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من قبيل املطار واملركب 
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مختصرات

حمالت جتارية يف ملكية 
البلدية تتحول لنقط سوداء  
حتولت	محالت	جتارية	بالسوق	

املغطاة	)املارشي(	املتواجد	قرب	مسجد	
موريطانيا	مبدينة	تازة		إلى	مرتع	

للمتسكعني،	ومخبإ	ملتناولي	املخدرات،	
ومأوى	لألزبال	واملتالشيات،	ما	تسبب	
في	انبعاث	روائع	كريهة،	وانتشار	
مختلف	أنواع	األزبال	والقمامة.

احملالت	السالفة	الذكر،	تعتبر	في	
ملكية		اجلماعة	احلضرية	ملدينة		.
ومخافة	أن	تصبح	تلك	احملالت	
منطلقا	الرتكاب	عمليات	نشر	أو	

اعتراض	للمارة،	أو	رمبا	قد	ترتكب	
جرائم	أو	عمليات	اغتصاب	بها،	

فإن	اجلهات	الوصية	مطالبة	بوقف	
االستهتار	الذي	أصاب	تلك	احملالت		

معاناة سكان املدينة
 مع «اإلصالحات»

 تعاني مدينة تازة من تباطT حاد في 
االýغال القائمة وهذا ما اتار žضب سكانها 

الذين لم يعودوا يطيقون هذا الو}ع ، مما 
أدÈ بهم الى رفع م−موعة من الشكايات الى 
.Èغال لكن بدون جدوýالقائمني على هذه اال
هدا باملوازات مع املعانات اليومية للسكان 

šصوصا مع سقو◊ األمطار   التي عرت 
فعال و}عية البنية التحتية بهذه األحياء ، 

ناهيp عن توقn هذه االýغال في العديد من 
االحياء.  

تفعيل جلنة السري 
واجلوالن والتشوير

أصبح	ضروريا	تفعيل	جلنة	السير	
واجلوالن	والتشوير	،	وذلك	ملا	تعرفه	
مدينة	تازة	من	ازدحام	وحوادث	،	

بحيث	أن	تازة	هي	رمبا	املدينة	الوحيدة	
باملغرب	حيث	ميكن	للشاحنات	الصغيرة	

والكبيرة	املرور	من	كافة	الشوارع	
واألزقة	مهما	ضاقت

	

أزمة النظافة داخل
 إدارات تازة

تعيg م−موعة من اùدارات العمومية 
0دينة تازة أزمة حقيقية في النظافة نظرا 
 qاصة باقتناء الوسائš لعدم توفر ميزانية

.nواألدوات املتعلقة بالتنظي
وهنا„ إدارات تابعة للدولة في املدينة 
 q¦م nأدوات التنظي jال تتوفر على أبس
 qاملكنسة واملنشاف ® اجلفاف © وسائ ∫
التنظيn مما يحولها إلى فضاءات جالبة 

.Œوساúل
 Q−للتغلب على هذا ا(صا’ ، يل

املوþفون ببعi اùدارات في املدينة إلى 
عملية االكتتاب من أجq جمع قدر من املال 
ø..الضرورية للمظافة qالوسائ iالقتناء بع

æ سعيد رحو

انتبهوا  أيها  املثقفون
عن	 إال	 تازة	 مدينة	 لساكنة	 الحديث	
املجالس	 لبعض	 اإلمــالئــيــة	 األخــطــاء	
باملدينة،	 	 املهنية	 والــغــرف	 املنتخبة	
الالفتات	 على	 الــواضــحــة	 تلك	 ســـواء	
املــعــلــقــة	بـــشـــوارع	وأزقــــة	املــديــنــة،	أو	
الرئيسية	 املداخل	 عند	 املعروضة	 تلك	
الدهشة	 تثير	 والتي	 	، 	 اإلدارات	 لتلك	
العنصر	 أن	 خــاصــة	 	، واالســـتـــغـــراب	
ــبــشــري	املـــكـــون	لــلــمــكــاتــب	املــســيــرة	 ال
يضم	 	 واملــهــنــيــة	 املنتخبة	 للمجالس	
عناصر	لها	من	اللغة	والفهم	ما	يجعلها	
لم	 أنــه	 إال	 كــل	مالحظة.	 عــن	 فــي	غنى	
أجــل	تصحيح	 من	 مبادرة	 أيــة	 تسجل	

األخطاء	في	وقت	كان	مناسبا	وليس	في	
اللغوي	 على	احلقل	 الغيورين	 متناول	
باملدينة،	وإذا	كانت	هناك	أخطاء	على	
مستوى	اللغة،	فهذا	يعني	أن	مجالسنا	
لتسيير	 	 غيرمؤهلة	 واملهنية	 البلدية	
بالشكل	 	 واملنتسبني	 املدينة	 شـــؤون	

املطلوب.
تشكل	 ذكـــره،	 سلف	 مــا	 على	 كمثال	
الغرفة	 مقر	 إلــى	 تشير	 الــتــي	 اللوحة	
تزيد	عن	 وملــدة	 تــازة	 الفالحية	مبدينة	
أمية	 أكبر	دليل	على	مدى	 10	سنوات	
وجهل	إداريي	ومنتخبي	تلك	املؤسسة	

املنتخبة...؟؟؟؟؟

القضاء اإلداري يصفع السلطات بداية النهاية للمسؤولني المتورطني يف البناء العشوايئ بتازة 
االقليمية و ينصف ستة تنظيمات 

حقوقية و نقابية
مؤخرا	 بفاس	 اإلداريـــة	 احملكمة	 أصــدرت	
القرارات	الصادرة	عن	 بإلغاء	 أحكاما	قضت	
مدينة	 باشا	 في	شخص	 اإلداريـــة	 السلطات	
التجديد	 ملفات	 تسلم	 عدم	 بخصوص	 تــازة	
و	 حقوقية	 تنظيمات	 ل‘‘ســتــة‘‘  التأسيس	 و	

نقابية.
وحـــســـب	بــــال⁄	لـــألســـتـــاذ	احملـــامـــي	عبد	
تهم	 األحــكــام	 هــذه	 أن	 أفــاد	 اللطيف	جنياح،	
اإلنسان	 حلقوق	 املغربية	 اجلمعية	 مــن	 كــل	
للتعليم‘‘  الوطنية	 اجلامعة	 فرعي	 بــتــازة،	
التوجه	الدميقراطي‘‘ بكل	من	تازة	و	مغراوة،	
النقابي	 املكتب	 بتازة،	 التعليم	 احتاد	شباب	
املكتب	 إلــى	 بــاإلضــافــة	 اجلــديــدة،	 للمطاحن	

النقابي	لعمال	شركة	فودالر.	
ــعــديــد	مـــن	فـــروع	 وجـــديـــر	بــالــذكــر،	أن	ال
امتنعت	 اإلنسان	 حلقوق	 املغربية	 اجلمعية	
السلطات	احمللية	عن	تسلم	ملفات	جتديدها،	
وأخـــرى	حــرمــت	مــن	وصـــوالت	اإليــــداع	رغم	
للمقتضيات	 سافر	 خــرق	 في	 ملفاتها	 تسلم	
القانونية	اجلاري	بها	العمل	في	هذا	املجال.

ـــني	يــــدي	الــقــضــاء	 ــف	ب وضــــع	مــل
مبدينة	تــازة		،	يكشف	تــورط	أسماء	
ويضم	 العشوائي.	 البناء	 في	 وازنــة	
في	 تورطها	 في	 يشتبه	 أسماء	 امللف	
مختلفة			 مبناطق	 العشوائي	 البناء	
املناطق	 سيما	 وال	 ـــازة	 ت إقــلــيــم	 مــن	
للمدينة	 احلــضــري	 للمدار	 احملــاديــة	

لباب	 القرويتني	 للجماعتني	 التابعة	
مرزوقةوكلدمان	..

ويـــأتـــي	تـــقـــدمي	هــــذا	املـــلـــف	أمـــام	
البناء	 فضيحة	 انــدالع	 بعد	 القضاء،	
ميمونة	 منطقة	 مــن	 بكل	 العشوائي	
بتراب	اجلماعة	القروية	لباب	مرزوقة		
وأصدور	ودوار	امللحة	وحي	النهضة		

مبدينة	تازة	وسهب	الهواري	وعروة	
باجلماعة	القروية	لكلدمان	،	وتشكيل	
في	 بالتحقيق	 املكلفة	 	 إقليمية	 جلنة	
املــلــف،	و	تــقــدمي	أســمــاء	املــتــورطــني	
فـــي	مــلــف	الــســكــن	الــعــشــوائــي،	من	
انتشار	 في	 املسؤوليات	 أجل	حتديد	
املخالفني	 متابعة	 بــهــدف	 الــظــاهــرة	

قضائيا.
وحـــســـب	املـــصـــادر	نــفــســهــا،	فقد	
توصلت	اللجنة	املكلفة	بالتحقيق	في	
نهائي،	 تقرير	 الــى	وضــع	 امللف	 هــذا	
دشنتها	 مــاراطــونــيــة	 أبــحــاث	 عــقــب	
مبساعدة	السلطات	احمللية	وباشراف	

من	النيابة	العامة	باملدينة.
وهو	البحث	أو	التقرير،	الذي	قاد	
الى	ذكر	أسماء	قيل	إنها	وازنــة،	لها	
ينخر	 الذي	 العشوائي	 البناء	 في	 يد	
أحياء	املدينة	دون	استثناء.	بل	كشف	
التقرير	عن	وجود	لوبيات	مكونة	من	
شبكات	قوية	بها	وسطاء	ومضاربني	

عقاريني.
بسرية	 أحيط	 امللف	 مــن	 وبالرغم	
أكدت	 نفسها،	 املصادر	 أن	 إال	 كبيرة،	
اتخاذ	 الــى	 يتجه	 الــقــضــاء،	 أن	 على	

إجراءات	مناسبة	في	األمر

مــع	دخــــول	مــدونــة	الــســيــر	اجلــديــدة	
ــقــادات	 ــت ــتــزايــد	إن حــيــز	الــتــنــفــيــذ	ت
ــاب	أرضــيــة	 املــواطــنــني	مـــن	غــي
مضامني	 كل	 لتطبيق	 مواتية	
يترجمونها	 و	 املدونة	 هذه	
فــي	غــيــاب	وســائــل	تعتبر	
و	 	، العموم	 لــدى	 بسيطة	
مبدينة	تازة		يعتبر	غياب	
ممرات	املرور	أهم	مطالب	
الراجلني	و	السائقني	معا	
،	حيث	شوهد		قيام	بعض	
للجماعة	 التابعني	 الــعــمــال	
ـــــازة		بـــرســـم	 ـــــت احلــــضــــريــــة	ل

ممرات	للراجلني	عند	ملتقيات	
ـــــشـــــوارع		وبــبــعــض	 ال
ـــط	مبــخــتــلــف	 ـــق ـــن ال
	، 	 املدينة	 أنــحــاء	
يــؤكــد	 أنـــــه	 إال	
من	 كبير	 عــدد	
املــواطــنــني	أن	
هـــذه	املــمــرات	
ســـــرعـــــان	مــا	
تزول	و	متحى		
بفعل	إستعمال	
عادية	 صباغات	
و	ليست	خصيصة	

للممرات	حيث	أنه	خالل	السنة	اجلارية		
للراجلني	 مــن	ممــر	 أكــثــر	 متــت		صباغة	

ملرتني	متتاليتني
و	املسؤولني	احملليني	مطالبني	بإيجاد	
يقع	 مثلما	 املمرات	 لهذه	 	 نهائية	 حلول	
في			املدن	املغربية	األخرى	بخلق	املمرات	
أو	 خاصة	 مبــواد	 الدائمة	 و	 الرئيسية	
باقي	 عــن	 نسبيا	 عـــال	 بشكل	 تزفيتها	
الطريق	بدل	تبذير	أموال	في	صباغات	ال	
تدوم	إال	مؤقتا	و	لتغيب	كذلك	أي	حجج	
إحترام	 لعدم	 معا	 السائقني	 و	 للراجلني	

صالحيات	بعضهم	البعض.
>	سعيدة	البقالي

d2ا  للdاłلrÝdð 5 الÂuO و ð�²في في أقq مs أÝب²Ð Ÿuاز…

°ø …دO?ا‰ ا)ك?امة اجلR?Ý²?از… وÐ عةd?�ال iO?ف�ð  ب?اDم
لبلدية	 رســمــي	 مــصــدر	 حسب	
تــــازة	مت	اجنــــاز	18مـــطـــب	قــرب	
املؤسسات	التعليمية	و	الشوارع	

الرئسية.
وفق	 أجنــزت	 قد	 املطبات	 وأن	
تــصــمــيــم	يـــراعـــي	املـــواصـــفـــات	
ــهــا	ومتــت	 الــتــقــنــيــة	املـــعـــمـــول	ب
القسم	 طرف	 من	 عليه	 املصادقة	

التقني	التابع	للجماعة.
احملــلــي	 لــلــشــأن	 املــتــتــبــع	 إن	
وبــالــعــني	املــجــردة	يــرى	أن	هذه	
التقنيات	 تـــراعـــي	 لـــم	 املــطــبــات	
ــه(	 ــل احلـــديـــثـــة	)الـــــصـــــورة	اســف
املعمول	بها	باملدن	األخرى	كفاس	

ومكناس	والرباط	اد	أنها	ال	تزعج	
الراكبني	هدا	من	جهة	و	من	جهة	
أخرى	ادا	عزم	جاللة	امللك	إعالن	
ان	يقوم	بزيارة	ملدينة	تازة	ستلجأ	
املطبات	 اقتالع	 إلــى	 تــازة	 بلدية	
جدريا	تفاديا	لعرقلة	سير	املوكب	
امللكي	وبهدا	ستكون	بلدية	تازة	
140000	درهم	 يقارب	 أهدرت	ما	
للمطب	الواحد	وهدا	تبدير	للمال	
لم	 ملادا	 املطروح	 العام.	والسؤال	
تثبت	 حديثة	 مطبات	 في	 يفكرو	
مكان	 من	 نقلها	 بالبراغي	وميكن	
إلى	آخر	دون	ضرر	وبأقل	تكلفة	°
>	مدون	فيسبوكي

الهاتف :
0537610638
0661395940

اإلخراج والطبع :

العثور على خمسيني متوَّـ َّـ ظروف غامضة
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فالشات

 ق��ض��ت ا;��ك��م��ة االب��ت��دائ��ي��ة 
0��دي��ن��ة ت�����ازة م���šR���را ب��ش��ه��ري��ن 
مالية  وž��رام��ة  التنفيذ  م��وق��وف��ة 
قدرها 1000 درهم في حo ستة 
اý�ا’ توبعوا   بتهمة  تقد. 
الضابطة  من  لعناصر   Èاو��ýر

القضائية بتازة 
ال��ى ýهر žشت من  القضية  وق��ائ��ع  وت��ع��ود   
السالفي  االý�ا’  ح��اول  املا}ية حني  السنة 
 Íالسر qالذكر والذين يعملون كسائقني في النق
القضائية  الشرطة  عناصر   iلبع رý��او  تقد. 
املراقبة   qاج من  امنية  في حواجز  ايقافهم  عند 

عند مداqš املدينة.

إدانة ستة متهم باإلرشاء 

3

االبتدائية		 اجلنائية	 الغرفة	 أصــدرت	
ــنــاف	بـــتـــازة	يــوم	 ــئ لــــذى	مــحــكــمــة	االســت
يقضي	 حكما	 	2016 يناير	 	12 الثالتاء	
بإدانة	شخص	ينحدر	من		تازة	متهم	بقتل	
الوريد	 الــى	 الــوريــد	 من	 بذبحها	 زوجته	
تفاصيل	 وتعود	 حبسا،	 سنة	 بعشرين	 	،
هذه	اجلرمية	إلى	شهر	رمضان	من	السنة	
املاضية	،عندما	دخل	اجلاني	في	خالفات	
الشك	 سببها	 كــان	 زوجــتــه	 مــع	 مستمرة	

لغيابها	املستمر	عن	البيت	.	
امام	 بجرميته	 املتهم	 اعــتــراف	 وأمــام	

االستئناف	 مبحكمة	 	 التحقيق	 قــاضــي	
العمد	مع	سبق	 القتل	 بتازة،	وهي	تهمة	
العام	 اإلصـــرار		مع	مطالبة	ممثل	احلــق	
وتخلي	 اجلاني	 على	 العقوبات	 بأقصى	
املطالبة	 (	عن	 	 )الــزوجــة	 الضحية	 عائلة	
باحلق	املــدنــي					فقد	اســدل	الستار	في	
االستئناف	 مبحكمة	 االبتدائية	 املرحلة	
على	فصول	جرمية	بشعة	اهتز	لها	الرأي	

العام	
			لûشارة	فقد	سبق	للمتهم		خالل	سنة	
2007	أن	قضى	عقوبة	السجن	وصلت	إلى	

عندما	 كندا	 سجون	 بأحد	 سنوات	 سبع	
كان	في	ضيافة	أخيه	املقيم	هناك	بعد	أن	
وحسب	 السكني،	 باستعمال	 بكندا	 قتله	
بعض	املصادر	فإن	أخاه	هو	من	ساعده	
في	الدخول	إلى	كندا	ألجل	احلصول	على	
عمل	هناك	،	وقد	عمل	بكندا	لفترة	طويلة	
شاءت	 لكن	 	، أخيه	 بيت	 في	 يقيم	 وكــان	
األقدار	أن	يقتل	فاعل	اخليرعلى	يد	أخيه			
تطورت	 بسيطة	 خالفات	 بسبب	 وذلــك	 	،

للعنف	املفضي	إلى	املوت.
º	يونس	لهاللي

 qتس−ي اŁ���ر  ع��ل��ى 
م�������−�������م�������وع�������ة م����ن 
املالحظات على جودة 
أýغال املقاولة املكلفة 
م����ن ط�����رف ال���وك���ال���ة 
املاء  لتوزيع  املستقلة 
ب�����ت�����ازة، ف����ي اع������ادة 
امل����ق����اط����ع ال���ط���رق���ي���ة 
أýغال  طالتها  ال��ت��ي 
&ديد ýبكة الصرف 
الصحي الى ما كانت 
 fرئي اص���در   ،  tعلي

 qجماعة تازة توجيها للقسم التقني باجلماعة من اج
الطرقية و  املقاطع   nحول م�تل qتقرير مفص اعداد 
اعادة  الى }��رورة  تنبيهها   qاج من  الوكالة  مراسلة 
النظر في طريقة ترميم الطرقات و إرجاعها الى حالتها 
األصلية ،كما قرر توقيn الترšيh للوكالة باالýتغال 

في مقاطع اšرÈ الى حني تصحي` الو}ع.

جماعة تازة توقف اشغال الوكالة اِّـستقلة 
اُّـ ح تصحيح وضع اِّـقاطع الطرقية

هذا هو الحكم الذي Šال???²ي ا½²ح???ار łد¹???د…
أصدرته محكمة تازة يف 
ف رشطية

ّ
حق دركي عن

أدانت	احملكمة	االبتدائية	في	تازة	،	
دركيا	اعتدى		بالسب	والشتم	والضرب	على	

شرطية	في	املدينة.
وذكرت	مصادر	إعالمية،	أن	احملكمة	

ذاتها	أكدت	إدانة	الدركي	بأداء	250	درهما	
غرامة	مالية	نافذة،	دون	احلكم	عليه	بعقوبة	
حبسية	لتنازل	الضحية	عن	شكايتها	في	

مواجهته.
هذا	وينتظر	أن	يتم،	الحقا،	عرض	الدركي	

املتهم	بتعنيف	الشرطية	على	املصالح	
املركزية	إلدارة	الدرك،	التخاذ	املتعني	في	
حقه	على	ضوء	األبحاث	التي	تباشرها.

>	يوسف	شالبي

عن	عمر	يناهز	19	سنة	أقدم	املسمى	قيد	حياته	
بــواســطــة	حبل	 االنــتــحــار	شنقا	 عــلــى	 م	 الــغــيــت-	
تاعالمت	مبحاداة	 بدوار	 عائلته	 منزل	 من	 بالقرب	

دوار	سيدي	مجبر	باجلماعة	القروية	باب	
بودير	بإقليم	تازة.

شجرة	 على	 معلقا	 وجــد	 الهالك	
بــواســطــة	حــبــل	عــلــى	بــعــد	أمــتــار	
وقد	 العائلة	 منزل	 مــن	 مــعــدودة	
كانت	 النفسية	 حالته	 أن	 تأكد	
على	 إقــدامــه	 قبل	 طبيعية	 جــد	

االنتحار
و	قد	مت	نقل	جثة	الهالك		على	
االقليمية	 الطريق	 ’إلــى	 دابــة	 مثن	
لـــوعـــرة	املــســالــك	الــطــرقــيــة	ثـــم	إلــى		

باجة	مبدينة	 ابن	 الغقليمي	 املستشفى	
تأكيد	 و	 عليها	 التشريح	 إجـــراء	 قصد	 تــازة	

فرضية	االنتحار
االنتحار	 عملية	 على	 واحـــد	 يــوم	 ميضي	 ولــم	

انتحار	 عملية	 تسجيل	 مت	 حتى	 الــذكــر	 السالفة	
اخرى	لفتاة	وأم	عازبة	في	31سنة	من	عمرها	التي	
أقدمت	على	وضع	حد	حلياتها	بشرب	مادة	سامة	
القروية	 باجلماعة	 وذلــك	 الفئران-	 –دواء	
ملطماطة	بدائرة	تاهلة	64	كلم	جنوب	

مدينة	تازة.
فان	 محلية	 مصادر	 وحسب	 	 	
الــدافــع	االســاســي	القـــدام	الفتاة	
الى	 مــرده	 االنتحار	 عملية	 على	
ــا	من	 حــمــل	غــيــر	شــرعــي	وخــوف
العقاب	العائلي	والفضيحة.

وتشهد	تازة		منذ	فترة	الكثير	
من	محاوالت	و“حاالت“ اإلنتحار،	
والتى	أصبحت	ظاهرة	تعاني	منها	
جــل	مناطق	االقــلــيــم				،	حيث	سجلت	
لشابة	 	 فقط	 اســبــوع	 )قبل	 انتحار	 محاولة	
قاصر	ذات	14	سنة	من	عمرها		باجلماعة	القروية	

ملكناسة	الشرقية	السباب	ظلت	مجهولة	.

دوار	سيدي	مجبر	باجلماعة	القروية	باب	

شجرة	 على	 معلقا	 وجــد	 الهالك	
بــواســطــة	حــبــل	عــلــى	بــعــد	أمــتــار	
وقد	 العائلة	 منزل	 مــن	 مــعــدودة	
كانت	 النفسية	 حالته	 أن	 تأكد	
على	 إقــدامــه	 قبل	 طبيعية	 جــد	

و	قد	مت	نقل	جثة	الهالك		على	
االقليمية	 الطريق	 إلــى	
لـــوعـــرة	املــســالــك	الــطــرقــيــة	ثـــم	إلــى		

باجة	مبدينة	 ابن	 الغقليمي	 املستشفى	

القروية	 باجلماعة	 وذلــك	 الفئران-	 –دواء	
ملطماطة	بدائرة	تاهلة	

مدينة	تازة.

من	محاوالت	و
والتى	أصبحت	ظاهرة	تعاني	منها	
جــل	مناطق	االقــلــيــم				،	حيث	سجلت	
والتى	أصبحت	ظاهرة	تعاني	منها	
جــل	مناطق	االقــلــيــم				،	حيث	سجلت	
والتى	أصبحت	ظاهرة	تعاني	منها	

تازة : إيقاف شخص من أجل اإلتجار بالمخدر و المهيج الجنيس » اإلكستازي«
صباح	 بتازة	 القضائية	 الشرطة	 عناصر	 أحالت	
يومه	األحد	األخير	على	انظار	وكيل	امللك	بإبتدائية	
تازة	شخص	من	أجل	اإلجتار	و	حيازة	حبوب	الهلوسة	
من	نوع	اإلكستازي	املعروف	باملهيج	اجلنسي	يعمل	

على	ترويجها	باملناسبات	و	احلفالت	.
املتهم	بحي	 قد	ضبطت	 الشرطة	 كانت	عناصر	 و	

الكعدة	و	هو	متلبس	بحيازة	حوالي	40	حبة	من	هذه	
املادة	التي	يتم	حجزها	ألول	مرة	مبدينة	تازة	مساء	
حبوب	 تعتبر	 و	 	، اجلـــاري	 يناير	 	8 اجلمعة	 يومه	

اإلكستازي	من	أقوى	املخدرات	
وأن	خطورتها	على	الصحة	تفوق	خطورة	بعض	
تنتج	 اإلكسطازي	 أقراص	 وأن	 	، املعروفة	 املخدرات	

بدول	أوروبية	ويتم	إدخالها	إلى	األسواق	السوداء	
املــغــربــيــة	عــن	طــريــق	جتـــار	دولــيــني	فــي	املــخــدرات،	
وعمال	مهاجرين،	حيث	تتولى	فتيات	ونساء،	ميتهن	
بعد	احلصول	 باجلملة	ونصفها	 تسويقها	 الدعارة،	

عليها	عن	طريق	الناضور	و	طنجة.
>	محمد	حارص

بتازة	 اإلبــتــدائــيــة	 احملكمة	 أدانـــت	
األســـبـــوع	اجلــــــاري	شخصا	 بـــدايـــة	
املتعددة	 العدلية	 السوابق	 ذوي	 من	
بــالــســجــن	ثــمــانــي	أشــهــر	نـــافـــذة	من	
أجل	احليازة	و	اإلجتــار	و	باألقراص	
املهلوسة	،	الهجوم	على	مسكن	الغير	
و	إحلاق	خسائر	مادية	به	،	السكر	و	
التخدير	بإستعمال	احلبوب	املهلوسة	
القضائية	 الضابطة	 أعــمــال	 ،عــرقــلــة	
األبيض	 السالح	 حيازة	 	، إهانتها	 و	
في	ظروف	من	شأنها	تهديد	أموال	و	

سالمة	املواطنني	.

بتازة	 القضائية	 الشرطة	 كانت	 و	
ــظــار	وكــيــل	امللك	 ــت	عــلــى	ان ــد	أحــال ق
بإبتدائية	تازة	منذ	أسبوعني	شخصا	
املتعددة	 العدلية	 السوابق	 ذوي	 من	
بسوابقه	 معروف	 اإلجــرام	 ميدان	 في	
في	تكسير	سيارات	املواطنني	بكل	مرة	
يستهلك	فيها	احلبوب	املهلوسة	بتازة	
العليا	،	حيث	أمر	وكيل	امللك	بإيداعه	
احليازة	 بتهم	 بتازة	 احمللي	 السجن	
	، املهلوسة	 ــاألقــراص	 ب و	 اإلجتـــار	 و	
إحلاق	 و	 الغير	 مسكن	 على	 الهجوم	
خسائر	مادية	به	،	السكر	و	التخدير	

،عرقلة	 املهلوسة	 احلبوب	 بإستعمال	
أعمال	الضابطة	القضائية	و	إهانتها	
ظروف	 في	 األبيض	 السالح	 حيازة	 	،
مــن	شــأنــهــا	تــهــديــد	أمــــوال	و	سالمة	

املواطنني	.
و	كانت	عناصر	الضابطة	القضائية	
قد	ألقت	القبض	عليه	بعد	هجومه	على	
مسكن	الغير	حيث	كانت	بصدد	بعملية	
املــخــدرات	 ملــنــزل	أحـــد	جتـــار	 تفتيش	
العليا	 تـــازة	 صعيد	 على	 املــوقــوفــني	
لتتفاجT	مبهاجمة	 الكبشية	 بالزاوية	
عرقلة	 مــحــاولــة	 و	 املــذكــور	 الشخص	

من	 سكني	 إســـدال	 و	 التفتيش	 عملية	
احلجم	املتوسط	حاول	إيذاء	عناصرها	
القضائية	 الشرطة	 أفـــراد	 بــداهــة	 لكن	
إعتقاله	مع	 متكنت	من	شل	حركاته	و	
تقدمي	أصحاب	املنزل	شكاية	باملوضوع	
تتهمه	فيها	بالهجوم	على	مسكنها	،	و	
املوقوف	كان	حديث	العهد	من	مغادرته	
أسوار	السجن	احمللي	بتازة	إذ	كان	لم	
و	 مغادرته	 على	 ايام	 بعد	عشرة	 يتمم	
هو	معروف	بسوابقه	العدلية	املتعددة	

باإلجرام	.
>	محمد	حارص

تازة : ثماني أشهر سجنا لشخص هاجم عناصر الشرطة القضائية

باجلماعة    tحقل  j��وس متوفي  م��واط��ن   على  ع¦ر 
مدينة  جنوب  كلم   84 تاهلة  بدائرة  ل��ل��زراردة  القروية 
تازة ، و- نقq اجل¦مان للمستشفى االقليمي ابن باجة 
ملعرفة أسباب الوفاة.وأو}حت مصادر أمنية بQن الدر„ 
 h�ý بارية  عن الع¦ور علىšامللكي بتاهلة تلقى  ا
متوفي وملقى بحقلt، وعند انتقال عناصر الدر„ امللكي 
مواطن  املتوفي  ب��Qن  اتض`  للموقع  ا;لية   والسلطة 
ينحدر من املنطقة في ا(مسني من عمره، فيما تشير 
 ،tجنائية في وفات tبهý التحقيقات املبدئية عدم وجود
ابن  االقليمي  للمستشفى  اجل¦ة    qنق  -  tنQب مضيفا 
الطبيب   qقب م��ن   hالفح اج���راءات  ب��اج��ة  الستكمال 

الشرعي والزالت التحقيقات جارية في القضية.

30سنة حبسا ألفراد عصابة تعرتض سبيل المارةالعثور على خمسيني متوَّـ َّـ ظروف غامضة
أفراد	 على	 تازة	 بإستئنافية	 اإلبتدائية	 اجلنائية	 الغرفة	 أدانــت	
لكل	 ســنــوات	 عشر	 باحلبس	 أشــخــاص	 ثــالث	 مــن	 تتكون	 عصابة	
واحد	منهما	من	اجل	تكوين	عصابة	إجرامية	و	الضرب	و	اجلرح	و	

إعتراض	سبيل	املارة	بالسالح	األبيض	.
الذي	 املتهمني	 أحــد	 حضور	 باحلكم	 النطق	 جلسة	 عرفت	 قد	 و	
يقضي	عقوبة	سجنية	بعد	إدانته	مؤخرا	من	طرف	احملكمة	اإلبتدائية	
مزاولة	 أثناء	 القضائية	 الضابطة	 مهاجمة	 محاولة	 أجل	 من	 بتازة	
مهامها	و	إقتحام	منزل	الغير	باواخر	شهر	دجنبر	،	حيث	كان	أفراد	
العصابة	يتابعون	في	حالة	سراح	بعدما	أخلي	سبيلهما	من	طرف	
غاب	 في	حني	 	، إقامتهم	 تازة	بضمان	 بإستئنافية	 التحقيق	 قاضي	
مذكر	بحث	وطنية	 ليتم	حترير	 العصابة	 أفــراد	 من	 إثنني	 عنصرين	

في	حقهما	.
	اإلطــاحــة	بعصابة	كانت	 عــرف	 قــد	 	2014 بــدايــة	صيف	 كــان	 و	
تعترض	سبيل	املارة	باملدينة	العتيقة	بتازة	العليا	،	و	و	ذلك	عقب	
شكاية	ملواطن	مت	إعتراض	سبيله	و	سلبه	حوالي	3000	درهم	،	مع	
اإلعتداء	عليه	مبدية	كبيرة	و	جرحه	على	مستوى	الرأس	تطلب	رتقه	

أزيد	من	15	الغرزة	.
اجلناة	 مالمح	 حتديد	 مــن	 متكنت	 القضائية	 الشرطة	 عناصر	
الثالث	بإعتبارهم	من	ذوي	السوابق	العدلية	،	و	تعمل	على	التربص	
بهم	وتفاجT	أحدهم	بتازة	العليا	بعد	عملية	ترصد	و	تعتقله	،	ليبلغ	
اخلبر	إلى	شريكيه	اللذان	كانا		بالقرب	منه	،	و	حتت	تأثير	التخذير	
إطالق	 اجل	 من	 عليهم	 الهجوم	 محاولة	 و	 الشرطة	 مبقاومة	 قاموا	
و	سرعة	 الشرطة	 يقظة	 لكن	 	، عنه	محليا	 املبحوث	 ســراح	شريكهم	
عناصرها	،	عملت	على	شل	حركاتهما	و	تكبيلهما	مع	حجز	السالح	
الذي	مت	اإلعتداء	به	على	الضحية	و	الدم	الزال	عالقا	به	،	فتم	إقتيادهم	
و	 اإلستماع	 محضر	 و	حترير	 	، بتازة	 القضائية	 الشرطة	 مقر	 إلى	
املواجهة	،	حيث	مت	عرضهم	يومه	األحد	30	نونبر	2014	على	أنظار	
و	 الضرب	 	، بالسرقة	 التلبس	 بتهم	 تازة	 بإستئنافية	 العام	 الوكيل	
اجلرح	بالسالح	األبيض	،	و	تكوين	عصابة	إجرامية	.وقد	قرر	متابعة	
أفراد	العصابة	في	حالة	إعتقال	،	قبل	ان	يقرر	قاضي	التحقيق	إطالق	

سراحهم	بضمان	السكن	بغحدى	جلسات	التحقيق	.
>	محمد	حارص

حادثة سقوط مروعة بورش 
قرب الثانوية التقنية بتازة

ت���ع���ر÷ Ł����الÀ أý�������ا’ ، م���ن ب��ي��ن��ه��م  ع��ام��الن  
ي��ش��ت��غ��الن ف���ي ور‘ ùح����دÈ امل���ق���اوالت ال��ت��ي ت��ق��وم 
بýQغال لفائدة وكالة املاء والكهرباء لت¦بيت قنوات مياه 
يوم  مساء  املدنية،  الوقاية   q��ورج الصحي،  الصرف 
16يناير2016 بشارŸ يوسn بن تاýفني أمام ال¦انوية 
التقنية، حلادŁة ýغš qطيرة  حيY سقj العامالن في 
حفرة كبيرة ب�ند‚  سحيo  فيما تعر÷ رجq الوقاية 
إšراج   tمحاولت بعد  اŁ��ر   على  السقو◊   fلنف املدنية 
والتي ýهدت حضور مم¦لني  االšراج  العاملني،عملية 
عن  السلطة واملنت�بني والتي امتدت لغاية وقت متšQر 

Àا’ ال¦ال�ýكللت بإنقا– اال qمن اللي
æ منصn ازهيني

بعد قضاءه سبع سنوات سجنا بكندا بتهمة قتل أخيه

20 سنة سجنا لقاتل زوجته بتازة
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قسم مستعجالت مستشفى انب باجة يعيش عىل إيقاع الفوىض

يـــعـــيـــش	قــــســــم	املـــســـتـــعـــجـــالت	
باجة	 ابـــن	 اإلقــلــيــمــي	 باملستشفى	
مبــديــنــة	تــــازة	حــالــة	مــن	الــفــوضــى	
بسبب	قلة	األطر	الطبية	التي	تشرف	

على	هذا	القسم.
فالعشوائية	التي	يسير	بها	القسم	
هي	التي	أدت	إلى	حالة	من	اإلحتقان	
جنم	عنه	مالسنات	وصراعات		بني	
األطر	الطبية	واملرضى	أسفرت	على	
العاملني	 على	 واعــتــداءات	 حــوادث	
عــديــدة	 ملـــرات	 املستعجالت	 بقسم	
ــة	 ومــتــكــررة	خـــالل	الــســنــة	اجلــاري
انتهت	بعضها	إلى	مصلحة	الشرطة	

والقضاء.
خــــالل	زيــــــارة	اجلــــريــــدة		لقسم	

ـــــذات	املــســتــشــفــى		 املــســتــعــجــالت	ب
غــيــر	 	 هـــــذا	اجلــــنــــاح	 أن	 يــظــهــر	 	،
استشفائية	 خــدمــات	 ليقدم	 منظم	

واستعجالية.
مـــظـــاهـــر	هـــــذا	الـــعـــبـــث	بــــــأرواح	
املواطنني	تظهر	مداومة	طبيب	واحد	
غالبا	ما	يضطر	لشغل	مهمة	املداومة	
ألكثر	من	48	ساعة	متتالية		يتزاحم	
عــلــى	بــابــه	عـــدد	كبير	مــن	املــرضــى	
لعلهم	يفوزون	بفحص	طبي،	اليدوم	
ذلـــك	الــفــحــص	إال	دقــائــق	مــعــدودة،	
يتواجدون	 	 جــدا	 قالئل	 وممرضون	
غير	 لûستقبال	 املخصص	 باملكان	
قادرين	على	تلبية	الطلبات		العديدة	

التي	ترد	على	املستشفى.
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إختيارمدينة تازة إلحتضان 
نهائيات النسخة 43 من البطولة 

الرياضية الوطنية للمؤسسات 
والمراكز االجتماعية

 Íجماعة تازة جمال مسعود fرئي qاستقب
 t0كتب مšRرا  الصنهاجي  šالد    tنائب رفقة 
 Íب−ماعة تازة وفدا مكونا من∫ املندوب اجلهو
االقليمي  وامل��ن��دوب  ب��ف��ا”،  ال��وط��ن��ي  للتعاون 
مسRولني  الى  ،ا}افة  بتازة  الوطني  للتعاون 
اول��ي   Ÿاج��ت��م��ا  tاعقب  ، امل��رك��زي��ة  االدارة  م��ن 
نهائيات  تنظيم  وت�����دار”  مل��ن��اق��ش��ة   h��ص��š
طرف  من  املنظمة  الوطنية  الريا}ية  البطولة 
التعاون الوطني في نس�تها 43 للمRسسات 
وامل���راك���ز االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ي ق���ررت االدارة 
املركزية للتعاون الوطني تنظيمها اواšر ýهر 

ماÍ 2016 0دينة تازة .
لýûارة فنهائيات البطولة الوطنية الريا}ية 
ل��ل��م��Rس��س��ات وامل���راك���ز  ف���ي ن��س�����ت��ه��ا 42 
االجتماعية املنظمة من طرف التعاون الوطني، 
 Í26 ما إلى žاية   22 املمتدة من  الفترة  في 
2015 والتي احتضنتها مدينة أكادير ،عرفت 
من  متكونني  مشار„   1600 حوالي  مشاركة 

جلن منظمة وعار}ني ومشاركني وحضور.
æ   منصف زهيين

مبادرة اجتماعية تدشنها مؤسسة 
الفالح للتعليم الخصويص بتازة  

االجتماعي  ال��دع��م  ف��ي  لبرنام−ها  تنفيذا 
التضامني  للموسم الدراسي احلالي  ، نظمت  
بتازة   ا(صوصي  للتعليم   Õال��ف��ال مRسسة 
يوم السبت 13 فبراير 2016 زيارة تضامن 
وم�����Rازرة ه��م��ت ت��الم��ي��ذ وت��ل��م��ي��ذات م−موعة 

مدار” مغراوة بدائرة تازة                   
  والتي تبعد عن مركز اùقليم بحوالي 60 كلم، 
وقد ýملت املبادرة م−موعة من املالبf واألدوات 

املدرسية واالžطية.  .
وقد عبر منظموا هذه املبادرة االنسانية التي 
واط��ر  واس��ات��ذة  وت��الم��ي��ذ  تلميذات  فيها  ý���ار„ 
عن  بتازة  ا(صوصي  للتعليم   Õالفال مRسسة 
في  تن�ر◊  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه   oبتحق سعادتهم 
والتي  للمRسسة  االجتماعي    Zالبرنام مضمار 
تالميذ  مع  تضامنا  ýتاء   qكا فص تنظيمها  يتم 
املناطo اجلبلية الباردة. كما أبرزوا أن معاني هذه 
املبادرة تت−سد في اجلوانب التربوية واالجتماعية 
التي  املواطنة  عن  تعبير   pبذل وه��ي  واùنسانية، 
&د داللتها في التPزر واالهتمام بالف¾ات الهشة 
يتابعون  ال��ذي��ن  والتلميذات  التالميذ  سيما  وال 

.Íسسات العالم القروRدراستها في م

مخلفات البناء العشوايئ 
تغزو شوارع تازة

حتولت	العديد	من	الشوارع	واألزقة	
مبدينة	تازة	إلى	مطارح	لرمي	ماتبقى	

من	مخلفات	البناء			الذي	ينموا	
في	اآلونة	األخيرة	بسرعة	مدهشة،	
الن	مصلحة	النظافة	املكلفة	بإفرا⁄	

احلاويات	متتنع	عن	حمل	و	إزالة	هذه	
املخلفات	املتراكمة	في	وسط	الطرقات.
ويؤكد	العديد	من	سكان	األحياء		
كبني	اجلرادي	واملستقبل	بتازة	العليا	
وموالي	يوسف،	من	االنتشار	املهول		
ملخلفات	البناء،	وتضيف	الساكنة	أن	
هؤالء	املخالفني	يشرعون		بعد	صالة	

الفجر	في	رمي	النفايات	وبقايا	مخلفات	
البناء		.

فهل	سيتدخل	من	يعنيهم	األمر	لرفع	
الضرار	عن	السكان	املغلوبني	على	

أمرهم؟	وفرض	غرامة	مالية	على	كل	من	
يلقي	مبخلفات	البناء	في	شوارع	وأزقة	
تازة	مشوهني	بذلك	جمالية	املدينة.

للصحة	 االقليمي	 املندوب	 بحضور	
اإلقليمي	 املــســتــشــفــى	 مــديــر	 و	 بــتــازة	
ــلــني	مــنــتــخــبــني	عن	 ــاجــة	ووممــث ابـــن	ب
من	 وثلة	 للمدينة	 احلضرية	 اجلماعة	
تقديرًا	 و	 بها	 عائلة	واصدقاء	احملتفى	
لــعــطــاءاتــهــا	وجـــهـــودهـــا	الــنــبــيــلــة	في	
من	 	( بالدم،وحتت	شعار	 التبرع	 مجال	
أسدى	لكم	معروفا	،	فكافئوه	(	أشرفت	
بتازة	 بالدم	 للمتبرعني	 احلياة	 جمعية	
شرف	 على	 تكرميي	 حفل	 تنظيم	 على	
الــدكــتــورة	ومــديــرة	مــركــز	حتــاقــن	الــدم	
يــوم	 تــقــاعــدهــا،وذلــك	 مبناسبة	 بــتــازة	
اجلمعة		15	يناير2016			مبركز	حتاقن	
الدم	باملستشفى	اإلقليمي	ابن	باجا	.		
الدم	 مركز	حتاقن	 ملديرة	 وكــان	 هــذا	
التبرع	 عملية	 فــي	 فــعــاال	 دورا	 بــتــازة	
والوطني	 احمللي	 املستوى	 على	 بالدم	
القطاع	 يعرفها	 التي	 اإلكــراهــات	 رغــم	
خصوصا	بعد	النقص	احلاد	في	كميات	
الدم	املتحصل	عليها	من	املتبرعني	على	
املستوى	الوطني	واحمللي	باخلصوص	
منظمة	 فيه	 تشترط	 الـــذي	 الــوقــت	 فــي	
ــتــأمــني	حــاجــيــات	 ــعــاملــيــة	ل الــصــحــة	ال
املــادة	احليوية،	أن	ال	 املرضى	من	هذه	
عن%5من	 بالدم	 املتبرعني	 نسبة	 تقل	
رقم	 ،وهـــو	 للساكنة	 اإلجــمــالــي	 الــعــدد	
التبرع	 مــجــال	 فــي	 املــغــرب	 يحققه	 ــم	 ل
فــي	عدد	 النقص	احلــاد	 بــالــدم		بسبب	
اجلمعيات		املنوط	بها	مهمة	التحسيس	
املرضى	 لفائدة	 بالدم	 التبرع	 بأهمية	

ممــن	هــم	فــي	حــاجــة	مــاســة	لــلــدم،	وفق	
القيام	 ميكن	 ما	 حــول	 إنساني	 تصور	
العديد	 وانــقــاد	 لـــألرواح	 من	حماية	 به	
التبرع	 أن	 كما	 املــوت،	 من	 املرضى	 من	
البد	 وجمعوي،	 اجتماعي	 سلوك	 بالدم	
له	 املــعــنــويــة	 بالقيمة	 التحسيس	 مــن	
داخل	املجتمع	ارتباطا	بالوازع	الديني	

باعتبار	التبرع	صدقة	جارية.
واعــتــرافــا	ملــا	قــدمــتــه	مــديــرة	مركز	
حتــاقــن	الــــدم	بــتــازة	الــطــبــيــبــة	فاطمة	
احلاضرين	 من	 عــدد	 ألقى	 فقد	 لهاللي	
كلمة		شكر	وامتنان	لها	وخلدماتها	في	
قطاع	الصحة	مند	أكثر	من	ثالث	عقود	

مضت	من		اجلد	واإلخالص	في	عملها	
سواء	عندما	كانت	طبيبة	بقسم	األطفال	
بــاملــســتــشــفــى	اإلقــلــيــمــي	بـــن	بــاجــا	أو	
بنفس	 بتازة	 الدم	 مديرة	مبركز	حتاقن	
املستشفى	،	حيث	سبق	أن	قادت	حمالت	
اجلمعيات	 جميع	 مــع	 وبتنسيق	 	 كبيرة	
خصوصا	جمعية	احلياة	للمتبرعني	بالدم	
بالدم	 التبرع	 عملية	 إجنــاح	 ألجــل	 بــتــازة	

على	املستوى	اإلقليمي	.
كــمــا	شـــاركـــت	الــطــبــيــبــة	فـــي	عــــدد	من	
املؤمترات	والندوات	على	املستوى	الوطني	

والدولي	كان	آخرها	بدولة	تونس.
>	يونس	لهاللي	
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عملت 29 سنة كطبيبة وكان لها الدور الرئييس يف تأسيس مركز تحاقن الدم بتازة
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	وقع	عامل	إقليم	تازة	رسميا	
ـــدء	األشـــغـــال	في	 عــلــى	قــــرار	ب
يوسف	 موالي	 الثقافي	 املوكب	
العمالة	 باعتبار	 	، قريبا	 بتازة	
هــي	صاحبة	املــشــروع	،	وجــاء	
عقده	 مغلق	 اجتماع	 إثــر	 ذلــك	
ـــن	رئـــيـــس	املــجــلــس	 ـــل	م ـــع	ك م
اجلماعي	لتازة	املهندس		جمال	
املجلس	 ورئــيــس	 املــســعــودي	
الواحد	 عبد	 املــقــاول	 اإلقليمي	
األربعاء	 يوم	 مساء	 املسعودي	
6	يناير	احلالي	مبقر	العمالة	،	
اإلقليمي	 املجلس	 رئيس	 وأكد		
املسعودي		 الواحد	 عبد	 لتازة	
جلــــريــــدة	تــــــازة	بـــريـــبـــس	أنـــه	
لتازة	 اجلماعي	 املجلس	 راسل	
تنفيذ	 في	 اإلســراع	 بخصوص	
املـــشـــروع	عــلــى	أســــاس	مهلة	
15	يــومــا	مــن	آخـــر	رســالــة	في	

املــوضــوع	،	وفـــي	حــالــة	عـــدم	الــتــزام	
سيكون	 بالتنفيذ	 اجلماعي	 املجلس	
أمــره	 مــن	 حــل	 فــي	 اإلقليمي	 املجلس	
	- اإلقليمي	 املجلي	 رئــيــس	 حسب	  –
واملقدر	 للمشروع	 األول	 الشطر	 إزاء	

حهته	 ..مــــن	 ــا	 رهــم د	 مــلــيــون	 ب17	
صرح	رئيس	املجلس	اجلماعي	لتازة	
قرار	 اإلقليم	قد	صادق	على	 ان	عامل	
بدء	األشعال	والتي	كان	من	املفترض	
جد	 وقــت	 فــي	 عمليا	 فيها	 يــشــرع	 أن	

املــكــان	 إخـــالء	 يــخــص	 	وفيما	 قــريــب	
الرئيس	 أكــد	 فقد	 احلــارس	 منزل	 من	
وجود	قرار	قضائي	يوقف	اإلفرا⁄	لكن	
،	كما	أبدى	 اجلماعة	قررت	استئنافه	
صــاحــب	مــحــطــة	الــبــنــزيــن	املــجــاورة	

لــتــرحــيــل	احملطة	 اســتــعــداده	
مــن	أجــل	إقــامــة	هــذا	املشروع	
الثقافي	الذي	انتظرته	املدينة	
رئــيــس	 ان	 ــــر	 ــــذك ...ي طـــويـــال	
كان	 لــتــازة	 اإلقليمي	 املجلس	
قد	اقترح	االستغناء	عن	حصة	
مشروع	 ميزانية	 في	 املجلس	
املركب	الثقافي	بدعوى	وجود	
منه	 قريبا	 املوسيقي	 املعهد	
بتازة	 أهم	 وأن	هناك	مشاريع	
حــذا	 ممــا	 تعبيره		 حــد	 عــلــى	
وحقوقية	 مــدنــيــة	 بجمعيات	
ومثقفني	إلى	املطالبة	من	جديد	
حيز	 إلــى	 املــشــروع	 بإخراج		
التنفيذ	ملا	يحمله	من	عالمات		
وفي	 باملنطقة	 وثقافية	 رمزية	
وتفعيل	 الشباب	 تأطير	 مجال	
مــبــادراتــه	وإنـــعـــاش	احلــركــة	
الثقافية	والفنية	عموما		بتازة	
وتاسيس	حزان	ثقافي	ضد	التعصب	
الذي	 الشيء	 والتطرف	 واالستيالب	
على	 إيجابي	 بشكل	 حتما	 سينعكس	
الدينامية	التنموية	للمدينة	واإلقليم	.
لûشارة	فإن	مشروع	املركب	الثقافي	

اعتمادا	 تطلب	 بتازة	 يوسف	 موالي		
درهما	 	16.669.028.00 بلغ	 إجماليا	
لــلــدراســات	 د	 	1.471.320.00 منها	
في	 املركب	 ويشمل	 لألشغال	 والباقي	
مــرآب	 إلـــى	 إضــافــة	 السفلي	 الــطــابــق	
مــســرحــا	وبــهــوا	ومخزنا	 لــلــســيــارات	
فيشمل	 الطابق	 أمــا	 صحية	 ومــرافــق	
والشركاء	 لالستقبال	 وقــاعــة	 اإلدارة	
الـــذيـــن	ســاهــمــوا	فـــي	هــــذا	املــشــروع	
احلـــيـــوي	الـــهـــام	املــجــلــس	اإلقــلــيــمــي	
تازة	 جلهة	 اجلهوي	 واملجلس	 لتازة	
احلسيمة	تاونات	واجلماعة	احلضرية	

لتازة	ثم	وزارة	الثقافة	.
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حفل تكريمي لمتقاعدي العدل 
و المنتقلون لمحاكم أخر

نظمت	هيئة	العدل	بتازة	حفال	على	
شرف	موظفي	كتابة	الضبط	الذين	أحيلوا	
على	التقاعد	و	مجموعة	من	القضاة	الذين	
مت	نقلهم	مبحاكم	أخرى	في	إطار	احلركة	
اإلنتقالية	لوزارة	العدل	بحضور	كل	

املسؤولني	القضائيني	ورƒساء	املصالح	
ونقباء	احملامون	وموظفوا	ابتدائية	تازة،	
و	قد	متيز	احلفل	بكلمة	للسيد	الوكيل	

العام	الذي		شكر	احلضور	بالبداية	وأثنى	
على	خصال	القضاة	املنتقلون	مؤكدا	أنه	
لم	يسمع	عنهم	غير	اخلير	ولم	يشتكي	

منهم	احد	مع	كثرة	انتاجهم	رغم	الظروف	
غير	املناسبة	للعمل	من	حيث	البناية	وان	
ابتدائية	تازة	تخسر	الكثير	برحيل	مثل	

هؤالء	القضاة	ولكن	األمل	في	الفوج	اجلديد	
مؤكدا	أن	فرح	اللقاء	معه	حزن	االفتراق	ولكن	

أكيد	لهم	رسالة	في	كل	محاكم	املغرب	.
األستاذ	العيادي	الذي	غادرمدينة	تازة	
إلى	محكمة	اإلستئناف	بطنجة	و	الدموع	
تغالبه	اكد	في	كلمة	مؤثرة		باح	من	خاللها	
ان	قلبه	ال	يزال	هنا	وجسده	هناك	فقط	لقد	
احب		تازة		وأهلها	وفراقهم	صعب	وال	ميكن	

تعريضهم	.
احلفل	مت	خالله	توزيع	مجموعة	من	
التذكارات	للمتقاعدتني	عن	كتابة	الضبط	
،	فضيلة	الربعي	-	جنية	احليمر،	و	كذا	

إثنى	عشر	قاضيا	مت	نقلهم	في	إطار	احلركة	
اإلنتقالية.

العقار بتازة بني طموحات المايض وثقل الحارض

أزمة سكن أم أزمة أسعار ؟
سكن	 إيجاد	 في	 يرغب	 من	 كل	 أصبح	
ــازة	أن	يــطــوف	املــديــنــة	طــوال	 ــت لــلــكــراء	ب
وعـــرضـــا	حــتــى	يــتــمــكــن	مـــن	احلــصــول	
وبعيدا	 الــثــمــن	 كـــراء	مخفض	 عــقــد	 عــلــى	
منه	 القريبة	 واالحــيــاء	 املدينة	 مركز	 عــن	
1500	درهـــم	 إلـــى	مـــافـــوق	 ــزت	 ــف ق ــتــي	 ال
أكثر	 يــؤدي	 ملــن	 علنيا	 مـــزادا	 يشبه	 فيما	
من	 مراقبة	 أي	 غياب	 في	 السماسرة	 بني	
القريبة	 املدينة	 أطــراف	 حتى	 السلطات.	
حمى	 أصابتها	 الرئيسية	 الــشــوارع	 مــن	
	1200 عتبة	 بدورها،	وجتــاوزت	 االرتفاع	
ــرى	أحــد	املــواطــنــني،	أنها	 درهـــم،	الــتــي	ي
والتعكس	 ”لــلــدرويــش“  تعجيزية	 أثمنة	
وعزى	 للساكنة.	 املعيشي	 املستوى	 بتاتا	
هذا	الوضع	إلى	عدة	أسباب	منها	توافد	
املــدن	 مــن	 والتجار	 املوظفني	 مــن	 العديد	
املجاورة	لالستقرار	بها	لداوعي	تتماشى	
إجتماعية	 اليومية	كطبقة	 مع	متطلباتهم	
بأبنائهم	 االســر	 إلتحاق	 وكــذا	 متوسطة،	

للدراسة	باملدينة.
بإمكان	 كــان	 ســنــة،	 عشر	 خمسة	 قبل	
حتلم	 أن	 ــازة	 ت مبدينة	 الوسطى	 الطبقة	
بإمتالك	مسكن	خاص	والئق	يوما	ما،	في	
ظل	توفر	البقع	االرضية	ومنازل	معروضة	
للبيع	بأثمنة	مناسبة	ومشجعة،	وهو	األمر	
الصعوبة	 في	 غاية	 أمرا	 اليوم	 بات	 الذي	
بــعــد	االرتـــفـــاع	املــهــول	ألســعــار	املساكن	
السكنية	 الــتــجــزأت	 مــنــذ	خــلــق	 والــعــقــار	

اجلديدة	داخل	وخارج	املدينة	وتوسيع	
إرتفاع	 إلى	 باالظافة	 املجال	احلضاري.	
تدريجي	ومهول	ألسعار	مواد	البناء			،	
إلى	 العقاريني	 املضاربني	 ماشجع	 هو	
الـــزيـــادات	بجشع	وطمع	 هــذه	 مــواكــبــة	
باالظافة	 السريع،	 الربح	 بهدف	 مهول	
الـــذي	يحرم	 ــوار“  ــن ”ال بـــ	 إلــى	مايعرف	
	kيحف	سكن	امتالك	من	البسيط	املواطن

كرامته	مع	عائلته.

منعشون عقاريون 
أو العبون جدد في العقار 
تازة	كغيرها	من	مدن	املغرب	العميق	
في	 محتشمة	 محاوالت	 تعرف	 أصبحت	
ميدان	السكن	االجتماعي	الذي	يستثمر	
فيه	املنعشون	العقاريون	في	خطوة	ميكن	
أن	توصف	بااليجابية	خللق	توازن	في	
أثمنة	السكن	باملدينة.	حيث	لقت	تهافت	
بـــني	املـــواطـــنـــني	وخــصــوصــا	اجلــالــيــة	
املقدمة	 للتسهيالت	 اخلــارج	 في	 املقيمة	
فــي	إمتالك	 البعض	 أمــل	 لــهــم.	وأحــيــت	
شــقــة	االحــــالم	والـــرضـــوŒ	إلـــى	أســعــار	
إرتفاع	 ظــل	 فــي	 والسكن	 العقار	 ســوق	
الطلب.	وأجلت	أحالم	البعض	إلى	موعد	
ُتعرف	 الذي	 السلبي	 الحق	بعد	الصدى	
به	هذه	الشقق	الغريبة	على	سكان	تازة	
فــي	مـــدن	مــجــاورة	كــالــغــش	فــي	البناء	
مبساحتها	 مقارنة	 اسعارها	 وارتــفــاع	
ومشاكل	 الكبيرة.	 للعائالت	 وخصوصا	

القروض	والشروط	التعجيزية		.
بروز	 املشاريع	 من	 النوع	 هذا	 ويعرف	
ظــاهــرة	جــديــدة	تتمثل	فــي	بناء	اإلقــامــات	
املــواطــنــني	 وجـــه	 فــي	 وإغــالقــهــا	 السكنية	
منها،	 يستفيدوا	 أن	 املــفــروض	 من	 الذين	
بل	وحتى	تلك	التي	لم	تغلق	يتم	عرضها	
للبيع	بأثمنة	فلكية	تفوق	القدرة	الشرائية	
لــلــمــواطــنــني،	،	فــي	الــوقــت	الـــذي	جنــد	أن	
األرض	 مــن	 استفاد	 قــد	 العقاري	 املنعش	
يتجاوز	 ال	 قــد	 مببلغ	 فوقها	 بنيت	 الــتــي	
بعضها	 املــربــع	 للمتر	 درهــمــا	 	50 أحيانا	

بتفويت	من	إدارة	األمالك	العقارية.

حق السكن أم حق الترحال ؟
مغربية	 أســـرة	 لكل	 مسكن	 حتقيق	 إن	
ليس	باألمر	الصعب،	وأعتقد	أن	املسؤولني		
هذا	 على	 رقابتهم	 بسط	 بإعادة	 مطالبني	
القطاع،	أو	على	األقل	فرض	قيود	صارمة	
عــلــى	املــنــعــشــني	الــعــقــاريــني	حــفــاظــا	على	
السلم	االجتماعي	وحتقيق	األمن	للمواطن	
فكيف	 اخلـــاص.	 امــتــالك	سكنه	 فــي	 وحقه	
الكرائية	 الــســومــة	 تلتهم	 ملــواطــن	 ميــكــن	
تترك	 ال	 آلخــر	 أو	 الشهرية،	 أجرته	 نصف	
سوى	 سكنه	 لقرض	 الشهرية	 األقساط	 له	
الــفــتــات،	ولــثــالــث	دفــع	كــل	مــدخــراتــه	منذ	
سنوات	ومازال	ينتظر،	كيف	ميكن	لهؤالء	
أن	يتمتعوا	مبقومات	املواطنة	وأن	يؤمنوا	
بالوطن؟	إن	الوطن	وحب	الوطن	يبتدئ	من	
هنا..	يبتدئ	من	تسهيل	ولوج	املواطن	إلى	

سكنه	اخلاص	وامتالكه.	

يف مدينة تعرف ركود اقتصادي منذ عشرات السنني وانعدام فرص التشغيل ومنو دميوغرايف سريع باالظافة 
إىل اهلجرة القروية، تعرف مدينة تازة  يف السنوات العشر االخرية ارتفاعا صاروخيا يف السومة الكرائية 

والبقع االرضية املجهزة للسكن مما يهدم االمال يف السكن لذى الطبقة املتوسطة وحمدودي الدخل.
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ترأسها	 التي	 و	 األولــى	 العادية	 بدورته	 اإلقليمي	 املجلس	 صــادق	
السيد	عبد	الواحد	املسعودي	على	جدول	اعماله	من	ست	نقط	إستهلها	
باملصادقة	على	الهيكل	التنظيمي	إلدارة	املجلس	اإلقليمي	بتازة	،	كما	
	) )	منطقة	حرة	 إقتناء	قطع	ارضية	إليــواء	حي	صناعي	 صادق	على	
بعدما	كان	قد	صادق	بدورة	سابقة	على	تخصيص	مبلغ	خمس	ماليني	

درهم	كمبلغ	مالي	لشراء	هذه	القطعة	.
املجلس	اإلقليمي	و	في	إطار	فك	العزلة	عن	بعض	اجلماعة	و	محاربة	
الهدر	املدرسي	صادق	من	خالل	النقطتني	الثالث	و	الرابعة	على	إتفاقية	
شراكة	من	أجل	إجناز	قنطرة	على	واد	إيناون	بني	جماعتي	واد	أمليل	و	
غياثة	الغربية	مببلغ	مالي	قدره	16	مليون	درهم	،	و	كذا	إتفاقية	شراكة	
من	اجل	إجناز	قنطرة	على	واد	الل6	بني	جماعة	ابرارحة	بإقليم	تازة	و	
عني	معطوف	بإقليم	تاونات	عبر	إنشاء	منشاتني	فنيتني	األولى	بتكلفة	
مالية	قدرها	18،5	مليون	درهم	و	املنشأة	الثانية	25،8	مليون	درهم	.
و	ألجل	الدفاع	عن	مصالح	املجلس	متت	املصادقة	على	إتفاقية	ألجل	
تخويل	رئيس	املجلس	صالحية	إنتقاء	احملامي	بعقد	تصل	قيمته	املالية	
سنويا	6	ماليني	سنتيم	مع	تكليفه	بالدفاع	كذلك	عن	مصالح	العمالة	
بإعتبار	التداخل	بني	مصاحلهما	،	كما	أن	الدعاوي	التي	يتقاضى	فيها	

املجلس	اإلقليمي	قد	فاقت	العشرون	دعوى	هي	بدهاليز	احملاكم	.
املجلس	اإلقليمي	و	في	بادرة	هي	األولى	من	نوعها	يعكس	من	خاللها	
املكتب	املسير	و	باقي	األعضاء	توجهاتهم	إليالء	عناية	للمواطن	صادق	
البشرية	 املــوارد	 توفير	 أجل	 من	 إتفاقية	شراكة	 على	 املبدأ	 من	حيث	
لسد	اخلصاص	املؤقت	في	قطاع	التعليم	من	رطف	املجلس	اإلقليمي	

بتازة	.
عبد	الواحد	املسعودي	و	في	بداية	الدورة	اطلع	املستشارين	على	
مجموعة	من	اللقاءات	كان	قد	عقدها	ألجل	حل	مجموعة	من	العوائق	
التي	كانت	حتول	دون	إخراج	بعض	املشاريع	إلى	حيز	الوجود	،	ليؤكد	
أن	مشروعي	احلي	اجلامعي	و	احملطة	الطرقية	ستبدأ	بهما	األشغال	
و	الدراسات	مبتم	شهر	يناير	،	كما	أن	إجناز	مجموعة	من	الطرقات	قد	
مت	اإلتفاق	مع	مدير	التجهيز	على	غخراجها	حليز	الوجود	بحكم	توفر	

قيمتهما	املالية	و	الدراسات	إلجل	ذلك	.
>	محمد	حارص

ــهــواري	 بــعــدمــا	بـــدأ	ســكــان	دوار	ســهــب	ال
ــازة		 بــاجلــمــاعــة	الــقــرويــة	لــكــلــدمــان	بـــدائـــرة	ت
بناء	 في	 الشروع	 في	 	 لبلديةاملدينة	 املجاور	
عدة	منازل	بلغ	عددها	حسب	إحصاء	املصالح	
التقنية	التابعة	للوكالة	احلضرية	لتازة	حوالي	
40	منزال		ووضع	احلجراألساس	ألخرى	منذ	
	120 إلى	 العدد	 أسبوعني	تقريبا	حتى	وصل	
السلطات	 تتحرك	 أن	 ،دون	 عشوائية	 بناية	
إليقاف	هذا	النزيف،بل	اكتفت	مبراقبة	الوضع	
إلى	 العشوائي	 البناء	 عدوى	 بعد،انتقلت	 عن	
منطقة	سفوح	اجلبال	التي	شهدت	هي	األخرى	
في	 بناƒها	 مت	 عشوائية	 بناية	 	 	30 تفريخ	

اآلونة	األخيرة.
وفي	ظل	الصمت	املطبق	للسلطات	على	هذه	
الظاهرة	التي	ال	تساهم	إال	في	عملية	تفريخ	
شعبية	 ــاء	 وأحــي عشوائية	 بــنــايــات	 ــد	 وتــوال
دام	 ما	 الهيكلة	 إعادة	 إلى	 ستحتاج	مستقبال	
ومهيكلة	 مجهزة	 بتجزئات	 اليــكــون	 الــبــنــاء	
العدوى	 ومراقبة..انتقلت	 لتصميم	 وخاضع	
كذلك	إلى	حي	الربايز	دوار	الشلوحة	مبدينة	

تازة	وخاصة	باملناطق	غيراملهيكلة
التي	سبق	للمجلس	البلدي	لتازة	أن	طالب	
بهيكلة	جميع	األحياء	باملدينة	للحد	من	ظاهرة	

البناء	العشوائي.
وحسب	مصادرنا،فقد	شرع	السكان	بدوار	
لهم		 بناء	منازل	 	في	 بكلدمان	 الهواري	 سهب	
لــم	حترك	 الــتــي	 احمللية	 السلطة	 أعــني	 أمـــام	
ساكنا	واكتفت	بالقيام	بجوالت	محتشمة	بني	

الفينة	واألخزى	
البناء	 عملية	 أن	 كل	هذا	هو	 من	 واألدهــى	

املدة	االخيرة	حيث	نبتت	دواوير	 	في	 وقعت	
لدوار	 الدفالي	احملادي	 لواد	 	محادية	 جديدة	
سهب	الهواري	وانتقلت	العدوى	إلى	األحياء	
ملدينة	 احلــضــري	 للمجال	 التابعة	 املــجــاورة	

تازة		
السلطات	 أن	 هو	 هذا	 كل	 من	 الغريب	 لكن	
بــدوار	 	 املسجلة	 باملخالفات	 حاليا	 تتوصل	
ســهــب	الـــهـــواري	ووادي	الــدفــالــي	مــن	طــرف	
أن	 اآلن،دون	 إلـــى	حــد	 	 الــوكــالــة	احلــضــريــة	
تتدخل	لوضع	حد	لهذا	النزيف	و	ومنع	توالد	
،ألن	 	 الطرق	 بشتى	 العشوائي	 البناء	 ظاهرة	
إلى	 تشبه	 التي	سيواجهها	اجلميع	 املعضلة	
حد	ما	بعض	املشاكل	املترتبة	عن	عملية	هدم	
تعاني	 تــازة	 مدينة	 الزالــت	 التي	 دورالصفيح	
من	هذا	املشكل	إلى	حد	اآلن	رغم	إقدامها	على	
التسعينات	 خــالل	 براكة	 7ألــف	 حوالي	 هــدم	
	( احلسني	 بحي	 حاليا	 املــعــروفــة	 باملنطقة	
العليا	 احلجرة	سابقا(	وسيدي	عيسى	بتازة	

ودوار	ميكة......
اجلبال	 بسفوح	 حاليا	 يقع	 فما	 وبالتالي	
لبلدية	 احملـــاذي	 	 الـــهـــواري	 سهب	 ومبنطقة	
النسيج	 له	نتائج	وخيمة	على	 تازة		ستكون	
العمراني	ككل	ما	لم	تتدخل	السلطات	إليقاف	
هذا	النزيف.ولهذا	فبقاء	اجلميع	صامتا	جتاه	
تناسل	 في	 محالة	 ال	 سيساهم	 الظاهرة	 هذه	
الــبــنــاء	الــعــشــوائــي	وتــفــريــخ	أحــيــاء	شعبية	
الــدولــة	 عليها	 ســتــؤدي	 غيرمهيكلة	 جــديــدة	
ضريبة	كبيرة	في	املستقبل	مثلما	أدتها	على	
منازل	سفوح	اجلبال	 أن	 دورالصفيح	خاصة	
توجد	مبنطقة	مهددة	بالزلزال	والفيضانات.

عدو البناء العشوايئ تستفحل ،يف غياب الرصامة 
من قبل السلطات للحد من هذه الظاهرة

تحول تازة إىل سوق
 مصدرة للخادمات البيوت

قدرت فعاليات إعالمية أن أعداد šادمات البيوت 
الالئي تصدرهن تازة  للعمq 0�تلn املدن املغربية 
ما بني  1000 وš 2000ادمة وعزت هذه الفعاليات  
 qالتي &ع األرق��ام  ه��ذه   oصحفي معم oبعد %قي
للظاهرة  تصديرا  األك��¦��ر  األق��ال��ي��م  رأ”  على  ت���ازة  
الذين  ا(��ادم��ات  لسماسرة  ال��واس��ع  االنتشار  إل��ى 
ينشطون بشكq كبير باملنطقة šاصة باملراكز القريبة 
للقرÈ واملداýر التي تفرز الظاهرة في مقدمتها بني 
ب��دائ��رة  امسيلة  وأح���د   qأملي  Íواد ب��دائ��رة  ف��راس��ن 
الفضاءات  م��ن  العديد  بها  %ولت  التي  تايناست  
العامة كالساحات واملقاهي إلى أمكنة يرتادها هRالء 
باملنطقة  السلطة  رج��ال   iبع من  بدعم  السماسرة  
 qيشك  Yحي حرية   qبك أنشطتهم  فيها  و1��ارس��ون 
šادمات  عن   Yالبح في  مت�صصة  ýبكة  بعضهم 
لفائدة أسر بالبيضاء ومراكg وأكادير على  البيوت 
كاألžنام  امل��واý��ي  قطعان  ورع���اة  ا(��ص��و’   t��وج
وامل���اع���ز واألب���ق���ار س���واء ب��ت��ازة أو š��ارج��ه��ا  . وال 
والبالغني  القاصرين  بني  السماسرة  ýبكات  تفر‚ 
 oو%قي زبائنها  حاجيات  تلبية  همها  يكون  ما  بقدر 
على  ممارساتها  في  مستعينة  هامة  مالية  مكاسب 
 Ÿإقنا في  وتركيزها  ماكرة   qحي و  الغواية  أساليب 
األسر الفقيرة على الرب` املادÍ وإšفاء ما 1كن أن 
تتعر÷ لt ا(ادمة القاصرة من ممارسات التعذيب 
العوز   qعوام مستغلة   Íاجلسد  nوالعن والتحقير 
واحلاجة املادية امللحة واملستوÈ ال¦قافي لهذه األسر 
في ž qþياب قوانني ردعية صارمة. وحسب إفادات 
من املنطقة  فإن عوامq مسعفة على ýيوŸ الظاهرة 
الواسع  االنتشار  بينها  من  انتشارها  في  أسهمت 
لبناتها  التي تسم`  والفقر في أوسا◊ األسر  لúمية 
القاصرات بالعمq ك�امات بالبيوت فضال عن العزلة 
للمنطقة  الوعرة  التضاريسية  الطبيعة  تفر}ها  التي 
ف��ض��اءات ومRسسات  وž��ي��اب  ت��س��ود اجل��ب��ال   Yحي
املدرسة  وبعد  الظاهرة  بšQطار   fوالتحسي للتوعية 
عن الت−معات السكنية .   ويعزÈ تصدر تازة  لباقي 
أقاليم املغرب إلى šضوŸ املنطقة لتش�يh ميداني 
أهم  إن   Èر��šاأل األقاليم   iببع  tبعد %قق لم يحن 
في   q¦تتم ب��ت��ازة  االýتغال   t��ت��واج التي  اùك��راه��ات 
 fالتضاري ال��وع��رة   oاملناط  iلبع ال��ول��وج  صعوبة 
 Ÿامل��و}��و ف��ي  مت�صصة  محلية  جمعيات  وž��ي��اب 
 t{تفر Íالذ Íالبية اجلمعيات للم−ال التنموž tوتوج
مدرسية  م��Rس��س��ات  وان��ع��دام   ، املنطقة  šصوصية 
الت−معات السكنية اجلبلية فضال   iبالقرب من بع
عن إكراهات مادية للتكفq بهذه الف¾ة في أفo القضاء 

على الظاهرة بشكq كلي.  
æ حممد احلياين
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عقد املكتب االقليمي لنقابة الكنفدرالية الد1قراطية 
ال��ع��ادÍ 0قرها  ال��ع��ام   tرا جمع��šR��م ب��ت��ازة   qللشغ

اجلديد   tمكتب لت−ديد  ت��ازة  0دينة 
املالي  التقريرين  ق���راءة  وب��ع��د 

عليهما  واملصادقة  واالدب���ي 
املسير  املكتب  انت�اب   -
اجل��دي��د ال����ذÍ ج���اء على 

الشكq التالي∫ 
 tلùونة ≠ عبد اš عزوز
زري���o ≠ ع���الل ب��واف��ي ≠ 

بوجمعة حمو‘ ≠ عزالدين 
 ≠ الكبريتي  سعيد   ≠ حيتال 

توفيo بنعلي  ≠ عبد القادر لزر‚ 
≠ 1ة عبد امل−يد ≠ عبد الرحيم زطيم 

 Íلعزيزة ملبصر ≠ امينة الشناو ≠ Íلعزيز زي��دور ≠
≠ السهام الطلكة ≠$اة بويزرو

ýركة  مم¦لي  إن��س��ح��اب  ع��رف  فاجلمع  ل��ýû��ارة 
سالم žاز و حافالت فوžال .

  إنتخاب عزوز خونة كاتبا إقليميا 
للكونفدرالية الديمقراطية للشغل

ال��ع��ادÍ 0قرها  ال��ع��ام   tرا جمع��šR��م ب��ت��ازة   qللشغ
اجلديد   tمكتب لت−ديد  ت��ازة  0دينة 

املالي  التقريرين  ق���راءة  وب��ع��د 
عليهما  واملصادقة  واالدب���ي 
املسير  املكتب  انت�اب   -
اجل��دي��د ال����ذÍ ج���اء على 

 tلùونة ≠ عبد اš عزوز
زري���o ≠ ع���الل ب��واف��ي ≠ 

بوجمعة حمو‘ ≠ عزالدين 
 ≠ الكبريتي  سعيد   ≠ حيتال 

توفيo بنعلي  ≠ عبد القادر لزر‚ 
≠ 1ة عبد امل−يد ≠ عبد الرحيم زطيم 

ا*−لf اœùارÍ لAبكة ðاز… ال²نم¹uة
 IF¹د لIاtz الFاD0 ÍœماÞة

املجلس	 عقد	 مطماطة،	 جلماعة	 اإلداري	 باملقر	
العادي	 الــدوري	 لقائه	 التنموية	 تازة	 لشبكة	 اإلداري	
مساء	 للشبكة	 التنظيمية	 الهياكل	 بعد	جتديد	 األول	

يوم	السبت	13	فبراير	2016.
حيث	متت	املصادقة	باإلجماع	على	القانون	الداخلي	
املجتمعون	 لينتقل	 ومناقشته،	 بــنــوده	 شــرح	 بعد	
عليها	 مسؤولني	 وتعيني	 القطاعات	 جلان	 لتشكيل	
بالتوافق،	أهمها	قطاع	املشاريع	التنموية،	وقطاع	
واملواطنة،	 البيئة	 وقــطــاع	 واملــواطــنــة،	 الشباب	
الثقافة	 الــتــكــافــل	االجــتــمــاعــي،	وقــطــاع	 وقــطــاع	
التواصل	 لقطاع	 باالضافة	 املستمر	 والتكوين	

والترافع.
كما	متت	أيضا	مناقشة	اللجان	املؤقتة	واملرتبطة	
باإلعداد	لعدة	ملتقيات	منها	ملتقى	تازة	،	ومؤمتر	
القرآن	،	والعرس	اجلماعي،	واأليام	الثقافية،	وأسبوع	

التلميذ	باالضافة	لليوم	الوطني	لعامل	النظافة.
كما	متت	املصادقة	على	مسودة	اتفاق	شراكة	بني	
شبكة	تازة	التنموية	و	شركة	ماهي	للنشر	والتوزيع	
مبــصــرن	مــن	أجــل	تنظيم	جــائــزة	تـــازة	األدبــيــة	يهم	
مسابقة	وطنية	عربية	في	الشعر	واألدب	والقصة.

	>	عمار	قشمار

يناير	اجلاري	 	13 األربعاء	 اليوم	 نظم	
الورقية	 للجرائد	 املنتسبون	 اإلعالميون	
و	اإللــكــتــرونــيــة	وقــفــة	احــتــجــاجــيــة	أمــام	
تضامنا	 	، بتازة	 االبتدائية	 احملكمة	 مقر	
موقع	 مدير	 لكبالي“  ”جواد	 الزميلني	 مع	
بلشقر“  ”محمد	 	Œاأل و	 	، نــيــوز“  ”تـــازة	
الوطنية	 الهيئة	 رئيس	 ونائب	 اإلعالمي	
للمال	العام	باملغرب،	تنديدا	بكل	املفسدين	
احلق	 صوت	 إسكات	 الى	 يهذفون	 الذين	
و	 العامة	 احلــريــات	 على	 التضييق	 عبر	
خلق	 بــهــدف	 	، الصحافة	 حــريــة	 ضمنها	
صحافة	على	املقاس	،	و	جعل	الصحافيني	
يرضخون	إلمــالءات	لوبيات	األمــوال	،	و	
حتريف	مسار	عمل	الصحافيني	من	تعرية	
واقع	الفساد	إلى	انتهاج	لغة	الصمت	.

وقفة	أبانت	على	أن	الصحافيني	حلمة	
واحــــدة	مــهــمــا	تــعــددت	االخــتــالفــات	في	
األمــر	 النظر	ألن	 و	وجــهــات	 الــتــصــورات	
املستقل	 و	 احلــر	 الــرأي	 يتعلق	مبحاكمة	
تستجيب	 منطية	 صحافة	 خلق	 بهدف	 	،
	، الضخمة	 الــرســامــيــل	 لــوبــيــات	 ملطامح	
للدستور	 ضرب	 في	 اإلعالميني	 تركيع	 و	
القوانني	 و	 	، بها	 املــعــمــول	 للقوانني	 و	
الدولية	التي	صادق	عليها	املغرب	و	التي	
جعلها	املغرب	مرجعا	أساسيا	من	مراجع	

القوانني	الوطنية	.

محاكمة	ليست	هي	األولى	و	لن	تكون	
تتجمع	 و	 تتكافل	 اللوبيات	 ،	ألن	 اآلخــرة	
حينما	يطالها	قلم	حر	بالفضح	و	التعرية	
أمام	الــرأي	العام	،	لكن	هيهات	هيهات	،	
اجتــاه	 فــي	 كبرى	 أشــواطــا	 قطع	 فاملغرب	
و	 واحلــريــات،	 الدميقراطية	 قيم	 ترسيخ	
جعل	التعبير	عن	الرأي	مكفول،	و	القضاء	
في	بالدنا	و	احلمد	لله	به	شرفاء	أقسموا	
على	أن	يسري	ميزان	العدل	بالقسط	مهما	

علت	الرساميل	.
و	خالل	هذه	الوقفة	التي	حضرها	إلى	

جانب	املنابر	اإلعالمية	و	الورقية	،	رئيس	
الهيئة	الوطنية	حلماية	املال	العام	باملغرب	
الذين	انتصبوا	 و	مجموعة	من	احملامني	
ملؤازرة	الزميلني	و	قد	بلغ	عددهم	حلدود	
محامي	 ضمنهم	 محامني	 عشرة	 الساعة	
فنانني	 إلــى	 إضــافــة	 	، ــربــاط	 ال مــن	هيئة	
حلقوق	 املغربية	 اجلمعية	 عــن	 ممثل	 و	
،	أبى	اإلخــوة	الزمالء	 تــازة	 اإلنسان	فرع	
اإلعالميون	إال	أن	يطلقوا	صرخات	مدوية	
ضــد	اســتــهــداف	األقـــالم	احلـــرة	النشاز	،	
كلمات	 احملكمة	 بوابة	 أمــام	 ألقيت	 حيث	

لكل	من	الهيئة	الوطنية	حلماية	املال	العام	
و	الزمالء	الصحافيني	.

أن	 على	 التدخالت	 تلك	 أجمعت	 قد	 و	
حلرية	 مباشر	 استهداف	 هو	 امللف	 هــذا	
الرأي	وكرامة	اإلعالميون	مبلفات	مفبركة	
ــهــا	أصـــحـــاب	املـــــال	،	كــمــا	أكـــدت	 أبــطــال
املـــداخـــالت	عــلــى	أن	احملــاكــمــة	مبــا	هي	
استهداف	لألقالم	احلرة	،	فإنها	تستهدف	

فصول	دستور	2011	.
كــمــا	أكــــدت	املـــداخـــالت	عــلــى	أن	زمــن	
احلــجــر	و	الــوصــايــة	قــد	ولــى	،	و	أنــه	و	
حرصا	على	مغربنا	كفى	ظلما	و	تضييقا	
على	احلريات	و	ضمنها	اإلعالم	،	مؤكدة	
على	اإلصــرار	في	سلك	نفس	الــدرب	ضد	
كل	من	سولت	له	نفسه	التالعب	مبصالح	
الوطن	و	فقرائه	،	كما	دعت	شرفاء	اإلقليم	
و	الوطن	لاللتفاف	ملواجهة	طغمة	الفساد	
مسلسل	 مواجهة	 و	 مرتعها	 كــان	 أينما	
ألنها	 الــعــامــة	 احلــريــات	 على	 التضييق	
انطلقت	و	التصدي	لها	يجب	أن	يكون	من	

اجلميع.
كما	عبرت	املداخالت	جميعها	على	الثقة	
الكبيرة	في	القضاء	في	هذا	امللف	باعتبار	
التي	 السامية	 األسس	 باعتبار	 و	 الواقع	
التي	هي	رمز	 تقوم	عليها	هذه	املؤسسة	

من	رموز	التوازن	املجتمعي	.

قطاع حافالت فوغال 
يلتحق بالفدرالية 

الديمقراطية للشغل
	

بعد	انسحابهم	من	املؤمتر	االقليمي	اخلامس	
للكنفدرالية	الدميقراطية	للشغل	بتازة،	قرر	

قطاع	حافالت	فوغال	االلتحاق	بنقابة	الفدرالية	
الدميقراطية	للشغل،	حيث	عقد	اجلمع	العام	
لعمال	وعامالت	شركة	حافالت	فوغال	مساء	
اليوم	االثنني	11	يناير	2016،	ومت	انتخاب	

املكتب	على	الشكل	التالي:
الكاتب	العام:		البسالي	احمد.	

نائبه:	حجي	كرمي.
أمني	املال:	مشمور	عبد	العزيز

نائبه:	بن	داود	فؤاد
املقرر:	خاي	ادريس

املستشارون:	خاليد	نصيص،	عبد	االله	املالطي،	
تيوان	ابراهيم،	العكروط	محمد،	القلعي	موسى،	
محمد	الشعيبي،	عبد	احلق	لقرع،	مصطفى	

بعزيز،	حميد	بوحلروز،	محمد	بوعاليي،	نور	دين	
قريرو،	عزوزمرشوح.

اإلعالميون ينظمون وقفة تضامنية مع الزميلني المتابعني قضائيا

تــازة : النقابة المغربية لمهن اإلعالم 
تعزز المشهد اإلعالمي المحيل والجهوي

و	 املــاديــة	 و	 املعنوية	 املصالح	 عــن	 الــدفــاع	 بهدف	
الدفاع	 كذا	 و	 	، 	 اإلعــالم	 مهن	 في	 للمشتغلني	 املهنية	
عــن	حــريــة	الــصــحــافــة				،	انعقد	مــســاء		األحـــد		10	
النقابة	 	« لــ	 التأسيسي	 العام	 ،اجلمع	 	2016 يناير	
املغربية		ملهن	اإلعالم		»		وبعد	قراءة	القانون	االساسي	
واملصادقة	علية	مت	انتخاب	املكتب	املسير	الذي	جاء	

على	الشكل	التاي:	.
الكاتب	:	يوسف	العزوزي.

النائب	األول	:	منير	العمراوي.
النائب	الثاني	:	عبد	الله	بلغوتة.
أمينة	املال	:	سميرة	الشعيبي.
نائب	األمينة:	أيوب	الغرفي.

املقرر:	حميد	الرياني.
نائبة	املقرر:	آسية	عكور.

مستشارمكلف	بالسمعي	البصري:	سعد	الله	حزمي.

تأسيس جمعية متقاعدي تازة

- عقد جمع عام تQسيسي جلمعية متقاعدÍ تازة 
يوم اجلمعة 22 يناير 2016 على الساعة الرابعة بعد 

الزوال 0قر دار الشباب أنوال تازة.
افتت` هذا اجلمع بكلمة ترحيبية للحضور من طرف 

احد أعضاء الل−نة التحضيرية ،بعدها متت قراءة 
مسودة القانون األساسي ومناقشتt بالتفصيq من طرف 
احلضور مع إ}افة بعi النقا◊ وحذف األšرÈ،وبعد 

املصادقة عليt باùجماŸ انتقq اجلمع إلى انت�اب 
أعضاء املكتب املسير والذÍ تشكq من األسماء التالية∫

الرئيf ∫ بلحسان أحميدة
نائبt ∫ ابن تاتو احمد

الكاتب العام ∫ ا;−وب كريفلو
نائبt ∫ بلشقر محمد

nالشري Íهيد موالý ∫ أمني املال
نائبt ∫ عام الزوالتي

املستشار ∫ البازÍ عامر
بلشقر محمد

 

جمعية االعمال االجتماعية بجماعة تازة
تنظم حفال تكريميا عىل رشف متقاعدني

موظفات	 من	 مجموعة	 بحضور	
العامة	 	 املديرة	 والسيدة	 وموظفي	
اضــافــة	 تـــازة	 بــجــمــاعــة	 للمصالح	
الى	وجوه	اعالمية	وفنية	ونقابية	
االعــمــال	 جمعية	 نــظــمــت	 مــحــلــيــة،	
االجـــتـــمـــاعـــيـــة	لـــعـــمـــال	ومــوظــفــي	
جــمــاعــة	تــــازة	يــومــه	اجلــمــعــة	22	
على	 تكرمييا	 حفال	 	2016 يناير	

شـــــرف	مــجــمــوعــة	مــــن	املــوظــفــني	
بجماعة	 الــتــقــاعــد	 عــلــى	 احملـــالـــني	
تـــازة	ويــهــم	االمـــر	كــال	مــن	:	قــدور	
الوطاطي	 الدين	 ،نــور	 البخشوش	
الدين	 عــز	 املوجود،محمد	 ،محمد	
العروسي،يوسف	 العياشي،محمد	
احلــــكــــيــــم،عــــدي	الـــكـــبـــيـــر،احـــمـــد	
بوغلف،فريدة	الكيالني،محمد	حرمة	

الــلــه،مــحــمــد	الــعــالوة،مــحــمــد	
زروق،سعيد	 جنيح،احملجوب	
لطرش،عمر	 الطيب،محمد	 بن	

كاهيا،محمد	العبوبي.
احلفل	الذي	تخللته	وصالت	
طربية	وفنية	بأصوات	غنائية	
هو	 مــا	 بــني	 مــتــنــوعــة	 محلية	
ــي	اصـــيـــل	وامـــازيـــغـــي	 مــغــرب
رئيس	 بكلمة	 متــيــز	 	، عــريــق	
التويهمي	 مصطفى	 اجلمعية	
االحتفاء	 ان	 على	 اكــد	 والــذي	
عمل	 تكريس	 اجــل	 مــن	 يــأتــي	
تنظيمه	 على	 اجلمعية	 دأبــت	
نحو	 بسيطة	 كالتفاتة	 سنويا	
زهــــرة	شبابهم	 ــوا	 ــن اف عــمــال	
متيز		 ،كما	 اجلماعة	 خدمة	 في	
الهديا	 من	 مجموعة	 بتوزيع	 ايضا	
الرمزية	على	املوظفني	املتقاعدين	و	
الثالث	 الفائزين	 لفرز	 قرعة	 بإجراء	
بعمرة	مؤداه	من	طرف	اجلمعية	فاز	
بها	كال	من	:فائزة	كيالني	و	جنيح	

محمد	،نور	الدين	الوطاطي	.
>	منصف زهيين
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تازاسيتي

سكريش يف تدريب 
دويل لمدّريب فنون 

القتال المختلطة 
باإلمارات

		
يستعّد	البطل	الدولي	حسن	سكيرش	
إلى	جانب	عدد	من	املدربني	للمشاركة	
في	دورة	تدريبية	ملدّربي	فنون	القتال	

املختلطة	واملقّرر	إقامتها	ما	بني	25	و	28	
فبراير	اجلاري	بـ	)دبي(	اإلمارات،	وقال	
سكيرش	رئيس	عصبة	الشمال	الشرقي	
في	رياضة	فنون	القتال	لـ«تازاسيتي«،	أنه	
على	أمت	االستعداد	للمشاركة	في	الدورة	

التدريبية	الدّولية.
وأضاف،	أن	الغاية	من	املشاركة،	هو	
رفع	إمكانياته	الفنية	والبدنية	والعلمّية	
كمدرب	لتتماشى	مع	التطور	الكبير	

احلاصل	في	مجال	الرياضة	و	لتحقيق	
الفائدة	الفنية	التي	من	املمكن	أن	تساهم	
في	صقل	مواهب	املمارسني	على	املستوى	

الوطني.

ــقــت٬	مــــؤخــــًرا٬	بــعــمــوم	 ــطــل ان
املؤسسات	التعليمية	بنيابة	تازة	
الرسمية	 التحسيسية	 احلــمــلــة	
السالمة	 حول	 الرابعة	 بنسختها	
الــطــرقــيــة	و	الــتــوعــيــة	بــالــوســط	
املدرسي	موسم	2015	-	2016	.
و	ياتي	ذلك	في	إطار	البرنامج	
العامة	 اإلدارة	 طــرف	 من	 املسطر	
وزارة	 مع	 بشراكة	 الوطني	 لألمن	
التربية	الوطنية	من	أجل	حتسيس	
باملؤسسات	 والتلميذات	 التالميذ	
املــواضــيــع	 مــن	 بــعــدد	 التعليمية	

املهمة	من	ضمنها	مبادئ	السالمة	
الطرقية	واجتناب	تعاطي	املخدرات	
التعامل	 بجميع	أنواعها	و	كيفية	
والتنبيه	 االنــتــرنــيــت	 شبكة	 مــع	
اإللكترونية.	 اجلــرميــة	 خلــطــورة	
و	 أهمية،	 ذات	 أخــرى	 ومواضيع	
قد	شهدت	الثانوية	اإلعدادية	عالل	
األسبوع	 نهاية	 	، بــتــازة	 الفاسي	
تواصلي	 لــقــاء	 تنظيم	 املـــاضـــي،	
لفائدة	التالميذ	من	تنظيم	اخللية	
والــتــواصــل	 بالتحسيس	 املكلفة	
مبكناس	 التعليمية	 بـــاألوســـاط	

بالتواصل	 املكفلني	 	 شخص	 فــي	
باألمن	اجلهوي	بتازة	.

املسؤولون	عن	احلملة	 وتطرق	
تتعلق	 مــهــمــة	 مــواضــيــع	 إلــــى	 	،
بــالــقــانــون	الـــداخـــلـــي	لــلــمــدرســة	
الوقاية	 والتربية	على	املواطنة	و	
مــن	الــعــنــف	املــدرســي	واألســبــاب	
مع	 التعاطي	 سبل	 مع	 له	 املولدة	
االيجابية،	 الغير	 الــظــاهــرة	 هــذه	
للتواصل	 فرصة	 اللقاء	 شكل	 كما	
عالل	 ثانوية	 تالميذ	 مع	 املباشر	
الــفــاســي	فـــي	نــقــاش	مــفــتــوح	مع	

قدما	 الــلــذان	 األمنيان	 املــســؤوالن	
شــــروحــــات	مــســتــفــيــضــة	تــخــص	
أنواع	املخدرات	و	خطورة	كل	نوع	
النفسية	 و	 الصحية	 وأضــرارهــا	
واالجتماعية	والتربوية	واألمنية،	
باعتبارها	آفة	تفشت	بني	صفوف	
الــتــالمــيــذ	والـــتـــلـــمـــيـــذات	داخـــل	
وخارج	املؤسسات	التعليمية،	هذا	
العنف	 عــن	 االبتعاد	 ضـــرورة	 مــع	
والتخلي	 أنواعه،	 املدرسي	بشتى	
عن	الشغب	أحد	األسباب	الرئيسية	

لظاهرة	الهدر	املدرسي.

حمالت تحسيسية بالمؤسسات التعليمية بتازة برشاكة مع األمن الجهويتازاميديا

الزالت	قضية	األستاذة	احملظوظة	التي	
والتي	 جعونة	 مــدارس	 تشتغل	مبجموعة	
جــعــلــت	مــديــر	املــجــمــوعــة	يــخــرق	محضر	
الدخول	املدرسي	تثير	العديد	من	عالمات	
مصراعية	 على	 الباب	 وتفتح	 االستفهام	
تعود	 القضية	 والقراءات.	 التأويالت	 على	
إلى	بداية	الدخول	املدرسي	هذا	العام	حيث	
محضر	 خــرق	 على	 املجموعة	 مدير	 أقــدم	
القسمني	 بتفكيك	 وقــام	 املدرسي	 الدخول	

على	 الــذي	نص	احملضر	 والــرابــع	 الثالث	
ــذات	في	 ضمهمها	إرضـــاء	إلحــدى	األســات
وقت	تعاني	فيه	مجموعة	من	األقسام	في	
فرعيات	أخرى	من	االكتضاض،	حيث	هناك	
فما	 	40 فيها	 التالميذ	 عــدد	 يصل	 أقسام	
تــازة	بلوس	في	وقــت	الحق	 فــوق.	وكانت	
قد	نبهت	إلى	أن	هناك	تذمرا	واسعا	وسط	
بعض	األساتذة	املتضررين	الذين	يطالبون	
عن	 والــكــف	 الــفــرص	 تكافؤ	 مــبــدأ	 بتفعيل	

حتــكــيــم	مــنــطــق	الــزبــونــيــة	واحملــســوبــيــة،	
ـــإن	األســـتـــاذة	 وحــســب	مـــصـــادر	عــلــيــمــة	ف
احملظوظة	مسندة	من	طرف	جهات	معينة	
التربية	 لــوزارة	 اإلقليمي	 للنائب	 طاقة	 ال	
الــوطــنــيــة	عــلــى	جتـــاوزهـــا،	وهـــو	مــا	جعل	
العارفني	بخبايا	هذا	امللف	يتساءلون:	هل	
عجز	 ما	 يفعل	 أن	 اإلقليم	 عامل	 يستطيع	
سيعجز	 أم	 للوزارة	 اإلقليمي	 النائب	 عنه	

هو	اآلخر	على	اتخاذ	القرار؟

تازة بريس الجهوية. تازة بلوس
جمموعة مدارس جعونة:

تاهلة: تألق ثقايف بعد عجز النائب اإلقليمي لوزراة الرتبية الوطنية هل يتدخل عامل اإلقليم؟
وإبداعي يف جمال الرواية 

العجائبية
مساء	 تاهلة	 مدينة	 احتضنت	 	 	 	 	
دار	 بــقــاعــة	 	2015 دجــنــبــر	 	5 الــســبــت	
تعلق	 ابداعيا.	 ثقافيا	 حدثا	 الشباب،	
بــتــقــدمي	وقـــــراءة	عــمــل	روائـــــي	جــديــد	
أمــعــي،	اصـــدار	يحمل	 ذ.عــزيــز	 للكاتب	
تأطيره	 على	 عملت	 »وريــخــا«	 عــنــوان:	
بتاهلة،	 والبيئة	 للتنمية	 أدرار	 جمعية	
املدني	 املجتمع	 عن	 فاعلني	 ومبشاركة	
مع	نخبة	من	املثقفني	واملهتمني	بالشأن	
م	 الثقافي	محليا.	موعد	كان	مناسبة	قدَّ
قــراءة	 الــتــوزانــي	 خــالــد	 الباحث	 فيها	
ورقة	 خــالل	 من	 وريخا،	 لرواية	 نقدية	
العجائبية	 »الرواية	 لها	عنوان:	 اختار	
فــي	األدب	املــغــربــي	املــعــاصــر:	روايـــة	
الضوء	 عبرها	 سّلط	 منوذجا«،	 وريخا	
الــروايــة	 فــي	 العجائبية	 جــوانــب	 على	
املغرب	 تـــراث	 فــي	 العجيب	 وحــضــور	
في	 ابداعية	 جتليات	 مبرزا	 الشفاهي،	
كتابة	الرواية	عند	األديب	عزيز	أمعي،	
ثقافي	 مـــوروث	 توظيف	 اخــتــار	 الـــذي	
محلي	في	إجناز	عمله	األدبي،	مستمدا	
وسط	 لشمال	 اجلماعية	 ــذاكــرة	 ال مــن	
املــغــرب،	أســطــورة	»وريــخــا«	مــن	أجل	
سفر	ممتع	في	عوالم	اإلبداع	اجلميل،	
قــرائــيــة	مـــن	منظور	 وحتــقــيــق	مــتــعــة	
جـــديـــد،	يــســلــط	الـــضـــوء	عــلــى	احملــلــي	
بإعادة	صياغته	في	قالب	إبداعي	يروم	
املغاربة	 ارتــبــاط	 يبرز	 وممــا	 العاملية.	
القوي	بتراثهم	الشفاهي،	ذلك	التفاعل	
اإليجابي	والتلقائي	للقراء	مع	الرواية	
عجيبة	 شخصية	 عــن	 تــتــحــدث	 الــتــي	
ــة،	عــاشــت	بــيــنــهــم	ومـــن	خــالل	 ــب وغــري
تداول	الناس	ألخبارها.	وما	يؤكد	عشق	
املدينة/تاهلة	للثقافة	والفكر	واإلبداع،	
ذلك	احلضور	النوعي	املتميز	ما	يعني	
كـــون	الــفــعــل	الــثــقــافــي	اليــــزال	رغـــم	كل	
ويبدو	 الكتاب،	 وتــداول	 النشر	 صعاب	
مــوروثــه	 الــكــاتــب	 يستثمر	 عندما	 ــه	 أن
احمللي	في	أعماله	اإلبداعية،	يجد	بذلك	
االهــتــمــام	ومــعــه	الــصــدى	املــعــبــر	عند	

القراء	واملهتمني.

عقدها	 في	 فتاة	 إقــدام	 عن	 نيوز	 بوزمالن	 علمت	
تــازة	عن	وضــع	حد	 إقليم	 بــوزمــالن	 الثالث	مبركز	
الفئران(	 )سم	 سامة	 مــادة	 تناولت	 بعدما	 حلياتها	

ليلة	االثنني	املنصرم	11	يناير	اجلاري.
اكتشاف	 بعد	 مباشرة	 أنه	 مصادرنا	 وأوضحت	
إلــى	 الــســرعــة	 وجـــه	 عــلــى	 نقلتها	 لــألمــر	 عائلتها	
ــهــا	على	 ــــذي	أحــال ــي	لــتــاهــلــة	ال املــســتــشــفــى	احملــل
هو	 ليحيلها	 بتازة	 باجة	 إبن	 اإلقليمي	 املستشفى	
الثاني	 احلــســن	 اجلامعي	 املستشفى	 على	 اآلخـــر	
بفاس	نظرا	خلطورة	حالتها	الصحية	وهناك	فارقت	

احلياة.

ورجحت	مصادرنا	أن	يكون	سبب	قدوم	الهالكة	
على	وضع	حد	حلياتها	إلى	اخلوف	من	الفضيحة،	
كون	أنها	كانت	حامل	نتيجة	عالقة	غير	شرعية،	إال	
أن	مصادر	أخرى	قالت	بأن	الضحية	لم	تكن	تنوي	
االنتحار	بقدر	ما	كانت	تريد	قتل	جنينها	بواسطة	
)سم	الفئران(	غير	أنه	أجهز	عليها	نظرا	خلطورته.
وينضاف	هذا	االنتحار	إلى	حاالت	أخرى	افتتح	
بها	إقليم	تازة	السنة	اجلديدة،	حيث	وضعت	فتاة	
الشرقية	 مبكناسة	 سنة	 	14 العمر	 من	 تبلغ	 قاصر	
)4	يناير(،	قبل	 حدا	حلياتها	بداية	الشهر	اجلاري	
أن	تهتز	جماعة	باب	بودير	على	وقع	حالة	انتحار	

ال19	 فــي	عقده	 تــاعــالمــت«،	بطلها	شــاب	 	« بـــدوار	
قام	بربطه	 وضع	حدا	حلياته	شنقا	بواسطة	حبل	
جلذع	شجرة	بجوار	مقر	سكناه	السبت	املنصرم	9	

يناير	اجلاري.
تتفاقم	 تــازة	 بإقليم	 االنتحار	 حــاالت	 أن	 ويذكر	
بشكل	ملفت	خصوصا	في	أوساط	الشباب	و	الذين	

ُيعانون	من	االضطرابات	النفسية	والعقلية.
وعـــزت	مــصــادر	بــوزمــالن	نــيــوز	ارتــفــاع	حــاالت	
االنتحار	بتازة	إلى	الظروف	االقتصادية	واالجتماعية	
الصعبة	التي	يعاني	منها	سكان	اإلقليم	خصوصا	

الشباب	منهم.

انتحار فتاةبوزمالن نيوز  

اإلعالم يف تازة سيقف يف خندق واحد لمواجهة الفساد مهما كان حجم التكلفةجهتي بريس :

مهما	كان	رقم	الفاتورة	التي	سيؤديها	
مرتفعا	 للفساد	 مواجهته	 مقابل	 اإلعــالم	
املشوار	 مواصلة	 عن	 يثنيا	 ال	 ذلــك	 فــإن	 	،
بكل	حزم	وإصرار	،	وكأن	قدرنا	قد	توقف	
عند	هذه	املهمة	الصعبة	التي	لبسنا	فيها	
دربالة	البحث	عن	احلقيقة	وتقدميها	للرأي	
	، هي	 كما	 اجلهوي	 و	 واإلقليمي	 احمللي	
معلنني	عدم	احلياد	إذا	كان	في	تفاصيلها	
ما	يعرقل	التنمية	و	يضر	بكرامة	املواطن	
وحقوقه	املشروعة	،	أو	يسيء	للوطن	.

مــــن	صــمــيــم	 ـــســـاد	 ـــف ال مـــواجـــهـــة	 إن	
انشغاالتنا	اليومية	،	وهو	ما	يقلق	أطرافا	
من	 وضحاها	 عشية	 بــني	 انتقلت	 عــديــدة	
الغنى	 إلى	 النعوت	 بأسوأ	 متهمة	 أسماء	

تدبير	 مهمة	 في	 االنــخــراط	 ثم	 	، الفاحش	
ــمــاعــي	،	وفــي	 الـــشـــأن	الــتــنــمــوي	واالجــت
اعتقادهم	أن	املواطنني	نسوا	أصل	الذئب	
اإلعالم	 لكن	 	، ليرعاها	 أغنامهم	 وسلموه	
وتركه	 الــذئــب	 سلخ	 عملية	 على	 متمرس	
وإذا	 	، الباقي	 لتكمل	 الطبيعية	 للعوامل	
تكمن	 قوتنا	 فإن	 	، معركة	 وخسرنا	 حدث	
فــي	الــنــفــس	الــطــويــل	الــــذي	يــلــيــق	بست	

سنوات	،	وما	بعدها	،	وما	بعدها	.
أكثر	 اإلعــالم	 على	 لزاما	 ،	أصبح	 لذلك	
مــن	أي	وقـــت	مــضــى	أن	يــقــف	فــي	خندق	
التي	 	، الفتاكة	 اآلفــة	 هــذه	 واحــد	ملواجهة	
منظرون	 لــه	 	، ممــأســا	 تنظيما	 أصبحت	
ــراء	،	وخــاليــا	ال	تــنــام	،	إلـــى	درجــة	 وخــب

	، املجردة	 العني	 تراها	 ال	 أثر	جرميته	 أن	
خطى	 أخــرى	متحو	 مؤسسات	 هناك	 ألن	
الفساد	بتوقيع	يحمل	خامت	املسؤولية	.
انطالقا	من	هذه	الوضعية	التي	جتسد	
الــقــيــم	واألخـــــالق	والــتــخــلــيــق	واحلــكــامــة	
	، الـــرأس	 واملــواطــنــة	مطنطنة	 	، اجلــيــدة	
بكل	 الفساد	 شفافية	 نناقش	 أن	 ميكننا	
االشتغال	 تعني	 الفساد	 .	وشفافية	 جرأة	

بوضوح	.
بأن	 الكل	يعرف	ويقر	 السياق	 في	هذا	
هناك	فسادا	،	وحتى	املفسدون	ال	يخفون	
ذلك	،	وإذا	حاولوا	التستر	عن	فسادهم	،	
فإن	أصابع	االتهام	ال	تتوقف	عن	اإلشارة	
،	وهذه	هي	 ،	لكن	في	خوف	شديد	 إليهم	

املشكلة	التي	نتميز	بها	،	حني	جتد	املفسد	
الذي	 واملــواطــن	 	، يفعل	 مما	 يستحيي	 ال	
التفوه	 مــن	 خوفا	 يرتعد	 باملفسد	 ينعته	
إلى	هذه	 املفسد	رجل	شجاع	 فهل	 	. بذلك	
الدرجة	؟	واملواطن	الصالح	جبان	إلى	حد	

الدناءة	؟
معه	 حتالفت	 الفساد	 أن	 هو	 اجلــواب	
ورمبــا	 	، عنه	 وتــدافــع	 حتميه	 مؤسسات	
،	واملواطن	 إلى	شرعنته	 مستقبال	تسعى	
وال	 لــه	 رأي	 ال	 وبالتالي	 	، لــه	 مؤسسة	 ال	
رمبا	 	، الفساد	 مبناهضة	 اجلهر	 في	 حق	
	، أجـــرا	 يضيع	 ال	 حــتــى	 بقلبه	 سيغيره	
أسرته	 وحــقــوق	 	، حقوقه	 ضيع	 أن	 بعد	

ومستقبل	بالده	.

مصطفى الداحني

أصــداء اليوم

للمراتب	 احملــتــلــني	 أســمــاء	
الــدورة	 ملسابقة	 األولــى	 الثالث	
العلمي	 املجلس	 جلائزة	 الثالثة	
الطرقية	 للسالمة	 بتازة	 احمللي	
النور	 جمعية	 بفضاء	 املنظمة	
املدينة	 بنفس	 واملـــــرأة	 للطفل	
عصر	يوم	اخلميس	:18		فبراير	
األولى	 9	جمادى	 موافق	 	2016
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	16 بنقطة	 	: ــى	 األول املرتبة	
للطالب	 وكــانــت	 	.20 أصــل	 مــن	
جــــالل	قـــرقـــاش،	ممــثــل	الــكــلــيــة	

املتعددة	التخصصات
	12 بنقطة	 الــثــانــيــة:	 املــرتــبــة	
مــن	أصــل	20	والــقــرعــة.	وكانت	
ممثلة	 ــاهــا،	 ب إميــــان	 للتلميذة	

ثانوية	ابن	الياسمني
املرتبة	الثالثة:	بنقطة	12	من	

أصل	20	والقرعة	أيضا.	وكانت	
ممثل	 الصباني،	 أنــس	 للتلميذ	

الثانوية	التقنية.
ولم	تسعف	القرعة	متسابقني	
آخــــريــــن	حـــصـــلـــوا	عـــلـــى	نــفــس	

النقطة	كذلك	وهم:
.1.	محمد	فكرون	قائد	منظمة	

كشاف	تازكة	الوطني؛
ممثلة	 وردانــــي	 حــســنــاء	 	.2.

ثانوية	القاضي	عياض؛
احلسناوي	ممثل	 أشــرف	 	.3.

مدرسة	ابن	بري	العتيقة؛
ممثلة	 مـــرحـــب	 ـــران	 ـــف غ 	.4.

ثانوية	العرفان؛
ممثل	 الـــطـــواش	 يــونــس	 	.5.

مديرية	تازة	للكراطي؛
الـــرودانـــي	ممثل	 يــونــس	 	.6.

ثانوية	عمر	اخليام.

تازة :أسماء الفائزني بجائزة المجلس العلمي المحيل للسالمة الطرقية

تازة في الصحافة اإللكترونية المحلية

تازة: العصبة المغربية لحماية الطفولة 
تتواصل مع المسنات و المسنني المنسيني

حلماية  املغربية  العصبة  نظمت  للمرأة  العاملي  باليوم  االحتفال  أب��واب  على 
و  نزيالت  تواصلية مع  األمية، حفال  املستفيدات من محو  الطفولة، بشراكة مع 
نزالء دار املسنات و املسنني بتازة يوم اجلمعة 19 فبرير 2016. و متيزت هذه 
األمسية التي نشطتها الفرقة العيساوية، بتوزيع األلبسة على النزيالت و النزالء.

و اعتبرت سعيدة الغرفي رئيسة العصبة املغربية حلماية الطفولة بإقليم تازة، 
أن هذه األمسية تندرج في إطار برناج األنشطة التربوية و االجتماعية و التضامنية 
التي سطرها مكتب العصبة، مضيفة أن القادم من األيام سيعرف أنشطة مميزة.

أجيال بريس:
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محمد أزرقان أكد أن احملكمة عاجلت 61310 ملًفا والبت في 46502 منها
تنصيب الرئيس األول الجديد لمحكمة االستئناف بتازة محمد أزرقان

مت	يوم	الثالثاء	16	فبراير	اجلاري	،	تنصيب	
بتازة	 االستئناف	 اجلديد	حملكمة	 األول	 الرئيس	
بوشتي	 للسيد	 خــلــًفــا	 ـــــان،	 ازرق محمد	 الــســيــد	

فحصي،	وافتتاح	السنة	القضائية	2016.
ــر	ازرقـــــــان	عن	 ــة،	عــب ــاســب ــاملــن وفــــي	كــلــمــة	ب
القانون	 سيادة	 أجل	 من	 للعمل	 التام	 استعداده	
وضمان	شفافية	ونزاهة	هذه	احملكمة،	مشيرا	إلى	
على	 محفزا	 فيه	ستكون	 التي	وضعت	 الثقة	 أن	
القيام	مبهامه	على	أكمل	وجه	وعلى	العمل	بتفان	

ونكران	ذات	لتطوير	أداء	املؤسسة.
	، القطاع	 بــورش	إصــالح	هــذا	 وبعد	أن	ذكــر	
أكد	ازرقان	على	دور	العدالة	في	ضمان	احلريات	
السياق	 هذا	 في	 داعيا	 القانون،	 دولــة	 وترسيخ	
السلطات	القضائية	إلى	العمل	من	أجل	كسب	ثقة	
املتقاضني	وتطوير	اجلودة	والفعالية	القضائية.
القضائية	 الــســنــة	 مبناسبة	 كلمته	 وخـــالل	
اجلديدة	2016،	قال	محمد	أزرقان	أن		سنة	2015		
معروضا	 ملفا	 	46502 حوالي	 في	 البت	 شهدت	
على	محاكم	الدائرة	القضائية	حملكمة	االستئناف	
بتازة،	أي	ما	نسبته	75.85	في	املائة	من	امللفات	

61310	التي	تتم	معاجلتها.
	2015 ،	مت	خــالل	 الرئيس	اجلديد	 	وأضــاف	
تسجيل	46590	قضية،	إضافة	إلى	14720	ملفا	
موضحا	 	.2014 منذ	 املعاجلة	 طــور	 فــي	 توجد	
القضايا	 من	 املائة	 في	 	99.81 في	 البت	 مت	 أنــه	

املرفوعة	أمام	هذه	احملكمة	)46502(.
أن	 لــهــذه	حملكمة	 اجلــديــد	 الــرئــيــس	 وأردف	 	

الدائرة	القضائية	تضم	محكمة	االستئناف	بتازة	
واحملكمتني	االبتدائيتني	بكل	من	تازة	وكرسيف.	

مشيرا	إلى	إن	محكمة	االستئناف	بتازة	عاجلت	
النطق	 مــع	 قضية	 	5484 حــوالــي	 	2015 خــالل	
باألحكام	في	4130	ملفا	أي	ما	نسبته	75.31	في	
املائة	من	امللفات	التي	تتم	معاجلتها.	وأضاف	أن	
قبل	احملكمة	 44487	قضية	عوجلت	من	 حوالي	
	34236 بــتــازة	حيث	مت	احلــكــم	فــي	 االبــتــدائــيــة	

قضية.
	وعلى	مستوى	احملكمة	االبتدائية	بكرسيف،	
11339	قضية	ومت	احلكم	 متت	معاجلة	حوالي	
في	71.75	في	املائة	منها.	وأكد	أزرقان	أنه	على	
تعكس	 التي	 اإلحــصــاءات	 هذه	 أهمية	 من	 الرغم	
اجلهود	املبذولة	في	خدمة	القضاء	واملتقاضني،	
داعيا		 الطموحات.	 مستوى	 إلــى	 ترقى	 ال	 فإنها	
إلى	مضاعفة	اجلهود	من	أجل	 في	هذا	االجتــاه	
الــقــطــاع	طبقا	 الـــذي	يشهده	 اإلصـــالح	 مــواكــبــة	
بضمان	 املتعلقة	 السامية	 امللكية	 للتوجيهات	
دولة	 وتكريس	 األحكام،	 وعدالة	 القضاء،	 نزاهة	
احلق	والقانون	واستقالل	القضاء.	كمل	دعا	إلى	
العمل	على	ضمان	النجاعة	القضائية	عبر	حتسني	
،	أي	من	خالل	أحكام	سريعة	ومنصفة	 اجلــودة	
ومستقلة	ومعللة،	مؤكدا	أن	األمر	يتعلق	باملبادئ	
التأسيسية	لضمان	حسن	سير	العدالة	واملساواة	

بني	اجلميع	أمام	سمو	القانون.
ــعــام	للملك	لــدى	 مــن	جــهــتــه،	أكـــد	الــوكــيــل	ال
محكمة	االستئناف	بتازة،	جمال	نور	على	أهمية	

باعتباره	 	،2016 القضائية	 السنة	 افتتاح	 حفل	
مناسبة	لتقييم	فعالية	القضاء	،	باعتبارها	أحد	
يتعلق	 األمر	 أن	 وأضاف	 العدالة.	 إصالح	 ركائز	
يتضمن	 عمل	 بــرنــامــج	 لــوضــع	 مبناسبة	 أيــضــا	
املــقــاربــات	 وبــلــورة	 املكتسبات	 لتعزيز	 تــدابــيــر	
وأكــد	 وثــقــة.	 عــزم	 بكل	 املستقبل	 لرفع	حتــديــات	
اإلصالح	 ورش	 في	 العامة	 النيابة	 انخراط	 على	
تبني	 فــي	 العامة	 النيابة	 إرادة	 على	 مــشــددا	 	،
أساليب	عمل	جديدة	من	أجل	الرفع	من	املردودية	
واالنكباب	على	جتاوز	العراقيل	التي	حتول	دون	

السرعة	في	معاجلة	القضايا.
إلــى	إحصائيات	صــدرت	 اســتــنــاًدا	 وأوضـــح	
االستئناف	 أن	محكمة	 العدل،	 وزارة	 مؤخرا	عن	
في	مدينة	تازة	احتلت	املركز	الثاني	على	املستوى	
وبخصوص	 	. باملردودية	 يتعلق	 فيما	 الوطني	
أداء	النيابة	العامة	في	الدائرة	القضائية	حملكمة	
أنــه	متت	 إلــى	 املسؤول	 أشــار	 بتازة	 االستئناف	
سجلت	 شكوى	 	10389 بني	 من	 	9170 معاجلة	
سنة	2015.	وقال	إنه	مت	إعداد	25675	محضرا	
خالل	الفترة	نفسها	متت	معاجلة	96.34	في	املائة	
تقدمي	 مت	 شخصا	 	5380 توقيف	 مت	 فيما	 منها	
إلى	القضاء.	وفي	 1281	منهم	في	حالة	اعتقال	
انخفاض	 املــســؤول	تسجيل	 أكــد	 الــســيــاق	 هــذا	
في	جرائم	القتل	العمد	وارتفاعا	في	عدد	جرائم	

السرقة	واالغتصاب.

الكوشة	 بحي	 التوسعة	 سكان	 أهالي	 معاناة	 تتوقف	 لم	
قرب	مسجد	في	طور	البناء،	من	انبعاث	الروائح	الكريهة	ملياه	
أزيد	 منذ	 احلي	 أنحاء	 جميع	 في	 املنتشرة	 الصحي	 الصرف	
من	شهر،	بالرغم	من	تكرار	مطالباتهم	للوكالة	املستقلة	لتوزيع	
املاء	والكهرباء	بتازة	واجلماعة	احلضرية	إصالح	الوضع	دون	

أن	يستجيب	أحد.
وأكد	املواطنون	بأن	معاناتهم	ال	تزال	مستمرة	من	انتشار	
مياه	الصرف	الصحي	باحلي،	على	الرغم	من	تقدميهم	لطلبات	
يستجيب	 أن	 دون	 الصيانة،	 فرق	 إلرســال	 املسؤولة	 للجهات	
بالشوارع،	 واملياه	 االنتشار	 دائمة	 الرائحة	 يجعل	 مما	 أحــد،	
املاء	 لتوزيع	 املستقلة	 الوكالة	 أن	 على	 السكان	 أحد	 ليضيف	
والكهرباء	تتملص	من	مسؤولياتها،	وتبرر	دلك	عبر	القول	بأن	
احلي	ال	تشمله	خدماتهم	وأنه	خراج	النطاق	الترابي	املخول	

لهم	العمل	به.

وأضافوا:	أن	انتشار	مياه	الصرف	الصحي	أصبح	يشكل	خطرًا	
تلك	 من	 عارما	 تــذمــرًا	 هناك	 أن	 إلــى	 باإلضافة	 احلــي،	 على	سكان	
الرائحة،	خاصة	أن	احلي	ال	يبعد	سوى	أمتار	عن	مقر	العمالة.

كما	أن	ساكني	احلي	أكدوا	أن	منازلهم	قد	ال	يطاق	اجللوس	
فيها	بسبب	الرائحة،	وأبنائهم	محرومون	من	اللعب	في	احلي	

مطالبني	املسؤولني	بحل	جذري	لهذه	املشكلة.
مقر	 نحو	 احتجاجية	 مسيرة	 تنظيم	 الساكنة	 قــررت	 وقــد	
	10:00 الساعة	 2016،	على	 فبراير	 	24 األربعاء	 العمالة،	يوم	
صباحا،	ألجل	املطالبة	برفع	الضرر	الذي	حلقهم	بالرغم	من	أنهم	
يؤدون	ثمن	الصرف	الصحي	بفاتورة	املاء	دون	تقدمي	اخلدمات	
لتوزيع	 املستقلة	 الوكالة	 من	طرف	 الشأن	 هذا	 في	 الضرورية	
املاء	والكهرباء،	ووقوف	اجلماعة	احلضرية	وقفة	املتفرج	على	
الوضع	دون	أي	تدخل	أو	تواصل	مع	الساكنة	حلل	املشكل.

>	عمار	قشمار

مغراوة :FIDA   مشاريع بسبب مياه الرصف الصحي.. األمراض واألوبئة املعدية تهدد سكان حي الكوشة
فالحية متعرثة

طالبت	جمعيات	مستعملي	املياه	ألغراض	زراعية	
لعامل	 وجهتها	 في	شكاية	 القروية	 مغراوة	 بجماعة	
إقليم	تازة	التدخل	لرفع	الضرر	على	الفالحني	الصغار	
	6 منذ	 توقفا	 تعرف	 التي	 املشاريع	 جــراء	 باملنطقة	
السواقي	 من	 متر	 	4500 يفوق	 ما	 بناء	 تهم	 أشهر	
بكل	من	دوار	العنصر	ودوار	بني	خلو	،	مشروع	يهم	
بناء	السواقي	مبزارع	تستغل	في	زراعة	اخلضروات	
للتنمية	 العاملية	 املنظمة	 متويل	 من	 املشروع	 هذا	 	،
وحتت	 الفالحة	 وزارة	 مع	 FIDAبشراكة	 الزراعية	
إشراف	مديرية	الفالحة	بتازة	،	الشركة	التي	حصلت	
على	صفقة	املشروع	لم	تلتزم	بدفتر	التحمالت	فيما	
يخص	إحــتــرام	اآلجــال	احملــددة	ومعايير	اجلــودة	،	
حيث	أن	األشغال	توقفت	عند	بدايتها	مما	تسبب	في	
اللذين	لم	 خسائر	فادحة	بالنسبة	للفالحني	الصغار	
يستطيعوا	إستغالل	أراضيهم	السنة	املاضية	وضياع	
مياه	السقي	بسبب	التسربات	التي	تعرفها	السواقي	

وعدم	إمتامها	لتصل	إلى	األراضي	الفالحية	.
هـــذا	وطــالــبــت	اجلــمــعــيــتــان	مــن	الــســيــد	الــعــامــل	
التدخل	في	أقرب	اآلجال	لوضع	املشروع	على	السكة	
الصحيحة	وخاصة	أن	فترة	غرس	اخلضروات	على	
يزيد	 السقي	 األبــواب	وضياع	نسبة	كبيرة	من	مياه	
من	 الفترة	 املياه	خالل	هذه	 على	 أزمــة	احملافظة	 من	
اجلفاف	وان	الفالح	الصغير	بحاجة	لتلك	املياه	لسقي	

أراضيه	.
>	محمد	العنصار	/	مغراوة

كاف الغار: التجهزي الغائب الوحيد بدون عذر
دورتــه	 الــغــار	 كــاف	 جماعة	 مجلس	 عقد	
	2016 فــبــرايــر	 	01 يـــوم	االثــنــني	 ــعــاديــة	 ال
اعمال	 جــدول	 تضمنها	 نقطة	 	16 ملناقشة	
الــــــدورة	صــــودق	عــلــيــهــا	كــلــهــا	بــاالجــمــاع		
...الــــدورة	 اخــرى	 مراسلة	 فــي	 لها	 سنعود	
املواطنني	 حضرها	ايضا	جمهور	غفير	من	
املكتب	 و	ممثلي	مندوبية	وزارة	الصحة	و	
الوطني	للماء	الصالح	للشرب	و	ادارة	املياه	
و	الغابات	و	محاربة	التصحر	في	حني	غاب	
ممثل	مديرية	التجهيز	رغم	الدعوة	التي	و	
جهت	له	كما	جاء	في	تدخل	رئيس	اجلماعة	
...و	قد	قرر	املجلس	باالجماع	مراسلة	عامل	
ـــذي	اعتبره	 االقــلــيــم	حـــول	هـــذا	الــغــيــاب	ال
..و	 اجلماعي	 باملجلس	 استهتارا	 اجلميع	
للمزيد	من	التوضيح	في	هذه	النقطة	صرح	
لنا	احد	املستشارين	باملجلس	مبا	يلي	»	جل	
االدارات	في	املصالح	اخلارجية	بهذا	االقليم	
و	 احترام	 و	 بتقدير	 املنتخبني	 مع	 تتعامل	

ايجابا	 بتفهم	 طلباتهم	 تتلقى	
التجهيز	 ادارة	 اال	 	 سلبا	 او	
الـــتـــي	يــهــيــمــن	عــلــيــهــا	شــبــاب	
رمبا	تنقصهم	التجربة	و	رمبا	
السلطوي	 بــالــغــرور	 مصابني	
على	 يقتصر	 ال	 االمـــر	 هـــذا	 و	
الغار	 بكاف	 اجلماعة	 مجلس	
اجتماعات	 في	 حتى	 بل	 فقط	
يحضرها	 ال	 ــتــي	 ال الــعــمــالــة	
املـــديـــر	و	يــكــتــفــي	بـــارســـال	
ممـــثـــلـــني	عـــنـــه	مــــن	الــصــف	
الثالث	و	الرابع		مما	يجعلهم	
االجــتــمــاعــات	 لــهــذه	 ينقلون	
غير	 و	 دقيقة	 غير	 معلومات	
التعامل	 	 هـــذا	 ..و	 واقــعــيــة	
قد	يكون	 العمالة	نفسها	 مع	

باستهتارهم	 التمادي	 و	 الغرور	 وراء	
باملجالس	اجلماعية	...«	مضيفا	»لقد	قررنا	

تبليغ	
لعله	 االقليم	 لعامل	 منهم	 استيائنا	

وزارتــهــم	 الــى	 يــوصــل	صوتنا	
لنعرف	 محتاجني	 كنا	 ...لــقــد	
ـــه	مــصــيــر	 ـــي ال ال	 مــــا	 مــنــهــم	
ــطــة	بـــني	كــاف	 ــراب الــقــنــطــرة	ال
ــرارحــة	و	وضعية	 اب و	 الــغــار	
ـــق	بــــني	اجلـــــــــوزات	و	 ـــطـــري ال
اصالح	 امكانية	 و	 الغار	 كــاف	
الدراسة	 و	هفوات	 اعوجاجات	
االشغال	 بها	 اجلـــاري	 للطريق	
اوالد	 دوار	 و	 الــغــار	 كـــاف	 بــني	
اخــرى	 عــدة	قضايا	 ابــراهــيــم	و	
...لـــكـــن	 الــتــجــهــيــز	 ادارة	 ــهــم	 ت
على	 دليل	 احلضور	 من	 تهربهم	
الــتــهــاون	و	الــعــجــز	و	االقــصــاء	
الــــذي	يــتــعــامــلــون	بــه	مــع	دائـــرة	
كاف	 جماعة	 و	 عموما	 تيناست	

الغار	على	اخلصوص...«
>	ابن	املنطقة

استغالل الملك العمومي...تحرش بالفتيات...هذه حالة أرصفة »تازة«					
حتـــولـــت	أرصـــفـــة	شـــــوارع	رئــيــســيــة	
ـــى	إمـــتـــداد	طبيعي	 إل مبــديــنــة	»تــــــازة«،	
التجارية،	 املشاريع	 ومختلف	 للمقاهي	
من	خالل	وضع	كراسي	ومعدات	املقاهي	
ــى	الــرصــيــف	 واحملــــــالت	الــتــجــاريــة	عــل
استغالل	 أجــل	 من	 للراجلني	 املخصص	

أكبر	قدر	من	مساحة	الرصيف.
ودفـــــع	تــنــامــي	الـــظـــاهـــرة	الــراجــلــني	
بعدما	 السيارات،	 طريق	 استعمال	 إلــى	
أصبح	من	الصعب	السير	على	الرصيف	
املخصص	للراجلني،	في	ظاهرة	تنضاف	
األماكن	 السيارات	في	 إليها	ظاهرة	ركن	

املمنوعة.
ــــــار	اســـتـــمـــرار	اســـتـــغـــالل	املــلــك	 وأث
العديد	 قــانــونــي،	 ســنــد	 دون	 الــعــمــومــي	
باخلطر	 أســاســا	 املتعلقة	 املــشــاكــل	 مــن	
الذين	 الراجلني	 حياة	 على	 تشكله	 الــذي	

يضطرون	للسير	في	الطريق	املخصصة	
لــلــســيــارات	والـــدراجـــات	الــنــاريــة،	حيث	
ــــني	الــفــيــنــة	 تـــســـجـــل	حــــــــوادث	ســـيـــر	ب
تــعــرف	 املــديــنــة	 وأن	 واألخـــرى،خـــاصـــة	
ثالثية	 النارية	 للدراجات	 مهوال	 ارتفاعا	
العجالت	دون	إغفال	تشويه	املنظر	العام	

وجمالية	هذه	الشوارع.
ويــــزداد	حــضــور	الــظــاهــرة	بــقــوة	في	
الشوارع	الرئيسية	التي	تعرف	ازدحاما	
ــيــوم،	كــمــا	هــو	احلـــال	في	 عــلــى	طـــوال	ال
شـــــوارع	كــعــالل	بـــن	عــبــدالــلــه	ومــــوالي		
يــوســف	وشــــارع	فـــاس		وشــــارع	محمد	

اخلامس	وشارع	بئر	انزران..
واملؤسف	هو	استغالل	بعض	الزبناء	
هذه	املقاهي	للتحرش	بالفتيات	والنساء	
امام	 من	 املرور	 يتفادين	 أصبحن	 ،الذين	
هذه	املقاهي	لتفادي	سماع	الكالم	الساقط	

في	بعض	االحيان.
الصمت	 الساكنة	 كــل	 تستغرب	 كما	
السلطات	 تصرفات	 مييز	 الــذي	 الغريب	
غير	 ـــجـــاوزات	 ـــت ال هــــذه	 إزاء	 ــيــة	 احملــل
حلمالت	 تــام	 شبه	 القانونينة.والغياب	
السلطات	 طــرف	 مــن	 الــعــام	 امللك	 حترير	
احمللية،علما	ان	غالبية	هاته	املقاهي	تقع	
هاته	 باملدينة،وكل	 الرئيسية	 بالشوارع	

الفوضى	تقع	امام	أعني	السلطات.
وهــــذا	ال	يــعــفــي	اجلــمــيــع	مـــن	حتمل	
الــذي	 املــواطــن	 مــن	 انطالقا	 مسؤولياته	
كرسي	 على	 اجلــلــوس	 فــي	 حرجا	 اليجد	
ـــشـــارع	الـــعـــام	وهـــو	فـــي	حــالــة	 وســـط	ال
منهم	 النساء	 خصوصا	 للمارة	 مراقبة	
يخرقون	 الــذيــن	 املقاهي	 اصــحــاب	 وال	 	،
الــقــوانــني	وال	يــفــكــرون	فــي	شــيء	سوى	
الزبناء	 عــدد	 ومضاعفة	 املـــادي	 الــربــح	

تنشط	 الــذي	 املدني	 املجتمع	 ،وفعاليات	
،ألن	حرمان	 الطرقية	 السالمة	 مجال	 في	
ـــني	مــــن	الـــرصـــيـــف	املــخــصــص	 ـــراجـــل ال
قارعة	 الــســيــارات	 ملشاركة	 يدفعهم	 لهم	
الــعــديــد	من	 فــي	 يتسبب	 الــطــريــق	ممــا	
عليهم	 يجب	 الذين	 احلوادث،واملنتخبني	
الضغط	بقوة	من	اجل	تفعيل	النصوص	
امللك	 باستغالل	 التسمح	 التي	 القانونية	

العمومي.
مـــن	جــهــة	أخـــــرى	حتــمــل	مــجــمــوعــة	
واجلمعوية،	 احلقوقية	 الفعاليات	 مــن	
املسؤولية	كاملة	لعامل	إقليم	»تازة«،الذي	
العمومي	 امللك	 لتحرير	 ساكنا	 يحرك	 لم	
من	»احتالل«	مالك	املقاهي،	وبقي	جامدا	
امللكية	 للتوجيهات	 خــالفــا	 مكتبه	 فــي	
السامية،	التي	حتث	مرارا	وتكرارا	على	

محاربة	هكذا	ظواهر.
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عالش هاذ الحكرة؟؟؟
مدينة بسكاا البالغ عددهم حوايل مليون نسمة، تعيش زمن التهميش، خييل للمالحظ أنه ميشًا مقصودًا بال مربر وليست له أسباب.

تعيش زمن النسيان يف كل مرة نستبشر فيها  بربجمة العديد من املشاريع يف انتظار زيارة ملكية مت نقصى من منها حتت 
أسباب،  وأسباب وحنن األولون يف الوالء , مشاريع من قبيل املطار واملركب الثقايف واملركب الرياضي والسوق األسبوعي واحلي 

اجلامعي  واملحطة الطرقية  وكارفور وخلق وحداث استثمارية إنتاجية المتصاص البطالة املتفشية مبدينة تازة .....
وسط  االحنـــراف  وحصر  البطالة  أزمــة  مــن  للتخفيف  مشغلة  مبؤسسات  نفعية  مشاريع  خلق  يف  الــالمــبــاالة  يف  تــازة  تعيش 

الشباب املفتقر .

)احلكرة	(	مبعناها	الصحيح	تواجهنا	بها	الدوائر	
العليا	املعنية	هناك	مبركز	القرار،	وهنا	حيث	يوجد	
وجود	 فال	 ينفذ،	 أن	 ميكن	 ما	 ينعدم	 حيث	 التنفيذ	
هو	 كما	 اإلنساني	 الطبي	 مبفهومها	 طبية	 لرعاية	
الشأن	في	مدن	عديدة	في	اململكة،	إال	من	مستشفى		
أكل	عليه	الظهر	وشرب				فحني	تفرض	على	املواطن	
زيارة	هذا	املستشفى	للعالجات	البسيطة	يندم	على	
زيارته	من	سوء	الرعاية،	وحني	يلجأ	للقطاع	اخلاص	
بوقوعه	 يشعر	 زمان	 أيام	 دكاترة	 عليه	 يتربع	 الذي	
يدي	أشخاص	غير	مؤهلني	غير	مكونني	نسي	 بني	

البعض	منهم	مهنته	فيشعر	أكثر	باحلكرة.
نشاط	 عــن	 املــســؤولــة	 الداخلية	 وزارة	 دور	 أيــن	
وباخلصوص	 مهام	 من	 عليها	 ما	 وتنفيذ	 املجالس	
عــمــالــة	تـــازة	الــتــي	يــتــربــع	عــلــى	عــرشــهــا		عــامــل		ال	
كالعمال		تنكر	لعهده،	ووعوده	وفضل	أن	يقضي	ما	
التفسح		 و	 الفخم	 مكتبه	 في	 واليته	 فترة	 من	 تبقى	
واالقليم	يعيش	حتت	رحمة	األزماات		والسيبة	طوال	

وعرضا.	
والتهميش	 الــالمــبــاالة	 فــي	 متجلية	 )احلــكــرة(	 	

واإلقصاءووو.
احلكرة(	في	االنفالت	األمني	تزيد	سخطًا	وتدمرًا	
حني	يستيقk	املواطن	من	نومه	صباحا	على	حديث	
العنف	 ظــاهــرة	 انتشار	 مــن	 يشتكون	 وهــم	 الــنــاس	
األبيض	 السالح	 باستعمال	 املوصوفة	 والسرقات	
والكسر	واعتراض	سبيل	املارة	وكأن	األمن	احمللي	

في	عطلة	مفتوحة	.
الوالية	 في	 لتمثيلنا	 انتخبناهم	 من	 مع	 احلكرة(	
البرملانية			كانوا	من	أبناء		اإلقليم		فال	فائدة	ترجى	
املراوغة	 فن	 انصهروا	وتعلموا	 منهم	جميعا	ألنهم	
فيها	 بغيرهم	 إســوة	 البرملان	 قبة	 حتت	 السياسية	

يختفون	إلى	موعد	االنتخابات	املقبلة.
الــتــراب	والــعــقــار		الذين	 احلــكــرة(	مــع	سماسرة	

تكالبوا	على	العباد	والبالد	طواًل	وعرضًا	ولم	يتركوا	
لهم	وجوه	-	ذرة	حياء،	ولم	 إن	كانت	 	- لوجوههم	
يخجلوا	من	أنفسهم	في	ما	تطاولوا	عليه	من	أراضي	
زهيدة	 بأثمنة	 املخزنية	 األمالك	 وأراضــي	 وعقارات	

جدا	...(.	
زيــارة	 	 فــي	 يحدونا	 األمــل	 يبقى	 الساكنة	 ونحن	
امللك	الذي	تعهد	بنهج	سياسة		التنمية	– ونتمنى	أن	
تبر	بعهده	ويلتفت		الى	معاناة	هذه	املدينة	واالقليم	

مع	)احلكرة(.
السياسيني	 وصراعات	 الفساد	 يتحالف	 »عندما	
والتهميش،	ينبغي	أال	ينضم	إليها	سكوت	وصمت	
التواطؤ	 لوقف	 صــوت	 من	 بد	 ال	 أيضا،	 املواطنني	

وكشف	الفساد«
بهذه	العبارة	يلخص	عضو	في	حركة	»		شبابية،	
من	 تناضل	 باملدينة	 شبابية	 حركة	 ظهور	 أسباب	
بني	 الــوصــل	 حلقة	 تـــازة	 مدينة	 أوال،	 املدينة	 أجــل	
شرق	املغرب	بغربه		التي	طمرها	الفساد	وصراعات	
السياسيني		وأقبرها	النسيان	والتهميش	»فلم	تعد	

تشرف	أحدا	من	سكانها«.
يفاجأ	القادم	من	مدينة	فاس	في	اجتاه	جرسيف	أو	

تاوريرت	أو	وجدة	أو	الناضور..	،	وبعد	كيلومترات	
جهة	 من	 السيارة	 بالطريق	 األداء	 محطة	 	 من	 فقط	
غرب	املدينة	،	مبدينة	في	سفح	جبال	األطلس،	حيث	
اخلضرة	واملــاء	وشــارع	بئر	إنــزران		يتيم	ال	يسلم	
من	مطبات	عديدة	وحفر	كثيرة	وأشغال	ترقيعية	لم	
تتوقف	يوما،	تختفي	مظاهر	البؤس	كلما	نظر	القادم	
على	يساره	دون	أن	ينتبه	لليمني،	على	اليسار	يوجد	
دوار	امللحة	الفاقد	ملقومات	احلياة	وبجواره	مزبلة	
تازة	الشهيرة	»	مزبلة	جوليان«		،	لكن	عندما	يوجه	

اليمني	 إلــى	 نظره	 يــــــتــــــســــــاءل	الــزائــر	
كالفطر	 تــنــبــت	 بــنــايــات	 هـــنـــا	وهـــنـــاك	عـــن	

األبقار	 لتربية	 وبجوارها	عدة	إسطبالت	مخصصة	
األشغال	 توقفت	 وبنايات	 الدواجن	 وحتى	 واملاعز	
بها،	منذ	ما	يقارب	عقدين	من	الزمن،	قبل	أن	يصل	
إلى	مقاهي		يرتفع	منها	دخان	الشواء		،	يجد	القادم	
التي	 املدينة	 هــذه	 اكتشاف	 بأسئلة	 محاطا	 نفسه	

تفضح	أشغال	الترقيع	وجها	بئيسا.
	كلما	توغلت	أكثر	في	اجلهة	الغربية	للمدينة	إال	
ووجـــدت	نفسك	وســط	قرية	كبيرة	جـــدا				شــوارع	
تغيب	عنها	أدنى	مقومات	الشوارع،	وأحياء	أزقتها	
هنا	 األحياء	 كل	 الهندسة،	 مختلفة	 وبيوت	 مبعثرة	
تتشابه	بداية	من	حي	النهضة	)	دوار	عياد(			مرورا	
بحي	ما	زالت	البيوت	الطينية	فيه	جنبا	إلى	جنب	
ال	 واملــعــاصــرة..	 األصــالــة	 »هنا	 حديثة،	 بنايات	 مع	
فــرق	بــني	تـــراب	وإسمنت	وال	بــني	رصــيــف	وشـــارع«	
يــقــول	)رشــيــد.ن(	أحــد	أبــنــاء	دوار	اجلــديــد		ساخرا	
أرقى	 من	 تكون	 أن	 تستحق	 »كانت	 مدينة	 وضــع	 من	
وأنقى	مدن	اجلهة	لوال	صراعات	السياسيني	وتهميش	
املسؤولني«،	ينصح	رشيد	كل	غريب	عن	املدينة	بالقول	

»اجلوالن	عبر	سيارة	في	أحياء	القرية	-	املدينة			-	قد	
راجال	 متضي	 أن	 يستحسن	 لذلك	 للمشاكل	 يعرضك	
قبل	أن	تتعطل	سيارتك«،	حقيقة	تتأكد	كلما	اخترقت	

أزقة	مدينة	تازة	غربا	باجتاه	املسبح	البلدي			.	
كلما	اقتربت	أكثر	من	اجلهة	الغربية	للمدينة	إال	
»الروائح	 تتبني	مصدرها	 ال	 كريهة	 روائــح	 وتزكمك	
هنا	كريهة	جدا	لكن	ليل	املدينة	ال	يطاق	بفعل	الرياح	
الغربية	التي	تهب	على	املدينة	محملة	بكل	النفايات	
والفضالت	واحلشرات«،	وأنت	تقترب	أكثر	تصدمك	
املناظر	التي	تواجهها،	حي	امللحة	والشلوحة	تنبعث	
منها	روائح	نتنة،		فضالت	حيوانات	مرمية	هنا	
من	 بنقلنا	 ســنــوات	 منذ	 وعــدونــا	 »لقد	 وهــنــاك	
هذا	السجن	الذي	نتذوق	فيه	مختلف	أنواع	
العذاب«،	يقول	رجل	من	حي	الشلوح	وحي	
ــحــة،	قــبــل	أن	يــضــيــف	بــســخــريــة	مــرة		 املــل
العذاب		 من	 نصيبكم	 لتنالوا	 بكم	 »مرحبا	
«.	الولوج	إلى	حي	امللحة	أو	حي	الشلوح		
ــوات	هنا	 ــن يــزيــد	مــن	هـــول	الــصــدمــة،	ال	ق
	وأطفال	يلعبون	وسط	 	، للصرف	الصحي	
كل	أنــواع	األوســـاŒ،	وروائـــح	تزكم	األنــوف	
»إن	كل	أشكال	التعذيب	ال	تبلغ	مدى	ما	نعيشه	
يوميا	في	هذه	الظروف،	والذي	ال	ينتبه	أحد	إلى	
خطورة	األضرار	الصحية	التي	ميكن	أن	حتدث«.

التجوال	في	أحياء	املدينة	يكشف	حجم	التهميش	
حي	 من	 انطالقا	 سكانها،	 يعيشها	 التي	 واملعاناة	
	، مــرورا	بحي	احلجرة	 القدمية	 ببيت	غالم	 الربايز	
والسعادة	،	ووصوال	إلى	حي	الكوشة	بتازة	العليا	
الذي	أحلق	مؤخرا	 الشقة	 إلى	حي	 الوصول	 قبل	 	،

باملدار	احلضري	للمدينة	القروية.		
خالل		 املصلحي	 السياسي	 التطاحن	 	 يــكــن	 لــم	 	
األول	 احلــدث	 	 	 والقروية	 البلدية	 املجالس	 دورات	
الذي	 	 املجالس	 مكونات	 بني	 الصراع	 من	 واألخير	
أصــــاب	االقــلــيــم	بــالــشــلــل،	حتــولــت	املــعــارضــة	إلــى	
إلى	 املجالس	 تسير	 التي	 األغلبية	 أغلبية	وحتولت	
للمستشارين	 املتكررة	 الغيابات	 إلى	 بالنظر	 أقلية	
احلسابات		 تدبير	 حسن	 في	 فشلت	 	 وبــدونــه	 بعذر	
اإلدارية	ومشاريع	امليزانيات	،	كانت	مطالب	املجلس	
بياناته	 خــالل	 مــن	 واضــحــة	 	 للحسابات	 اجلــهــوي	
التسيير	 في	 »اختالالت	 تسميه	 ما	 بكشف	 املطالبة	
شملت	 مشبوهة	 وصــفــقــات	 الــرƒســاء	 وجتــــاوزات	
املواطنني	 ،	تضيع	مصالح	 	 	» املجالس	 أنشطة	 كل	
املجالس		 داخــل	 الــصــراع	 طبيعة	 يعرفون	 ال	 الذين	
املشلولة	منذ	سنوات،	لم	يحركوا	بركة	املياه	اآلسنة	
في		 للحسابات	 اجلهوي	 املجلس	 قضاة	 حلول	 فيه	
عدة		مناسبات،	وال	حلول	جلان	التفتيش	من	وزارة	
الداخلية	باملدينة،	ترى	املعارضة	داخل	املجالس		أنها	
متلك	ملفات	ووثائق	خطيرة	عن	طبيعة	االختالالت،	

أن	 يجب	 امللفات	 تلك	 أن	 ومــوالــوه	 الرئيس	 ويــرى	
تــكــون	مــعــروضــة	عــلــى	الــقــضــاء.	يــتــســاءل	أعــضــاء	
الوقت	 فــي	 املجلس	 رئيس	 يحمي	 عمن	 املــعــارضــة	
تــازة،	 إقليم	 داخــل	 كثيرة	 استقاالت	 قبول	 الــذي	مت	
ويقدمون	أمثلة	للتجاوزات	خالل	السنوات	املاضية،	
املعارضة	 اتهامات	 مــن	 بــريء	 بأنه	 الرئيس	 ــرد	 وي
ومن	تبذير	املال	العام	وبأن	عيون	الداخلية	ال	تنام.	
الدائر	بني	أعضاء	 بالصراع	 ذرعا	 املواطنون	 ضاق	
املجالس	البلدية		والقروية	وقرروا	مطاردة	رƒساء	

املجالس	واملعارضة	على	حد	سواء				.
	بالتزامن	مع	موجة	الربيع	العربي	انطلقت	مبدينة	
تازة	دعوات	ملجموعات	شبابية	عبر	األنترنت	قبل	أن	
أطلقت	على	نفسها	 التي	 تظهر	علنا	هذه	احلركات	
انطلقت	 شبابية	 حركة	 الفساد«،	 ضد	 تــازة	 »شباب	
بداية	الستنكار	اجلرائم	التي	تعرفها	املدينة	وغياب	
األمن	بها،	قبل	أن	تعلن	انخراطها	في	خطوة	أكبر	
املنتشرة	 	 السياسية	 الــدعــارة	 ألوكـــار	 مبحاربتها	
السكوت	 زمن	 وودعنا	 الكيل	 بنا	 »طفح	 	، 	 باملدينة	
الفساد	 بتفشي	 ذرعـــا	 تـــازة	 مــديــنــة	 شــبــاب	 ضـــاق	
وبتواطؤ	املسؤولني	وصمت	السلطات«،	يقول	شاب	
في	 االحتجاج	 إلــى	 دعــت	 التي	 احلركة	 أعضاء	 من	
بداية	االمر	قبل	أن	يستجيب	لطلبها	مئات	املواطنني	
قبل	 أوال	 لها	 دعــا	 من	 فاجأت	 خطوة	 في	 والشباب	
أن	تفاجT	السياسيني	واملتتبعني	باملدينة	واحلكومة	
كــانــوا	يعتبرونها	 الــتــي	 الــعــام	 الــشــأن	 وأصــحــاب	
نعاقب	 »وكــأنــنــا	 يضيف	 أن	 قبل	 	، منها	 مــيــؤوســا	
الذي	 كل	 بعد	 لكن	 بحقوقنا،	 مطالبتنا	 عن	 بصمتنا	
وقع	ال	صمت	بعد	اليوم«.	باشر	شباب	املدينة	محاربة	
ظاهرة	الفساد	عبر	بيانات	مسترسلة	جلمعية	حماية	
املال	العام		وتقدموا	بدعاوي	قضائية	ضد	مسؤولني	

متورطني	في	نهب	املال	العام	...			
بــاالحــتــجــاجــات	واملــواجــهــات	 املــديــنــة	 ا	شتعلت	 	
الدامية	التي	أسفرت	عن	ضحايا	و	التي	أوقفت	حركة	
السير	وشلتها	نهائيا	خــالل			أيــام		بل	أسابيع	من	
االحتجاجات	واالعتصامات،	قبل	األحداث	املأساوية	
الشهيرة	بإسم	أحداث	تازة	.	اآلن	يخوض	سكان	تازة		
اليوم،	في	نظر	نور	الدين	عرفاوي	الناشط	احلقوقي	
واجلمعوي	»نضالهم	بشكل	مرحلي	مبنهجية	النقطة	
قدمتها	 التي	 االلــتــزامــات	 متابعة	 مــع	 األخـــرى،	 تلو	
التفاوضي	 اللقاء	 فــي	 للساكنة	 البرملانية	 اللجنة	
التي	 	، تازة	 الفاشل،	وننظر	حاليا	في	مطلب	متكني	
متكينها	 مــن	 الهشاشة،	 مــن	 سكانها	 أغــلــب	 يعاني	
كفاس	 املجاورة	 باملدن	 إســوة	 التنمية	 في	 حقها	 من	
ما	 أقل	 ذلك	 ونعتبر	 والناضور،	 واحلسيمة	 ووجــدة	
التهميش	 عن	 اجلماعي	 الضرر	 إطار	جبر	 في	 ميكن	
مع	 بالتزامن	 تازة	 ملدينة	 ربيع	 املدينة«،	 عانته	 الذي	
لالهتمام	 القوية	 »العودة	 في	 العربي	جتسد	 الربيع	
بالشأن	العام	بتازة،	حيث	أصبحت	كل	مشاغل	املدينة	
حتت	أعني	املجتمع	املدني	وشباب	املدينة«،	فهل	يكون	
ربيع	مدينة	تازة	إعالنا	عن	نهاية	تهميش	املدينة	التي	
أصابها	الشلل	بفعل	صراعات	السياسيني	وتهميش	

السلطات	؟
	اهتمام	متزايد	ذلك	الذي	أصبح	لسكان	مدينة	تازة	
مختلف	 عبر	 تــازة	 شباب	 يصدرها	 التي	 بالبيانات،	
اإلنسان		 حلقوق	 املغربية	 اجلمعية	 وفــرع	 جمعياتهم	
ضد	 والتنسيقية	 االنسان	 حلقوق	 املغربية	 واملنظمة	
الفساد	احمللية،،	بعد	موجة	االحتجاجات	التي	عرفتها	
املدينة	منذ	مدة	،	قبل	أن	تتزايد،	وانتهاء	باالعتصامات	

الشهيرة	في	بداية	الشهر		.
البيانات	تخبر	بكل	جديد	في	مطالب	السكان	وحجم	
وتنزيلها	 واحلكومية	 االقليمية	 السلطات	 استجابة	
لبنود	االتفاق،	الذي	أعقب	مفاوضات	بني	شباب	املدينة	
.	بيانات	تخبر	عن	 احملتج	ووفد	من	برملانيي	اإلقليم	
ولقاءاتها	 احمللية	 التنسيق	 للجنة	 عادية	 اجتماعات	
السكان	 ستخبر	 كما	 بالتفاوض،	 املخولة	 باللجان	
باملكتسبات	التي	ستحققها	االحتجاجات	الشعبية	لكن	
كل	ذلك		احلراك	سرعان		ما	خفت	صيته	بسبب	النية	
تسخيرهم	 مت	 الذين	 البرملان	 في	 تــازة	 ملمثلي	 املبيتة	
إلخماد«	الفتنة«	حسب	تعبيرهم	ملنح	الوقت	لتجييش	

املدينة	بشتى	أنواع	والتلوينات	األمنية....

منوت ونعرف تازة مالها ما 
بغات تزدهر واش اعباد 
الله العروبيات جاو من 

وراها وتقدموا وفيهم 
الحركة وهي والو زيرو
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تعيش	ساكنة	دواوير	العنصر	وباب	
األربـــعـــاء	ومــعــقــل،	حــالــة	مــن	اخلــوف	
تواجد	 جــراء	 يتهددهم	 الــذي	 والــرعــب	
املفترسة،	 الكالب	الضالة	 مجموعة	من	
والــتــي	أصــبــحــت	تــتــغــدى	عــلــى	حلــوم	
قطعان	 تعرضت	 واملاعز،	حيث	 األغنام	
	( للسيد	 تعود	 العنصر	 بــدوار	 املاشية	
املتوحشة،	 الكالب	 هاته	 لهجوم	 	)Œ.ع
حيث	قتلت	5	نعاج	وأصابت	مجموعة	

أخرى	من	النعاج	بجروح	خطيرة.
بجبل	 تعيش	 الضالة	 الــكــالب	 هــذه	
إليه،	 الــوصــول	 يصعب	 الــذي	 بوهدلي	

الكهوف	 وكثرة	 النباتي	 الغطاء	 لكثافة	
الكالب	 هاته	 أثر	 تقفي	 يجعل	 مما	 به،	

صعبا	.
مع	 املنطقة	 لساكنة	 حقيقية	 معاناة	
هاته	الكالب	الضالة	التي	تشكل	أيضا	
اللذين	 الــصــغــار	 األطــفــال	 على	 خــطــرا	
الغابة	 وسط	 طويلة	 مسافات	 يقطعون	

للوصول	إلى	املدرسة.
الكالب	 هاته	 حتــول	 أسباب	 وتعود	
من	أليفة	إلى	مفترسة	إلى	تغير	النظام	
من	 تقتات	 التي	 الكالب	 لهاته	 الغذائي	
مــجــزرة	ســوق	األربــعــاء	الــتــي	ال	ترقى	

ملستوى	تطلعات	املواطنني،	حيث	ترمى	
بــقــايــا	الــذبــائــح	بــالــقــرب	مــن	املــجــزرة،	
لتصبح	تلك	البقايا	غداًء	لتلك	الكالب	.
بــيــطــري	 طــبــيــب	 غـــيـــاب	 أن	 كـــمـــا	
عن	 تساƒل	 من	 أكثر	 يطرح	 باجلماعة	
الغذائية	 املــواد	 جــودة	 مراقبة	 أهمية	
للمواطنني	دون	 تباع	 والتي	 واللحوم،	
اجلزارين	 بعض	 أن	 درجة	 إلى	 مراقبة	
يــتــالعــبــون	بــصــحــة	املــــواطــــن،	حيث	
ومسنة	 مريضة	 دبائح	 بذبح	 يقومون	

تباع	في	األسواق	.
>	حممد العنصار/ مغراوة
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نداء

عثر	 من	 املواطنني	 كافة	 من	 املرجو	
سكان	 يخبر	 أن	 املتغيبة	 هـــذه	 عــلــى	
تاهلة	.	تعيبت	منذ	شهر	نونبر	2014	
املواطن	 و	 املصير	 تزال	مجهولة	 ال	 و	
الــتــاهــالوي	فــي	امــس	احلــاجــة	لها	و	

شكرا
>	حميد	اوشن

سكان مناطق التسول بتازة يحتجون ضد تردي الطرق، وينددون بمزاعم الوزير عبد العزيز الرباح
أحمد بيضي

(جريدة «االتحاد االشتراكي» -  )

ازباير	 أوالد	 التسول،	 يتوقف	سكان	 لم	
املــجــاورة،	 املناطق	 وباقي	 فــراســن،	 وبني	
عن	طرق	أبواب	اجلهات	املسؤولة	ومراكز	
وتقوية	 إلصــالح	 التدخل	 أجل	 من	 القرار،	
األربــع،	 اجلهات	 من	 إليها	 املؤدية	 الطرق	
	508 رقــم	 اجلهوية	 الطريق	 أساسا	 منها	
الــرابــطــة	بــني	بــنــي	لــنــت	وأوطــابــوعــبــان،	
على	طول	32	كلم،	والطريق	اإلقليمية	رقم	
وجماعة	 أمليل	 وادي	 بني	 الرابطة	 	5409
الــربــع	الــفــوقــي،	وطــولــهــا	42	كــلــم،	حيث	
حد	 إلى	 التردي	 حالة	 من	 جميعها	 تشكو	
الــشــرايــني	 تعتبر	 أنــهــا	 عــلــمــا	 ــتــالشــي،	 ال
احلــيــويــة	الــتــي	تــربــط	املــنــاطــق	املــذكــورة	
بــاحلــيــاة	الــعــامــة،	ومــن	دونــهــا	تظل	هذه	
ــة	والــتــهــمــيــش	 ــعــزل ــال املـــنـــاطـــق	مـــهـــددة	ب
واإلقصاء	االجتماعي	واالقتصادي،	ناهيك	
املاطرة،إذ	 األيــام	 في	 الكارثية	 حالتها	 عن	
أن	غالبية	أصحاب	السيارات	اخلاصة	أو	
املــزدوج،	 النقل	 ووسائل	 األجــرة	 سيارات	
الفينة	 املسالك	بني	 تتجنب	استعمال	هذه	
النقل	 واألخــرى،	بسبب	ما	تكابده	وسائل	
تلك	من	معاناة	مريرة	لوال	»النقل	السري«	
شعبية	 وفي	حتركات	 املوقف.	 ينقد	 الــذي	
جديدة،	أقبل	سكان	التسول	وأوالد	ازباير،	
اجلمعيات	 ومعهم	 املـــجـــاورة،	 واملــنــاطــق	
واحلــافــالت	 الشاحنات	 ـــاب	 وأرب احمللية،	

توقيع	 الــكــبــيــرة،	على	 األجـــرة	 ــارات	 وســي
شكاية	مذيلة	بعريضة	احتجاجية	رفعوها	
واللوجستيك،	 والنقل	 التجهيز	 وزير	 إلى	
الشكاية	 وصول	 وفور	 الرباح،	 عبدالعزيز	
الصور	 من	 مبجموعة	 معززة	 كانت	 التي	
تفاجأ	 	، الوزير	 مكتب	 إلــى	 والفيديوهات	
الرأي	العام	باندهاش	واستغراب	كبيرين،	
بجواب	الوزير	الغير	متوقع	الذي	قال	فيه	
حت	 ُأصل	قد	508،	رقم	اجلهوية	الطريق	أن
ال	 بالشكاية	 املرفقة	 الصور	 وأن	 مــؤخــرا،	
غضب	 ــار	 أث مــا	 الطريق،	 بهذه	 لها	 عالقة	
ــذيــن	طــالــبــوا	الــوزيــر	 وســخــط	الــســكــان	ال
باالنتقال	إلى	املنطقة	واإلطالع	ميدانيا	على	

مهزلة	الطرق،	عوض	تكذيبهم	بتلك	الطريقة	
املهينة.	وكان	أحد	الفاعلني	محليا	قد	أفاد	
بأنه	حاول	االتصال	بالوزير	املذكور،	إال	أن	
سكرتيرة	بوزارته	واجهته	ب	»أن	الوزير	في	
اجتماع«،	وملا	استفسرها	حول	مPل	شكاية	
السكان؟،	اكتفت	بأن	قامت	ب«إحالتها	على	
إلى	 الوزير	 يعمد	 أن	 قبل	 الوزير«،	 ديــوان	
ــذي	قــال	فيه	بــاحلــرف	أن	 صدمهم	بــرده	ال
»الصور	املرفقة	ال	تعكس	وضعية	الطريق	
)موضوع	الشكاية(	بعد	إصالحها	مؤخرا،	
ملديرية	 التابعة	 املــعــدات	 مصلحة	 أن	 إذ	
قد	 بفاس	 واللوجستيك	 والنقل	 التجهيز	
بالشكاية	 املذكورة	 املقاطع	 بإصالح	 قامت	

تأهيل	 إلعـــادة	 شــراكــة	 اتفاقية	 إطـــار	 فــي	
جارية	 الزالــت	 األشــغــال	 أن	 كما	 الطريق،	
عــلــى	مــســتــوى	مــقــاطــع	أخــــرى	مــن	نفس	
الطريق«،	هكذا	من	دون	تفاصيل	قد	تكشف	
عن	مالبسات	مزاعمه	بشأن	موضوع	يثير	
قد	 و	 السكان،	 من	 للمئات	 يومية	 معاناة	
كان	عليه	إيفاد	جلنة	للتحقيق	في	ما	إذا	
أم	 فــعــال،	 بــدورهــا	 بــفــاس	 قــامــت	مديريته	
خلف	األمر	ادعاءات	لذر	الرماد	في	العيون.	
صعيد	 على	 اجلمعوية	 الهيئات	 وكباقي	
للتنمية	 الوفاق	 »جمعية	 دخلت	 املنطقة،	
والتعاون	لتجار	األسواق	األسبوعية«،	على	
اخلط،	حيث	كّذبت	ما	حمله	لهم	عبدالعزيز	
اعتبار	 على	 االستفزازي،	 رده	 في	 الرباح	
أي	 لــم	يطلها	 إلــيــهــا	 املــشــار	 الــطــريــق	 أن	
إصـــالح	منذ	ســنــوات	مــضــت،	ومــن	خالل	
أعلنت	 الفايسبوك	 موقع	 على	 صفحتها	
للدخول	 اســتــعــدادهــا	 عــن	 اجلمعية	 هــذه	
في	ما	يتطلبه	األمر	من	معارك	احتجاجية	
سلمية،	ومن	ذلك	خوض	اعتصام	مفتوح	
أمام	وزارة	التجهيز	والنقل	واللوجستيك	
بالعاصمة	الرباط،	في	حال	لم	يتم	التفاعل	
ــوضــع	بــجــديــة،	أو	مــع	املــراســالت	 مــع	ال
املسؤولة،	 للجهات	 املرفوعة	 والعرائض	
التجهيز	 وزير	 رئيس	احلكومة،	 فيها	 مبا	
والنقل	واللوجستيك،	وعامل	اإلقليم،	بحثا	
عن	أذان	صاغية	تعمل	على	تفعيل	شعارات	
وفك	 القروي	 بالعالم	 والنهوض	 التنمية	

عزلته.

انتخاب زينب بولمكول 
رئيسة للجمعية النسوية 

لإلرشاد والتضامن 
بجماعة بورد

لûرشاد	 النسوية	 اجلمعية	 عقدت	 	
والتضامن	ببورد		دائرة	اكنول	جمعا	
عاما	تاسيسيا	وذلك	يوم	الثالثاء	12	
القانون	 قــراءة	 .	وبعد	 يناير	اجلــاري	
االساسي	للجمعية	واملصادقة	عليه	مت	
تشكيل	املكتب	املسير	الذي	جاء	على	

الشكل	التالي	:	
>	الرئيسة	:	زينب	بوملكول

>	نائبة	الرئيسة	:	اسية	دحدوح
>	الكاتبة	العامة	:	فاطمة	بشيش

ــعــام	:	أســمــاء	 >	نــائــبــة	الــكــاتــبــة	ال
البشير

>	أمني	املال	:	سمير	اوبال
>	نائبة	أمني	املال	:	فاطمة	اشهبار
>	املستشارة	:	سعيدة	بوملكول
>	املستشارة	:	عبلة	بوصحيب
>	املستشار	:	علي	مسنوني

رؤساء جماعات  بإقليم  يحارب آثار الجفاف باقتناء 
سيارات لشخصهم من النوع الرفيع

قافلة طبية لفائدة دواوير معزولة
 بجماعة تزيي وسيل /إقليم تازة

مع   oبتنسي ت��ازة  إقليم  عمالة  نظمت 
وال��ت��ع��اون  للصحة  اùق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ن��دوب��ي��ة 
التربية  ل��وزارة  اùقليمية  والنيابة  الوطني 
املغربي  األح��م��ر  وال��ه��الل  ب��ت��ازة  الوطنية 

 Íلداء السكر qبتازة وجمعية األم
وال������در„ امل��ل��ك��ي وال���ق���وات 

امل���س���اع���دة وال��س��ل��ط��ات 
ق��اف��ل��ة طبية  امل�����ت��ص��ة 
الت�صصات  متعددة 
لفائدة ساطنة جماعة 
التابعة  وسلي   Íتيز
لدائرة أكنول Ø إقليم 

ت���ازة ي���وم ال��س��ب��ت 09 
يناير اجلارÍ ، في إطار 

تنفيد برنامZ القوافq الطبية 
ا(�����ا’ ب��إق��ل��ي��م ت�����ازة مل��وس��م 

Ø 2015 2016ولفائدة ساكنة الدواوير 
م   1500 ارتفاعها  يفو‚  التي  املعزولة 

واستفاد  ...ه��ذا  البرد  واملهددة 0وجات 
من  وم��واط��ن��ة  م��واط��ن��ا   1791 يناهز  م��ا 
 h�فحوصات م�تلفة وكشوفات طبية ت
األطفال  وط��ب  العيون  وط��ب  العام  الطب 
 j��ال��ض��غ Èوق���ي���ا” م��س��ت��و
اال–ن  وط�����ب   Íال����دم����و
واألن�����n واحل��ن��−��رة 
وال������ك������ش������n ع���ن 
 Íم����ر÷ ال��س��ك��ر
واجلهاز الهضمي 
والقلب والشرايني 
وط�����������ب ال������غ������دد 
وط������ب األم��������را÷ 
الصدرية والعالجات 
...كما - šالل  األولية 
ه���ذه ال��ق��اف��ل��ة ت��وزي��ع أدوي���ة 
بقيمة  املنطقة  ومواطنات  مواطنني  على 

74.400 درهما.

ــاء	كــبــيــر	وســخــط	عـــارم	 ــي اســت
ممـــا	أقـــــدم	عــلــيــه	بــعــض	رƒســــاء	
تــازة	 باقليم	 اجلــمــاعــي	 املــجــالــس	
اجلــــاري	 فــبــرايــر	 دورة	 خــــالل	 	،
املخصصة	لبرمجة	الفائض	املالي	
مــن	مــيــزانــيــة	املــجــالــس،	عــبــر	ما	
من	 ملتوية	 وبطرق	 عليه	 أقــدمــوا	
إقناع	املوالني	له	من	أعضاء	تتلك	
املجالس				ببرمجة	الفائض	املالي،	
من	أجل	اقتناء	سيارات	شخصية	
ـــنـــوع	الـــفـــاخـــر	لــســيــادتــهــم	 مـــن	ال
برمجة	 على	 العمل	 بــدل	 الكرمية،	
ـــرامـــج	اســتــعــجــالــيــة	 ــع	وب مــشــاري
الحــــتــــواء	أضــــــرار	اجلــــفــــاف		إن	
ــه	رƒســـــــاء	بــعــض	 ــي مــــا	أقــــــدم	عــل
جلماعات	يستحيي	املرء	ممن	ذكر	
حسب	 تعتبر	 الــتــي	 و	 اســمــائــهــم	
اإلحصائيات	الرسمية	األخيرة	من	
أفقر	اجلماعات	القروية	على	وجه	
اإلطــالق	داخــل	إقليم	تــازة،	يعتبر	
اجلماعي،	 للميثاق	 ســافــرا	 خرقا	

وضـــربـــا	ملــقــتــضــيــات	الــدســتــور	
احلكامة	 على	 ينص	 الذي	 اجلديد	
الــرشــيــدة،	والــشــفــافــيــة،وذلــك	في	
باحملاسبة،	 املسؤولية	 ربط	 إطــار	
يــقــتــنــي	 أن	 املــنــطــقــي	 مــــن	 فـــهـــل	
ســـيـــادتـــهـــم	احملـــتـــرمـــة	ســـيـــارات		
ثمنها	 يــتــراوح	 لشخصهم	 فاخرة	
أنـــه	 عـــلـــمـــا	 درهــــمــــا	 	370.000
شخصية	 سيارات	 على	 يتوفرون	
محترمة	وفي	حالة	جيدة	..°°؟	وهل	
من	املوضوعية	ونحن	نتحدث	عن	
واألخالقية	 السياسية	 املسؤولية	
الـــعـــبـــث	بـــــاألمـــــوال	املــــرصــــودة	
باملال	 والتالعب	 احمللية	 للتنمية	
الساكنة	 مــطــالــب	 وضـــرب	 ــعــام	 ال
وقت	 في	 ؟	 احمللية	عرض	احلائط	
على	 حتى	 اجلماعة	 فيه	 تتوفر	 ال	
سيارة	جلمع	النفايات،	أو	لتعميم	
الـــدواويـــر	 مختلف	 عــلــى	 اإلنـــــارة	
ــــدم	عليه	 أق فــمــا	 بـــاجلـــمـــاعـــة..°°؟	
تساƒل	 من	 أكثر	 يطرح	 سيادتهم	

دورهـــم	 حقيقة	 حـــول	 واســتــفــهــام	
فيهم	 يفترض	 للجماعات	 كرƒساء	
وجتــرد	 مسؤولية	 بكل	 االنــكــبــاب	
وتــضــحــيــة	عــلــى	حـــل	الــقــضــايــا	
العاجلة	للساكنة	احمللية	،	عوض	
ـــى	إهـــــدار	وتــبــديــد	 ـــصـــراف	إل اإلن
الذي	 الوقت	 ففي	 	..°° العام	 املــال	
هذه	 يــوفــروا	 أن	 عليهم	 ينبغي	 كــان	
األمــوال	حلفر	اآلبــار،	ومد	السواقي،	
بنيتها،	 وتهيئة	 الطرق	 واستصالح	
وتــوفــيــر	اإلنـــــارة	الــعــمــومــيــة	واملـــاء	
بتخصيص	 أمــروا	 للشرب،	 الصالح	
الــدراهــم	 مــن	 املــاليــني	 بعشرات	 مبلغ	
القــتــنــاء	ســيــارات	مــن	الــنــوع	الرفيع	
فيه	 تــعــانــي	 حـــني	 فـــي	 	، لشخصهم	
ألبسط	 انــعــدام	 من	 احمللية	 الساكنة	
األولويات	والضروريات،	فاملهم	لديهم	
أن	يستريحوا	هم	وليأتي	من	بعدهم	
وســط	 حــديــث	 ال	 إذ	 	°°°ì الــطــوفــان.	
االستنكار	 عــبــارات	 عــن	 إال	 الساكنة	
واالستياء	ملا	أقدم	عليه	هؤالء.

ساكنة جماعة الربع الفوقي بإقليم تازة تستفيد من قافلة طبية  وقفة احتجاجية ضد رئيس جماعة غياثة الغربية
استفادت	سكان	جماعة	الربع	الفوقي	بإقليم	تازة	من	
اجلماعة	 نظمتها	 طبية	 حملة	 خــالل	 طبيا	 فحصا	 	529
من	 ودعـــم	 العقلية	 للصحة	 األمـــل	 جمعية	 مــع	 بتنسيق	
يناير	 	16 السبت	 ــوم	 ي بــتــازة	 الصحة	 وزارة	 مندوبية	

.2016
الطب	 بني	 توزعوا	 أطباء	 	10 احلملة	 هــذه	 في	 شــارك	
واألذن	 والعني	 والقلب	 والنساء	 والصدر	 والنفسي	 العام	
األحمر	 للهالل	 ينتسبون	 نشطاء	 	5 واألنــف،5	ممرضني،	
املغربي	و3	أعضاء	ينتمون	جلمعية	األمل	للصحة	العقلية	

باالضافة	ملندوب	وزارة	الصحة	بتازة.
فحوصات	 مــن	 مواطنا	 	52 استفاد	 اإلطـــار	 هــذه	 وف	
في	 	28 والتوليد(،	 النساء	 )أمـــراض	 امـــرأة	 	49 	، القلب	
أمراض	األذن	واألنف،	81	طب	العيون،	224	الطب	العام،	
الطب	 فــي	 الــصــدريــة،	و21	 ــــراض	 األم هــمــت	 46	فحصا	

النفسي.
وبنفس	املناسبة	حصل	املرضى	على	األدوية	الضرورية	
مجانا،	كما	لقيت	احلملة	استحسان	الساكنة	التي	متنت	

أن	تتكرر	مثل	هذه	القوافل	للتخفيف	من	حدة	الفقر.

لعمال	 الوطنية	 للجامعة	 اإلقليمي	 املكتب	 نظم	
وموظفي	اجلماعات	احمللية	بتازة	وقفة	احتجاجية		
امام		 	2016 يناير	 	18 اإلثنني	 يوم	 	 وذلــك	مساء	
مقر	اجلماعة	القروية	لغياثة	الغربية	بدائرة	واد	
امليل	تنديدا	واحتجاجا	على		غطرسة	وجتبر		
الــذي	جتــاوز	كل	احلــدود	في	 رئيس	اجلماعة	
شعارات		 باجلماعة،مرددين	 ملوظفني	 احتقاره	
خروقاته	 	 فاضحني	 الرئيس	 لسلوكات	 مناوءة	

وجتاوزاته	مع	موظفة	وحارس	ليلي	أمام	الساكنة	من	
قبيل			إجباراحلارس	الليلي	على	العمل	بال	انقطاع	
وحرمانه	من	بيت	للحراسة	،	كما	نددوا		بالشطط		
تعرضها	 و	 املوظفات	 إحــدى	 له	 تتعرض	 الــذي	
لشتى		االكراهات		بدءا	من	اقتطاعات	خيالية	من	
راتبها	بدون	موجب	حق	أو	قانون	وصوال	الى	
االستفسارات	الظاملة	وغير	املبررة	التي	تتوصل	

بها	على	الدوام	.
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Íرe???*ا)??ا‰ ا l??او… وواقd??Gم 
المغرب المنسي:

اجلماعات	 أقدم	 بني	 من	 مغراوة	 تعتبر	
وأفقرها،	حيث	يصل	 تازة	 بإقليم	 القروية	
معدل	الفقر	إلى	أرقام	قياسية	بـ	%46	.

رقم	مخيف	يعكس	الواقع	الذي	تعيشه	
ُتسير	 مــاديــا،	 الفقر	 عليها	 فــرض	 جماعة	
مخدع	 لتسيير	 حتى	 تكفي	 ال	 مبيزانية	
بغنى	 اجلــمــاعــة	 تتميز	 باملقابل	 هــاتــفــي،	
يجعلنا	 ممــا	 كبيرين،	 وسياحي	 طبيعي	
التناقض	 هذا	 حول	 محيرة	 أسئلة	 نطرح	
الطبيعية	 واملــؤهــالت	 املالية	 املـــوارد	 بــني	

والسياحية.
ــــع	احلــــال	بــاجلــمــاعــة	مـــن	احملـــال،	 واق
منو	 ومــعــدالت	 سلبية	 تنموية	 مــؤشــرات	
2%-	حسب	اإلحصاء	األخير	 إلى	 وصلت	
سنة	 إحصاء	 مع	 باملقارنة	 	، 	2014 لسنة	
2004	،	حيث	وصل	عدد	السكان	إلى	8204	
باملقارنة	 منزل،	 	1409 على	 موزعة	 نسمة	
	10406 السكان	 عــدد	 بلغ	 	2004 سنة	 مع	

موزعة	على	1509	منزل.	
توفر	 عــدم	 التراجع،	 هــذا	 أسباب	 ومــن	
كافية	 مالية	 موارد	 على	 القروية	 اجلماعة	
املتوخاة،	 التنمية	 قاطرة	 مسايرة	 ميكنها	
فــي	وجــــود	صــعــوبــات	كــبــيــرة	وحتــديــات	
املــوارد	وبالتالي	 تفرض	نفسها	أمام	شح	
الساكنة	 على	 سلبية	 نتائج	 عنها	 تنتج	
وعلى	عموم	دواوير	اجلماعة	الفقيرة	.

انتشار	 السلبية	 النتائج	 هذه	 ومن	بني	
ظاهرة	الهجرة	القروية	نحو	جماعة	تادارت	
وتاهلة	اللتان	حققتا	مؤشرات	إيجابية	في	
وصلت	 حيث	 البشرية	 التنمية	 مؤشرات	

إلى	نسبة	5،64%	حسب	اإلحصاء	األخير	
باملقارنة	مع	إحصاء	سنة	2004.

من	هنا	يظهر	جليا	دور	العنصر	البشري	
في	حتقيق	التنمية،	باعتبار	أن	الرأس	املال	
البشري	أحسن	استثمار	بالنسبة	جلماعة	

قروية	فقيرة.
فــاحلــد	مــن	الــهــجــرة	أولـــى	األولـــويـــات،	
خصوصا	وأن	اجلماعة	تتوفر	على	حلول	
تتوفر	عليه	اجلماعة	 انطالقا	مما	 تنموية	
الفقيرة	من	موارد	طبيعية	ومالية	منها	:

البنيات	التحية	:
الشرب	 مياه	 توفير	 على	 التركيز	 	 	- 	1
وجتهيزها	 اآلبـــار	 بحفر	 وذلـــك	 للساكنة	

وإصالح	العيون	.
2	-		فتح	املسالك	القروية	وتعبيدها	.

على	 االعــتــمــاد	 ميكن	 النقطتني	 هــاتــني	
ميكنها	 حكومية	 مــؤســســات	 	 شــراكــامتــع	

تبني	هاته	املشاريع	التنموية	املهمة.
املؤهالت	الطبيعية	:

1	-		امليدان	الفالحي:		قطاع	تعتمد	عليه	
السنوي،	 الــقــوت	 لتوفير	 املنطقة	 ساكنة	
قوت	 توفر	 بالكاد	 فقيرة	 معاشية	 فالحة	
السنة	لفالحني	نهش	الفقر	والعوز	حياتهم،	
خــصــوصــا	مــع	اعــتــمــادهــم	عــلــى	أســلــوب	
فالحي	وكأننا	في	العصور	الوسطى.	

ــطــورة	فـــي	ظـــل	غــيــاب	 فــالحــة	غــيــر	مــت
أنشطة	فالحية	 الفالحي،	 واإلرشــاد	 الدعم	
متجاوزة	تعتمد	على	زراعة	القمح	والشعير	
من	 القطاني،بالرغم	 من	 األنـــواع	 وبعض	
املناخية	 الظروف	 على	 تتوفر	 املنطقة	 أن	

لتكون	 املناسبة	 والطبيعية	
خاصة	 مهما	 فــالحــيــا	 قطبا	
األنـــواع	 بــعــض	 يــخــص	 فيما	
كالكرز	 الورديات	 أشجار	 من	
والــتــفــاح	واإلجـــاص	والــلــوز،	
أن	حتــقــق	 ميــكــنــهــا	 زراعـــــــة	
للمنطقة	أرقام	معامالت	مهمة	
أمواال	 تضخ	 وأن	 اقتصاديا،	
عبر	 اجلماعة،	 بخزينة	 مهمة	
انــتــعــاش	األســـــواق	وتــوفــيــر	
فرص	الشغل	طيلة	السنة.	

فاملطلوب	تشجيع	الفالحني	
اســتــغــالل	 منــط	 تغيير	 عــلــى	
األراضي	الفالحية،	خصوصا	
بــــعــــدمــــا	أصــــبــــحــــت	مـــئـــات	
ومهجورة،	 خالية	 الهكتارات	
وتوالي	 الشباب	 هجرة	 بعد	
ليبقى	 اجلــــفــــاف،	 ســـنـــوات	
املنطقة	 أمــام	 الوحيد	 اخليار	
هــــو	االجتــــــــاه	نـــحـــو	غـــرس	
األراضـــــي	فــي	وجــــود	فرشة	
مــائــيــة	كــبــيــرة	ومــهــمــة	ببعض	

املشروع	 املناطق	ستساهم	في	جناح	هذا	
الكبير	.

ال	 قطاع	مهم	 	: السياحة	اجلبلية	 	 	- 	2
على	 لوضعه	 العمل	 من	 للقليل	 إال	 يحتاج	
كل	 	 وأن	 خصوصا	 الصحيحةن	 السكة	
بوجود	 الطبيعة	 تــوفــره	 النجاح	 عــوامــل	
وآالف	 وبـــحـــيـــرات	 ــــــــان	 وودي مــــغــــارات	
ــات	األرز	والــبــلــوط،	 الــهــكــتــارات	مــن	غــاب

للتزحلق	 ومحطة	 جميلة	 جبلية	 ومسالك	
مغلقة	إلى	إشعار	أخر.

بنيات	حتتية	 يلزمها	 طبيعية	 مؤهالت	
من	مPوي	سياحية	على	طول	الطريق،	وفي	
التشوير	 املهمة،	مع	عالمات	 النقط	 بعض	
باجلماعة،		 السياحية	 باللمناطق	 الطرقي	
البحيرة	 إلـــى	 املــؤديــة	 الــطــريــق	 وتعبيد	
إلى	 والطريق	 اسماعيل،	 أيــت	 الطبيعية	
الواد	البارد،	باإلضافة	للطريق	إلى	مغارة	

تيخوباي	.
فبدون	التفكير	في	هاته	النقط	

املهمة	:
ــقــضــاء	عــلــى	الــهــجــرة	 1	-	ال

القروية	
2	-	غرس	األراضي	الفالحية	

بأشجار	الورديات
3	-	تنمية	القطاع	السياحي	
ـــدور	جــمــاعــة	 ـــن	يـــكـــون	مبـــق ل
قـــرويـــة	تــعــتــمــد	عــلــى	إعـــانـــات	
الـــدولـــة	فـــي	الــتــســيــيــر	مــواكــبــة	
الــتــقــدم،	وســيــأتــي	يــومــا	تصبح	
فيه	جماعة	مغراوة	ذكرى	جميلة	
وانقرضت	 هناك	 عاشت	 ألجيال	
لتروى	في	األحــالم	وفي	قصص	

ألف	ميل	وميل.	
إنه	واقع	احلال	بدون	مكياج،	
	kنستيق	لعلنا	نفسه	يفرض	واقع
مــــن	الـــســـبـــات	الــعــمــيــق	الــــذي	
املستقبل	 أجيال	 ويهدد	 يهددنا	

املجهول.
ليبقى	دور	كل	أبناء	مغراوة	وما	
وأســاتــذة	 وخــبــراء	 مهندسني	 مــن	 أكثرهم	
باحثني	وأطر	عليا	في	الفالحة	واالقتصاد	
والسياحة،	خصوصا	من	لهم	القدرة	على	
وتربوا	 بها	 ولــدوا	 الواقع	مبناطق	 تغيير	
بأحضانها.	دور	يجب	أن	يلعبه	كل	واحد	
من	هؤالء	على	األقل	اعترافا	باجلميل	لتلك	

املناطق	التي	ولدوا	بها	.
º	محمد	العنصار		

بتازة	 اإلقليمي	 املستشفى	 استقبل	 	
الثالثة	 الدرجة	 من	 متدهورة	 حرق	 حالة	
بعد	تعفن	أجزاء	من	جسم	شابة	في	عقدها	
الثاني	بعد	تعرضها	للحرق	من	طرف	أخت	
زوجها	نتيجة	خالف	حاد	بينهما	،	ولعدم	
وجود	اختصاصيني	باملستشفى	اإلقليمي	
املريضة	 نقل	 بتازة	ملثل	هذه	احلــاالت	مت	
الــثــانــي	 احلــســن	 اجلــامــعــي	 للمستشفى	

بفاس،لتلقي	أنفاسها	األخيرة	هناك.
بيوم	 احلــــادث	 هـــذا	 تفاصيل	 وتــعــود	
واحد	بعد	عقد	قران	الزوجة	املسماة	قيد	
تنحدر	 والتي	 	، الــغــداش	 جميلة	 حياتها	
،حيث	 أمليل	 واد	 بتراب	 اشــر(	 دوار)	 من	
بدوار	 املقيم	 عائلة	زوجها	 ببيت	 إلتحقت	
بتاريخ	 وذلــك	 	، املنطقة	 بنفس	 )خــروبــة(	
28	دجنبر	2016	،	بعد	أن	كان	منتظرا	أن	
املقبل	 الصيف	 في	 الزفاف	 حفل	 عقد	 يتم	
كما	هي	العادة	دائما	،	لكن	ومباشرة	بعد	
دخول	جميلة	الغداش	بيتها	اجلديد	نشبت	

خالفات	بينها	وبني	أخت	زوجها	.
وحــســب	تــصــريــحــات	رئــيــســة	جمعية	
بفاس،	 املستعجالت“  أجــل	 مــن	 ”جميعا	
أكــدت	هــذه	األخيرة	من	خــالل	فيديو	 فقد	
جميلة	 حياتها	 قيد	 املسماة	 أن	 مــصــور	
الغداش	تعرضت	لالنتقام	من	طرف	أخت	
تعرضت	 بأنها	 اشتكت	 أن	 بعد	 زوجــهــا	
أخت	 زوج	 طــرف	 مــن	 اجلنسي	 للتحرش	
زوجها،مما	تسبب	ذلك	في		نشوب	خالف	
حــاد	بــني	الــزوجــة	وأخــت	الـــزوج	التي	لم	
تقبل	مبا	تدعيه	بشأن	زوجها	مما	جعلها	
وتنفعل	 أعصابها	 على	 السيطرة	 تفقد	
بــقــســوة	حــــادة	فــي	ســاعــة	غــضــب	ودون	
التفكير	في	العواقب	الوخيمة	للفعل	لتقوم	
ــاء	حـــوار	ثــنــائــي	حـــاد	بــرمــي	وجبة	 ــن وأث
على	 الطهي	 عملية	 أثناء	 غدائية)اللوبيا(	
أخيها	 زوجــة	 جسم	 من	 السفلي	 النصف	
،مما	عرضها	ذلك	حلروق	بليغة	من	الدرجة	
الثالثة	ابتداء	من	البطن	إلى	آخر	القدمني	
،	وخوفا	من	اكتشاف	األمر	من	طرف	عائلة	
الزوجة	قامت	اجلانية	وبتواطT	مع	أخيها	
الغداش	 جلميلة	 النقال	 الهاتف	 بإتالف	
ملنع	االتصاالت	الصادرة	منها	أو	الواردة	
عائلة	 فــحــاولــت	 	، عائلتها	 أو	 أمــهــا	 مــن	
الزوج	عالجها	بطرق	تقليدية	وبدائية	ملدة	
الصحية	 حالتها	 تدهور	 لكن	 	، يوما	 	15

املقيم	 للطبيب	 ألخــدهــا	 ــزوج	 ــال ب اضــطــر	
باملركز	الصحي	لواد	أمليل	،	والذي	بدوره	
جدا	 السيئة	 الصحية	 حالتها	 من	 	Tتفاج
،	فأمر	بأخد	املريضة	بسرعة	للمستشفى	
اإلقليمي	ابن	باجة	بتازة	،	حسب	مصادر	
من	جمعية	”جميعا	من	أجل	املستعجالت“ 

بفاس.
ـــضـــة	بــقــســم	 ـــري وبـــعـــد	اســـتـــقـــبـــال	امل
ابن	 اإلقليمي	 باملستشفى	 املستعجالت	
املستعجالت	 طبيب	 أمـــر	 	، بــتــازة	 بــاجــة	
اختصاصيني	 عــلــى	 وبــســرعــة	 بعرضها	
الثاني	 احلــســن	 اجلــامــعــي	 باملستشفى	
بفاس	،	والذي	استقبل	املريضة	في	حالة	
الطبي	 بالفريق	 اضطر	 مما	 للغاية	 سيئة	

املختص	إلجراء	عملية	مستعجلة	جلميلة	
الغداش	،	والتي	انتهت	ببتر	رجلها	اليمنى	
نظرا	لوجود	تعفنات	عميقة	على	مستوى	
الطبي	 الفريق	 	kحتف	بعد	االثنني	أرجلها
اليسرى	 الرجل	 لبتر	 ثانية	 عملية	 إلجراء	
،	فدخلت	 بعد	فشل	جناح	العملية	األولى	
جميلة	الغداش	في	غيبوبة	بقسم	اإلنعاش	
احلسن	 اجلــامــعــي	 للمستشفى	 الــتــابــع	
الثاني	بفاس	لتفارق	احلياة	بنفس	القسم	
،	وذلك	يوم	الثالتاء	26	يناير	2016	على	

الساعة	احلادية	عشرة	ليال	.	
ومباشرة	بعد	علم	السلطات	القضائية	
النيابة	 أمرت	 	، للحادث	 األولية	 بالوقائع	
باعتقال	 تازة	 الستئنافية	 التابعة	 العامة	

ـــــزوج	وأخـــتـــه	بــعــد	اتــهــامــهــمــا	بــحــرق	 ال
واحتجاز	مريضة	وعدم	تقدمي	اإلسعافات	
	، للمستشفى	 نــقــلــهــا	 عــبــر	 لــهــا	 األولـــيـــة	
	25 االثنني	 يــوم	 املدرجة	 اجللسة	 وخــالل	
العدالة	 أمام	 املتهمني	 لتقدمي	 يناير2016	
	ÿواالحتفا الهالكة	 زوج	 إطالق	سراح	 مت	
ـــزوج	رهــن	االعــتــقــال	،	ممــا	دفع	 بــأخــت	ال
باجلمعية	املغربية	حلقوق	اإلنسان	بتازة	
العامة	مبحكمة	 النيابة	 إلى	 طلب	 بتقدمي	
التحقيق	 فتح	 إلعـــادة	 بــتــازة	 االستئناف	
مــن	جــديــد	فــي	هـــذه	الــقــضــيــة	خصوصا	
	، مؤقتا	 الضحية	 زوج	 عــن	 اإلفـــراج	 بعد	
املغربية	حلقوق	 اجلمعية	 تعتبره	 والــذي	
اإلنسان	بتازة	مبثابة	املتهم	الرئيسي	في	
في	 بإهماله	 للملف	 الــدرامــي	 املسار	 هــذا	
من	 للضحية،	 الــضــروري	 الــعــالج	 تــقــدمي	
عائلتها	 تبليغ	 وعدم	 زوجته	 إخفاء	 حيث	
نهائيا	 لعزلها	 هاتفها	 وسحب	 باحلادث	
نقلها	 في	 والتأخير	 اخلارجي	 العالم	 عن	
إلى	املستشفى	إال	بعد	تعقد	عملية	العالج	
ورفـــض	الــســمــاح	لــزوجــتــه	بــالــبــقــاء	رهــن	
اجلريدة	 توصلت	 بــال⁄	 حسب	 	، الــعــالج	
بنسخة	منه	من	اجلمعية	املغربية	حلقوق	

اإلنسان	،	فرع	تازة	.
	27 األربعاء	 أنه	صبيحة	يوم	 	يذكر	 	 	
الهالكة	 أم	 تلقت	 أن	 وبعد	 	2016 يناير	
الــغــداش	 جميلة	 حياتها	 قيد	 واملــســمــاة	
	22 العمر	 من	 البالغة	 ابنتها	 وفــاة	 خبر	
اجلامعي	 باملستشفى	 عليها	 أغمي	 سنة	
احلسن	الثاني	بفاس	،	وقد	ساندها	عدد	
جلمعية	 التابعني	 والفتيات	 النساء	 من	
	، بفاس	 املستعجالت“  أجــل	 من	 ”جميعا	
الضحية	 مع	 تضامنية	 وقفة	 نظموا	 وقد	
التي	تعرضت	للعنف	عبر	احلرق	واإلهمال	
املفضي	إلى	املوت	،	حيث	طالبت	رئيسة	
باحلكم	 تصريحاتها	 خــالل	 من	 اجلمعية	
بـــاإلعـــدام	فــي	حــق	الــــزوج	وأخـــت	الـــزوج	
وزوجها	باعتبارهم	املسؤولني	املباشرين	

على	وفاة	جميلة	الغداش	.
				لûشارة	فقد	مت	إطالق	سراح	الزوج	
مراحله	 في	 التحقيق	 أن	 باعتبار	 مؤقتا	
جــدد	 متهمني	 متابعة	 تــتــم	 األولــيــة،وقــد	
الغداش	 جميلة	 لفظت	 عندما	 خصوصا	
اجلامعي	 باملستشفى	 األخــيــرة	 أنفاسها	

احلسن	الثاني	بفاس.

زووووووم

تايناست  ج��م��اع��ة  س��ك��ان  م��ن  ý 2278�صا  اس��ت��ف��اد 
®حوالي 70 كلم عن مدينة تازة© نهاية األسبوŸ املا}ي من 
قافلة طبية متعددة الت�صصات - تنظيمها 0بادرة من عمالة 

اùقليم. 
 ويندرج تنظيم هذه املبادرة اùنسانية والتضامنية التي - 
تنظيمها بشراكة وتعاون مع مندوبيات وزارة الصحة والتربية 
إطار  في  الوطني  والتعاون   pواللوجستي والت−هيز  الوطنية 
 ©2016   2015® ت��ازة  بإقليم  الطبية   qالقواف  Zبرام تنفيذ 
لفائدة ساكنة الدواوير املتواجدة باملناطo التي تقع على علو 

يفو‚ 1500 متر واملهددة 0وجات البرد والصقيع.
 وقدمت للمستفيدين من هذه القافلة الطبية التي ساهمت 
األمq ;اربة  املغربي وجمعية  األحمر  الهالل  تنسيقية  فيها 
طبية وص��ح��ي��ة همت  وك��ش��وف��ات  ف��ح��وص��ات   Íال��س��ك��ر داء 
ت�صصات طب النساء والتوليد والعيون والقلب والشرايني 
 n���واألن واأل–ن  ال��ص��دري��ة  واألم�����را÷  الهضمي  واجل��ه��از 

 .qواحلن−رة والعظام واملفاص
عن   nللكش ف��ح��وص��ات  إج���راء  املناسبة   fبنف  - كما 
وطب   qالس وأم���را÷   Íال��دم��و  jوالضغ  Íالسكر أم���را÷ 
األطفال والطب العام وžيرها من األمرا÷. و- في إطار هذه 
األدوية  توزيع كمية مهمة من  التضامنية واùنسانية  املبادرة 
بامل−ان على املستفيدين من šدمات هذه القافلة بلغت قيمتها 

املالية 106 ألn درهم.  
طبي  طاقم  أطرها  التي  الطبية  القافلة  ه��ذه  واستهدفت 
واألšصائيني  األط��ب��اء  م��ن   60 ح��وال��ي  م��ن  يتكون  وصحي 
وامل��م��ر}��ني واألط����ر اùداري�����ة وال��ص��ح��ي��ة ت��ق��ري��ب ا(��دم��ات 
القروÍ والذين  بالعالم  الذين يقطنون  الصحية من املواطنني 

يعانون من šصا’ كبير على مستوÈ األطر الطبية.  
امل��ب��ادرات  إط��ار  ف��ي  الطبية  القافلة  ه��ذه  تنظيم  وي��ن��درج 
واملساعدة  ال��دع��م  تقد.  ت��روم  التي  والتضامنية  اùنسانية 
لفائدة ساكنة املناطo النائية املستهدفة من šالل متكينهم من 
 nالكش وأهمية  الوقاية  بQهمية  فحوصات طبية و%سيسهم 

املبكر عن األمرا÷.

حوالي 2200 شخص يستفيدون 
من خدمات قافلة طبية
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أثناء الطهي عىل جسم زوجة أخيها فكان سببا يف وفاتها
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 أوال: الحقوق المدنية 
والسياسية:

1) احلق يف احلياة واحلق يف احلماية من 
التعذيب ويف السالمة البدنية واألمان الشخصي: 
ــد	بعض	 ــي	بــكــل	أســـف	شــدي 	ســجــل	الـــفـــرع	احملــل
اخلـــروقـــات	الــتــي	طــالــت	احلـــق	فــي	احلـــيـــاة،	والــتــي	
أو	بشكل	 إما	مباشرة	 الدولة	املسؤولية	 تتحمل	فيها	
الــذي	ميــارس	على	 العنف	 وذلــك	بسبب	 مباشر؛	 غير	
بوادامليل	 ـــدرك	 ال مــركــز	 فــي	 حصل	 كما	 املــواطــنــني،	
للهالك	املسمى	قيد	حياته	»	حميد	بوهزة«	الذي	فارق	
	31 احلياة	في	مخفر	سرية	الدرك	امللكي	ليلة	االثنني	
املبرح	 والضرب	 للتعنيف	 ،جراءتعرضه	 	2015 غشت	
قائد	 بينهم	 من	 دركيني	 القضية07	 هذه	 في	 ،ويتابع	
سرية	الدرك	امللكي	بواد	امليل	في	حالة	اعتقال	و04	
عناصر	أخرى	من	الدرك	في	حالة	سراح	أي	11	عنصرا	
االستماع	 مرحلة	 في	 امللف	 امللكي.ومازال	 الــدرك	 من	
لشهود	الطرفني	في	إطار	جلسات	التحقيق	التفصيلي	
.وجتدر	اإلشارة	أن	املكتب	املركزي	للجمعية	املغربية	
حلقوق	اإلنسان	سبق	له	و	أن	انتدب	األستاذ	احملامي	
هذه	 متابعة	 في	 اجلمعية	 عن	 لينوب	 الطاس	 حسن	
احملامي	 واألســتــاذ	 الضحية	 ألســرة	 مـــؤازرا	 القضية	
عبداللطيف	جنيح	ممثال	للفرع	احمللي	للجمعيةبتازة.
احلقوقي	 الناشط	 تعرض	 احمللي	 الفرع	 يسجل	 كما	
جلملة	 البوزياني	 حميد	 األستاذ	 الصحفي	 واملراسل	
جماعة	 رئيس	 طرف	 من	 واملضايقات	 التهديدات	 من	
لقضايا	 مواكبته	 جــراء	 تاهلة	 بدائرة	 سغروشن	 ايت	
الشأن	احمللي	عبر	مقاالت	صحفية	تعري	عن	خروقات	
واختالالت	على	مستوى	التدبير	والتسيير	اجلماعي	

إضافة	إلى	أنشطته	احلقوقية	.

2) االعتقال السياسي:
ورصــده	 متابعته	 حسب	 	، اجلمعية	 فــرع	 	سجل	
لقضايا	االعتقال	السياسي	والتعسفي،	استمرار	سجن	
املعتقل	السياسي	طارق	حماني	بالسجن	املدني	بتازة	
والذي	يقضي	عقوبة	حبسية	ملدة	ستة	سنوات	قضى	
نشاطه	 خلفية	 على	 ســنــوات	 ثــالث	 عــن	 مايزيد	 منها	

النقابي	داخل	احلركة	الطالبية	مبوقع	تازة.

3) األوضاع العامة بالسجن املدين بتازة:
	في	غياب	السماح	للحركة	احلقوقية	محليا	بزيارة	
إعطاء	 معه	 ــذي	يصعب	 ال ،و	 بــتــازة	 املــدنــي	 	 السجن	
السجني،ماعدا	 الواقع	 ومفصلةعن	 واضحة	 صــورة	
اإلعالم	 وسائل	 بعض	 تتداولها	 التي	 اإلخبار	 بعض	
ــواردة	 ال الشكايات	 بعض	 آو	 واملكتوبة	 االلكترونية	
اليختلف	 األمر	 فان	 العموم	 اجلمعية.فعلى	 فرع	 على	
باملغرب،الذي	 األخرى	 السجنية	 املؤسسات	 واقع	 عن	
االستيعابية	 الطاقة	 جراء	ضعف	 باالكتضاض	 يتسم	
للسجن	املدني	تازة.	كما	نسجل	بعض	حاالت	اإلضراب	
الكرمي	 عبد	 السجني	 كحالة	 السجن	 في	 	 الطعام	 عن	
بوعبيدالتي	جنم	عنها	نقل	السجني	مرتني	إلى	املركز	
الفرع	 يدعو	 اإلطار	 هذا	 .وفي	 باجة	 ابن	 أالستشفائي	
إلدارة	 العامة	 باملندوبية	 املسؤولة	 اجلهات	 احمللي	
الــســجــون	وإعــــادة	اإلدمــــاج	إلــى	الــســمــاح	لــه	بــزيــارة	
األخيرة	 املوافقة	 غــرار	 على	 الــعــام	 احلــق	 مسجوني	
على	طلبه	بتمكينه	من	زيارة	املعتقل	السياسي	طارق	

حماني.	

4) احلريات العامة:
واإلقليم،	 بتازة	 العامة	 احلريات	 وضعية	 اتسمت	
القمع	 تنامي	 حيث	 	،ÿمــلــحــو 2015		بتراجع	 سنة	
املسلط	على	التظاهر	السلمي،	واالعتداء	على	املدافعني	
للجمعية	 تــازة	 )فــرع	 اإلنسان	 حقوق	 عن	 واملدافعات	
لنقابات	 اإلقليمي	 اإلنــســان،االحتــاد	 حلقوق	 املغربية	
للجماعات	 الوطنية	 للنقابة	 اإلقليمي	 ــفــرع	 تــازة،ال
كدش-والتنسيقية	  – املــفــوض	 والــتــدبــيــر	 الــتــرابــيــة	
احمللية	لالساتدة	املتدربني	...(ناهيك	عن	انتهاك	احلق	
العمل	 ممارسة	 في	 واحلــق	 اجلمعيات،	 تأسيس	 في	
التابعة	 النقابية	 الفروع	 واجلمعوي)مكاتب	 النقابي	
لالحتاد	اإلقليمي	لنقابات	تازة	،	مكاتب	فروع	اجلامعة	
الوطنية	للتعليم	– التوجه		الدميقراطي-مكتب	فرع	تازة	
للجامعة	الوطنية	لعمال	وموظفي	اجلماعات	احمللية	-	
التابعة	 النقابية	 الفروع	 الدميقراطي-	بعض	 التوجه	
للشغل	 الدميقراطية	 للكونفدرالية	 احمللي	 لــالحتــاد	
...(واحلق	في	التنقل	كما	هو	احلال	بالنسبة	لالساتدة	

إلى	 القطار	 عبر	 التنقل	 من	 منعهم	 املتدربني،حيث	مت	
األجهزةاألمنية	 بني	 مشترك	 تنسيق	 إطار	 في	 الرباط	
السككي	 للنقل	 التابعة	 واألجهزةاألمنية	 واملخابراتية	
في	محاولة	استباقية	إلفشال	محطة	املسيرة	الوطنية	
احمللي	 الفرع	 يسجل	 بالرباط..كما	 	2015 دجنبر	 	17
السياسية	 الهيئات	 التعبير	إلحدى	 في	 مصادرة	حق	
ويتعلق	االمر	بحزب	النهج	الدميقراطي	،حيث	تعرض	
من	 أعداد	 واالعتقال	وحجز	 إلى	احملاصرة	 مناضلوه	
جريدة	احلزب	وكميات	مهمة	من		املنشورات	الداعية	
إلى	مقاطعة	االنتخابات	اجلماعية	ل	4	شتنبر	2015.
بــاحلــقــوق	واحلــريــات	في	 إدراج	فصل	خــاص	 فــرغــم	
احلركة	 اعتبرته	 ما	 وهو	 يوليوز2011،	 فا#	 دستور	
هــذا	 مــقــتــضــيــات	 إيجابية،	فإن	 مــســألــة	 احلــقــوقــيــة	
واحلــقــوق	 احلــريــات	 واقـــع	 على	 تنعكس	 لــم	 الفصل	
التنظيم:	فإن	السلطات	 ببالدنا،أمابالنسبة	للحق	في	
في	اإلقليم	منها	احمللية	واإلقليمية	الزالت	حترم	عددا	
من	الهيPت	من	حقها	في	التنظيم،	خاصة	عبر	االمتناع	
عن	تسليمها	وصول	اإليداع	القانونية؛	وفي	مقدمتها	
من	 العديد	 ظلت	 كما	 	 وتاهلة	 بتازة	 اجلمعية	 فرعي	
التنظيمات	األخــرى	محرومة	من	وصل	اإليــداع،	ومن	
اإلقليمي	 لالحتاد	 التابعة	 النقابية	 ضمنها:املكاتب	
 – للتعليم	 الوطنية	 اجلامعة	 تـــازةوفـــروع	 لنقابات	
التوجه	الدميقراطي-وبعض	جمعيات	املجتمع	املدني.	
باستمرار	 تخرق	 فهي	 النقابية،	 للحريات	 وبالنسبة	
مستوى	 على	 وخصوصا	 مضى	 وقــت	 أي	 من	 وأكثر	
املقاولة،	مما	يؤدي	إلى	ترهيب	عامالت	وعمال	القطاع	
اخلـــاص	وابــتــعــادهــم	عــن	ممــارســة	حقهم	فــي	العمل	
النقابي.أما	فيما	يتعلق	باحلق	في	التجمع	والتظاهر،	
فقد	مت	خالل	هذه	السنة	منع	العديد	من	التظاهرات،	
وقمع	الكثير	من	الوقفات	باللجوء	إلى	العنف	الشديد	
أحيانا،	خاصة	وقفات	النقابيني	واملدافعني	عن	حقوق	
اإلنسان	في	اجلمعية	املغربية	حلقوق	اإلنسان	بتازة	
مواجهة	 في	 األمنية	 املقاربة	 اعتماد	 تسجيل	 مت	 كما	
املناطق.كمايسجل	 النضاالت	االجتماعية	في	مختلف	
الفرع	احمللي	انتهاج	أساليب	ترهيبية	من	خالل	جلوء	
اإلداريــة	 امللحقة	 قائد	 وخصوصا	 احمللية	 السلطات	
األولـــى	إلــى	تــقــدمي	شــكــايــات	مبــواطــنــني	ومــواطــنــات	
احملاكمة	 شــروط	 احــتــرام	 دون	 للقضاء	 تقدميهم	 يتم	
في	 وقاسية	 أحكام	جائرة	 إصــدار	 يتم	 ،حيث	 العادلة	
حقهم	.وعلى	الرغم	من	اعتراف	وزير	العدل	واحلريات	
بتجاوزات	القوات	العمومية	للقوانني،	إبان	تدخالتها	
فتح	 إلــى	 يبادر	 لم	 فإنه	 الــشــارع،	 في	 املواطنني	 ضد	
حتــقــيــق	بــشــأنــهــا.كــمــا	يــســجــل	الــفــرع	الــتــصــريــحــات	
التي	 العنترية	 والسلوكيات	 والالمسؤولة	 املستفزة	
تصدر	مرارا	وتكرارا	عن	باشا	املدينة	دون	أن	يستوعب	
خطورة	داللتها	وأبعادها	في	حتد	صارŒ	للقانون.	وقد	
واحلقوق	 احلريات	 عن	 للدفاع	 احمللية	 للهيئة	 سبق	
رسالة	 مكوناتها	 ضمن	 اجلمعية	 فــرع	 يوجد	 والتي	
العدل	 ووزير	 الداخلية	 وزير	 من	 كل		 إلى	 احتجاجية	
اإلنسان	 الوطني	حلقوق	 املجلس	 ورئيس	 واحلريات	
املتواصلة	 االنــتــهــاكــات	 حــول	 حتقيق	 فتح	 تتضمن	
وقد	 واإلقليم.	 بتازة	 واحلقوق	 احلريات	 تطال	 التي	
اللجنة	اجلهوية	حلقوق	 مع	 الهيئة	احمللية	 اجتمعت	
اإلنسان	–فاس	–مكناس	بتكليف	من	املجلس	الوطني	
الكونفدرالية	 مبقر	 	، 	2015 مــاي	 	13 األربــعــاء	 يــوم	
بتقرير	 تزويدهم	 مت	 حيث	 بتازة	 للشغل	 الدميقراطية	
احلريات	 طالت	 التي	 االنتهاكات	 مجمل	 حول	 مفصل	
الضرورية	 احلججية	 بالوثائق	 مصحوبة	 واحلقوق	
التي	تؤكد	موقف	الهيئة	في	مجال	اخلروقات		.وحلد	
التحقيق	 اواشــارة	حول	 تقرير	 أي	 لم	يصدر	 الساعة	

الذي	قامت	به	اللجنة	اجلهوية.

 ثانيا: الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية:

					
 1) احلقوق الشغلية:

على	غرار	السنوات	السابقة،	فإن	سنة	2015	عرفت	
ــر	 ــان	النصيب	األوف تــواتــرا	فــي	االنــتــهــاكــات،حــيــث	ك
للقطاع	اخلاص	،	حيث	مت	تسجيل	استمرار	احلرمان	
مــن	أبــســط	احلــقــوق	الشغلية	)بــطــاقــة	الــعــمــل،	ورقــة	
األداء،	احلــد	األدنــى	لــألجــور،	االنــخــراط	في	صندوق	
العطل	 العمل،	 ساعات	 حتديد	 االجتماعي،	 الضمان	
الطرد	 مسلسل	 وتواصل	 والسنوية...(،	 األسبوعية	
واإلغالق	 اجلماعية	 والتسريحات	 للعمال،	 التعسفي	
جترمي	 مــع	 اإلنــتــاجــيــة،	 للمؤسسات	 الــقــانــونــي	 غير	
في	هذا	 ونذكر	 النقابية،	 ممارسة	احلقوق	واحلريات	
املجاالخلروقات		التي	تطال	احلقوق	الشغلية	من	طرف	

املطاحن	 بشركة	 الشأن	 هو	 كما	 العمل	 أربــاب	 بعض	
اجلديدة	بتازة	التي	أقدمت	على	توقيف	مجموعة	من	
التي	 والتجاوزات	 	احملتجني	على	اخلروقات	 العمال	
اخلــروقــات	 	 يسجل	 .	كما	 املهنية	 وضعيتهم	 طالت	
والتجاوزات	التي	يتعرض	لها	عمال	شركة	احلافالت	
املستقلة	 الوكالة	 إدارة	 وكــذا	جتــاوزات	 بتازة	 فوغال	
طرد	 مؤخراإلى	 عمدت	 التي	 والكهرباء	 املــاء	 لتوزيع	
	18 عن	 تزيد	 ملدة	 بالوكالة	 العامل	 املستخدم/التقني	
سنة	جراء	مواقفه	النقابية	واملهنية	من	مجموعة	من	
الفرع	 ويسجل	 املرفق.	 بهذا	 تضر	 التي	 السلوكيات	
بأسف	شديد	تهرب	مديرة	الوكالةمن	الرد	على	مراسلة	
شان	 في	 معها	 لقاء	 بعقد	 لها	 املوجهة	 اجلمعية	 فرع	
الفرع	احمللي	 هذا	املوضوع	.إضافة	إلى	ذلك	،يسجل	
اإلقليم	 بعمالة	 املسؤولني	 عن	 الــصــادرة	 التجاوزات	
ضد	بعض	املوظفني	كما	هو	الشأن	بالنسبة	للموظف،	
مساعد	تقني		محمد	بوحتوت	الذي	مت	تنقيله	تعسفا	
إلى	 الداخلية	 الشؤون	 بقسم	 اجلــوازات	 مصلحة	 من	
مصلحة	أخرى	بعد	مراسلته	لعامل	اإلقليم	احتجاجا	
عن	 التعويضات	 من	 بحرمانه	 التعسفي	 القرار	 على	
القانون	 له	 يخولها	 والتي	 وامللوثة	 الشاقة	 اإلعمال	
باعتبار	املهمة	املسندة	إليه	في	األرشيف	،وقد	استفاد	
املعني	باألمر	بهذه	التعويضات	سابقا	قبل	حرمانه	من	
ذلك	منذ	أربعة	سنوات	ألسباب	انتقامية	من	قبل	رئيس	
املوارد	البشرية	بالعمالة	وقد	مت	التمادي	في	هذا	القرار	
باألمر	باالستعانة	 املعني	 التعسفي	ضدا	على	موقف	
هذه	 في	 ومؤازرته	 ملساندته	 للجمعية	 احمللي	 بالفرع	
امللف	،مع	العلم	أن	املوظف	محمد	بوحتوت	خدم	في	
سلك	الوظيفة	العمومية	بالعمالة	ملدة	تقارب	38	سنة	
راسل	 .وقد	 	2016 السنة	 التقاعد	هذه	 على	 وسيحال	
أو	احلالي	 السابق	 اإلقليم	 باألمر	سواء	عامل	 املعني	
راسل	 كما	 املــوضــوع	 في	 مــراســالت	 عن	عشر	 مايزيد	
الفرع	احمللي	للجمعية	املسؤولني	اإلقليميني	مباشرة	
آو	عبر	وسائل	اإلعالم	احمللية	واملكتوبة	دون	جدوى	
على	 املــفــروض	 واحلــصــار	 السلبي	 للموقف	 اعتبارا	
اجلمعية	من	طرف	السلطات	اإلقليمية	في	شخص	عامل	
اإلقليم	الذي	يرفض	نهائيا	استقبال	أي	منظمة	سواء	
كانت	سياسية	أو	نقابية	أو	تنتمي	إلى	املجتمع	املدني	
.وهناك	 وال	حرج	 فحدث	 املواطنني	 استقبال	 عدم	 أما	
السلطة	 بالشطط	في	استعمال	 اتسمت	 حاالت	أخرى	
اجلماعات	 مستوى	 على	 لذكرها.أما	 املجال	 يسع	 ال	
كثب	اخلروقات	 تابع	عن	 الفرع	احمللي	 ،فان	 الترابية	
الشغلية	التي	كان	بطلها	رئيس	جماعة	غياثة	الغربية	
املوظفني	 من	 مجموعة	 طالت	 والتي	 وادامليل	 بدائرة	
إطالقا	مبجال	 لها	 بسلوكيات	شاذة	العالقة	 ،اتسمت	
،يتحكم	 البشرية	 املــوارد	 وتدبير	 اجلماعي	 التسيير	
فيها	منطق	االنتقام	على	خلفيات	سياسوية	انتخابية	
في	 تندرج	 فالحية	 ضيعة	 مجرد	 اجلماعة	 ،واعتبار	
خانة	املمتلكات	الشخصية.ويعتبر	املعني	باألمر	أقدم	
رئيس	في	اإلقليم	منذ	تسعينيات	القرن	املاضي	دون	
أن	ننسى	معاناة	الساكنة	من	سطوته	وجبروته	والتي	
اجلماعة	 مقر	 أمــام	 الساكنة	 احتجاجات	 في	 تبلورت	
التي	انطلقت	على	األقدام	من	وادامليل	 وفي	املسيرة	
30	كلم	احتجاجا	 إلى	مقر	عمالة	اإلقليم	على	مسافة	
تتسم	 والتي	 الساكنة	 تعيشها	 التي	 الوضعية	 على	
...الـــخ	مع	 بحرمانها	مــن	املـــاء	الــشــروب	والــكــهــربــاء	
في	 واحمللية	 اإلقليمية	 السلطات	 عجز	 إلــى	 اإلشـــارة	
رئيس	 مع	 املطروحة	 للمشاكل	 حلول	 إليجاد	 التدخل	
اجلماعة	الذي		يتعنت	بوجود	جهات	عليا	خارج	املربع	
اإلقليمي	حتميه	من	أي	مساءلة		حسب	التصريحات	
واضــح	 بشكل	 الــفــرع	 يسجل	 محليا.كما	 املــتــداولــة	
في	 والشغلية	 واإلقليمية	 احمللية	 مسؤوليةالسلطات	
تفاقم	اخلروقات	الشغلية	باملدينة	واإلقليم	جراء	عدم	
تدخلها	حلل	املشاكل	املطروحة	وخصوصا	في	القطاع	
األمر	 يأخذ	 و	 بل	 السلبي	 باحلياد	 واالكتفاء	 اخلاص	
في	بعض	األحيان	تواطؤا	مكشوفا	لصالح	الباطرونا		
دون	 ملتوية	 بطرق	 العمالية	 االحتجاجات	 لتكسير	
اللجنة	 تفعيل	 إطــار	 في	 مناسب	 حل	 إليجاد	 التدخل	

اإلقليمية	للمصاحلة	وحل	نزاعات	الشغل.

 2)   احلق يف السكن:
الــذي	 االجتماعي	 بالسكن	 يسمى	 مــا	 سياسة	 إن	
حتاول	الدولة	من	خالله	التخفيف	من	أزمة	السكن	لم	
تقلص	من	حدة	هذه	األزمــة،	إذ	لم	ترق	إلى	املستوى	
املطلوب	وبقيت	أيادي	املضاربني	ومافيا	العقار	طويلة	
في	هذا	املجال؛	وما	متخض	عنه	من	ارتفاع	في	األسعار	
حيا	 يعتبر	منوذجا	 تــازة	 السكن	مبدينة	 قطاع	 ولعل	
وساطعا		لسطو	لوبيات	العقار			وحتكمها	في	حتديد	
»نوار«	 مطلب	 واعتماد	 الفت	 بشكل	 املرتفعة	 األسعار	

الذي	يثقل	كاهل	السكان	في	غياب	تدخل	صارم	للدولة	
في	هذا	املجال.

  3) احلق يف الصحة:
يعرف	الوضع	الصحي	باملدينة	واإلقليم	عدة	مشاكل	
تنعكس	سلبا	على	اخلدمات	الصحية	املقدمة	للساكنة	
املركز	 مقدمتها	 وفــي	 الصحية	 املؤسسات	 طــرف	 من	
ما	 أهمها	 بفعل	عدة	عوامل	 	، باجة	 ابن	 أالستشفائي	
البشرية.)	األطباء	 املوارد	 هو	مرتبط	باخلصاص	في	
،	األطــراإلداريــة	والتقنية	(	أما	من	حيث	 ،	املمرضون	
خصاص	 مــن	 يعاني	 املستشفى	 ،فـــان	 التخصصات	
التقنية	 الطبية	 واألطـــر	 العامة	 اجلــراحــة	 أطــبــاء	 فــي	
بهذا	 .وعالقة	 	.. والراديو	 الطبية	 بالتحليالت	 املكلفة	
أن14مستوصفا	 القروي،فإننا	جند	 املوضوعوبالعالم	
الطبية	 األطر	 في	 اخلصاص	 إيقاع	 على	 قرويايعيش	
،مــا	يفوت	على	املرضى	 ،خــاصــة	األطــبــاء	واملــولــدات	
فرصة	العالج	ويضطرهم	إلى	التنقل	إلى	املستشفيات	
اخلاصة	 العيادات	 اإلقليمأو	 وخارج	 باملدينة	 األخرى	
لسد	 أطــبــاء	 تعيني	 إلـــى	 الــصــحــة	 وزارة	 تعمد	 ـــم	 .ول
الــتــي	أصبح	 املــراكــز	 الـــذي	تعانيه	هــذه	 اخلــصــاص	
بعضها	أيال	للسقوط	وأخرى	مت	بناƒها	لكن	ظلت	مغلقة	
النعدام	األطر	الطبية	وحسب	املعطيات	التي	تداولتها	
هذه	 افتقار	 جانب	 إلــى	 فانه	 مؤخرا	 اإلعــالم	 وسائل	
املراكز	إلىأطباء	ومولدات	فان	بعض	املستوصفات	في	
جماعات	باب	مرزوقة	ومطماطة	واحدامسيلةوالطايفة	
مهول	 خصاص	 مــن	 تعاني	 إلــىاشــعــارأخــرأو	 مغلقة	
يتطلب	 الــذي	 ،األمـــر	 الطبية	 واألطـــر	 التجهيزات	 فــي	
ومدها	 الصحية	 املراكز	 هذه	 فتح	 القريب	 املدى	 وفي	
واملــولــدات	 األطــبــاء	 وتعيني	 الضرورية	 بالتجهيزات	
واملواطنات	 املواطنني	 وســالمــة	 لصحة	 ضمانا	 بها	
،فان	 باجة	 ابــن	 أالستشفائي	 املركز	 إلــى	 .وبالرجوع	
الــســاكــنــة	تــراهــن	كــثــيــرا	عــلــى	تــطــويــر	أداء	خــدمــات	
املستشفى	بعد	عملية	التوسع	التي	تعرفها	املؤسسة	
وخاصة	قسم	اإلنعاش	ومصالح	طبية	أخرى.كما	نؤكد	
دوما	على	ضرورة	إعادة	فتح	املستشفى	ابن	رشد	بتازة	
العليا	وتأهيله	من	اجل	استيعاب	بعض	التخصصات	
وخصوصا	الطب	النفسي		وللتخفيف	كذلك	عن	املركز	

أالستشفائي	ابن	باجة	.

4) احلق يف التعليم:
لم	حتk	األوضاع	بقطاع	التعليم	بتحسن	جوهري	
ملحوÿ،	و	ترقية	ملموسة	ألداء	املدرسة	العمومية،	على	
الرغم	مما	ضخ	فيها،	في	إطار	املخطط	أالستعجالي،	

من	أموال	ضخمة	بلغت	33	مليار	درهم،
	بحيث	جاءت	نتائجه	هزيلة	ومخيبة	لxمال،	حتى	
بالنسبة	للمسؤولني	عن	القطاع،	نتيجة	غياب	املراقبة	
التخطيط	 بني	 اإلجنــاز	 في	 والربط	احملكم	 واملساءلة،	
التعليم	 قطاع	 ،فان	 احمللى	 املستوى	 .وعلى	 والتنفيذ	
يعاني	من	عدة	إشكاليات	من	بينها	اخلصاص	املهول	
توجد	 ال	 التعليمية	 .فاملؤسسات	 االستقبال	 بنية	 في	
باألعداد	الكافية	الستيعاب	األطفال	في	سن	التمدرس،	
	،ÿاالكتظا	نسب	أن	عليها	احملصل	املعطيات	تشير	إذ
نسب	 أن	 علما	 بالقسم،	 تلميذا	 	40 مــن	 أكــثــر	 بلغت	
	25 فــوق	 فيما	 حـــددت	 اليونسكو	 حسب	 	ÿاالكــتــظــا
الدراسي	 املوسم	 خالل	 التالميذ	 عدد	 بلغ	 تلميذا.وقد	
	585 و	 ألــف	 	96 حــوالــي	 تـــازة	 بإقليم	 	2016 	2015
تلميذا	وتلميذة	تشكل	اإلناث	منهم	نسبة	45	في	املائة.
ما	 التعليمية	 التالميذ	حسب	األسالك	 ويتوزع	هؤالء	
من	 االبتدائي	 السلك	 في	 تلميذا	 	499 و	 ألف	 	55 بني	
ضمنهم	26	ألف	490	إناثا	و	26	ألف	و	846	تلميذا	
في	السلك	الثانوي	اإلعدادي	من	بينهم	11	ألف	و	332	
إناثا	باإلضافة	إلى	14	ألف	و	240	تلميذا	في	السلك	
الثانوي	ألتأهيلي	من	بينهم	6822	من	اإلناث	.وحسب	
معطيات	نيابة	التعليم	بإقليم	تازة،	فإن	عدد	املتمدرسني	
احلالي	 الدراسي	 املوسم	 خالل	 بلغ	 القروي	 بالوسط	
	24 منهم	 وتلميذة	 تلميذا	 	472 و	 ألــف	 	54 حــوالــي	
الف	445	من	اإلناث	فيما	يقدر	عدد	التالميذ	بالوسط	
احلضري	ب	42	ألف	113	متمدرسا	من	بينهم	19	ألف	
175	من	اإلناثمقابل	ذلك	فان	جزءا	هاما	من	املؤسسات	
التعليمية	ال	تتوفر	على	املرافق	الصحية	للجنسني	أو	
املياه	الصاحلة	للشرب،	وغير	مرتبطة	بشبكة	الكهرباء	
ذلك	 إلى	 مكتبات.إضافة	 على	 توفرها	 لعدم	 باإلضافة	
فــان	مــن	أهــم	اإلشــكــالــيــات	الــتــي	فــرضــت	نفسها	في	
احلقل	التربوي	بشكل	جلي	وواضح	هذه	السنة	بإقليم	
تازةوالتي	لها	ارتباطا	وثيقا	بظاهرة«	الهدر	املدرسي«،	
إشكالية	كيفية	التعاطي	مع	العدد	الهائل	من	التالميذ	
املفصولني	و	املنقطعني	الذين	قدموا	طلباتهم	وعبروا	
عن	رغبتهم	للعودة	للدراسة	و	الذي	يقدر	عددهم	باملئات	
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بجميع	 و	 باإلقليم	 التعليمية	 املــؤســســات	 مبختلف	
الطلبات	على	 ،	ومدى	تأثير	عدم	تلبية	هذه	 أسالكها	
	خطرا	 التي	متثل	 و	 املدرسي«	 »الهدر	 ظاهرة	 تنامي	
و	حتديًا	ملنظومتنا	التربوية	باملغرب	و	متس	الكيان	
املجتمعي،	حيث	يظل	املجتمع	بكل	مكوناته	معنيًا	بها	
ورجال	 ونساء	 تربويني	 وفاعلني	 تربوية	 سلطات	 من	
مدني. ومجتمع	 وآبـــاء	 وتالميذ	 والتعليم	 التربية	
فمعاجلة	هذه	الظاهرة	ال	يجب	أن	يتم	بإعمال	املقاربة	
املنظمة	 املذكرات	 تطبيق	 خالل	 من	 الصرفة	 اإلداريــة	
تطبيقا	حرفيا.	فاملرونة	واجبة،	و	استحضار	اجلوانب	
بالتلميذ	 احمليطة	 النفسية	 و	 اقتصادية	 السوسيو-	
الرجوع	 في	طلبات	 البث	 في	عملية	 ضرورة	منهجية	
وال	 باألساس،	 التلميذ	 تعني	 فالظاهرة	 الدراسة.	 إلى	
كل	 فيها	 تراعى	 تربوية	 مبقاربة	 إال	 معاجلتها	 ميكن	
التلميذ	 في	 املــؤثــرة	 العوامل	 و	 األبــعــاد	 و	 اجلــوانــب	
ومحيطه	وقد	مت	إرجاع	عدد	قليل	من	التالميذ	مقارنة	
الشأن.	 هذا	 في	 املقدمة	 الطلبات	 من	 الكبير	 الكم	 مع	
ومن	اإلشكاليات	املطروحة	أيضا	في	املجال	التعليمي	
وخصوصا	اجلامعي	والتي	خلقت	أجواء	من	االحتقان	
تدفع	 والتي	 بتازة	 التخصصات	 املتعددة	 كلية	 داخل	
التوتر	بني	اإلطــراف	املعنية	 في	اجتــاه	خلق	جو	من	
باملنظومة	التعليمية	اجلامعية	وخصوصا	بني	الطلبة	
كإليةأساسية	 احلوار	 اعتماد	 عدم	 ،إشكالية	 واإلدارة	
إشراكالطلبةباعتبارهم	 املطروحة	وعدم	 املشاكل	 حلل	
في	 والتعليمية	 التربوية	 العملية	 في	 أساسية	 حلقة	
األمــر	 	، مباشرة	 تعنيهم	 الــتــي	 اجلــوهــريــة	 القضايا	
والدراسي	 التربوي	 املسار	 على	 سلبا	 ينعكس	 الــذي	
بالكلية.	وحلد	كتابة	هذا	التقرير	فان	األمور	معقدة	و	
ستتعقد	أكثر	إذا	لم	يتم	التعامل	مع	امللفات	املطروحة	
طلبة	 مــن	 املعنية	 اإلطـــراف	 وتقتنع	 وتـــروي	 بحكمة	
وأســاتــذةوإدارةأن	لغة	احلوار	ضرورية	من	اجل	سن	

عالقة	سليمة	ومنتجة	داخل	الفضاء	اجلامعي	.	

5) البنية التحتية 
تشكل	البنية	التحتية	باملدينة	أهم	املعضالت	التي	
العام	 ــرأي	 ال أمــام	 املساءلة	 و	 للنقاش	 طرحها	 يجب	
احمللي	التازي	وان	كانت	الظواهر	الطبيعية	قد	سبقت	
اجلميع	في	تعرية	هذا	الواقع	وبدو	غطاء	دمياغوجي	
يحجب	احلقيقة	.	ولعل	ما	عرفته	مدينة	تازة	مساء	يوم	
السادسة	 الساعة	 في	حدود	 	2015 أكتوبر	 	18 األحد	
والنصف	،من	أمطار	عاصفية	،دامت	دقائق	معدودات	
حولت	 حيث	 	، باملدينة	 التحتية	 البنية	 واقــع	 عــرت	 	،
املدينة	إلى	منطقة	منكوبة	جراء	التساقطات	التي	فاقت	
15	ملم	في	وقت	جد	قصير،	حيث	توقفت	حركة	السير	
في	عدة	شوارع	من	املدينة	نتيجة	مجاري	املياه	القوية	
الوحل	 مــن	 ومستنقعات	 مائية	 بــرك	 مــن	 خلفته	 ومــا	
وسط	األحياء	واألزقة	.هذه	الظاهرة	الطبيعية	كشفت	
لنا	مع	األسف	وبامللموس	الواقع	املتردي	لهذه	املدينة	
وبتدبير	 عوجاء	 عمومية	 بسياسات	 حقيقة	 املنكوبة	
شانها	احمللي	أوكل	ألناس	ولسياسيني	ال	يقدرون	حجم	
مسؤولياتهم	احلقيقية	.ماحدث	من	انهيار	في	البنية	
الضيقة	 الصحي	 الصرف	 وقنوات	 الطرقية	 التحتية	
والتي	يستحيل	معها	استيعاب	كمية	األمطار	العادية	
فباألحرى	التعاطي	مع	كميات	األمطار	العاصفية	،	هو	
لغياب	سياسة	عمومية	تستحضر	متطلبات	 محصلة	
الله	على	أن	 واقع	املدينة	حاضرا	ومستقبال	.ونحمد	
كانت	 العاصفية	 األمطار	 فيها	 استغرقت	 التي	 املــدة	
جد	محدودة	ولم	تدم	طويال	،	وإال	سمعنا	كارثة	بكل	
املقاييس	الدولية	.فسقوط	حافلة	ركاب	في	حفرة	يشبه	
مرجان	 متجر	 قــرب	 	6 رقــم	 الوطنية	 الطريق	 في	 نفق	
اجلماعي	 للمجلس	 بالنسبة	 عار	 مابعده	 عارا	 يعتبر	
الشأن	 تدبير	 سياسة	 عن	 مسؤوال	 كان	 الذي	 السابق	
احمللي	للمدينة	.يجب	أن	نحاسب	كل	اجلهات	املباشرة	
وغير	املباشرة	انطالقا	من	تفعيل	مبدأ	ربط	املسؤولية	
اجلماعي	 املجلس	 مسؤولية	 مــن	 ابــتــداء	 باحملاسبة	
السابق	والشركة	التي	أوكل	لها	تنفيذ	إصالح	وهيكلة	
الطريق	،مرورا	مبسؤولية	املديرية	اإلقليمية	للتجهيز	
املاء	 لتوزيع	 املستقلة	 والوكالة	 واللوجستيك	 والنقل	
املــشــروع	وانــتــهــاء	مبسؤولية	 والــكــهــربــاء	صــاحــبــة	
الــســلــطــات	احملــلــيــة	و	اإلقــلــيــمــيــة.	كــل	حــســب	دوره	

واختصاصاته	في	هذا	املجال.وهنا	نفتح
قوسني	لننوه	بعمل	بعض	وسائل	اإلعالم	االلكترونية	
األمطارالعاصفية	 وقع	 كثب	 عن	 تابعت	 التي	 احمللية	
واقع	 حقائق	 كشف	 خــالل	 من	 احمللية	 الساكنة	 على	
والصوت	 بالكتابة	 التحتية	 البنية	 مجال	 في	 املدينة	

والصورة.

6) املجال القروي:
تعاني	عدة	مناطق	بالعالم	القروي	بإقليم	تازة	من	
غياب	رƒية	تنموية	واضحة	تخرجها	من	مستنقعات	
الغربية	 غياثة	 جماعة	 منها	 والفقر،نذكر	 الهشاشة	
احتجاجية	 حركات	 شهدت	 والتي	 وادامليل	 بدائرة	
على	السياسة	املتبعة	من	قبل	رئيس	املجلس	اجلماعي	
والتي	توجت	مبسيرة	سلمية	نحو	مقر	عمالة	اإلقليم	
30	كلم	على	األقــدام	من	 قطع	فيها	احملتجون	مسافة	
	( اإلقليم	 عن	 األول	 للمسؤول	 مطالبهم	 إسماع	 اجــل	
حرمانهم	من	املاء	الشروب،حرمانهم	من	الربط	بالشبكة	

الكهربائية	،توفير	مستوصف	،إصالح	القنطرة	اآليلة	
للسقوط	،	إصالح	الطرقات	،بناء	األقسام	املدرسية	...(،	
بدائرة	 كلدامان	 جلماعة	 التابع	 الهواري	 سهب	 دوار	
اإلقليم	 ،فــان	عامل	 التهميش	 تــازة	ورغــم	معاناته	من	
رفض	توقيع	اتفاقية	الشراكة	مع	املكتب	الوطني	للماء	
الصالح	للشرب	لتزويد	املنطقة	باملاء	الشروب	لدواعي	
مبهمة	يحيلها	البعض	إلى	املوقف	السلبي	للمسؤول	
على	 املــشــرفــة	 للجمعية	 املسير	 املكتب	 مــن	 املــذكــور	
توزيع	املاء	بالدوار	املعني.والئحة	اجلماعات	طويلة)	
الفوقي...(	 ،برارحة،الربع	 الشرقية	 تايناست،مكناسة	
يجمعها		التهميش	الذي	يعرفه	الوسط	القروي	باإلقليم	
التحتية	الضرورية		 البنيات	 املتسم	عمومابعدم	توفر	
آو	عدمها	في		مناطق	أخرى	وقلة	املاء	الشروب	،غياب	
بنية	 وغــيــاب	 مهترئة	 حالة	 فــي	 أو	 الطرفية	 املسالك	
مدرسية	وصحية	تستحضر	بالفعل	حق	الساكنة	في	

الولوج	للتعليم	واخلدمات	العالجية		..الخ	
	

  7) احلقوق الثقافية:
التهميش	 مــن	 تعاني	 الثقافية	 احلــقــوق	 فتئت	 مــا	
واإلقصاء،	وكأن	ورودها	في	ترتيب	أدنى	بني	احلقوق	
اإلنــســان،	 حــقــوق	 منظومة	 ضمن	 عليها	 املــنــصــوص	
فإنه	 لــذا	 لûنسان؛	 بالنسبة	 قيمة	 ذات	 غير	 يجعلها	
غالبا	ما	يجري	جتاهل	االنتهاكات	التي	تطالها	وحتول	
التهميش	على	 بها.وينعكس	هذا	 الكامل	 التمتع	 دون	
قبل	 من	 للثقافة	 املخصصة	 والبرامج	 امليزانية	 حجم	
البنيات	 ضعف	 وعلى	 الترابية،	 واجلماعات	 الدولة	
واإلنتاجات	 األنشطة	 الحتضان	 احملدثة	 والتجهيزات	
خاللغياب	 ذلكمن	 مالحظة	 ميكن	 و	 عنها،	 املــتــولــدة	
متحف	يليق	مبستوى	تاريخ	املنطقة	الغني	باألحداث	
أزمنته	 كل	 في	 املغرب	 تاريخ	 طبعت	 التي	 التاريخية	
وفتراته	ومعرض	يشجع	املبدعني	احملليني	في	مجاالت	
على	 التشكيلية	 والفنون	 الروائية	 والكتابة	 الشعر	
احمللي	 املتلقي	 عند	 بها	 والتعريف	 انتاجاتهم	 عرض	
يشجع	 ومسرح	 الدولي،	 وحتى	 والوطني	 واإلقليمي	
املدينة	 هذه	 في	 كثر	 وهم	 احمللية	 املسرحية	 املواهب	
أن	 املفروض	 من	 كان	 والــذي	 ثقافي	 ومركب	 واإلقليم،	
يتحقق	اجنازه	خالل	السنة	احلالية،إال	أن	قرار	املجلس	
املخصص	 املالي	 االعتماد	 مبراجعة	 لتازة	 اإلقليمي	
الجناز	املركب	الثقافي	الذي	كان	مبرمجا	إنشاƒه	على	
العقار	املفوت	من	طرف	مجلس	الكنائس	إلى	مجلس	
راودهامنذ	 التي	 الساكنة	 حلم	 أجهض	 تــازة	 جماعة	
ملحا	 ومطلبا	 أمال	 وشكل	 املاضي	 القرن	 تسعينيات	
في	 ومبدعيها	 ومثقفيها	 بسياسييها	 املدينة	 لساكنة	
تروم	 ثقافية	 رƒيــة	 خــالل	 من	 مؤطر	 الفنون	 مختلف	
الرفع	من	مستوى	اإلبداع	الفني	والثقافي	بهذه	املدينة	
الثقافية	 البنية	التحتية	 الفرا⁄	في	مايخص	 وتغطية	
والفنية.وان	التراجع	في	برمجة	اجنازه	يجسد	بالفعل	
غياب	البعد	الثقافي	كحق	اساسي	من	حقوق	اإلنسان	
في	 اإلقليمي	 للمجلس	 التنموية	 اإلستراتيجية	 في	
التي	شكلته	و	 األحـــزاب	 بــرامــج	 مــع	 تناقض	واضــح	
الفرع	 ويعتبر	 االنتخابية.	 احلملة	 إبان	 طرحت	 التي	
احمللي	للجمعية	أن	إعدام	هذا	املشروع	الثقافي	يندرج	
سياسية	 مرحلة	 طبع	 السياسي	 تنافس	 سياق	 فــي	
والتي	 األخيرة	 اجلماعية	 االنتخابات	 بحمى	 تسمت	
مازالت	ترخي	بظاللها	على	املشهد	السياسي	باملدينة	
عليها	 يغلب	 والــتــي	 املرحلة	 هــذه	 خــالل	 وستستمر	
.وهو	 املقبلة	 التشريعية	 االنتخابات	 حمى	 كسابقتها	
التنافس	 روح	 إلى	 مجمله	 في	 يفتقد	 صــراع	سياسي	
للمدينة	 التنموية	 الرƒية	 ال	يستحضر	 الذي	 الشريف	
الثقافي.ويعتبران	 البعد	 بينها	 ومن	 أبعادها	 كل	 في	
تتحملها	 مسؤولية	 الثقافي	 املــركــب	 مــشــروع	 إقــبــار	
اإلطـــــراف		املعنية	حــســب	دورهــــا	فــي	هـــذا	املــلــف		)	
تازة،مجلس	 جماعة	 لتازة،مجلس	 اإلقليمي	 املجلس	

اجلهة	،وزارة	الثقافة	(.

8 ) حقوق الشباب:
ــاب،	مت	تسجيل	 ــشــب ــال ب املــتــعــلــق	 اجلـــانـــب	 وفــــي	
الدولي	 املجتمع	 حددها	 كما	 الدولة	 التزامات	 غياب	
برامج	 غياب	 نسجل	 العاملي،حيث	 العمل	 في	برنامج	
تنموية	محلية	تستحضر	إدماج	الشباب	في	املنظومة	
مستنقع	 من	 وانتشاله	 	 واإلقليم	 للمدينة	 التنموية	
ومختلف	 والفكري	 املــادي	 والفقر	 واإلقــصــاء	 التشرد	
واحلــبــوب	 املــخــدرات	 كاستعمال	 السلبية	 الــظــواهــر	
املهلوسة	واإلجرام	والتي	من	شانها	أن	تنعكس	سلبا	
الرأسمال	 باعتباره	 الشباب	 ومستقبل	 حاضر	 على	
	kلوح أن	 بعد	 .خصوصا	 احمللية	 للتنمية	 احلقيقي	
أمام	 املهلوسة	 احلبوب	 بينها	 من	 املخدرات	 	 انتشار	
الثانويات	واالعداديات	في	تغاضي	تام	من	املؤسسات	

املعنية	مبحاربة	هذه	الظاهرة	اخلطيرة	.

 9) حقوق الطفل:
على	الرغم	من	تصديق	املغرب	على	اتفاقية	حقوق	
األنظمة	 فــإن	 بــهــا،	 امللحقني	 والــبــروتــوكــولــني	 الطفل	
رأسها	 وعلى	 بالطفل		 اخلاصة	 الوطنية	 التشريعية	
الدولية،	 القوانني	 مع	 متالئمة	 غير	 زالت	 ال	 الدستور	
حقوقه	 بكامل	 الطفل	 بتمتع	 مساس	 عنه	 ينتج	 ممــا	
واقعه	 جلي	 بشكل	 يعكسه	 ما	 وهو	 ونهوضا.	 حماية	

القانونية	 احلماية	 وضعف	 املزري،	 اليومي	 ومعيشه	
في	 خاصة	 القضائية،	 املساطر	 فعالية	 وعدم	 للطفل،	
التي	 منالظواهر	 .ولعل	 به	 احملدقة	 األخطار	 مواجهة	
باتت	جلية	في	املدينة	هي	ظاهرة	»أطفال	السلسيون«	
والذين	كثيرا	ما	يتعرضون	إلى	التعنيف	وهي	ظاهرة	
تقود	هم	إلى	عالم	اإلجرام	والنماذج	كثيرة	محليا	في	

هذا	الباب.

 ثالثا الحق في البيئة السليمة:
فقد	 للمواطنني،	 البيئية	 باحلقوق	 يتعلق	 وفيما	
مبياه	 األمــر	 تعلق	 ســواء	 عــديــدة،	 انتهاكات	 طالتها	
الشرب	أو	تدهور	حالة	الهواء	أو	تدمير	التربة	الزراعية	
إلــى	انتهاكات	 الــذي	يــؤدي	 والــثــروة	الغابوية،	األمــر	
ناحية،	 من	 البيئية	 املــوارد	 حالة	 على	 تؤثر	 خطيرة	
أن	 	kأخرى.واملالح ناحية	 من	 املواطنني	 حياة	 وعلى	
وخطيرا	 كبيرا	 نزيفا	 يعرف	 باإلقليم	 الغابوي	 امللك	
عموما	 البيئي	 املجال	 وعلى	 واحليوان	 اإلنسان	 على	
قريب	 كانت	حتى	وقت	 ،حيث	حتولت	جــراءه	مناطق	
مغطاة	باألشجارإلى	مناطق	مكشوفة	.واجلدير	بالذكر	
تعد	مبثابة	 الغابات	 بعدد	من	 تازة	يشتهر	 إقليم	 فان	
اهملت	 التي	 باإلقليم	 جماعات	 لعدة	 اقتصادي	 مورد	
أخــرى	 جماعات	 حــولــت	 الطبيعي،فيما	 املــجــال	 هــذا	
مطرح	 إلى	 الترابي	 ملجالها	 املجاورة	 الغابات	 بعض	
للتخلص	من	االزبال	والنفايات.فمسؤولية	اجلماعات	
الترابية	في	العالم	القروي	املعنية	بظاهرة	االستنزاف	
ومــحــاربــة	 ــغــابــات	 وال للمياه	 الــســامــيــة	 واملــنــدوبــيــة	
واجلهويةوالتي	 اإلقليمية	 متثيليتها	 عبر	 التصحر	
تعتبر	اجلهة	الوصية	في	هذا	املجال	،واضحة	وجلية	
في	عملية	النزيف	املتواصلة	للغطاء	الطبيعي	الغابوي	
هذه	 في	 البيئي	 املجال	 يلحق	 الــذي	 التهديد	 مت	 ومن	
املناطق	.وفي	نفس	السياق	ومبدينة	تازة	وعلى	نفس	
املنوال	تعرضت	»غابة	اجليارين«	جنوب	حي	الوفاق	
مساحة	 لتهيئة	 القائمة	 األشــغــال	 نتيجة	 بــأضــرار	
للسكن	 اجل	 من	 للتجزئة	 املعدة	 املجاورة	 األرض	 من	
أن	 تبني	 ،حيث	 السكنية	 الــوداديــات	 والتابعة	إلحــدى	
الــورش		جتــاوزت	احلدود	 املشرفة	على	هذا	 املقاولة	
الفاصلة	ومت	الترامي	على	أطراف	من		الغابة	املعنية	
األشجار	 يخص	 فيما	 كبيرا	 استنزافا	 تعرف	 والتي	
لألحياء	 طبيعيا	 متنفسا	 تعد	 التي	 والتربة.فالغابة	
السكنية	املجاورة	،تعرف	إهماال	كبيرا	يهدد	وجودها	
إذا	لم	تسارع	اجلهات	املسؤولة	إلى	التدخل	من	اجل	
انقاد	ها	وحمايتها	من	االندثار.فأنظار	لوبيات	العقار	
موجهة	صوبها	،فهي	مهددة	في	كل	وقت	وحني.	وهي	
مسؤولية	اجلميع	في	هذه	املدينة	في	فضح	كل	ما	من	
على	 يتوفر	 الــذي	 الطبيعي	 الفضاء	 بهذا	 املس	 شانه	
الزمن	.ومن	هنا	 ثروة	شجرية	هامة	تعود	لعقود	من	
،	ووجه	الفرع	احمللي	نداء	عاجال	لكل	الضمائر	احلية	
بهذه	املدينة	للتعبئة	و	التحرك	الفعلي	للحفاÿ	على	هذا	
املوروث	الطبيعي	للمدينة	وإبراز	أهميته	البيئية	بعد	
أن	اكتسح	االسمنت	مساحات	أرضية		كبيرة		مهددا	
كل	ما	هو	طبيعي	من	ملك	غابوي	وأراضي	زراعية	في	
يخص	 ما	 في	 بها	 املعمول	 القوانني	 تطبيق	 عدم	 ظل	
احترام	املساحة	الفاصلة	بني	الغابة	واملناطق	املصرح	
لتازة	 اجلماعي	 املجلس	 من	 .ويتحملكل	 للبناء	 بها	
واملديرية	اإلقليمية	للغابات	والوكالة	احلضرية	لتازة	
االستنزاف	 مسؤولية	 واإلقليمية	 احمللية	 والسلطات	
تسير	 والتي	 أخرى	 وغابات	 الغابة	 هذه	 تعرفه	 التي	
في	طريق	االندثار.إضافة	إلى	ذلك،فان	املقاولة	املشرفة	
وبعد	 املجاورة	 السكنية	 التجزئة	 تأهيل	 عملية	 على	
جتاوز	حدود	الغابة،		تدفع	بأطنان	من	التراب	والرمل	
والبقايا	احلجرية	داخلها	إضافة	إلى	نقل	كميات	كبيرة	
أخرى	إلى	أماكن	مجاورة	وقرب	األحياء	السكنية	مما	
يهدد	الساكنة	في	أوقات	هبوب	رياح	قوية	التي	حتمل	
معها	كثرة	الغبار	إلى	قلب	هذه	األحياء.وللتذكير	فان	
قضائيا	 املوضوع	 هذا	 يتابع	 للجمعية	 احمللي	 الفرع	

بانتداب	احد	محاميه	للترافع	في	هذه	القضية.

املسلسل االنتخايب:
التقييم	 و	 بالتحليل	 	 للجمعية	 احمللي	 الفرع	 تناول	
على	 ووقف	 	.2015 شتنبر	 	04 ليوم	 االنتخابات	 محطة	
تتبع	 خلية	 خــالل	 من	 عاينها	 التي	 اخلــروقــات	 مختلف	
ورصد	اخلروقات	االنتخابية		التي	تابعت	أطوار	العملية	
االنتخابية	وسجلت	مجموع	اخلروقات	والتجاوزات	التي		
طبعت	سير	ومسار	العملية	االنتخابية	ابتداء	من		مرحلة	
احلملة	االنتخابية	ومرورا	مبرحلة	يوم	االقتراع	وانتهاء	
مبرحلة	تشكيل	مكاتب	املجالس	احمللية	،	وقد	خرج	فرع	
اجلمعية	بخالصات	تتمثل	فيأن	احلمالت	االنتخابية	لم	
ترقى	في	معظم	أطوارها	إلى	مستوى	التنافس	احلضاري	
املبني	على	مقارعة	البرامج	االنتخابية	بني	مختلف	اإلطراف	
السياسية	املشاركة	في	العملية	االنتخابية	،حيث	عاشت	
احلملة	في	أجواء	مشحونة	على	إيقاعات	من	التحريض	
في	 	 اجلسدي	 واالعتداء	 والسب	 والشتم	 التهم	 وتبادل	
التي	 والسلوكيات	 القيم	 كل	 عن	 البعد	 كل	 بعيد	 مشهد	
نزيه	 حضاري	 انتخابي	 سياسي	 	Œملنا وتؤسس	 تؤطر	
بكل	معانيه	وأبعاده	.كما	مت	إقصاء	ومصادرة	األصوات	
املخالفة	و	املعارضة	للمسار	االنتخابي	برمته	من	خالل	
تدخل	السلطات	احمللية	و	اإلقليمية	حملاصرة		وتعنيف	
واعتقال	أعضاء	وعضوات	من	حزب	النهج	الدميقراطي	

وكذا	حقوقيني	من	فرع	اجلمعية	املغربية	حلقوق	اإلنسان	
من		 يحصل	 قــد	 مــا	 ومتابعة	 بــرصــد	 تكليفهم	 مت	 بــتــازة	
إضافة	 املقاطعة.	 مناشير	 توزيع	 عملية	 أثناء	 خروقات	
السياسية	 اإلطـــراف	 بعض	 لوحk	جلــوء	 ،فقد	 ذلــك	 إلــى	
اجلسدي	مما	 واالعتداء	 والتهديد	 العنف	 استعمال	 إلى	
أسفر	عن	جرحى	واعتداءات	مست	مبمتلكات	الغير.ومت	
األحــزاب	 اطــر	 غياب	 كثيرة	 أحايني	 وفــي	 أيضا	 تسجيل	
السياسية	املشاركة	في	العملية	االنتخابية	أثناء	توزيع	
فقط	 واالقتصار	 	، الشعبية	 األحياء	 في	 الدعاية	 مناشير	
على	العناصر	املستخدمة	مقابل	اجر	يومي.و	في	غياب	
وعي	وتاطير		سياسيني	لهؤالء،فان	الوضع	كثيرا	ما	كان	
مرشحا	في	اجتاه	تازمي	األجواء	و	إشعال	نار	االحتقان	
التصادم	واملواجهة	 إلى	 قد	تؤدي	حتما	 والتوتر	والتي	
في	 وخصوصا	 عديدة	 مــرات	 في	 حصل	 ،كما	 املباشرة	
ذلك	 مع	 مــوازاة	 االنتخابية.	 احلملة	 من	 األخيرة	 األيــام	
،يسجل	فرع	اجلمعية	احلياد	السلبي	للسلطات	احمللية	
وعــدم	حتمل	 األجـــواء	 هــذه	 مع	 تعاطيها	 في	 واإلقليمية	
مسؤوليتها	كاملة	في	تدبير	هذه	املرحلة	االنتخابية،حيث	
مرت	احلمالت	االنتخابية	دون	متابعة	أمنية	،		في	املقابل	
بعض	 تدبير	 حسن	 ايجابية	 بكل	 احمللي	 الفرع	 يسجل	
االنتخابية	 العملية	 فــي	 املشاركة	 السياسية	 اإلطـــراف	
حلمالتها	الدعائية	بعيدة	عن	أساليب	الفساد	االنتخابي	
الهيئات	 مــع	 التعامل	 فــي	 البلطجة	 سلوكيات	 ونــهــج	
،االحتاد	 اليسار	 املدينة)فدرالية	 في	 املنافسة	 السياسية	
،حــزب	 النهضة	 ،حـــزب	 والتنمية	 ،الــعــدالــة	 االشــتــراكــي	
(.كما	 الدميقراطية	 القوى	 الدميقراطي،جبهة	 املجتمع	
املواطنني	 بعض	 احتجاج	 االقــتــراع	 يــوم	 أثــنــاء	 	kلــوحــ
لعدم	وجود	أسمائهم	مسجلة	في	اللوائح	االنتخابية	في	
بعض	مكاتب	االقتراع	،رغم	أنهم	صوتوا	و	ملرات	عديدة	
في	االستحقاقات	االنتخابية	السابقة،	األمر	الذي	حرمهم	
إلى	 القروي	 الدواويربالعالم	 احد	 التصويت.وجلوء	 من	
سياسة	 على	 احتجاجي	 كسلوك	 االنتخابات	 مقاطعة	
التهميش	و	اإلقصاء	التي	تتعرض	له	املنطقة	من	طرف	
اجلهات	املسؤولة	باجلماعة	والسلطات	اإلقليمية		ونعني	
تايناست	 ،دائـــرة	 أمسيلة	 بجماعة	 حمو	 أوالد	 دوار	 به	
،ونسجل	كفرع	محلي	تصويت	شخص	واحد	يوم	االقتراع	
جراء	ضغوطات	مورست	عليه	كما	يؤكد	على	ذلك	سكان	
الدوار	.ومن	اخلالصات	التي	مت	تسجيلها		،غياب	توجه	
بيئي	لدى	بعض	األطراف	السياسية	املشاركة	في	العملية	
االنتخابية	،حيث	لوحk	تلويث	األزقة	و	الطرق	والشوارع	
وسط	املدينة	وباإلحياء	الشعبية	مبناشير	الدعاية	بشكل	
في	 وخــصــوصــا	 الــنــاظــريــن	 يستفز	 منظر	 وفــي	 مجاني	
إلى	 راجــع	 االنتخابية	وهــذا	 مــن	احلملة	 األخــيــر	 الــيــوم	
طبع	كميات	من	املناشير	الدعائية	بشكل	مبالغ	فيه	وكذا	
في	 تأجيرها	 التي	مت	 العناصر	 إلى	طبيعة	 أيضا	 راجع	
هي	 والتي	 باملئات	 تعد	 والتي	 االنتخابية	 احلملة	 هذه	
الشعبية،األصالة	 احلــركــة	 	( سياسي	 تاطير	 أي	 خــارج	
الوطني	لألحرار(.كما	مت	 ،التجمع	 واملعاصرة،االستقالل	
تسجيل	حرمان	الصحافة	احمللية	والوطنية	من	حضور	
جلسة	انتخاب	مكتب	املجلس	اجلماعي	لتازة	بدون	إعطاء	
مبررات	معقولة	لهذا	املوقف	الغامض	من	طرف	السلطات	
احمللية	املشرفة	على	العملية	االنتخابية	.كما	سجل	الفرع	
وجهة	 إلــى	 املرشحني	 تهريب	 عقلية	 اســتــمــرار	 احملــلــي	
مجهولة	حتى	يحني	تاريخ	انتخاب	املكتب	اجلماعي.وهو	
توجه	يندرج	في	سياق	منظومة	الفساد	االنتخابي	التي	
تعد	جزءا	أساسيا	من	الواقع	السياسي	املر	ومظهر	من	
مظاهر	بؤس	العمل	احلزبي	باملغرب.يسجل	فرع	اجلمعية	
كذلك	عدم	احترام	املساطر	والضوابط	القانونية	املؤطرة	
لعملية	وضع	الترشيح	النتخاب	املجلس	اإلقليمي	بتازة	
ووكذاعدم	معرفة	مPل	التحقيق	الذي	سبق	و	أن	قامت	به	
الداخلية	 وزارة	 من	 كل	 طرف	 من	 منتدبة	 مركزية	 جلنة	
اإلطــراف	 لبعض	 استجابة	 احلــريــات	 و	 الــعــدل	 ووزارة	
طرف	 لصالح	 القانون	 خــرق	 	 على	 احملتجة	 السياسية	
	تلكم	بعض	اخلروقات	التي	وقف	عليها	 سياسي	آخــر.	
والتي	مت	 بتازة	 اإلنسان	 املغربية	حلقوق	 اجلمعية	 فرع	

تضمينها	في	بيان	مفصل	في	هذا	الشأن.

ظاهرة احتالل امللك العمومي:
لعل	املتتبعني	ملوضوع	ظاهرة	احتالل	امللك	العمومي	
احمللي	 الفرع	 مناضلي	 و	 مناضالت	 بينهم	 ومــن	 بتازة	
تقييمهم	 إطار	 وفي	 اإلنسان.	 حلقوق	 املغربية	 للجمعية	
للحمالت	التي	سبق	وان	قامت	بها		السلطات	احمللية	في	
شخص	باشا	املدينة	مدعوما	بالقوات	العمومية	و	القوات	
املالحظات: من	 	 مبجموعة	 اجلميع	 ،سيخرج	 املساعدة	
أوال	أن	هذه	احلمالت	تتم	بشكل	موسمي	وال	تدخل	بشكل	
اإلقليمية. و	 احمللية	 السلطات	 عمل	 أجندة	 في	 رسمي	
ثانيا	ان	السلطات	احمللية	وبحضور	باشا	املدينة	تتعامل	
من	 يستثنى	 ،حيث	 مبكيالني	 بالكيل	 احلــمــالت	 كــل	 فــي	
يحتلون	 الذين	 واملطاعم	 املقاهي	 أربــاب	 بعض	 العملية	
الرصيف	العمومي	بشكل	مطلق.ثالثا	إضافة	إلى	عملية	
التمييز	التي	تؤطر	هذه	احلمالت		في	التعامل	مع		أرباب	
والشتم		 والسب	 العنف	 إلى	 اللجوء	 غالبا	 ،يتم	 املقاهي	
معصاحب	 حصل	 كما	 هستيري	 املدينة	 باشا	 طرف	 من	
مقهى	VILLA PALACEالذي	تعرض	للتعنيف	من	قبل	

الباشا	شخصيا	.
املغربية	 للجمعية	 احملــلــي	 الــفــرع	 ــان	 ف اخلــتــام	 وفــي	
حلقوق	اإلنسان	بتازة،	إذ	يقدم	هذا	التقرير	حول	الوضع	
احلقوقي	باإلقليم	برسم	سنة	2015	،	فانه	يؤكد	التزامه	
الثابت	في	التصدي	بحزم	لكل	مظاهر	االنتهاكات	مهما	
كان	مصدرها،	كما	يناشد	الهيئات	واملنظمات	احلقوقية	

والقوى	الدميقراطية	للعمل	املشترك	دفاعا	
تطال	 التي	 التعسف	 أشكال	 جميع	 ضد	 اإلنسان	 عن	
حقوق	 ثقافة	 نشر	 أجــل	 مــن	 وكــذلــك	 األســاســيــة	 حقوقه	
اإلنسان	والوعي	بها	كما	هو	متعارف	عليه	في	املواثيق	

واملعاهدات	الدولية.

تقــــــــــريرتقــــــــــرير
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تاز ة
منأعـــــــــال م

الشيخ زنوف رائد الحياة املدرسية يف املغرب

أجنبت احلاضرة التازية (ومنذ القرن الرابع اهلجري على األقل ) العديد من العلماء والزعماء والفقهاء واملتصوفة الذين 
سامهوا يف إغناء الرأمسال الرمزي للبلد وللثقافة املغربية عموما ....وهذه األخرية  ألسباب تارخيية موضوعية طغى 

عليها اجلانب الفقهي حينا والصويف أحيانا أخرى ،يف إطار النسق التقليدي، بارتباط مثري مع املباحث الدينية والعلوم 
الشرعية النصية املضيقة لكل مساحات التأويل والتفسري .... لكن احلذر املنهجي يستوجب طرح أسئلة االستثناءات 

– وهي متعددة – ذا القدر او ذاك يف هذا االجتاه أوذاك املنحى ويف خمتلف حقول الكتابة والتأليف املعروفة عند مغاربة 
العصر الوسيط وحىت إعالن احلماية ، واملقصود طبعا العديد من منارات الفكر والتاريخ والفقه والتفلسف والتصوف 

والسياسة  كابن خفاجة والعالمة املغاريب عبد الرمحان ابن خلدون ويعقوب املنصور املوحدي وأيب احلسن املريين وابن 
األمحر وأيب شعيب اجلزنائي وابن مرزوق التلمساين ،وسابق املطماطي وابن عبادة الربنوسي والشيخ زروق وابن جيبش.....

،	كان	لتازة	حk	مهم	من	هؤالء	األعــالم	وفي	 قلت	
العصر	 فإذاتاملنا	 	، التاريخية	 العصور	 مختلف	
املخزون	 أثــرت	 أسماء	 عدة	 ،	جند	 كنموذج	 السعدي	
العصر	 أواخر	 منذ	 	، الرمزي	 وتراثها	 لتازة	 الثقافي	
الوطاسي	كالصوفي	املجاهد	امحمد	بن	عبد	الرحيم	
اجلهاد	 كتاب	 صاحب	 التسولي	 التازي	 يجبش	 بن	
سنة	920	هجرية	 واملتوفى	 	« العالية	 الهمم	 تنبيه	 	«
الصوفي	 العالم	 وتلميذه	 وولده		 موافق	1515	م	
محمد	بن	امحمد	التازي	الذي	أخذ	عنه	ابن	القاضي	
الفقيه	 جــابــر	 بــن	 »	ومحمد	 االقــتــبــاس	 جـــذوة	 	« في		
سنة	989هجرية	 بعد	 ت	 	( تازة		 وقــاضــي	 املــشــارك	
/1581م(	وأحمد	الفجيجي	التازي	)-	1027	هجرية	
/1618م(	الفقيه	املشارك	الذي	درÓس	بتازة	وأخذ	عنه	
القرى	 مختلف	 من	 املنحدرين	 الطلبة	 من	 وافــر	 عــدد	
القريبة	والبعيدة	،	والفقيه	املوثق	أحمد	احلضري	)	
959-	هجرية	(	والفقيه	أحمد	بن	احلسن	التسولي	)	
-	969	هجرية	(	ثم	هناك	عالم	وأديب	لم	تذكر	املصادر	
الباحثون	 ....أورده	 شــيء	 أي	 قبيلته	 أو	 نسبه	 عن	
الــتــازي....الــذي	 زنـــوف	 الشيخ	 هــو	 مستعار	 بــاســم	
عرف	عند	الباحثني	بكتاب	فريد	من	نوعه	تكرر	نشره	
أمينة	 يدا	 أن	يجد	 دون	 فاس	 في	 باملطبعة	احلجرية	
مناسبة	 في	حلىة	 للعموم	 إخراجه	 وإعادة	 لتحقيقه	
أال	وهو	»	كتاب	مختصر	األفاريد	»	وقد	أورد	عالمة	
مكناسة	الزيتون	الراحل	الفقيه	محمد	املنوني	عنوان	
األفاريد	 »	وليس	 األقــاويــل	 مختصر	 	« باسم	 الكتاب	
علما	بان	هناك	فرقا	واضحا	في	املعنى	بني	الكلمتني	
،	إذ	تعني	األقاويل	عامة	احلديث	التلقائي	غير	املنظم	
إفريد)	كلمة	من	أصل	 أما	كلمة	األفاريد	فهي	جمع	 	،
فارسي	(	وفريد	الشيء	االستثنائي	اخلارج	عن	العادة	
،	وفي	قاموس	املعاني	تعني	خالق	األزمة	؟؟.....	في	
كل	األحوال	يبقى	املعنى	املرجح	هو	السابق	والفريد	

واالستثنائي،،،،،
مجمل	مصادر	ومراجع	الفترة	السعدية	تشير	إلى	
فترة	 ســواء	خالل	 تــازة	 إيناون	وممر	 أهمية	حوض	
تأسيس	الدولة	السعدية	)	الصراع	على	السلطة	مع	
الوطاسيني	وبني	أفراد	األسرة	السعدية		/	النزاع	مع	
التي	أعقبت	 الف7	 أثناء	 (	أو	 العثمانيني	في	الشرق	
تدهورها	ونهايتها	ثم	ظهور	املولى	الرشيد	مؤسس	
الدولة	العلوية	،	وهذه	الفترة	)	توفي	الشيخ	زنوف	
عبرها	 التي	عاش	 م	/1660هجرية	)هي	 بعد	1070		
محمد	 املــرحــوم	 العالمة	 عنه	 يــقــول	 الـــذي	 صاحبنا	
خالل	 عــاش	 وأديـــب	 عــالــم	 	، مستعار	 حجي	:	»إسم	
تــازة	وألــف	 أواخـــر	العصر	السعدي	وهــو	مــن	أهــل	
مختصر	األفاريد	على	غرار	مختصر	خليل	حتدث	فيه	
باسلوب	هزلي	عن	الطلبة	األفاقني	مبدينة	فاس	.

األساس	هو	الكتاب	نفسه	،	عبارة	عن	مطبوع	بخط	
النسخ	ال	تتجاوز	صفحاته11	وقلنا	إنه	نتاج	املطبعة	
سنة	1300هجرية	 الطبعة		 وتاريخ	 بفاس	 احلجرية	
	1895	للميالدوالتاري سنة	 حوالي	 مايوافق	 وهو	
من	 الفرا⁄	 زمن	 أنه	 يفترض	 أي	1660	م	 السابق	 	Œ
التأليف	....ويهم		حياة	الطالب	املجاورين	باملدارس	)	
جامعة	القرويني	؟؟؟(	ويتناول	-	حسب	األعراب	املرعية	
بني	الطلبة	– آداب	سلوكهم	في	احلياة	اليومية	:	فيما	
بينهم	وإزاء	األساتذة	والفصول	ليشمل	املوضوعات	

التالية	:
>		ألعابا	طالبية	بريئة	.

>		أنظمة	لعب	الكرة	)	لم	يتم	حتديد	النوع	هل	هي	
أن	 املستحيل	 باب	 من	 وبالطبع	 أم	غيرها	 القدم	 كرة	
يتعلق	األمر	بكرة	القدم	كما	نعرفها	حاليا	الن	األمر	لن	

يتعدى	هلوسة	معرفية	(.
>	نزهة	شعبانة	وتشتمل	فيما	تشتمل	على	حفلة	

»	سلطان	الطلبة	»
>	طريقة	اللعب	بالشطر!	.

>	تعريف	بأصول	الطبوع	للموسيقى	األندلسية	.
في	 احــتــفــال	شعبانة	 حــول	 زنـــوف	 الشيخ	 يــقــول	
وعامية	وللنص	 ركاكة	 من	 يخلو	 ال	 ملتبس	 أسلوب	

ــة	والــثــقــافــيــة	 ــاريــخــي ــت أهــمــيــتــه	ال
ورهن	 ملدني	 احلال	:	سن	 بطبيعة	
نزاهة	  – أواخــر	شعبان	بصحو	
وهــــي	الــشــعــبــانــيــة	،	وحتــصــل	
وطبخ	 النهاربجمع	 جل	 بخروج	
،	وإن	بوليمة	أو	عقيقة	أو	ختمة	
أو	خروج	دم	،	وإال	فنزاهة	فقط	،	

كقبل	العشرين	.
يعطي	كل	أو	بعض	،	وال	يكلف	
األبي	وصدورا	جلمعها	– إن	كثروا	
ثقة	عارفا	،	وعمل	برأي	اجلل	،	  –
	، إلــه	مــن	اخللط	 واشــتــرى	حملتاج	
مستعدين	 وخرجوا	 اإلثنني	 كأجرة	
بــكــPلــة	حـــرب	وقـــدمـــوا	األضـــيـــاف	في	
األكل	،	وما	فضل	حتاصوه	،	كأن	بغثهم	

رمضان	.
وندب	اتصالها	به	،	ولبادي	،	وتكثير	لعب	،	ومزاج	
	،) مؤقتا	 والوقار	 احلشمة	 ترك	 يعني	 العذار)	 بخلع	

وحضرة	عشية	،	كالكرة	،	وتصدر	
عارف	للطبخ	وإن	بجعل	)	يعني	
اجلراد	(	واتخاذ	قاض	وخطيب	
ومــــــدرس	هـــــدرة	مبــجــالــس	،	
وعلقة	أميراتقدم	عليه	الوفود	
للتهنئة	،	وجاز	غيره	أن	أبى	،	
كتشبه	بذوي	احلرف	املنكرة	»
واضـــــــح	مـــــن	الــــنــــص	ومـــن	
أن	 زنوف	 الشيخ	 اهتمام	 مجاالت	
الرجل	حاول	أن	يأتي	بأشياء	فريدة	
وبالقياس	 العصر	 ــك	 ذل خــالل	 وجــديــدة	
	) امليالدي	 السابع	عشر	 القرن	 	( املعني	 الزمن	 إلى	
الذي	طغت	فيه	اخلرافات	والزوايا	ومظاهر	التجزئة	
كبيرة	 لتحديات	 املغرب	 وتعرض	 الفقهية	 والثقافة	
وصفه	 اهتمام	مبا	ميكن	 فهناك	 	، وخارجية	 داخلية	
بجامعة	 كــانــوا	 ســـواء	 للطبلة	 املــدرســيــة	 بــاحلــيــاة	
امللحقة	 والكتاتيب	 باملدارس	 أو	 فاس	 في	 القرويني	
بها	في	تازة	وغيرها	،	جند	في	كتاب	األفاريد	حضور	

معروفة	 كانت	 وقد	 األندلسية	 الطبوع	 تعليم	 	( الفن	
الترفيهي	كتلقني	 (	ثم	اجلانب	 ابن	خلدون	 منذ	عهد	
لعبة	الشطر!	)	أصلها	فارسي	قدمي	وطورها	العرب	
مع	 املغرب	 إلى	 انتقلت	 ثم	 األخــرى	 الشعوب	 وباقي	
الفتح	اإلسالمي	(	واأللعاب	الطالبية	ثم	الرياضية	)	ال	
ميكن	إسقاط	تلك	األلعاب	على	كرة	القدم	احلالية	مثال	
كما	ذهب	إلى	ذلك	البعض	دون	دليل	واضح	وفي	ذهول	
تام	عن	شروط	الزمان	واملكان	(	كما	أن	نزهة	شعبانة	
	« ال	تخلو	من	أشكال	ما	قبل	مسرحية	وأهمها	حفل	
سلطان	الطلبة	»،	حني	يجتمع	طلبة	جامعة	القروين	
كبرى	ويختارون	 وليمة	 في	 الربيع	 أيام	فصل	 خالل	
أجنبهم	وأكثرهم	تأدبا	وتخلقا	ليكون	مبثابة	سلطان	
متاما	 	، والعقد		 احلــل	 وأهــل	 باحلاشية	 يحاط	 لهم	
هذا	 في	 ة	 ÓبÓالطل ويلتقي	سلطان	 احلقيقي	 كالسلطان	
احلفل	بالسلطان	احلقيقي	عارضا	مطابله	أو	مطالب	
حينه	 فــي	 احلقيقي	 السلطان	 يلبيها	 التي	 الطلبة	
التقليد	 ،	وقد	استمر	هذا	 ويــدوم	احلفل	يوما	كامال	
إلى	حدود	نهاية	الثمانينيات	من	القرن	املاضي	على	
صعيد	مؤسسات	وثانويات	مدينة	تازة	كنموذج	....	
املعرفي	 والهذيان	 املنهجي	 الشطط	 باب	 من	 يبقىى	
االدعــاء	بأن	الشيخ	زنــوف	اتخذ	موقع	عني	أمنلي	)	
بجانب	مقبرة	سيدي	عيسى	بتازة	(	كمدرسة	له	من	
ذكرنا	 التي	 الهامة	 األنشطة	 تلك	 الطلبة	 تلقني	 أجل	
الرجل	 	، ذلــك	 تؤكد	 تاريخية	 مصادر	 هناك	 ،فليست	
ينتمي	إلى	تازة	بتأكيد	الباحثني	املوثوق	بهم	،	لكنهم	
كان	 الــذي	 املكان	 وال	 أمنلي	 عني	 مدرسة	 يــذكــروا	 لم	
الشيخ	زنوف	يلقن	فيه	الطلبة	،	وحول	حفل	سلطان	
الطلبة	يقول	املنوني	:والغالب	أن	هذه	العادة	)	يعني	
شعبانة	(	هي	التي	تطورت	إلى	حفلة	»	سلطان	الطلبة	
»	خالل	فصل	الربيع	من	كل	سنة	،	وابتدأت	من	عهد	
السلطان	العلوي	:	الرشيد	بن	الشريف	)	عن	»	الدرر	

الفاخرة	»	البن	زيدان	(......
على	هذا	النحو	يكون	الشيخ	زنوف	التازي	رائدا	
)	رغم	افتقادنا	ألي	ترجمة	عن	حياته	وسيرته	(	في	
ميدان		تدريس	وتكوين	الطلبة	مبعايير	ذلك	الزمن	،	
أوما	ميكن	ان	نطلق	عليه	مجال	احلياة	املدرسية	بكل	
ما	يتمز	من	تنظيم	الدروس	وأوقات	الدخول	واخلروج	

وحصص	رياضية	وأنشطة	موازية	......

على هذا النحو 
يكون الشيخ زنوف 

التازي رائدا

من يذكر دار الثقافة
من	يذكر	دار	الثقافة	التي	كانت	تابعة	ملجلس	رعاية	
أن	 وســبــق	 تـــازة	 إلقليم	 والــثــقــافــي	 االجــتــمــاعــي	 العمل	
واالجتماعية	 الثقافية	 األنشطة	 من	 العديد	 احتضنت	
بــل	والــســيــاســيــة	أيــضــا	طيلة	الــنــصــف	الــثــانــي	من	
احلالية؟،	 لأللفية	 األولـــى	 والــســنــوات	 التسعينيات	
مدعما	 كان	 والــذي	 نفسه	 املجلس	 ياترى	هذا	 وأينه	
صعيد	 على	 واالجتماعي	 الثقافي	 للفعل	 أساسيا	
؟،وللعلم	 والسلبيات	 املــؤاخــذات	 كــل	 رغــم	 اإلقليم	
للطلبة	 موئال	 عــددا	 ولسنني	 الثقافة	 دار	 ظلت	 فقد	
للمطالعة	 مفضال	 مكانا	 والتالميذ....	 والباحثني	
وتبادل	اآلراء	واجناز	البحوث	واألشغال	املختلفة	
عـــالوة	على	الــنــدوات	واحملـــاضـــرات	والــلــقــاءات	
يتوسطها	فضاء	جميل	 واإلبداعية،	ظل	 الثقافية	
أخضر)	وكانت	بداخلها	مكتبة	في	طور	النمو	ثم	
و	 وحده	 الله	 يعلمه	 بضعة	حواسيب	مصيرهم	
املسؤولون	وقتذاك(	كما	شهدت	رحابها	أي	دار	
الثقافة	وفود	العديد	من	األسماء	املعروفة	وطنيا	
الكغاط	 محمد	 املــرحــوم	 املسرحيني	 كاملبدعني	
محمد	 واألســتــاذ	 برشيد	 الكرمي	 عبد	 واألســتــاذ	

والشاعر	 الوليدي	 يونس	 املسرحي	 والباحث	 بوبكري	
صالح	بوسريف	والشاعر	جنمي	حسن	والباحث	أحمد	
شراك	وغيرهم	إضافة	إلى	املبدعني	احملليني	– ولهم	وزنهم	

الوطني	أيضا-	والئحتهم	تطول...	من	يبحث	عن	مصير	
هذين«	اإلطارين«	أو«	املؤسستني«	ماعليه	إال	التوجه	إلى	
شارع	طنجة	ثم	االنعطاف	نحو	»بني	اجلــرادي«	مقابل	
بــتــازة	اجلــديــدة	 مقهى	»اجلــزيــرة«	
فثمة	بوابة	

مــهــتــرئــة	
تنغلق	على	بناية	أقرب	إلى	»خربة«	

منها	إلى	بناية	محترمة	وفوقها	يافتة	مسخت	من	القدم	

واإلهمال	حتمل	صفة	البناية	،هذا	كل	ما	تبقى	من	دار	
الثقافة...	ما	الذي	جنته	الثقافة	أو	البناية	على	أصحاب	
الشأن	حتى	تعرف	هذا	املصير	البئيس	املقرف	وقريبا	
ستغدو)	إن	لم	تكن	قد	غدت	فعال(	ملجأ	لألفاعي	والعناكب	
والسكارى	 للمنحرفني	 موقعا	 واخلـــراء...أي	 والغرباء	
والنشالني	بعد	أن	كانت	رمزا	للنهوض	الثقافي	
الكثير	 وقتذاك	 به	 والــذي	شهد	 تازة	 مبدينة	
من	الفاعلني	احملليني	والوطنيني	،	بل	وعلى	
مستوى	العالم	العربي	أيضا	،	من	تراه	يكشف	
للرأي	العام	احمللي	والوطني	مالبسات	إغالق	
دارالثقافة	مبدينة	تازة	وتوقف	نشاط	مجلس	
رعاية	العمل	الثقافي	واالجتماعي	بإقليم	تازة	
والغيورين	 الفاعلني	 كــل	 مسؤولية	 إنــهــا	 	، ؟	
واملهتمني	وخاصة	على	صعيد	مندوبية	وزارة	
املقبل	إضافة	طبعا	 واملجلس	اجلماعي	 الثقافة	
مسؤولها	 وعــد	 والــتــي	 احمللية	 السلطات	 ــى	 إل
ملنتظرون	 وإنـــا	 الــرعــايــة	 مجلس	 بإحياء	 األول	
املوضوع	 إلى	 سنعود	 	، لذا	 طال	 االنتظار	 ولكن	
أكثر	من	مرة	إن	اقتضى	احلال	حتى	يعاد	االعتبار	
لهذا	الفضاء	الثقافي	واحلضاري	الذي	كان	يشرف	
أجوائها	 متالقةعن	 صـــورة	 ويعطي	 تـــازة	 مدينة	

الثقافية	وفعالياتها	احمللية.
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عdف??ت الI??ا’ ا_V??¹œ ا*Âu??Šd  مح??مد الفA??²الي
عرفت	القاص	األديب	املرحوم		محمد	الفشتالي	منذ	أن	
التل	 	 بني	 ...جمعنا	فضاء	ميزج	 املتأخرة	 وعيت	طفولتي	
والهضبة	و	اجلبل....	بني	الريف	و	األطلسì.	بني	حوضي	
مجال	 هو	 	... العميق	 املغرب	 من	 مفصل	 إيناون	 و	 ملوية	
مدينة	تازة	بالطبع	،	التي	لم	تر	فيها	االستوغرافيا	الرسمية	
سوى	ممر	للقوافل	واجليوش	ومواكب	احلجيج	رغم	األيدي	
التي	بنت	اجلوامع	واألنامل	التي	خطت	القواعد	واألقالم	
....تذوفنا	نفس	 والفروع	 املراسيم	واألصول	 التي	سطرت	
املياه	املنسابة	من	عني	راس	املاء	واجلمار	والتغزاز	والنبق	
واخلــــروب	والــلــفــت	احملــفــور	ودوائــــر	احلـــاج	ادريـــس	....
تنسمنا	نفس	الهواء	املنذور	للهبات	واملغارات		والثورات	
...لكني	 ولــون	 نوع	 كل	 من	 واحملــالت	 واحلركات	 واملالحم	
مع	 إال	 قــرب	 عــن	 الفشتالي	 محمد	 الفقيد	 على	 أتــعــرف	 لــم	
بداية	التسعينيات	من	القرن	املاضي	وذلك	ضمن	البرامج	
تازة	خالل	هذه	 التي	شهدتها	 الفنية	 الثقافية	والفعاليات	
الفترة	املتألقة	نسبيا		وخاصة	عبرمهرجان	الشعرواألغنية		
وفي	 	 	) لتازة	 اجلماعة	احلضرية	 تنظمه	 لسنوات	 ظلت	 	(
بني	 	 ننسق	 الفشتالي	 الفقيد	 كنت	صحبة	 الفعاليات	 تلك	
الوطن		 ربـــوع	 مختلف	 مــن	 الــقــادمــني	 والفنانني	 الــشــعــراء	
التي	 	 النقدية	 املواكبات	 أو	 اإلعالمية	 بالتغطيات	 ونقوم	
ظلت	تنشرها	الصحافة	الوطنية	وخاصة	املالحق	الثقافية	
للعلم	واالحتاد	االشتراكي	ثم	بيان	اليوم	واملنعطف	....

احملطة	الثانية	متثلت		في	مجلة	»	البوابة	»	)	أصدرتها	
الوطنية	 التربية	 ـــوزارة	 ل االجتماعية	 األعــمــال	 مؤسسة	
الثاني	 عددها	 ومشروع	 اليتيم	 عددها	 من	خالل	 	) 	 بتازة	
مع	 التجربة	 ولهاثه....	 البعض	 انتهازية	 بسبب	 املجهض	
الفشتالي	 الفقيد	 أن	 ...وأذكــر	 لنا	جميعا	 ذلك	كانت	مفيدة	
ظل	طيلة	أسابيع	اإلعداد	للمجلة	)	ربيع		1996	(	يصحح	
دائما	قواعد	اللغة	العربية	إمالء	وصرفا	وتركيبا		ويحرص	
عليها	في	كل	النصوص	التي	وردت	على	املجلة	وال	يوازي	
هذا	احلرص	على	سالمة	اللغة		سوى	دماثة	خلقه	ومتثله	
للضمير	املهني	في	عمله	الوظيفي	بضواحي	تازة	كأستاذ	
لم	 	، ....		ومع	األسف	 التعليم	االبتدائي	ثانيا	 أوال	ومدير	
حسابات	 بسبب	 والتألق	 االستمرار	 التجربة	 لتلك	 يكتب	
احلسابات	 أي	  – ببساطة	 لذكرها....ألنها	 مجال	 ال	 ضيقة	

-	سخيفة	ومنحطة	.		
التأمنا	بعد	ذلك	في		إطار	جمعية	ألف	ليلة	وليلة	للثقافة	
الثقافية	 األنشطة	 من	 العديد	 قدمت	 والتي	 بتازة	 والفن	
واإلبداعية	في	املدينة	كان	يحضرها	ويساهم	فيها	جمهور	
عريض	من	املثقفني	والفنانني	وعموم	املهتمني	واملهتمات	)	
يوم	أن	كانت	للثقافة	املنبرية	بعض	احليز	احملترم	والوازن	

وقبل	أن	يعم	املسخ	البشر	واحلجر	(		وامتد	نشاطها	
إلى	املدن	املجاورة	خاصة	مدينة	فاس....العاصمة	
نظمتها	 التي	 األربــعــاء	 مجالس	 وكــانــت	 العلمية	
جمعية	 مــع	 الثقافة	 لــــوزارة	 اإلقليمية	 املندوبية	
األعمال	االجتماعية	في	إطار	برنامج	شهر	رمضان	
1417	/	22	يناير1997		محطة	للتواصل	الثقافي	
للكتابة	 دعــوة	 تــازة	 فضاء	 	« شعار	 حتــت	 الرفيع	
قصصية	 بــقــراءة	 الفقيد	 فيها	 شـــارك	 	« واإلبــــداع	
الزمن	 ووشـــوم	 املــكــان	 مــن	شخوص	 ممتعة	متتح	
الغشوم	...وأذكر	أن	الراحل	السي	محمد	الفشتالي		
كان	هوأول		من	تكلف	بالتواصل	مع	شيخ	القصة	
الله	 بوزفورمتعه	 أحمد	 العم	 املغربية	 القصيرة	
العطاء		 ودوام	 العمر	 وطـــول	 والعافية	 بالصحة	
واتصل	 ونسق	 واملواعيد	 اللقاءات	 وحــدد	 فهاتف	
وتفاعل	واجتهد	،	قبل	أن	تتعمق	صالتنا	بصاحب	
للسي	 مناسبة	 وكانت	 العزيز«	 الوجه	 في	 النظر	 	«
احمد	قصد	جتديد	األواصر	مبسقط	رأسه	ومنبت	
غرسه		)	البرانس	إقليم	تازة	(	وبأريحيته	اللطيفة	
تلوى	 بــاألحــبــة...الــســنــون	 اللقاء	 املــعــهــودة	جتــدد	
بفضل	 وذلـــك	 مناسبة	 وبغير	 مبناسبة	 الــســنــون	
الله	حتى	أصبح	 الفشتالي	رحمه	 الفقيد	 مبادرات	
للحكي	 تازية	 أيقونة	 بوزفورمبثابة	 احمد	 السي	

اجلميل	والتواصل	الدافT	مع	األحبة	...
كل	 الله	 رحمه	 الفشتالي	 محمد	 السي	 حضر	
األنشطة	التي	نظمتها	اجلمعيات	الثقافية	وساهم	
تــعــدادهــا	 تــواضــع	 بــكــل	 استطيع	 وال	 أغلبها	 فــي	
للقصة	 دومـــا	 مخلصا	 وبــقــي	 	 وكثرتها	 لتنوعها	
	، قليلة	 شــذرات	 إال	 النقد	 في	 يكتب	 فلم	 القصيرة	
قطار	 	« 	 	: له	مجموعتان	قصصيتان	 وقــد	صــدرت	
املدينة	»في	85	صفحة	من	القطع	املتوسط	صدرت	
عن	منشورات	وزارة	الثقافة	سنة	2005	واشتملت	
تنوعت	 قصيرا	 قصصيا	 نصا	 	11 على	 املجموعة	
املجموعة	 أمـــا	 	، الفنية	 وتقنياتها	 مضامينها	
العزيز	ب«	 الراحل	 فقد	عنونها	 الثانية	 القصصية	
والتوزيع		 للنشر	 روافــد	 دار	 عن	 	« األسامي	 ذاكــرة	

بالقاهرة		سنة	2015	)	قد	أعود	إليها	في	قراءة	نقدية	إذا	
سنحت	الظروف	بحول	الله	(	وضمت	من	جهتها	ثالثة	عشر	
	2009 سنة	 عليه	 اقترحت	 قد	 كنت	 قصيرا	 قصصيا	 نصا	
أن	يلقي	عرضا	حول	جتربته	القصصية	ما	لها	وما	عليها	
فيها	 أزاول	 كنت	 والتي	 بتازة	 الكبرى	 الثانويات	 بإحدى	
التدريس	للسنة	الثانية	بكالوريا	أدبي		فقبل	بكل	سروركما	

وكــان	 تلقائية	 خالقة	 بكيفية	 معه	 جتــاوبــوا	 التالميذ	 أن	
منطلقنا	نصه	القصصي	اجلميل	زمن	احللقة....طبعا	كان	
العرض	محكوما	بطابعه	البيداغوجي	الديداكتيكي	إضافة	
القصصية	 التجربة	 ونوعية	 اجلمالية	 اخلصوصيات	 إلى	
ومن	هنا	يبدو	جليا	عشق	الفقيد	الفشتالي	جلنس	القصة	
القصيرة	وإخالصه	له	،	وهو	في	ذلك	يتميز	عنا	جميعا....	
الوقت	 خذله	 من	 ومنا	 والقصة	 الشعر	 بني	 نــوع	 من	 فمنا	

املقيت	فالذ	بالصمت	في	انتظار	الرحيل	ومنا	من	
هجر	الشعر	ووقف	على	األعتاب	وباع	الذمة	مقابل	
بقشيش	بعض	السادة	ومنا	من	تاب	وأناب	ومنا	
من	ارحتل	من	الرواية	والنقد	األدبي	إلى	التاريخ	
بسبب	القحط	الذي	تعاني	منه	املنطقة	رغم	غناها	
التاريخي	 عطائها	 وتــنــوع	 والــثــقــافــي	 الــرمــزي	
البقاء	 بــدار	 التحق	 من	 كذلك	 والطبيعي....ومنا	
زريويل	 محمد	 والشاعر	 املــعــادي	 محمد	 كالناقد	
،	وعــلــى	ذكــر	هــذا	األخــيــر	فقد	قام	 الــلــه	 رحمهما	
الراحل	الفشتالي	بجمع	نصوص	ومواكبات	نقدية	
سطرها	 	 تشكيلية	 لتجارب	 عاشقة	 أوإضــــاءات	
صديقنا	الشاعر	املرحوم	زريويل	وجمعها	أخونا	
الفقيد	الفشتالي	في	كتاب	جميل	مبناسبة	الذكرى	
كل	 وخصص	 زريــويــل	 محمد	 لرحيل	 األربعينية	
زريويل	 محمد	 الفقيدالشاعر	 عائلة	 لفائدة	 ريعه	

....
لم	ينسق	السي	محمد	الفشتالي	مع	الصراعات	
الصغيرة	واحلسابات	البائسة	الضيقة	واملناورات	
تلك	 الشر....	 	فيما	ميكن	وصفه	بهندسة	 الدنيئة	
	« الثقافية	 	« واملنتديات	 املقاهي	 بها	 تعج	 التي	
ورغم	أن	الشرŒ	قد	تعمق	في	فرع	ملنظمة	ثقافية	
اجلمل	 وتــرك	 االنسحاب	 إلــى	 دفعني	 مما	 وطنية	
لكل	 مخلصا	 محمد	 الــســي	 ظــل	 فقد	 	، حمل	 مبــا	
يوم	 زوال	 في	 به	 األخير	 لقائي	 ....كــان	 أصدقائه	
سيارته	 ...أوقــــف	 	) 	2015 فبراير	 	15 	( خريفي	
بهدوء	وملا	كنت	دائما	ممن	يحثون	اخلطى	،	فلم	
أنتبه	إليه	)	عن	غير	قصد	(	وسط	زحمة	الشارع	
...تعانقنا	واعتقد	هو	 فما	كان	منه	إال	أن	ناداني	
.... من	جانبه	أن	الشرŒ	قد	امتد	إلى	عالقتي	به	
لم	يكن	صحيحا	بالطبع	وإمنــا	هي	 الــذي	 الشيء	
األيام	اخلشنة	امللعونة	وف7	الدنيا	فقط	...مد	لي	
نسخة	من	مجموعته	القصصية	»	ذاكرة	األسامي	
»	هنأته	بحرارة	طفولية		وقدمت	له	بدوري	نسخة	
من	كتابي	الذي	يعكس	تنقال	من	مجال	معرفي	إلى	
آخر	ال	يقل	تشعبا	وتعقيدا	ذلك	هو	مؤلفي	»	تازة	
بني	القرنني	15	و20	م	»	تعانقنا	من	جديد....	أخيرا	نبس	
قائال	بتهيبه	الرصني	»	راه	يا	أخي		كي	البارح	كيف	اليوم	
السي	 من	شك	 ذلك	 في	 ما	 	« موضوعية	 ببساطة	 أجبته	 	«
محمد	»		ثم	افترقنا	و.....كان	آخر	لقاء	بيننا	...رحمه	الله	،	

فقد	رحل	قبل	األوان	.
º	عبداالله بسكمار

األستاذ عـــالل غـــايـتـي
ـة التعليم وتكوني األطر التقنية بَ رَ

ْ
غ ساهم بروح وطنية عالية يف مَ

بقلم: امحمد العلوي الباهي
	

ما	أجنزه	األستاذ	عـالل	غـايتـي	في	حياته	
يبعـث	 والتعليـم	 التربية	 مجال	 في	 املهنية	
النموذج	 وُيعـد	 واالعــتـــــزاز..	 االفتخـار	 على	
إليه،	 حاجة	 في	 نحن	 والقـدوة		ملا	 األمثـل،	
وخاصة	في	أيامنا	هـذه	ونحن	نعيش	بدايات	

مخـاض	 من	 نعاني	 الثالثة..	والزلنا	 األلفية	
ما	ورثنـاه	من	املستعمر	فيمـا	يخـص	قضيـة	
ذلـك	 وعالقـة	 تعليمنا	 في	 األجنبيـة	 اللغات	

بالُهـوية	الوطنية.
	هو	من	مواليد	تازة	يوم	22	مارس	1931.	

صار	 أن	 إلــى	 بالتعليم	 اشتغاله	 فــي	 تـــــدرج	
له	 كــان	 التي	 املهام	 ومــن	 »مفتشا	ممــتــازا«..	
للمدرسة	 مؤسس	 مدير	 	« بها:	 القيام	 شرف	
العليا	ألساتذة	التعليم	التقني	في	الرباط	».
جامعيا	 عليها	 احلــاصــل	 الــشــهــادات	 مــن	
ومهنيا	 	،»1966 سنة	 التاريخ	 في	 »اإلجــازة	
سنة	 الــثــانــوي	 التعليم	 التفتيش،	 »مــبــاراة	

1979«	ومن	اخلدمات	التي	مارسها:

	
بيان املنجزات:

	1	-	املساهمة	في	إحداث	وتنظيم	وتسيير	
املدرسة	احملمدية	للمهندسني	بالرباط.

	2	-	اإلشـــــراف	عــلــى	إحـــــداث	وتــوســيــع	

وتنظيم	املراكز	التربوية	اجلهـوية.
	3	-		وضع	برنامج	لتكوين	أساتذة	السلك	
األول	للتعليم	الثانوي،	كان	الهدف	منه	تلبية	
حاجيات	التعليم	الثانوي	من	أساتذة	السلك	
األول	وتعويض	األساتذة	الفرنسيني	العاملني	
بالسلك	األول	والذين	كان	عددهم	يبلغ	آنذاك	

4آالف	مدرس.
خاص	 سلك	 إحـــداث	 على	 -	اإلشراف	 	4	
الثاني،	قصد	ضمان	 السلك	 أساتذة	 لتكوين	
الــتــرقــيــة	الــداخــلــيــة	ألســـاتـــذة	الــســلــك	األول	
والــبــدايــة	فــي	تعويض	األســاتــذة	األجــانــب	

العاملني	بالسلك	الثاني.
إعداد	مشروع	إحداث	 	5	-	املساهمة	في	
املدارس	العليا	لألساتذة،	قصد	مغربة	السلك	
بالدفاع	 	 Óُكل=ـف ولقد	 الثانوي،	 للتعليم	 الثاني	

عنه	أمام	جلنة	وزارية	مغربية.
وتنظيم	 إحـــــداث	 عــلــى	 اإلشــــــراف	 	- 	6	
التعليم	 ألساتذة	 عليا	 مدرسة	 أول	 وتسيير	
التقني	بالرباط،	وذلك	لتزويد	التعليم	التقني	
باألساتذة،	وتوسيع	شعبه	في	التخصصات	
الــتــقــنــيــة	الــصــنــاعــيــة	وتــعــويــض	األســاتــذة	

األجانب	العاملني	به.
	7	-	وضع	وتنفيذ	باملدرسة	العليا	ألساتذة	

األســاتــذة	 تكوين	 مــشــروع	 التقني	 التعليم	
املبرزين	Agrégés	في	التخصصات	التقنية،	
متــت	بــواســطــتــهــم	مــغــربــة	هــيــئــة	الــتــدريــس	
األقــســام	 وتــزويــد	 نفسها،	 العليا	 بــاملــدرســة	
التحضيرية	والتفتيش	والتعليم	التقني	بهم،	
التعليم	 مستوى	 رفع	 عنه	 نتج	 الذي	 الشيء	

الثانوي	التقني.
	

 بيان املهمات املنجزة:
	1	-	املــســاهــمــة	الــفــعــالــة	فـــي	مــفــاوضــة	
برنامج	 على	 الدولية	 للتنمية	 الكندي	 البنك	
يــقــضــي	بــالــتــعــاون	بـــني	املـــراكـــز	الــتــربــويــة	
الكندية	 التعليمة	 واملــؤســســات	 اجلــهــويــة	
مبنح	 توجت	 والتكوين،	 التعليم	 ميدان	 في	
قدرها	 مالية	 هبة	 اجلهوية	 التربوية	 املراكز	
11	مليون	دوالر	كندي	الشيء	الــذي	جعلني	
السيد	 طرف	 من	 وشكر	 تنويه	 رسالة	 أتلقى	

وزير	التربية	الوطنية.
	2	-	املـــشـــاركـــة	فـــي	إعـــــداد	املــشــروعــني	
مفاوضة	 وفــي	 والــرابــع،	 الثالث	 التربويني	
البنك	الدولي	بواشنطن	على	متويلها،	والتي	
توجت	مبنح	املغرب	قرضا	قدره	120	مليون	
بناء	 من	 الوطنية	 التربية	 وزارة	 مكن	 دوالر	

قصد	 التقنية	 الــثــانــويــات	 مــن	 عـــدد	 وجتــهــيــز	
توسيع	الشعب	التقنية	وتنمية	التعليم	التقني.
	3	-	ممــثــل	لـــــوزارة	الــتــربــيــة	الــوطــنــيــة	في	
املغربيةالفرنسية	 الثنائية	 الــلــجــان	 أشــغــال	
واملغربية	البلجيكية	من	سنة	1973	إلى	1976	
والتي	كانت	تتناول	التعاون	في	ميدان	التعليم	

والتكوين.
الفرنسية	 الــتــعــاون	 ملديرية	 مــفــاوض	 	- 	4	
	)Relève( تعويض	 برنامج	 في	شأن	 بباريس،	
للتعليم	 األول	 بالسلك	 الفرنسيني	 املــدرســني	
اجلهوية	 التربوية	 املراكز	 بخريجي	 الثانوي	
1979	الشيء	الذي	نال	 والذي	مت	بالفعل	سنة	
وسام	Palmes Académique	لوزارة	 عليه	

التربية	الفرنسية.
5	-	ممثـل	لوزارة	التربية	الوطنية	في	أشغال	
الكبيكية،	 الكندية-	 املغربية-	 الثالثية،	 اللجنة	

خـالل	سنوات:1976	– 1979.
	6	-	ممثل	لوزارة	التربية	الوطنية	املشاركة	
للتعليم	 العربي	 التي	كان	االحتاد	 الندوات	 في	
التقني	 التعليم	 تطور	 حــول	 ينظمها	 التقني	
وتونس	 واألردن	 بالعراق	 العربية،	 البلدان	 في	

واملغرب	من	سنة	1980	إلى	1985.
املهام	 أن	 البيانات	 هــذه	 خــالل	 مــن	 	يتضح	
واملهمات	 غايتي	 عــالل	 األســتــاذ	 تــوالهــا	 الــتــي	
38سنة	 وملدة	 باألخص،	 تركزت	 أجنزها،	 التي	
األطر	 وتكوين	 التعليم	 قضايا	 حول	 أشهر	 و6	
حاجيات	 لبـت	 والــتــي	 منها	 التقنية	 وخــاصــة	
التربية	 وزارة	 ومكنت	 األســاتــذة	 مــن	 املــغــرب	
الوطنية	من	تعويض	األساتذة	املكونني	باملدرسة	
خزينة	 على	 وخففـت	 التقني	 للتعليم	 العليا	
الدولة	املغربية	مقدار	30	مليارا	من	السنتيمـات	
بالعملة	 تنفقها	 الوطنية	 التربية	 وزارة	 كانت	
بالتعليم	 الفرنسيني	 املــدرســني	 على	 الصعبة	

الثانوي	خالل	السبعينيات.
األستاذ	عـالل	غايتي	الزال	يتمتع	باحليوية	
والنشاط	..	أعتبره	من	خبراء	التربية	والتعليم	

في	املغرب.

ثقــــــــــــافية
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عبد اإلله بسكمار

الكب?????اŠي ∫ 
¢uمارمO�افة ¢ الIŁ

مبفاهيمها	 والشعوب	 واأل3	 ــدول	 ال وجــدت	
لصالح	 وتشيد	 تبني	 احلديثة	modernes	كي	
روسو	 ما	وصفه	 إطــار	 في	 ــراد	واجلماعات	 األف
أن	 أي	 	،	Pacte social	االجتماعي بــالــعــقــد	
يكونا	 أن	 يجب	 بــالــضــرورة	 واملــجــال	 الــتــاريــخ	
بالقياس	 األقــــل	 عــلــى	 متقدمني		 أو	 تــقــدمــيــني	
خدمة	 وأسالفنا	وفي	 أجــدادنــا	 عليه	 عــاش	 ملــا	
اإلنسان	ال	غير	....هذه	بديهية	من	باب	السماء	
شيء	 الــواقــع	 لألسف	 	، حتتنا	 واألرض	 فوقنا	
...لسنا	 السعيد	 بلدنا	 في	 متاما	 مختلف	 آخــر	
العمران	 وتثمني	 والتشييد	 البناء	 حركة	 ضــد	
الكاسح	 اإلسمنتي	 الزحف	 هذا	 ....لكن	 البشري	
لûنسان	 بناء	 أو	 تقدم	 أو	 له	بحضارة	 ال	عالقة	
املتوحشة	 الرأسمالية	 بفوضى	 مرتبط	 ...إنـــه	
والعوملة	الكاسحة	التي	أتلفت	الناس	عن	قبلتهم	
،	تيهتهم	....وجعلتهم	سكارى	وما	هم	بسكارى	

ولكن	عذاب	ربك	عظيم	....
ليلة	 بــني	 تتحول	 زاهــيــة	 خــضــراء	 مساحات	
وضحاها	إلى	عمارات	سكنية/	مناطق	سياحية	
استحالت	إلى	مجاالت	إسمنتية	مخيفة		/حدائق	
وفضاءات	زراعية	استولى	عليها	أباطرة	العقار	
لتحولها	 املسلح	 اإلسمنت	 مافيا	 وصــادرتــهــا	
	) هم	 دخلهم	 أعني	 للدخل	)	 مــدرة	 مشاريع	 إلى	
أمره	/	تراث	 على	 املغلوب	 الشعب	 دخل	 وليس	
مختلفة	 تاريخية	 فــتــرات	 إلــى	 يــعــود	 مــعــمــاري	
بعد	 أثرا	 أصبح	 	) الكولونيالية	 الفترة	 )آخرها	
ال	 الذين	 جتارالعقار	 بيد	 مربحة	 وغنيمة	 عني	
يفقه	بعضهم	الليف	من	الزرواطة	في	التراث	وال	
غنية	 التبييض	 وحكاية	 معرفة	 أو	 علم	 أي	 في	
وتبييض	 الفاسد	 البيض	 من	 	( حتليل	 كل	 عن	
يانعة	 وأشجارباسقة	 (	/	غابات	 أيضا	 األمــوال	
متنح	الهواء	واالخضرار	واجلمال	،	فوتت	بقدرة	
العقار	 ومافيا	 املسلح	 اإلسمنت	 لعصابات	 قادر	
	، للمجال	 تدبيبرحقيقي	 أو	 متأن	 تخطيط	 دون	
وفي	خرق	سافر	ومستمر	لكل	تصاميم	التهيئة	
املديرية	 وانصاف	 املديرية	 والتصاميم	 والنمو	
إلى	 تعود	 أركيولوجية	 املديرية/	مواقع	 وأرباع	
ما	قبل	التاريخ	طمرت	أو	هي	في	طريق	الطمر	
ملجرد	الرغبة	اجلامحة	في	حتويلها	إلى	حسابات	
وثــكــنــات	 عوملية	/	مبان	 وإقــطــاعــيــات	 بنكية	
ومطاعم	عتيقة	حتولت	إلى	جتزئات	في	املزادات	
ثقافية	 مــركــبــات	 والعلنية	/	مشاريع	 الــســريــة	
وتأطيره	 مواهبه	 وصقل	 الشباب	 لدعم	 وفنية	
ما	 متطرفة	 أو	 مريضة	 نزعة	 كل	 من	 له	 حماية	
زالت	تراوح	نفسها	بسبب	ضغط	لوبي	العقار		

هنا	وهناك	...
الهادي	 عبد	 الفنان	 مــع	 يــردد	 احلــال	 	لسان	
أن	 والعقبى	 	« العمارات	 فوسط	 ذبنا	 	« بلخياط	
أطفاال	إسمنتيني	ومعرفة	إسمنتية	 أمامنا	 جند	
وأشـــجـــارا	إســمــنــتــيــة	،	بــعــد	زحـــف	الــكــائــنــات	
االفــتــراضــيــة	والــربــوتــيــكــيــة.....الــغــريــب	فــي	كل	
رغم	 العقار	 أثمنة	 أن	 احلــامــض	 املسلسل	 هــذا	
كــل	الــزحــف	املــبــني	لــم	تــعــرف	إال	االرتــفــاعــات	
الوسطى	 الفئات	 وضعية	 أزم	 مما	 الصاروخية	
الباحثة	عن	السكن	احملترم	فعن	 أو	املتواضعة	
أي	دينامية	يتحدث	البعض	وعلى	من	يضحكون	

ياترى	؟؟
املياه	 مصالح	 أين	 	، بحدة	 املطروح	 السؤال	
والــغــابــات	مــن	كــل	هــذا	الــزحــف	الــشــرس	؟	أين	
القسم	 وخــاصــة	 بالعمالة	 اخلــارجــيــة	 األقــســام	
السياحي	والثقافي	واحملافظة	على	البيئة	؟	أين	
الشيء	املسمى	وزارة	املاء	واحلفاÿ	على	البيئة	؟	
اين	اللجان	املعنية	باجلماعات	املنتخبة	من	أجل	
التصدي	لهذا	القبح	الزاحف	والشر	املبني	؟	أين	
الناس	في	املساحات	اخلضراء	والهواء	 حقوق	
وأخــيــرا	 ؟	 السليمة	 والبيئة	 والــثــقــافــة	 النقي	
من	 زال	 ما	 بتازة	 املدني	 املجتمع	 عن	 فاحلديث	
قبيل	املجاز	ألن	للقوم	أولويات	أخرى)	الله	يحسن	
أكتوبر	2016ولعلكم	 أبعدها	 ليس	 	) الــعــوان	
أحبتي	القراء	قد	فهمتم	املقصود	بسوق	البهائم	
والــثــيــران	واخلــنــازيــر		-	حاشاكم	-	والـــذي	ال	
»مجتمع	 أو	 	« »جمعيات	 يسمى	 بشيء	 يربطه	
مدني	»	غير	اخلير	واإلحسان	،	ومع	ذلك	فليرفع	
الغيورون	أصواتهم	عاليا	ليس	بحكم	الواقع	املر	
ولكن	بالضرورة	ومبنطوق	هذا	املنشور	العجيب	
بلد	 في	 فعال	 كنا	 إذا	 	، دســتــورا	 املسمى	 نفسه	
ميتلك	مقومات	الدولة	وهيبتها	......أمام	الزحف	
.....ارحمونا	 	Œالصرا إال	 نحن	 منلك	 ال	 املقيت	
مغربنا	 تازة....ارحموا	 ...ارحموا	ساكنة	 ياقوم	
العميق	فلن	جتدوا	أمامكم	بعد	عقود	قصيرة	إال	
والعقول	 اإلسمنتية	 واملــدن	 اإلسمنتية	 الــدواب	

اإلسمنتية	بعد	الكائنات	االفتراضية	....

من 25 فرباير إىل 25 مارس 2016العدد 173األخيرة alhadathatazi@gmail.com

إصدارات

فرع احتاد كتاب 
املغرب يف إصدار 

جديد

عن دار النشر ò روافد ò بالقاهرة، 
و}من منشورات ò فرŸ ا%اد كتاب 
املغرب ò بتازة، صدر كتاب جماعي 

ت[اب  Ôم−موعة من الباح¦ني والك tساهم في
 ò ∫ بعنوان tارجšاملغرب و qšمن دا

الكتاب وأزمة القراءة في العالم العربي 
بني الورقي والرقمي ò. ويQتي هذا الكتاب 

الذÍ صمم žالفt فنان األنفوžرافيا 
املغربي ò عادل فهمي ò 0¦ابة حصيلة أو 
&ميع مل−موعة من الدراسات واملداšالت 

التي قاربتÚ مو}وò Ÿ الكتاب وأزمة 
 nفي م�تل ò القراءة في العالم العربي
دمتš Úالل  Ôوالتي ق ،tكاالتها و&لياتýإ
الندوة الدولية التي نظمها فرŸ اال%اد 

0دينة تازة يومي 09 و 10 مايو 2015.
وتQتي مساهمتنا في هذا الكتاب على 

مستويني ∫ األول يت−لى في املشاركة 
في إعداد هذا العمq للنشر إلى جانب 

الصديقني العزيزين والباح¦ني ∫ د.عياد 
أبالل ود.إبراهيم عمرÍ. أما ال¦اني 

فيت−لى في كون الكتاب يضم دراسة 
مستفيضة لنا حول ò التواصq والقراءة 

والكتابة واùبداŸ في عالم متغير ® 
الوسائطية © ò. واجلدير بالذكر بQن هذا 

العمq الذÍ يÔسلjÒ الك¦ير من الضوء 
على قضايا ò الكتاب وأزمة القراءة في 

العالم العربي ò سيكون حا}را في روا‚ 
دار النشر املصرية ò روافد ò باملعر÷ 
الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء، 
والذÍ ينظم هذه السنة ® 2016 © من 

12 إلى 21 فبراير.

نقابة المحامني بتازة يف ندوة سلطة المالئمة

نظم	فرع	تازة	لهيئة	نقابة	احملامني	باملغرب	محاضرة	
حول	:	سلطة	املالئمة	،	حتت	شعار	»	من	أجل	التطبيق	
مبقر	 	« احلــريــات	 و	 احلقوق	 حماية	 و	 للقانون	 السليم	
غرفة	التجارة	و	الصناعة	و	اخلدمات	بتازة	و	ذلك	مساء	
علي	 الــدكــتــور	 اطــرهــا	 	2016 يناير	 	28 اخلميس	 يومه	
احلقوق	 بكلية	 استاذ	 و	 فــاس	 بهيئة	 محامي	 حــدرونــي	
بجامعة	سيدي	محمد	بن	عبد	الله	بفاس	.	و	قد	إستهلت	
احملاضرة	بالوقوف	و	قراءة	الفاحتة	على	أحد	عمداء	و	
وفاته	 الــذي	 الدنى	 أحمد	 األستاذ	 بتازة	 القانون	 فقهاء	
املنية	بحر	ذات	األسبوع	،	قبل	ان	تعقبه	الكلمة	الترحيبية	

ملقرر	اجللسة	الستاذ	اجنياح	احملامي	بهيئة	تازة	.
النقيب	عبد	 األســتــاذ	 ــرز	خاللها	 أب بــدايــة	احملــاضــرة	
أن	 	، بــتــازة	 املــغــاربــة	 احملــامــني	 هيئة	 نقيب	 بلة	 العزيز	
و	 للحقوق	 الفعلية	 للقانون	و	احلماية	 السليم	 التطبيق	
أهمية	 بالتاكيد	 يكتسي	 احملاضرة	 موضوع	 	، احلريات	
بــالــغــة	فــي	الــســيــاق	الــســيــاســي	و	اإلجــتــمــاعــي	احلــالــي	
	، األخير	 العقد	 عرفتها	خالل	 التي	 التحوالت	 و	 ببالدنا	
في	إجتاه	جتاوز	مخلفات	املاضي	و	التكريس	التشريعي	
و	املؤسساتي	حلقوق	اإلنسان	و	في	هذا	اإلطار	.	فإن	دور	
القضاء	يعتبر	مركزيا	حلماية	هذه	احلقوق	من	كل	خرق	
من	خالل	 بالواجبات	 اإللتزام	 ذلك	ضمن	 و	 	، إعتداء	 أو	
تكريسا	 ذلك	 و	 	، للقانون	 السليم	 التطبيق	 على	 السهر	
أن	 على	 	119 بــاملــادة	 نص	 الــذي	 	2011 دستور	 ألحكام	
يتولى	القاضي	حماية	حقوق	األشخاص	و	اجلماعات	و	
حريتهم	و	أمنهم	القضائي	و	الدولة	املغربية	قد	أكدت	في	
ديباجة	الدستور	على	متسكها	بقيم	حقوق	اإلنسان	كما	
هي	متعارفا	عليها	دوليا	،	ووضعت	لهذه	الغاية	اآلليات	
التشريعية	و	املؤسساتية	حيث	أقرت	احلقوق	األساسية	
املتعارف	عليها	،	و	أكدت	إستقالل	السلطة	القضائية	على	
السلطتني	التشريعية	و	التنفيذية	و	ادخلت	التشريع	فيما	
يتعلق	باحلقوق	و	احلريات	.	من	هذا	املوقع	الدستوري	
يــؤدي	 أن	 يجب	 أن	 النقيب	 األســتــاذ	 يؤكد	 القانوني	 و	
خالل	 من	 اإلنــســان	 حقوق	 حلماية	 الهام	 دوره	 القضاء	
إطار	 في	 ذلــك	 و	 	، احلقوق	 تكفل	 التي	 القوانني	 إعمال	
الصعوبات	 جتــاوز	 أفــق	 في	 اإلنتقالية	 العدالة	 تكريس	
بالنصوص	 أو	 مبحيطه	 إرتباطا	 القضاء	 يعيشها	 التي	
القانونية	و	املسطرية	أو	بالعنصر	البشري	،	و	هذا	لن	
تطوير	 و	 القضاء	 تاهيل	 إستراتيجية	 من	خالل	 إال	 يتم	
أدائه	للنهوض	مبهامه	حلماية	احلريات	و	احلقوق	بكل	
أصنافها	املدنية	و	السياسية	و	اإلجتماعية	و	اإلقتصادية	

و	الثقافية	.
الدكتور	علي	احلــدرونــي	و	في	 األســتــاذ	احملــاضــر	و	
املالئمة	 هــذه	 مــدى	 و	 املالئمة	 مفهوم	 إلــى	 تطرق	 عرضه	
وأية	مدى	؟	قبل	أن	يعمل	على	تلخيص	املالئمة	مبداخلة	
محمد	 الــدكــتــور	 سابقا	 االعــلــى	 املجلس	 رئــيــس	 للسيد	
تفرض	 ال	 القانونية	 القاعدة	 إن	 	« املجدوبي	 اإلدريــســي	
دوما	على	القاضي	فهو	فقيه	القانون	و	تقني	املسطرة	،	
كما	ان	املشرع	على	يتخوف	من	القاضي	لينافسه	مبهمته	

»	مستدال	باملادة	الثانية	من	قانون	املسطرة	املدنية	حيث	
عن	 إمتناعه	 عدم	 أي	 العدالة	 إنكار	 القاضي	 على	 منعت	
احلكم	في	قضية	ما	لغياب	نص	قانوني	،	ألنه	بإمتناعه	
مؤاخذته	 إال	جاز	 و	 	، العدالة	 إنكار	 طائلة	 يصبح	حتت	
حاول	 قد	 و	 	، اجلنائي	 القانون	 من	 	240 للفصل	 طبقا	
بالنسبة	 العامة	 القاعدة	 أن	 التاكيد	 احلدروني	 الدكتور	
للمحامي	تذهب	إلى	كون	ان	النيابة	العامة	تفعل	ما	تريد	
،	متسائال	عن	صحة	ذلك	و	مجيبا	بسؤال	حول	هل	هناك	
املالئمة	 ؟	وباعتبار	نظام	 ال	 أم	 القرار	 بإتخاذ	 مشروعية	
على	 مــؤكــدا	 	، آخــر	 نظاما	 يعرف	 ان	 يجب	 مــســاوئ	 ذي	
،	و	 املالئمة	 التقديرية	و	هي	 النظرية	 	: وجود	نظريتان	
النيابة	 أن	 أي	 	، القانونية	 النظري	 هي	 الثانية	 النظرية	
العامة	كلما	احيلت	عليها	الشكاية	إال	و	عليها	ان	تتابع	

ملمارسة	املالئمة	في	إطار	املشروعية	.
الدكتور	علي	احلدروني	تطرق	آلليات	ممارسة	النيابة	
بنصوص	 مقاربتها	 خــالل	 مــن	 	، املالئمة	 لــهــذه	 العامة	
املتعلقة	باحلراسة	النظرية	و	مناقشة	و	مقاربة	الفصول	
57	و	املـــادة	66	مــن	ق	.	م	.	ج	فيما	يتعلق	باإلشعار	و	
اإلفتراضي	 و	 الفعلي	 بأنواعه	 التلبس	 و	 الكتابي	 اإلذن	

و	احلكمي	.
و	كذا	البحث	التمهيدي	من	خالل	املادة	80	ق	.	م	.	ج	
خصوصا	تلك	املتعلقة	بالتمديد	للحراسة	النظرية	و	كذا	
اإلذن	بالتقدمي	،	كما	ركز	على	إشكالية	اإليداع	و	مالئمتها	
من	خالل	املادة	47	من	قانون	املسطرة	اجلنائية	و	الفصل	

529	من	القانون	اجلنائي	.
كفالة	 يــخــص	 فيما	 املــالئــمــة	 فــعــل	 نــاقــش	 احملــاضــر	
احلضور	بشرح	مفصل	لفقرات	املواد	من	184	إلى	188	
من	ق	م	ج	مع	التساƒل	عن	مدى	سلطة	قاضي	التحقيق	
في	إرجاع	الكفالة	ملتهم	مت	إطالق	سراحه	من	قبل	قاضي	
أمــرت	 اجلنحية	 الــغــرفــة	 	 لــكــن	 كفالة	 مقابل	 التحقيق	

بإعتقاله	.
الطعون	كان	لها	نصيب	في	مسألة	املالئمة	التي	عاجلها	
الدكتور	علي	احلدروني	عندما	ناقشها	من	خالل	املادة	109	
من	ق	م	ج	و	املواد	392	،	431	،	457	فيما	يخص	مالئمة	
النيابة	العامة	اإلستدراكية	و	مراقبة	القضاء	اجلالس	و	
قضاء	التحقيق	و	إعتبار	النيابة	العامة	مبكاتبها	صاحبة	

القرار	و	باجللسات	طالبة	للحق	.
ناقش	 فقد	 العمومية	 الدعوى	 سقوط	 يخص	 فيما	 و	
املادة	 الدكتور	احملاضر	من	خالل	مقاربة	بني	 مالئمتها	
4	من	ق	م	ج	و	الفقرة	الثانية	من	املــادة	369	على	مبدأ	
احلق	 بني	 التفريق	 و	 للمتهم	 األصلح	 القانون	 تطبيق	
اجلمارك	 كمدونة	 اخلاصة	 القانونية	 املدونات	 و	 العام	
حسب	مثال	جاء	به	احملاضر	يهم	ملف	مدير	امن	القصور	
امللكية	و	كيف	أرادت	إدارة	اجلمارك	محاول	فتح	متابعة	
جديدة	بحقه	و	مقاربة	األستاذ	احملاضر	ذلك	من	خالل	
قــراءة	باملادتني	118	و	السادسة	من	ق	م	ج	و	الذي	مت	
يوجد	 ال	 أنــه	 إعتبار	 على	 النقض	 بقرار	حملكمة	 نقضه	

متييز	بني	القانون	.

رواية » آالم متقاطعة«  للكاتب عمر الصديقي

رواية بالفرنسية لذاكرة جماعية مغربية
الصديقي	 عمر	 الروائي	 مؤخرا	 أصــدر	
Maux croi-	عنوان	حتت	جديدة	رواية
الفرنسية،		 باللغة	 	 متقاطعة«	 »آالم	 	 	sés
بباريس	 »ايديليفر«	 النشر	 دار	 عن	 وذلــك	

فرنسا.
و	لقد	صنف	الناشر	الفرنسي	هذا	العمل	
الكالسيكية	 الــروايــة	 خانة	 ضمن	 األدبــي	
مجال	 فــي	 بــهــا	 املــعــمــول	 باملعايير	 عــمــال	
فرنسا.	 ى	 مستو	 على	 والنشر	 اإلصـــدار	
الكتاب	عبارة	عن	رواية	سير	ذاتية	مبالمح	
الذي	 السبعينات	 جليل	 املشتركة	 الذاكرة	
ــاع	اإلقـــصـــاء	والــهــشــاشــة	 ــق عـــاش	عــلــى	إي
االجـــتـــمـــاعـــيـــة	فــــي	ظــــل	ظــــــروف	مـــريـــرة	

وعصيبة.	
يــتــحــدث	املــؤلــف	فــي	هـــذا	الــعــمــل	عن	
ونوستاجليا	 األمـــس	 مــدرســة	 ــات	 ــري ذك

الطفولة	املغتصبة	باملغرب	العميق،	ورواسب	
الريفية	 الثقافة	 وعمق	 الغاشم	 االستعمار	
املوغلة	في	القدم،	وانغالق	احمليط	االجتماعي	
مبــوطــن	الــعــيــش...ويــقــع	هــذا	املــ7	فــي	264	
لتركيب	 خاضعة	 فصول	 فــي	 مبوبة	 صفحة	
الكرنولوجي	 الــزمــن	 ولسلطة	 محكم	 بنيوي	
الذي	متليه	طبيعة	كتابة	السيرة	الذاتية.

،	االنطباع	 الرواية	 القوة	في	 ومن	حلظات	
ــي	تــقــدمي	الــكــتــاب	بــقــلــم	أســتــاذ	 الــــذي	ورد	ف
اطالعه	 بحكم	 ليس	 	 بــبــاريــس،	 اللسانيات	
الواسع	في	آداب	وفنون	لغة	موليير،	بل	ألنه	
هو	اآلخر	عاش	املرحلة	التي	تصفها	الرواية	
وصفا	دقيقا		يتراوح	بني	لوعة	النوستاجليا		
ــشــعــور	بــاالمــتــعــاض	مــن	قــســوة	احمليط	 وال
قبيل	 الريفي	 بالوسط	 السائدة	 االجتماعي	

وغداة	االستقالل.
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الفرنسية،		 باللغة	 	 متقاطعة«	 »آالم	 	 	
بباريس	 »ايديليفر«	 النشر	 دار	 عن	 وذلــك	

و	لقد	صنف	الناشر	الفرنسي	هذا	العمل	
الكالسيكية	 الــروايــة	 خانة	 ضمن	 األدبــي	
مجال	 فــي	 بــهــا	 املــعــمــول	 باملعايير	 عــمــال	
فرنسا.	 ى	 مستو	 على	 والنشر	 اإلصـــدار	
الكتاب	عبارة	عن	رواية	سير	ذاتية	مبالمح	
الذي	 السبعينات	 جليل	 املشتركة	 الذاكرة	
ــاع	اإلقـــصـــاء	والــهــشــاشــة	 ــق عـــاش	عــلــى	إي
االجـــتـــمـــاعـــيـــة	فــــي	ظــــل	ظــــــروف	مـــريـــرة	


