية وبالتعليمات الحكومية ..
المسيرات والوقفات الي قام بها تجار
وسط مدينة تازة ضد الفراشة والباعة
المتجولين ،جعلت ال��ن��اس يطرحون
السؤال التالي  :لماذا السكوت على هذه
الوضعية الشاذة ،التي تعرض تجار
ال��ق��ط��اع المهيكل للكساد والضياع،
وتعرقل حركة السير والجوالن ،وتساهم
في تفشي السرقات واالعتداءات ،وتضر
بمصالح السكان ؟
لقد بات احتالل الملك العام عامة،
ومن طرف الفراشة والباعة المتجولين
على الخصوص ،يأخذ أبعاد ًا خطيرة
يوم ًا بعد يوم ،منذ فجر الربيع العربي
سنة  . 2011وأخذت هذه الظاهرة تقلق
راحة المواطنين وأصحاب السيارات ،
وتشكل منافسة غير شريفة بين القطاع
المهيكل وغير المهيكل ،أي بين التجار
والفراشة.
فمن المسؤول إذن عن حماية الملك
العام ،هل الجماعة الحضرية للمدينة،
أم السلطة المحلية ،أم األمن المحلي ،أم
الوزارات الوصية  ..؟ فالمجلس البلدي
يرمي بالكرة في مرمى السلطات المحلية
واألم��ن��ي��ة ،ألن��ه يعتقد أن��ه يقوم بدور
السلطة التشريعية فقط ،وأن السلطة
التنفيذية هي التي لها سلطة الردع
والزجر .غير أن السلطات ترى بأنها
أصبحت متجاوزة ،لغياب االمكانات
اللوجيستيكة وال��م��ادي��ة والبشرية،
لمكافحة هذه الظاهرة ،التي تتفشى يوم ًا
بعد يوم.
ف��ال��م��ج��ال��س المنتخبة ت��ع��ول على

أصوات الفراشة والباعة المتجولين ،بل
منهم من يشجعهم على احتالل الملك
العام ،ويرفضون أي احتكاك مع هذه
الطبقة من المواطنين التي تشكل قوة
انتخابية قوية ،من جهة ،وعدم االنصات
ل��ل��ت��ج��ار ال���ذي���ن ال ت��ش��ك��ل أصواتهم
االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ش��يء الكثير بالنسبة
إليهم.
أما السلطات فهي أو ًال صارت مكبلة
بالحقوق المدنية والسياسية ،وفي
مقدمتها حقوق االنسان ،التي جاء بها
الدستور الجديد من جديد ،بالرغم من
سلطة الزجر التي يمنحها لهم القانون،
غير أن الربيع العربي زاد من تكبيل
السلطات المحلية واألمنية ،جراء العديد
من المناشير والتعليمات الوزارية التي
تحثهم على التعامل م��ع المواطنين
بالليونة والحذر ،وعدم االحتكاك معهم،
خصوص ًا أن الهيئات الحقوقية غير
الحكومية من جهتها زادت الطين بلة
وساهمت بشكل كبير في تفشي ظاهرة
احتالل الملك العام.
المسؤولية ظلت تتأرجح بين كل
المؤسسات المعنية بحماية الملك العام،
رغ��م ك��ل القوانين المنظمة للتجارة.
صحيح أن أصحاب القطاع غير المهيكل
(ال��ف��راش��ة وال��ب��اع��ة المتجولين ) هم
مواطنون والدستور يضمن لهم العيش
الكريم ،ومن حقهم أن يحصلوا على شغل
يضمن لهم العيش ،لكن الدولة عاجزة
عن تنفيذ مقتضيات الدستور ،وبالتالي
عاجزة عن توفير الشغل لكل العاطلين.

لكن أصحاب القطاع المهيكل ( التجار)
هم بدورهم مواطنون ،ومن حقهم حماية
ت��ج��ارات��ه��م لتحقيق ال��ع��ي��ش الكريم
بوسائلهم الشخصية دون االعتماد على
ال��دول��ة ،وبالتالي م��ن حقهم محاربة
التجارة غير المشروعة وغير الشريفة،
ال��ت��ي س��ب��ب��ت ل��ه��م ال��ك��س��اد وتراجع
المداخيل .
وهنا يكمن دور الدولة الرامي إلى
الحفاظ على حقوق وواجبات الطرفين
في ظل ما ينص عليه الدستور وما تنص
عليه القوانين الجاري بها العمل ،ألن
المواطنين سواسية أمام القانون ،وال

يمكن ألحد أن يترامى على حقوق اآلخر
تحت أية ذريعة .
فمن يحمي إذن المواطن من المواطن،
ويحقق المساواة أمام القانون ..؟ ومتى
تستعيد السلطات هيبتها لتطهير الملك
العام من المحتلين غير الشرعيين  ..؟
ومتى يدرك المنتخبون أن كافة السكان
لهم نفس الحقوق ،وأن يتعاملوا مع
الظاهرة بما يقتضيه القانون بعيد ًا عن
كل المزايادت السياسوية واالتنخابوية
 ..؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها،
ومحاربة الباعة والفراشة المتجولون
أصبحت حالة مستعصية  ..؟

تنامي ظاهرة استغالل سيارات الدولة بتازة ...فأين هي اإلرادة
الحكومية في محاربة الفساد
على الرغم من المنشور الذي
أصدره رئيس الحكومة عبد اإلله
بن كيران في وق��ت سابق يخص
تنظيم استغالل س��ي��ارات الدولة
وكذلك تحديد كمية الوقود الخاص
بكل سيارة ،فإنه لم يجد بعد آذانا
صاغية للحد من مثل هذه المظاهر
التي أصبحت تطغى على بعض
مدن المملكة .فمن مظاهر الفساد
التي تنخر الدولة اسغالل سيارات
الدولة من طرف بعض الموظفين
والمنتخبين لقضاء مآرب شخصية
على حساب المنفعة العامة كما هو
الحال لسيارة تحمل حرف “ج” من

مدينة تازة استغلها أحد المنتخبين
بمدينة تازة ليسافر بها إلى مدينة
فاس وبالضبط إلى سوق مرجان
,خارج أوقات العمل وخارج نفوذ
العمالة وذلك يوم السبت  27شتنبر
الماضي ( تتوفر الجريدة على
صورة لإلثباث ).يحدث هذا في ظل
اع��ت��راف��ات ال��ح��ك��وم��ة الملتحية
بفشلهم في محاربة الفساد،فمنذ
وصولهم إلى سدة الحكم لم تتمكن
إل��ى حد أالن من محاربة مظاهر
إستغالل سيارات الدولة في غياب
اليات تراقب االستعمال القانوني
لها

تازة  :اغنام وماعز
وكالب  ..تتجول
بمدينة تازة
خالل نهاية كل اسبوع ,تكتسح
قطعان من االغنام والماعز محروسة
بالكالب  ,بعض دروب وازقة احياء
مدينة تازة( حي الجيارين ,موالي
يوسف ,المسيرة ,المسعودية ,حي
فريواطو ال��راق��ي ) ..وتخلق عدة
متاعب ومشاكل للمواطنين عامة ,
بحيث ان��ه��ا تعرقل ح��رك��ة السير
والجوالن ,وتحتل الطرقات المعبدة
 ,مخلفة وراءها فضالت تنضاف الى
فضالت البغال والخيول المربوطة
بالعربات المجرورة ,وبقايا( االعالف
والتبن)المتخلى عنها على قارعة
ال��ط��رق��ات ,وام���ام م��ن��ازل السكان
ودكاكين التجار ,وقد عاينت الجريدة
مرات عديدة رؤوس االغنام والماعز
تتجول داخل ازقة واحياء المدينة,
وتقتات من داخل حاويات االزبال
الموضوعة امام منازل السكان في
انتظار م��رور شاحنات الجماعة
وجمعها من طرف اعوان النظافة,
حيث ان تلك االغنام تقوم ببعثرتها,
مما يعقد عملية الجمع ,ويطرح
م��ش��اك��ل ب��ي��ئ��ي��ة ل��ع��م��ال النظافة
والمواطنين على حد سواء .كما ان
نفس القطعان من االغنام والماعز
وال��ك�لاب تقتحم بعض الحدائق
وت��ل��ت��ه��م ال���م���غ���روس���ات ,وتبعثر
فضاءاتها الخضراء ,وخصوصا تلك
القريبة من القصر البلدي ,وشارع
الحسن الثاني  ,دون الحديث عن
ازقة وشوارع تازة العتيقة.
ال��غ��ري��ب ف��ي االم����ر ان رؤوس
االغ��ن��ام والماعز وصلت في تحد
سافر في تجوالها مرات عديدة الى
ام���ام بناية المحكمة االبتدائية
وباشوية المدينة ,دون ان تحرك
ساكن السلطات المعنية ,واالغرب
من ذل��ك ان تلك االغنام االتية من
ال���ض���ف���ة ال���ج���ن���وب���ي���ة للمدينة,
حولتفضاءات الساحات العمومية
مرتعا خصبا وزريبة خاصة صحبة
مجموعة من الكالب الشرسة التي
تحرسها  ,وكأن االمر يتعلق بقرية
داخل مدينة ,حيث يمتزج كل صباح
ثغاء االغنام و( صيحات) الماعز
بنباح ال��ك�لاب واص���وات منبهات
ال��س��ي��ارات ليتبدد حلم الساكنة
وتطلعهم لمدينة حقيقية.

طرق رئيسية
بتازة بدون ممرات
لعبور الراجلين

غياب مراحيض عمومية بالمدينة يؤثر على وضعها البيئي
تفتقر مدينة تازة الى مراحيض
ع��م��وم��ي��ة,خ��اص��ة ق����رب محطة
ال��ط��اك��س��ي��ات وح���اف�ل�ات النقل,
فيضطر المسافرون خاصة منهم
العابرون نحو مدينة فاس اومدينة
وجدة الى قضاء حاجتهم ببعض
االزقة المجاورة القريبة,واحيانا
بالشوارع العمومية المحادية امام
ال��م��ارة ,ال سيما وان المقاهي
المجاورة تغلق ابواب مراحيضها
في وجه المسافرين والزبناء على
ح��د س���واء ب��دع��وى ال��خ��وف من
اختناق حفر ال��ص��رف الصحي

الخاصة بها.
وقد سبق ان طرح مشكل غياب
مراحيض عمومية بالمدينة في
ع��دة اجتماعات مسؤولة ,حيث
اجمع جل المتدخلون على وجوب
التفكير في خلق مرافق عمومية
ببعض مناطق المدينة لتعزيز
الشروط الصحية  ,غير ان تلك
التوصيات بشأن مشكل غيات
م��راح��ي��ض ع��م��وم��ي��ة بالمجال
ال��ح��ض��ري م��ا يلبث ان ينسى,
لتبقى الحالة على ما هي عليه الى
إشعار آخر..

منذ أزيد من سنتين مرت على
توسيع و إحداث شارع بئر إنزران
و شارع محمد السادس حيث هاذان
ال���ش���ارع���ان ي��ف��ص�لان ب��ي��ن وسط
المدينة و أحياء كبيرة من حيث
الكثافة السكانية ـ طريق الوحدة ـ
حي الملحة ـ دوار عياد ـ المحطة
الطرقية ومحطة القطار... ...
حيث هناك رواج كبير جدا في
السير من و إلى هذه المناطق من
طرف المواطنين بما فيهم التالميذ
 ،إال أنه ال يوجد عبر هذه النقط
ممرات للراجلين يمكنها أن تسمح
لهم بالمرور هذا ما يعني في قانون
السير أنه إذا ما قدر الله وقعت
ح��ادث��ة س��ي��ر فيبقى ال��راج��ل هو
المخطأ لعدم مروره بممر الراجلين
و الذي في أصله منعدم...
ف��م��ن ه��ن��ا ن��ؤك��د ع��ل��ى ض���رورة
تخصيص ممرات للراجلين يمكنها
أن تعطي حق أسبقية المرور لهم
و تقلص من إحتمال وقوع حوادث
السير

