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جهوية مستقلة شاملة

شبح الموت يخيم فوق رؤوس 
سكان مدينة تازة العتيقة

حكيمة اليعقوبي

ت���ع���رف ال���ع���دي���د م��ن 
األزقة مبدينة تازة العتيقة، 
تواجد منازل آيلة للسقوط 
تشكل خطرا كبيرا سواء 
امل��ارة،  أو  ساكنيها  على 
ت��ق��دمي ع��دد من  حيث مت 
املوضوع  في  الشكايات 
التخاذ  املعنتية  للسلطات 
الالزم واملتعني قبل وقوع 
الكارثة، لكن تبقى الوعود 
ال��ف��ارغ��ة ه���ي ال��س��ائ��دة، 
للجريدة  وحسب مصادر 
ف��إن  العتيقة  امل��دي��ن��ة  م��ن 
ال���ع���ش���رات م���ن امل���ن���ازل 
م���ه���ددة ب��االن��ه��ي��ار ف��وق 
أية  ف��ي  ساكنتها  رؤوس 

حلظة.
وأفادت ذات املصادر أن بعض املنازل باتت على وشك السقوط 
املوضوع،  في  ساكنا  يحرك  من  دون  وق��ت،  مسألة  إال  هي  وم��ا 
حيث تتعرض هذه املنازل لألمطار والرياح وهو األمر الذي يساهم 
م��ي��اه األم��ط��ار داخ���ل اجل���دران  ت��س��رب  ف��ي خطر سقوطها، بعد 

والسقوف.
وجه  على   ... طيطي  وب��اب  السوق  وقبة  كناوة  درب  ويعرف 
التي  للسقوط،  اآليلة  البنايات  من  كبير  عدد  انتشار  اخلصوص، 
تتطّلب التدخل العاجل والفوري لترميم ما ميكن ترميمه، ومعرفة 
العراقيل التي تواجه عملية الترميم خصوصا وأن الساكنة تلقوا 
وعودا عديدة من السياسيني والسلطات املعنية إلعادة ترميم هذه 

املنازل وكذا اإلسراع في تنفيذ هذه العملية.
وطالب العديد من السكان بضرورة تدخل اجلماعة احلضرية 
العتيقة،  باملدينة  للسقوط  اآليلة  املباني  بترميم  املختصة  واجلهات 
وإنقاذ ما ميكن إنقاذه قبل فوات األوان، وحسب متحدثنا فإن عملية  

إحصاء الدور اآليلة للسقوط منذ سنوات لكن الشيء حتقق.

اجتثـاث األشـجار بتـازة  أمـام انظـار أهلـها
الكل يتذكر عندما باشر 
واملؤول  تازة  إقليم  عامل 
احلكومة  وم��ن��دوب  األول 
وممثل امللك  منذ حوالي 
عملية   ، س��ن��وات  خ��م��س 
اج��ت��ث��اث ال���ع���ش���رات من 
التي  الشامخة  األش��ج��ار 
عقود  إلى  تاريخها  يعود 
كانت  التي  و   الزمن  من 
وخ���ارج  داخ���ل  منتصبة 
بناية عمالة وإقامة عامل 
إق��ل��ي��م ت�����ازة ف���ي ص���ورة 
معبرة  ، اجتثات مت عمدا 
و أمام أعني ساكنة املدينة 
ومجتمعها املدني ال سيما 

املهتم باملجال البيئي  .

عامل  أن  من  وبالرغم 
إقليم تازة  ارتكب مخالفة 
يعاقب عليها القانون، غير 
املجتمع  ع��دم حت���رك   أن 
امل������دن������ي وال����س����ي����اس����ي 
واحل��ق��وق��ي وال��غ��ي��وري��ن 

من ساكنة املدينة ا يجعل 
االتهام،  قفص  في  ه��ؤالء 
تكشف  ال��واق��ع��ة  ان  ك��م��ا 
م���ن ج���دي���د م���ا ت��ع��رض��ت 
ل��ه م��س��اح��ات ك��ب��ي��رة من 
االشجار في مختلف أزقة 

وشوارع املدينة في األونة 
األخيرة

وحت������ول������ت م���ن���اط���ق 
ك��ث��ي��رة م���ن م��دي��ن��ة ت���ازة 
بالستيكية  ب��ي��وت  ال����ى 
ع���وض االش���ج���ار  ، مما 

يكشف ان تازة  وسلطاته 
ل���م ت��ل��ت��زم ب��االت��ف��اق��ي��ات 
املبرمة بحماية هذا االرث 
البيئي، وكذلك االتفاقيات 
واالل����ت����زام����ات امل��ت��ع��ل��ق��ة 

باملناخ.

بعض  أصبحت  نوعها  م��ن  سابقة  ف��ي 
مؤخرا  تازة   العمومية مبدينة  املؤسسات 
ب��دون أع��الم وطنية  وه��و األم��ر ال��ذي أثار 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��س��اؤالت ل��دى ال���رأي العام 
العلم  غ��ي��اب  ب��ش��دة  استنكر  ال���ذي  احمل��ل��ي 
ال��وط��ن��ي ع���ن ه���ذه امل��ؤس��س��ات ال��رس��م��ي��ة 
املبهدلة   « املغربية وحالته   للدولة  التابعة 
( تارة ممزق وتارة أخرى فقد لونه األحمر 
... أو وضعه في أماكن ال تليق به ، هذا في 
حني ذهب لبعض إلى املطالبة بفتح حتقيق 
جدي حول هذه الظاهرة الشاذة التي باتت 
ظل  في  خصوصا  املؤسسات  هذه  تعرفها 
الوضعية اإلستثنائية التي مير بها املغرب 
الترابية  ال��وح��دة  أع���داء  استمرار  ظ��ل  ف��ي 
املغربي  الشعب  بني  التفرقة  فتيل  زرع  في 

الواحد.

مكاتب ومصالح 
عمومية شبه 

متوقفة عن العمل 
في فترة الظهيرة

بذهول  املغربي  امل��واط��ن  يصاب 
داخ��ل  الفساد  ب��أم عينيه  ي��رى  وه��و 
واملقاطعات  العمومية  امل��ؤس��س��ات 
ال��ب��ل��دي��ة ب���ت���ازة  م��ك��ات��ب وم��ص��ال��ح   
فارغة أو موصدة بني الساعة الثانية 
الثانية  وال��س��اع��ة  وال��ن��ص��ف  ع��ش��رة 
منشور  أن  م��ن  ب��ال��رغ��م  وال��ن��ص��ف، 
على  ينص  ال��ذي  املستمر،  التوقيت 
أن هذا التوقيت تتخلله نصف ساعة 
بني  امل��داوم��ة  عملية  م��ع  فقط،  غ��ذاء 
املوظفني ، لكن هذا املنشور غالبًا ما 

ال يتم احترامه.

العـــلم وطـــني

محالت جتارية في ملكية البلدية تتحول لنقط سوداء
حت��ول��ت م��ح��الت جت��اري��ة 
)امل��ارش��ي(  املغطاة  بالسوق 
امل�����ت�����واج�����د ق�������رب م��س��ج��د 
موريطانيا مبدينة تازة  إلى 
ومخبإ  للمتسكعني،  م��رت��ع 
وم��أوى  امل��خ��درات،  ملتناولي 
ل���أزب���ال وامل���ت���الش���ي���ات، ما 
ت��س��ب��ب ف���ي ان��ب��ع��اث روائ���ع 
مختلف  وان���ت���ش���ار  ك��ري��ه��ة، 

أنواع األزبال والقمامة.

احمل����الت ال��س��ال��ف��ة ال��ذك��ر، 
ت��ع��ت��ب��ر ف���ي م��ل��ك��ي��ة  اجل��م��اع��ة 

احلضرية ملدينة.
ت��ل��ك  ت���ص���ب���ح  أن  وم���خ���اف���ة 
عمليات  الرتكاب  منطلقا  احملالت 
نشر أو اعتراض للمارة، أو رمبا قد 
ترتكب جرائم أو عمليات اغتصاب 
مطالبة  الوصية  اجلهات  فإن  بها، 
تلك  أصاب  الذي  االستهتار  بوقف 

احملالت.

الوكالة املستقلة لتوزيع املاء بتازة تسرق املواطن
ت��ف��وي��ت مرفق  ع��ن��د 
ال��ت��ط��ه��ي��ر ل��ل��وك��ال��ة من 
طرف املجلس اجلماعي 
، ال��ت��زم��ت ال��وك��ال��ة في 
على  امل��دي��ري  مخططها 
ان محطة معاجلة املياه 
العادمة سيكون جاهزا 
و م��ش��ت��غ��ال ف����ي س��ن��ة 
2013 ، و عليه سمحت 
اجل��م��اع��ة ل��ل��وك��ال��ة على 

 ، التطهير  ف��وت��رة 
الساعة  حل���دود  و 
م��ح��ط��ة  ت����������زال  ال 
إال  م��ن��ج��زة  التطهير 
ع��ل��ى ال��رس��وم��ات مع 
العلم ان الوكالة تفوتر 
 2011 م���ن���ذ  ال��ت��ط��ي��ر 
في  القانون  يقول  فماذا 

هذه الواقعة.

العنصر يوزع الدعم على 
تعاونيات الجهة  في غياب 

شبه تام لتازة؟

الذي يصادف  القروية  للمرأة  العاملي  اليوم  مبناسبة 
رئيس  العنصر،  قام محند  كل سنة،  من  أكتوبر   15 يوم 
مجلس جهة تازة فاس مكناس، بتوقيع عدة اتفاقيات مع 
االقتصادي  للتمكني  النسائية  التعاونيات  من  مجموعة 
وجه  على  مكناس  ف��اس   ( اجل��ه��ة،  لنساء  واالجتماعي 
اخلصوص ( من اجل دعم مجهودات التعاونيات لتطوير 
وذلك  والتنافسية،  اإلنتاجية  قدراتها  وتقوية  مشاريعها 
بحضور اعضاء اجلهة الفاسيني واملكناسيني ، في حني 

كان ممثلي إقليم تازة  شبه غائبني متاما.
من  أغلبها  نسائية  تعاونية   35 من  أزيد  وستستفيد 
تازة   إقليم  نصيب  ك��ان  في حني   .. بوملان  مكناس  ف��اس 

ضعيف للغاية.

األمطار األخيرة تعري على واقع البنية التحتية مبدينة تازة
كشف تهاطل األمطار األخيرة 
ال��ت��ي ش��ه��دت��ه��ا م��دي��ن��ه ت���ازة عن 
احلديثة  التحتية  البنية  هشاشة 
لبعض أحياء املدينة ، ففي ظرف 
وجيز أوقفت احلركة في مجموعة 
بعدما  املدينة  بأحياء  األزق��ة  من 
راك�����دت امل���ي���اه ع��ل��ى ش��ك��ل ب��رك 
البعض  كما حت��ول   ، وب��ح��ي��رات 

األوح��ال  من  مساحات  إل��ى  منها 
منها،  امل���رور  امل���رء  على  يصعب 
لواقع  آخ��ر  وجها  اعطت  وال��ت��ي 
الشوارع  بعض  وترصيف  تزليج 
البلدية  مشاريع  ضمن  باملدينة 
التي  الواجهة  حيث  من  البراقة 
هذه  أم��ام  تصمد  أن  تستطع  ل��م 
العديد  في  تسببت  التي  االمطار 
من الشقوق وانهيار بنايات 
عتيقة بكل من احلي الربايز 
وتازة العليا، وان هذا ليس 
حلالة  صارخا  منوذجا  إال 
ال���ع���ب���ث ال���ت���ي أص��ب��ح��ت 
ت�������الزم اح����ي����اء ش��ع��ب��ي��ة 
حيث  م��ن  باملدينة  أخ��رى 
التحتية  بنياتها  هشاشة 
، وقد عاينت اجلريدة من 
عبر بعض  ج��ول��ة  خ��الل 
أزق�����ة وأح���ي���اء امل��دي��ن��ة 
انطالقا من حي الربايز 
والكوشة   ، اجليارين،  
ت���آك���ل ج�������دران ب��ع��ض 
ال���ب���ن���اي���ات ال���ق���دمي���ة 
لشدة  تعرضها  بفعل 
املياه  بسبب  الرطوبة 

وج��دت  وال��ت��ي  عليها  امل��اس��ح��ة 
ط��ري��ق��ه��ا داخ�����ل ال���ب���ي���وت عبر 
الشقوق التي تعرضت له العديد 
م���ن ال��ب��ن��اي��ات ب��س��ب��ب ق��دم��ه��ا، 
بحيرة ممتدة وسط حي الكوشة 
تشكل خطرا على السكان ، دور 
آيلة للسقوط ظل يتهددها موسم 
ومظاهر   ، كل سنة  من  االم��ط��ار 
اختالالت كثيرة ساهمت االمطار 
كل  عرواتها،  كشف  في  االخيرة 
أم��ام  ب���ارزة  ت��ب��دو  ه��ذه املشاكل 
أع���ني امل��س��ؤول��ني احمل��ل��ي��ني كل 
موسم وكل سنة فهل ال يستحق 
هذا املشكل التفاتة كرد االعتبار 
إال بسبب االضطرابات  للساكنة 
اجل���وي���ة ب��ب��الدن��ا خ���الل االي���ام 

األخيرة. 
أحياء  من  ع��دة  وتعاني  ه��ذا 
بكاملها مبدينة تازة من هشاشة 
البنيات التحتية ، تدهور شبكة 
موسم  وأن   ، الصحي  ال��ص��رف 
االمطار يزيد من تعقيد وضعية 
النسيج العمراني القدمي باملدينة 
من  تخوف  هناك  حيث  العتيقة 

توالي مسلسل االنهيارات.
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المواطنصدى

وتسـمر المـعركة 
ضد وكالة بيع الماء 
الصالح للشرب بتازة

من املقرر أن تنظر احملكمة االبتدائية بتازة في 
الدعوى القضائية التي رفعها املجتمع املدني ضد 
بتازة يوم  لتوزيع املاء والكهرباء  الوكالة املستقلة 
ببناء خزان  قيامها  إث��ر  على  احلالي  أكتوبر   29
للمياه جوار املعلمة التاريخية » البستيون » والذي 
السعدي  املنصور  أحمد  عصر  إل��ى  بناؤه  يعود 
بهدف ضمان األمن والدفاع عن احلدود الشرقية 
وقد  العثمانيني،  األت����راك  م��واج��ه��ة  ف��ي  للمغرب 
بدعوى  القانوني  غير  الفعل  بهذا  الوكالة  قامت 
أثار  مما  حيوية  كمؤسسة  لها  املخول  االستثناء 
املدني  املجتمع  ط��رف  من  عارمة  احتجاج  موجة 
مجسدا في التنسيقية اإلقليمية للدفاع عن املآثر 
التاريخية بتازة، وحسب مصدر من دفاع املجتمع 
تبعا  الوكالة  إدانة  يتجه نحو  القضاء  فإن  املدني 
الدفاع  تنسيقية  به  تقدمت  ال��ذي  الرصني  للملف 
عن املآثر التاريخية والتي تضم عددا من اإلطارات 
مما  والشبابية  واالجتماعية  واحلقوقية  اإلعالمية 
أدى إلى إيقاف البناء ) غير القانوني ( باخلزان 

في انتظار أن يقول القضاء كلمته
> عبداالله بسكمار

تاهلة: طعنة غادرة 
في البطن ترسل دركيا إلى 

المستعجالت

 تعرض  دركي مبدينة تاهلة بإقليم تازة، 
الع��ت��داء شنيع م��ن ط��رف أح��د األش��خ��اص 
أثناء قيامه بواجبه املهني. وحسب مصادر 
بواجبه  ي��ق��وم  ك���ان  فالضحية  اجل���ري���دة، 
امل��ه��ن��ي  ب��ال��س��وق األس��ب��وع��ي امل��ت��واج��د 
إليه  يتوجه  أن  قبل  تاهلة،  مدينة  مبدخل 
ويوجه  عمره  من  األربعينيات  في  شخص 
له طعنة على مستوى البطن بواسطة سالح 
أبيض. وقالت ذات املصادر إن اجلاني ردد 
في  جرميته  تنفيذ  أثناء  أكبر”  “الله  كلمة 
أنه  إلى  مشيرة  السرية،  قائد  مساعد  حق 
لها عالقة  العدالة بتهم  أمام  أن مثل  سبق 
ب���اإلره���اب. وأض���اف���ت امل���ص���ادر ذات��ه��ا أن 
من  متكنت  بتاهلة  امللكي  ال���درك  عناصر 
اع��ت��ق��ال امل��ت��ه��م ووض��ع��ه حت��ت احل��راس��ة 
النظرية، فيما مت فتح حتقيق في املوضوع 
النيابة  إش����راف  م��الب��س��ات��ه حت��ت  مل��ع��رف��ة 
العامة. هذا، وقد مت نقل الضحية على وجه 
السرعة إلى املستشفى اإلقليمي ابن باجبة 
العسكري  املستشفى  إل��ى  ث��م  وم��ن  ب��ت��ازة 

مبكناس لتقلي العالجات الالزمة.
> محمد بودويرة

قتـل جرميـة  ارتكبـت  المـرأة  سجـنا  سنـة   20
ق���ض���ت م��ح��ك��م��ة االس��ت��ئ��ن��اف 
20 سنة  م��ؤخ��را ب  ت��ازة  مبدينة 
بارتكابه  متهم  ضد  نافذا  سجنا 
جل��ن��اي��ة ال��ق��ت��ل ال��ع��م��د م��ع سبق 
اإلصرار واملشاركة وذلك بتخفيض 
العقوبة السجنية احملددة في 25 
الغرفة اجلنائية  سنة صادرة عن 

األولى 
إلى  القضية  تفاصيل  وت��ع��ود 
حيث  امل��اض��ي��ة  ال��س��ن��ة  منتصف 
على  أمليل   وادي  ساكنة  اهتزت 
العثور  امرأة مت  وقع جرمية قتل 
ع��ل��ي��ه��ا ج��ث��ة ه����ام����دة  مب��ن��زل��ه��ا  
باشرتها  التي  التحريات  ،وبعد 

سرية الدرك امللكي  بوادي أمليل 
يتعلق  األم�����ر  أن  إل����ى  خ��ل��ص��ت 
بجرمية قتل بطلتها  امرأة تنحدر 
على  تتردد  كانت  فاس  مدينة  من 
بلدة وادي أمليل  لزيارة عاائلتها  
قبل أن تتعرف على الضحية التي 
أن  جلساتهما    خ��الل  أخبرتها 
مقابل  ف��ي��ه  تشتغل  ال���ذي  امل��ن��زل 
مهاجرين  مللكية  ي��ع��ود  ال��س��ك��ن 
ب����أورب����ا، ل��ت��ع��م��ل اجل��ان��ي��ة على 
وزي��ارت��ه��ا  جلرميتها  التخطيط 
ع��ل��ى ح���ني ب��غ��ت��ة ب��ن��ي��ة ال��س��رق��ة 
أفضت عمليتها إلى قتل الضحية 
ليتسنى لها سهولة سرقة املنزل .

العثور على مولود متخلى عنه يف تازة

تاهلة.. انطالق أولى فصول 
محاكمة المستولين على 

أمالك المواطنين

علمت اجلريدة  ، عن انطالق أولى أطوار محاكمة 
عن  الغير  أم��الك  على  السطو  في  املتهمة  األشخاص 
طريق التزوير مبدينة تاهلة بإقليم تازة، يوم اخلميس 

18 أكتوبر اجلاري، بتازة.
الفرقة  كلف  ق��د  ب��ت��ازة  للملك  ال��ع��ام  الوكيل  وك��ان 
التجزيء  ملف  في  بالتحقيق  امللكي  للدرك  اجلهوية 
حيث  تاهلة،  مبدينة  العقارات  على  والسطو  السري 
ثالثة  حوالي  قبل  أبحاثها  في  األخيرة  ه��ذه  شرعت 
أشهر، ليتم بعد ذلك توقيف 13 شخصا بينهم عدول 
س��راح  حالة  ف��ي  يتابع  م��ن  منهم  باملدينة،  ونافذين 

ومنهم من يتابع في حالة اعتقال. 
وخلصت التحقيقات األولية التي قامت بها الشرطة 
76 حالة بيع  م��ن  أزي��د  إل��ى وج��ود  ب��ت��ازة  القضائية 
وش��راء ب��أوراق وشهادات إداري��ة م��زورة، األم��ر الذي 
عجل بفتح حتقيق معمق في هذه الفضيحة العقارية 

والتي انتهت باعتقال املعنيني باألمر.

إستئنافية تازة تدين شخصني من أجل 
تزوير أوراق مالية وتداولها

اجلنائية  الغرفة  أدان��ت     
ت��ازة،  بإستئنافية  اإلبتدائية 
مب��دد سجنية  متهمني  أرب��ع��ة 
أج��ل  م��ن  م��ت��ف��اوت��ة  وحبسية 
مالية  أوراق  وت���داول  ت��زوي��ر 
متابعتهم  بعد  وذل��ك  م���زورة، 
ب��ت��ه��م امل���س���اه���م���ة ع����ن ع��ل��م 
أوراق  وت���وزي���ع  ف��ي اص����دار 
امل��ش��ارك��ة في  م��زي��ف��ة،   مالية 
املزيفة  املالية  األوراق  ت��داول 
وت��وزي��ع��ه��ا م��ع ع��ل��م��ه ب��ذل��ك، 
ع��دم  م��ال��ي��ة،  أوراق  ت��زي��ي��ف 
التبليغ عن علم بوقوع جناية، 
وه���ي ال��ق��ض��ي��ة ال��ت��ي نوقش 
بأربع جلسات إنطلقت اوالها 
ب��ت��اري��خ 3 ي��ول��ي��وز امل��اض��ي، 
ضبطهم  مت  الذين  واملتهمني 
مالية  أوراق  وت��داول  بترويج 
إقليم  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  م��زي��ف��ة 
تازة، أسفرت علمية التفتيش 
عن حجز مجموعة من اللوازم 

استعملت في ذلك.
  وتوبع كل واحد منهم بتهم 
محددة، لتقتنع هيئة احملكمة 
ب��امل��ن��س��وب إل��ي��ه��م وت��ع��اق��ب 
من  كل  األساسيني  الشريكني 

برأته احملكمة  الذي  –ا  أيوب 
من تهمة املساهمة عن علم في 
و  مزيفة  مالية  اوراق  اص��دار 
بالباقي  وتتابعه  التصريح، 
بعشر  –ا  جمال  رفقة  وتدينه 
سنوات سجنا نافذا لكل واحد 
املتهمني  م��ت��اب��ع��ة  و  م��ن��ه��م��ا 
مصطفى –ا و عادل –ب بشهر 
واحد موقوف التنفيذ و غرامة 
دره���م   1000 ق���دره���ا  ن���اف���ذة 
حتميل  مع  منهما  واح��د  لكل 
تضامنا  ال��ص��ائ��ر  امل��ت��ه��م��ني 
مجبرا في االدنى و مبصادرة 

املفاتيح  ل��وح��ة  و  احل��اس��وب 
احملجوزين  ال���ورق  علبتي  و 
و  الدولة اخلاص  ملك  لفائدة 
النقديتني  ال��ورق��ت��ني  ب��ات��الف 

املزورتني احملجوزتني.
  وب�������ذات ال����ي����وم، ادن����ت 
احمل���ك���م���ة م��ت��ه��م��ا م����ن أج���ل 
السرقة املقترنة بظروف الليل 
والتهديد،  والعنف  والتعدد 
وذلك مبعاقبته بعد إدانته من 
باحلبس  إليه  املنسوب  أج��ل 

أربع سنوات نافذة.
> محمد حارص

ع���ث���رت امل���ص���ال���ح األم��ن��ي��ة 
وال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة مب��دي��ن��ة  
أكتوبر   16 الثالثاء  ي��وم  ت��ازة 
2018  حوالي الساعة الواحدة 
حديث  ذك��ر  م��ول��ود  على  ظهرا 
الوالدة  ال يتجاوز عمرة الشهر 
متخلى عنه  بالقرب من  إحدى 
البنايات بحي بيت غالم وسط 

مدينة تازة  .
فتحت  امل��ع��ن��ي��ة  ال��س��ل��ط��ات 
أف��ق  ف��ي  ال��ن��ازل��ة  ف��ي  حتقيقا 
حت��دي��د ه��وي��ة ال��واق��ف��ني وراء 
النيابة  أمرت  فيما  الفعل،  هذا 
العامة بنقل الوليد صوب جناح 
اإلقليمي  باملستشفى  األط��ف��ال 

بن باجة بتازة.

مصرع شرطية 
فرنسية من أصل 

مغربي

لفظت شرطية فرنسية من أصل مغربي 
أنفاسها األخيرة، مساء يوم السبت 13 
حلادثة  تعرضها  إث��ر   ،   2018 أكتوبر 

سير خطيرة على مستوى الطريق   .
زينب  املدعوة  حياتها  قيد  الشرطية 
عاما،   29 العمر  من  والبالغة  خرباش 
كانت في طريقها إلى بيت عائلتها رفقة 

أختيها ، إال أن أختها التي كانت تقود  
ال��س��ي��ارة ف��ق��دت ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى امل��ق��ود 

فوقعت حادثة السير.
متطابقة،  مصادر  ذكرته  ما  وحسب 
 ، الهالكة  وف��اة  ع��ن  احل���ادث  أسفر  فقد 
فيما مت نقل أختيها في حالة حرجة إلى 

املستشفى بغاية العالج.

الشرطية  ف��إن  امل��ص��ادر،  ذات  ووف���ق 
وتفانيها  العالية  بأخالقها  تتميز  كانت 
وف��ات��ه��ا صدمة  وق���د خلفت  ال��ع��م��ل  ف��ي 

لزمالئها وعائلتها.
هذا وقد ووري جثمان الشرطية ضحية 
حادثة سير مبدينة تازة يوم اجلمعة 19 

أكتوبر 2018 مبقبرة الرحمة.
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فضيحة : مباشرة بعد الخطاب الملكي ..

 50 تلميذة وتلميذ مهددين باإلنقطاع عن الدراسة بإقليم تازة
إن الفروع اإلقليمية  لنقابات التعليم  
بتازة   وهي تشخص وضعية التعليم 
امل��درس��ي  ال��دخ��ول  مبناسبة  ب��اإلق��ل��ي��م 
، دق���ت م��ن خ��الل��ه ن��اق��وس اخل��ط��ر مع 
إشارتها للعديد من املشاكل واخلروقات 
وال���ت���ج���اوزات ال��ت��ي ي��ع��رف��ه��ا اجل��س��م 
التعليمي بإقليم تازة ، ومطالبة اجلهات 
املعنية بفتح حتقيق فيها والعمل على 
ت��دارك��ه��ا ض��م��ان��ا حل���ق ال��ت��الم��ي��ذ في 
التعليم في ظروف سليمة وضمانا حلق 
األطر التربوية من إداريني وأساتذة في 
االشتغال في جو يسوده النظام ويطبق 

فيه القانون دون مزايدات .
فمباشرة بعد الدخول املدرسي طفت 
مرة أخرى على السطح بعض املشاكل 
على  التأكيد  من خاللها  واملعطيات مت 
م��ج��م��ل م���ا ت��ض��م��ن��ه ال��ت��ش��خ��ي��ص عن 

سبيل  ع��ل��ى  منها   ، ب��اإلق��ل��ي��م  التعليم 
املثال فضح ممثلي النقابات التعليمية 
ف����ي اج���ت���م���اع���ات رس���م���ي���ة خ���روق���ات 
اإلقليمية  املديرية  عن  األول  امل��س��ؤول 
بتازة  وتطرقه للعراقيل واملشاكل التي 
ومحاولة   ع��ه��ده  ف��ي  ال��ق��ط��اع  يعيشها 
الواقع على نساء ورج��ال  األم��ر  ف��رض 
الشغيلة  تهميش  خ���الل  م��ن  التعليم 
التي  امل��ه��ول  واخل��ص��اص  التعليمية  
من  التعليمية  املؤسسات  بعض  تعرفه 
املشكل  على  زي���ادة   ، األس��ات��ذة   حيث 
الذي يعرفه أكثر من 50 تلميذة وتلميذ 
بالهذر  امل��ه��ددي��ن  بويبالن  جماعة  م��ن 
ملؤسسة  تنقيلهم  مت  بعدما  امل��درس��ي 
50 كلم عن مقر سكناهم  إعدادية تبعد 
 ، الداخلية  من  االستفادة  منحهم  دون 

ومشاكل أخرى . 

لها  تطرق  التي  النقط  أهم  بني  ومن 
التدبير  سوء  مشكل   ، التشخيص  ذلك 
وع����دم ب��رم��ج��ة أي���ة م��ش��اري��ع إلح���داث 
م���ؤس���س���ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ) اب��ت��دائ��ي��ة و 
أو  باملدينة  األحياء  ببعض   ) إع��دادي��ة 
عرفت  ال��ت��ي  منها  خصوصا  باإلقليم 
تزايدا ملحوظا في عدد الساكنة ، كما 
أن اإلقليم لم يعرف إحداث بنايات منذ 
ع��ق��ود وح��ت��ى امل��ش��اري��ع ال��ت��ي أعطيت 
ان��ط��الق��ت��ه��ا م��ن��ذ س���ن���وات م��ت��وق��ف��ة و 
البعض منها التي انتهت بها األشغال 

أغلقت بسبب خروقات في البناء .
التنسيقات  ب��ه  ت��وص��ل��ت  م��ا  ف��آخ��ر 
ال��ن��ق��اب��ي��ة  ب��خ��ص��وص ال��ع��ش��وائ��ي��ة 
واالستهتار بالتالميذ وبأولياء أمورهم 
وباألطر التربوية واإلدارية على السواء 
التي   الياسمني  ثانوية بن  ، ما تعرفه  

املوسم  ه��ذا  خ��الل  بها  العمل  انطلق 
ف��ي  تعيني مدير  تأخير  م��ع  ال��دراس��ي 

 10 ب��ه��ا  وأك��ث��ر م��ن غ��ي��اب  للمؤسسة 
أساتذة مبختلف أقسامها.

مواطنون 
يستغربون من 

ارتفاع فاتورة املاء !
اشتكى عدد من املواطنني بتازة 
املدينة ،مما قالوا إنه ارتفاع غير 

مسبوق وصاروخي،لفاتورة املاء 
الصالح للشرب،خالل شهري  

،بحسب تعبيرهم.غشت وشنتبر 
األخيرين

واستنكر عدد آخر من الزيادة 
التي جاءت في فاتورة هذين 

الشهرين،مقارنة مع باقي الفترات 
السابقة،ما طرح لديهم عدة 

تساؤالت عن السبب في هذا 
اإلرتفاع،الذي لم يألفوا به،خاصة 

وأن معدل االستهالك الشهري 
لديهم معروف،وحتى وإن تغير 

وصادف شهر الصيف  فال يعرف 
ارتفاعا كبيرا مثلما هو احلال عليه 

مع فاتورة شهري غشت وشتنبر. 
ويبقى على الوكالة املستقلة 
لتوزيع املاء بتازة إصدار إعالن 

لتوضيح ما جاء على لسان عدد من 
املواطنني،الذين اعتبروا الفاتورة 

األخيرة مرتفعة جدا.

مقاوالت بتازة تسائل الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بتازة عن 
قانونية فتح الظرفة اخلاص بحراسة بنايات ومرافق الوكالة

   ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تسارع 
محاربة  الداخلية  وزارة  فيه 
الصفقات املشبوهة مبجموعة 
بربوع  العمومية  اإلدارات  من 
اململكة وكذا سندات ألمر التي 
بني  ميثاق  مبثابة  أصبحت 

ب��ع��ض امل��وظ��ف��ني وال���رش���وة، 
املستقلة  ب��ال��وك��ال��ة  ي��س��ج��ل 
ل���ت���وزي���ع امل������اء وال���ك���ه���رب���اء 
بإحدى  التالعب  شبهة  بتازة 
والتي  العمومية،  الصفقات 
ك����ان����ت م�����وض�����وع م��ن��اف��س��ة 

على  ترسو  أن  قبل  مبرحلتني 
إحدى املقاوالت بطريقة أثارت 

حفيظة املتنافسني.
فتح  ال���ت���ي مت  ال��ص��ف��ق��ة    
اظرفتها بتاريخ 5 مايو 2018 
حتت رقم C/2018/20، والتي 

حسب  صحية  ب��أج��واء  م���رت 
 18 مشاركة  عرفت  مصادرنا 
نفس  منها   5 ق��دم��ت  م��ق��اول��ة 
يتم  ل��م   2039836.80 املبلغ 
احلسم بها إال بتاريخ 3يوليوز 
دع��وت��ه��ا إلج���راء  ب��ع��د   2018
سحب للقرعة رست على شركة 
يوسف بزاري باملبلغ السالف 
قبل  من  األمر  تقبل  مع  الذكر، 

املتنافسني بروح عالية.
امل���ت���ن���اف���س���ني  ه����������ؤالء    
أن  الح��ق  بوقت  سيتفاجئون 
نتائج الصفقة ألغيت من قبل 
الوكالة وأعلنت من جديد عن 
حتت  عمومية  لصفقة  ع��رض 
 20 بتاريخ   C/2018/36 رقم 
اجللسة  وه��ي   ،2018 شتنبر 
التي آثارت حفيظة وإحتجاج 
بعض املقاوالت للطريقة التي 
األظرفة،  فتح  عملية  بها  مرت 
مقاوالت،  عشر  شاركت  حيث 
ومت تقدمي 7 منها لنفس املبلغ، 
لكن باجللسة مت اإلعالن بقراءة 

ألح��دى  املالية  للمبالغ  ثانية 
للرقم  مخالف  رق��م  امل��ق��اوالت 
األول تناقصيا، ثم إعالن مبلغ 
ثالثة،  مب���رة  تناقصيا  ث��ال��ث��ا 
مم���ا آث�����ارت إح��ت��ج��اج بعض 
املقاوالت، لتتسائل حول مدى 
لهذه  اإلع��الن��ات  ه��ذه  قانونية 
صارخة  مخالفة  ف��ي  األرق����ام 
العمومية،  الصفقات  لقانون 
ي��ت��س��ائ��ل��ون ه��ل يعتبر  وم��ن��ه 
عن  بعيدة  فساد  شبهة  األم��ر 
امل��ن��اف��س��ة احل���رة وال��ش��ري��ف��ة، 
الوكالة  اآلن  بنفس  ومسائلني 
امل��س��ت��ق��ل��ة ع���ن ك��ي��ف��ي��ة ت��دب��ي��ر 
 2018 أب��ري��ل  ب��ني  م��ا  املرحلة 
إن��ت��ه��اء الصفقة  ت��اري��خ  وه��و 
وشتنبر 2018، وهل األمر مت 
بواسطة سند ألمر، إن كان كذلك 
فعلى أي أس��اس مت ذل��ك، وما 
املستقلة  الوكالة  إحترام  مدى 
بتازة  والكهرباء  املاء  لتوزيع 

ملنح هذه سندات ألمر؟.
> محمد حارص

عامل تازة يوفد جلنة خاصة للحي الصناعي الثاني، ومحاولة 
تضليل اللجنة من قبل بعض املستثمرين

ت��ف��اع��ال م���ع إن���ت���ظ���ارات ال���ش���ارع ال��ت��ازي 
والبحث  الشباب  دعم  إط��ار  وفي  ومطالبهم، 
عن حلول ملعظلة العطالة التي أصبحت تتفاقم 
على مستوى إقليم تازة عامة واملدينة خاصة 
الشباب  بطالة  م��ن  ب��امل��ائ��ة   50 معها  ف��اق��ت 
الباحث عن الشغل، والضرب على مستفيدي 
الريع خصوصا بعد تعالي األصوات حول ما 
يسمى احلي الصناعي الثاني الذي إستفاد منه 
دفاتر حتمالت  مجموعة من األشخاص وفق 
خاصة ألجل إيجاد حل لهؤالء الشباب العاطل 

م��ق��اب��ل م��ج��م��وع��ة م��ن اإلم��ت��ي��ازات، 
ورق  على  حبر  ظ��ل  ذل��ك  لكن 

ب��ال��ن��س��ب��ة مل��ج��م��وع��ة من  
امل��س��ت��ث��م��ري��ن ال��ذي��ن 

وقفوا ضد إستفادة 
ب���ع���ض ال��ش��ب��اب 
مشاريعهم  رغ��م 
امل���������ه���������م���������ة، 
م����س����ت����غ����ل����ني 
وضعهم  بذلك 
ال���س���ي���اس���ي 

واإلق��ت��ص��ادي ب��امل��دي��ن��ة م��ن ح��ي��ث متوقعهم 
–غرف  –بلدية  )إقليمية  املنتخبة  باملجالس 
اإلقليمي  باملجلس  منتخبني  منهم  –ب��رمل��ان( 
من  بأكثر  يسنفيدون  امل��ادي، مما جعلهم  او 
ضاربا  وكرائها  ببنائها  بعضهم  ق��ام  بقعة، 
ألجل  وإل��ت��زام��ات��ه��م  التحمالت  دف��ات��ر  ب��ذل��ك 

اإلستفادة.
   وح��س��ن��ا ف��ع��ل ع��ام��ل اإلق��ل��ي��م مصطفى 
خاصة  إي��ف��اد جلنة  على  عمل  ال���ذي  امل��ّع��زة 
للوقوف   2018 أك��ت��وب��ر   09 ال��ث��الث��اء  ي��وم��ه 
املستفدين  إحترام هؤالء  على مدى 
ومعاينة  التحمالت  ل��دف��ات��ر 
لتغيير  احل����االت  ب��ع��ض 
إستعمال  أو  النشاط 
امل��ع��ام��ل ك��م��خ��ازن 
ك��رائ��ه��ا وك��ذا  أو 
احل��ال��ة امل��زري��ة 
يتواجد  ال��ت��ي 
احلي،  عليها 
وه����و م���ا قد 
ي��ج��ع��ل ع���دد 

ألجل  احملكمة  على  ملفاتهم  سيحال  ال��ذي��ن 
سحب البقعة األرضية منهم إلى أزيد من 45 
حالة والتي سبق ملجموعة العمران أن آحالت 
العامل  م��ع  بتنسيق  احملكمة  على  ملفاتهم 
بالنيابة سابقا سعيد التويجري. كما بلغ إلى 
على بعض  وقفت  تكون  قد  اللجنة  ان  علمنا 
املستثمرين  لبعض  التضليل  او  اإلختالالت 
أن جلنة  قادر  بقدرة  إلى علمهم  الذين وصل 
الصناعي  احل��ي  زي��ارة  على  ستعمل  خاصة 
جلنة  الوقت  بنفس  سبقتها  )وال��ت��ي  الثاني 
عن املجلس اإلقليمي(، متناسني أن عقود كراء 
ان  كما  التجارية  تربطهم مبستغلي احملالت 
القانون األساسي للشركة املشتغلة باملعمل ال 
يتضمن إسم املستفيد من البقعة، لذلك نتمنى 
أال تنطلي احليلة على العامل وجلنته املوقرة 
التي مت إيفادها للحي الصناعي، وأن يتعامل 
م��ع ه���ذه احل����االت ب��ح��زم دون األخ����ذ بعني 
اإلعتبار لوضعهم داخل املجالس املنتخبة ألن 
كل  ف��وق  شبابه  وإنتظارات  الوطن  مصلحة 

مصلحة شخصية أو ميزان ذاتي
> محمد حارص

أيها المدير اإلقليمي لوزارة التربية 
الوطنية بتازة  إرحموا هؤالء التالميذ

 أم تلميذ

ظ�������اه�������رة  إن 
اإلك����������ت����������ض����������اض 

يكون  أو"اّدَح�������اس"،ال 
احل�����ج�����رات  ف������ي  إال 
أن  ميكن  الدراسية،كما 
النقل  يكون في حافالت 

الطوبيس،أو  احل��ض��ري  
أو  امل����������������زدوج  ال�����ن�����ق�����ل 
اخلطاف��������ة،وما إلى ذلك...

ولكن عندما يقتضي األمر بهذه الظاهرة ،أن تسود وتعم وسائل النقل 
املدرسي اخلصوصي،فهذه هي الطامة الكبرى.أليس هذا بعيب وعار وغير 

مسؤول من أصحاب هذه املدارس؟
لقد أصبح التالميذ داخل السيارة،وكأنهم سواقة ،أوجمهورمشجع لكرة 

القدم،
املدارس؟أليس من أجل  تلك  إلى  أوالده��م  اآلباء واألمهات أخدوا  ملاذا 

توفير تعليم متميز،وهروبا من اإلكتضاض باملدارس العمومية؟
لم ترحم هؤالء األطفال األبرياء،فإنها جتمعهم من  ولكن هذه املدارس 
األحياء ،وكأنها جتمع اخلرفان للذهاب بهم إلى السوق وليس إلى املدرسة، 
ال سيما وأن جل مدارس التعليم اخلصوصي تتوفي على حافلتني أوثالثة  

للنقل املدرسي على أكبر تقدير. 
أيها املدير اإلقليمي لوزارة التربية الوطنية بتازة أيها  املسؤولون عن 

هذه املدارس إرحموا هؤالء األطفال،وكفاكم التفكير في الربح فقط.
ودمتم ساملي���ن...؟
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تازة : تخصيص أزيد من 113 مليون درهم النجاز 11 مشروعا باإلقليم
قال املدير اإلقليمي لوزارة السكنى 
وس���ي���اس���ة امل���دي���ن���ة ب�����ت�����ازة، خ���الل 
وإحتفاء  املفتوحة،  األب���واب  أش��غ��ال 
املديرية  أن  لإلسكان،  العاملي  باليوم 
ت���ازة وجماعة  وب��ش��راك��ة م��ع ع��م��ال��ة 
ووزارة  بفاس  العمران  وشركة  ت��ازة 
برنامجا  سطرت  وامل��ال��ي��ة،  اإلقتصاد 
برنامج  ضمن  مشروعا،   11 يتضمن 
مالي  املدينة بغالف  لسياسة  ال��وزارة 
مساهمة  دره��م  مليون   113.60 ق��دره 
دره��م،  مليون   72.10 مببلغ  ال���وزارة 
طور  في  الزال��ت  مشاريع  عشرة  منها 
الدراسات الطبوغرافية، بينما انطلقت 
موريطانيا  حديقة  لتهيئة  األش��غ��ال 
الذي  البرنامج  “وه��و  احلليب  “نقطة 
ستعمل على تنفيذه في الفترة ما بني 
املشاريع،  هذه  وتشمل   .2017-2020

حسب مصادر اعالمية، تهيئة املدخل 
وتأهيل  للمدينة،  اجلنوبي  الشمالي 
ح��دي��ق��ة ل��أط��ف��ال وت��ه��ي��ئ��ة وت��وس��ي��ع 
املدينة  وح��دائ��ق   1 امل��س��ي��رة  ح��دي��ق��ة 
ح��ي  ب����ني  ج���ع���ون���ة  وادي  وض����ف����اف 
املسيرة 2 والقدس 3، وترصيف أزقة 
املدينة العتيقة وتهيئة واجهات األزقة 
األحياء  الرئيسية وتسقيفها، وتأهيل 
 ، مكوسة   ، و2   1 بأصدور  الهامشية 
بوحجر وميمونة. كما ستعمل املديرية 
بشراكة مع املجلس اجلماعي ألكنول، 
قاطنة  اس��رة   174 إسكان  إع��ادة  على 
اإلداري(  )احل��ي  املخزن  دوار  من  بكل 
ب��وي��زط��وط��ن  ودوار  ت���اغ���دة  ودوار 
مليون   4.70 إجمالية  مالية  بتكلفة 
درهم، فضال عن إعادة هيكلة األحياء 
الناقصة التجهيز أربعة حيا ) الربايز 

كناوة  –حجرة  عياد  –دوار  –الكوشة 
تاغروت  ل��ت��ازة،  احلضرية  باجلماعة 

وس����ي����دي م��ح��م��د ال���ص���وي���ري وع���ني 
يحيى  وأي��ت  عشاش  وخندق  الشهبة 

والبساتني بجماعة تاهلة، حي الشهداء 
وحي  أك��ن��ول،  بجماعة  وب��وي��زط��وط��ن 
أمليل( ويبلغ عدد  أكال بجماعة وادي 
 9271 مجموعه  ما  املستفيدة  األس��ر 
بنسبة  للوزارة  مساهمة  وهي  أس��رة، 
 50 إجمالية  مالية  بتكلفة  باملئة،  مئة 
وفي  امل��ص��ادر.  تضيف  دره���م،  مليون 
إطار برنامج معاجلة البنايات املهددة 
رص��دت  فقد  ت���ازة،  مبدينة  باإلنهيار 
الداخلية  وزارة  مع  بشراكة  ال���وزارة 
ووزارة املالية واإلقتصاد وعمالة تازة 
بفاس،  العمران  تازة وشركة  وجماعة 
دره��م، من  مليون   12.50 ما مجموعه 
أجل الدراسات والهدم الكلي للبنايات 
البنايات  ودع��م  بناية(   30( ال��ف��ارغ��ة 
)150 بناية(، حسب  املهددة باإلنهيار 

ذات املصادر.:

في  ت��ازة  مدينة  اكتسبت 
السنني األخيرة حلة جديدة 
الطرق  تزفيت  أش��غ��ال  بعد 
بالزفت  للمدينة  الرئيسية 
الساخن . وإذا كانت ساكنة 
هذه  استحسنت  قد  املدينة 
ال��ع��م��ل��ي��ة رغ���م ال��ت��ح��ف��ظ��ات 
الكبيرة حول طريقة التزفيت 
الحقا،  اليها  سنعود  التي 
ف�����ان م��اي��ث��ي��ر االم���ت���ع���اض 
ه��و إق����دام أص��ح��اب بعض 
البناء  ف��ي ط��ور  ال��ع��م��ارات 
لتوزيع  املستقلة  وال��وك��ال��ة 
واتصاالت  والكهرباء  امل��اء 
من  كثير  بتخريب  امل��غ��رب 
الطرقات التي استفادت من 

لهذه  كانت  وإذا  التزفيت. 
بدعوى  مبرراتها  املصالح 
وخدمة   ، العامة  املصلحة 

اليشفع  ه��ذا  ف��إن  املواطنني 
لها عدم تنسيقها مع مصالح 
اجلماعة احلضرية صاحبة 

ملصداقية  ضمانا  امل��ش��روع 
يعقل  ال  إذ   ، البرنامج  ه��ذا 
في  الطريق  تزفيت  يتم  أن 
املساء  ف��ي  لتحفر  الصباح 
ال��ع��ام��ة،  املصلحة  ب��دع��وى 
االش���غ���ال  ط��ري��ق��ة  ان  ك��م��ا 
ف���ي���ه���ا ع���ش���وائ���ي���ة وع�����دم 
اح���ت���رام امل��واط��ن��ني ال��ذي��ن 
ت��ض��اي��ق��وا م��ن ه���ذه احلفر 
السيارات  مستعملي  سواء 
املقاولون  أما  الراجلني،  او 
ال��ذي��ن ي��ش��رف��ون ع��ل��ى بناء 
على  أق��دم��وا  فقد  العمارات 
حديثا  املزفتة  ال��ط��رق  قطع 
على  لعماراتهم  وامل��ج��اورة 
تزيد  ملدة  والسيارات  امل��ارة 

حفر  ب��دع��وى  الشهرين  ع��ن 
ال��ط��ري��ق مل��د ق��ن��وات ال���واد 
احل�����ار، ومب���ج���رد االن��ت��ه��اء 
من عملية احلفر والتخريب 
ملدة  مخربة  الطرق  يتركون 
حتى بعد االنتهاء من عملية 
استفسارهم  وعند   ، البناء 
عن سبب عدم إصالح احلفرة 
وإعادة احلالة ملا كانت عليه 
أدوا  بانهم  ي���ردون  سابقا 

ثمن ذلك  ملصالح
ال��ب��ل��دي��ة ن���ق���دا. وي��ب��ق��ى 
ال����س����ؤال .ه�����ل ي���وج���د م��ن 
ي��ن��س��ق ب���ني ه���ذه امل��ص��ال��ح 
باملدينة ؟ واذا كان موجودا 

فمتى سينهض من سباته؟

فالشات

مصير القنطرة التي تربط 
غرب المغرب بشرقه يضعنا 

أمام واقعا بدون افاق

كلما ساءت األحوال بقنطرة وادي األربعاء 
الرابطة بني شرق املغرب وغربه على الطريق 

الوطنية رقم 6  وبالضبط على بعد 4 كلم غرب 
مدينة تازة في اجتاه مدينة الدارالبيضاء  إال 

ويتم ترقيعها بطريقة عشوائية لتعود إلى أسوء 
ما كانت عليه  هذه القنطرة التي تعود إلى 

ثالثينيات القرن املاضي هي ضمن القناطر 
التي ال توجد إال في املناطق املهمشة فهي لم 
تعد تستجيب ملتطلبات العصر الذي نعيشه 

فكيف يعقل أن يبقى املسافر ينتظر دوره للمرور 
وقد يطول انتظاره  كما أن احلمولة املسموح 

بها للمرور فوق هذه القنطرة  ال تتعدى ثمانية 
أطنان بينما متر فوقها شاحنات تفوق حمولتها 

الثالثني طن مما يشكل خطورة كبيرة على 
مستعملي الطريق ولإلشارة فهذه القنطرة هي 
للراجلني  وأصحاب العربات وللبهائم واألنعام 

وما إلى ذلك من انس وجان ووجب التذكير 
مبوضوع هذه املعلمة ألننا مقبلون على موسم 
األمطار  وما تخلفه من اضر ارقد تتسبب في 

توقيف حركة املرور كما سبق من قبل.

ما الهدف من تخريب طرقات مدينة تازة بعد إصالحها باملاليير؟؟؟

باجة  ابن  االقليمي  املستشفى  نظم 
يوما   2018 11اك��ت��وب��ر  ي���وم  ب��ت��ازة 
إع��الم��ي��ا م��خ��ص��ص��ا ل��ن��س��اء ورج����ال 
االعالم والذي ياتي ضمن سلسلة من 
اللقاءات مع هيئات املجتمع املدني و 

الفرقاء االجتماعيني
كانت األهداف من تنظيم هذا اليوم 
هي التواصل مع االعالميني ، اإلصغاء 
النتظاراتهم، إخبارهم وتعريفهم مبهام 
و  االجن��ازات  وكذلك  املستشفى،  وقيم 
الوقوف على اهم احملطات التي عرفها 
وك��ذا   2017 س��ن��ة  خ���الل  املستشفى 
االكراهات التي تواجهه ومناقشة سبل 

جتاوزها.
ال��س��ي��د م��دي��ر املستشفى  وق���د ع��ب��ر 

ارادة كل  امل��ب��ادرة تترجم  ه��ذه  ان  عن 
ال��ف��اع��ل��ني و امل��س��ؤول��ني ع��ن ال��ق��ط��اع 
حتسني  اخل��دم��ات  لتجويد  ال��ص��ح��ي 
ظروف االستقبال و العمل على تقليص 
و  ارس���اء  بغية  التواصل  امل��واع��ي��د.و 
و  اخلدمات  مقدمي  بني  عالقة  توطيد 
االحترام  و  الثقة  على  مبنية  متلقيها 

و املسؤولية .
كما مت تكرمي بعض مهنيي الصحة 
و  التقاعد  على  احالتهم  ومبناسبة 
االمتنان  و  الشكر  ع��ن  لهم  التعبير 
من  العملية  حياتهم  خ��الل  ب��ذل��وه  مل��ا 

مجهود بتعبئة و نكران الذات.
هذا وقد ختم الوفد هذا اللقاء بزيارة 
اجنحة  ب��ع��ض  ه��ي��ك��ل��ة  اع�����ادة  ورش 

مدير  السيد  خاللها  ق��دم  املستشفى 
املستشفى شروحات عن التطور وسير 
املصالح االستشفائية بعد االنتهاء من 
االشغال ملستشفى النهار وكذا املركب 

اجلراحي.
وقد اجمع كل املتدخلني عن إيجابية 
التحسيس  مت  بحيث  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
جديا بضرورة إعادة التفكير في طرق 
مرافقيهم  و  امل��رض��ى  م��ع  ال��ت��واص��ل 
فعاليات  و  االع���الم  وس��ائ��ل  وممثلي 
ال��دائ��م  اإلس��ت��م��اع  و  امل��دن��ي  املجتمع 
الن��ت��ظ��ارات��ه��م مم��ا م��ن ش��أن��ه حتسني 
جودة اخلدمات املقدمة إليهم و أنسنة 

االستقبال املخصص لهم.
> عزوز الزحاف

»البيجيدي«  يتحدث عن جرمية يف حق مدينة تازة
املعارضة  تازة  والتنمية مبدينة  العدالة  هاجم حزب 
ب���”ض��رب  اتهمها  ح��ي��ث  ل��ت��ازة  ج��م��اع��ة  مجلس  داخ���ل 
مصالح الساكنة” بعد أن صوتت ضد جميع النقط التي 
أدرجتها األغلبية املسيرة في جدول االعمال للمصادقة 
خالل  مقررة  كانت  التي  اإلج���راءات  من  مجموعة  على 

دورة املجلس لشهر أكتوبر.
وعبر إخوان العثماني بتازة عن تأسفهم البالغ لرفض 
“ك��ل نقط ج��دول األعمال واملتمثلة في رف��ع ملتمس من 
للملك  وضمها  تازة  أرضية جلماعة  قطعة  تفويت  أجل 
رغم  اجل��دي��د،  األسبوعي  للسوق  املخصص  اجلماعي 
واللوجستيك  والنقل  التجهيز  ل��وزارة  املبدئية  املوافقة 

صاحبة العقار”.
والتنمية  ال��ع��دال��ة  حل��زب  احمللية  الكتابة  وش���ددت 
بنسخة منه،  “َاشكاين”  تازة، في بالغ توصلت  مبدينة 
على أن “الدورة عرفت جرمية في حق مدينة تازة متثلت 
في رفض كل النقط من طرف األغلبية العددية الهجينة، 

في إصرار على ضرب مصالح الساكنة واملدينة 
مببررات واهية “.

ملا  إدانتها  ع��ن  احمللية  الكتابة  عبرت  كما 
ال��ص��ادر عن  العنصري  “اخل��ط��اب  ب���  وص��ف��ه 
تفكير متخلف في زمن ال مجال فيه للعصبيات 
ال��ق��ب��ل��ي��ة واالن��ت��م��اء احل��ق��ي��ق��ي ه��و االن��ت��م��اء 
للوطن” كما اتهم ذات البالغ أحد مستشاري 
املعارضة باملجلس “بتوجيه خطاب عنصري 

لرئيس املجلس”.
متعلقة  بنقطة  املعارضة  رف��ض  ويتعلق 
ب�”قرارات تنظيمية تهم السير و اجلوالن و 
و  العمومية  السكينة  و  النظافة  و  الصحة 

للسمك، مت رفضها  الداخلي لسوق اجلملة  النظام 
باإلضافة إلى “اقتناء عقار  رغم أهميتها دون مبررات” 
املركب  م��ش��روع  أج��ل ح��ل مشكل  م��ن  ال��دول��ة  مللك  تابع 
املشروع  أن  اإلش��ارة  جتدر  و  الشهداء،  بحي  التجاري 

برمج في الوالية السابقة في إطار 
البشرية  للتنمية  احمللية  املبادرة 
بسبب  األش����غ����ال  ب���ه  ت��وق��ف��ت  و 
مرتعا  أصبح  حيث  العقار،  مشكل 
على  خطرا  يشكل  للمنحرفني، مما 

الساكنة املجاورة و على املارة”.
املتعلقة  ال��ن��ق��ط��ة  رف���ض  مت  ك��م��ا 
“بوخرصة”  جتزئة  “هيكلة  بإعادة 
الساكنة  أح��د  جعلت  ال��ت��ي  النقطة 
من  في  أمله  خيبة  عن  معبرا  ينفجر 
طاوعتهم أنفسهم رفع اليد للتصويت 
التي من شأنها رفع  النقطة  ضد هذه 
جزء من التهميش واإلقصاء الذي يطال 

من انعدام كل شروط العيش الكرمي.ح���ي���ا ي��ع��ان��ي 

> مهداوي فاروق

املستشفى االقليمي ابن باجة بتازة ينفتح على النسيج املدني واإلعالمي باإلقليم
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مازالت بعض األحياء مبدينة 
تازة تعرف أشغال متديد قنوات 
الصرف  ق��ن��وات  شبكة  توسيع 
ال��ص��ح��ي وش��ب��ك��ة االت���ص���االت، 
الشركات  م��ن  ثلة  ق��ام��ت   حيث 
بأشغال  ب��االت��ص��االت  اخل��اص��ة 
املدينة  ش���وارع  ب��أه��م  التمديد 
وأح���ي���ائ���ه���ا وأخ�������رى ت��ش��ت��غ��ل 
لتوزيع  املستقلة  الوكالة  لفائدة 
للطرقات  تخريبا  مخلفة  امل��اء  
ومجموعة من مخلفات االشغال 

من أتربة وغيرها.
وك��ان��ت إح���دى امل��ق��اوالت  قد 
على  بناء  احلفر  بأشغال  قامت 
للشركة  امل��م��ن��وح  ال��ت��رخ��ي��ص 
املعنية منذ سنوات الذي يحدد 
التزاماتها منها إجبارية القيام 
التي  الطرقية  املقاطع  بإصالح 

تهيئة  وك���ذا  االش��غ��ال  مستها 
مخلفات  ت���رك  وع���دم  محيطها 
م��ك��ان��ه��ا. إال أن  ف���ي  االش���غ���ال 
الشركة وبعد مرور أزيد من ثالث 
سنوات لم تف بالتزاماتها،حيث 
لم تقم بإصالح املقاطع الطرقية 

التي كانت موضوع االشغال.
وذكر مصدر مطلع، أن تهاون 
ج��م��اع��ة ت����ازة ف���ي اج���ب���ار ه��ذه 
ال��ش��رك��ات ب��اس��ت��ص��الح م���ا مت 
ال��ى  ب��االس��اس  ي��رج��ع  تخريبه 
عدم التنسيق بني القسم التقني 
وم��ص��ل��ح��ة االم������الك ال��ت��اب��ع��ني 

للبلدية.
فهل ستلزم اجلماعة الشركة، 
امل���ع���ن���ي���ة ب����األش����غ����ال ح��ال��ي��ا، 
بإصالح املقاطع الطرقية أم أنها 
للتهرب  تسهيالت  ستمنحها 

مع  تعاملت  كما  التزاماتها  من 
ال��ش��رك��ات االخ����رى ل��الت��ص��االت 
فاجلماعة  امل����اء؟  ب��ي��ع  ووك���ال���ة 
الترابية لتازة لم ترفع أي دعوى 
ق��ض��ائ��ي��ة ض���د ه���ذه ال��ش��رك��ات  
بسبب التأخر في إعادة الطرق 
إلى حالتها االولى بعد أن قامت 
مجموعة  بحفر  الشركات  ه��ذه 
م���ن ال���ط���رق ف���ي إط����ار أش��غ��ال 

توسيع شبكتها.
وع��ل��ى ع��ك��س ج��م��اع��ة ت���ازة، 
لفاس  الترابية  اجلماعة  رفعت 
دع���وى ق��ض��ائ��ي��ة، وه���ي االول���ى 
على مستوى اجلهة، ضد إحدى 
ال��ت��أخ��ر في  ال��ش��رك��ات  بسبب 
إعادة الطرق ألى حالتها االولى 
ب��ع��د أن ق��ام��ت ه���ذه ال��ش��رك��ات 
في  ال��ط��رق  م��ن  مجموعة  بحفر 

اطار اشغال توسيع شبكتها.
بعد  فاس  عملت جماعة  وقد   
انتهاء الشركة من أشغال احلفر 
ومت��ري��ر ال��ق��ن��وات ، وبعد م��رور 
املدة الكافية إلرجاع الطريق إلى 
وضعيتها األصلية، وأمام التأخر 
في إجناز امللتزم به، على مراسلة 
مباشرة  قصد  املعنية  ال��ش��رك��ة 
مع  مستعجل  وبشكل  األش��غ��ال 
التأخر  عن  املسؤولية  حتميلها 
في القيام بإصالح الطريق وفق 

التزاماتها مع اجلماعة.

تخريب الطرقات…ملاذا تتساهل جماعة تازة 
مع شركات االتصاالت والوكالة املستقلة لتوزيع املاء؟

متى سيتم اإلستجابة 
لعرائض وشكايات الساكنة  
لتغيير مكان المطرح البلدي 

بمدخل مدينة تازة؟

    طالبت ساكنة أحياء امللحة- الشلوحة- 
دوار اجلديد- أصدور..غير ما مرة من خالل 
بتغيير  املسؤولة  للجهات  وشكايات  ع��رائ��ض 
ملدينة  الغربي   بالشمال  البلدي  املطرح  مكان 
تازة  نظرا  لألضرار التي يخلفها على البيئة 
املائية  وال��ف��رش��ة  النباتي  الغطاء  وع��ل��ى  ع��ام��ة 
في  سببا  امل��ط��رح  يكون  م��ا  غالبا  اذ  باملنطقة 
ان����دالع احل���رائ���ق خ���الل ف��ص��ل ال��ص��ي��ف مما 
التنفسي  يسبب أض��رارا صحية على اجلهاز 
للساكنة املجاورة ، وعلى الفرشة املائية  لوادي 

األربعاء .
هذا وجتدر اإلشارة  ان املجلس البلدي بتازة 
سبق له في خالل عدة دورات ان اتخذ قرارا 
باالجماع على حتويل مطرح النفايات من مكانه 
الرئيسية  الطريق  من  أمتار  بعد  على  احلالي 
الوطنية رقم6   الى مكان اخر، نظرا ملوقعه غير 
الغربي  الشمالي  املدخل  في  بتواجده  الالئق 
بني  الرابط  السيار  الطريق  ومبحاداة  للمدينة؛ 

وجدة والدارالبيضاء عبر تازة.
البيئة  اامل��ط��رح على  ه��ذا  ان اض���رار   كما 
ع��م��وم��ا مت��ت��د ل��ت��ش��م��ل االراض�������ي ال��ف��الح��ي��ة 

واالشجار املجاورة بكل انواعها .  
ترى هل اقليم تاونات مستثنى من توصيات 
كوب 22  التي اشرف عليه جاللة امللك وحضره 
سائر  م��ن  امل��دن��ي  املجتمع  وجمعيات  رؤس���اء 
االقطار ؟ ام ان شعار احلفاظ على البيئة ما هو 

اال لالستهالك فقط نستعمله وقت احلاجة.

هل ستلزم الجماعة 
الرشكة، المعنية 

باألشغال حاليا، بإصالح 
المقاطع الطرقية أم 

أنها ستمنحها تسهيالت 
للتهرب من الزتاماتها كما 

تعاملت مع الرشكات 
االخرى لالتصاالت ووكالة 

بيع الماء؟

اإلشادة بقرار رائد حملكمة اإلستئناف بتازة يهدف إلى تعزيز حماية 
احلرية الشخصية في املالحقات اجلزائية

لأحكام  متابعتها  س��ي��اق  ف��ي 
الرائدة، نشرت املفكرة قرارا قضائيا 
مغربيا صدر عن محكمة استئناف 
حماية  تعزيز  إل��ى  آل  ت���ازة  جنح 
املالحقات  في  الشخصية  احلرية 
اجلزائية. فأن حتيل النيابة العامة 
شخصا ما إلى قاضي احلكم بعد 
انقضاء األجل القانوني باالحتفاظ 
خ��ارج  تعسفا  أوقفته  أنها  يعني 
القانون  بها  التي يسمح  احل��االت 
الدولية  للمعاهدات  خالفا  وذل��ك 
امل��غ��رب��ي. ول���م تكتِف  وال��دس��ت��ور 
سّجلت  إمنا  ذلك،  بإعالن  احملكمة 
ل��ي��س خرقا  أن اخل���رق احل��اص��ل 
يقررها  التي  الشكلية  ل��الج��راءات 
ال��ق��ان��ون وال��ت��ي مي��ك��ن ت��دارك��ه��ا، 
ب��ل خ��رق )ج��وه��ري( ي��ف��رض على 
واإلحالة  املتابعة  إبطال  احملكمة 
إليها واالمتناع تاليا عن التصدي 
ألساس القضية. ومن الالفت أنها 
بررت موقفها هذا بأن أي نظر في 
القضية يؤدي إلى إضفاء الشرعية 

على اإلحالة.
م���ن ي��ت��اب��ع ال���ش���أن ال��ق��ض��ائ��ي 
أخرى  عربية  دول  في  واملالحقات 
ي��ع��ل��م أن جت����اوز م���دة االح��ت��ف��اظ 
امل��س��م��وح ب��ه��ا ق��ان��ون��ا ف��ي سياق 
يشكل ممارسة  األولية  التحقيقات 
منتشرة، غالبا ما تبررها النيابات 
وتعقيدات  العمل  بضغط  العامة 
التحقيق. وهي ممارسة قلما يرتب 

ال  نتيجة.  أي  احلكم  قضاة  عليها 
بل باإلمكان القول أنه غالبا ما يتم 
على  امل��م��ارس��ة  ه��ذه  م��ع  التطبيع 
ن��ح��و ي���ؤدي إل���ى إض��ف��اء شرعية 

)خالفا للقانون(   عليها.
في سابقة فريدة من نوعها قضت 
إج��راءات  ببطالن  باملغرب  محكمة 
فترة  خالل  املوقوفني  أحد  اعتقال 
فورا،  عنه  باإلفراج  األعيادوأمرت 
ألجل  العامة  النيابة  احترام  لعدم 
ع���رض امل���وق���وف اح��ت��ي��اط��ي��ا على 

احملكمة] [.

ملخص القضية
ت���ع���ود ف���ص���ول ال��ق��ض��ي��ة إل���ى 
حينما   16/08/2018 ت���اري���خ 
القضائية شخصا  الشرطة  أوقفت 
يشتبه في تورطه في اإلجت��ار في 
املخدرات. وبتاريخ 18/08/2018، 
التي  العامة  النيابة  على  ع��رض 
وأحالته  باعتقاله،  ق��رارا  أص��درت 
بتاريخ  املقررة  احلكم  جلسة  على 

.27/08/2018

المرحلة االبتدائية
املتهم  دفاع  قدم  احملاكمة  أثناء 
دفعا ببطالن اإلج��راءات بعلة عدم 
ثالثة  العامة ألجل  النيابة  احترام 
املعتقل على  امل��ق��ررة الح��ال��ة  أي��ام 

اجللسة.
على  ال���ع���ام���ة  ال��ن��ي��اب��ة  وردت 

تلت  التي  األي��ام  بكون  الدفع  ه��ذا 
عطل  أي��ام  صادفت  االعتقال  ق��رار 
لتزامن االحتفال بعيد األضحى مع 
نهاية  عطلة  ومع  وطنيني،  عيدين 

األسبوع.
وقد قررت احملكمة االبتدائية رد 
الدفع وقضت بإدانة املتهم من أجل 
بعقوبة  ومعاقبته  اليه  املنسوب 

سجنية نافذة.

قرار محكمة االستئناف
أثناء عرض القضية على أنظار 
بتازة،  االستئنافية  اجلنح  غرفة 
املتعلق  ال��دف��ع  املتهم  دف���اع  ج��دد 
بأن  موضحا  اإلج���راءات،  ببطالن 
 9 بعد  احملكمة  على  أحيل  املتهم 
أي��ام من اعتقاله. واحل��ال أنه كان 
يجب إحالته داخل األجل القانوني 
الذي ال يتجاوز 3 أيام، مما يجعل 
بأنه  وأض����اف  تعسفيا.  اع��ت��ق��ال��ه 
س��ب��ق وأن أث���ار ه���ذا ال��دف��ع أم��ام 
احملكمة االبتدائية، ملتمسا اإلفراج 
عنه فورا. والتمست النيابة العامة 

رد الدفع متشبثة بصحة قرارها.
واس���ت���ج���اب���ت احمل��ك��م��ة ل��ل��دف��ع 
االعتقال  إجراءات  وقضت ببطالن 

واإلفراج عن املعتقل.

حيثيات القرار
عللت احملكمة قرارها مبواد من 
االتفاقيات الدولية، ومن الدستور، 

وم����ن ال���ق���ان���ون. وج�����اء في 
قرارها بهذا اخلصوص:

»وح����ي����ث أن�����ه مب��ق��ت��ض��ى 
ال���ش���رع���ة ال���دول���ي���ة حل��ق��وق 
عليها  ص��ادق  التي  اإلن��س��ان 
امل��غ��رب، وال��ف��ص��ول 23 و71 
إلقاء  يجوز  ال  الدستور،  من 
ش��خ��ص  أي  ع���ل���ى  ال���ق���ب���ض 
أو  متابعته  أو  اع��ت��ق��ال��ه  أو 
إدانته إال في احلاالت وطبقا 
عليها  ينص  التي  لإلجراءات 
القانون، والذي له االختصاص 
احلصري للتشريع في ميدان 
واحلريات  اجلنائية  املسطرة 

األساسية.
وحيث أنه مبقتضى املادتني 47 
املسطرة اجلنائية  قانون  و74 من 
ف��إن��ه إذا أص���در وك��ي��ل امل��ل��ك أم��را 
ب���إي���داع امل��ت��ه��م ف��ي ال��س��ج��ن، ف��إن 
جلسة  أول  ع��ل��ى  ال��ق��ض��ي��ة حت���ال 
مناسبة تعقدها احملكمة االبتدائية 
عليها  املنصوص  الشروط  حسب 
القانون،  نفس  385 من  امل��ادة  في 
أنه:  على  تنص  التي  امل��ادة  وه��ي 
»يقدم املتهم إلى اجللسة في احلالة 
املنصوص عليها في املادة 74 من 
نفس ال��ق��ان��ون ب���دون اس��ت��دع��اء«، 
وفي كل األحوال داخل أجل ثالثة 
البطالن عن  يترتب  وأن��ه  أي��ام، … 
م��خ��ال��ف��ة ه���ذه امل��ق��ت��ض��ي��ات، وه��و 
جزاء تشريعي صريح ال لبس فيه.

كان  إن��ه  أن��ه يتجلى …  وح��ي��ث 
إحالة  العامة  النيابة  على  يتعني 
القضية واملعقل على أنظار احملكمة 
في أول يوم عمل بعد العطلة، أي 
يوم اجلمعة 24/08/2018، وليس 

يوم اإلثنني 27/08/2018.
للمعطيات  ون��ظ��را  أن��ه  وح��ي��ث 
وملا  أع���اله،  والقانونية  الواقعية 
حقوق  حماية  يتولى  القضاء  كان 
األش���خ���اص وح��ري��ات��ه��م وأم��ن��ه��م 
القضائي، وتطبيق القانون )الفصل 
117 م��ن ال��دس��ت��ور( ف��إن احملكمة 
ق�����ررت إل���غ���اء احل���ك���م امل��س��ت��أن��ف 
إحالة  ببطالن مسطرة  والتصريح 
للمادة  طبقا  احملكمة  على  املتهم 
358 من قانون املسطرة اجلنائية.

وحيث أنه وملا كان إلغاء احلكم 

خرق  على  مؤسس  غير  املستأنف 
يقررها  التي  الشكلية  االج���راءات 
القانون والتي ميكن تداركها فإنه 
ال ميكن للمحكمة أن تتصدى وتبت 
ف���ي م���وض���وع ال��ق��ض��ي��ة وت��ض��ف��ي 
املتابعة  ع��ل��ى  ال��ش��رع��ي��ة  ب��ال��ت��ال��ي 

واإلحالة الى احملكمة.
ببطالن  ال��ت��ص��ري��ح  أن  وح��ي��ث 
م��س��ط��رة اإلح����ال����ة إل����ى احمل��ك��م��ة 
اج��راءات  في  البت  حتما  يقتضي 
االع���ت���ق���ال االح���ت���ي���اط���ي، ف��ق��ررت 
احملكمة بالتالي اإلفراج عن املتهم 

ما لم يكن معتقال لسبب آخر«.
  قرار محكمة االستئناف بتازة 
 ،443/18 امل��ل��ف  ف��ي   ،478 ع���دد 

بتاريخ 08/10/2018.
> عن املفكرة القانونية
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الشكـــوى للـــه 
يا عامل اإلقليم . ..

ن��اش��د م��واط��ن��ون ف��ي اتصال 
باجلريدة عامل اإلقليم املعروف 
قضايا  يخص  فيما  بصرامته 
امل���واط���ن���ني ب��ال��ق��ي��ام ب���زي���ارات 
اخل��ارج��ي��ة  للمصالح  م��ف��اج��ئ��ة 
باملدينة للوقوف على ما يعانيه 
امل��واط��ن��ون م��ن م��ش��اك��ل يومية 
ب��س��ب��ب م��ا أس��م��وه ف��ي شكاية 
م��ف��ت��وح��ة ب��ال��وض��ع��ي��ة امل��ت��ردي��ة 
لبعض اإلدارات العمومية  وذلك 
اإلداري��ة  املساطر  تعقيد  نتيجة 
وت��دن��ي  امل��ع��ن��ي��ة  اإلدارة  داخ����ل 

جودة اخلدمة املقدمة للعموم.
معايير  ابتداع  إلى  باإلضافة 
وش������روط ي��ع��ت��ب��ره��ا ك��ث��ي��ر من 
في  وتساهم  تعجيزية  املشتكني 
البيروقراطية  منطق  ت��ك��ري��س 
معها  القطع  املفروض  من  التي 

إلى غير رجعة .
وت����ق����ول ال���ش���ك���اي���ات أن��ه��م 

ي����رف����ض����ون ال���ب���ي���روق���راط���ي���ة 
غير  وال��رف��ض  املعاملة  وس���وء 
السكان  مطالب  لغالبية  املعلل 
بدريعة  اإلداري�����ة  وال��ت��ع��ق��ي��دات 
ط���ول امل��س��اط��ر وال��ع��ق��ود امل���راد 
ت��ق��ي��ي��ده��ا وحت���ري���ر ال��ط��ل��ب��ات 
القبول  أجل  من  إيداعها  املزمع 
أو الرفض؟؟؟ أو تغيير املساطر 
وغ����ي����اب امل����س����ؤول����ني ب��ح��ج��ة 
و..و..،  العمالة  في  االجتماعات 
ب����اإلدارات    ي��ق��ع  م��ا  أن  منبهني 
أس���ل���وب ج���دي���د ف���ي ال��ت��س��ي��ي��ر 
املسؤولني   وأن  ب��ه  ي��ع��ه��دوا  ل��م 
طريقة  مب��راج��ع��ة  مطالبني  بها 
يدعو  كما  للمواطنني  معاملته 

إلى ذلك الدستور اجلديد.
ه��ذا وجت��در اإلش���ارة إل��ى أن 
اجلريدة حتفظت عن ذكر أسماء 
طرف  م��ن  املستهدفة  اإلدارات 

املواطنني املشتكني.

تنظيم  ف��ي  أهميتها  م��ن  بالرغم 
ح��رك��ة ال��س��ي��ر مب��دي��ن��ة ت����ازة ال��ت��ي 
النقل  وسائل  ملختلف  تدفقا  تعرف 
ت���زال غالبية  ال��س��ن��ة ال  م���دار  ع��ل��ى 
للسير  املنظمة  الثالثية  األض����واء 
معطلة خاصة على مستوى شوارع 
اكتظاظا يتطلب في  أساسية تعرف 
غ��ال��ب األح��ي��ان ت��دخ��ل رج���ال األم��ن 
من أجل تنظيم املرور والقيام بدور 
بعضها  تعطل  ال��ت��ي  األض����واء  تلك 
ل��م يتم  منذ س��ن��وات ولكن حل���داآلن 
إصالحها . ومن بينها تلك املوجودة 
مب��ف��ت��رق ال��ط��ري��ق ب��ش��ارع��ي ع��الل 
ي��وس��ف   وملتقى  الفاسي وم��والي 
ش����ارع ب��ئ��ر ان�����زران ق���رب امل��دي��ري��ة 

االقليمية للتجهيز ..
السائقني  محنة  من  تزيد  أعطاب 
ورجال األمن على حد سواء وتطرح 
تنتهي  ف��وض��ى  امل���رور  ط��اول��ة  على 
امل��ش��اداة  أو  السير  حركة  بتعطيل 
 . اإلص��ط��دام  أو  األسبقية  أج��ل  م��ن 
وضعية كارثية تعيش على إيقاعها 
للسير  املنظمة  الثالثية  األض����واء 

ب���ت���ازة وال��ت��ف��ات��ة غ��ائ��ب��ة م���ن أج��ل 
إصالحها من طرف اجلهات املعنية 
أهمية  رغ���م  ب��ال��ت��ف��رج  تكتفي  ال��ت��ي 
بعض الشوارع التي مير منها كبار 
وإذا   . ي��وم  ك��ل  إقليميا  امل��س��ؤول��ني 
قد  الثالثية  األض���واء  أعطاب  كانت 
السائقني  نفوس  في  استياء  خلفت 
والراجلني فإن عالمات منع اإلجتاه 
املعاكس أخذت حقها من تلك الفوضى 

ح��ي��ث ب��ع��ث��رت ب��ال��ع��دي��د م��ن األزق���ة 
حقيقية  مشاكل  وخلقت  وال��ش��وارع 
حتى للعارفني بطرقات املدينة الذين 
باجتاهات ممنوعة  أنفسهم  يجدون 
كبيرة  ب��دورات  للقيام  يضطرون  أو 
ملكان  الوصول  أجل  من  بسياراتهم 
قريب وهذا راجع حسب مصدر من 
السائقني إلى غياب دراسة من أجل 
توزيع عالمات منع اإلجتاه املعاكس 

باألماكن املناسبة .
هذا وذكر نفس املصدر بأن بعض 
الطرقات أصبحت أفخاخا للسائقني 
الذين يدفعون ثمنها غاليا . ...« هاد 
الشي ما شي معقول حتى ولد تازة 
منع  علالمات  من  يفلت  يقدرش  ما 
اإلجتاه املعاكس . دروها في كل مكان 
. خصك حتضي راسك خاصة بغياب 
عالمات إخبارية حتدد ذلك املنع . هاد 
الشي فوضى وخاصو إعادة النظر » 
الذي بقي حائرا  السائقني  قال أحد 
الثالثية  أع��ط��اب األض����واء  ب��ني  م��ا 
وخل��ب��ط��ة ع���الم���ات م��ن��ع اإلجت�����اه . 
ط��رق��ات وش����وارع أص��ب��ح��ت تعيش 
ع��ل��ى إي���ق���اع اإله���م���ال وال��الم��ب��االة 
بغياب دراسة تسمح بتنظيم حقيقي 
مدينة  رابطة  وأخ��رى  السير  حلركة 
تازة ومدن مجاورة حصدت أرواحا 
غياب  أو  قدمها  أو  لتآكلها  ع��دي��دة 
عالمات تنظيم املرور أو عدم رؤيتها 
وهذا  األشجار  أو  األعشاب  بتواجد 
يذهب  ح��وادث سير  في  يتسبب  ما 

ضحيتها مواطنون أبرياء.

أعطاب وعالمات مبعثرة تزيد من عشوائية تنظيم املرور بتازة

دق����ت أك��ث��ر م���ن ج��ه��ة ن��اق��وس 
الذي يسري  الفساد  اخلطر حول 
التنمية  ف��ي دوال��ي��ب وم��س��اط��ر  
مجال  ف��ي  خ��اص��ة  ت���ازة،  مبدينة 
الزالت  التي  العمومية  الصفقات 
ت�����رزح حت���ت وط�����أة ال��ت��ع��ت��ي��م و 
اجل���م���ود ف���ي م��خ��ت��ل��ف ج��وان��ب��ه 
املالية  القانونية و اإلقتصادية و 
في  ال��ن��ق��اش  ب��دء  القضائية،و  و 
ال����ش����ارع احمل���ل���ي ح�����ول  ح��ري��ة 
العمومية  الصفقات  إلى  الولوج 
و امل���س���اواة ب���ني امل��ت��ن��اف��س��ني و 
الشريك  اخ��ت��ي��ار  ع��ن��د  الشفافية 
االقتصادي)الفائز بالصفقة( و كذا 
االنفتاح على املنافسة اخلارجية. 

و مت  بإقليم تازة  مترير ثلة من 
الصفقات التي فازت  بها أسماء 
معروفة ومقربة من أصحاب القرار 
وم���ن ب��ع��ض  رؤس����اء اجل��م��اع��ات 
تازة  بإقليم  والقروية  احلضرية 
ون��واب��ه��م وأص��ه��اره��م وذوي��ه��م 
ف��ال��ش��اق��ور«...   الشحمة  و«ري��ح��ة 
ف��ازوا  سابقني  برملانيني  ومنهم 
باملاليير  قدرت  عمومية  بصفقات 
املدخل   ( الطرقات  تكسية  همت 
ال��ش��رق��ي مل��رك��ز ب���اب م��رزوق��ة في 
اجتاه مدينة تازة ( والتي  سرعان 
في  والتصدع  الغش  انتابها  م��ا 

جنباتها..
وت��ع��ب��ي��د ال��ط��ري��ق ال���راب���ط بني 

م��رك��ز اجل��م��اع��ة ال��ق��روي��ة ل��ب��اب 
م���روج ع��ب��ر س��ي��دي أح��م��د زروق 
ب���دائ���رة ت��اي��ن��اس��ت ال��ت��ي ل��م متر 
عليها بضعة أشهر حتى اندثرت 
وأصبحت كما كانت عليها سابقا 
الطرقي  واملقطع  ط��وراب��ورا  مثل 
العليا  ت����ازة  ف���ي اجت����اه  ل��ب��ق��الل 
باملدينة الذي مت تعبيده وإصالحه 
وترميمه ألكثر من مرة ليعود كما 

كان سابقا وووو »   
لتطرح هذه الصفقات واملشاريع   
إشكاالت حول التكلفة املبالغ فيها 
ميزانية  اس��ت��ن��زاف  و   ، جهة  م��ن 
في  وال��ق��روي  احل��ض��ري  التأهيل 

مشاريع  مغشوشة  .

ف��ه��ل ه���ن���اك م���راق���ب���ة ل��ل��م��واد 
املشاريع   تلك  ك��ل  ف��ي  املستعملة 
التقنية  اللجن  وتتبعها من طرف 
العاملية واألخرى التابعة ملديرية 
التجهيز وتلك التابعة للمختبرات 
امل��ت��خ��ص��ص��ة، ب��ع��د ت��س��اق��ط  كل 
ال���ت���وت  أوراق  م���ث���ل  م���ش���اري���ع 
والتي افتقدت ملبادئ الشفافية و 
احملاسبة التي تضمنها الدستور 
ّكن  اجل��دي��د، م��ن خ��الل آل��ي��ات متمُ
بالشكل  امل��ب��ادئ،  ه��ذه  تفعيل  من 
تدبير  ف��ي  الشفافية  يكفل  ال���ذي 
تالعب  م��ن  ويحفظه  ال��ع��ام  امل���ال 
املتالعبني في إقليم   صفقاته أكثر 

من مشاريعه.

من يراقب النقل المدريس الخاص؟
املؤسسات  ع��دد  ف��ي  ت��زاي��دا ملحوظا  ت���ازة    عرفت مدينة 

التعليمية اخلاصة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسطول 
النقل املدرسي وما يتطلبه  إال أن املسجل أن بعض 

هذه املؤسسات جلأت إلى اقتناء سيارات قدمية، 
يتم إعادة استعمالها لنقل التالميذ  

ورغم أن هذه املؤسسات تفرض مبالغ 
من  لإلستفادة  األم��ور  أولياء  على  كبيرة 
هذه اخلدمة إال أن ظروف نقل التالميذ 
تسجيله  يتم  م��ا  ع��ن  كثيرا  تختلف  ال 
يتم  حيث  السري،  النقل  في سيارات 

تكديس التالميذ في سيارة واحدة يزيد عددهم عن 40 تلميذا، 
التي تقوم بها هذه املؤسسات  والغريب أن هذه اخلدمة 
ال��وزارة الوصية  التعلمية ال تخضع ألية مراقبة من 
على قطاع التعليم، وال من طرف مصالح األمن، 
مع  ينهجه  الذي  التمييزي  التعامل  يسجل  إذ 
رجال األمن مع وسائل النقل املدرسي رغم 
اجلديدة  السير  مل��دون��ة  تستجيب  ال  أنها 
وخ��ص��وص��ا ع���دم اح���ت���رام ن��ق��ل ال��ع��دد 

املصرح به لدى شركات التأمني.
> حميد الغوتي

  تالميذ إعدادية موالي 
رشيد يحتجون عىل انتشار 

الباعة المتجولني بمحيط 
مؤسستهم التعليمية 

موالي  اإلعدادية  الثانوية  تالمذة  احتج 
رش��ي��د ب���ت���ازة مل����رات ع���دي���دة وف���ي أوق���ات 
رفضهم  و  سخطهم  ع��ن  معبرين  مختلفة  
أصبحت  التي  الكارثية  للوضعية  املطلق 
بسبب  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م��ؤس��س��ت��ه��م  تعيشها 
) بائعي املواد املستعملة  الباعة املتجولني 
وطيلة  يوم  كل  يحجون  الذين   ) خصوصا 
و  السبت  و  اجلمعة   ( وال سيما  األس��ب��وع 
ب��ل ه��ن��اك م��ن أخ��د موقعا رسميا   ) األح���د 
بجنبات سور اإلعدادية ، حيث استعمرت كل 
األماكن و الفضاءات املخصصة للتالميذ مما 
جعل املؤسسة تعيش في وسط سوق يومي 
يحج إليه آالف الساكنة مما يسبب أضرارا 
معنوية و مادية و إزعاجا كبيرا للتالميذ و 
الطاقم التربوي و اإلداري و يهدد سالمتهم 
و أمنهم و شوه معالم مؤسستهم و أتلفت 
علما  التالميذ  غرسها  التي  األشجار  معها 
لم حترك  اإلقليمية  و  احمللية  السلطات  أن 
أي ساكن رغم تعدد مراسالت جمعية اآلباء 

و األولياء في املوضوع.
و من بني الشعارات التي أصبحت متداولة 
بني التالميذ   « مابغينهاش جوطية بغينها 
« وه���ذا خير ش��ع��ار ميكن رفعه  إع���دادي���ة  

والتعبير به عن الوضعية املزرية …  

صفقات مشبوهة وتبذير أموال عمومية في تازة

خدمات سيارة إسعاف اجلماعة مقابل 200 درهم
ذكرت روايات متطابقة  
لساكنة بعض اجلماعات 
ال���ق���روي���ة ب��إق��ل��ي��م ت���ازة  
االس���ت���ف���ادة  م��ق��اب��ل  أن 
م���ن خ���دم���ات س���ي���ارات 
من  املمنوحة  اإلس��ع��اف 
ط���رف ب��رن��ام��ج امل��ب��ادرة 
يصل  البشرية  الوطنية 
ويبرر  دره���م،   200 إل��ى 
فرض هذا املبلغ بتغطية 
مصاريف النبزين وأجرة 

السائق ..
وي���ط���رح ال��ك��ث��ي��ر من 
السكان استفهامات عن 
مقابل  ف���رض  ق��ان��ون��ي��ة 
م����ادي ع��ن خ��دم��ات من 
ت��ك��ون  أن  امل�����ف�����روض 

أن  دام  م��ا  م��ج��ان��ي��ة 
س����ي����ارة اإلس���ع���اف 
ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��م��اع��ات 
إط��ار  ف��ي  وممنوحة 
ب���رن���ام���ج امل����ب����ادرة 
للتنمية  ال��وط��ن��ي��ة 
البشرية، إضافة إلى 
وصل  أي  منح  ع��دم 
هذه  مقابل  أداء  عن 

اخلدمة.
وف����������ي ت�����س�����اؤل 
لبعض املسؤولني في 
واجتماعات  لقاءات 
أن  أك���������دوا   ، ل���ه���م 
البنزين  م��ص��اري��ف 
اجلماعات   تتحملها 

القروية.  
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تبــديد أمــوال عمومــية 

في »مشروع« مياه الشرب بجماعة 
تيزي وسلي إقليم تازة

إقالة رئيس مجلس جماعة أجدير إقليم تازة يف دورة أكتوبر2018 العادية

فالش

رئيس جديد 
لفيدرالية اجلمعيات 
التنموية بأكنول تازة 

وإنسحاب جلمعيات
عقد املكتب التنفيذي املسير 

لفيدرالية اجلمعيات التنموية بدائرة 
أكنول يوم أمس االحد 7 أكتوبر 
2018 إجتماعه السنوي العادي 

مبقر بلدية أكنول ُنوقشت خالله عدد 
من النقاط املدرجة في جدول أعمال 

االجتماع وهّمت باألساس:
> املصادقة على طلبات اإلنخراط 

التي تقدمت بها جمعيات لاللتحاق 
بالفيدرالية.

> تعديل القانون األساسي 
للفيدرالية.

> عرض التقريرين األدبي واملالي 
للمناقشة واملصادقة.

> إنتخاب أعضاء املكتب التنفيدي 
للفيدرالية..

وشهد اإلجتماع السنوي للفيدرالية 
املصادقة على جميع نقط جدول 

األعمال، كما عرف إنسحاب 10 
جمعيات وتعاونيات منتمية ملجال 

جماعتي أجدير وبورد من إجتماع 
الفيدرالية وإعالن إنخراطها في 

»إحتاد جمعيات وتعاونيات أجدير� 
بورد« الذي تتحد فيه قرابة 30 

جمعية وتعاونية.
هذا، وعرف اإلجتماع انتخاب 

محمد طوشان رئيسًا جديدًا ملكتب 
الفيدرالية خلفًا حلسن قنوش بأغلبية 
عدد اجلمعيات والتعاونيات املنظوية 
حتت لواء الفيدرالية والبالغ عددها 

36 إطار جمعوي وتعاونية من 
مجموع 241 جمعية وتعاونية مبنطقة 

إكزناين دائرة أكنول إقليم تازة.
> س.و

أكتوبر  لشهر  العادية  ال��دورة  شهدت 
ألج���دي���ر  اجل���م���اع���ي  ل��ل��م��ج��ل��س   2018
بإقليم تازة قرارًا يقضي بإقالة الرئيس 
محمادي حبو عن حزب التجمع الوطني 
لأحرار بأغلبية 13 عضوًا من أصل 16، 
الرئيس  نفس حزب  عن  )ق��دم مستشار 

إستقالته في وقت سابق(.
رفضه  بعد  الرئيس  إقالة  وج��اءت 
ملتمس  على  ب��ن��اءًأ  إستقالته  تقدمي 
تنص  كما   2/3 الثلثني  أغلبية  م��ن 
من   70 امل���ادة  مقتضيات  ذل��ك  على 
املتعلق   113.14 التنظيمي  القانون 

باجلماعات الترابية.
وبعد رفض الرئيس تقدمي اإلستقالة 
جل����أ امل���ج���ل���س اجل���م���اع���ي ف����ي ذات 
ذات  من  الثالثة  الفقرة  إل��ى  اجللسة 
املادة، وطالب املجلس بواسطة مقرر 
وفق عليه بأغلبية ثالثة أرباع 3/4  ومُ
من أعضاء املزاولني مهامهم، وصوت 
مقابل  الرئيس  بإقالة  مستشارًا   13

3 أص����وات رف��ض��ت ال��ت��ص��وي��ت على 
املقرر، والذي طالب فيه املجلس عامل 
على احملكمة  األمر  بإحالة  تازة  إقليم 
الرئيس  االداري��ة املختصة لطلب عزل 
ف��ي أج��ل اق��ص��اه 30 ي��وم��ًا م��ن تاريخ 

توصل احملكمة باالحالة.
الجدير  اجلماعي  املجلس  ويتشكل 
م����ن 7 أع����ض����اء ع����ن ح�����زب ال��ت��ج��م��ع 
حزب  عن  أعضاء  و7  لأحرار  الوطني 
االصالة واملعاصرة وعضوين عن حزب 
اإلس��ت��ق��الل. وأغ��ل��ب امل���ؤش���رات تذهب 
عن  اإلدري��س��ي  ميمون  تولي  إجت��اه  في 
األولى  النائب  لالحرار  الوطني  التجمع 
وقيادة  اجلماعة  رئاسة  املقال  للرئيس 
املتبقية  ال��ف��ت��رة  ف��ي  امل��س��ي��رة  االغ��ل��ب��ي��ة 
من  تتشكل  مبعارضة  ال��والي��ة.  عمر  م��ن 
والرئيس  االستقالل  عن  واح��د  مستشار 
التجمع  حزب  عن  الثالثة  ونائبته  املقال 

الوطني لالحرار.
> س.و

ت��ع��رض »م���ش���روع« م��د م��رك��ز ج��م��اع��ة تيزي 
وسلي باملاء الصالح للشرب »صهريج ومضخة 
وقنوات املياه« لالتالف عن أخره بسبب االمطار 
ومت  املنطقة،  شهدتها  التي  االخ��ي��رة  الرعدية 
من  كلم   3 ق��راب��ة  بعد  على  »امل���ش���روع«  إجن���از 
مركز اجلماعة بقرار انفرادي لرئيس اجلماعة، 
صرفت فيه ماليني السنتيمات وإجنز وسط واد 

شبه موسمي »إغزار ن بوسرمان«..

وك����ان »م���ش���روع« جت��م��ي��ع م��ي��اه ال�����وادي قد 
املقطع  أشغال  بإجناز  املكلفة  الشركة  أحدثته 
تازة  السريع  الطريق  من  تيزي وسلي  الطرقي 
على  لأحجار  مقلع  والتي تستغل  � احلسيمة، 
ب��ع��د 5 ك��ل��م م��ن م��رك��ز اجل��م��اع��ة« ب����دوار أزرو 
أقشار. قبل أن تعمد اجلماعة في وقت الحق إلى 
اجلماعة  مركز  ساكنة  ملد  ال��واد  مياه  إستغالل 

باملاء الصالح للشرب.

ساكنة تنمالل تحج إىل عمالة 
إقليم تازة لفك العزلة عنها

ب���ع���دة ع�����دة إت���ص���االت 
ول����ق����اءات م���ع ال��س��ل��ط��ات 
اإلقليمية في عهد عامل إقليم 
دِائرة  ورئيس  السابق  تازة 
البرملانيني  من  وع��دد  أكنول 
تيزي وسلي  ورئيس جماعة 
اإلقليمية  املديرية  ومصالح 
واللوجستيك  والنقل  للتجهيز 
ومختلف املتدخلني. وبعد عدة 
األول  امل��س��ؤول  قدمها  وع���ود 
هذه  أث��ن��اء  سابقًا  اإلقليم  ع��ن 
اللقاءات بالتدخل لدى مختلف 
اجل���ه���ات، وزي���ارات���ه امل��ت��ك��ررة 
ملنطقة تيزي وسلي في أكثر من 

مناسبة، ووقوفه شخصيًا على وضعية الطريق الرابطة بني مركز 
تيزي وسلي ودواري تنمالل وسيدي عيسى عبر دواوير إيوجيلن 
وأزرو أقشار على مسافة 25 كلم. الزالت كل هذه الوعود لم ترى 
الطرقي  املقطع  هذا  وتستعمل  شيئًا،  الدواوير  هذه  ساكنة  منها 
يوميًا أزي��د من 1000 نسمة لقضاء مختلف األغ��راض اإلداري��ة 
عبر  وتقصد  ت��راب��ه��ا،  وخ���ارج  اجلماعة  م��رك��ز  ف��ي  واإلجتماعية 
هذا املسلك الطرقي مختلف املصالح القطاعية من صحة وتعليم 

ومختلف اخلدمات األساسية..
ساكنة  وعزلة  معاناة  ت��زداد  األمطاروالثلوج  فصل  ق��دوم  ومع 
املنطقة الواقعة على إرتفاع قرابة 2000 متر باحملاذاة مع أعلى 
قمة جبلية بدائرة أكنول »جبل أزرو أقشار«، وتعاني املنطقة كذلك 
»الفالحة  على  أس��اس��ًا  يرتكز  ال��ذي  أسرها  مدخول  من ضعف 
املياه السطحية، أسباب ومسببات عدة عرضت  املعيشية« ونذرة 
»ح��ل«  إختيار  على  ساكنتها  وأرغ��م��ت  ال��ه��ج��رة،  لنزيف  املنطقة 
هندسة  عن  واملسؤولني  املشرفني  قبل  من  أم��ام جتاهلها  الهجرة 
العمومية  والسياسات  والبرامج  املخططات  وتتبع  وتنفيد  وبرمجة 

لعقود من الزمن...

كزناية الجنوبية
ساكنة دوار صاغور حتتج على غياب األساتذة مبجموعة مدارسها

ص���اغ���ور  دوار  س���اك���ن���ة  ن��ظ��م��ت 
بدائرة  اجلنوبية  اجزناية  بجماعة 
إلى  إحتجاجية  مسيرة  بتازة  أكنول 
إحتجاجا  بوقفة  توجت  ت��ازة  عمالة 
إلتحاقهم  وعدم  األساتذة  غياب  على 
مبجموعة مدارس صاغور منذ إفتتاح 
املوسم الدراسي 2018 2019-، وقد 
أكدت الساكنة أن املستويني اخلامس 
بهما  يلتحق  لم  إبتدائي  وال��س��ادس 
أي  املاضي  شتنبر   5 منذ  األس��ات��ذة 
ال��دخ��ول امل��درس��ي مم��ا ج��ع��ل األب���اء 
واألمهات يقررون التضامن مع تالميذ 
ه����ؤالء امل��س��ت��وي��ني وي��ح��ول��ون دون 

إلتحاق التالميذ بباقي املستويات.
عن  احملتجون  األب���اء  عبر  كما     

تنوي  الذي  للقرار  ورفضهم  تذمرهم 
والتكوين  للتربية  اإلقليمية  املديرية 

ب���ت���ازة ب���إحل���اق أب��ن��ائ��ه��م ب��امل��درس��ة 
عنهم  تبعد  والتي  مالل  اجلماعاتية 

ب��ح��وال��ي س��ت ك��ي��ل��وم��ي��ت��رات، بينما 
تبعد  ال  ص��اغ��ور  م����دارس  مجموعة 
عنهم وعن الطريق إال بخمسة أمتار. 
احمل��ت��ج��ون ص��رح��وا ان��ه��م س��ب��ق ان 
اإلح��ت��ج��اج مبناسبات  ع��ل��ى  ع��م��ل��وا 
او  اإلقليم  عمالة  ام��ام  س��واء  عديدة 
ان  إال  للتعليم  اإلق��ل��ي��م��ي��ة  امل��دي��ري��ة 
الوعود التي أعطيت لهم ظلت معلقة 
ابنائهم  مستقبل  معها  ي��ه��دد  مم��ا 
حوالي  منذ  إنطلق  ال���ذي  ال��دراس��ي 
بعامل  يهيبون  لذلك  ون��ص��ف،  شهر 
اإلق��ل��ي��م ب��ال��ت��دخ��ل ل��وض��ع ح��د لهذا 
التماطل وسياسة األذن الصماء التي 
اإلقليمية  املديرية  معهم  بها  تتعامل 

للتربية بتازة.

ساكنة تاهلة تترقب بشغف مآل زيارات عامل اقليم تازة
عامل إقليم تازة مصطفى املعزة يزور تاهلة  
موخرا بطريقة سرية للمرة الثانية يف ظرف 

وجيز ويقوم بزيارة مركز الزراردة
إن املواطن في دائرة تاهلة يترقب بشغف كبير مآل 
مجموعة  ف��ي  احل��س��م  وينتظر  املتتالية  ال��زي��ارات  ه��ذه 
آيت  التي تشوب بعض اجلماعات مثل  من اإلختالالت 
بعض  على  كثب  ع��ن  وال��وق��وف  وال�����زراردة  سغروشن 
املشاريع التي كان بإمكانها أن تغير وجه املنطقة لكنها 
بقيت في الرفوف أو مت التالعب في صفقاتها مع العلم 

أن بعض األعضاء في هذه املجالس املعطوبة مت توريطهم 
في ملفات ساخنة إلخراصهم ألنهم صدحوا باحلقيقة 
امللفات  ه��ذه  في  ينبش  أن  اإلقليم  عامل  على  يحتم  ما 
امللفقة بصفته وصيا على جماعات اإلقليم وحث رؤساء 
اجلماعات الذين يعملون خارج مناطق نفوذهم مبباشرة 
عملهم امليداني بدال من اجللوس داخل مكاتبهم املكيفة 
والعمل  املواطن  لصوت  واإلنصات  بالقانون  واإلل��ت��زام 

على تقومي مجموعة من اإلعوجاجات.
> ادريس املؤدب
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االجتار في البشر جتر متهمني إلى السجن في تازة
ال��ت��ح��ق��ي��ق مبحكمة  ق���اض���ي  أم����ر      
اإلستئناف بتازة بإيداع شخصني السجن 
ال��ت��ه��م من  م��ن  ب��ت��ازة مبجموعة  احمل��ل��ي 
شخص  ومتابعة  بالبشر،  اإلجت��ار  بينها 
في حالة سراح مقابلة كفالة مالية قدرها 
متابعة  ق���رر  فيما  دره����م،  آالالف  ع��ش��رة 
ف��ي ح��ال��ة س���راح، وإط���الق سبيل  فتاتني 
القضائية  الشرطة  وك��ان��ت  ق��اص��ر،  ف��ت��اة 
أكتور   19 اجلمعة   يوم  احالت  قد  بتازة 
الوكيل  ان��ظ��ار  على  متهمني  ستة   2018
العام بإستئنافية تازة من أجل إعداد وكر 

للدعارة - اخليانة الزوجية - اإلغتصاب 
واإلجتار  عنه حمل  الناجت  اإلفتضاض   -

في البشر.
    وكانت فتاة قاصر قد قدمت شكاية 
لدى الشرطة القضائية تتهم فيها شخصا 
نتج  ب��ك��ارت��ه��ا  وإف��ت��ض��اض  بإغتصابها 
مجموعة  وب��ع��د  امل��ت��ه��م  وأن  ح��م��ل،  ع��ن��ه 
م��ن م���ح���اوالت اإلغ�����راء ال��ت��ي ل��م ترضخ 
السيدات  إح��دى  إل��ى  توجه  القاصر،  لها 
امل��ع��روف��ة ب���إع���داد دور ل��ل��دع��ارة ب��ش��ارع 
زيري بن عطية وسط مدينة تازة  وإتفق 

معها مقابل مبلغ مالي على أن تستقطب 
الفتاة وتستغلها في الدعارة على أساس 
فيديو   بشريط  مستقبال  إبتزازها  يتم  أن 
ذرع��ا  ض��اق��ت  وبعدما  للقاصر  منسوب  
مطمع  كانت  حيث  ال��ق��وادة  تصرفات  من 
التملص من  كل زبنائها، ومحاولة املتهم 
تعهداته، لم جتد الفتاة القاصر من سبيل 
القضائية   للشرطة  شكاية  ت��ق��دمي  س��وى 
وبتعليمات من رئيس املصلحة ومشاركة 
القضائية،  الشرطة  مبصلحة  ال��ف��رق  ك��ل 
عملت على نصب كمني توج يومه الثالثاء 

2018 بإعتقال صاحبة احملل  أكتوبر   16
متلبسا  وشخص  وفتاتني  للدعارة  املعد 
باخليانة الزوجية، كما عملت على إعتقال 
بأمر  لتضع  القضية،  في  الرئيسي  املتهم 
تازة  بإستئنافية  للملك  العام  الوكيل  من 
املتهمني اخلمسة جلرائم متعددة ووضع 
سارعت  وبعدما  املراقبة،  حتت  القاصر 
في  للتحقيق  الزمن  القضائية  الضابطة 
النظرية  احل��راس��ة  مت��دي��د  امل��وض��وع مت 
يتم  أن  قبل  اجلمعة  ي��وم  إل��ى  للمتهمني 
ع��رض��ه��م ع��ل��ى أن���ظ���ار ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة 

بالبشر  اإلجت���ار  بتهم  ت��ازة  بإستئنافية 
واإلغ��ت��ص��اب واإلف��ت��ض��اض ال��ن��اجت عنه 
ح��م��ل وإع������داد ب��ي��ت ل��ل��دع��ارة وال��ف��س��اد 
عمل  واملشاركة، حيث  الزوجية  واخليانة 
قاضي  على  عرضهم  على  ال��ع��ام  الوكيل 
إي��داع  ق��رر  حيث  ال��ي��وم  ب���ذات  التحقيق 
ال��دع��ارة  وك��ر  وصاحبة  الرئيسي  املتهم 
السجن احمللي بتازة وإطالق سراح املتهم 
باخليانة الزوجية والفساد مقابل 10.000 

درهم والفتاتني والقاصر.
> محمد حارص

انتشار واسع لظاهرة 
العشابة بسوق تازة  والجهات 

المختصة غير مكترثة

تفشت بشكل واسع ظاهرة 
بيع األعشاب،التي تستعمل في 

التداوي،بسوق تازة  االسبوعي ليومي 
اإلثنين والخميس ،حيث تجد ’’ عشابة 

’’ ينتشرون عبر أكثر من مكان بالسوق 
لترويج منتجات من صنعهم غير 

معروفة المصدر والمحتوى وال تخلو من 
مضاعفات ومخاطر على الصحة. 

وعلى الرغم من استعمال هؤالء 
لمكبرات الصوت،وتنصيبهم لخيام 
لعرض منتجاتهم،في وضح النهار 

وأمام أنظار المسؤولين،إال أن الجهات 
المعنية،ال تزال بعيدة عن اتخاذ تدابير 

وإجراءات بحق هؤالء،خاصة وأن عملهم 
عشوائي وغير قانوني وال يخلو من خطر 

على الصحة.

للدفاع  اإلقليمية  التنسيقية  ق��ام��ت 
يومه  صباح  بتازة  التاريخية  املآثر  عن 
ميدانية  بزيارة   ،2018/10/20 السبت 
ملسجد  احمل��ادي��ة  احلليب  قطرة  حلديقة 
لعملية  تخضع  التي  ب��ت��ازة،  موريتانيا 
اجلماعة  إش���راف  حت��ت  التأهيل  إع���ادة 
اإلقليمية  وامل��دي��ري��ة  ل��ت��ازة  احل��ض��ري��ة 
وذلك  ب��ت��ازة،  املدينة  وسياسة  للسكنى 
بعدما بلغ إلى علمها قيام رئيس مصلحة 
املساحات اخلضراء بتازة على الشروع 
املعمرة  األش��ج��ار  تخريب  ف��ي  ب��األم��س 

بهاته احلديقة التاريخية.
ووقفت التنسيقية على حجم األضرار 
التخريب  عملية  التي أحلقتها  اخلطيرة 
املمنهجة ببعض األشجار، وما خلفه ذلك 

من استياء عارم لدى عموم الساكنة.
واس���ت���ح���ض���ارا ل��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��خ��ري��ب 
واجتثات األشجار املعمرة والنادرة التي 
وجنان  غشت   20 حديقتي  سابقا  طالت 
السبيل، وبنفس السلوك العدواني اجتاه 

كل ما هو جميل وأخضر وتاريخي.
سابقا  جمع  ال���ذي  باللقاء  وت��ذك��ي��را 
ال��ب��ل��دي  امل��ج��ل��س  ورئ���ي���س  التنسيقية 
امل��س��اح��ات اخل��ض��راء  ورئ��ي��س مصلحة 
احلضرية  الوكالة  ع��ن  املمثل  بحضور 

لتازة، والذي مت فيه االتفاق على اشراك 
مصالح  من  مكونة  جلنة  في  التنسيقية 
مختلفة، للوقوف على عني املكان وحتديد 
األش���ج���ار ال��ه��ال��ك��ة امل��م��ك��ن اج��ت��ث��اث��ه��ا 

وتعويضها.

عن  للدفاع  االقليمية  التنسيقية  ف��إن 
املآثر التاريخية لتازة تعلن للرأي العام 

احمللي واجلهوي والوطني ما يلي:
1 -إدانتها الشديدة لعملية التخريب 
امل��م��ن��ه��ج ال��ت��ي ط��ال��ت ب���األم���س بعض 

األشجار بحديقة قطرة احلليب بتازة.
القائمني  امل��س��ؤول��ني  -مطالبتها   2
بتحمل  واحمل��ل��ي  اإلداري  ال��ش��أن  ع��ل��ى 
أشجار  ل��ه  تتعرض  فيما  مسؤوليتهم 
لتدمير  امل���ذك���ورة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  احل��دي��ق��ة 

وتخريب متهيدا الجتثاثها.
3 -دعوتها الساكنة احمليطة باحلديقة 
امل���دك���ورة ل��الب��ق��اء ع��ل��ى ح��ال��ة ال��ت��أه��ب 
وال��ي��ق��ظ��ة مل��راق��ب��ة ك��ل م��واص��ل��ة لعملية 

التخريب.
4 -دع��وت��ه��ا ك��ل ال��ش��رف��اء واألح����رار 
الغيورين والقوى احلية باملجتمع املدني 
إلى دعم اخلطوات النضالية التي ستعلن 

عنها التنسيقية الحقا.
> تازة في 2018/10/20.

التنسيقية االقليمية للدفاع عن املآثر التاريخية تدين 
عملية تخريب األشجار في تازة

إنتخاب إبراهيم لبزيزي من تازة منسقا وطنيا لشبيبة حزب جبهة القوى الديمقراطية
ال��ق��وى  ال��وط��ن��ي اخل��ام��س لشبيبة ح���زب جبهة  امل��ؤمت��ر  ت���وج 
مبدينة   2018 شتنبر  م��ن   8-9 ي��وم��ي  امل��ن��ع��ق��د  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
احلزب  لشبيبة  وطنيا  منسقا  البزيزي  إبراهيم  الشاب  السعيدية 
. ابراهيم البزيزي شاب من مواليد 01 01 1986 بجماعة غياثة 

الغربية دائرة واد أمليل إقليم تازة .
هذا وكانت أشغال املؤمتر الوطني اخلامس ملبادرات الشباب 

املغربي، شبيبة جبهة القوى الدميقراطية، قد اسفرت 
على ان��ت��خ��اب إب��راه��ي��م ال��ب��زي��زي، ب��اإلج��م��اع، 

للمنسق  خ��ل��ف��ا  للمنظمة،  وط��ن��ي��ا  منسقا 
متت  بعدما  بنعكروط،  أح��م��د  ال��س��اب��ق 

امل��ص��ادق��ة ع��ل��ى خ��الص��ات ال��ل��ج��ان، 
على  املعروضة  املتفردة  وال��وث��ائ��ق 
امل��ؤمت��ر ، وك��ذا البيان ال��ع��ام في 

ختام اشغال هذه احملطة.    .
يذكر أن محطة املؤمتر، جاءت 

لتعكس، الترجمة الفعلية للمهام السياسية والتنظيمية، املطروحة، 
على جبهة القوى الدميقراطية، كحزب يساري، دميقراطي وحداثي، 
وبوجه خاص تلك املهام واألولويات التي متليها املرحلة، للنهوض 
بأوضاع الشباب، لتمكينه، من لعب أدواره الطالئعية، ومشاركته 
الفعلية، في البناء والتنمية. كما تأتي محطة املؤمتر الوطني لشبيبة 
امتدت  الذي  للشباب،  السنوي  الوطني  للملتقى  تتويجا،  اجلبهة، 
ب��ني األرب��ع��اء 5 شتنبر، وه��ي خ��ط��وة، راهنت  أش��غ��ال��ه، 
ال��دخ��ول  لتدشني  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  ال��ق��وى  جبهة  بها 
لتجسيد  اجل���دي���د،  واالج��ت��م��اع��ي  ال��س��ي��اس��ي 
املجتمعية،  الدينامية  في  الفعلي  انخراطها 
واالستثنائية،  اخلاصة  بالوضعية  ووعيا 
ال��دول��ة  أدوار  ت��س��ائ��ل  أض��ح��ت  ال��ت��ي 
قضايا  بشأن  واملجتمع،  واملؤسسات 
شباب  من  العريضة،  الفئات  وهموم 

املغرب.

الفضاء المحاذي لمحطة الحافالت يتحول إلى مرحاض في الهواء الطلق
ي��ع��ان��ي س��ك��ان ش���ارع ب��ئ��ر ان����زران وبالضبط 
قرب مركز البريد » احملطة » من الروائح الكريهة 
املنبعثة من الفضاء التابع حملطة املسافرين ، الذي 
و  املتالشيات  بتجميع  خاصة  منطقة  إلى  حتول 

القضبان احلديدية القدمية .
التي  الكارثية  باحلالة  ن��ددوا  احلي  من  سكان 
من  مقربة  على  املتواجدة  املنطقة  هذه  إليها  آلت 
محالت سكناهم بسبب االنتشار الكبير لأوساخ 
باإلضافة   ، ج��دا  الكريهة  ال��روائ��ح  و  والنفايات 
الطلق  الهواء  في  عمومي  ملرحاض  حتولها  إلى 

يقضي فيه املارة حاجاتهم البيولوجية ، محملني 
التي  لتازة  الكاملة للجماعة احلضرية  املسؤولية 
لم تكلف نفسها غلق الباب اخلارجي لهذا الفضاء 
املتسكعني  و  املنحرفني  ملنع  و تخصيص حراس 

من العبث فيه .
، أن محطة احلافالت املؤقتة  مبدينة تازة    يشار 
في  اإلن��ارة  أبرزها ضعف   ، نقائص  عدة  من  تعاني 
الليل و انتشار األوساخ بعدد من الزوايا و كذا انعدام 

أبسط التجهيزات من كراسي و مرافق صحية.
> متضرر

المهندس منير السالسي في ذمة اهلل
املطمئنة  النفس  أيتها  »ي��ا 
إرج���ع���ي إل����ى رب����ك راض��ي��ة 
عبادي  ف��ي  فادخلي  مرضية 
وأدخلي جنتي«، بقلوب مؤمنة 
بقضاء الله وقدره يتقدم كافة 
التازي«  »احلدث  طاقم  أفراد 
ب��خ��ال��ص ال���ع���زاء وامل���واس���اة 
إل�����ى ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز 
س��الس��ي وح���رم���ه  ف��ي وف��اة 
املرحوم ابنهما  املهندس منير 

السالسي  إثر حادثة سير وقعت يوم السبت 20 أكتوبر اجلاري، سائلني الله 
سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يتقبله 
رفيقًا،  أولئك  وحسن  والشهداء  والصديقني  النبيني  مع  األعلى  الفردوس  في 
ونسأل الله تعالى أن يرزق عائلته الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب، وإنا لله 

وإنا إليه لراجعون.

مجلس تازة المدينة يهمل شكايات متضررين من محالت الميكانيك تعما بدون ترخيص
م��ن مصادر  ال��ت��ازي  احل���دث  علمت 
مطلعة أن جمال مسعودي رئيس بلدية 
تازة جتاهل شكايات املواطنني وخاصة 
ال���س���ادس بخصوص  م��ح��م��د  ب���ش���ارع 
محالت امليكانيك تعمل بدون ترخيص 
ملدة قاربت 15 سنة حيث حولت حياة 
س��ك��ان ال��ش��ارع امل��ذك��ور إل��ى جحيم ال 
والضجيج  ال��ض��وض��اء  ب��ف��ع��ل  ي��ط��اق 

وعوادم السيارات والكالم النابي...
وأكدت شكاية املواطنني أن إصالح 
السيارات يتم خارج احملل امليكانيكي ) 
الكراج( ويستمر حتى ساعات متأخرة 
من الليل  وما يصاحب ذلك من تلوث 

وضجيج احملركات ..
وكشفت مصادر اجلريدة أنه بالرغم 

من علم السلطات احمللية بعدم قانونية 
تقم  ل��م  فإنها  امليكانيك  احمل���الت  تلك 
الزجرية  القانونية  املساطر  بتحريك 
وإجبارهم  تلك احملالت  بحق أصحاب 
اتهامات  يفسر  ما  وه��و  إغالقها  على 
ه��ذا  ب��خ��ص��وص  اجل��م��اع��ي  للمجلس 

املوضوع؟؟؟؟
السادس  ودع��ا سكان ش��ارع محمد 
إلل��زام  العاجل  التدخل  إل��ى  السلطات 
القانون مع  باحترام  أصحاب احملالت 
حقهم  في  الزجرية  اإلج���راءات  اتخاذ 
في  ال���ف���وري  اإلغ����الق  تتطلب  وال��ت��ي 
التي  مثل هذه احلاالت نظرا لأضرار 

تسببت فيها لسكان اجلوار .
> حميد الغازي
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 4 بقيمة  أب��رم��ت صفقة   2007 ع��ام  ف��ي 
لتازة  داخ��ل��ي  م��ط��ار  لبناء  سنتيم  مليار 
،انتهت عملية البناء  ثم اصبح هذا املطار 
اخلمور  وش��رب  للعربدة  ومرتعا  مهجور 
 ، االن��ط��الق��ة  ينتظر  للمتسكعني   وم���أوى 
وإلى غاية اليوم مازال لم يتم االفراج عن 

املطار.    .
في عام 2000 فتحت صفقة لبناء  مركب 
 ، العليا  بتازة  التقليدية   الصناعة  قرية 
عبدالرحمان  األول  الوزير  من طرف  وذلك 
ان��ذاك  وزراء  سبعة  وبحضور  اليوسفي 
،صودق على الصفقة  هي األخرى   وإلى 
اليوم مازال أغلب الصناع   محرومني من 

املركب..
2006،  فتحت صفقة أخرى  فبراير  في 
خاصة بتهيئة حدائق مدينة تازة  ، صرفت 
على الصفقة ماليني الدراهم قيل عنها أنها 
خصصت جللب أشجار النخيل من جزيرة 
قلعة  من  وال��ورود   « الرشيدية   « الوقواق 
والشهور  األي���ام  م���رور  ؟؟(وم����ع   ( مكونة 
تندب  حدائق  أصبحت  السنوات  وبعض 

حضها نتيجة اإلهمال والتهميش...
مليار   4.5 خصصت  السنة  نفس  ف��ي 
سنتيم إلجناز مركب ثقافي في املدينة ، وقع 
السابق  العامل  بنعمرو  بني حسن  خالف 
ت����ازة وامل���ق���اول ص��اح��ب الصفقة  الق��ل��ي��م 

التوقف  ال��ى  ادت  إن...«  فيها   « الس��ب��اب 
ال��ن��ه��ائ��ي الش��غ��ال ال��ب��ن��اء ،وب��ع��د سنتني 
فتح  دون  املركب  بناء  استكمال  في  شرع 

االشغال  توقف  اس��ب��اب  ع��ن  حتقيق 
واملصاريف الباهضة التي ذهبت 

س����دى ب��ف��ع��ل اخل������راب ال���ذي 
توقف  أث��ن��اء  البناية  ان��ت��اب 

األشغال بها..    .
فتحت   2007 أبريل  وفي 
صفقة إلجناز   قاعة مغطاة، 
وصودق عليها ، وإلى حدود 
اليوم ال زالت مغلقة و مازال 
لياليه  يقضي  ت��ازة   شباب 
للشرطة  املغطاة  املخافر  في 
الرياضية  ال��ق��اع��ات  ع���وض 

املغطاة.
فتحت   2008 أك��ت��وب��ر  وف���ي 

صفقة إلمتام إجناز سوق اجلملة 
بتازة العليا  الذي تعاقبت عليه 4 

على  وص���ودق  ي��ت��ج��دد،  أن  دون  مجالس 
الصفقة ، وإلى اليوم مازال الباعة يشتكون 
من هذا الفضاء الذي ال يليق حتى للباعة 
 1999 سنة  في  العشوائيون.  املتجولون 
متت صفقة مقايضة بني اجلماعة احلضرية 
لتازة ) عفوا رئيس اجلماعة( وأحد أساقف 
وبناء  اقتناء  همت  الكاتوليكية  الكنيسة 

معبد » كنيسة« للنصارى تكلفت مبصاريفة 
البلدية املوقرة مقابل التخلي عن الكنيسة 
قيل حسب  يوسف  موالي  بشارع  القدمية 
خصصت  االت��ف��اق��ي��ة  دي��ب��اج��ة 
ضخم..  ثقافي  مركب  لبناء 
لكن وإل��ى يومنا هذا ظل 
الثقافي  املركب  مشروع 
وقعوا  م��ن  مخيلة  ف��ي 

على املقايضة ..
ص��ف��ق��ة  ت���ف���وي���ت  مت 
االنارة العمومية ملدينة 
الوطني  للمكتب  ت���ازة 
لكن   2007 للكهرباء سنة 
العقدة  فسخ  مت  ما  سرعان 
الوطني  املكتب  ان  قيل  السباب 
للكهرباء غير مؤهل ملثل هذه املهمة مع 
ماليني  جنى  قد  امل��ذك��ور  املكتب  أن  العلم 

الدراهم مسبقا وبدون تعويض..
أعلن  سنة 2000 عن إعادة تهيئة ساحة 
عن  فأعلن  العتيقة،  ت��ازة  مبدينة  أح��راس 
أشهر  إال  متر  لم  لكن   ، باملاليير  الصفقة 
اجلديدة  الساحة  أصبحت  حتى  معدودة 
ف��ض��اء ألص��ح��اب امل��ق��اه��ي احمل���ادي���ة لها 
ورصيفها..  وأحجارها  زينتها  واقتلعت 
مما دفع حكام تازة الى اإلعالن عن صفقة 
أخرى لبناء ساحة أحراش بنسخة ثانية .. 

دون فتح حتقيق عن أسباب فشل الصفقة 
األولى ومتابعة املسؤولني .. 

أش����رف ج��الل��ة امل��ل��ك م��ح��م��د ال��س��ادس 
شخصيا سنة 2007 على إعطاء اإلنطالقة 
الطيران  بساحة  الفتاة  ل��دار  مركب  لبناء 
وأخ��د  الصفقة  تفويت  مت  ت���ازة،  مبدينة 
م��رور  م��ع  ل��ك��ن  مستحقاته..  ك��ل  امل��ق��اول 
في  كثيرة  ع��ي��وب  ظ��ه��رت  أسابيع  بضعة 
بناية محمد السادس من شقوق وغش في 
مواد البناء ومستلزماته.. لكن مبجرد نشر 
الفضيحة  تلك   « التازي  احل��دث   « جريدة 
القيامة  ن��اض��ت   « حتى  ب��ال��ص��ور  م��ع��ززة 
السابق  اإلق��ل��ي��م  ع��ام��ل  اس��ت��دع��ى  حيث   «
املقاول صاحب الصفقة واملسؤول التقني 
بالعمالة ورئيس جمعية دار الفتاة و...و.. 
حيث حثهم على اإلسراع في إعادة ترميم 
املقاول  ح��ق  ف��ي  متابعة  أي  دون  البناية 
واجلهة الوصية على تتبع مشاريع محمد 

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

مبدينة تازة.
اتفاقية  مبقتضى  مت��ت  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
التعاون التي أبرمت بني املغرب والواليات 
من  غشت  شهر  خ��الل  األمريكية  املتحدة 

سنة 2007 .

فني غاديني بنا هادو؟؟
األموال مجمدة في الصندوق وعدة شركات ومقاوالت محلية ووطنية  متوقفة عن العمل، واألشغال متعثرة 
في العديد من البرامج، والمشاريع  لم تخرج لحيز الوجود، والنتيجة هي: مواطن يائس من كثرة خيبة األمل، 

ومدينة تراكم العجز في كل القطاعات  ، وعاطلون ينتظرون  

خصصت 4.5 مليار سنتيم 
إلنجاز مركب ثقايف يف المدينة 

, وقع خالف بني حسن بنعمرو 
العامل السابق القليم تازة 

والمقاول صاحب الصفقة 
السباب » فيها إن...«
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وح������س������ب م�����س�����ودة 

ع��ل��ى  ت���وزي���ع���ه���ا  مت 
ال��ص��ح��اف��ة ت��ت��وف��ر 
اجل�������ري�������دة ع��ل��ى 
ن����س����خ����ة م���ن���ه���ا 
ي����ه����دف م���ش���روع 
إح��داث سوق بيع 
باجلملة   ال��س��م��ك 
وال������������������ذي ك������ان 
اجتماع  م��وض��وع 
إقليم  ع��م��ال��ة  مب��ق��ر 
إضافة  حضرة  تازة 
ورئيس  العامل  إل��ى 

اجل��م��اع��ة احل��ض��ري��ة 
ل����ل����م����دي����ن����ة وب����ع����ض 

اجل��م��ع��ي��ات وال��ت��ع��اون��ي��ات 
ممثلني عن املكتب الوطني للصيد البحري 
خ���الل األس��ب��وع األخ��ي��ر م��ن ش��ه��ر م��ارس 
االستهالك احمللي  م��ن  ال��رف��ع  إل��ى   ،2012

للسمك باملدينة ونواحيها، وإحداث وخلق 
بنية حتتية الكفيلة بضمان جودة األسماك 
شروط  جميع  توفير  مع  املراقبة  وتأمني 

النظافة والسالمة.
للسمك  اجل��م��ل��ة  س���وق  ب��ن��اي��ة  وتخللت 
احلالي على قاعات للبيع وغرف للتجميد 
وم��ع��ام��ل ل��ت��ص��ن��ي��ع ال��ث��ل��ج وال��ع��دي��د من 
املعابر املتحركة... كما سيؤمن هذا املرفق 
التجاري الهام حوالي 50 منصب شغل قار 
هذا طبعا حسب املسودة دائما لكن مبجرد 
االنتهاء من بناء هذا املرفق احليوي حتى 
تبخرت كل تلك األحالم وظل سوق السمك 
شبه مغلق في وجه املهنيني واملستهلكني 

وحتى الزوار؟؟؟؟؟؟.
إنها مجرد أمثلة صغيرة جدا على املئات 
ص��دور  رغ��م  ب��ت��ازة  املجمدة  املشاريع  م��ن 

الشركات  اختيار  ورغ��م  بإجنازها  القرار 
تأشيرات  وج��ود  ورغ��م  بالتنفيذ  املكلفة 
السلطات املختصة ورغم توفر االعتمادات 
املالية في خزائن املدينة، بل ورغم مباركة 
امللك للعديد منها، إما بإشرافه على حفل 
كهربة  التي همت  كتلك  االتفاقيات  توقيع 
بإقليم  القروية  اجلماعات  بعض  دواوي��ر 
تازة  أو بإعطائه إذن االنطالق لإلجناز. .

تضم  أنها  علما  إذن،  بتازة  يقع  فماذا 
 39 ع��ام��ال  ورئ��ي��س مجلس ح��ض��ري ب 
وستة  عمالة   ورئيس  جماعي   مستشار 
األح��زاب  ف��روع   برملانيني وممثلي جميع 

السياسية ؟ ماذا يقع بتازة 
هل استعصت املدينة على التدبير حتى 

املسطرة؟  للمشاريع  كبرى  مقبرة  أضحت 
40 صفقة،     إلى   30 فسنويا تبرم باملدينة 
ص��ف��ق��ات ت��رص��د ل��ه��ا م��ن ط���رف ض��رائ��ب 
السكان في كل سنة  عشرات  املاليير من 
التسيير  ميزانية  في  )طبعا  السنتيمات 
فورة  تخلق  أن  يفترض  معا(  والتجهيز 
اقتصادية ودينامية جتارية ومالية هائلة 
ه��و احل��اص��ل.  ال��ع��ك��س  بينما  ب��امل��دي��ن��ة، 
األم������وال م��ج��م��دة ف���ي ال��ص��ن��دوق وع���دة 
واألش��غ��ال  ال��ع��م��ل،  ع��ن  متوقفة  ش��رك��ات 
واملرافق  البرامج،  من  العديد  في  متعثرة 
هي:  والنتيجة  ال��وج��ود،  حليز  تخرج  لم 
مواطن يائس من كثرة خيبة األمل، ومدينة 
تراكم العجز في كل القطاعات في كل سنة، 
وعاطلون ينتظرون أن متطر السماء ذهبا 

وفضة.

فهناك  كبير،  عطب  م��ن  تشكو  ت���ازة     
برنامج يضم  عدة  مشاريع بقيمة   املاليير 
التي  املشاريع  تلك  هي  أي��ن  لالستثمار.  

صوت عليها املواطن؟
 واخلطير في األم��ر أن امل��رء ملا يتعمق 
في املوضوع يجد أن معظم أسباب جتميد 
هذه  جتميد  وبالتالي  العمومية،  األم��وال 
املشاريع، يعود إلى غياب دراسات أو عدم 
أو  تافهة  أو أخطاء شكلية  العقار  حترير 

تكون التقديرات عشوائية  ...(.
 ص����ورة أك��ث��ر إش���راق���ا وهب����اء م��ن م��ا ي��رون��ه 
ال��ي��وم؟ س��ؤال م��ط��روح على ط��اول��ة ساكنة 

إقليم تازة؟؟؟؟
> هيئة التحرير 

ماذا يقع بتازة إذن، علما 
أنها تضم عامال  ورئيس 

مجلس حرضي ب 39 مستشار 
جمايع  ورئيس عمالة  وستة 

برلمانيني وممثيل جميع فروع  
األحزاب السياسية ؟

  تازة  تشكو من عطب كبير، فهناك 
برنامج يضم  عدة  مشاريع بقيمة   
الماليير لالستثمار.  أين هي تلك 

المشاريع التي صوت عليها المواطن؟
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عبد اإلله بسكمار

تازة: معالم سلطانية مرينية من زمن العصر الوسيط
    حتدثت مصادر تاريخ مغرب العصر 
التي  واألهمية  ت��ازة  رب��اط  حول  الوسيط، 
واإلم����ارات  األدارس����ة  ع��ه��ود  منذ  احتلها 
أبي  اب��ن  م��وس��ى  إم���ارة  )أهمها  الزناتية 
وت��س��ول«  ت���ازة   « أم��ي��ر  املكناسي  العافية 
فممر   ،) خلدون  ابن  العالمة  ينعته  مثلما 
ت���ازة شهد م��وج��ات ال��ه��ج��رات وحت��رك��ات 
القبائل واجليوش والقوافل التجارية منذ 
أقدم العصور، النه من الوجهة احلغرافية 
ب���ني سلسلتي  ت��ف��ص��ل  ح��وض��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة 
األطلس املتوسط والريف بكل الصعوبات 
في  اإلن��س��ان  واج��ه��ت  التي  التضاريسية 
هذه الناحية،  كما عرف نزوح املجموعات 
إن مجمل  وعبره، حتى  وإليه  منه  القبلية 
ال��دي��ن��ام��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي ف���ي ع��ص��ر ال���دول 
اإلمارات الزناتية  الوسيطية ) األدارسة – 
ب��ن��و مرين   – امل���وح���دون   – امل��راب��ط��ون   -
– ال��وط��اس��ي��ون...( ق��د ح��ام��ت ح��ول شرق 

وشمال شرق البالد وممر تازة .
        في العصر املوحدي أطلق على تازا 
دت ثاني موقع لهم أقاموا  إسم »الرباط« وعمُ
به، بعد أن أصبحت تينمل بعيدة عن مراكز 
أول  إنشاء  املومن  عبد  قرر  وفيها،  البالد 
باملغرب  الفتية  دولته  بنته  جامع  مسجد 
األقصى  وخالل هذه احلقبة التاريخية كان 
) اجلامع  الشمالي  املدينة في احلي  مركز 
الكبير (، ثم أعقب عبد املومن اإلجناز ببناء 
السور املوحدي املاثل بها اآلن ومعه أبراجه، 
املدينة،  الطابع احملصن على  وبذلك طغى 
البعد املعروف أي  الرباط  ولم يكن ملفهوم 
بل  لتازة  بالنسبة  التعبدي  الديني  املجال 
كانت  ولذلك  العسكري،  الطابع  عليه  غلب 
كل  في  واحل��ص��ار  للغزو  تتعرض  املدينة 
مرة، ألن السيطرة عليها تعني التحكم في 
التحركات  هذه  جميع  إي��اه،  اخلطير  املمر 
على  آث��اره��ا  خلفت  التاريخية  والعوامل 
عسكريا  ت��ازة  رب��اط  على  وخاصة  املنطقة 

أوال ثم فكريا وعمرانيا وحضاريا ثانيا .
م��ادام حديثنا سيتركز حول إحدى      
والتي تخلفت عن  بتازة  العمرانية  املعالم 
املرينيني ومعها مختلف احلقب  التاريخية 
الوسيطة واحلديثة التي مرت بها، ونقصد 
ب���األس���اس  ال��ع��ص��ري��ن  امل��ري��ن��ي��ني  األول 
يرتكز  املقام  هذا  في  همنا  فإن   ، والثاني 
التي  البارزة  العالمات  بعض  تقدمي  على 
األقل  أو على  تازا كانت حاضرة  أن  تؤكد 
االستراتيجي  مبوقعها  سلطانية  ق��اع��دة 
م��ع��امل��ه��ا ال��ع��م��ران��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة، حيث 
من  م��ري��ن  بني  ظ��ه��ور  حماية  استطاعت 
هجمات منافسيهم بني عبد الواد بتلمسان 
وهكذا فإضافة إلى حركاتهم العسكرية في 
اجتاه املغرب األوسط وإفريقية وصراعهم 
ق��رن، فإنهم  مع املوحدين ألزي��د من نصف 
وتوحيد  ملكهم  ت��رس��ي��خ  )ب��ع��د  جعلوها 
فيه  يقيمون  منتجعا   ) األق��ص��ى  امل��غ��رب 
فترات من العام، فأدخلوا إصالحات هامة 
على املسجد األعظم بإضافة صحنه األكبر 
باملنمنمات  تنميقه  في  وال��زي��ادة  الشرقي 
والنقوش واألساكيب واألقواس والزخارف 
والبالطات التي تركز على اآليات القرآنية 
باخلط املنحوت على اجلدران واألروقة وفي 
احملراب، حيث نالحظ احلضور القوي للفن 
األندلسي، وذلك بدءا من سنة 691 هجرية 
وتوجوا كل هذا اإلصالح والتوسيع بوضع 
الثريا الشهيرة سنة 694 هجرية وذلك بعد 
غزوة طويلة باألندلس قام بها السلطان أبو 
يعقوب يوسف املريني في مواجهة نصارى 
قشتالة كانت سجاال بني الطرفني، وذلك كرد 
فعل على نقض سانشو ملك قشتالة للصلح 
الذي مت مع املرينيني في عهد أبي يوسف 
احلملة   وانتهت  املنصوراملريني  يعقوب 
الثريا  أن  وامل��ع��روف  ه��ج��ري��ة،   691 سنة 
إلى  هناك  م��ن  وجلبت  ب��األن��دل��س  صنعت 
تازة، وثمة  ثريا مجاورة  بنفس املسجد 
أصغر حجما، يعتقد أنها في األصل كانت 
ناقوسا في إحدى الكنائس اإلسبانية،  كما 
والدور  والفنادق  احلمامات  بتازة  أنشأوا 
امل��درس��ة احلسنية   ( وال��ق��ص��وروامل��دارس 

باملشورثم العنانية بأمنلي (، وعادة ماكان 
األم��راء  أح��د  يعينون  مرين  بني  سالطني 
كانت  ب��ل  ت��ازة  على  لهم  خليفة  أو  عامال 
متالزمة  امل��دي��ن��ة  ب��ه��ذه  سالطينهم  إق��ام��ة 
شرقا  العسكرية  وحركاتهم  مبادراتهم  مع 
عاصمتهم  وب��اجت��اه  تلمسان  نحو  وغربا 
ف��اس وخ���الل ال��ف��ت��رة ال��ت��ي تهمنا أك��ث��ر ) 
النصف الثاني من القرن السابع إلى نهاية 
القرن الثامن الهجري ( فقد اهتم السالطني 
املرينون أيضا باألوضاع في األندلس ومنهم 
أبويعقوب يوسف الذي ينسب إليه توسعة 
املسجد األعظم املوروث عن زمن املوحدين 
وفي  الشهيرة  الثريا  ووض��ع  تعديل  وك��ذا 
املنشآت  م��ن  الكثير  بنيت  ال��ف��ت��رة  ن��ف��س 
املرينية وأبرزها القصر السلطاني، وتؤكد 
الثريا  حتت  املكتوبة  الشهيرة  القصيدة 
نفس احلقيقة التاريخية بالنسبة للمسجد 

والقصر معا من خالل هذا البيت :
أمُف��رغ��ت ف��ي ق��ال��ب احل��س��ن ال��ب��دي��ع كما 

.......شاء األمير أبو يعقوب إذ أمرا

   تقع هذه السنة زمنيا  في 
السلطان  ح��ك��م  ف��ت��رة  ص��ل��ب 

امل����ري����ن����ي أب������ي ي��ع��ق��وب 
يوسف والتي امتدت من 
هجرية   706 إل��ى   685
م(،   1307  1286-  (
وه���و األم���ي���ر امل��ري��ن��ي 
الذي اهتم كثيرا بتازة 
وي��ع��ت��ب��رأول م��ن ه��ذب 
ملك بني مرين وأكسبه 
وبهاء  احلضارة  رونق 
امل���ل���ك، وامل����ع����روف أن 
متثلت  مرين  بني  أولية 
في نشاطهم الرعوي عبر 
م��ن��اط��ق زن���ات���ة ب��ح��وض 

ملوية وحتى ممر تازة مما 
دولتهم  بدايات  على  أضفى 

ش��ي��ئ��ا م���ن خ��ش��ون��ة ال���ب���داوة، 
أول  إذن  يعقوب  أب��و  األمير  فكان 

رف عصره  من نقلهم إلى رقة احلضارة  عمُ
ب��ال��رخ��اء رغ��م بعض ال��ث��ورات واحل���روب 
باألندلس وصراعه ضد يغمراسن بن زيان 
املنشآت  م��ن  العديد  ��س��ب  وحتمُ بتلمسان، 
واملآثر على هذا السلطان املريني كمساجد 
من  وع��دد  تطاوين  وقصبة  اجل��دي��د  ف��اس 
التي  املنصورة  مدينة  على  اجلسورعالوة 
الشهير   ال��ط��وي��ل  ح��ص��اره  أث��ن��اء  أسسها 
698 و706 هجرية  ما بني  تلمسان  ملدينة 
أي ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ع��ه��ده، وم���ن أب����رز ه��ذه 
ال��ذي  ب��ت��ازة   السلطاني  القصر  املنشآت 
ابن  ووصفه  للفترة  م��ؤرخ  من  أكثر  ذك��ره 

خلدون بأنه » دار امللك » في معرض حديثه 
عن رد فعل السلطان أبي العباس املريني 
حني مت تخريب ذلك القصر من طرف أبي 
حموبن أبي يعقوب من ذرية يغمراسن بن 
زيان حكام تلمسان حينما حاصر تازة ملدة 
بحر  في  عقبه  على  ارت��د  لكنه  أي��ام  سبعة 
سنة 784 هجرية في سياق مواجهته على 
للسلطان  واملعقل  حسني  أوالد  عرب  رأس 

املريني أبي العباس أحمد .
    بنى قصر ت��ازا  )أم��ر ببنائه( نفس 
يعقوب  أب��و  أي  سابقا  امل��ذك��ور  السلطان 
مبعنى  هجرية   696 سنة  املريني  يوسف 
األع��ظ��م )بسنتني  امل��س��ج��د  ت��وس��ع��ة  ب��ع��د 
الثريا، وهو  ( والتأنق فيه ووضع  تقريبا 
وواجهته  املسجد  ه��ذا  ش��رق  ش��م��ال  يقع 
كانت  التاريخية  التي صمدت عبر احلقب 
تطل على الباب الشمالي الشرقي للمسجد 
بزنقة   والواقع  حاليا  للنساء  املخصص   (
سيدي عبد اجلبار قبالة درب راس املسيد ( 
علما بأن وجهة القصر ككل كانت منحصرة 

في الزاوية الشمالية الغربية 
م��ن ت���ازة ع��ل��ى م��ش��ارف 
برج وباب الريح، وما 
زال احلي أو الدرب 
الذي كان يوجد به 
هذا القصر يسمى 
درب   « اآلن  حل���د 
وال   « ال���س���ل���ط���ان 
امل��ق��ص��ود  أن  ش��ك 
ه��و ال��س��ل��ط��ان أب��و 

يعقوب يوسف.
     ح��ق��ي��ق��ة وج���ود 
بتازة  للمرينني  فخم  قصر 
أجانب  باحثون  أيضا  يدعمها 
وف��رن��س��ي��ون ف��ق��د ك���ان ل��ل��م��ري��ن��ي��ني مثل 
تيراس  ه��ن��ري  تأكيد  وح��س��ب  امل��وح��دي��ن، 
اجل��ام��ع  ب���ج���وار  ق��ص��ر    H.Terrasse
الكبير، ولم يبق من هذا احلي املخزني إال 
بعض أج��زاء اجل��دران، وق��وس قريب جدا 
منط   ( القرميد  من  مفصص  املسجد،  من 
خشب  من  (،وساكف  أندلسي  مريني  بناء 
وإذا   ،14 القرن  إل��ى  يعود  املنقوش  األرز 
اجت��ه ال��زائ��رح��ال��ي��ا  إل��ى احل��ي الشمالي 
اجلامع  موالني  ب«  أهله  وامل��ع��روف  لتازة 
املسجد  أو  الكبير  اجل��ام��ع  امل��ق��ص��ود   (  «
الكبير  جامع  حي  الزائر  وتتبع   ) األعظم 
درب  عبر  والعريصة  ال��ري��ح  ب��اب  ب��اجت��اه 
إليهما  يصل  أن  وقبل  اجلبار  عبد  سيدي 
غير  ج��ان��ب��ي  درب  ن��ح��و  ي��س��ارا  ينعطف 
موصل يسمى حلد اآلن » درب السلطان«، 
ما  نفس  وبالضبط  سيشاهد  أن��ه  ش��ك  ال 

وصفه تيراس  H.Terrasse أي ما تبقى 
من الواجهة األمامية أو البوابة اخلارجية 
لقصر السلطان يوسف بن يعقوب املنصور 
املريني، وقد كان نفس مقر إقامة سالطني 
ب��ن��ي م��ري��ن ع��ل��ى األق����ل إل���ى ح����دود 786 
السلطان  حلكم  األول��ى  الفترة  أي  هجرية 
أب����ي ال��ع��ب��اس وه����ي ذات ال��س��ن��ة ال��ت��ي 
شهدت تخريب هذا القصر)تخريبه وليس 
تدميره كليا ( من طرف أبي حمو الزياني 
ال���ذي ح��اص��ر ت���ازة مل��دة أس��ب��وع ف��ي إط��ار 
الصراع الزياني املريني، الشيء الذي أدى 
تخريب  إلى  املقابل  في  املريني  بالسلطان 
قصور وأسوار تلمسان، وكان ابن خلدون 
نعت  السلطان  وقصر  ت��ازة  على  أطلق  قد 
ال  تسمية  أنها  ويبدو   « بتازا  امللك  دار   «
زمت القصر مدة تاريخية ال يستهان بها، 
كثيرا  »عمرت  السلطان  دار  نعت«  أن  كما 
بل إن عبارة » درب السلطان » نفسها التي 
أطلقت على هذا احلي وهو  يحتوي القصر 
بعد  أي  اآلن  متداولة حلد  زالت  املذكورما 

مما  بنائه،  على  سنة   700 من  م��رورأزي��د 
وامل��ادي��ة  التاريخية  القرائن  جميع  يؤكد 

التي نحن بصددها.
    لقد التبس أمر هذا القصر املريني 
اعتقد  حتى  وحديثا  قدميا  الكثيرين  على 
اإلس��ب��ان��ي م��ارم��ول ك��ارب��اخ��ال أن��ه يوجد 
جنوب  القصبة  أو  اجلميلة  القلعة  ضمن 
 ) حاليا  البستيون  )م��وض��ع  ت���ازة  ش��رق 
ويبدو أنه خلط بني قصبة العامل آو مقر 
املريني،  السلطاني  القصر  وب��ني  ال��وال��ي 
فعال  تشتمل  كانت  امل��ذك��ورة  القصبة  الن 
)على  السلطان  خلليفة  كبيرة  دار  على 
لكن ال عالقة   ) الوطاسيني  فترة  األقل في 
ل��ه��ذا ب�����ذاك، ف��ال��ق��ص��ر ال��س��ل��ط��ان��ي ش��يء 
شيء  السلطاني  اخلليفة  مقر  والقصبة 
آخر، ونفس اخللط وقع آلخرين ومنهم أبو 
ان  تصورواهما  ال��ذي  البوخصيبي  بكر 
القصر املخرب من طرف أبي حمو الزياني 
مر  يوجدعلى  ول��م  أمن��ل��ي  ع��ني  ه��و قصر 
املكان أي أمنلي  التاريخ أي قصرفي هذا 
ج��ن��وب ش���رق امل����دار احل��ض��ري ل��ت��ازة  /
األس��وار وإمنا هناك قصبة حديثة  خارج 
أبعد  على  الوطاسيني  إل��ى  )تعود  نسبيا 
أسوار حول  من  تبقى  ما  تقديرواملقصود 
باملدرسة  وه��ي حتيط   ) ف��ري��واط��و  ف��ن��دق 
هي  تكون  أن  احملتمل  من  التي  العنانية 

زاوية أمنلي وليس قصر أمنلي .
     كما سبق القول فقد شهد هذا القصر 
السياسية  احل��ي��اة  م��ش��اه��د  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر 
وال��ي��وم��ي��ة ف��ي ع��ص��ر ب��ن��ي م��ري��ن، ون��ذك��ر 
ال��ذي عقد  أب��ي احلسن  األم��ي��ر  زواج  هنا 

 731 سنة  أبوسعيد  السلطان  وال���ده  ل��ه 
هجرية على فاطمة بنت أبي بكر بن يحيى 
بتونس على  احلفصي، وكان احلفصيون 
ود م��ع امل��ري��ن��ني ب��ف��اس خ��اص��ة ف��ي فترة 
األمرببني مرين حد   بلغ   ( األول��ى  حكمهم 
تقدمي البيعة للسلطان احلفصي منذ عهد 
وتدخل   ) محيو  ب��ن  احل��ق  عبد  أم��ي��ره��م 
هذه املصاهرة كماهو واضح ضمن خطة 
ال��واد شرقا ومن أجل  محاصرة بني عبد 
منذ  استمرت  التي  ملضايقتهم  حد  وضع 
التحالف  ه��ذا  أه��م محطات  وك��ان��ت   712
ال��واد  عبد  بني  على  سعيد  أب��ي  انتصار 
731هجرية  أي  السنة  نفس  في  مبلوية  
واستغل مناسبة انتصاره ليتم له ما أراد 
احلفصية  باألميرة  عهده  ول��ي  زواج  من 
ف��ت��ب��ادل ال��ط��رف��ان ال���وف���ود وك����ان ال��وف��د 
العزفي  حامت  ابراهيم  من  مكونا  املريني 
فلم  ال��رزاق،  عبد  الله  عبد  أبي  والقاضي 
إال  اآلخ��ر  هو  بكر  أب��ي  السلطان  من  يكن 
صاحب  وصفه  مبا  إبنته  جهاز  يكون  أن 
وف��ود احلفصيني  أساطيل   العبر ورس��ت 
وهداياها الكبيرة الثمينة  مبرفإ غساسة 
حفل  ف��ي  ت���ازة  مدينة  إل��ى  انتقلت  حيث 
عظيم وبهيج ) الوصف للمؤرخ عبد الكرمي 
السياسي  التاريخ   « كتابه  من  الفياللي 
للمغرب الكبير ( لتجد قصر السلطان أبي 
سعيد وقد كساه من الزينة ما تفننت فيها 
وصغيرا  كبيرا  احلاشية،  وأف��ك��ار  عقول 
لهذا  أع���د  ق��د  سعيد  أب���ا  وأن  خ��ص��وص��ا 
لوالد  تقديرا  ال��وص��ف  يفوق  م��ا  ال��زف��اف 
العروس السلطان احلفصي حتى أثر عليه 
اإلجهاد فأصيب مبرض النقرس وتفاقمت 
واف��اه  ف��اس حيث  إل��ى  عودته  عند  حالته 
731 هجرية  القعدة  األجل في أواخ��ر ذي 
ووري مبقبرة شالة املرينية ...فكانت بيعة 
العهد أبي احلسن  مقرونة بالزفاف  ولي 
البهيج، وقد بلغ املغرب في عهده احلدود 
ح��ض��اري  رق���ي  إل���ى  للموحدين  ال��س��اب��ق��ة 
األم��ور  تتدهور  أن  قبل  وفكري  وعمراني 

أواخر عهده .
   في كل مرة ينتجع أو يقيم سالطني 
بنو مرين بتازة، بل ويأخذ بعضهم البيعة 
ب��ه��ا ك��م��ا ه��و ش���أن أب���ي ي��وس��ف يعقوب، 
ظلت تستقبلهم دورها وقصورها وخاصة 
ال��ق��ص��ر ال��س��ل��ط��ان��ي ال����ذي ن��ت��ح��دث عنه، 
على  مقصورة  واألنشطة  املهام  تكن  ول��م 
جتييش اجليوش واحلركات لرد هجومات 
في  الطامعني  وردع  بتلمسان  زي��ان  بني 
السلطة من هذا الطرف أو ذاك، بل امتدت 
سنة  ففي  وأقراحهم،  أفراحهم  إحياء  إلى 
793 هجرية وصلت إل��ى قصر ت��ازة هدية 
إلى  ب��رق��وق  ال��ظ��اه��ر  اململوكي  السلطان 
السلطان أبي العباس أحمد املريني فأعظم 
كما يقول ابن خلدون- و جلس  موقعها – 
بها  املباهاة  و  لعرضها  حفل  مجلس  في 
اجلياد  مبتخير  عليها  املكافأة  في  وش��رع 
استكمل  إذا  حتى  الثياب  و  البضائع  و 
ع��زم على بعثها مع  م��ا رضيه و  ذل��ك  م��ن 
يوسف بن علي حاملها األول و إنه يبعثه 
بها من موضع مقامه بتازا اخترمته املنية 
دون ذلك ». من دون شك، تأثر قصر ودرب 
السلطان في تازة مبختلف األحداث الكبرى 
التي تعاقبت على املدينة واملنطقة، من فنت 
وحروب وجوائح بل وزالزل أيضا، غير أن 
ما تبقى من القصر ما زال يحتفظ بطابعه 
األص���ل وم��ن خ��الل من��ط ال��ب��ن��اء بالدرجة 
من  كمعلمة  السلطان  درب  ومعه  األول���ى، 
شبكة املعالم املرينية بتازة مثل الصوامع 
واألب��راج  واألس��وار  واألضرحة  واملساجد 
واألبواب والقصبة وما تبقى من  الفنادق  ، 
ومع ذلك فقد عرفت أطالل القصر السلطاني 
حالة من اإلهمال خالل فترة احلماية، رغم 
ان الفرنسيني كانوا أول من فك لغز القصر 
التاريخية  الكتابات  ي��واف��ق  مب��ا  املريني 
للفترة أو املراجع املعنية، وحاليا حتول ما 
تبقى منه  إلى إقامة سكنية وبقيت واجهته 
لمت أضعافا  فحسب حتكي تاريخ مدينة ظمُ

مضاعفة.

شهد هذا القرص الكثري 
من مشاهد الحياة 

السياسية واليومية يف 
عرص بني مرني
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مسرح التأسيس بتازة ومسرحية خرربوشة تكسر المرايا

مبسرح تازة العليا، وفي مساء خريفي 
جميل، قدمت فرقة مسرح التأسيس بتازة 
بدعم من وزارة الثقافة واالتصال – قطاع 
اجل��دي��دة  ملسرحيتها  ع��رض��ا  ال��ث��ق��اف��ة- 
»خربوشة تكسر املرايا«، قدم هذا العرض 
في إطار برنامج وزارة الثقافة واالتصال 
املسرحية  الفرق  توطني  إلى  يهدف  الذي 
شتنبر   21 اجلمعة  يوم  وذل��ك  باملسارح، 

2018 ابتداء من الثامنة ليال.
السيد  جانب  إل��ى  العرض  ه��ذا  حضر 
اإلقليمي  املدير  السيد  ت��ازة،  إقليم  عامل 
الثقافة  –قطاع  واالتصال  الثقافة  ل��وزارة 
– ب���ت���ازة امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ف��رق��ة م��س��رح 
السيباري،  العالي  عبد  السيد  التأسيس 
وع����دد م��ن رؤس����اء امل��ص��ال��ح اخل��ارج��ي��ة 
وعسكرية،  مدنية  وشخصيات  باإلقليم 
ع��دد همه  امل��س��رح��ي  ال��ع��رض  كما حضر 
إلى  الذمي حجوا  والفن  الثقافة  رموز  من 
تازة من مختلف املدن املغربية )عبد احلق 
ال��درق��اوي، مجيدة  ال��زروال��ي، عبد الكرمي 
الهرنان،  حسن  اكويندي،  سالم  بنكيران، 
كرمية بنميمون...( وجمهور غفير امتأت 
به مقاعد املسرح عن آخ��ره، كما حضرت 
القناة  م��ن  واألخ��ب��ار  البرمجة  مديريتي 
إلى مجموعة من  األول��ى إضافة  الوطنية 

ممثلي املنابر اإلعالمية....
ت��ق��ول امل��س��رح��ي��ة م��ن خ���الل ال��ع��رض: 
... وما يدوم حال  خربوشةزروالةالكريدة 
أسيدي: بهذا املقطع الغنائي واملنطوق بكل 
لوعة وحسرة يصف املغني حادة الغياتية 
خلربوشة  احلقيقي  االس��م  وهو  الزيدية، 

وصف  وكأنه  الدرامية  حلالتها  الواصف 
الدهر  عليه  أبقى  وج��ه  مالمح  على  دال 
املعاناة،  مالمح  وه��ي  خربوشة   : ثقوبه 
كما أن ذات الوصف يحدد امتالء الرؤية 
والتي جاءت مخالفة لسواد اكتحال عيون 
درامية  يصنع  وك��أن��ه  زروال���ة،   : املخايل 
( وفواجعهم على يد  ) أوالد زيد  أح��داث 
قائد عبدة عيسى بن عمر الثمري من خالل 
هذا االمتالء الناطق بعمق فيما يوحي به 

صمت عيون زروالة ....
       وقد صارت خربوشة كناية للقهر 
وامل��ذل��ة وال��ظ��ل��م، وب��ذل��ك ي��ك��ون ق��د أطلق 
املرساوي  في  خربوشة  النسياب  العنان 
وه����و ان��س��ي��اب ف���رض���ه ان��ف��ت��اح س��ه��ول 
لهروبها  م���الذًا  كانت  حيث   ... الشاوية 
األول من فظائع عيسى بن عمر، حيث كان 
للسلطة القائدية مفعولها في بالد السيبة. 
وبهذا تكون منانة تضعيفًا السم  خربوشة 
في املرساوي أو ذات بعد تضامني إن لم 
تخفيه  ملا  واتقاء  تخوفًا  احتضاني  نقل 
منانة  يجعل  ال��ذي  .الشيء  الدهر  نوائب 

وخربوشة
نظريتني حلادة والتي ليست في األصل 
طرحت  قبيلة  ال��ق��ب��ي��ل��ة.وك��م  ش��اع��رة  إال 

شاعرتها وراء التراب؟
       إنها حقًا املقاومة املتناغمة في 
األح��داث  درام���ا  اجتماعية جتعل  وق��ائ��ع 
تعيد تنظيم االرتباط االجتماعي، والغناء 
هنا يأخذ رمزيته ملا ميكن للفن أن يلعبه 
في إعادة التوازن للنظام االجتماعي مبا 
الغنائي  النوع  هذا  أليس    ... نسقه  هو 

تطهيرًا؟ ألم تكن حاضرة في ندبة أخيها 
ض����دًا ع��ل��ى ال��س��ل��ط��ة احل��اك��م��ة أل��ي��س��ت 
خربوشة امتدادًا لهذه االنتجون التي أراد 
 l’anti-مختصوادراماتورجيااالنتيتياتر
خربشاتهملخربشات  إض��اف��ة    théâtre
في  امللحقة  خربوشة  جسد  على  ال��ده��ر 
فيما   ، أج����واء روح ح����ادة، وه���ي ح���ادة 
 ... زروال�����ة؟  عينها:  ب��ذل��ك ص��ف��ة  ت��وح��ي 
مجمل القول إن املرايا حني تتكسر بفعل 
إيقاعات العيطة تصبح حادة هي زروالة 
زروال���ة  ه��ي  ح���ادة  تصبح  العيطة  وه��ي 
وهي الغياتية وهي خربوشة في كل زمان 

ومكان ! ! 
ال�������ع�������ال�������ي  ف������������ي  رج������������ان������������ا   «
حال  ي��دوم  وم��ا  اخربوشةزروالةالكريدة 
في  ال���رؤي���ا  ه���ذه  تسعفنا   أن  أمت��ن��ى   «
استجالء درامية خربوشة الفرجة ...  ! !  
وعبر إخراج متيز وهادف، وتشكيالت 
محمد  املخرج  أب��دع  الدقة،  بالغة  حركية 
بلهيسي كعادته في إعطاء النص حيوية 
يفجر  أن  خاللها  م��ن  استطاع  متميزة، 
جمالية  ص���ورا  ليعكسه  ال��ن��ص  م��ك��ن��ون 
معها  تفاعل  ال��ذي  اجلمهور،  إليها  شدت 

إلى حد االندماج...
املخرج محمد بلهيسي في هذا العرض 
م��دارس  مختلف  عبر  مكوكية  برحلة  ق��ام 
اإلخراج انطالقا من املسرح اليوناني محلقا 
وصوال  العاملية،  التجارب  مختلف  ف��وق 
إلى هذه احملطة – العرض – والتي ميكن 
تسميتها باملدرسة البلهيسية، فهو يرسم 

لوحة  كل  اإلب��داع،  في  غاية  فنية  لوحات 
تنطق حركية وجماال وتترك سحرا وتوقع 
في مسرحية خربوشة  اإلخ��راج  إبداعا... 
ي��ج��م��ع ب���ني احل���رك���ة وال��ت��ع��ب��ي��ر وال��ل��ون 
لذا  والتشكيل،  واإلنشاد  واإليقاع  والنغم 
يعتبر كتابة داخل الكتابة وتعبيرا داخل 
التعبير، الشيء الذي جعله يثير مختلف 
اجلامدة  ال��ص��ورة  يقتل  فهو  احل���واس... 
تتدفق  متعددة  ص��ورا  إحيائها  اج��ل  من 
الفرصة  ات���اح  م��ا  وه��و  وج��م��اال،  حيوية 
وثقة  ارت��خ��اء  بكل  يبدعوا  ك��ي  للممثلني 
محمد  املخرج  لهم  منح  لقد  النفس،  في 
بلهيسي فسحة كبيرة متكنوا من خاللها 
أغنت  إشراقات  العرض  إلى  يضيفوا  أن 

اللوحات املقدمة...
وهو  الوطاطي  يوسف  ال��رائ��ع  املمثل 
بنعمر(  عيسى  )القائد  يتقمص شخصية 
الشخصية  عمق  في  يغوص  أن  استطاع 
اجلسد،  ولغة  احل��وار  مبنطوق  ليفجرها 
فخو  ومتعددة،  متباينة  ومواقف  ح��االت 
والعائق  واحمل��ت��ال  وال��غ��اض��ب  املسيطر 
في  وه��و  والسلطوي،  وال��ظ��ال��م  وال��ق��ات��ل 
النهاية القائد عيسى )يوسف الوطاطي(، 
ال���ذي ش��د إل��ي��ه اجل��م��ه��ور وه���و ي��راق��ص 
اخل��ش��ب��ة وي��ت��رج��م ال��ش��خ��ص��ي��ة إل���ى حد 
االن����دم����اج، أم���ا ال��ث��ن��ائ��ي ال���رائ���ع رش��ي��د 
يرتديان  وهما  الشايب،  وج��الل  منصور 
املخازنيالسويلميواملخازني  جلبابي 
ل��ق��د ج��س��دا دوري��ه��م��ا مبنتهى  ب��ل��خ��ي��ر، 
الدقة وبتعبيرات جعلت اجلمهور يتفاعل 

وشطحاتهما  حتركاتهما  ويتابع  معهما 
أن  ال��ق��ول  ميكن  هنا  م��ن  كبير،  باهتمام 
املخرج محمد بلهيسي استطاع أن يرقى 
مبمثليه إلى مستوى احلرفية العالية، لقد 
زمن  واق��ع  تعكس  منهم شخصيات  جعل 
وهو  املنصور  عمر  والسيبة،  االستبداد 
يتقمص دور املقدم عمر، يونس اخلروف 
)زعاطة الكلب( عازف ومنشد وممثل إلى 
يتحرك  ك��ان  ال��ذي  املويلح  بنعمر  جانب 
على  أضفت  وتلونات  روح��ه  كخفة  بخفة 
املشهد املسرحي نكهة خاصة، اما العنصر 
حاضرا  ك��ان  فقد  املسرحية  في  النسوي 
وخديجة  )ح���ادة(  أع���راب  ب��ق��وة، حسناء 
بريغش )منانة( إلى جانب املمثلة الرائعة 
آسية فرح عكور في دور خربوشة، والتي 
جسدت دورها وهي تعبر بانسجام كبير 
معاناتها،  وع��م��ق  الشخصية  ص��دق  ع��ن 
أنها ممثلة  بحق  اك��دت  عكور  ف��رح  آسية 
من  سيؤهلها  بوضوح  مستقبلها  ترسم 

تقمص أصعب األدوار.
لم تكن مسرحية خربوشة لتصل إلى هذا 
البذخ اإلبداعي لوال بصمة السينوغرافي 
محمد شريفي وإبداعات احملترف التقني 
أحمد بلهيسي وعبد املجيد بلحاجو، خالد 
درمان، آنس احللوي ورضوان التوزاني.

وهو  اكويندي  األستاذ سالم  أبدع  لقد 
)القصيدة  مسرحيته  لنا  وينشد   – يكتب 
محمد  امل��خ��رج  منها  ليجعل  خربوشة   )
بلهيسي ملحمة إنسانية بعنوان خربوشة 

تكسر املرايا.. !!

كلمة شكر على تعزية 
من عائلة املرحوم ادريس سلبوك

 السالم عليكم و رحمة الله و براكته 
ال منلك إال أن نقول : ) إنا لله و إنا اليه 
الوكيل  نعم  و  الله  و حسبنا   ، راجعون 
لنا  وأخلف  مصيبتنا  في  أجرنا  اللهم   ،

خيرا منها( 
ن��ت��ق��دم ب��ج��زي��ل ال��ش��ك��ر واالم��ت��ن��ان و 
ال��ت��ق��دي��ر و ال��ع��رف��ان ن��ح��ن ال��س��ي��د عياد 
نفتاح وزوج��ت��ه وأص��ه��اره  لكل من قدم 
الصادقة واملواساة احلسنة  التعزية  لنا 
ف��ي وف��اة وال��د زوج��ت��ي ) امل��رح��وم ب��إذن 
ادريس سلبوك  حياته  قيد  (املسمى  الله 
تاهلة   البريد مبدينة  بوكالة  إطار سابق 
أن  الرحيم  العزيز  تعالى  الله  نسأل  و 

يجنبكم الش�ر، و ان يحفظكم ذخرا و سندا كبيرا و عزيزا لنا ، نشكركم و 
نسأل الله ان يرعاكم بعنايته وأن بجنبكم كل مكروه. 

فقد كانت لتعزيتكم الرقيقة أبلغ االثر في نفوسنا فإليكم خالص الشكر 
املقرون بصادق الود و الوفاء . 

نسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته 
انه سبحانه و تعالى ولي ذلك و القادر عليه . 

شكرا الله سعيكم وأعظم أجركم و جزاكم الله عنا خي�ر جزاء . 
وإنا لله وإنا إليه راجعون

األستاذ سالم اكويندي يؤطر ورشة الكتابة 
المسرحية بتازة

بتازة،  التشكيلية  للفنون  اقريفلة  أحمد  ب���رواق 
وف���ي إط���ار ت��وط��ني ال��ف��رق امل��س��رح��ي��ة ب��امل��س��ارح 

نظمت  السوسيوثقافي(  املسرحي  )البرنامج 
وزارة  من  بدعم  بتازة  التأسيس  مسرح  فرقة 
ورش��ة  ال��ث��ق��اف��ة-  واالت��ص��ال-ق��ط��اع  الثقافة 
)أكادمييا  املسرحية  الكتابة  حول  مفتوحة 
اكويندي  سالم  األستاذ  أطرها  وتطبيقيا( 
التنظيم  أيام، ساعده في  أربعة  على مدى 
واللوجيستيك األستاذ عزيز زروقي، وبعد 
كلمة للمخرج محمد بلهيسي )رئيس الفرقة( 
رحب فيها باملشاركني موضحا لهم أهمية 
هذه الورشة التي تدخل في إطار مساعدة 
كما  واإلب��داع،  الكتابة  عالم  لولوج  الشباب 

مستهل  في  اكويندي  سالم  األس��ت��اذ  ح��اول 
شرح  فرشا  للمستفيدين  يعطي  أن  الورشة 

التي  واألس��س  املسرحية  الكتابة  مفهوم  فيه 
ترتكز عليها، كما اعطى مناذج من بعض األعمال 

التجارب  مارا مبجموعة من  الكالسيكية  املسرحية 
التي أكدت حضورها وجودتها عبر العالم، يقول سالم 

اكويندي: »كل شيء ميكن تدريسه وتعليمه وتلقينه 
لكن  اإلن��س��ان،  م��ع  تولد  موهبة  فهو  اإلب���داع  إال 
وهو  الفنية  واملهارة  واحلرفة  الصناعة  تبقى 

ما تؤكد عليه أهداف هذه الورشة.
ل��ق��د ع��م��د األس��ت��اذ س��ال��م اك��وي��ن��دي إل��ى 
عبر مجموعات صغيرة،  املشاركني  تقسيم 
ك���ل م��ج��م��وع��ة ع��ه��د إل��ي��ه��ا ب��ك��ت��اب��ة نص 
نختصر في لوحة او مشهد، كما عمد إلى 
»أونتيغون«  تشريح مشاهد من مسرحية 
م��ح��اوال دف���ع امل��ش��ارك��ني إل���ى دراس��ت��ه��ا 
الشخصيات،  دراس����ة  امل��ش��ه��د،  »تقطيع 
احل�����دث، ال����وح����دات ال�����ث�����الث...( خ��اف��ت 
املستفيدين  لدى  طيبة  ارتسامات  الورشة 
الذين أكدوا متكنه من التعرف على املفاتيح 

األولية والضرورية للكتابة املسرحية.
ان���ت���ه���ت ال����ورش����ة ب��ج��م��ع االس���ت���م���ارات 
طرف  م��ن  لدراستها  محاولة  ف��ي  واملساهمات 
اإلخ��راج  ورش��ة  ضمن  الستثمارها  املنظمة  اجلهة 

التي تقرر تنظيمها في املستقبل القريب.
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