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الرئيس  ج��ط��و،  إدري���س  كشف 
األع�����ل�����ى  ل����ل����م����ج����ل����س  األول 
في  في  للحسابات،خالل حضورة 
ال��ش��ف��وي��ة أمام  ج��ل��س��ة األس��ئ��ل��ة 
البرلمانيين بمجلس النواب ، عن 
الخطورة التي باتت  تهدد األساتذة 
دراستهم  يتابعون  الذين  والطلبة 
التخصصات  المتعددة  بالكلية 
بمدينة تازة، حيث أكد جطو خالل 
عرضه  أن الكلية المذكورة مهددة 
باإلنهيار  بين الحين واآلخر  ، رغم 
أن ال��ك��ل��ي��ة، ت��م ب��ن��اءه��ا  م��ن��ذ 15 

سنة 
وأكد إدريس جطو، أن الزيارات 
بها  ق��ام  التي  الرقابية  المتكررة 
قضاة  المجلس األعلى للحسابات 
إلى   الكلية  المتعددة التخصصات 
بمدينة تازة والتابعة لجامعة محمد 
بن عبد الله بفاس، كشفت أن عملية 
بناء مقر الكلية، تمت بطريقة غير 
مطابقة للمعايير والقواعد الفنية 
المعمول بها، حيث الحظ المجلس 
عميقة  وشقوق  تصدعات  وج��ود 
بادية للعيان، مما جعل البناية في 

وضعية مقلقة قد تشكل خطرا على 
سالمة مستعمليها.

األعلى  المجلس  يوصي  لذلك، 
للحسابات كال من الوزارة الوصية 
والجامعة بإجراء خبرة من طرف 
مختبر متخصص من أجل وضع 
تشخيص دقيق وعاجل،  يمكن من 
اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة من 
أجل تفادي استعمال البنايات التي 
تشكل خطرا على مستعمليها حسب 
م���ق���ت���ض���ب ع��������رض ج����ط����و في 

الموضوع.

بعدما بدأ سكان دوار سهب الهواري 
بالجماعة القروية لكلدمان بدائرة تازة  
المجاور لبلديةالمدينة  في الشروع في 
ب��ن��اء ع���دة م��ن��ازل ب��ل��غ ع��دده��ا حسب 
إحصاء المصالح التقنية التابعة للوكالة 
الحضرية لتازة حوالي 40 منزال  ووضع 
أسبوعين  منذ  ألخرى  الحجراألساس 
تقريبا حتى وصل العدد إلى 120 بناية 
السلطات  تتحرك  أن  ،دون  عشوائية 
إليقاف هذا النزيف،بل اكتفت بمراقبة 
البناء  عدوى  بعد،انتقلت  عن  الوضع 
الجبال  سفوح  منطقة  إلى  العشوائي 
  30 تفريخ  األخ���رى  ه��ي  شهدت  التي 
اآلونة  في  بناؤها  تم  عشوائية  بناية 

األخيرة.
وفي ظل الصمت المطبق للسلطات 
على هذه الظاهرة التي ال تساهم إال في 
عملية تفريخ وتوالد بنايات عشوائية 
وأحياء شعبية ستحتاج مستقبال إلى 
اليكون  البناء  دام  م��ا  الهيكلة  إع���ادة 
وخاضع  ومهيكلة  مجهزة  بتجزئات 
لتصميم ومراقبة..انتقلت العدوى كذلك 
إلى حي الربايز دوار الشلوحة بمدينة 

تازة وخاصة بالمناطق غيرالمهيكلة
التي سبق للمجلس البلدي لتازة أن 
بالمدينة  األحياء  بهيكلة جميع  طالب 

للحد من ظاهرة البناء العشوائي.
وحسب مصادرنا،فقد شرع السكان 
بدوار سهب الهواري بكلدمان  في بناء 
منازل لهم  أمام أعين السلطة المحلية 
لم تحرك ساكنا واكتفت بالقيام  التي 
بجوالت محتشمة بين الفينة واألخزى 
واألده��ى من كل هذا هو أن عملية 

البناء وقعت  في المدة الخيرة حيث 
لواد  محادية  ج��دي��دة   دواوي���ر  نبتت 
الدفالي المحادي لدوار سهب الهواري 
وانتقلت العدوى إلى األحياء المجاورة 
التابعة للمجال الحضري لمدينة تازة  
ل��ك��ن ال��غ��ري��ب م��ن ك��ل ه���ذا ه��و أن 
بالمخالفات  حاليا  تتوصل  السلطات 
المسجلة  بدوار سهب الهواري ووادي 
الدفالي من طرف الوكالة الحضرية  إلى 
حد اآلن،دون أن تتدخل لوضع حد لهذا 
البناء  ظاهرة  توالد  ومنع  و  النزيف 
العشوائي بشتى الطرق  ،ألن المعضلة 
التي سيواجهها الجميع تشبه إلى حد 
ما بعض المشاكل المترتبة عن عملية 
مدينة  الزال��ت  التي  دورالصفيح  ه��دم 
أَكاديرتعاني من هذا المشكل إلى حد 
اآلن رغم إقدامها على هدم حوالي 7ألف 

بالمنطقة  التسعينات  خ���الل  ب��راك��ة 
المعروفة حاليا بحي الحسني ) الحجرة 
س���اب���ق���ا( وس����ي����دي ع���ي���س���ى ب���ت���ازة 

العليا....
بسفوح  حاليا  يقع  فما  وبالتالي 
الهواري   س��ه��ب  وب��م��ن��ط��ق��ة  ال��ج��ب��ال 
المحاذي لبلدية تازة  ستكون له نتائج 
وخيمة على النسيج العمراني ككل ما 
لم تتدخل السلطات إليقاف هذا النزيف.
ولهذا فبقاء الجميع صامت تجاه هذه 
الظاهرة سيساهم ال محالة في تناسل 
البناء العشوائي وتفريخ أحياء شعبية 
جديدة غيرمهيكلة ستؤدي عليها الدولة 
ضريبة كبيرة في المستقبل مثلما أدتها 
على دورالصفيح خاصة أن منازل سفوح 
الجبال توجد بمنطقة مهددة بالزلزال 

والفيضانات.

كـلـية تـازة مـهـددة باالنـهيـار

تازة: عدوى البناء العشوائي تستفحل ،في غياب الصرامة 
من قبل السلطات للحد من هذه الظاهرة

< تازاسيتي - عادل فهمي 

أكد السّيد الحيب الشوباني وزير 
العالقات مع البرلمان و المجتمع 
المدني على كون السجن المحلي 
التي  المؤسسات  بين  من  بتازة 
االكتظاظ  مشكل  من  بحدة  تعاني 
بحث أنه يأوي ما مجموعه 1076 
م��ت��م شهر  ح���دود  إل���ى  و  معتقال 
نسبة  ت��ش��ك��ل   ،2014 ف���ب���راي���ر 
في   37.4 م��ن��ه��م  االح��ت��ي��اط��ي��ي��ن 

المئة.
و أضاف السيد الوزير في رّده على 
سؤال كتابي و جهه في وقت سابق، 
النائب البرلماني جمال المسعودي 
عن فريق العدالة و التنمية  لوزير 
االكتظاظ  الحريات حول  و  العدل 
بالسجن المدني بتازة، كون األغلبية 
الساحقة من السجناء المحكومين 
ك�����ان ب���اإلم���ك���ان ت��رح��ي��ل��ه��م إلى 
م��ؤس��س��ات س��ج��ن��ي��ة أخ����رى أقل 
اكتضاضا إال أنه تم االحتفاظ بهم 
لما  و  العائلة  من  لقربهم  مراعاة 
إيجابي على ظروف  أثر  لذلك من 

اعتقالهم.
إلى ذلك، أكد السيد الوزير في رّده، 
كون االكتظاظ من المشاكل الكبرى 
التي تعاني منها جل المؤسسات 
السجنية بفعل ما يترتب عنه من 
إكراهات تعيق تمكين السجناء من 
الخدمات المقررة لهم قانونا على 
بادرت  ما  هو  و  المطلوب  النحو 
المندوبية العامة منذ إنشائها على 

تداركه.

أمن تـازة يُحبط محاولة 
انتحار فرنسي

منخرطو تعاونيتي الوحدة 
والمغرب العربي 

يستغيثون

القبض على جزار متلبسا بذبح حمار

الجهوي  األم��ن  م��ن  عناصر  نجحت 
يونيو   18 الثالثاء  اليوم  بتازة، عصر 
انتحار  محاولة  إْح��ب��اط  م��ن  ال��ج��اري، 
فرنسي، بأحد الفنادق الُمصّنفة بمنطقة 

حي افريواطو بتازة.
هذا وقد خَلَفت محاولة الفرنسي حالة 
األجهزة  مختلف  في  ُقصوى  استنفار 
األمنية التي انتقلت إلى الموقع للتقّصي 
التي  وال��دواف��ع  األسباب  عن  والبحث 

كانت وراء إقدامه على االنتحار. 
و استنادا على ذات المصادر العليمة، 
فقد أسفرت التحقيقات األّولية عن تحديد 
مغربية،  من  الُمتزوج  الفرنسي  هوية 
ُمرجحة سبب إقدامه على االنتحار إلى 

اضطَرابات شخصية و نفسية.
< - ف.عادل

الوحدة  منخرطوتعاونيتي  ي��ط��ال��ب 
بتسوية  السكنيتين  ال��ع��رب��ي  وال��م��غ��رب 
الوضع غير الطبيعي الذي توجدان عليه ، 
حيث سدد المنخرطون منذ أزيد من عقد 
المستحقات المالية المترتبة عن مساهمة 
بالغالي  ضحى  من  ومنهم  المتعاونين  
ق��ار لهم  إي��ج��اد سكن  م��ن أج��ل  والنفيس 
ان  دون   ، ،ابنائهم  وعائالتهم  ولذويهم 
تستكمل التعاونيتان ما أسستا من اجله 
منتصف  ف��ي  البناء  برنامج  وق��ف  حيث 
ويلتمس   ، عالقا  الوضع  وبقي  الطريق 
هؤالء إرجاع مبالغهم بعد أن نفضوا أيديهم 
من المشروعين ككل ورغم عقد التعاونيتين 
السنة  م��ن  يونيو  شهر  خ��الل  الج��ت��م��اع 

الماضية فإنه لم يسفر عن أية نتيجة ..

التابعة  الملكي  ال��درك  مصالح  تمكنت 
 16 اإلثنين  يوم  ت��ازة صبيحة  لجهوية 
على  القبض  إل��ق��اء  م��ن  ال��ج��اري  يونيو 
متلبسا  الجزارة  حرفة  يمتهن  شخص 
بذبح حمار على بعد أمتار معدودة خلف 
القروية لمكناسة  محله بمركز الجماعة 

الشرقية ) 12 كلم شمال مدينة تازة(.
وقد أفادت مصادر امنية أنه مباشرة بعد 
توصل مصلحة الديمومة التابعة للدرك 

الملكي بإخبارية تفيد قيام جزار بذبح 
بمركز  جزارته  محل  قرب  حمار  وسلخ 
جماعة مكناسة الشرقية ، انتقلت عناصر 
البيئة   المكلفة بخلية  الملكي  الدرك  من 
مصحوبة بممثل المصلحة البيطرية على 
مصداقية  م���ن  ل��ل��ت��أك��د  ال��س��رع��ة  وج���ه 
اإلخبارية فتم مباغثة الجزار وهو يتأهب 
المعد  محله  داخ��ل   الحمار  جثة  لقطع 
للجزارة .  هذا وقد تم إلقاء القبض على 

ال������ج������زار 
في  وه������و 
ح��ال��ة سكر 

مع  ط����اف����ح 
بعض  ح��ج��ز 

ال����س����ك����اك����ي����ن 
واألدوات المستعملة 

ال��ذب��ح وإت����الف ك��م��ي��ات من  ف��ي عملية 
اللحوم الفاسدة...

الشوباني و االكتظاظ 
المسّجل بالسجن 

المحلي بتازة

السحب: 
مطابع العهد الجديد

0600 63 14 92 - 0670 54 40 52

ن��ظ��م م���ؤخ���را م��ج��م��وع��ة من 
المواطنات  و  ال��م��واط��ن��ي��ن 
الجمعوية  الفعاليات  وبعض 
المدخل  ع��ن��د  وال��ح��ق��وق��ي��ة 
الرئيسي لجناح قسم التوليد 
بالمركز اإلستشفائي اإلقليمي 
ابن باجة وقفة احتجاجية ضد  
ال���الئ���ق الذي  ال��س��ل��وك غ��ي��ر 
المدعو  األطباء  أحد  يمارسه 
فيصل - ص اتجاه العاملين 
معه ومريضاته . و قد رفعت 
خالل  هذه الوقفة االحتجاجية   

شعارات تندد بتصرفات هذا 
الطبيب واستعالءه و تطالب 
وتأديبيا   قضائيا  بمالحقته 
المحتجون  ح���م���ل  .ك����م����ا 
اإلقليميين  ال���م���س���ؤول���ي���ن 
الذي  الطبيب  هذا  مسؤولية 
ف���ي خرقه  دوم�����ا  ي���ت���م���ادى 
العمل  بها  الجاري  للقوانين 
لبعض  ح���ث���ه  ب���ي���ن���ه���ا  م�����ن 
المريضات االلتحاق به ببعض 
العيادات والمصحات الخاصة 

حسب تصريح بعضهن...

< مدير النشر: وقفة احتجاجية  ضد طبيب بمصلحة التوليد بمستشفى بن باجة
عبدالقادر الوالي

< الهاتف:
الثابث : 0535282804
الفاكس: 0535671242

المحمول : 
0661811858

< البريد اإللكتروني : 
 alhadathatazi@gmail.com

ل���م ي��م��ر ي��وم��ي��ن ع��ل��ى مصرع 
شخصين ) ش��اب وام���رأة( تحت 
جرسيف  بمدينة  القطار  عجالت 
حتى دهس قطار قادم من مدينة 
مدينة  اتجاه  في  الدارالبيضاء 
وج���دة ع��ب��ر م��دي��ن��ة ت���ازة بتراب 
الجماعة القروية لبوحلو بدائرة 

وادأمليل بإقليم تازة جرار فالحي  
يقل خمسة أشخاص ،  عند النقطة 
غير  محروسة قرب مركز الجماعة 
، مخلفًا هلعا  القروية لبوحلو   
شديدا في صفوف الساكنة وركاب 
الجرار ولوال العناية االلهية  وقفز 
الركاب الخمسة  من الجرار قبل 

الحادثة  للقي الجميع مصرعهم 
الميكانيكي  الهيكل  ال سيما وأن 
قوة  بسبب  كليا  تحطم  للجرار 
االصطدام كما لقي ثالثة أشخاص 
بعدما  مؤخرا  مصرعهم  آخرين 
صدم قطار سيارتهم  التي كانت 
تقلهم أثناء اجتياز ممر سككي غير 

محروس وذلك ببلدة وادأمليل 30 
كلم غرب مدينة تازة.

 ( واح���دة  عائلة  م��ن  الضحايا 
لقووا  وشقيقها(  وابنها  ام���رأة 
مصرعهم في الحين بعد أن حولهم 
الدارالبيضاء  مدينة  يربط  قطار 

بمدينة وجدة عبر مدينة تازة.

تازة : قطار يقتل ثالثة أفراد من عائلة واحدة

أشخاص  أرب��ع��ة  لقي 
م���ن ب��ي��ن��ه��م ض���اب���ط في 
الجيش برتبة »كولونيل« 
طفل  وإصابة  مصرعهم 
أربع  ي��ت��ع��دى  ال  صغير 
سنوات بجروح متفاوته 
حوالي  وذلك  الخطورة  
الساعة السابعة ونصف 
مساء من يوم األحد 27 

أبريل الجاري.
وقعت  التي  الحادثة 
على الطريق الوطنية رقم 

والناضور  جرسيف  مدينتي  بين  الرابطة   15
وبالضبط بين جماعتي صاكة  بإقليم جرسيف 
وأفسو بإقليم الناضور نجمت عن اصطدام  قوي 
بين سيارتين خفيفتين األولى من نوع مرسديس 
190 تقل عائلة بأكملها راح ضحيتها األب ضابط 

وزوجته  ب��ال��ج��ي��ش   ك��ب��ي��ر 
واالبنة الصغيرة ذات التسع 
س��ن��وات  ف��ي م��ا نجا اإلبن 
الصغير الذي أصيب بجروح  
خطيرةعلى مستوى الرأس 
السرعة  وج��ه  على  نقله  تم 
العسكري  المستشفى  إل��ى 
لقي  ما  في  مكناس  بمدينة 
ش��خ��ص��ان ك����ان ع��ل��ى مثن 
ال��س��ي��ارة األخ���رى م��ن نوع  
مقاتلة(   ف��ي��ك��ت��را)  أوب���ي���ل 

مصرعهما في الحين 
إل���ى أن المسؤول    ه���ذا  وت��ج��در اإلش����ارة 
العسكري وأفراد عائلته كانوا وقت وقوع الحادثة 
عائدين من مدينة فاس حيث قضوا هناك عطلة 
مقر  حيث  الناضور  مدينة  إلى  األسبوع  نهاية 

عمله.

لقيت امرأة في 48 سنة 
من عمرها مصرعها في 
ح����������ادث س���ي���روق���ع���ت 
ب���ال���ج���م���اع���ة ال���ق���روي���ة 
تاهلة   بدائرة  ل��ل��زراردة 
وأفادت    . ت��ازة  بإقليم 
مصادر من عين المكان 
أن أسباب الحادثة تكمن 
حافلة  س����ق����وط  ف�����ي 
مخصصة للنقل السري 

في منحدر يصل إلى حوالي عشرة 
دوار  من  القريبة  المنعرجات  إح��دى  من  أمتر 
واورخصن مسقط رأس الضحية حيث كانت هذه 
األخيرة  قادمة من السوق األسبوعي للزراردة 

الذي يبعد حوالي 12 كلم من 
الدوار. وبعد يوم واحد من 
الحادثة المميتة التي أودت 
بحياة امرأة ، تم العثور في 
الموالي  على موظف  اليوم 
برتبة تقني يعمل  بالجماعة 
الحضرية لمدينة تاهلة بإقليم 
تازة  جثة هامدة بمحل سكناه 
.وقد انتقلت عناصر من الدرك 
الملكي حيث باشرت عمليات 
أسباب  في  والبحث  التحري 
الوفاة التي ال زالت غامضة.. هذا وقد تم نقل 
إبن  اإلقليمي  المستشفى  إلى  الهالكين  جثتي 

باجة بمدينة تازة قصد التشريح الطبي.

الحراس  ع��ن��اص��ر  ضبطت 
بالسجن المدني بتازة ، إمرأة 
تهريب  بمحاولة  سوابق  ذات 
لزوجها  ال��م��خ��درات  م��ن  كمية 
متابعته  خلفية  على  المعتقل 
ب���إت���ج���ار ف���ي ال���م���خ���درات ، 
كاميرات  رصدتها  الموقوفة 
تزويد  تحاول  و هي  المراقبة 
زوجها بمجموعة من الكبسوالت 
يحاول إبتالعها عن طريق الفم 
تعلم  و   ، بتوقيفها  ل��ت��ق��وم   ،
وجهت  ال��ت��ي  العامة  النيابة 

تعليماتها للشرطة 
القضائية بتازة ، 
تحقيق  ل���ف���ت���ح 
ب��ال��م��وض��وع ، و 
المتهمة  وض����ع 
الحراسة  ت��ح��ت 
النظرية ، مع حجز 
حوالي 15 الغرام 
معدة بعناية على 
كبسوالت  ش��ك��ل 

صغيرة .
< محمد حارص

القضائية  الشرطة  مصالح  تمكنت 
ألمن مدينة جرسيف أواخر األسبوع 
ال��م��ن��ص��رم، م��ن إل��ق��اء ال��ق��ب��ض على 
وبحوزته    ال��م��ال��ي��ة،  ل����أوراق  م���زور 
ورقة نقدية، من فئة 200 درهم حاول 
محالت  ب��اح��دى  بتصريفها  المتهم 
مدينة  وس��ط  ملوية  ب��ش��ارع  البقالة 
من  طابعة  حجز  ثم  كما   . جرسيف 
نوع » » و حاسوب من نوع » » كان 
في  سنة(   31  ( المتهم  يستعملهم 
بمدينة  بمسكنه  ال��ت��زوي��ر   عملية 

العروي  بإقليم الناضور  
 هذا وقد تمت إحالة المتهم على 
أنظار الوكيل العام بمحكمة االستئناف 

بمدينة تازة 
  حيث توبع بتهمة حيازة وتزوير 
العملة المغربية  عن طريق التزوير.

جرسيف :  مصرع خمسة أشخاص في حادثة سير
 من بينهم كومندو بالقوات المساعدة

جرسيف : القبض على مزور أوراق نقدية من فئة 200 درهم

حادثة سير مميتة والعثور على 
جثة  موظف جماعي

تازة : إيقاف إمرأة متلبسة بتهريب مادة الحشيش 
للسجن المحلي بتازة

اعتقال متهم مبحوث عنه على ذمة قضية إطالق أعيرة نارية

30 سنة سجنا لقاتل زوجته

تم بحر األسبوع الماضي بالطريق 
السيار الرابط بين تازة وفاس  من 
يدعى  شخص  على  القبض  إلقاء 
خلفية  على  س��ن��ة(   30  ( أ  محمد 
مذكرة بحث وطنية صدرت في حقة 
بتهمة إطالق أعيرة نارية من مسدس 
الجارية  السنة  م��ن  م��اي   13 ي��وم 

بالجماعة القروية للزراردة بدائرة 
تاهلة بإقليم تازة.

إلى  ال��ح��ادث��ة  تفاصيل  وت��ع��ود   
ظهيرة يوم الثالثاء 13 ماي الماضي 
أعيرة  بإطالق  شخص  إق��دام  عند 
نارية  من مسدس أصابت شخصا 
بالجماعة  ال��ب��ري��د  ب��وك��ال��ة  يعمل 

القروية للزراردة بدائرة تاهلة بإقليم 
تازة.

ومباشرة بعد شيوع خبر إطالق 
الرصاص ، انتقلت عناصر من الدرك 
المكان  عين  إل��ى  ل��ت��ازة  ال��ج��ه��وي 
وقامت بحملة تمشيطية حيث عثرت 
على أداة الجريمة ) المسدس( بأحد 

اآلبار المجاورة في ما تمكن الجاني 
من الفرار.

يعمل مسؤوال  ال��ذي  الضحية    
أصيب  ب��ال��زراردة  البريد  بمكتب 
حسب إفادات من عين المكان بثالث 
تم  من ضمن خمسة  نارية  طلقات 
ت��ص��وي��ب��ه��ا ص����وب ال��ض��ح��ي��ة من 

شخص  من أقاربه ويقطن بالديار 
اإليطالية لتصفية حسابات شخصية 

بينهما.
المصاب  الضحية  نقل  وتم  هذا 
إلى  اليمنى  واليد  اليسرى  برجله 
المستشفى اإلقليمي ابن باجة لتلقي 

اإلسعافات الضرورية  .

أسدل الستار خالل األسبوع الماضي عن جلسات 
محاكمة متهم بقتل زوجته أمام محكمة االستئناف 

بمدينة تازة بإدانته بثالثين سنة سجنا نافذا.
لوقعها   اهتزت  التي   الجريمة  تفاصيل  وتعود 
موعد  من  دقائق  قبل  بتازة،  الكوشة  حي  ساكنة 
اإلفطار خالل شهر رمضان الذي صادف يوم األربعاء 
17 يوليوز، على خبر إقدام »الجياللي.أ«الذي يبلغ 
من العمر 37 سنة، ويعمل حالق قرب منزله، على 
قتل زوجته ) 25 سنة إثر نزاع نشب بين الضحية 
وزوجها القاتل سرعان ما تطور النزاع إلى االشتباك 
باأليدي والضرب المبرح انتهى بمصرع الزوجة في 
الحين إثر تعرضها لضربات على مستوى الرأس 

بواسطة عصى خشبية.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن الجاني ومباشرة بعد 
مقتل زوجته سلم نفسه لرجال الشرطة بعد أن ظل 

ينتظرهم أمام مسرح الجريمة.

قضايا وحوادثشؤون جهوية

تازة : حجز  62 ألف علبة سجائر

الملكي  ال��درك  من  عناصر  تمكنت 
التابعة لجهوية تازة أواخر األسبوع 
الماضي من الشهر الجاري من حجز 
حوالي 62 ألف علبة من السجائر 
مدخل  عند  الجزائر  م��ن  المهربة 
 ( وادأمليل  ببلدة  السيار  الطريق 
30كلم غرب مدينة ت��ازة(  وحسب 

م���ص���ادر م���ن ع��ي��ن ال���م���ك���ان فإن   
المختلفة  و  المحجوزة  السجائر 
األنواع ومن الصنف الممتاز والتي 
تمت تحت اإلش��راف الفعلي لقائد 
مخبأة  كانت  الملكي  ال��درك  سرية 
داخل سيارة خفيفة  فائقة  بعناية 
من نوع بوجو حديثة الصنع تحمل 

من  سائقها  تمكن  م��زورة  صفائح 
اإلفالت من قبضة عناصر الدرك.

  كما تجدر اإلشارة أن عناصر من 
جرسيف  بمدينة  الملكي  ال����درك 
من  ال��ج��اري  الشهر  بداية  تمكنت 
السجائر  م��ن  ح��ج��ز ح��وال��ي ط��ن 

المهربة من الجزائر.

جهوية مستقلة
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قاد حميد كسكوس 
البرلماني  المستشار 
عن جهة تازة الحسيمة 
و   وجرسيف  تاونات 
رئ����ي����س ال���ج���م���اع���ة 
الحضرية لمدينة تازة 
حضرها  احتجاجات 
بعض أعضاء المكتب 
المسير لحزب الحركة 
ال���ش���ع���ب���ي���ة ب����ت����ازة 

مؤخرا  والمواطنين  
أمام المدخل الرئيسي 
ما  ت��ازة ض��د  لعمالة 
سموه  من خالل بيان 
على  الجريدة  تتوفر 
شاب   م��ا  منه  نسخة 
دورة المجلس االخيرة 
من  ك��ل��دم��ان  لجماعة 
خ��روق��ات  خاصة ما 
برفع  م��ن��ه��ا  ت��ع��ل��ق 

االخيرة  ه��ذه  اشغال 
م�����ن ط�������رف رئ���ي���س  
الجماعي  ال��م��ج��ل��س 
موافقة  دون  لكلدمان 
اعضاء المجلس وهو 
ما يعتبر خرقا للفصل 
الميثاق  م�����ن   63

الجماعي.
المحتجون   ق��ال  و 
مرارا  ط��ال��ب��وا   أنهم 

ب��ض��رورة  وض��ع حد 
للتسيب والفوضى في 
تسيير الشأن المحلي 
و  ك��ل��دم��ان   بجماعة 
يحدث  ل����م  م����ا  ه�����ذا 
واصفين  قائد المنطقة 
الذي  ب”المتستر” 
ي���غ���ض ال����ط����رف عن 
الخروقات بالمنطقة.

ه���دد  ق�����د  و  ه������ذا 

المحتجون من خالل 
كلمة ألقاها المسؤول 
الحزب  ع����ن  األول 
الوقفة  ب��م��ن��اس��ب��ة 
االحتجاجية اإلنذارية 
أم������ام ع���م���ال���ة ت����ازة  
بتنظيم أشكال مختلفة 
من االحتجاجات   اذا 
االستجابة  ت��ت��م  ل���م 

لمطالبهم.

كسكوس يقود إحتجاجات أمام عمالة تازة على التسيب بجماعة كلدمان

  يبدو أن اجلهات الوصية ببلدية تا زة 
نوم  ف��ي  تغط  الساكنة  راح��ة  ضمان  على 
ابتداء  السكان  هموم  كل  عن  بعيدة  عميق 

امل�����ت�����ت�����ال�����ي�����ة م����ن االن���ق���ط���اع���ات 
ل��ل��ك��ه��رب��اء م����رورا 
بوجود طرق أشبه 
بطرق كازخستان، 
اآلن  ال��دور  ليأتي 
على راحة السكان 
خالل الليل، حيث 
أصوات  ت��ت��ع��ال  
األفراح في مكان 
بعرض  ض��ارب��ة 
احل���ائ���ط راح���ة 
ذلك العامل الذي 
طيلة  اش���ت���غ���ل 
ليرقد  ال��ن��ه��ار 
بسالمأ او ذالك 

النهار  طيلة  ال��ذي  امل��وظ��ف 
وهو واقف على قدميه من اجل االستراحة 
ليال،لكن يبدو ان صيف تازة سيكون عصيبا 
على سكانه حيث ضجيج االبواق يبقى الى 

اوقات متأخرة من الوقت في غياب تام لكل 
االحتفال  زمن  لتحديد  االخالقية  الضوابط 
لم  التي  و  الوصية  االبواق،اجلهات  ونزع 
حترك ساكنا خالل ليالي السبت  واآلحاد 

من الشهر اجلاري  حيث نظمت
  أع���راس مع 
حفالت موسيقية  
ص��اخ��ب��ة  حولت 
الليالي  ه������دوء 
ال��������ى ص����خ����ب ال 
ي���ط���اق،م���ط���ال���ب���ة 
اليوم قبل اي وقت 
بالتدخل في حتديد 
املناسبة  االوق����ات 
االحتفال  ل���ف���ت���رة 
حتى  تقوم بدورها 
ال�����ط�����ب�����ي�����ع�����ي ف���ي 
ع��ل��ى راحة  احل��ف��اظ 
الساكنة ومتاشيا مع 

نني  ا لقو اجلاري بها العمل،ام ا
ان  دار لقمان ؟؟؟

ضجيج األعراس بعد منتصف الليل وغياب
 دور الجهات الوصية

أوزين    أوض��ح محمد 
والرياضة  ال��ش��ب��اب  وزي���ر 
ح���ل ضيفا  ح���ني  م���ؤخ���را 
دقيقة   90 ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى 
ق��ن��اة ميدي1  ف��ي  ل��إق��ن��اع 
الدولي  االحت��اد  أن  تيفي، 
يشر  لم  القدم«فيفا«،  لكرة 
اجلامعة  ق��وان��ني  أن  إل���ى 
امل��غ��رب��ي��ة ب��اط��ل��ة، وإمن���ا 
حيث  من  مالحظات  اب��دى 

املبدإ عليها.
دائما،  أوزين  وأضاف 
ب��ص��دد وضع  وزارت�����ه  أن 
استراتيجية جديدة ملالعب 
أكثر  ت���ك���ون  ك���ي  ال���ق���رب، 
العمرية  الفئات  م��ن  قربا 
وذلك  م��ن��ه��ا،  امل��س��ت��ف��ي��دة 
بعد  مجانيتها،  بتعميم 
الرياضية  الفرق  كانت  أن 
االستفادة  ف���ي  ال���راغ���ب���ة 
 200 م��اب��ني  ت���ؤدي   منها 

ساعة  كل  عن  دره��م  و250 
ونصف من اللعب. 

الشبيبة  وزي��ر  تصريح 
حبرا  ي��ب��ق��ى  وال��ري��اض��ي��ة 
أن  ك����ون  ف��ق��ط،  ورق  ع��ل��ى 
بتازة  للقرب  املالعب  أغلب 
ون��واح��ي��ه��ا -أك��ن��ول وادي 

منعا  تاهلة..- مينع  أمليل، 
بهم  الرياضة  مزاولة  كليا 
لم يكن منخرطا  إن  للعموم 
املقابة  م��ب��ل��غ  ي��دف��ع  ل��م  أو 
ال���واح���دة ال����ذي ي��ص��ل في 
غالب األحيان إلى 100درهم 

للمقابلة

أوزين »مالعب القرب 
بالمجان« لكن الواقع في 

تازة نرى العكس

تازة

منذ سنة تقريبا، وبالضبط بقاعة 
اإلجتماعات لعمالة تازة  ، أخذ عامل 
في  عاتقة  على  وع��دا  ت���ازة   إقليم 
المحلية  السلطة  حضرته  اجتماع 
التجارية،  والجمعيات  واألم��ن��ي��ة 
وال��رام��ي إل��ى وض��ع ح��د لمختلف 
التي  والتسيب  الفوضى  مظاهر 
يسببها الباعة المتجولون وأرباب 
ال��م��ق��اه��ي ج���راء اح��ت��الل��ه��م للملك 

العام...
اإلجتماع ، صفق له الكل، وقال 
البوادر  ب���دأت  وف��ع��ال  ل��ل��ه،  الحمد 
وبدأت الحمالت، لكن تبين في األخير 
أن هذه الحمالت لم تؤتي أكلها ولم 
التي كانت متوخاة  النتائج  تحقق 
آنذاك، والدليل على هذا، أن الباعة 
الذين  خ��ص��وص��ا  ال��م��ت��ج��ول��ون، 

استفادوا من محالت تجارية الزالوا 
ال��ف��وض��ى، وال زال���وا  ي��م��ارس��ون 
الساكنة  ع��ل��ى  خ���ط���را  ي��ش��ك��ل��ون 
باحتاللهم الطريق، وما يقع بالقرب 
للشباب  اإلق��ل��ي��م��ي��ة  ال��م��ن��دوب��ي��ة 
السوق  من  وبالقرب   ، والرياضة  
... الفاسي  عالل  وش��ارع  المركزي 
لدليل قاطع على ما نكتب وما نقول... 
أين هي الوعود الذي قطعها عامل 
االقليم والتي تهدف إلى تحرير الملك 
المقاهي  العام ووض��ع حد ألرب��اب 
ويمنعون  األرصفة  يحتلون  الذين 
المارة من المرور، وما يقع بشارع 
  ، ب��ن عبدالله  ف��اس ، ش���ارع ع��الل 
لصورة حية تبين فعال فشل السلطة 
المحلية في محاربة هذه المظاهر، 
المحتلين  وج��ب��روت  ق���وة  وت��ؤك��د 

يؤكدون  وللطرقات،الذين  لأرصفة 
أنه ال يمكن ألي أحد أن يوقفنا.

أين هي الوعود التي كانت تقول 

بتحرير  نقوم  سوف  صوت  بأعلى 
الساحة الموجودة بالقرب من سوق 
المركزي ) المارشي(  وتحرير ساحة 

الزرقطوني  وزنقة انوال ، كلها كانت 
مجرد وعود، تبخرت للتو وتعود ريم 
الفوضى  وتبقى  القديمة  إلعادتها 

ويبقى  والعنف،  السيبة  وتنتشر 
المواطن ساخط على الوضع الذي 

أفقده الثقة في السلطة.

القليلة  األي����ام  ف��ي  ان��ت��ش��رت 
تدعو  غريبة  ظ��اه��رة  الماضية، 
للشك والريبة، جراء انتشار حفر 
بعمق يزيد عن المترين، بالعديد 
الكائنة  الفالحية  الضيعات  من 
بدوار ترسلت  وبالقرب من سيدي 
القروية  الجماعة  بتراب  مجبر 
المناطق  ببعض  و  بودير  لباب 
بالجماعة القروية لباب مروج ...  
وحسب مصادر متطابقة  ، فإن 
األمر ال يعدو أن يتعلق بعمليات 
تتزعمها  ال��ك��ن��وز،  ع��ن  للبحث 
جنح  تستغل  منظمة  عصابات 
من  للعديد  خفية  لتتسلل  الليل 

ال����ض����ي����ع����ات 
وال����م����ن����اط����ق 
وال��������ق��������ي��������ام 
بعمليات الحفر، 
ه���ذه  أن  ك���م���ا 
ال����ع����ص����اب����ات 
نفس  وح��س��ب 
ال������م������ص������ادر، 
استغلت تهاطل 
األمطار ورطوبة 
للقيام  األرض 

كما  ب�������ذل�������ك، 
انتشار  من  المواطنون  يتخوف 
عمليات النصب والسرقة التي قد 

حيث  التسلالت،  ه��ذه  تصاحب 
ليال  ي����داوم  منهم  ال��ع��دي��د  ب���ات 

للسهر على سالمة متاعهم.

توصلت الجريدة من السيدة  
احمد  بنت  العمامري  الغالية 
بطلب نشر خبر ضياع  شهادة 
العمامري  دار  المسماة  الملكية 
ذي الرسم العقاري عدد ف 21294 

في ملكية الغالية العمامري بنت 
تازة  بمدينة  والمتواجد  احمد 
1آر  الجديد على مساحة  بدوار 
ارض  من  المتكون  سنتيار  و7 
عثر  ممن  تطلب  إذ  بناية  عليها 

عليه االتصال بإدارة الجريدة  أو 
ألهمية  نظرا  ب��األم��ر   بالمعنية 
تتوفر  للتأكيد  الملكية  إث��ب��ات 
الجريدة على تصريح بالضياع 

مسلمة للمعنية باالمر .

أين هي وعود السلطات المحلية لمدينة تازة  فيما يخص تحرير الملك العام؟

اعــالن عـن ضـياع رسـم عقـاري عصابات منظمة للبحث عن الكنوز نواحي تازة

والنقل  ال��ت��ج��ه��ي��ز  وزارة  ذك����رت 
السريع  الطريق  أن  واللوجيستيك 
الرابط بين تازة والحسيمة على طول 
فعال  ربط  توفير  كلم سيخول   145
السيار  بالطريق  الحسيمة  لمدينة 
أقاليم  مختلف  وب��ي��ن  ف���اس-وج���دة 
الجهة، وتقليص مدة السفر والسالمة 
الطرقية بين الحسيمة وتازة وضمان 
استدامة السير في جميع األوقات على 
هذا المسار. وأوضح بالغ للوزارة، أن 
أشغال هذا المشروع الذي يربط تازة 
الجهوية رقم  الطريق  بالحسيمة عبر 
2، والتي  505 والطريق الوطنية رقم 
أطلقتها الوزارة في 2010 تجري على 
المشروع  أن  إل��ى  وس��اق، مشيرا  ق��دم 
تطلب غالفا ماليا قدره 2،5 مليار درهم 

العامة  والميزانية  الوزارة  فيها  تساهم 
تساهم  حين  في  المائة،  في  ب72  للدولة 
في   28 س���ق���ف  ف����ي  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
المائة. وأضافت الوزارة أن األشغال انطلقت 

ف��������ي 
2011 في الشطرين الرابطين 
بين آيت يوسف أو علي وبني بوعياش على 
طول 16،5 كلم بتكلفة 226 مليون درهم وفي 
الشطر الذي يربط تازة بجبارنة على طول 

787 مليون درهم.كما  35 كلم بتكلفة 
أوضحت أن وتيرة إنجاز هذا المشروع 
صفقات  بإعطاء   2014 في  تسارعت 
تربط  التي  ال��ث��الث  المقاطع  إن��ج��از 
كلم   25 ط��ول  على  بأكنول  جبارنة 
وأكنول  دره��م،  مليون   340 بتكلفة 
بتكلفة  كلم   36 طول  على  بكاسيطا 
بوعياش  وبني  دره��م  مليون   600
بنكور على طول 18 كلم بتكلفة 280 
مليون درهم، في حين سيتم إطالق 
نكور  بين  ال��راب��ط  األخ��ي��ر  الشطر 
وكاسيطا على طول 18 كلم بمجرد 
استكمال الدراسات.وأبرز المصدر 
ذاته أنه تم إعداد جميع اإلجراءات 
التقنية لضمان استدامة هذا الطريق 
السريع الذي يخترق الريف ومقدمة الريف، 
مضيفا أنه يرتقب إنجاز 47 جسرا جديدا 
وجسرا طويال واحدا على هذا المسار، إلى 
الدعم  لحيطان  الفنية  األش��غ��ال  ج��ان��ب 

والمنشآت المائية.

المقابر هي آخر محطة يحل بها اإلنسان ليرقد فيها في انتظار 
بعثه ليعرف مصيره حسب سجله وأعماله في الحياة الدنيا... 
وألنها المحطة النهائية والالعودة و لآلستدراك.. فإن الشعوب 
الجمالية  حيث  من  خاصة  عناية  للقبور  تعطي  أن  اخ��ت��ارت 
والنظافة وتجعل لها ممرات جميلة مزهوة باألعشاب المخضرة 
وبشتى أنواع الزهور، وباألضواء الناصعة ليال ،حتى أنه قد 
يتخذ من مثل هذه القبور ..غرضين أوال: اعتبار اإلنسان المدفون 
من  بالزوار  يليق  الثرى يستحق فضاء ومحيطا جذابا  تحت 
و  الروحية  الناحية  من  ثانيا:   واألحباب   األصدقاء  األق��ارب 
الدينية يكون القبر بالمواصفات الشرعية ويكفي التراب وبعض 
األحجار عل�����ى الجنبات لكن شريطة أن يتوفر التناسق والترتيب 
وترقيم للمرات والمسالك حتى اليتيه الزائر ويعيش إضافة إلى 

عناء الحرمان واأللم عناء البحث كلما هم بالزيارة.
   أما حال المقابر بمدينة تازة فطالها اإلهمال، ففي بعض 
دورات المجلس الحضري لمدينة تازة   تقرر تخصيص حصة 
مالية إلصالح قبور المدينة وخصوصا المداخل...لكن الشيء 
حيث  من  النصارى  مقابر  إلى  النظر  نعشق  أننا  الشك  يذكر. 
رونقها ونظافتها.. فأين نحن وأين المسؤولون والمحسنون؟؟؟؟ 
!! في الحقيقة  ننتظر الجمعيات الفاعلة أن تسارع إلى أخذى 

المبادرة ألن اإلرادة والعزيمة والغيرة هي األساس..

 قضت الغرفة اإلستئنافية بمحكمة اإلستئناف بتازة، في حق أفراد 
عصابة سَطت السنة الفارطة على محل تجاري لإتصاالت بحي وريدة، 
بتأييد الحكم مع تخفيض العقوبة من السجن لثماني سنوات إلى الحبس 
لسنتين نافذة في حق عنصرين و الحبس لثالث سنوات للفاعل األساسي 
بالقضية التي تعود تفاصيلها إلى شهر بناير من السنة الفارطة، حيث 
تم اعتقال ثالث متهمين بكسر و سرقة بعض محتويات محل تجاري 
لالتصاالت إضافة إلى مبلغ مالي )..( حيث قضت إستئنافية تازة آنذاك 
بالسجن لثماني سنوات لكل من المتهمين الثالث و ذلك بعد مؤاخذتهم 

بالمنسوب إليهم.
<   م.حارص

 مقابرنا ومقابرهم

نظمت المندوبية اإلقليمية للشؤون 
لفائدة  طبية  حملة  بتازة،  اإلسالمية 
القيمين الدينيين بباشوية مدينة تازة 
لدائرة  التابعة  المحلية  والجماعات 
تازة المجاورة لها، بتنسيق مع جمعية 
األمل لداء السكري والضغط الدموي 
في إط��ار ال��وح��دة اإلداري���ة لمؤسسة 
باألعمال  للنهوض  ال��س��ادس  محمد 
وذلك  الدينيين،  للقيمين  االجتماعية 
يومه الثالثاء 22 أبريل 2014 بمسجد 
 08 الساعة  من  بداية  بتازة،  التقوى 
صباحا، وقد كان برنامج اللقاء-الذي 
حضره مايزيد عن 400 قيم ديني- على 

الشكل التالي:
• افتتح اللقاء بآيات بينات من الذكر 
الحكيم، تالها أحد القيمين الدينيين.
كلمة المندوب اإلقليمي للشؤون   •
اإلسالمية بتازة بصفته رئيسا للوحدة 
محمد  لمؤسسة  اإلقليمية  اإلداري����ة 
السادس للنهوض باألعمال االجتماعية 

أحمد   - ب��ت��ازة  ال��دي��ن��ي��ي��ن  للقيمين 
بالقيمين  ف��ي��ه��ا  رح���ب   - ال��ج��ن��ات��ي 
أخير  بأنهم  إي��اه��م  م��ذك��را  الدينيين 
به  يقومون  ال��ذي  للدور  نظرا  الناس 
ال��ل��ه مما بوأهم  ب��ي��وت  وه��و خ��دم��ة 
المكانة الالئقة التي يحضون بها  في 
المجتمع بكل فئاته احتراما وتقديرا 
المؤسسة  أن  إل��ى  ليخلص  وعناية، 
ج���اءت ل��ت��ك��رس ذل���ك االه��ت��م��ام وتلك 
الرعاية والعناية، مذكرا بأن هذا العمل 
الذي تنظمه الوحدة اإلدارية اإلقليمية 
للمؤسسة بتازة يأتي في هذا السياق 
الله  ب���إذن  أخ���رى  أع��م��ال  وستتلوها 
نعمة  الصحة  أن  إلى  مشيرا  تعالى، 
عظيمة يجب الحفاظ عليها وخير ما 
داعيا  ال��وق��اي��ة،  ه��و  ب��ه  القيام  يجب 

الجميع االنخراط في هذه العملية.
بالشكر  ت��ق��دم  كلمته  ن��ه��اي��ة  وف���ي 
لداء  األم���ل  جمعية  لرئيس  ال��ج��زي��ل 
وجميع  ال��دم��وي  والضغط  السكري 

أطرها على مساهمتهم في هذا العمل 
الخيري اإلحساني.

لداء  األم���ل  جمعية  رئ��ي��س  كلمة   •
السكري والضغط الدموي شكر فيها 
المندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية 
ب��ص��ف��ت��ه رئ��ي��س��ا ل��ل��وح��دة اإلداري�����ة 
للمؤسسة ، وجميع أعضائها على ما 
تقوم به من أعمال اجتماعية لهذه الفئة 
الخاصة من المجتمع، مشيرا إلى أن 
الجمعية رهن إشارة الوحدة اإلدارية 
السادس  محمد  لمؤسسة  اإلقليمية 
بتازة في مثل هذه األعمال، وقد قدم في 
النصائح  من  مجموعة  كلمته  نهاية 

الصحية للقيمين الدينيين.
• بعد أن تم الكشف لجميع القيمين 
الدينيين تبين أن الكثير منهم مصاب 
وهم  الدموي  والضغط  السكري  بداء 
على غير علم ال سيما كبار السن، ولقد 
لهؤالء  النصائح  من  مجموعة  قدمت 

حتى ال تتضاعف حالتهم .

حمـلة طـبية لـفائدة القيمـين الدينـيين

تسارع وتيرة إنجاز الطريق السريع تازة-الحسيمة في سنة 2014

المندوب الجهوي للسياحة بفاس:

تراجع عدد السياح الوافدين على مدينة تازة بنسبة 14.6 في المائة
الجهوي  ال���م���ن���دوب  ق�����ال 
للسياحة بفاس، يوسف التدالوي 
حبيبي، إن عدد السياح الوافدين 
على تازة برسم سنة 2013 بلغ 
22 ألف و73 سائحا، أي بتراجع 
بالمقارنة  بالمائة  ب�14،6  يقدر 

مع سنة 2012.
وأضاف التدالوي، في عرض 
بتازة  السياحي  القطاع  حول 
المجلس  أع��ض��اء  أم���ام  ق��دم��ه 
اإلقليمي لتازة في دورته العادية 
عدد  أن  الماضي،  مايو  لشهر 
خالل  سجلت  التي  المبيتات 
نفس الفترة بلغت 28 ألف و182 
يقدر  بتراجع  أي  مبيت،  ليلة 
بنسبة 13،28 بالمائة مقارنة مع 
سنة 2012، مشيرا إلى أن نسبة 
ملء المؤسسات اإليوائية بتازة 
خالل سنة 2013 بلغت 13،42 

بالمائة.
وبخصوص الطاقة اإليوائية 
ال��ح��ال��ي��ة ب��إق��ل��ي��م ت������ازة، أكد 
المندوب الجهوي للسياحة أن 
اإليوائية  المؤسسات  مجموع 
سياحية  م��ؤس��س��ة   15 بلغت 
تقدر  إي��وائ��ي��ة  بطاقة  مصنفة 
ب478 سريرا، إضافة إلى خمس 
مؤسسات إيوائية أخرى توجد 
مالي  بغالف  اإلنجاز  طور  في 

يناهز 25،5 مليون درهم.
ومن أجل تفعيل رؤية 2020، 
التوقيع  تم  بأنه  التدالوي  ذكر 
على اتفاقية إطار خاصة بجهة 
تازة-الحسيمة-تاونات، في 20 

بهدف   ،2013 ش��ت��ن��ب��ر 
تعزيز البعد الجهوي في 
السياحي  ال����م����ج����ال 
والتركيز على المنتوجات 
الثقافية  ال��س��ي��اح��ي��ة 
والطبيعية كرهان أساسي 
االستثمار  ل��ت��ش��ج��ي��ع 
واستكشاف  السياحي 
وجهات جديدة للسياحة 

بالجهة.
أن  إل���������ى  وأش�������������ار 
السياحية  ال��م��ش��اري��ع 
ال���م���ق���ت���رح���ة ف����ي إط����ار 
التعاقدي  ال���ب���رن���ام���ج 
إطار  )اتفاقية  الجهوي 
تازة-الحسيمة- جهة 
المخصصة  ت����اون����ات( 
إلق��ل��ي��م ت�����ازة ت��ب��ل��غ 14 
مالية  بقيمة  م��ش��روع��ا 
تصل إلى 507،8 مليون 
درهم، مشيرا إلى أن هذه 
المهيكلة  ال���م���ش���اري���ع 

والمندمجة ستعمل على تنشيط 
خالل  م��ن  السياحية  ال��ح��رك��ة 
تقديم أفضل العروض السياحية 
المساهمة  وبالتالي  لزبنائها، 
الشاملة  التنمية  تحقيق  ف��ي 

باإلقليم.
المشاريع  ه����ذه  وت��ت��ج��ل��ى 
المقترحة، حسب التدالوي، في 
تجهيز وتدبير فضاء االستقبال 
مليون   6،8( ب��ت��ازة  السياحي 
إيكولوجي  فندق  وبناء  درهم( 
)8 ماليين درهم( وتثمين وتربية 

األسماك )مليون درهم( وإحداث 
السياحي  لالستجمام  فضاء 
إلى  باإلضافة  دره��م(،  )مليون 
خلق مركز للمنتوجات المحلية 
ومنتوجات الصناعة التقليدية 
)مليوني درهم( وإحداث ملجأ 
مليون   12( ب���ت���ازة  )ب����ان����دا( 

درهم(.
كما تتمثل هذه المشاريع في 
بناء مركز موضوعاتي – متحف 
ومدار  دره��م(  )مليون   – بيئي 
موضوعاتي لمنتزه تازكا )مليون 
دره���م( وخ��ل��ق ع��رض لإيواء 

يتمحور حول التنمية القروية 
بتازة )3 ماليين درهم(، باإلضافة 
إلى إعادة ترميم مغارة فريواطو 
)6 ماليين درهم( وتنظيم مغارة 
الشيكر وشعرا وتخوباي )18 
مدار  وإح����داث  دره���م(  مليون 
التنقيب  ع��ل��م  م��ب��ادئ  لتلقين 
نادي  وإح��داث  دره��م(  )مليون 
 330( ب��ودي��ر  ب��ب��اب  “بالدي” 
م��ل��ي��ون دره����م( وم����دار ثقافي 
مليون   117( العتيقة  للمدينة 

درهم(.
< و.م.ع

< عبد اإلله بسكمار

 نظم المئات من رجال ونساء التعليم الثانوي التأهيلي العاملين  بإقليم تازة 
وقفة احتجاجية في بهو الثانوية التأهيلية علي بن بري صباح يوم 23 يونيو الحالي 
قبل مباشرة عملية مداوالت البكالوريا ، وذلك بعد تعرض األستاذين : عبد الرحيم 
الفزازي وعبد السالم النفيسي  العتدائين شمال العنف الجسدي واللفظي من 
طرف تالميذ غشاشين أثناء قيامهما بواجب حراسة  االختبارين الوطني والجهوي 
للبكالوريا بكل من ثانويتي العرفان وسدي عزوز ،...الشيء الذي نشأ عنه ضرر 
بليغ لحق بالمعنيين ... دفعهما لتقديم شكاية في الموضوع ... وكانت أستاذتان 
قد تعرضتا لعنف مماثل خالل حراسة االمتحان الجهوي الموحد للثالثة إعدادي 
بثانوية عبد الكريم الخطابي...وجاء في بيان استنكاري عممته كل من المكاتب 
اإلقليمية للنقابات التعليمية الثالث بتازة  : ن و ت ) ف- د – ش ( ون و ت ) ك 
– د – ش ( و ج و ت ) التوجه الديمقراطي (التأكيد على  تضامنها الالمشروط 
مع  كافة األساتذة المعتدى عليهم واستنكارها لسلوك اإلدارة المتمثل في عدم 
إخبار النيابة والسلطات المحلية فور وقوع االعتداءات ، كما سجلت في نفس 
البيان ما اعتبرته موقفا سلبيا للجهات المسؤولة أمام مشاعر االستياء المتنامية 
في صفوف األساتذة المكلفين بالحراسة بسبب التهديدات التي بدأت تخرج إلى 
حيز التنفيذ ، مستغربة اإلعفاء غير المبرر لمجموعة من األساتذة واألستاذات 
من مهام الحراسة في الوقت الذي يجب أن تسخر جميع اإلمكانات البشرية 
باإلقليم إلنجاح هذا االستحقاق الوطني الهام  وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع 
: أساتذة حراسة ومترشحين على حد سواء .وطالب البيان بفتح نقاش جدي 
ومسؤول وإشراك فعلي لمجالس التدبير حول الصيغ المقترحة في المادة 36 
تنظيم  دفتر مساطر  بشأن   2014 ماي   6 في  الصادر  ال���وزاري   المقرر  من 
امتحانات البكالوريا كما نص نفس البيان على إمكانية وضع أجهزة التشويش 
في كل مراكز االمتحانات وحجب األنترنيت في كل المناطق القريبة طيلة الفترة 
المعنية . وضرورة تفعيل التنسيق مع السلطات الترابية واألمنية ، لتوفير األمن 
بمداخل ومحيط مراكز االمتحان ، وحماية األطر التي تسهر على الحراسة ، 
االمتحانات  المساس بمصداقية  التي من شأنها  السلوكات  والتصدي لجميع 
اإلشهادية ورد االعتبار للمعتدى عليهم مع اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإعادة الهيبة 
لنساء ورجال التعليم وردع كل من سولت له نفسه المساس بكرامة الشغيلة 
التعليمية ، كما طالب البيان النيابة بالتدخل كطرف في الدعوى دفاعا عن األستاذين 

المعتدى عليهما واللذين قدما شكاية إلى المصالح المختصة...

وقفة ألساتذة الثانوي التأهيلي 
بتازة احتجاجا على تنامي 

االعتداءات أثناء االمتحانات

قضايا المجتمعالحدث التازي
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ع��ي��ش م��دي��ن��ة ت���ازة ع��ل��ى إي��ق��اع تدبير 
ليل  ومشاكلها  اإلداري��ة  النشغاالتها  يومي 
نهار بسياسة »البريكوالج« وإن كان بعض 
لوحدهم  يصارعون  احلسنة  النوايا  ذوو 
طواحني بعض املشاكل وعقليات تدبير بائدة 
بترسبات بيروقراطية جامدة وما إعفاءات 
االخيرة بعمالة تازة إال دليل قاطع أن هناك 
اختالالت داخل الدار وإن كان بعض رؤساء 
يعد  ولم  استأسدوا  قد  واألقسام  املصالح 
الوالءات  نتيجة  ترويضهم  على  قادرا  أحد 

وتبادل املصالح.
م��رة س��اب��ق��ة، بأن  ف��ي  سبق أن أش��رن��ا 
اإلقليم فقد بوصلته بعد تعيني عامل وباشا 
جديدين على اإلقليم وما سبقهما من حركة 
هّمت بعض قياد ملحقات إدارية ومع ضخ 
بتازة،  السلطة  بهرم  اجلديدة  الدماء  هذه 
ومشاكل  تخبو  الساكنة  ان��ت��ظ��ارات  ب��دأت 
وأصبح  وت��ت��ورم  وتتكاثر  تتعاظم  املدينة 
مت  بعدما  اجلميع  على  مستعصيا  حلها 
املعالم،  واضحة  عمل  خطة  على  اإلج��ه��از 
اإلداري���ة  امللحقات  رؤس���اء  بعض  جت��د  إذ 
باملدينة  بعينها  مقاهي  كراسي  اليبرحون 
ومحركات  الرسمية  العمل  أوق���ات  داخ���ل 
»اخلاوي«  ال����دوران  ع��ن  الت��ك��ف  سياراتهم 
أو  رق��ي��ب  دون  ش���اؤوا  أينما  ويركنونها 
أجل  م��ن  مكاتبهم  إل��ى  ي��دخ��ل��ون  حسيب، 
ال��ت��وق��ي��ع ف��ق��ط وي��ت��رك��ون امل��واط��ن��ني في 
مواجهة مباشرة مع موظفني بسطاء ال حول 
لهم وال قوة، وما تهجم وصفع زوجة قائد 
مؤسسات  بإحدى  إداري  إلط��ار  وتهديدها 
ال  أن  قاطع  دليل  إال  اخلصوصي  التعليم 
اإلستهتار  ل��ه��ذا  ح��د  وض��ع  بإمكانه  أح��د 

باملسؤولية! 
العامة  املفتشية  م��ن  ال��ق��ادم  فالعامل 
علمنا-  -حسب  ي��زر  ل��م  الداخلية  ل���وزارة 
للوقوف  مباغت  بشكل  إداري���ة  ملحقة  أي��ة 
يعانيها  التي  واملشاكل  عملها  طبيعة  على 
املواطن مع الوثائق اإلدارية بها أو شكايات 
العشوائي  ال��ب��ن��اء  م��ح��ارب��ة  أو  امل��واط��ن��ني 
للسقيفات ببعض واجهات املقاهي واملتاجر 

قرار   تنفيذ  أو  املدينة  التي تخدش جمالية 
إغالق بعض احملالت غير املرخصة و التي 
يتهرب رجال السلطة بتازة من تنفيذها أو 
عرقلة خروج بعض جلنها لغرض ما....إلخ 
و ما على عامل اإلقليم سوى اإلطالع على 
الشكايات الواردة على عمالة وباشوية تازة 
والذي  بتازة  يقع  ما  كل  من  بنفسه  ليتأكد 
يعرفه الداني والقاصي، فالشواهد اإلدارية 
القانونية  اإلج��ت��ه��ادات  نتيجة  ت��س��ل��م  ال 

املغلفة لبعضهم كشواهد عدم العمل.
عقلية  زال رهني  ما  اإلقليم رمبا  فعامل 
وأصبح  ذهنه  في  ترسخت  التي  التفتيش 
املضطلع  وه���و  مل��ام��ا  إال  م��ك��ت��ب��ه  الي���ب���رح 
باملفتشية  عمله  بحكم  اإلقليم  ملفات  على 
وفق  ننتظر حت��رك��ه  ك��ن��ا  س��اب��ق��ا،  ال��ع��ام��ة 
وتتبع  مبراقبة  له  املوكولة  االختصاصات 
إمرته  حتت  هم  الذين  السلطة  رج��ال  عمل 
كل حسب إدارته الترابية عوض ترك احلبل 
على الغارب، إذ مازال منذ تعيينه لم يعقد 
اجتماعا مع األحزاب السياسية والنقابات 
أو  امل��دن��ي  املجتمع  ف��ع��ال��ي��ات  أو  احمل��ل��ي��ة 
أو  العقاريني  أواملنعشني  املستثمرين  مع 
على  للتعرف  طريق  خارطة  لوضع  التجار 
مجاالت  تعرقل  التي  واملشاكل  الصعوبات 
وس��ب��ل ال��ن��ه��وض ب��ت��ازة واإلق��ل��ي��م ووضع 
ع��ل��ى سكتها  ال��ت��ن��م��ي��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة  ق���اط���رة 
ال��ص��ح��ي��ح��ة ح��ي��ث اك��ت��ف��ى ب��ل��ق��اء رؤس���اء 
ومكاتب اجلماعات احمللية الذين هم أصال 
موجودون حتت وصاية وزارة الداخلية....

او تعرف على البرامج املتعثرة بها دون 
أن يخرج ذلك للعلن حيث ظل كل هذا رهني 
إقليمها  يعيش  التي  اإلقليم  عمالة  ردهات 
نتيجة  القلبية  السكتة  وتتهدده  تاما  شلال 
من  نحن  فأين  القرب،  سلطة  مفهوم  غياب 
وسياسة  العامة  احلياة  تخليق  ش��ع��ارات 
القرب واملفهوم اجلديد للسلطة الذي كرسه 
من  أكثر  في  البالد  عاهل  إشاراته  وأعطى 
املتجولون  ال��ب��اع��ة  استبد  لقد  م��ن��اس��ب��ة!! 
محيط  وحولوا  املدينة  بشوارع  والفراشة 
واملستشفى  وث��ان��وي��ات  وم���دارس  إدارات 

عشوائية  أس���واق  إل��ى  واألب��ن��اك  اإلقليمي 
بشكل  وعرقلت  للنفايات  وم��ط��ارح  دائ��م��ة 
وهو  باملدينة  واجل��والن  السير  كبير حركة 
تازة  حضرية  مجلس  صراع  عنه  تفجر  ما 
مع رجال السلطة ببعض امللحقات اإلدارية 
خصوصا بامللحقة اخلامسة لرفضها تنفيذ 
م���ق���ررات امل��ج��ل��س مم��ا ح���ذا ب��ه��ذا األخير 
دورة  أع��م��ال  ج���دول  ف��ي  كنقطة  إدراج���ه���ا 

أبريل األخيرة. 
فسوق اجلملة للسمك مشاكله ال حتصى 
مداخيله  والفواكه  تعد وسوق اخلضر  وال 
واألفرنة  واملخازن  التهريب  نتيجة  تهاوت 
العشوائية للخضر و الفواكه التي تستعمل 
»الكاربيل«  ك�  ومحظورة  خطرة  مواد  فيها 

مكانه  ي��راوح  م��ازال  نفايات  مطرح  وهناك 
والتطهيرالسائل املواطنون يؤدون فوترته 
التصفية  م��ح��ط��ة  وج����ود  دون  ب��امل��الي��ني 
والتطهير التي لن تخرج إلى حيز الوجود 
عمومية  إن����ارة  و   !!!  2023 س��ن��ة  ف��ي  إال 
ومعامل  آلخ��ر  حني  من  األعطاب  تتقاذفها 
شردت عماال ومصالح خارجية بها مشاكل 
طريق  ...وح����ال  وتعليم  صحة  م��ن  تعد  ال 
عار  وصمة  أصبح  للمدينة  الغربي  املدخل 
على جبني مجلس املدينة ومديرية التجهيز 
يتفرجون  واملسؤولون  يقع  هذا  كل  بتازة. 
الهاوية  نحو  تسير  منكوبة  مدينة  على 

وتنتظر إعالنا رسميا بإفالسها. 
< خليل بورمطان
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بمناسبة اليوم الوطني 
 23 الذكرى  ، و  للمسرح 
ل��ل��رس��ال��ة ال��م��غ��ف��ور له 
إلى  ال���ث���ان���ي  ال���ح���س���ن 
المناظرة الوطنية للمسرح 
لطيفة  جمعية  نظمت   ،
للتربية والثقافة و التنمية 
االجتماعيةمؤخرا  بفضاء 
بتازة  المقاومة  متحف 
العليا . حفال بالمناسبة 
ت��م��ت ف��ي��ه ت���الوة رسالة 
اليوم الوطني للمسرح و 
شيخ  ك���ت���ب���ه���ا  ال�����ت�����ي 
المسرحيين بتازة الفنان 
هو  و   ، بلهيسي  محمد 
تنوي  ال������ذي  ال��ت��ق��ل��ي��د 
الجمعية ترسيخه سنويا 

العالمي  اليوم  رسالة  غرار  على 
تم  ذلك  إلى  باإلضافة   ، للمسرح 
القدير  الفنان  تكريم  بالمناسبة 
يوسف لوطاطي الذي قدم خدمات 
جليلة للفن فاتحة الحيمر و الفنان 
محمد بلهيسي شهاداتهم في حق 
على  أجمعوا  به حيث  المحتفى 
أخالقه النبيلة و تواضعه الدائم 
و حرفيته العالية . و في األخير 
تم تقديم هدايا تذكارية إلى الفنان 
يوسف لوطاطي ، و تجدر اإلشارة 
محمد  المتميز  ال��ف��ن��ان  أن  إل��ى 
فقرات  بتنشيط  ق���ام   بلخضير 
اللقاء .المسرحي على مدى أربعين 
سنة . و قد ألقى كل من الفنان نور 

الدين بنكيران و الفنانة 
< كريمة الغوالي

 عقد الفرع الجهوي للنقابة الوطنية 
تاونات  الحسيمة  ت��ازة  بجهة  للتعليم 
مكتبه  لتجديد  عاما  جمعا  وجرسيف 
يونيو   15 األح���د  ي���وم  وذل���ك  المسير 
الجاري بثانوية القاضي عياض بمدينة 

تازة
وبعد قراءة التقريرين المالي واألدبي 

والمصادقة عليهما باإلجماع تم تشكيل 
المكتب المسير الجديد الذي جاء على 

الشكل التالي :  
الكاتب : عبدالعزيز اعبيزة

النائب األول: منير النجاري
األمين : حميد السعودي

النائب األول : حكيم روشحي

النائب الثاني: عبدالرحمان بوليف
المستشارون : 

العراف  - عمر  المصباحي    هيشام 
- ياسين لعمارتي-محمد أزغاي - يحيى 
السويدي- الوازنة الشادلي-  وداد لصفر  

- غزالن والحاج - مليكة الشادلي.

جمعية لطيفة تحتفل باليوم الوطني للمسرح و تكرم الفنان يوسف لوطاطي المكتب الجديد لودادية 
البحرة يرث حمال ثقيال 

من المشاكل

انعقد مؤخرا بحي السالم الجمع العام العادي 
لتجديد المكتب المسير لودادية البحرة – حي 
السالم، وبعد تالوة التقريرين األدبي والمالي 
أعضاء  سبعة  من  الئحة  العام  الجمع  انتخب 
الشكل  على  بينهم  ما  في  المهام  فرقوا  الذين 

التالي:
- ال����رئ�������ي���س   : سعيد الخي���اري

- ن��������ائب الرئيس : محم���د النبي����ة
- الكاتب الع���������ام : يوسف مك�����وار

- نائب الكاتب العام : نور الدين قرطيط
- أمين الم����������ال :  محمد بن الصغير

- نائب أمين الم���ال: كم�ال زك������روم
- مس����تش����������ار: محمد البوع��زاوي

تجديد مكتب المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم )ف د ش (

تازة: الشبيبة االستقاللية تؤسس فروعا جديدة بأجدير و المدينة

معرض تشكيلي لتالميذ الثانويتين اإلعداديتين : عالل 
الفاسي واإلمام مالك بتازة

تازة مدينة تسير نحو الهاوية وتنتظر إعالنًا رسميًا بإفالسها 

النيابة  م����ن  ب���دع���م 
اإلقليمية لوزارة التربية 
مع  وبتنسيق  الوطنية 
جمعية أجيال فريواطو 
للفنون التشكيلية تنظم 
الفاسي  ع��الل  إع��دادي��ة 
وإع���دادي���ة اإلم����ام مالك 
معرضا تشكيليا أبدعته 
ل����وح����ات����ه ن���خ���ب���ة  من 
والتالميذ  ال��ت��ل��م��ي��ذات 
ت��ح��ت ش���ع���ار » إب����داع 
وتواصل« بفضاء الخزانة 
الوسائطية عالل بن عبد 
الممتدة  الفترة  في  الله 
بين 20 ماي 2014 إلى 

غاية 30 منه. 
بتأطير  ق���ام  وق���د     
النشاط  ه����ذا  ورش�����ات 
وإخراجه  المميز  الفني 
إلى منطقة النور كل من 
التشكيليين  الفنانين 
وصالح  قنيبو  م��ح��م��د 
الطيبي الذين وفقا بشكل 
كبير في اكتشاف طاقات 
فنية هائلة رغم يفاعتها 
قادمة  مبدعة  ...إرادات 
استطاعت بعشقها للفن 
أن ترسم لنا أمال واعدا 
وحلما جميال يبعثنا على 
مستقبل مشرق يسهم في 

الفنية  ال��س��اح��ة  إث����راء 
بهذه المدينة.

  فبمجرد اطالعنا على 
المبدعين  ه��ؤالء  أعمال 
الموهوبين اكتشفنا أفقا 
الدهشة  ي��ث��ي��ر  ج���دي���دا 
واألم�������������ل م�������ن خ�����الل 
اللونية  اإلم����ك����ان����ات 
العالية  وال����خ����ط����ي����ة 
واألساليب  والتقنيات 
ال��رائ��ع��ة ال��ت��ي ت��ؤه��ل - 
البراعم  ه���ذه   – حتما 
المبدعة التي عبرت عن 
ق����درات����ه����ا اإلب����داع����ي����ة 
للصعود إلى سماء المجد 

الجمالي المضيء إن هي 
وجدت من يدعمها وينير 
حلمها  ويتبنى  طريقها 
إل����ى حيث  وي��وج��ه��ه��ا 

ترغب وتشاء.
وال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن 
مجمل هذه األعمال التي 
العاشقون  ه���ؤالء  ب���رع 
تقليدها بميزة  للفن في 
مستحسن  - إن لم نقل 
المقاييس  ب���ح���س���ن 
الصباغية  وال���ق���واع���د 
إما  تعود  المشترطة-  
إلى فنانين عالميين مثل 
وفن  ماتيس  بيكاسو، 

فنانين  إل��ى  أو  ك��وخ، 
مغاربة كأحمد قريفلة، 
فاطنة البكوري ومحمد 
لمليحي ...ولعل ملصق 
الفنية  التظاهرة  هذه 
من  ي��ش��ك��ل  الجميلة 
إب��داع��ات ه��ذا الجيل 
القادم منمنمة وأيقونة 
بديعتي الجمال...إنه 
الفن في أسمى  فعل 
تعطي  ال���ت���ي  ق��ي��م��ه 
معنى للوجود وتمأ 
حياته فكرا ومعرفة 

راقيين.
< محـمـد شهيــد

»ملتزمون  ش���ع���ار  ت��ح��ت 
انعقد   « ال��ب��ن��اء  بالتغييرو 
حزب  مفتشية  بمقر  م��ؤخ��را 
االستقالل جمع عام لمواصلة 
االستقاللية  الشبيبة  هيكلة 

على مستوى إقليم تازة .
الجمع العام الذي حضره  
على  ال�����ح�����زب  م���ن���اض���ل���وا 
المستوى اإلقليمي أسفر عن 
تأسيسي فروع كل من  أجدير 
والمسيرة بتازة المدينة وفرع 

القدس  وفرع  الجديدة   تازة 
الشكل  ع��ل��ى  ج����اءت  وال��ت��ي 

التالي :
فرع أجدير:

الكاتب: علي أقنوش
نائبه: ياسين الزياني

ال����م����ق����رر: ع���ب���د ال���س���الم 
أشبوق

نائبه: سليم أقنوش
األمين محمد بوزلماط

نائبه جواد بوطاهر

المستشارون: بدر العربي  
و صالح الدين لبيض و و ليد 

أقنوش
ف������رع ال���م���س���ي���رة  ت�����ازة 

المدينة
الكاتب :عبد الحكيم سعيد 

اليعكوبي
نائبه : أمين الحمومي

المقررة: رشيدة بندراعو
نائبها سفيان الصنهاجي

األم������ي������ن: ن�������ور ال����دي����ن 

العموري     
نائبه  : لبنى بندراعو

مستشار : حميد الغافور
فرع  تازة الجديدة

الكاتبة :نوال الرحموني
نائبها :منعم األزهر

المقرر: حسن الفتوحي
األمين :شحاد عمر

نائبه: نور الدين لغمام
مستشار: حسن الطواش

 ف�������رع ال������ق������دس   ت������ازة 

المدينة
الكاتب رشيد االبيض

فاطمة  ش���ل���ي���ق  ن���ائ���ب���ه: 
الزهراء

المقرر: فؤاد الدامي
نائبه: عبد الحليم حموش

اللطيف  ع���ب���د  األم�����ي�����ن 
الخريطي

نائبه: رضوان بنحدو
م������س������ت������ش������ار: م���ح���م���د 

الحسايني

مؤسسة الفالح للتعليم الخصوصي من محاربة التدخين إلى األبواب المفتوحة
للتعليم  الفالح  مؤسسة  نظمت 
البلدي  ب���امل���ل���ع���ب  اخل���ص���وص���ي 
مبدينة تازة صبيحة تربوية حافلة 
تربوية  ف��ع��ال��ي��ات  ع����دة  ب��ح��ض��ور 
واألطر  وتالميذية  وشبابية  وطبية 
باملؤسسة  واإلداري�������ة  ال��ت��رب��وب��ة 
وأولياء  وآب����اء  أم��ه��ات  وج��م��ع��ي��ة 
ومجموعة  وال��ت��الم��ي��ذ  ال��ت��ل��م��ي��ذات 
ال��ت��رب��وي��ني وشركاء  ال��ف��اع��ل��ني  م��ن 
مشروع  على  املشتغلني  املؤسسة 
محاربة التدخني كما شارك في هذه 
مؤسسة  نظمتها  ال��ت��ي  التظاهرة 
بعض  اخلصوصي  للتعليم  الفالح 
من  ال��ع��م��وم��ي  التعليم  ن��ؤس��س��ات 
بينها مدرسة الصفصاف – مدرسة 
م��ج��م��وع��ة م����دارس  ب��ن��ي م��ري��ن – 
النرجس  م����درس����ة   – اج���ع���ون���ة 
إلى فعاليات من املجتمع  باإلضافة 
التضامن  جمعية  تتقدمها  امل��دن��ي 
االحتياجات  ذوي  ل���أش���خ���اص 
اخلاصة بتازة، جمعية آباء وأمهات 
االحتياجات  ذوي  األش����خ����اص 
اخل���اص���ة ب����ت����ازة، ج��م��ع��ي��ة األم���ل 
ألقيت  ح��ي��ث   ، وال��ب��ي��ئ��ة  ل��ل��ري��اض��ة 
التركيز  مت  كلمة  احلفل  ب��داي��ة  ف��ي 
حتسيس  أهمية  على  خاللها  م��ن 

والتالميذ   التلميذات 
التظاهرة  ه����ذه  ت��خ��ل��ل��ت  ك��م��ا 
النائب  حضرها  التي  التحسيسية 

الوطنية  التربية  ل��وزارة  اإلقليمي 
مزيان  ج��م��ال  امل��ه��ن��ي  وال��ت��ك��وي��ن 
بالنيابة  ال��ت��رب��وي��ة  األط���ر  وب��ع��ض 
بالنظر إلى أهمية التظاهرة وأهمية 
املؤسسة املشرفة  حيث ألقى بهذه 
املناسة كلمة معبرة في حق إداريي 
فقرات  ال����ف����الح  م���ؤس���س���ة  وأط������ر 
ورياضية  وثقافية  وفنية  ترفيهية 
كرة  في  مقابلة  نهاية  أجريت  حيث 
النرجس  القدم بني فريقي مؤسسة 

مؤسسة  وفريق  العمومي  للتعليم 
اخلصوصي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال����ف����الح 
لفريق  مستحق  ف���وز  ع��ن  أس��ف��رت 
للتعليم  ال��ف��الح  م��ؤس��س��ة  ت��الم��ي��ذ 
مقابل  أه��داف  خمسة  اخلصوصي 
العاملي  ال��ب��ط��ل  أحت���ف  ه��ف��ني.ك��م��ا 
إدري����س ك����وراد ل��وح��ات ف��ن��ي��ة في 

رياضة التحدي،
كما شارك أمهات وآباء تلميذات 
هذا  ف��ي  ال��ف��الح  مؤسسة  وتالميذ 

من  التحسيسي  ال��ت��رب��وي  ال��ع��رس 
البلدي  بامللعب  تنظيم سباق  خالل 
مل��دي��ن��ة ت���ازة ت���وج ب��ت��وزي��ع جوائز 
على امل��ش��ارك��ني.  ه��ذا ول��م مت��ر إال 
لبرنامجها  وتنفيذا  م��ع��دودة  أي��ام 
السنوي  وال���ث���ق���اف���ي  ال����ت����رب����وي 
ثقة،  » جدية، جودة،  وحتت شعار: 
وتقومي سر جناحنا«  دعم  تواصل، 
للتعليم  ال��ف��الح  م��وس��س��ة  ن��ظ��م��ت 
اخلصوصي أبوابها املفتوحة طيلة 

اجلاري  ي��ون��ي��و  12-13و14  أي���ام 
3  حيث  ال���ف���الح  م��ؤس��س��ة  مب��ق��ر 
وآباء  وأمهات  املؤسسة  زوار  كان 
ثالثة  طيلة  م��وع��د  ع��ل��ى  ال��ت��الم��ي��ذ 
تقنيات  م��ع��رض ألح���دث  م��ع  أي���ام 
والبيداغوجية  والتدريس  التلقني 
 -3  2-1 الفالح  املعتمدة مبؤسسة 
من حواسيب اجليل اجلديد واألالت 
احلديثة املعتمدة في عملية تدريس 

علوم الفيزيائية والرياضية ...

قضايا المجتمعسياسة جهوية

إقليميا  كاتبا  زالميط  انتخب حسن 
المنضوية  الطاكسي صنف)1(  لنقابة 
للشغل  ال��وط��ن��ي  االت��ح��اد  ل���واء  تحت 
بالمغرب وذلك خالل الجمع العام الذي 
الحضرية   الجماعة  بمقر  مؤخرا  عقد 
واطره الكاتب اإلقليمي لالتحاد أحمد 
النقابة.وقد  أع��ض��اء  وب��ع��ض  ب����ودرة 
عن  األعضاء  باقي  انتخابات  أسفرت 
انتخاب كل من منير شاوي نائبا أوال 
ثانيا  نائبا  علي  وال��ق��روط��ي  للكاتب 
أم��ي��ن��ا للمال  ال��ب��وخ��اري  وال��ب��ودال��ي 
وعبد  له  أوال  نائبا  جعواني  وامحمد 
ومحمد  ثانيا  نائبا  الفياللي  السالم 
ومحمد  ال���ع���الم  ال���ل���ه  ع��ب��د  و  ب�����ودن 
ال��رح��ي��م سويسة  وع��ب��د  ال��ع��ص��ي��وي 

مستشارين.

حسن زالميط  كاتبا إقليميا 
للطاكسي صنف)1(

نظمت عصبة الريف للتايكوندو)تازة-الحسيمة-
للصغار  ال��ج��ه��وي��ة  ت��اون��ات-ج��رس��ي��ف(ال��ب��ط��ول��ة 
بمركز   2014 ابريل   6 االح��د  يومه  الصغيرات 
التربية والتكوين بتازة حيث وصل عدد المشاركين 
178 م��ش��ارك ومشاركة م��ن اص��ل 13  جمعية 
مشاركة حيث كانت جمعية نجوم الدريوش ضيف 
شرف على عصبة الريف للتايكوندو .ولقد عرف 

هذا النشاط تكريم رئيسة جمعية الوان للمسرح 
الريف  ط��رف عصبة  م��ن  الشطبي  وال��ف��ن س��ارة 
للتايكوندو في شخص رئيسها االستاذ احمد ازداد 
على المجهودات التي تقدمها الجمعية من خدمات 
لالطفال ...ولقد عرفت البطولة تنافسا حادا بين 
المشاركين وذلك للظفر بالمراتب االولى ولقد جاء 

الترتيب على الشكل االتي:-في فئة الذكور 

-1جمعية نجوم الدريوش  -2 حمعية االفاق 
تازة  -3جمعية االسماعيلي جرسيف

اما في فئة االناث جاء الترتيب:
-1جمعية النصر والد زباير  -2جمعية االفاق 

تازة   -3 جمعية ازداد تازة
الميداليات،الشواهد  ت��وزي��ع  ت��م  االخ��ي��ر  وف��ي 

والكؤوس على الفائزين والفائزات.

بطولة موالي 
الحسن للصغار 

والصغيرات
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توصلت جريدة األحداث المغربية بشكايات 
لمزكيتام  القروية  بالجماعة  مواطنين  من 
أوضاعهم  ت���ردي  ح���ول  ج��رس��ي��ف  باقليم 
الذي  الجماعي  العقاب  االجتماعية نتيجة 
يتعرضون له بالتمييز واالقصاء والتهميش 
السياسوية  ال��ح��س��اب��ات  تصفية  نتيجة 
الضيقة، وعلى اثر ذلك نظمت حركة شباب 
مزكيتام مساء يوم األربعاء 4 يونيو الجاري 
وقفة احتجاجية  بحضور فاعلين جمعويين 
من نفس الجماعة  مرددين شعارات تعبر 
عن  الوضعية المزرية التي يعيشها األهالي 
البيان  في  ورد  ما  مؤكدين  الجماعة  بهذه 

الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه  عن 
الشجب والتنديد ب: العقاب الجماعي الذي 
تتعرض له الساكنة وكذا المطالبة بتوفير 
مجموعة من الخدمات الحيوية وعلى رأسها 
بين  الرابطة   511/508 الرئيسية  الطريق 
تدني  مزكيتام،  عبر  الزهرة  وعين  مسون 
خدمات البريد المتمثلة في الضعف الكبير 
لصبيب الشبكة المعلوماتية و غياب مكتب 
ألداء فواتير الكهرباء مما أدى إلى تراكمها 

وبالتالي صعوبة أدائها....
 ومن بين مطالب حركة شباب مزكيتام أيضا 
انكيد  ب��دوار  المنازل  من  مجموعة  تزويد 

بعض  عن  العزلة  فك  مع  بالكهرباء 
فتح  طريق  عن  بالجماعة  الدواوير 

وإصالح المسالك الطرقية ....
ك��م��ا أل���ح ال��م��ح��ت��ج��ي��ن خ���الل هذه 

المناسبة ب 
- تحسين جودة الخدمات الصحية 
وتوفير األدوية الخاصة باألمراض 

المزمنة.
- بناء دور الشباب لتأطير وتكوين 

الناشئة
- تشغيل اإلن��ارة العمومية ، مع ترصيف 

ساحة السوق األسبوعي.

 -
خلق فرص الشغل للشباب، 

ومحاربة البطالة والفقر والتهميش واإلقصاء 
االجتماعي

يونيو   04 ب��ت��اري��خ 
من  وان���ط���الق���ا   2014
الساعة الرابعة والنصف 
بالمستشفى  زواال 
بجرسيف،  اإلق��ل��ي��م��ي 
العام  ال��ج��م��ع  ان��ع��ق��د 
لجمعية  ال��ت��أس��ي��س��ي 
االجتماعية  األع���م���ال 
لموظفي وزارة الصحة 
بإقليم جرسيف والذي 
من  ف����ردا   80 ح��ض��ره 
الموظفين وبعد نقاش 
مطول لمشروع القانون 
األساسي المعد من قبل 
التحضيرية  ال��ل��ج��ن��ة 

وب��ع��د ال���ت���داول ف��ي كل 
مقترحات المشاركين تمت 

على  باإلجماع  المصادقة 
لهذا  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ن��س��خ��ة 

ذلك  بعد  وتقرر  المشروع 
المكتب  أع��ض��اء  ان��ت��خ��اب 

المسير لهذه الجمعية 
تشكيلته  جاءت  حيث 

كالتالي:
حنان  ال����رئ����ي����س: 

راسمي
نائب الرئيس: محمد 

الورضي
أم��ي��ن ال��م��ال: كوثر 

أسباعي
 : المال  أمين  نائب 

الشارفي محمدين
ال���ك���ات���ب ال����ع����ام : 

بومديان سعيد
نائب الكاتب العام : 

عادل العيساوي
بونوح  م��س��ت��ش��ار: 

محمد

جرسيف : وقفة احتجاجية لحركة شباب مزكيتام

والدة جمعية األعمال االجتماعية لموظفي 
نظم حوالي 30 شخصا يمثلون وزارة الصحة بإقليم جرسيف

بإقليم  ال��زاوي��ة  دوار  وج��ه��اء 
احتجاجية  وق���ف���ة  ج��رس��ي��ف 
إنذارية أمام مقر عمالة اإلقليم 
 13 الثلثاء  يوم  وذل��ك صبيحة 
على  احتجاجا  ال��ج��اري  م��اي 
الطريق  إن��ج��از  ف��ي  ال��ت��م��اط��ل 
الرابطة بين بركين المركز ودوار 

الزاوية.
م����ن سكان  م��ج��م��وع��ة  وع���ب���ر 
الدوارعن استيائهم من الحالة 
عليها  أصبحت  التي  المتردية 
والوحيدة  الرئيسية   الطريق 
الرابطة بين مركز بركين و دوار 
الزاوية و التي تتسبب في عرقلة 
السير العادي لرواد هذه الطريق 
م��ن ع��رب��ات و دراج���ات وكانت 
قاتلة  سير  ح���وادث  ف��ي  سببا 
، حيث يطالب السكان  عديدة  
من عمالة جرسيف برمجة إنجاز 
هذه الطريق  في اطار مخططاته 
التنموية المستقبلية مناشدين 
العاجل  التدخل  اإلقليم  عامل 
المبتغى ال سيما  لتحقيق هذا 
وأنهم ملوا من الوعود المتكررة 
التي وعد بها مجلسهم القروي 

في مناسبات عديدة . 
الوقفة االحتجاجية لساكنة دوار 
الزاوية توجت بلقاء مع عثمان 
جرسيف  إقليم  عامل  السوالي 
بأخد  المحتجين  وع���د  ال���ذي 
موضوع إنجاز الطريق الرابطة 
بين دوار الزاوية ومركز بركين 
والذي يبلغ حوالي 8 كلم مأخذ 
المزمع  المشاريع  ضمن  الجد 

إحداثها خالل سنة 2014.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن دوار 
الزاوية والذي يبعد عن جنوبي 
 8 بحوالي  بركين  مركز  ش��رق 
كيلوميترات يعاني من مشاكل  
عديدة مزمنة في مقدمتها  مشكل 
التنقل حيث  ال يتوفر على أي 
طريق أو ممر أو مسلك لولوج 
من  يعاني  كما  النقل   وسائل 
موقعة وسط  تضاريس   صعبة 
النتماءه إلى منطقة جبلية وعرة   
لفك  حقيقية  إرادة  الى  تحتاج 
ع��ن ساكنة  ال��ق��س��ري��ة  ال��ع��زل��ة 
الدواوير المترامية على ضفاف 
آيت  منها  و  بونصر  بني  واد 
أحمد أوبراهم،أصريف،الزاوية 
وأزيزا.وتبقى الوسيلة الوحيدة 
أو األشخاص و  المؤونة  لنقل 
ب��اق��ي م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ح��ي��اة هي 
ال�����دواب ف��ي وق���ت ت����زداد فيه 
المعاناة مع كبار السن و مشقة 
صوب  مضني  مرتفع  ص��ع��ود 
مركز بركين ناهيك عن مواسم 
الفيضانات والثلوج  التي تقطع 
ال����دواوي����ر ال���م���ذك���ورة ع���ن كل 
العادية  األي����ام  ف��ي  ال��خ��دم��ات 

والمناسبات واألعياد  .

جرسيف : الكالب الضالة 
تفترس ماشية دوار بومساعد 

بهوارة أوالد رحو

****

جرسيف : المستشفى اإلقليمي يتعزز بجهاز سكانير

علمنا من العديد من ساكنة دوار بومساعد 
بالجماعة القروية لهوارة أوالد رحو بإقليم 
جرسيف  أن مجموعات من الكالب الضالة 
افترسوا  و  قطعانهم  هاجمت  الوحشية  
العديد من رؤوس األغنام و الماعز. وشبه 
من  المجموعات  ه��ذه  الساكنة  من  الرعاة 
الكالب المتوحشة بغير الطبيعية ،و التي 
قد لم تسلم منها حتى بعض رعاة األغنام 
التي  الظاهرة  هذه  انتشار  ومع  بالمنظقة 
بدأت متصاعدة ،تتخوف الساكنة من فرضية 
بأمراض  المتوحشة  ال��ك��الب  تلك  إص��اب��ة 
ستنقل إلى ماشيتهم مما يستدعي البحث 
في الموضوع من طرف الجهات المختصة 
و المتابعة البيطرية للماشيتة بتلك المناطق. 
ال سيما وأن هذه الكالب تستوطن مناطف 

محادية للتجمعات السكنية.

*****

في إطار تقريب الخدمات الصحية من 
للخدمات  الولوج  دع��م  و  المواطنين، 
تعزيز  تقرر  الصحية،  و  اإلجتماعية 
حي  المستشفى اإلقليمي بجرسيف – 
النكد الجماعة الحضرية، بجهاز سكانير، 
على ساكنة  الكثير  يوفر  أن  من شأنه 
اإلقليم التي ظلت منذ زمن بعيد تتكبد 
عناء و مصاريف التنقل في إتجاه المدن 
المجاورة من أجل إجراء فحوصات جد 
بسيطة و في متناول الجميع، الشيء 
الذي لقي إستحسان الجرسيفيين الذين 
عبروا عن مدى سعادتهم بهذه الخطوة 
للقطاع  زاه���ر  بمستقبل  تبشر  ال��ت��ي 

الصحي بإقليمهم.
وت���أت���ي ه����ذه ال���خ���ط���وة، ف���ي إط���ار 
البرنامج األفقي لسنة 2012، من مشروع 
البشرية،  للتنمية  الوطنية  المبادرة 
بمبلغ  ف���ي���ه���ا  س����اه����م����ت  وال������ت������ي 
ساهم  فيما  دره����م،   1.000.000،00
 611.600،00. ب  اإلقليمي  المجلس 
الجماعة  م��س��اه��م��ة  وب��ل��غ��ت  دره�����م، 
القروية  الجماعات  وجميع  الحضرية 
فيما  درهم،    2.150.000،00 باإلقليم: 
للصحة  اإلق��ل��ي��م��ي��ة  تكلفتالمندوبية 

والتأطير  التسيير  بمهمة  بجرسيف 
حيث    ال��الزم��ة   الطبية  األط��ر  وتوفير 
بلغت تكلفته اإلجمالية 3.761.600،00 

درهم،. 
هذا وقد عاش المستشفى اإلقليمي 
لمدينة جرسيف على مدى سنوات عديدة  

على وقع احتجاجات متواصلة للمرضى 
بسبب انعدام جهاز سكانير  ، وهو ما 
تكاليف  دف��ع  إل��ى  المواطنين  اض��ط��ر 
باهظة إلجراء الفحص  إثر تنقلهم إلى 
مدينة تازة أو الناضور و في مصحات 

خاصة 

جرسيف : وقفة 
احتجاجية لساكنة 

دوار الزاوية ببركين

لقي شخصان مصرعهما بمدينة 
جرسيف خالل  ساعة احدة  بعدما 
صدمهما القطار صبيحة  يوم اإلثنين 
الجاري. وتعود تفاصيل  19  ماي 
الحادث األول إلى صباح يوم اإلثنين  
5 و45 دقيقة  وتحديدا في الساعة 
عندما صدم القطار   مواطنا في 36 
السكة  يعبر  ك���ان  ع��م��ره  م��ن  س��ن��ة 
الحديدية وهو راجال ليسقط قتيال 
   . ال��رأس  في  بليغة  بإصابة  متأثرا 
ه���ذا، وف���ي ال��وق��ت ال���ذي ن��ق��ل فيه 
ال��ض��ح��ي��ة إل���ى م��س��ت��ودع األم���وات 
بجرسيف،  اإلقليمي  بالمستشفى 
استقبل المستشفى اإلقليمي للمدينة  
حوالي الساعة العاشرة صباحا من 
نفس اليوم أشالء جثة مواطنة أخرى 

لقيت  س��ن��ة   55 ال��ع��م��ر  م���ن  ت��ب��ل��غ 
مصرعها تحت عجالت القطار قرب 

المحطة بالمدينة…
بعض  ت���ص���ري���ح���ات  وأش��������ارت 
وال  مدينة جرسيف  من  المواطنين 
سيما ساكنة األحياء المجاورة لسكة 
القطار إلى  أن أسباب الحوادث التي 
تتسّبب فيها القطارات والتي خلفت  
خسائر بشرية ومادية معتبرة أخرها 
دفعة  شخصا   14 ح��وال��ي  م��ص��رع 
منذ حوالي خمس سنوات   واح��دة 
هو انعدام ممرات الراجلين ببعض 
ودعت  بالمدينة،  القطار  مرور  نقط 
المواطنين الى ضرورة غلق المعابر 
على  تتوزع  والتي  القانونية  غير 
لمسافة  الحديدية  السكة  طول خط 

تقدر بخمسة كيلومترات مخصصة 
للسكة الحديدية وسط مدينة جرسيف 
امتدادا من حي حمرية   إلى غاية 
دوار الشويبير و التي ال يتواجد بها 
المعابر  تلك  بغلق  يقومون  حراس 
وناقلة  ال���ق���ط���ارات   م����رور  أث���ن���اء 
ضرورة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  البضائع، 
وضع ممرات للراجلين بكل المقاطع 
التي يمر بها القطار، بحيث كشفت 
زيارة ميدانية للجريدة عن غياب تلك 
الممرات ببعض ال مقاطع الكبرى  ، 
إلى  الراجلين  يضطر  ال���ذي  األم���ر 
الحديدية  السكة  خط  عبر  ال��م��رور 
األحيان  بعض  ف��ي  تخلف  وال��ت��ي 
ضحيتها  ي���ذه���ب  س��ي��ر  ح������وادث 

الراجلين المارة

جرسيف : القطار يقتل شخصين   خالل أقل من ساعتين

عاشت مدينة وادي أمليل طيلة أيام 6-5-
المهرجان  إي��ق��اع  على   2014 أب��ري��ل   8-7
الثقافي والتنموي للمدينة والذي اختير له 
هذه السنة شعار » الموروث الثقافي أساس 
» حيث عرف  نموذجا  التبوريدة   ، التنمية 
األنشطة  ف��ي  قياسيا  جماهيريا  ح��ض��ورا 
العام  البرنامج  تضمنها  التي  والفعاليات 
المتمثل  التراث الشعبي  والذي زاوج بين 
في فن التبوريدة من خالل فرق ومجموعات 
 ، الشرقية  غياتة  أمليل،  وادي  مناطق  من 
تاهلة ،جرسيف و صفرو وكذا الغناء الملتزم 
) مجموعة الصمود ( واإليقاعات الشبابية 
المتنوعة ) راب – راي – عصري ...( حيث 
فاق الحضور في سهرة يوم األحد 6 أبريل 
2014 خمسة عشر ألف متفرج ) 15000( من 
والجماعات  الحضرية  الجماعة  ساكنة 
الشرائح  ك���ل  وم����ن  ال���م���ج���اورة  ال���ق���روي���ة 
إقامة  أيضا  عرف  المهرجان   ، المجتمعية 
معارض وأروقة للصناعة التقليدية بدورها 
عرفت إقباال واهتماما خاصة ما يتعلق بفن 
النقش على الحجر كما عرف أطوار المسابقة 
الجهوية للفروسية في دورتها الثامنة والتي 
شارك فيها ما يزيد عن خمسة وعشرون فرقة 
أن  كما   ، المهرجان  أي��ام  طيلة  للفروسية 
الجانب الرياضي كان حاضرا بقوة من خالل 
السباق على الطريق وسباق ذوي االحتياجات 
ذوي  ال��م��ت��ح��رك��ة –  ال��ك��راس��ي  ال��خ��اص��ة ) 
اإلعاقات الجسدية والذهنية ( ومقابلة حبية 
في كرة القدم تكريما لبعض رواد المستديرة 
حسن   : بالالعبين  يتعلق  األم��ر  بالمدينة 
الحمودي ومحمد الكريص، المهرجان الثقافي 
في دورته الثالثة عرف هاته السنة مجموعة 
من المتغيرات أبرزها التنظيم واإلدارة التي 
تكلفت به جمعية خاصة بالمهرجان بعد أن 
طرف  م��ن  السالفتين  النسختين  ف��ي  نظم 

ثانيا   ، أمليل  ل���وادي  الحضرية  الجماعة 
الحضور الجماهيري الذي تابع جل فعالياته 
وبانضباط كبير حيث لم يسجل أدنى حادث 
اإلقليمية  السلطات  ،ان��خ��راط  بسيط  ول��و 
والجماعة  الجمعية  جانب  ال��ى  والمحلية 

ال��ح��ض��ري��ة ف���ي ت��وف��ي��ر كل 

م����س����ت����ل����زم����ات 
القطاع  غياب  سجل  ،لكن  الجيد  التنظيم 
الوصي على شؤون الثقافة ماديا ومعنويا 
الوحيد  الدعم  انحصار  أيضا  كما سجل   ،
الذي توصلت به جمعية المهرجان الثقافي 
والتنموي لتنظيم المهرجان في دعم المجلس 
ال���ح���ض���ري ل��������وادي أم���ل���ي���ل ال���م���ق���در ب 
100.000،00درهم .                  قد يتساءل 
احتضنته  ال��ذي  المهرجان  فعال  هل  المرء 
عروسة قمم تازكا الشامخة أوائل أبريل لم 
يتجاوز سقف المائة ألف درهم ، هذا سؤال 
أصر المكتب اإلداري للجمعية خالل السهرة 
الختامية للمهرجان على التأكيد أن جميع 
األرقام المتعلقة بالتدبير المالي للمهرجان 
ستعرض في ندوة صحفية وتنشر للعموم 

تجسيد  أجل  ومن  مطلقة  أجل شفافية  من 
فعلي لربط المسؤولية بالمحاسبة التلقائية 
،ويبقى السؤال األهم متى تلتفت القطاعات 
والتنمية  الثقافي  التنشيط  في  المتدخلة 

لمحلية  ل������دع������م وت���ش���ج���ي���ع ا
الثقافي  المهرجان 
المحطات  ك����أح����د 
للتعريف  األساسية 
بالمؤهالت والمكامن 
الهامة  االقتصادية 
لمنطقة وادي أمليل 
وإقليم تازة بصفة 
ع�����ام�����ة ف���الح���ي���ا 
وسياحيا وتجاريا 
المواد  واستثمار 
المحلية  األول��ي��ة 
مقالع  خ����اص����ة 
األحجار والرخام 
؟ وفي هذا اإلطار 
المكلفة  ال��ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي��س  ع��ب��ر 
بالمهرجان عن شكره لكافة المساهمين من 
مجلس حضري وسلطات محلية وغرف مهنية 
ومصالح خارجية والجمهور الذي عبر في 
نفس األن عن نضج عالي وشغب بالموروث 
المهرجان  أن  أك��د  كما   ، للمنطقة  القافي 
سيسعى مستقبال الى التخصص والنبش 
في تراث التبوريدة كأحد المعالم الحضرية 
على  والعمل  للمنطقة  المميزة  والتاريخية 
تفككيك مدلوالتها وحمولتها الثقافية والعمل 
على االهتمام بها ونقلها لأجيال الصاعدة 
بعض  ان��ض��م��ام  بإمكانية  خ��ي��را  ،وت��ف��اءل 
األطراف لدعم وتمويل واحتضان فعاليات 
به  التطلع  أف��ق  ف��ي  الثقافي  الملتقى  ه��ذا 

لمصاف المهرجانات الوطنية.
< خالد الكواني

تحت اشراف عصبة الريف للتايكوندو)تازة-الحسيمة-تاونات-
حرسيف(نظمت جمعية االشعاع للرياضة والتنمية بمطماطة الدوري 
الوطني الثالث في التايكوندو تحت شعار«الرياضة وقاية وعالج« 
الرباط  من  المملكة  رب��وع  مختلف  من  جمعيات  من  كل  بمشاركة 
–طنجة-مراكش-فاس-تاونات-تازة-وجرسيف وقد حظر هذا الحفل 

الرياضي كل اطياف المجتمع المدني  
رياضية  شخصيات  وك��ذا  للمنطقة 
ه���ام���ة  ك��ال��ن��اخ��ب ال��وط��ن��ى حسن 
االسماعيلي والحاج اليوسفي عبقري 
الملكية  للجامعة  ال��رئ��ي��س  ن��ائ��ب 
المغربية للتايكوندو وكذا الداودي 
محمد نائب رئيس عصبة الصحراء 

ورؤساء االندية والجمعيات.
الحفل  ل���ه���ذا  اع���ط���ى  ووم���م���ا 
خاصة  نكهة  البهيج   ال��ري��اض��ي 
مطماطة  جماعة  لساكنة  وخاصة 
الوطني  ال���م���ن���ت���خ���ب  ح����ض����ور 
للعرووض –الفرقة العالمية اتحاد 
رئاسة  ت��ح��ت  ط��ن��ج��ة  االن���دل���س 
االستاذ رضوان الحرفوش الذي 

ابهر بعرضه كل الحاضرين 
ولقد اسفرت النتائج النهائية 

للدوري حسب الفرق في فئة الذكور:الرتبة االولى 
لطنجة متبوعا بمطماطة-تازة والرتبة الثالثة لجرسيف. اما في فئة 
االناث عادت المرتبة االولى  للرباط والثانية لفاس والرتبة الثالثة 

مطماطة-تازة.
الرياضية  الشخصيات  ك��ل  تكريم  ت��م  ال��ري��ف  عصبة  وك��ع��ادة 
28 شخصية من  بلغ عددهم  الذين  المدني  المجتمع  وشخصيات 

طرف رئيس عصبة الريف االستاذ احمد ازداد

دوار مسوسة  نظم  سكان 
آليت  ال���ق���روي���ة  ب��ال��ج��م��اع��ة 
سغروشن بدائرة تاهلة بإقليم 
تازة وقفة إحتجاجية أواسط 
الشهر  من  الماضي  األسبوع 
الجاري بدوار مسوسة مرددين 
بالتسويف  ت��ن��دد  ش���ع���ارات 
وتماطل الجهات المسؤولة  في 

ربط الدوار بالكهرباء .
ال���م���ح���ت���ج���ون 

رددوا  مجموعة من الشعارات 
والتهميش  بالحكرة  المنددة 
والوعود الكاذبة التي يتلقونها 
الرسمية  الوفود  خالل حلول 
وخالل التدشينات المناسباتية 
وك���ذا  خ��الل ان��ع��ق��اد دورات 
مجلسهم القروي ال سيما وأن 

جميع الدواوير المجاورة سبق 
من مشروع  استفادت  أن  لها 

التزود بالكهرباء  .
 وأفادت مصادر حقوقية من 
لبوزمالن  القروية  الجماعة 
بدائرة تاهلة  أن الوقفة التي 
مسوسة   دوار  سكان  نظمها 
ت��أت��ي ك���رد ف��ع��ل ع��ن الحيف 
والتمييز الذين يتعرضون له 
م��ن��ذ ع����دة س���ن���وات  بسبب 
وحرمانهم  إقصائهم 
م����������ن ال���������ت���������زود 

بالكهرباء  
ومما زاد الطين بلة   
ي�����ض�����ي�����ف ن���ف���س 
المصدر، تم اإلعالن 
م����ؤخ����را ع����ن ق���رب 
استفادة ساكنة الدوار 
بالكهرباء بسبب عزم 
المستشارين  أح����د 
ال��ج��م��اع��ي��ن إح����داث 
م��ش��روع ب��ال��دوار مما 
خلف استياء كبيرا في 
التي  صفوف الساكنة 
ناضلت ما يناهز عن 12 
سنة من أجل الحق في اإلنارة 
تازة  إقليم  عمالة  وم��راس��ل��ة 
لمرات عديدة  ليأتي صاحب 
نفوذ ويحقق هذا المبتغى في 

ظرف أسبوعين فقط؟؟

الدوري الوطني الثالث بمطماطة

ساكنة دوار مسوسة  بآيت 
سغروشن في وقفة احتجاجية 

للمطالبة بالكهرياء

احتجت جمعية التضامن 
و  ت��ازة  بإقليم  التنمية  و 
الجمعية المغربية لحقوق 
اإلنسان فرع تازة وبعض 
وقفة  ف����ي  ال���م���واط���ن���ي���ن 
األربعاء  يوم  احتجاجية، 
18 ي��ون��ي��و ال��ج��اري ضد 
القروية  الجماعة  رئيس 
لكلدمان بإقليم تازة بعدما 
س����ئ����م����وا م������ن وع��������وده 

وتسويفاته لطلباتهم التي 
ل���م ي��ت��ح��ق��ق م��ن��ه��ا شيئ  
خصوصا طلب طلب ساكنة 
باجعونة   الهواري  سهب 
المتمثل  في التزود بالماء 
ال��ش��روب واالس��ت��ف��ادة من 
الكهرباء و تعبيد الطرقات  
و تشييد مستوصف صحي 

و مدرسة ...
االحتجاجية  ال��وق��ف��ة 

شعارات  ت���ردي���د  ع���رف���ت 
تترجم مدى المعاناة التي 
يعيشها سكان دوار سهب 

الهواري 
ك��ان من المتوقع   وق��د 
حشد عدد كبير من السكان 
في هذه الوقفة لكن  تلقي 
بعض األشخاص تهديدات 
وإخافتهم من الدخول في 
الوقفة اإلحتجاجية ولذلك 

فقد حضر عدد قليل لكنه 
أوص��������ل رس����ال����ت����ه إل����ى 
م��س��ؤول��ي ال��ج��م��اع��ة من 
خالل الهتافات والشعارات 
الرنانة التي رددت في تلك 
الوقفة اإلحتجاجية  والتي 
الجماعي  المجلس  أقلقت 
عناصر  بعض  جعل  مما 
رأسهم  وعلى  المجلس- 
الرئيس  يقومون بالرد من 

خالل اتهام رئيس الجمعية 
استقرار  زعزعة  بمحاولة 
الجماعة  مع العلم أن هذه 
األخيرة عرفت خالل الفترة 
كبيرا  م��خ��اض��ا  األخ���ي���رة 
بسبب سوء تسيير رئيس 
احتجاجات  و  الجماعة 
متكررة  واع���ت���ص���ام���ات 
للمعارضة والساكنة على 

حد سواء .. 

ساكنة دوار سهب الهواري تحتج ضد التهميش و اإلقصاء   

نجاح باهر للمهرجان الثقافي والتنموي لمدينة وادي أمليل

تازة: مسلسل الخروقات بمشروع بوزمالن
 بجماعة آيت سغروشن يتواصل

< محمد بودويرة

مركز  تهيئة  م��ش��روع  ي��ع��د 
املشاريع  أه��م  بني  من  بوزمالن 
والتي  املنطقة  بها  التي حظيت 
من شأنها أن تعطي دفعة قوية 
اخلروقات  ل��وال  ب��ه��ا  للنهوض 
جعلت  و  التنفيذ  ش��اب��ت  ال��ت��ي 
مرة  من  أكثر  تنتفض  الساكنة 
احتجاجية  وق���ف���ات  ت��ن��ظ��م  و 
أم���ام مقر اجل��م��اع��ة ال��ق��روي��ة و 
أجبرت مسئولي الشركة املكلفة 
باإلجناز بالتراجع على أكثر من 
أبرزها  ولعل  تسجيله  مت  خرق 
الطريق  ع���رض  م��ن  ال��ت��ق��ل��ي��ص 
املنطقة  أعيان  منازل  أحد  أم��ام 
و السور الواقي، إال أن وقفاتهم 

القنطرة  إرج����اع  ف��ي  ت��ن��ج��ح  ل��م 
حيث  باملنطقة  شعبة  أخطر  ثاني  إلى 
احمللي  ال��ش��أن  على  ال��ق��ائ��م��ون  اكتفى 
إنشاء  عوض  إسمنتية  أنابيب  بوضع 
إنشاء  ب��دون  وخرسنتها  فنية  منشأة 
املجاورة  للمنازل  بالنسبة  واقي  سور 

املجلس  رئيس  ص��رح  قد  ك��ان  كما  لها 
ممثل  و  بالدراسات  املكلف  و  القروي 
الذي  الشيء  سابق،  وق��ت  في  الشركة 
املستقبل  ف��ي  ك����وارث  ب��ح��دوث  ي��ن��ذر 
محملة  ت��ك��ون  ال��ش��ع��ب��ة  أن  الس��ي��م��ا  و 

بأحجار كبيرة جدا في فصل الشتاء.

الشعبة  لهذه  زيارتنا  وعند 
و أخد تصريحات املقاول املكلف 
املسؤولني  ب��أن  ق��ال  ب��األش��غ��ال 
صاحبة  الشركة  و  اجلماعيني 
امل���ش���روع  ه��م م��ن ط��ل��ب��وا منه 
فقط  اإلسمنت  بوضع  باالكتفاء 
دون إنشاء أسوار واقية ونحن 

نطبق التعليمات باحلرف.
تقني  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  وم�����ن 
مبراقبة  امل���ك���ل���ف  اجل����م����اع����ة 
غير  الشعبة  ه��ذه  أن  األش��غ��ال 
مدرجة في تهيئة مركز بوزمالن 
ل��ك��ن ف��ق��ط م����ب����ادرة م���ن طرف 
القروي،  امل��ج��ل��س  و  ال��ش��رك��ة 
ع��ن تصريح  ت��س��اؤل��ن��ا  وح����ول 
سغروشن  بآيت  األول  املسؤول 
ممثل  و  ال����دراس����ات  م��ك��ت��ب  و 
سيتم  بأنه  أكدوا  الذين  الشركة 
احملاذية  للمنازل  واقية  أس��وار  إنشاء 
للشعبة، رفض التقني التعليق واكتفى 
بإعطاء أوامره للمقاول بإمتام األشغال 
إلى حني عرض املوضوع على املعنيني 

باألمر

قضايا المجتمعسياسة جهوية
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< عبد اإلله بسكمار*  

ماهذه الجلبة يا أخي ؟نظر الصديق 
إلي مليا وقد استيقن أنني مغفل أو 
غ��ي��ر م��ه��ت��م  ع��ل��ى األق����ل ب��م��ا يجري 
ويدورحوله  .... -    هذه البارصا يا 
.... يقين  في شبه  أض��اف   ، صديقي 

قمة  ...إن��ه��ا  فقط  ال��ب��ارص��ا  وليست 
القمم.... البارصا والريال ....تساءلت 
بسذاجة حاولت أال تكون مفتعلة : هل 
يهيج جمهورنا من مختلف األعمار عند 
زي����ادة م��اك��رة ف��ي األس���ع���ار م��ث��ال  ؟ 
إلى   أع����ود  أن  اس��ت��درك��ت وح���اول���ت 
سياسة القرب مرة أخرى : هل تصيب 
الهستيريا المحمومة  هذا الجمهور 
الهادر المتحمس  في مقابالت النخبة 
الوطنية لكرة القدم ؟....أجاب الصديق 
على البداهة : أعطني نخبة وطنية أوال 
ونتفاهم في الباقي بعد ذلك ....استدرك 
في تحول موضوعي بارد : ال تضحك 
فرق  ...ه��ذه  وعلينا  نفسك  على  أكثر 
عالمية لها جمهور كاسح من مختلف 
نار  مثل  أصبحوا  ونجومها  القارات 
على علم من شهرتهم وعزتهم ومهارتهم  
وامتالكهم للنفوس واألفئدة ) اللهم ال 
تالميذنا  ك��ل  أن  درج���ة  إل��ى   ) حسد 
بل  وشاباتنا  وشباننا  وتلميذاتنا 
وكهولنا حفظهم الله يحفظون أسماءهم 
ومدربيهم  ومستحقاتهم  وألقابهم 
أسماء  وأحيانا  بل  أعمالهم  ومديري 
عشيقاتهم ومواعيد حلهم وترحالهم 
ولو أتيحت لهم كل برامج أصحابنا  
والمطاعم  المقاهي   أسماء  لحفظوا 
والحمامات  وال���ص���االت  واإلق���ام���ات 
والحدائق  ودورات المياه التي يلجها 
أثارني  قد  ....و  المحظوظون  ه��ؤالء 
بالمناسبة تعليق مصور في الفيسبوك 
راية  يحمل  إسباني  جندي  ل��ص��ورة 
معركة  في  هزيمتهم  بعد  الموحدين 
العقاب ) التي وقعت منذ ثمانية قرون 

الشمالية  ال��ج��ارة  زال���ت  وال   ) خلت 
ت��ح��ت��ف��ل ب��ه��ا إل���ى ي���وم ال���ن���اس هذا 
والتعليق هو  : بكى األجداد لخسارة 
واألحفاد  األب���ن���اء  وي��ب��ك��ي  األن���دل���س 
لخسارة البارصا والريال والحمد لله 
إل��ى سخف  ....ع���دت  ذل��ك كثيرا  على 
اللحظة إذ من فرط الجلبة خشيت  على 
بل وخفت على  الصديق  طاولتي مع 
أضلعي واقترحت أن ننخرط في زمرة 
المشائين و نشم الهواء قليال فنستغل 
من ثمة  خلو الشارع من بني آدم ، فهو 
يبدو أجمل وأبهى في ليل تتقاسمه مع 
مارة قالئل يشبهونك ربما ، أو ال يهم 
من  تبقى  ما  تصريف  بعضهم سوى 
خضر وفواكه اليوم ليعود سالما غانما 
إل��ى وك��ره ، وق��د يستثار آخ��رون في 
لحظة حميمية مسروقة من لهيب الزمن 
وأنا   .... وخليالتهن   خليالتهم  مع 
أفكرفي حل ما للمعادلة التي استعصت 
علي وأكيد على أمثالي ، صفعتنا جلبة 
هائلة من المقاهي المجاورة.... جلبة 
واالندفاع  ب��ال��ح��م��اس  مليئة  أخ���رى 
والتحدي ....تابع صديقي كأن في أذنيه 
قل لي من يستطيع أن يجمع  وقرا – 
الحشود ويشدها نحو  كل هذه  ويلم 
مجرى موحد ؟.... تخيل تلك الجموع 
في مكان واحد )....(   الشك أن األرض 
سترتج بما فيها .... وفكرت في محاور 
جمهورنا   / الجمهور  عند  الجاذبية 
 « ن��ق��ول  ت��ح��دي��دا وحينما  ال��م��غ��رب��ي 
المتعلم  يشمل  األم��ر  ف��إن  الجمهور« 
واألستاذ  والطالب  ...التلميذ  واألمي 
والموظف واألجير والمعطل والحرفي 
الكاسحة  الشريحة  أن  ....ص��ح��ي��ح 
دون  ما  للشباب  هو  المعلى  والقدح 
عمرية  فئات  مشاركة  لكن  الثالثين 
زال  وال   ..... أيضا  ملحوظة  أخ��رى 
المخضرمون من أمثالنا يتذكرون ما 
ساقته سخرية أحد الزعماء من الحشود 
) هذا شعب كيجمعو البندير وكيفرقوا 

مباراة  نقل  إن  نقول  واآلن   ) مخزني 
شهورا  بل  أسابيع  تساوي  للبارصا 
ورب���م���ا س���ن���وات  ذه��ب��ي��ة م���ن األمن 
خطه  م���ا  ع��ن��ك  دع   ... واالس���ت���ق���رار 
الطاقات  هذه  توسع  من  الممفهمون 
باألغلبية  ي��وص��ف  ف��ي��م��ا  وت��م��دده��ا 
ال��ص��ام��ت��ة ) وه���ي ل��ي��س��ت ك��ذل��ك في 
الحقيقة هنا واآلن  وإنما نعني أنها 
مضربة / بشكل مقصود أوتلقائي عن 
المجتمع  ف��ي  ال��ت��أط��ي��ر  م��ج��االت  ك��ل 
المغربي كاألحزاب والنقابات ومعها 
الكتاب  وع����ن  ال��ج��م��ع��وي  ال��ن��س��ي��ج 
والمعرفة إال من رحم ربي  وتميل في 
عبر  والتواصل  التعبير  إلى   أغلبها 
العالم االفتراضي ( وترن في أذني كلمة 
ملتبسة تمنيت أن أفكك المعادلة من 
خاللها » الشعبية » أي نعم  بمعنى 
حول  الشعب  من  كبير  حشد  التفاف 
شيء ما ....أجل  كان لكرة القدم دائما 
الحالية  القيامة  لكن   ، كبيرة  شعبية 
تفوق في نظري أية ظاهرة أخرى اللهم 
إذا استثنينا مطربات الغرب والشرق 
في مهرجانات المغرب الزاهر، سألت 

اب��ن��ت��ي ب��س��ذاج��ة ه��ل ه��ن��اك جمهور 
أمريكي مثال يساند البارصا أو الريال 
؟ فأجابتني على الفور : إنه كالسيكو 
العالم ....كل العالم  يابابا ينقسم إما 
إلى الريال أو البارصا ) تقصد جماهير 
كل هذا العالم العجيب (  ومع ذلك بقي 
الشك يزعجني .... كنموذج فقط فأقصى 
ما وصلته شعبية األحزاب المغربية 
تتمثل في  تجمعات الزعيم الراحل عبد 
القوات  حزب  ضمن  بوعبيد  الرحيم 
الشعبية رحمه الله أواسط سبعينيات 
وثمانينيات القرن الماضي والتي لمت 
المواطنين  م����ن  اآلالف  ع����ش����رات 
بملعب  والمناضالت  والمناضلين  
الجامعة  وح��دي��ق��ة  م��ع��روف  س��ي��دي 
العربية بالدار البيضاء وملعب بيكس 
بالرباط ولن نتحدث عن صالة التراويح 
خالل الشهر الفضيل خاصة بمسجد 
ال��ح��س��ن ال��ث��ان��ي وع��ل��ى األخ���ص مع 
المقرئ القزابري ...وتسألني بعد ذلك 
لماذا ضمن المغرب أمنه واستقراره  
رغم األزمة الطاحنة في محيط عربي 
تمزقت خالله األوطان وانسحق عبره 
المواطن بين أصولية تبحث عن نفسها 
وفاشية عسكرية تشبهها ...؟« الشعبية 
» مفهوم نسبي بالطبع وهي في كرة 
المجاالت  ب��اق��ي  ف���ي  غ��ي��ره��ا  ال���ق���دم 
وأتساءل مرة أخرى : هل تخرج آالف 
الجماهير في المدن التي يزورها الملك 
عن تلقائية أم ما زالت الشاحنات  تقوم 
بمهامها ومعها المقدمون والشيوخ ؟، 
الملك  لقاء  بين  بالطبع  كبير  والفرق 
بالدفع  م���ف���روض  وح����ب  ب��ت��ل��ق��ائ��ي��ة 
والترهيب المختلف اآلليات واألشكال 
الحال  أصحاب   يظهر  كي  واألل���وان 
كالعادة » حنة يدهم » أمام ملك البالد 
التي  بالشوارع  أيضا  يذكرنا  وهوما 
تنظف واألشجار التي تنبت بمعجزة 
زيارة  لكل  ترقبا  وضحاها  ليلة  بين 
ملكية ....هل قدرنا أن نستمر في ربط 

دائما  الميمونة  بالزيارات  المشاريع 
؟...الفرق كبيرإذن  بين الحشد والتجمع 
واالجتماع  والجمهور والشعب والرأي 
العام وإن تقاربت التحديدات أحيانا ، 
الشهير لجوستاف  الكتاب  يقرأ  ومن 
الجماهير«  سيكولوجية   « ل��وب��ون 
سيعرف دون شك حقيقة هذا المفهوم 
من منظور صاحبه المحافظ بالطبع ... 
نسبة  ترتفع  حيث  مثال  فرنسا  ف��ي 
الكرة  أن جمهور  أعتقد  ال  التسييس 
حركية  بدليل  المسيس  نظيره  يفوق 
ونسبة  الفرنسية  السياسية  الحياة 
اإلقبال واالمتناع ....في وضعنا البئيس 
لم يستطع الشعبويون  بعث الروح في 
ما  بقية  على  وأج��ه��زوا  بل  أحزابهم 
أن  يستحق  سياسي  عمل  م��ن  تبقى 
يوصف بهذا اإلسم ، كيف ال وباستثناء 
انضباط ما لمناضلي حزب المصباح 
الفيدورات  على  يعتمد  الباقي  ف��إن 
والبلطجية ومن شابههم في تأثيث ما 
يصفونه باجتماعاتهم وتجمعاتهم التي 
الخير  إال  ب��ال��ج��م��اه��ي��ر  ت��رب��ط��ه��ا  ال 
واإلحسان  بعد أن أغرقنا القيمون على 
بأمواج سوق عام  السياسية  حياتنا 
وقواميس أراذل سياسة آخر زمن ....
ال يمكن الحديث بالطبع عن وجود أو 
استقطاب جمهور عريض  في المحافل 
واألنشطة الثقافية وحتى خالل معارض 
نوعيا  يبقى  الجمهور  فهذا  الكتاب 
جوهري  ت��ح��ول  ح���دث  ول���و  فحسب 
وإيجابي لما وصلنا إلى هذه الهستيريا 
الكروية أصال ....أقول هستيريا ألنها 
تفوق العشق الطبيعي وهو مايؤشر 
ال��خ��ل��ل ع��ل��ى مستوى  إل���ى م���واط���ن 
البوصلة العامة.... وفي االنتظار البد 
أنها هستيريا حيوية شبابية متدفقة 
......أم���ام ضمور  ، اعتراف ض��روري 
قبل  من  األمر  ولله  أوغيابها  البدائل 

ومن بعد .... 
* كاتب / ناشط جمعوي

الفرق كبيرإذن  بين الحشد والتجمع واالجتماع  والجمهور والشعب والرأي العام وإن تقاربت التحديدات أحيانا ، ومن يقرأ الكتاب الشهير لجوستاف لوبون » سيكولوجية الجماهير« 
سيعرف دون شك حقيقة هذا المفهوم من منظور صاحبه المحافظ بالطبع ... في فرنسا مثال حيث ترتفع نسبة التسييس ال أعتقد أن جمهور الكرة يفوق نظيره المسيس بدليل 
حركية الحياة السياسية الفرنسية ونسبة اإلقبال واالمتناع ....في وضعنا البئيس لم يستطع الشعبويون  بعث الروح في أحزابهم بل وأجهزوا على بقية ما تبقى من عمل سياسي 

يستحق أن يوصف بهذا اإلسم

ثقافة وفنونقضايا المجتمع

الـشـبـاب أفـــيــون 

ت����ح����ت اس��������م »أج�����ي�����ال 
أخيرا  ب�����ادرت  ف���ري���واط���و«، 
الفنية  األسماء  من  مجموعة 
)محترفون وهواة( بتأسيس 
بالفنون  ت���ع���ن���ى  ج��م��ع��ي��ة 
التشكيلية، وآفاقها المستقبلية 
ككل،  وبالوطن  ت��ازة  بمدينة 
ويهدف هذا اإلطار المشكل من 
الرسامين  من  جماعة  ط��رف 
على  دائ�����م�����ا  ال����م����ص����ري����ن 
استعدادهم الدائم لخدمة الفن 
إسهاماتهم  لتأكيد  الجميل 
الفنون  م��ج��ال  ف��ي  ال��ف��اع��ل��ة 
البصرية إلى استبدال الخواء 
المتصلب باالمتالء النابض.. 
من  الجوفاء  النفوس  امتالء 
الفن  ب��ق��ي��م  إح����س����اس  ك����ل 
نبالتهما  وم���دى  وال��ج��م��ال 
إس��ه��ام��ه��م��ا ف���ي ارت���ق���اء كل 
مكونات الحضارات اإلنسانية 

منذ بدء الخليقة.
وتأتي هذه البادرة لمثابة 
مرحلة جديدة نود من خاللها 
الفاصلة  المسافات  تقليص 
بين الفن والناس كي يصبح 
الفن لكل البشر فاعال أساسيا 
في تخليق تربيتهم بالفضائل 
ونماء ذوقهم الجمالي، وثراء 

إدراكهم المعرفي لماهية الفن 
الساحرة..  ومتعته  اآلس��رة! 
ومن زاوية اخرى تعتبر هذه 
التجربة أيضا محاولة إعادة 
االعتبار لدور الفنان وإرادته 
في المزيد من التفاعل الخالق 
الرقي  س��وى  ينشد  ال  ال���ذي 
مدى  األجيال  لكافة  والكمال 
ال��ب��ش��ري��ة.. إنها  ال��س��ي��رورة 
بالضرورة إضاءة أخرى إلنارة 
بهذه  ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي  ال��م��ش��ه��د 
طاقاتها  وتفجير  المدينة، 
الشابة واليافعة وانخراطها 

الدؤوب كحركة إبداعية محلية 
ال تنفصل عن حركية اإلبداع 
أبعاده  س��م��و  ف���ي  ال��ك��ون��ي 
أسئلته  وع���م���ق  ال���ف���ك���ري���ة 

الفلسفية الواعدة.
مكتب الجمعية:

محمد شهيد رئيسا – محمد 
قنيبو نائبه – توفيق الوطني 
كاتب عام – مصطفى الزوين 
أمين المال – صالح الطيبي 
نائبه- أحمد اقريفلة ومصطفى 

المسعودي مستشاران.
< محمد شهيد

صدر مؤخرا للباحث 
محمد العلوي الباهي 
،الجزء األول من كتاب 
الهادي  عبد  :الدكتور 
تاريخ  ف����ي  ال����ت����ازي 

تازة.
الكتاب الذي قدم له 
الهادي  عبد  الدكتور 
في  ي����ق����ع  ال�������ت�������ازي 
223صفحة من الحجم 
المتوسط قسمه مؤلفه 

إلى أربعة فصول : 
تضمن الفصل األول 
كتابات  من  منتخبات 
ال��م��ح��ت��ف��ى ب����ه ،أم����ا 
الفصل الثاني فتطرق 
للرسائل  الكاتب  فيه 
وبين  بينه  المتبادلة 
الهادي  عبد  الدكتور 

التازي :
بينما تم تخصيص 
الفصل الثالث لإشارة 
م���ا كتبه  ب��ع��ض  إل���ى 
المؤلف مما يدخل في 

اهتمام المحتفى به.
أما الفصل الرابع و 
األخير ،فتضمن نماذج 

لشخصيات  ترجمات 
عبر  ل���م���ع���ت  ت����ازي����ة 

التاريخ .  
ليس  إذن  ال��ك��ت��اب 
سيرة ذاتية ،بل اتخد 
ألقاها  م��ح��اض��رة  م��ن 
الهادي  عبد  ال��م��ؤرخ 
ل�������������ت�������������ازي س�����ن�����ة 
التي  1981بالمدينة 

قال إنه يتعاطف معها 
اسمها  ي��ح��م��ل  ألن����ه 
لالستجابة  ،أرض��ي��ة 
المحاضرالذي  لطلب 
ح���م���ل أب�����ن�����اء ت�����ازة 
في  النبش  مسؤولية 
تاريخها و استكشاف 

أسرارها .
ولعل هذه االستجابة 

أوصلت الباحث محمد 
ال��ع��ل��وي ال��ب��اه��ي في 
إلى  ال���ك���ت���اب  ن��ه��اي��ة 
االعتراف بغزارة المادة 
التاريخية و تدفقها ما 
اضطره إلى التفكير في 
ج��زء ث��ان ح��دد مبكرا 
ال������م������ح������اور ال����ت����ي 

سيتضمنها .

الباحث محمد العلوي الباهي ، في الجزء األول من كتاب :الدكتور 
عبد الهادي التازي في تاريخ تازة

فنون تشكيلية »أجيال فريواطو« بتازة
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< عبد اإلله بسكمار

بالجامعة  ج��دي��دة  ظ��اه��رة  ليس  العنف   
الطلبة  ف��م��ن ص�����راع  ج��ب��ه��ة   ، ال��م��غ��رب��ي��ة 
الستينيات  نهاية  النظام  ضد  التقدميين 
وبداية سبعينيات القرن الماضي  إلى حظر 
واعتقال  المغرب  لطلبة  الوطني  االت��ح��اد 
وتعذيب رموزه وقادته ) المؤتمر الخامس 
عشر ( بسبب المواقف العدمية من القضية 
الوطنية ) قضية استرجاع الصحراء المغربية  
أي وادي الذهب والساقية الحمراء منذ  سنة 
1974( والتي راجعت على إثرها مجموعة من 
مناضلي » إلى األمام » مواقفها بعد تضحيات 
جسيمة  لم تسجل بدورها أية مكاسب تذكر 
لصالح الشعب والوطن  حتى ال نقول إنها 
تضحيات مجانية ، وال ننس صراع الفصائل 
اليسارية فيما بينها ) نشير إلى جهة طالبية  
كانت وال زالت  تسمي نفسها » جذرية » ضد 
من تصفهم ب« اإلصالحيين » أو » الملكيين 
» أحيانا ولم يسلم من ذلك حتى فصيل التقدم 
واالشتراكية الذي أطلق عليه الحزب الشيوعي 
الملكي !!!! ( وصراع تلك الفصائل مع  التيار 
القرن  ثمانينيات  أواس���ط  منذ  اإلس��الم��ي 
الماضي ، لكن في كل مرة كان يتم  » لجم« 
العنف أو تركه يتمدد لفترة محدودة متحكم 
فيها وإلى أن يتم تبين الخيط األبيض من 
األسود في المشهد  ، تجد الجهات األمنية  
مبررا كافيا للتدخل وجمع وضرب الجميع 

/ اعتقاالت / تحقيقات / محاكمات  يستوي 
في ذلك المتطرف مع المعتدل/ اإلسالمي مع 
اليساري وال يتوهمن أحد أو تيار ما  أنه 
سيطر على الجامعة أو أحكم قبضته عليها 
، ألن ذلك يعد في أبسط تصوربشري  نكتة 
.... الصغار  األطفال  حتى  تقنع  ال  سخيفة 

جميع أعمال العنف بين الطلبة تعطي مبررا 
باعتبارها  الجامعة  على  ل��إج��ه��از  كافيا 
مؤسسة للتعليم والتكوين والتثقيف والبحث 
واإلبداع  أوال وقبل كل شيء فمن التسوير 
مختلف  إل��ى  الجامعي  الحرس  إن��زال  إل��ى 
تخريجات اإلص��الح وإص��الح اإلص��الح ....

الفكري  والعطاء  الجامعي  البحث  وت��ردي 
والعلمي بموازاة مع ظواهراالكتظاظ وقلة 
....العنف غير  المردودية وهزال الشهادات 
مقبول من أي طرف كان ومهما كانت مبرراته 
وال يسعنا بالمناسبة  إال أن نقدم تعازينا 
الحارة ألسرة الفقيد عبد الرحيم الحسناوي  
رحمه الله الذي راح ضحية صراعات ال تسمن 
وال تغني من جوع كما راح قبله شباب في 
زهرة أعمارهم كابن العيسى أيت الجيد مثال 
....مثل هؤالء كانوا دائما  في التسعينيات 
وقودا لمختلف التيارات مع األسف الشديد 
وللسياسة السياسوية التي ال يمكن أن تقدم 
شيئا للطالب الجامعي وال للوطن بكل وضوح 
....عشنا ألوانا وأشكاال من السجاالت  في 
) ال ننفي أنها كانت مفيدة أيضا  الجامعة 
حينما تلتزم بقواعد الحوار السلمي واإلقناع 

أن  يوم   ( الفصائل  (بين مختلف  واالقتناع 
كانت الفصائل بلون اليسار ( وحينما تصل 
العنف  وأش��ك��ال  التهجمات  إل���ى  أح��ي��ان��ا 
المتبادل فهي ال تستهدف في سياق طفولي 
مضحك إال  تصفية التيار اآلخر واجتثاثه 
منطقة   « الجامعي  الحرم  إع��الن  ثمة  وم��ن 
محررة » أو » مؤممة » من طرف نفس التيار  
في  ما  بشكل  مشاركتنا  ...ورغ���م  والله  إي��ه 
الحياة الطالبية  ونضاالت الطلبة ، فقد كان 
كثير منا يرثي لمثل هذه الممارسات والحال 
بين  وتخلط  دائ��م��ا  الحساب  تخطئ  أن��ه��ا 
والتافهة  والثانوية  الرئيسة  التناقضات 
جميعا ... الجامعات في كل أنحاء العالم ظلت 
تمثل  » البؤر الثورية » دائما ، وعلى طرفي 
كانت  س��واء  الحاكمة  السلطات  مع  نقيض 
شعارات  ترفع  أو  ديمقراطية  أو  مستبدة 
االشتراكية والديمقراطية الشعبية ، كما أن 
الوسائل  مختلف  ت��وظ��ف  ظلت  السلطات 
واألساليب المباشرة والناعمة معا من أجل 
، وال يفهم من  احتواء الجامعة وتطويعها 
الله ،  هذا الكالم أنني أثمن العنف ، معاذ 
فهذا األخير لم يكن حبيس الجامعة المغربية  
ضد  أو  الطلبة  فصائل  بين  س��واء  وحدها 
إلى  الطلبة  ن���زل  أن  ح���دث  ل��ق��د   ، السلطة 
1968( عبر  م���اي   ( ف��رن��س��ا  ف��ي  ال���ش���وارع 
احتجاجات عارمة  وشكلوا نموذجا ثوريا 
لباقي الطلبة في أوربا وأمريكا ومختلف بقاع 
المعمور ، ورغم انفجار  لحظات عنف بالغة 

الشراسة والقسوة  حينذاك سواء من طرف 
قوات األمن أو الطلبة ) دعا الفيلسوف جان 
بول سارتر إلى تدمير الجامعة ليس بالفهم 
رمز  باعتبارها  ولكن  والحضاري  المعرفي 
السلطة الحاكمة ( فإن هذا الشكل من العنف 
وإدخال  دي��ج��ول  الجنرال  إزاح���ة  إل��ى  أدى 
الجامعات  نظام  على  أساسية  إص��الح��ات 
الفرنسية ، وأكثر من هذا فإنه أفرز تيارات 
المرحلة  أسئلة  طرحت  وثقافية  سياسية 
المقلقة ) أحزاب البيئة أو الخضر / ازدهار 
االجتماع  وع��ل��م  األدب  ف��ي  البنيوية  ت��ي��ار 
واألن���ت���روب���ول���وج���ي���ا وت��ف��ك��ي��ك األن���س���اق 
واالبيستيمولوجيا وتيار ماركيوز ومدرسة 
فرانكفورت ...( هذا وقلما سمعنا عن عنف 
بين الطلبة أنفسهم أو بين فصائلهم إال في 
النادر األقل ....قد ال يكون هنا محل للمقارنة 
، فمؤسساتنا  ولله الحمد تحتل رتبا مرموقة 
في أسفل سلم جامعات العالم ، وبدل النضال 
األفقي من اجل إصالح فعلي ورقي حقيقي 
بالبحث العلمي والجامعي وتحسين ظروف 
النضال  البعض  يفضل  والتحصيل  الطلب 
العمودي عبر افتعال معارك مشبوهة تصل 
إلى حد العنف وإزهاق األرواح ..... والعنف 
.....فما  مرة أخ��رى م��دان من أي طرف كان 
المستفيد ؟....وما الغاية ؟ وإذا كان السؤال 
من حق  المواطن البسيط فاألجدر أن يطرحه 
المعنيون أنفسهم من إطارات طالبية وأساتذة 

ومسؤولين بمختلف مستوياتهم ....

من المستفيد يا قوم  ؟؟؟

الطفل لمسرح  الدولي  المهرجان 

  في إط��ار اإلع��داد ل��دورة ربيع 
تازة، أو المهرجان الدولي لمسرح 
تقنيا  والمفيد  المهم  من  الطفل. 
للفرق المسرحية  وفنيا، بالنسبة 
المحلية المعنية بالمشاركة الجادة. 
تقديم عروض أولية لقراءة الذات 
التفاعل  فرجة  وخطاب  واإلمكان 
الهواة  من  فاعلين  أم��ام  الكائن، 
والمحترفين كذا مهتمين وباحثين 
ونقاد وغيرهم. ما أقدمت عليه فرقة 
بقاعة  م��ؤخ��را  التأسيس  مسرح 
ميموزا، من خالل عرضها الفصيح 
الموجه لفائدة األطفال بعنوان«لعبة 
القيم  يستهدف  ال��ذي  السعادة«، 
الذكاء  على  والتربية  اإلنسانية 
الذاتي. ويبقى ما يؤسس لموعد 
دولي خاص بمسرح الطفل، ما كان 
وال يزال عليه المشهد المسرحي، 
من  س��واء  بالمدينة  ثقافي  كفعل 
الفاعلة، الرواد  حيث تعدد الفرق 
م��ن��ه��م وال���ج���دد وال����ه����واة منهم 
عن  الحديث  وعند  والمحترفين. 
الطفل،  ل��م��س��رح  دول���ي  م��ه��رج��ان 
نتحدث عن تجارب تازة وتراكماتها 
وط��ن��ي��ا وع��رب��ي��ا، ف��ي غ��ي��اب تام 
إلنصاف إعالمي مرئي، ما جعل من 
م��ن األعمال  ذخ��ي��رة ه��ام��ة ج���دا 
المسرحية القيمة تؤرخ لعقود من 
التدافع في هذا المجال، ال تزال في 
الظل معلقة في الرفوف حيث التآكل 
الى حين. ونتحدث عن أسماء كان 
وال يزال لها وقعها وبصماتها، في 
صناعة فرجة مسرحية ذات قواعد 

ومعها هيبة اإلبداع ونفوذ اإللقاء 
وسلطة التفاعل، إن لفائدة الكبار 
أو بخلقها لمساحات تفكير تأملي 
وكما  اإلط��ار  في هذا  الطفل.  عند 
جرت عليه أعراف العمل الفني، عند 
م��س��رح  ال��ت��أس��ي��س م��ن��ذ حوالي 
األربعة عقود بالتمام والكمال. تم 
لفائدة  تقديم عرض أولي خاص، 
والمثقفين  المتتبعين  م��ن  ق��ل��ة 
المدينة  أب��ن��اء  م��ن  وال��ب��اح��ث��ي��ن 

وإعالمييها. من أجل تكوين فكرة 
حول طبيعة المساهمة في موعد 
بالمغرب،  الفرجة  لصناعة  دول��ي 
بهدف  والتجارب  الخبرة  وتبادل 
تجويدا  الفنية،  الكفايات  تطوير 
و«لعبة  النمط.  عن  بعيدا  للفعل 
بقالب  مسرحى  كعمل  السعادة« 
ف��رج��وي ط��ف��ول��ي، م��ا ت��م تقديمه 
مؤخرا في عرض أول، استكشافي 
فقط لتكوين فكرة، كان من إخراج 

المغربي  ال��م��س��رح  رواد  أح����د 
بلهيسي.  م��ح��م��د  ذ.  وال���ع���رب���ي 
من  ج��دي��دة  ع��الم��ات  وتشخيص 
المجال،  هذا  في  الواعد  الشباب 
أب��ان��ت ع��ن ط��اق��ة ت��ف��اع��ل أث���ارت 
الجميع، وعن مؤهالت على درجة 
عالية من األهمية والموهبة والقوة 
التعبيرية، تناغمت نسقيا مع قيادة 
لوطاتي،  يوسف  الفنان  للمقتدر 
الذي يشكل طيفا مسرحيا واسعا 

التي  اإلحتفالية  بذاكرته  ورفيعا، 
تجمع الجيلين. ويبقى من المهم 
العرض«لعبة  أن  ال���ى  اإلش�����ارة 
كان  بلخضر  ذ.  لمؤلفه  السعادة« 
أجل  من  أوال  الفصحى،  العربية 
تعبير  كهوية  الذات  على  التربية 
عند الناشئة من األطفال، في زمن 
باتت الرداءة عنوانه قراءة وكتابة 
التربية  وثانيا  وتواصال،  ونطقا 
على القيم ومعها الذكاء اإلجتماعي 
والبين ذاتي. وكان دائما المسرح 
قياديا  عقود،  امتداد  على  بتازة 
والثقافية  اإلب���داع���ي���ة  ل��ل��ح��رك��ة 
تازة  ارتباط  هنا  وم��ن  بالمدينة. 
الطفل  ل��م��س��رح  دول�����ي  ب��م��وع��د 
بالمغرب، شهد بعض الوهن خالل 
ف���ي شكله  األخ����ي����رة  ال���س���ن���وات 
وتدبيره. ما ينتظر تجاوزه خالل 
دورة هذا الربيع الخامس عشر، من 
أجل استعادة صفحات مشرقة منه 
التنوع  ال��ج��م��ي��ع، ح��ي��ث  ي��ذك��ره��ا 
والجودة والفرجة والتالقي، بين 
واإلكتساب  وال��ت��رب��ي��ة  ال��ط��ف��ل 
ال��ن��ف��س. وبين  ع���ن  وال���ت���روي���ح 
التجارب عند الفاعلين بما يساهم 
جوانبها  بالمدينة،  التعريف  في 
والفكرية  والتاريخية  الحضارية 
وال��س��ي��اح��ي��ة، م��ن أج��ل أن يكون 
في  والوظيفي  النظيف  الثقافي 
خدمة اإلنمائي هذا الرهان الجماعي 

المحلي.
< عبد السالم انويًكة

وقع السينما المغربية وواقعها هو بأسئلة 
والفاعل  والمهتم  المتلقي  عند  م��وازي��ة،  ع��دة 
المدني واإلعالمي. سواء تجاه المعنى ونوعية 
المشترك الثقافي، أو المتن المحكي كنصوص 
في عالقتها بتحقيق الذات. كما التي بتماس مع 
الهوية والذاكرة الجماعية، في زمن توجد فيه 
هذه األخيرة أمام تحد حقيقي، إثر واقع حال 
عولمة جارفة بقيم متدفقة، في غياب آليات مناعة 
موازية ومنافسة، بقدرتها تعميق غربة النحن، 
الشعور الذي بات بقلق شديد تجاه الناشئة. 

   ودراسات عدة حول الوضع، تلك التي تميل 
بإرثه  وعالقته  المجتمع  عناية  بدرجة  لأخذ 
أحكام حول  وذاك��رت��ه، إلص��دار جملة  الثقافي 
تخلف الشعوب أو تقدمها. ما يحيلنا على سؤال 
موقعنا في هذا الباب، ومساحة الممكن االشتغال 
عليه، بحثا وإبداعا جماليا وص��ورة في زمن 
رقمي بامتياز. وقد يبدو للمهتم من خالل تأمل 
خاطف، أن رصيدنا من اإلنتاج الفني ذو العقدة 
التاريخية ال يزال خجوال جدا. إن لم نقل بدون 
صدق وال إنصاف، لحجم وغنى ما يوجد عليه 
زمننا من وقائع بامتداد متداخل مجالي، وتدافع 
كانت فيه البالد بصدد مالحم حقيقية باعثة على 
الفخر. وبقدر ما يمتلئ اإلنسان فرجة وعبرة، 
عندما يكون أمام أعمال سينمائية عربية، جعلت 
لها،  الوطني وذاكرتها موضوعا  تاريخها  من 
كما في فيلم عمر المختار، اإلحالة الفنية التي 
ال تزال بنوع من هيبة القضية ورمزيتها عند 
الناشئة الجديدة. بقدر ما قد يصاب بخيبة أمل 
ليس فقط تجاه الفعل السينمائي الوطني في 
صفحات  طال  ال��ذي  اإلهمال  بل  المجال،  هذا 
مجيدة، من تاريخ مقاومة المغاربة لالستعمار 
في عدد من الجهات كالريف واألطلس المتوسط 
بين قوسين  والصحراء وغيرها. هناك صدى 
وهناك  هنا  ع��ام  ون��ق��اش  المغربية  للسينما 
تطوان، طنجة خريبًكة، مراكش..، وهناك أسئلة 
رأي ع��ام ح��ول ره��ان ه��ذه ال��وج��ه��ة، كقضايا 
وجمالية وهوية ورسالة في عالقتها بالمواطنة 
والنحن كزمن وذاكرة. مما ال يعرج عليه نقادنا 
وإعالميونا بالقدر المناسب، خاصة ما يتعلق 
وبسبل  أكثرها.  وم��ا  الكبرى  ال��ب��الد  بوقائع 
تمريرها ومقاربتها فنيا وأدبيا بما تستحق في 
محاولة إليجاد أجوبة لحاجيات ذاتية قيمية، 
والتعبئة من أجل ناشئة أكثر توازنا، في عالقتها 

بثقافتها وزمكانها وانتمائها. 
   وحتى ال يتشتت جهد الفعل السينمائي 
الوطني، ويتوزع كليا على تيمة شبه ثابتة كما 
مع  الوجهة  نفس  وتقاسم  النمط  حيث  يبدو، 
تباينات محدودة في العمق. والى جانب ما يتم 
طرقه بدعوى اإلختيار الصعب وقضايا المسكوت 
عنها بلغة فعل مندفع سينمائي حداثي. يمكن 
الرجوع لذخيرة المغرب التاريخية، واالنفتاح 
على مساحة المشترك في الذاكرة، من أجل أعمال 
قد تكون ببصمات لفن سابع بوقع أقوى، اآلن 
أن  يمكن  وم��ا  والعباد.  البالد  ولفائدة  وغ��دا 
يسجل من إلتفاتة للماضي في بعده الممتد تجاه 
األجيال وتالقحها، هو بمغزى عميق في عالقته 
بالمجتمع، بذات هذا األخير كهوية وتفاعالت 
وحوارات مع الثقافات. كما أن ما قد يحدث من 
إنصاف حقيقي لزمن المغرب وأحداثه الفاصلة، 
هو عودة للذات إلكتشافها وكشفها عبر الفن. 
وهو مقاومة للنسيان ولما قد يحصل من تنافر 
وتباعد فكري بين االجيال، ومن قطيعة لها مع 
الماضي. وكم هو جميل ما يتم التوجه به في 
جميع األحوال لفائدة المدن العتيقة كإرث مادي، 
إجراءات  خالل  من  التقليدية،  الحرف  ومعها 
قانونية وتقنية وتدابير جمالية. تروم الحفاظ 
على الثقافة المغربية األصيلة وحمايتها، لما 
تحتويه من رمزية وتميز في عالقتها بما يقابلها، 
من نمط عيش وعمران حديثين. ما ينبغي أن 
يشمل كذلك المجتمع في عالقته بذاكرته ووقائعه 
الوطنية الكبرى، القريب منها والبعيد السياسي 
منها والعسكري. القروي منها والحضري على 
حد سواء. على أساس ليس فقط حماية وتوثيق 
التراث الثقافي، بل واألهم استثماره من أجل 
مناعة الناشئة وتربيتها على المواطنة. ومن 
زمن  أن  الى  السياق  هذا  في  اإلش��ارة  المفيد 
الحماية على المغرب، تحديدا ما تعلق بالمقاومة 
تاريخية  أب��ح��اث  عبر  رص���ده  ت��م  المسلحة. 

ودراسات هامة توزعت على عدد من الجهات، 
هي بحصيلة علمية ومعرفية على درجة عالية 
من القيمة المضافة لفائدة المكتبة المغربية، 
قوي  متن  تشكيل  بأحالم  ال��وق��ت   نفس  وف��ي 
وشاف، وقاعدة فكرية ألعمال سينمائية منصفة 
السامية  للمندوبية  ويسجل  السلف.  لمالحم 
ألبحاث  ت��راك��م  م��ن  ب��ه  أسهمت  م��ا  للمقاومة، 
ودراسات حول المقاومة المغربية، عملت على 
طبعها ونشرها وجعلها رهن إشارة الباحثين 
والمهتمين. كذا ما عقدته من ندوات على امتداد 
سنوات هنا وهناك عبر كافة التراب الوطني، 
عدة،  تاريخية  وملفات  ووق��ائ��ع  قضايا  ح��ول 
أضافت الشئ الكثير لتاريخ المغرب العسكري 
المعاصر.اضافة  أليام دراسية في هذا اإلطار 
بادرت إليها المندوبية السامية، إلثارة النقص 
التاريخ  ح��ول  السينمائي  الفعل  ف��ي  الكائن 
الوطني وذاكرة المقاومة. كما حصل في يونيو 
بمساهمة  بالرباط،  الوطنية  بالمكتبة  األخير 
والباحثين  السياسيين  م��ن  ع���دد  وح��ض��ور 

والمقاومين والسينمائيين المغاربة.
    وم��ا يمكن إدراج��ه ضمن اإليجابي في 
اإلبداع األدبي المغربي الوظيفي، خالل السنوات 
األخيرة على علة محدوديته. ذلك اإلقبال الذي 
لوحظ لدى عدد من الروائيين الشباب، في تأثيث 
وبعدها  الوطنية  بالذاكرة  صلة  ذات  وقائع 
التاريخي. ونموذج ذلك آخر إصدار للباحث عمر 
بقلب مفتوح« ضمن  بعنوان«ذاكرة  الصديقي، 
منشورات المندوبية السامية عن هذا الموسم. 
عمل روائي حول زمن حرج لإنعتاق واالستقالل، 
بمجال وتفاعل يقع على التماس بين منطقتي 
النفوذ الفرنسية واإلسبانية حيث تازة، أورد 
عنه د.مصطفى الكثيري في تقديم له« تقع هذه 
الرواية في23 حلقة متصلة فيما بينها، متدرجة 
في هيكلتها ومكتوبة بأسلوب سردي تاريخي. 
يالمس في العمق مشاهد من الذاكرة التاريخية 
الوطنية، المرتبطة بجملة من الوقائع واألحداث 
والمالحم البطولية، التي رصعت حقبة الكفاح 
الوطني ضد االستعمار. واعتمادا لمنطق اإلبداع 
مبنى  فإن  واألدب��ي��ة،  النفسية  واإلث��ارة  الفني 
متوازيين  خطين  على  الروائي..يقوم  العمل 
وأساس،  صرف  تاريخي  أحدهما  متالزمين، 
ونكهة  ملحه  أضفى  ثانوي  عاطفي  والثاني 
توابله على هذه الرواية، طابعا مميزا جعلها 
المسرحية  ال��ك��ت��اب��ة  م��س��ت��وى  ال����ى  ت��رت��ق��ي 
اختيار  يكن  لم  ال��رواي��ة  والسينمائية...وفي 
المكان، الذي تواترت فيه مجريات عالقة الحب، 
المكان  لرمزية  ك��ان  م��ا  ب��ق��در  ص��دف��ة.  محض 
باعتباره إحالة تاريخية وجغرافية، لما عرف 
بمثلث الموت نسبة للمنطقة التي انطلقت فيها 
ليلية2-1  ف���ي  ال��ت��ح��ري��ر،  ج��ي��ش  ع��م��ل��ي��ات 
الوطني  الكفاح  تاريخ  لتدخل  اكتوبر1955، 
العمل  ك��ان  واذا  ال��واس��ع.«  بابه  من  البطولي 
الروائي«ذاكرة بقلب مفتوح«، قد خاطب بتركيبة 
عنوانه عقال وروحا وتال قحا في الزمن. فكونه 
الجنس  لهذا  ضابط  علمي  ق��وام  على  انبنى 
هدفه  بلوغ  من  أمكنه  قضية،  تجاه  اإلبداعي 
المغرب.  تاريخ  من  مفصلي  حدث  باستعادة 
وتقديمه للمتلقي ضمن قالب يجمع بين الخيال 
والتشويق، كقيمة مضافة أدبية لفائدة المكتبة 
المغربية. ومن جملة ما تضمنته الرواية شكال، 
تنبيها للكاتب في مقدمته أشار فيه،)التنبيه( 
الى انها مستوحاة من أحداث تاريخية واقعية 
من  بشخصيات  عالقتها  في  خيالية،  وأخ��رى 
وحي الخيال. كذا لوحة تشكيلية تعبيرية من 
إبداع المؤلف على واجهة الغالف األولى، برموز 
 dinaوكتل تحيل على التأمل. بما في ذلك كلمة
ورقم55، مما يعبر عن زمن حراك وقلق وتعبئة 

من أجل مغرب مستقل.
    ومثلث الموت الشهير بشمال تازة كمجال 
حيوي إليقاع هذا العمل الروائي، والذي كان 
في  كما  الجوار  على  فاصل  وقائعي  بامتداد 
تايناست، ومن ال يعرف معركة بين الصفوف 
وصداها في عز كفاح مسلح من اجل االستقالل. 
أن كان، وهو  هو كقبائل وإنسان وثقافة منذ 
بقدر الدفاع والوفاء والصدق تجاه الوطن. ولعل 
األحياء من المقاومين أطال الله عمرهم، يذكرون 
جيدا صفحات مجيدة من مقاومة جبال، حيث 
المحلية.  وبالبيئة  ب��األرض  الشديد  االرتباط 

ويسجل الى جانب ما شمل المنطقة من أبحاث 
تاريخية مأت قدرا من البياض، وما أقدم عليه 
بعض المقاومين من خالل تدوين مذكراتهم. تلك 
التي جاءت بتفاصيل دقيقة وإشارات على درجة 
عالية من األهمية. يمكن أن نذكر في هذا الباب 
ال��ع��زي��ز أقضاض  م��ذك��رات ع��ب��د  ف��ي  م��ا ورد 
أعده  وما  ًكزناية.  قبيلة  أبناء  أحد  الدوائري، 
وقدمه حول هذه الفترة ذ.محمد لخواجة، وما 
أعده وقدمه كذلك محمد بن عمر بن علي العزوزي 
الجزنائي، اضافة لما جاء في مذكرات عبد الله 
التحرير  لجيش  م��ؤس��س  أول  الصنهاجي، 
بالشمال والقائد العام ألركانه. يسجل الى جانب 
هذه الذخيرة من التراكم التنويري، حول هذه 
الفترة الدقيقة من تاريخ الكفاح المسلح المغربي 
ضد االستعمار. ما يمكن أن يسهم به اإلبداع 
الروائي تحديدا، كما رواية »ذاكرة بقلب مفتوح« 
لعمر الصديقي. من قيمة مضافة لفائدة حفظ 
وحماية الذاكرة المغربية، عبر ما يمكن أن تكون 
لعمل سينمائي. من شأنه تدشين  كمتن  عليه 
الروائي  النص  على  للصورة  حقيقي  انفتاح 
الوطني. كقاعدة لسينما مغربية بملمح تاريخي، 
قبل  من  الجدي  وال��وع��ي  االهتمام  تستوجب 
الفاعلين في حقل الفن السابع، ومعهم جميع 
األطراف المعنية، بما تقتضيه الذاكرة الجماعية 
من عناية وترسيخ خدمة لأجيال وللمواطنة. 
فشيء جميل إحداث بنية تكوين لدراسات عليا 
بالجامعة، حول التاريخ العسكري والمقاومة 
كما في عدد من الدول. ومهم انجاز موسوعات 
الصلة  ذات  واألم��اك��ن  البشرية  األع���الم  ح��ول 
والمؤلفات  الكتب  ترجمة  ك��ذا  ب��ال��م��وض��وع، 
تحفيز  جدا  ومفيد  االتجاه.  هذا  في  المفيدة 
الباحثين ونشر المذكرات واألبحاث، التي تنجز 
انما  والكليات.  العلمية  بالمعاهد  وهناك  هنا 
أيضا من المهم لفائدة البالد والعباد والتاريخ، 
اإلقبال على انجاز اشرطة وثائقية وبناء أعمال 
س��ي��ن��م��ائ��ي��ة وط��ن��ي��ة، ه��رم��ي��ة ووازن������ة شكال 
ومضمونا. بما يليق وغنى زمن المغرب وصدى 
وقائعه، كما المقاومة المسلحة عشية االستقالل 
بمثلث الموت الشهير. أساس رواية« ذاكرة بقلب 
مفتوح«، التي تشكل نقلة نوعية عملية في إثارة 
مع  من صلح  يحصل  أن  ينبغي  لما  االنتباه، 
والفاعل  الروائي  المبدع  بين  وانفتاح  الذات، 
والفعل السينمائي. وعيا بما يشكله الطرفان 
من وعاء رافع للتراث وداعم لبقاء ذاكرة الجميع. 
ونعتقد أنه عبر هذا النوع من التراكم الروائي 
ببالدنا، يمكن فتح ورش سينمائي حقيقي، في 
عالقته بالتاريخ الوطني. مستفيدا من مساحة 
التحول الثقافي والمتغيرات السياسية، التي 
من  العقد  حوالي  منذ  المجتمع  عليها  يوجد 

الزمن. 
   والمغرب بحكم موقعه وتنوع مجاله وغنى 
بإنتاج  رائ��دا  ليكون  مدعو  وتاريخه،  ذاكرته 
سينمائي واسع، ومحفز على استثمار فني، أكثر 
ت��ج��اوب��ا م��ع األج���ي���ال ح���ول س���ؤال االعتزاز 
باالنتماء. ومن المفيد اإلشارة في هذا السياق 
الى أنه منذ حصول البالد على االستقالل، والى 

غاية بداية األلفية الثالثة. يسجل أن عدد األفالم 
اإلنجاز  ذات  ال��ط��وي��ل��ة،  المغربية  ال��روائ��ي��ة 
فيلم.  المائة  المغربي هي بحوالي  واإلخ��راج 
نسبة األعمال ذات الطابع الهوياتي التاريخي 
الوطني فيها ضعيفة جدا، باستثناء فيلم44 أو 
أسطورة الليل)1981( لمومن السميحي، الذي 
اجتهد في عرض فترة االستعمار بما لها وما 
ما يعني  الساعتين.  تقل عن  عليها وفي مدة 
درجة الصفر في اإلنصات وااللتفات، لعدد من 
قضايا ووقائع زمن المغرب على عهد الحماية، 
في عالقتها بردود فعل الشعب المغربي بعدة 
جهات وعبر عدة آليات. ووضع بهذه الحصيلة 
يدفعنا للتساؤل حول األسباب الكامنة، وحدود 
فهم  ف��ي  المغربية،  السينما  مساهمة  ق��درة 
القضايا التاريخية والذاكرة الوطنية. وحول 
درجة اخفاقها في أفلمة المجتمع، كذا مستوى 

علمها بوجود إنتاج روائي مغربي.
    وحول سينما المقاومة رغم صعوبة إيجاد 
تعريف دقيق وموحد لمفهوما، تبقى هي تلك 
وبالهوية،  المحلية  بالشخصية  تهتم  التي 
لإنسان  بالنفس  الثقة  إع���ادة  على  وتعمل 
المغربي. أي سينما مغربية بهم معرفي وثقافي 
فاعل، ومساهم في توعية المجتمع وبناء ذاته. 
سينما مناهضة ألطروحة وضع ثقافات المقاومة، 
في خانة التخلف والرجعية واإلرهاب. ومن أجل 
إنعاش حقيقي لورش سينما التاريخ ببالدنا، 
أية أدوار منوطة بالرواية المغربية الوظيفية، 
وأية آمال تلك التي يمكن أن تعلق على أعمال 
أدباء جدد شباب، من حيث قدرة وقابلية انتقال 
صانعة  ص��ورة  ال��ى  االشتغال/النص  قضايا 
للفرجة، فاعلة وحاملة لرسالة ما تحسيسية. 
وعيا بما للتوثيق عبر الدراما من أهمية، لما 
ثقافية وإنسانية واجتماعية  قيم  يحتويه من 
ومجاله  بماضيه  اإلنسان  عالقة  في  ووطنية، 
الفيزيائي. وكذا من أجل استدامة التماس بين 
األجيال، وبين السلف والخلف وبين الماضي 
الحاضر والقادم من الزمن. ما تم العمل عليه 
بقلب  »ذاك��رة  رواي��ة  في  أجله،  من  واالجتهاد 
مفتوح«. التي جعلت من التاريخ الراهن، وكفاح 
مغاربة ما قبل االستقالل. خطها األول واألساس 
لبناء منطقها الفني، ولتكون بقواسم عدة مع 
عمر  وال��روائ��ي  سينمائي.  ره��ان  ذات  كتابة 
الصديقي الذي اختار بهذا اإلصدار، مد جسور 
تواصل جديد بين الرواية والسينما المغربيين. 
فيه  ت��وات��رت  مجال  تجاه  وسحر  بمعرفة  هو 
أحداث الرواية، مثلث الموت الشهير بشمال تازة 
الزمن  في  الخالدة  المغرب  ذاك��رة  معلمة  أو 
جيش  عمليات  انطالق  نقاط  إح��دى  ال��راه��ن. 
التحرير بالشمال، كرد فعل عنيف ومفاجئ أضاق 
الخناق على المستعمر في ظرفية صعبة. فكان 
سجال تاريخيا وطنيا مشرقا ومنارة في درب 
تحرير البالد، وكان أبناءه مثاال حيا للشجاعة، 
معجلين بانتزاع الحرية وإعادة السيادة للبالد. 
فترة بطولية بامتياز من الكفاح المسلح قبيل 
االستقالل، اجتهدت رواية »ذاكرة بقلب مفتوح« 
وخيال.  واق��ع  بين  م��زج  بأسلوب  لتصويرها 
فكانت كعمل روائي تاريخي بغير التقيد بحدث 
من األحداث المؤثثة للنص، وال بالماضي في 
حد ذاته، بل مساحة حكي لمسار زمني بقوى 
عناصر  وفق  وذلك  ومستقبال.  حاضرا  دافعة 
ترابط بنوع من التدرج والتتابع الوقائعي، مع 
تدبير لأمكنة الناظمة للقضية. كذا ترتيب أدوار 
ومواقع الفاعلين، حرصا على تناغم األحداث 
وتكاملها فنيا وتاريخيا. ما جعلها كنص بقابلية 
معبرة لتكون عمال سينمائيا، بقيمة مضافة هامة 
ل��ف��ائ��دة األرش��ي��ف ال��وط��ن��ي وال��خ��زان��ة الفنية 
كمجال  ال��م��وت  مثلث  وأن  خاصة  المغربية. 
امتدت  أين  األمكنة  من  الجوار  ومعه  وثقافة، 
بامتياز،  سينمائي  وعاء  بمثابة  هو  الوقائع. 
وأستوديو مفتوح في الطبيعة، بمكونات نادرة 
لما يحتويه من  لفائدة السينما عموما. نظرا 

نقاط تعبير جاهزة.
   والعمل الروائي«ذاكرة بقلب مفتوح« من 
الوجهة التاريخية كمتن، يمكن أن يكون عامال 
محفزا لأقالم الروائية. من أجل نصوص أكثر 
منها  الراهن  المغربية،  الذاكرة  على  انفتاحا 
مشروع  باتجاه  الدفع  كذا  البعيد.  أو  القريب 
وتراث  تاريخ  غنى  استثمار  سبل  حول  رؤية 

البالد، يجمع بين مبدعين وباحثين وسينمائيين 
وغ��ي��ره��م م��م��ن ي��ت��ق��اس��م ه���ذا االن��ش��غ��ال. من 
ومصالح  مدني  مجتمع  ومكونات  مؤسسات 
الدراما  تظل  ال  وحتى  بل  وإع���الم..  مسؤولة 
المغربية أحادية الجانب كتيمة وأسلوب أداء 
نمطي، وحتى ال يظل ما يمكن نعته بالسطحية 
لتنويع  م��دع��وة  السينما  ح��ي��ن.  ال��ى  م��ؤج��ال 
جبهاتها وإعادة النظر في تعاملها مع التراث 
والتاريخ والذاكرة، الوجهات التي ال تزال بكرا 
وبمساحة وقائع هامة. كما أنه من شأن السينما 
طالئعية  أدوارا  يسجلوا  أن  والسينمائيين، 
لفائدة المجتمع. تنويرا لأجيال ومقاومة لما 
نوجد عليه من اهمال الزمن وتناسي الذاكرة، 
كذا التثقيف والتربية والتقاط اإلشارات وأخد 
العبرة. وتبقى رواية »ذاكرة بقلب مفتوح« من 
خالل متنها التاريخي، إثارة لمجال ال يزال خاما 
كمادة لفائدة اإلبداع والكتابة. ودعوة للمصالحة 
السينمائيين  وبين  وال��رواي��ة  السينما  بين 
حقيقي  تفاعل  أجل  من  المغاربة.  والروائيين 
وتعاون، من شأنه تكامل أدوار جميع األطراف 
إلغناء  جديد  تالقي  وتأسيس  موقعه،  من  كل 
التجارب بعيدا عن تبادل التهم واألحكام. ورواية 
»ذاكرة بقلب مفتوح« لأستاذ عمر الصديقي، 
التي صدرت عن دار أبي رقراق للطباعة والنشر. 
شكلت بداية ورش روائي مغربي لفائدة الذاكرة 
الجماعية، ما قد يترجم الى مركز قائم الذات. 
ومعنونة  مترابطة  عدة فصول  في  تقع  رواية 
بنيوية بأسلوب سردي تاريخي يالمس مشاهد 
من الذاكرة الوطنية، حيث جملة وقائع واحداث 
ومالحم بطولية متصلة بمرحلة كفاح وطني ضد 
االستعمار. رواية في ظاهرها تتناول عالقة حب 
بين شاب يدعى يوسف ابن أحد العمالء، وفتاة 
دينا ابنة مجاهد بمنطقة الريف. الرواية تعكس 
صراعا بين النموذجين، بحكم تباين قناعتهما 
أن  غير  الرواية.  فصول  ط��وال  ومرجعياتهما 
عن  كشف  المستجد،  وتعاقب  األح��داث  تطور 
مضطربة  وع��الئ��ق  نهايات  ف��ي  حاسم  تحول 
الرجل  الباشا  تمثل في كون  ما  للشخصيات. 
الممقوت ليس باألب الحقيقي ليوسف، وبذلك 
سيتم ف��ت��ح ال��ن��ص ال���روائ���ي م��ن ج��دي��د على 
وحجاجي  وصفي  سرد  من  أخ��رى،  مساحات 
تاريخي مفعم بالعواطف النبيلة. والتي تروم 
وتصحيح  والمجتمع  ال���ذات  م��ع  المصالحة 
المسار، بقصد توحيد االهتمام وتوجيهه نحو 
التالحم  ض����رورة  تمليها  م��ش��ت��رك��ة  أه����داف 
مشترك  مصير  لبناء  والتسامح،  واالنسجام 
التنمية  ف���ي  م��ت��م��ث��ل��ة  ت���ح���دي���ات  وت��ح��ق��ي��ق 
الجيدة.  والحكامة  والتحديث  والديمقراطية 
ويتضح أن القصد من هذا الجنس األدبي، هو 
استعادة التاريخ والصياغة الروائية ألحداث 
تاريخية، ممتزجة حيث الخيال والتشويق مع 
االس��ت��ع��ان��ة ب��ل��ع��ب��ة ال���م���رآة ل��ت��ط��ه��ي��ر ال����ذات 
الفني  اإلبداع  لمنطق  ومحاكمتها. واستجابة 
واإلثارة النفسية واألدبية، فإن البناء الروائي 
داخل » ذاكرة بقلب مفتوح«اشتغل على خطين 
صرف  تاريخي  أحدهما  متالزمين،  متوازيين 
وأساسي والثاني عاطفي ثانوي، لكن طعم ملحه 
ونكهة توابله ساهما في جعل الرواية تسمو 
مثلت   الرواية  السينمائية.  الكتابة  درجة  إلى 
تازة في المعرص الدولي للكتاب دورة 2014، 
بالدار البيضاء من خالل حفل توقيع بحضور 
فاعلين وباحثين ونقاد في حقل السينما، كذا 
أسس  ما  وع��رب.  مغاربة  وروائيين  اعالميين 
تليق  ضخمة  درام���ا  على  االش��ت��غ��ال  لنقاش 
المجال  مجالها  ي��ك��ون  المغربية،  ب��ال��ذاك��رة 
المغربي عموما ومثلث الموت الشهير بما فيه 
ما  فيه  يكون  درام��ي  عمل  تحديدا.  تايناست 
تضمنته رواية ذاكرة بقلب مفتوح، من وقائع 
بإحاالت هامة لمجريات ملحمية ارتبطت بزمن 
جيش  عمليات  ايقاع  على  المغرب  استقالل 
التحرير بدور هام، ما سيكون تدشينا حقيقيا 
إلنفتاح الفن السابع على الذاكرة المغربية، كذا 
على االعمال االدبية الروائية الوظيفية، الخدومة 
للبالد والتاريخ والتنشئة ومعها التربية على 
لما  االلتفات  وذاك  ه��ذا  من  وأكثر  المواطنة، 
يحتويه االقليم، من موارد فزيائية وبشرية وفنية 

في هذا المجال.
< عبد السالم انويًكة/تازة

متابعاتثقافة وفنون

تــازةتــازة

متى يتم االلتفات لما تحتويه المنطقة من موارد في هذا المجال?لعبة السعادة أو فلسفة الذكاء االجتماعي  عند فرقة مسرح التأسيس
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