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جهوية مستقلة شاملة

WبÝبا;ا Wا�بD*وا WŠرH�ا باNاملŽ ¡اHŽا qبI²تاز…  تس
ف��ج��ر خ��ب��ر إع��ف��اء عامل 
إق��ل��ي��م ت������ازة, ع��ب��دال��ع��ال��ي 
الصمطي, من مهامه وإحالته 
ع���ل���ى امل���ج���ل���س ال��ت��أدي��ب��ي 
ف��رح عارمة  اخل��اص, موجة 
املدينة  ساكنة  ص��ف��وف  ف��ي 
واإلق���ل���ي���م, ح��ي��ث ال ح��دي��ث 
نهاية  عن  إال  املواطنني  بني 
أسطورة العامل الذي ارتبط 
اسمه بجدل كبير سواء عند 
قرار  بعد  حتى  أو  تنصيبه 

اعفائه .
وت�����داول م��واط��ن��و ت���ازة 
خبر إعفاء عامل اإلقليم بكل 
نقط التجمع وعلى صفحات 
ال����ت����واص����ل االج���ت���م���اع���ي, 
املرحلة  مبحاسبة  مطالبني 
الذين  رموزها  بكل  السالفة 
حت�����وم ح���ول���ه���م ات���ه���ام���ات 

التي  امل��ل��ف��ات  ب��ش��أن  كبيرة 
الصمطي,  بالعامل  أطاحت 

حيث طالب فاعلون مدنيون 
ب��ف��ت��ح حتقيق  وح��ق��وق��ي��ون 

ش����ام����ل ف�����ي ص���ف���ق���ات ك��ل 
مشاريع التهيئة التي عرفها 
القروض  كل  ومعها  اإلقليم 
التي استفادت منها عدد من 
باإلقليم  الترابية  اجلماعات 
م�����ن ص�����ن�����دوق ال��ت��ج��ه��ي��ز 
الوقوف  أج��ل  من  اجلماعي 
في  املعتمدة  املعايير  على 
ومعها  ال��ق��روض  ه��ذه  منح 
اعتمدتها  ال��ت��ي  ال���دراس���ات 
كذلك  طالبوا  كما  طلبها  في 
عالقاته  ح��ول  حتقيق  بفتح 
املشبوهة مع بعض سياسيي 
إق��ل��ي��م ت����ازة وال��ت��س��ه��ي��الت 
التي  وامل��س��ط��ري��ة  اإلداري�����ة 

استفاذوا منها في عهده .
العارمة  الفرحة  وتكشف 
ال����ت����ي ق����اب����ل ب���ه���ا س���ك���ان 
ق���رار إع��ف��اء عاملهم  ت����ازة  

نسجها  التي  العالقة  فشل 
املسؤول األول مع املواطنني 
توليه مسؤولية تسيير  منذ 
ال��ش��أن اإلق��ل��ي��م��ي ب���ت���ازة  , 
مفهوم  ترسيخ  ع��ن  وع��ج��زه 
تنموي مبني على االستجابة 
للحاجيات احلقيقية للسكان 
بذال من تعميق الهوة ببناء 
ح��ائ��ط ص���د ق���وي ف���ي وج��ه 
على  اساسا  مبني  التازيني 
òظهرå املسؤولني واملنتخبني 
ال��والءات  ملنظومة  املشكلني 
ما  س��رع��ان  ال��ت��ي  الوهمية, 
عورتها  وانكشفت  تبخرت 
ق��رار  بسبب  ف��اض��ح  بشكل 
اإلع���ف���اء األخ��ي��ر ال����ذي دم��ر 
احل���ائ���ط امل����ذك����ور وادخ����ل 
امل���وال���ني إل���ى اجل��ح��ور في 

انتظار امل وهمي جديد.

ألحد  القروية  باجلماعة  مواطنون  ف−ر 
اإلثنني  يوم  أمليل  وادي  بدائرة  زباير  أوالد 
18 دجنبر 2017 قضية مشابهة لقضية » 
الزفت املغشو‘å ب »جمعة سحيمå بنواحي 
بهذا  الساكنة  تنديد  إل??ى  أدى  م??ا  ¬س??ف??ي 
مشروع  إن  مصادر  وقالت  الشنيع  العمل 
القروية  اجلماعة  بني   jالراب الطريق  تعبيد 
واجل??م??اع??ة  ت???ازة  بSقليم  زب??اي??ر  أوالد  ألح???د 
رقم  ت??اون??ات   بSقليم  بوعبان  ألوط??ا  القروية 
التكسية  عملية  ف??ي  ت??الع??ب??ات  ع??رف??ت   508

والتزفيت حيY يسهل اقتالعها بQصابع اليد 
اجلريدة  تتوفر  فيديوا  أطهره  ما  وه??و   jفق
على نس�ة منه رصد هذه التالعبات واتهم 
الطريق  هذه  تهي¾ة  بýQغال  املكلفة  املقاولة 
بصب زفت وصn باملغشو‘ مباýرة على 
دفتر  ملقتضيات  احترام  أدن??ى  دون  التراب 

التحمالت .
من  املنطقة  في  ýباب   jالشري ويظهر 
 gالغ عملية  يستنكرون  الطريق  مستعملي 
في تزفيت هذا الطريق وهم ميسكون بQكوام 

ليعثروا  اقتلعوها بسهولة  بعدما  الزفت  من 
الشبان  ه??ؤالء   Àالتراب. وحت??د حتتها على 
عن أن الغý gمل املشروع بQكمله واتهموا 

املشرفني عليه بالفساد.
انتشر   j??ال??ش??ري إن  امل???ص???ادر  وق??ال??ت 
كالنار في الهشيم على صفحات التواصل 
ووضعتهم  املسؤولني  أحرجت  االجتماعي 
 nمالبسات ضع &??اه  حقيقية  ورط???ة  ف??ي 
م??راق??ب??ة األý??غ??ال ال??ت??ي ت??ب??اý??ره??ا امل??ق??اول??ة 

املكلفة بالصفقة.

أين وصل تقرير المجلس 
الجهوي للحسابات 

بخصوص تقاريره السنوية 
حول البلدية  والوكالة 

المستقلة لتوزيع الماء بتازة

ببلدية  احمللي  للشأن  املتتبعون  زال  ال 
تازة , ينتظرون الكشف عن تقرير املجلس 
السنوي  تقريره  في  للحسابات   اجلهوي 
 2010≠2011≠2012  –  2009 لسنوات  
اإلداري���ة  اخل��روق��ات  فضائح  بخصوص 
وال���ش���ب���ه���ات ح������ول  ب���ع���ض ال��ص��ف��ق��ات 
ال��ع��م��وم��ي��ة.. ال��ت��ي ق��درت��ه��ا م��ص��ادرن��ا في 
املاليني من السنتيمات, اهتزت لها ساكنة 
السايب,  للمال  منوذجا  واعتبرتها  ت��ازة 
أبطالها أعضاء سابقني باملجلس احلضري 
بعضهم  ه��دد  وأن  سبق  ال��ذي��ن  للمدينة, 
خوفا  م��رة  م��ن  ك��م  ف��ي  استقالته  بتقدمي 
من املساءلة واحملاسبة. وفضائح الوكالة 
ول��إلش��ارة,  ب��ت��ازة   امل��اء  لتوزيع  املستقلة 
فاملجلس األعلى للحسابات, عجز في اكثر 
املجالس  تهم  تقارير  تقدمي  ع��ن  م��رة  م��ن 
بإقليم  العمومية  املؤسسات  و  املنتخبة 
تازة, و حتاشى كشف حقيقة ما يجري في 

هذا اإلقليم فلماذا يا ترى؟؟؟؟؟..

شريط فيديو يفضح تالعبات في أشغال تزفيت طريق تربط أوالد زباير بأوطابوعبان
ناشطون جمعويون بأوالد زباير يفضحون الزفت المغشوش في تعبيد الطريق

ع������ن������دم������ا ش�����������رع ف���ي 
ت��ن��ف��ي��ذ م��ش��اري��ع ال��ت��أه��ي��ل 
احل���ض���ري مل��دي��ن��ة ت�����ازة , 
ع���ب���ر س���ك���ان امل���دي���ن���ة ع��ن 
جت���اوب���ه���م اإلي���ج���اب���ي مع 
, لكن هذا  هذه اإلصالحات 
ما حتول  سرعان  التجاوب 
, بعد   ) ع��ام  ) استياء  إل��ى 
أن اتضحت ) حاالت الغش 
ال��ك��ث��ي��ر من  ف���ي إجن�����از   )
امل��ش��اري��ع امل��ب��رم��ج��ة , مثل 
إصالح الطرق , و ترصيف 
إص�����الح  و   , ال������ش������وارع 
الواجهات , و ترميم املواقع 
األثرية , وتهيئة الفضاءات 

ال���س���اح���ات  و  اخل����ض����راء 
العمومية .

رغ���م ال��ت��أخ��ر ال���ذي ط��ال 
املشاريع  هذه  بعض  إجناز 
اإلنتهاء  أن  إال   , التأهيلية 
من أشغالها أسفر عن الكثير 
فترصيف   , األع���ط���اب  م���ن 
ل��م يصمد طويال  ال��ش��وارع 
 , املطرية  التساقطات  أم��ام 
وواجهات األحياء سرعان ما 
حتولت إلى حالتها القدمية 
, بفعل سوء اإلجناز كما أن 
إص��الح الطرق ع��رف أيضا 
أن  في حني   , املصير  نفس 
كان  األث��ري��ة  امل��واق��ع  ترميم 

يشمل  ل��م  و   ) ان��ت��ق��ائ��ي��ا   (
م��ج��م��وع امل���ع���ال���م األث���ري���ة 

و  اإلهمال  من  تعاني  التي 
تتدهور محتوياتها ..°°

و ي��ت��س��اءل س��ك��ان ت��ازة  
عن كيفية صرف اإلعتمادات 
املالية الباهضة , التي ذهب 
, نظرا لعدم  معظمها سدى 
استفادة املدينة و ساكنتها 
من هذه املشاريع املغشوشة 
, مما يعني إهدار املال العام 

دون طائل ..°°
إل����ى ج���ان���ب ذل����ك , ف��إن 
التأهيل  م��ش��اري��ع  م��ن  ع���ددا 
احلضري لتازة  , التي كانت 
 ,  2015 مبرمجة خالل سنة 
علما   , إجنازها  بعد  يتم  لم 

أننا في بداية  سنة 2018.
> املراسلة

إهدار المال العام في مشاريع مغشوشة بتازة
ال���س���اح���ات  و  اخل����ض����راء 

رغ���م ال��ت��أخ��ر ال���ذي ط��ال 
املشاريع  هذه  بعض  إجناز 
اإلنتهاء  أن  إال   , التأهيلية 
من أشغالها أسفر عن الكثير 
فترصيف   , األع���ط���اب  م���ن 
ل��م يصمد طويال  ال��ش��وارع 
 , املطرية  التساقطات  أم��ام 
وواجهات األحياء سرعان ما 
حتولت إلى حالتها القدمية 
, بفعل سوء اإلجناز كما أن 
إص��الح الطرق ع��رف أيضا 

ي������ص������اب امل������واط������ن 
املغربي بذهول وهو يرى 
داخل  الفساد  عينيه  بأم 
امل���ؤس���س���ات ال��ع��م��وم��ي��ة 
وامل���ق���اط���ع���ات ال��ب��ل��دي��ة 
ومصالح    مكاتب  بتازة  
م��وص��دة بني  أو  ف��ارغ��ة 
ال��ث��ان��ي��ة عشرة  ال��س��اع��ة 
وال����ن����ص����ف وال���س���اع���ة 

الثانية والنصف, بالرغم 
التوقيت  منشور  أن  من 
ال�����ذي ينص   امل��س��ت��م��ر, 
ال��ت��وق��ي��ت  ع��ل��ى أن ه���ذا 
ت��ت��خ��ل��ل��ه ن��ص��ف س��اع��ة 
عملية  م���ع  ف��ق��ط,  غ����ذاء 
 , املوظفني  بني  امل��داوم��ة 
غالبًا  املنشور  ه��ذا  لكن 

ما ال يتم احترامه.

مكاتب ومصالح عمومية 
شبه متوقفة عن العمل 

في فترة الظهيرة

قضاة المجلس 
األعلى للحسابات 

يدققون في حسابات 
جماعات محلية بتازة

أن قضاة  “اجلريدة”   علمت 
ي���ن���ت���م���ون ل��ل��م��ج��ل��س األع���ل���ى 
ي���ب���اش���رون منذ  ل��ل��ح��س��اب��ات, 
عملية  املاضي,  األسبوع  بداية 
افتحاص جلماعات محلية تابعة 
القليم تازة  . وحّل قضاة جطو 
بعدد من اجلماعات القروية من 
وذل��ك  ماليتها,  افتحاص  أج��ل 
في إطار املهام العادية املوكولة 
للحسابات  األعلى  املجلس  إلى 
ب����إجن����از ع��م��ل��ي��ات اف��ت��ح��اص 

للمؤسسات العمومية.
ت��ن��ت��ه��ي  أن  وي��ن��ت��ظ��ر  ه�����ذا 
حاليا  املتواصلة  تفتيش  مهمة 
أفق  في  تقرير مفصل,  بإصدار 
رفعه إلى رئيس املجلس األعلى 
مت  أنه  إلى  مشيرة  للحسابات, 
اف��ت��ح��اص ع���دد م���ن امل��ش��اري��ع 
من  املبمجة وميزانية مجموعة 
بينها  من  القروية,  اجلماعات 
ج��م��اع��ة ك���ل���دم���ان واجل��م��اع��ة 
يترأسها  التي  برارحة  القروية 

برملاني.

أفادت  بعض املصادرأن وزارة الداخلية استنفرت مصاحلها من 
أسفار  في  الدولة  استعمال سيارات  لتنامي ظاهرة  التصدي  أجل 
بهم  وصل  الذين  واملنتخبني,  املوظفني  قبل  من  الصيفية  العطلة 

األمر حد التنقل بها خارج االختصاص الترابي ملجالسهم.

 وكشفت ذات املصادر  أن دوريات األمن الوطني والدرك امللكي 
تلقت أوامر باحلجز على كل عربة حتمل لوحات تفيد بأنها مملوكة 
االختصاص  نطاق  خ��ارج  وتتحرك  احمللية,  اجلماعات  أو  للدولة 

الترابي دون إذن خاص من اجلهة املخول لها ذلك.

الداخلية تترصد استغالل سيارات الدولة خارج نطاق االختصاص

َي��س��ت��م��̂ر م��س��ل��س��ل األج�����واء 
واألطر  املواطنني  املشحونة بني 
ال��ط��ب��ي��ة داخ�����ل امل��س��ت��ش��ف��ي��ات 
الطبية,  واملراكز  واملستوصفات 
ل��َت��ن��ض��اف إل��ي��ه ح��ادث��ة اع��ت��داء 
ممرض   تها  َضحي[ كانت  جديدة 
باملستشفى  املستعجالت  بقسم 
الذي  األم��ر  باجة,  ابن  اإلقليمي 
صفوف  في  بالغا  استياء  خل[ف 
ب��ذات  امل��واط��ن��ني وأط��ر الصحة 

املدينة.
وف�����ي ال���ت���ف���اص���ي���ل, ت��ع��رض 
مم�����رض ب��ق��س��م امل��س��ت��ع��ج��الت 
باجة   ابن  اإلقليمي  باملستشفى 
دجنبر   15 اجلمعة  ي��وم  م��س��اء 

إل��ى هجوم بالسب و   , اجل��اري 
القذف و الكالم النابي من طرف 
مواطن أثناء مزاولته عمله وسط 
م��رأى  أم��ام  املستعجالت,  قاعة 
امل��رض��ى وال�����زوار وزم��الئ��ه في 
العمل, نتج عنه مخلفات نفسية, 
و هو األمر الذي ألزمه التعرض 

حلاالت نفسية حادة.
وفي تصريح جلريدة òاحلدث 
ال��ت��ازيå, أْع���َرب امل��م��رض  , عن 
القاسية موضحا  النفسية  آالمه 
أن نفسيته محطمة بسبب السب 
والقذف و العبارات احلاطة من 
الكرامة اإلنسانية, التي تعرض 
باملستشفى  عمله   خ��الل  لهما 

املذكور.
موضحا أنها ليست املرة     ”
ي��ت��ع��رض خاللها  ال��ت��ي  األول����ى 
سواء  لالعتداء  املستشفى  أط��ر 
تعرض  بل  الَبَدني,  أو  النفسي 

مؤخرا طبيب بنفس املصلحة 
طرف  من  الع��ت��داء جسدي 
م���واط���ن زائ�����ر ُم��ن��اش��دة 
املسؤولني جتنيب األطر 
امل��ع��ان��اة”  ال��ص��ح��ي��ة ” 
ال����ت����ي ي��ع��ي��ش��ون��ه��ا 
ب�����ص�����ف�����ة ي����وم����ي����ة 

باملستشفيات.
اجل�������������دي�������������ر 
إدارة  أن  بالذكر, 

باجة  اب��ن  اإلقليمي  املستشفى 
سجلت مجموعة من االعتداءات 
حترير  ومت  الطبية  األط���ر  على 
في  الشرطة  ط��رف  م��ن  محاضر 

املوضوع .

WبيD�ر اÞ_ا vلŽ ¡²داŽد اFب  Włابن با vH²يا¡ 0س²شÝا
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المواطنصدى

خمس سنوات سجنا 
لمختطفة طفلة تطوان

أدانت  محكمة اإلستئناف مبدينة  تازة 
شخصا متهما بجناية اختطاف فتاة قاصر 
12 سنة من عمرها ونقلها من  تتجاوز  ال 
له  من  ط��رف  من  فيه  ال��ذي وضعت  املكان 
سلطة عليا عن طريق التسول باستصحاب 
حكمت  حيث  فروعه  غير  من  صغير  طفل 

عليها بخمس سنوات سجنا نافذا.  
وتعود وقائع القضية إلى  أواخر شهر 
يوليوز من صيف السنة اجلارية   عندما 
تطوان  مبدينة  تقطن   طفلة  أس��رة  قدمت 
شكاية  لدى اجلهات املعنية تفيد بإختفاء 
يتم  أن  قبل  غامضة   ظ��روف  ف��ي  إبنتها  
التعرف عليها من قبل أحد املسافرين  الذي 
شرق  نحو  املتوجه  القطار  م7  على  ك��ان 
األمنية عبر   أخبر اجلهات  والذي  اململكة  
اإلتصال برقم الطوار∆ 177, ليتم توقيف 
أمليل   القطار من طرف عناصر درك وادي 
عمليات  وبعد  ت��ازة,  30 كلم غ��رب مدينة  
مراقبة وفحص على مستوى محطة قطار 
مبحطة وادي أمليل  متكنت عناصر الدرك 
بتاريخ 09 غشت 2017 من توقيف امرأة, 
الطفلة  على  القطاروالعثور  ذات  م7  على 

املختطفة ذات ثالث سنوات.  

العثور على جثة 
خمسيني وسط حي 

المسيرة
سنة   54 العمر  م??ن   mيبل  h�ý جثة  نقلت 
صبيحة يوم الغثنني 11 دجنبر اجلاري إلى قسم 
تازة،  مبدينة  باجة  ابن  مبستشفى  املستع−الت 
إلخضاعها للتشريح الطبي بQمر من النيابة العامة 
امل�تصة. وحلت عناصر السلطة احمللية وعناصر 
الشرطة العلمية  حوالي الساعة التاسعة صباحا، 
بحي املسيرة الثانية  ، مبقاطعة القد” بتازة، بعد 
توصلهم باخبارية تفيد وجود جثة h�ý ملقاة 
فوق بركة مائية على وادي اجعونة الذي ي�ترق 

حي املسيرة.
حتقيقاتها  الشرطة  عناصر  فتحت  وق??د  ه??ذا 
ل??ل??وق??و· ع??ل??ى م??الب??س??ات ا)????ادÀ وظ??روف??ه في 

.Àالتشريح مالبسات ا)اد Zانتظار نتائ
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بتازة,  القضائية  الشرطة  عناصر  أح��ال��ت 
على  اجل���اري  دجنبر   24 األح��د  يومه  صباح 
أنظار وكيل امللك بإبتدائية تازة شخصني من 
أج��ل االجت��ار واحل��ي��ازة باملخدرات, واالجت��ار 

واحليازة باخلمور املهربة.
حتت  القضائية  ال��ش��رط��ة  عناصر  وك��ان��ت 
بالنيابة,  املصلحة  لرئيس  املباشر  االش��راف 
قد وضعت خطة أمنية بداية االسبوع اجلاري 
مب��ش��ارك��ة ج��م��ي��ع ال���ف���رق االم��ن��ي��ة ل��ل��ش��رط��ة 

القضائية, عملت من خاللها على شن حمالت 
الئحة  وك����ذا  وال���ن���واح���ي,  االح���ي���اء  مبختلف 
للعدالة بهدف االستعداد الحتفاالت  املطلوبني 
منابع  م��ن  للحد  ال��ق��ادم  االح���د  ال��س��ن��ة  رأس 
حيث  تازة,  االمن مبدينة  واستتباب  اجلرمية 
مروج  توقيف  على  االمنية  عملياتها  اسفرت 
للمخدرات كان مبحوث عنه بأزيد من ثالثون 
آخر  وشخص  ووطنية,  محلية  بحث  م��ذك��رة 
املهربة  للخمور  واحل��ي��ازة  االجت���ار  أج��ل  م��ن 

م��ذك��رات  ع��ش��رة  م��ن  ب��أزي��د  ك��ان مبحوثا عنه 
بحث محلية ووطنية, وحتت االشراف املباشر 
وضعهما  مت  ت��ازة,  بابتدائية  العامة  للنيابة 
مب��خ��ف��ر ال��ش��رط��ة حت���ت احل���راس���ة ال��ن��ظ��ري��ة 
قبل  واالستماع,  االيقاف  محضري  وحتريري 
أن يتم احالتهما على أنظار وكيل امللك صباح 
ي��وم��ه االح����د, ح��ي��ث أم���ر ب��اي��داع��ه��م��ا السجن 

احمللي وحتديد اولى اجللسات حملاكمتهما.
> محمد حارص

  مت العثور مؤخرا من طرف 
بعض املواطنني على جثة الطفل 
املسمى قيد حياته )فهد بلمكي( 
العمر عشر سنوات  من  والبالغ 
وهي معلقة بغصن شجرة عالية 
مكوسة  بحي  ملسكنه  ومجاورة 
علمها  وف����ور   , ال��ع��ل��ي��ا  ب���ت���ازة 
ب���احل���ادث ان��ت��ق��ل��ت إل����ى م��ك��ان 
احل����ادث ع��ن��اص��ر م���ن  ال��وق��اي��ة 

امل���دن���ي���ة وال���س���ل���ط���ات احمل��ل��ي��ة 
إل��ى ج��ان��ب بعض رج���ال األم��ن 
التي  العلمية  الوطني والشرطة 
أجرت حتريات دقيقة في املكان 
الذي وجدت فيه جثة الطفل مع 
متشيط جنباته ومحيطه للعثور 
األم��ن  مصالح  تفيد  أدل���ة  على 
إلى  يفضي  ال��ذي  التحقيق  في 
احلقيقية  الوفاة  أسباب  معرفة 

إلى  , في حال تعرض الضحية 
النيابة  أن  علما   , إجرامي  فعل 
جثة  بنقل  أم��رت  ب��ت��ازة  العامة 
ال��ط��ف��ل إل���ى م��س��ت��ودع األم���وات 
باجا  ابن  اإلقليمي  باملستشفى 
انتظار إجراء تشريح  بتازة في 
طبي ووضع نتائجه رهن إشارة 

التحقيق لقطع الشك باليقني.
> يون���س لهالل���ي

أمر الوكيل العام بإستئنافية 
إجرامية  عصابة  بإيداع  ت��ازة 
عناصر  خ��م��س��ة  م���ن  م��ت��ك��ون��ة 
السجن احمللي بتازة, وإحالتهم 
على قاضي التحقيق وذلك على 
خلفية إتهامهم بتهم اإلختطاف 
والسرقة حتت التهديد بالسالح 

األبيض والضرب واجلرح.
امللكي  الدرك  عناصر  وكانت 
ب��ال��ق��ي��ادة اجل��ه��وي��ة ب��ت��ازة قد 
ثملت على إحالتهم على وكيل 
للفاعل  اإلس��ت��م��اع  ب��ع��د  امل��ل��ك 

ال��رئ��ي��س��ي وزع���ي���م ال��ع��ص��اب��ة 
ال�����ذي مت إع��ت��ق��ال��ه م���ن ط��رف 
ع��ن��اص��ر ال��ش��رط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة 
ب��األم��ن ال��والئ��ي ب��ت��ازة, بعدما 
ك���ان م��ب��ح��وث��ا ع��ن��ه��ا م��ن أج��ل 
اإلجت������ار ب��ح��ب��وب ال��ه��ل��وس��ة 
مب��وج��ب ع���دة م���ذك���رات بحث 
عشر  أرب��ع��ة  جت����اوزت  محلية 
أنه  تبني  تنقيطه  وبعد  مذكرة, 
مبحوث عنه من طرف عناصر 
ال����درك امل��ل��ك��ي ب��ت��ازة م��ن أج��ل 
والسرقة,  واإلختطاف  اإلجتار 

ألم����ر ال��وك��ي��ل ال���ع���ام ب��إح��ال��ة 
ال��ق��ض��ي��ة ع��ل��ى ع��ن��اص��ر ال���درك 
ألجل تعميق البحث والتحقيق 
م��ع��ه ب��اجل��ن��اي��ة امل��ب��ح��وث عنه  
امللكي  ال����درك  ع��ن��اص��ر  ف��ي��ه��ا. 
للمتهم  تسلمها  بعد  ومباشرة 
باحلبق  شرعت  بزيكو  امللقب 
لتقودها  إليه  باملنسوب  معه 
أقواله إلى باقي أفراد العصابة 
العصابة  تفكيك  م��ن  وتتمكن 
اإلجرامية املتكونة من 5 أفراد, 
تازة  من  يتحدرون  منهم  ثالثة 

مب���ن ف��ي��ه��م امل��ت��ه��م ال��رئ��ي��س��ي 
ص��ف��رو.  منطقة  م��ن  وال��ب��اق��ي 
ليتم إحالتهم على الوكيل العام 
قاضي  على  بإحالته  أمر  الذي 
ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ن أج����ل ال��ض��رب 
واإلختطاف  والسرقة  واجل��رح 
حت�����ت ال����ت����ه����دي����د ب���ال���س���الح 
إض���اف���ة جنحة  م���ع  األب���ي���ض 
اإلجتار واإلستهالك باألقراص 
املهلوسة من نوع اإلكسطازي.

> محمد حارص

القطار يقتل 
سيدة بباب 

مرزوقة
 

استفاقت ساكنة اجلماعة 
القروية لباب مرزوقة 12 كلم غرب 
مدينة تازة  صباح يوم السبت 3 
دجنبر  اجلاري  حوالي الساعة 
العاشرة صباحا على خبر وفاة 

امرأة  كانت ترعى غنمها  بعد ان 
دهسها قطار قادم من شرق اململكة 

في اجتاه غربها باالضافة الى 
مصرع عدد من رؤوس األغنام

وكشفت مصادرنا ان الضحية 
وهي تسكن بالقرب من مكان 

احلادث, كان وقت احلادث ترعى 
غنمها قبل ان يصدمها قطار 

محوال اياها الى اشالء متناثرة 
على طول اخلط السككي في 

صورة مؤملة.

ا�F¦ور ŽلqHÞ W¦ł v مFلWI بش−ر… ب²از… ا�Fليا

القبض على مبحوث عنه بموجب 14 مذكرة بحث ضبط كمية هامة من 
المخدرات الصلبة بتازة

اليد  , من وضع  بتازة  امللكي  للدرك  الترابي  املركز     متكن 
على غنيمة جد هامة, حيث مت إيقاف العقل املدبر لشبكة خطيرة 
في تهريب و ترويج املخدرات الصلبة مبدينة الناضور, كما مت 
وضع اليد على شخصني   بضواحي مدينة ت��ازة, و شخصني  

آخرين ببلدة بواد أمليل 30 كلم غرب مدينة تازة.
 هكذا إذن متكنت عناصر من  مركز الدرك امللكي من اعتقال 
املخدرات  ترويج  و  تهريب  في  متخصصة  لشبكة  املدبر  العقل 

الصلبة مبدينة الناضور.
و في السياق ذاته, و بعد عملية الترصد و التقفي, متكن أفراد 
املركز الترابي بتازة أيضا,  من إلقاء القبض على شخصني كانا 
قرب  الصلبة  باملخدرات  محملة  الدفع  رباعية  سيارة  مثن  على 
أنظار  ت��ازة حيث  مت وضعهما حتت  السياحي جنان  املنتجع 

احلراسة النظرية حتت إشراف النيابة العامة املختصة.

اI²Žال رzيf وœاœيMJÝ WيW وš¬ WŁöŁرين
 أمر وكيل امللك باحملكمة االبتدائية مبدينة تازة  
مصالح   ,2017 دجنبر   26 الثالثاء  ي��وم  م��س��اء  
الشرطة القضائية  بإيداع رئيس تعاونية سكنية 
وموظف  للتعاونية  املسير  املكتب  من  وعضوين 
استكمال  اج��ل  م��ن  االحتياطي  السجن  متقاعد 
العامة,   النيابة  انظار  على  عرضهم  قبل  البحث 
وخيانة  ال��ت��زوي��ر  أج��ل  م��ن  متابعتهما  أج��ل  م��ن 
األمانة وفقا لفصول املتابعة املستمدة من القانون 

اجلنائي.
االستماع  بعد  املكتب   أعضاء  اعتقال    وج��اء 
السكنية    التعاونية  رئيس  رفقة  تفصيليا  إليهم 
التعاونية  منخرطي  بعض  بها  تقدم  شكاية  إث��ر 
بخصوص تزوير محاضر اجلمع العام للتعاونية 
والتالعب بأموالها  بعد التصرف مبمتلكاتها دون 
الرجوع للجمع العام واخفاء املبلغ املالي املتحصل 

منها.

5MÞيا… ا*واŠ œدNا¡ يFا_رب œوا Êيضا�
رغم الكوارث االنسانية التي تسبب فيها 
فيضان واد األربعاء الذي يخترق مدينة تازة  
في السنوات األخيرة مازال هذا اخلطر وارد 
ويهدد حياة سكان بعض أحياء املدينة ) حي 
الشلوح , دوار امللحة , البحرة ... و أمالكهم 
ف��ي نفوسهم اخل��وف  بصفة ع��ام��ة  وي���زرع 
أن  ورغ���م  األم��ط��ار  تهاطلت  كلما  وال��رع��ب 
جميع اجلهات على علم بخطر هذا الواد مبا 
فيه  احلكومة املغربية التي أوفدت وزراء إلى 
الذين وقفوا على حجم األضرار  عني املكان 

ال��ت��ي خلفها  ال��ب��ش��ري��ة  واخل��س��ائ��ر 
وادي االربعاء خالل فيضان 1999 و 
للمعاينة  ع��دة جل��ان  ايفاد  2002  و 
واجن����از ع���دة ت��ق��اري��ر ف��ي امل��وض��وع 
ولم تتخد أي اجراءات للتخفيف من 
أرواحهم  وحماية  املواطنني  معانات 
األمطار  فيه  تسببت  ما  ن��رى  ونحن 
الطوفانية التي تساقطت على بعض 
مسؤول  كل  فليتحمل  اململكة  أقاليم 

مسؤوليته.

المطالبة بفتح تحقيق في ملف وداديتي 
السكن الوحدة والمغرب العربي  

ي����ط����ال����ب م���ن���خ���رط���وا 
واملغرب  الوحدة  تعاونيتي 
العربي السكنيتني بتسوية 
ال����وض����ع غ���ي���ر ال��ط��ب��ي��ع��ي 
, حيث  عليه  توجدان  الذي 
أزيد  منذ  املنخرطون  س��دد 
املستحقات  س��ن��ة    15 م��ن 
املالية املترتبة عن مساهمة 
امل���ت���ع���اون���ني  وم��ن��ه��م من 
والنفيس  بالغالي  ضحى 
م��ن أج���ل إي��ج��اد س��ك��ن ق��ار 
ل��ه��م ول��ذوي��ه��م وع��ائ��الت��ه��م 

وابنائهم , دون ان تستكمل 
من  أسستا  ما  التعاونيتان 
برنامج  وق���ف  ح��ي��ث  اج��ل��ه 
البناء في منتصف الطريق 
وب���ق���ي ال����وض����ع ع���ال���ق���ا , 
وي��ل��ت��م��س ه������ؤالء إرج�����اع 
نفضوا  أن  ب��ع��د  مبالغهم 
ككل  املشروعني  من  أيديهم 
ورغ�����م ع��ق��د ال��ت��ع��اون��ي��ت��ني 
يونيو  الجتماع خالل شهر 
لم  فإنه  املاضية  السنة  من 

يسفر عن أية نتيجة.
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ك��ش��ف ق����رار ج��دي��د 
لفتيت,  ال��واف��ي  لعبد 
وزي���������ر ال����داخ����ل����ي����ة, 
تهم  جديدة  إج���راءات 
س���الم���ة امل��س��ت��ه��ل��ك��ني 
توالي  بعد  امل��غ��ارب��ة, 
ح������������االت ال���ت���س���م���م 
ال��غ��ذائ��ي ف��ي أوس���اط 
ال��ط��ل��ب��ة وال��ت��الم��ي��ذ 

وعموم املواطنني.
يقضي  لفتيت  ق��رار 
ب���ت���ع���ي���ني م��ح��ق��ق��ني 
منتدبني من الداخلية, 
بالبحث  س��ي��ت��ك��ف��ل��ون 
وإث����ب����ات امل��خ��ال��ف��ات 
ال�����ت�����ي م������ن ش���أن���ه���ا 
وصحة  سالمة  تهديد 
باململكة  املستهلكني 

مستوى  ع��ل��ى  ذل���ك  و 
ع��م��ال��ة ت����ازة و ب��اق��ي 

عماالت اململكة.
و أسند الوزير إلى 
لوزارته  التابعة  األطر 
في  اجل��دي��دة  مهامهم 
وزج��ر  الرقابة  تعزيز 
خصوصا  املخالفات, 
ال������ذي������ن مي�����ارس�����ون 
بأقسام  الرقابة  مهام 
االقتصادية,  الشؤون 
داخ���ل مصالح  س���واء 
اإلدارة املركزية لوزارة 
الداخلية, أو في أقسام 
االقتصادية  ال��ش��ؤون 
في  أو  وال��ت��ن��س��ي��ق, 
م����ص����ال����ح احل���س���ب���ة 

بالعماالت واألقاليم.

بامر من وزير الداخلية: 
موظفو عمالة تازة 

سيطاردون االطعمة 
الفاسدة بالمدينة

أش����رف م��ح��م��د ع��ب��دال��ن��ب��وي 
ال��وك��ي��ل ال���ع���ام ل��ل��م��ل��ك رئ��ي��س 
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ب��امل��غ��رب,ف��ي 
تازة,على  ملدينة  ميدانية  زي��ارة 
امل��ق��ر اجل���دي���د  لهيئة  ت��دش��ني 
احملامني بتازة بفضاء مبحكمة 
االس���ت���ئ���ن���اف, ي������روم ت��ق��ري��ب 
أعضاء  احملامني  من  اخل��دم��ات 
وذلك,صباحيوماألربعاء  الهيئة 

7 دجنبر اجلاري.
ي�����دي  ب��������ني  دق������������دت  وق 
مرفوقا  ك��ان  ال���ذي  عبدالنبوي 
للقضاء  ال��ع��ال��ي  املعهد  مب��دي��ر 
هيPت احملامني  ورئيس جمعية 
باملغرب   والرئيس األول حملكمة 

االستئناف بتازة,والوكيل العام 
للملك لدى احملكمة ذاتها,ونقباء 
احمل���ام���ون ب��ك��ل م���ن ال��ن��اض��ور 
ووج����������دة وت������ط������وان وف�����اس 

والرباط.... 
وي��ت��أل��ف امل��ق��ر م��ن ط��اب��ق��ني, 
األرض��ي  بالطابق  يوجد  حيث 
ق��اع��ة ك��ب��ي��رة ل��ت��ن��ظ��ي��م ن����دوات 
إل���ى ج��ان��ب قاعتني  ول���ق���اءات, 
واحدة لالجتماع وأخرى لنقيب 
إل���ى مكاتب  احمل��ام��ني, إض��اف��ة 
خ��اص��ة ب����اإلج����راءات اإلداري�����ة 

التي يحتاجها احملامون.
عبدالعزيز  األستاذ  وأوض��ح 
بلة نقيب هيئة احملامني بتازة, 

الضيوف,  أمام  ألقاها  كلمة  في 
أن ه��ذا ال��ف��ض��اء ي��ن��درج ضمن 

القاضية  الهيئة  إستراتيجية 
املمكنة  التسهيالت  كل  بتقدمي 

ل��ل��م��ح��ام��ني امل���ن���ض���وي���ن حت��ت 
يليق  م��ق��ر  وت���وف���ي���ر  ل���وائ���ه���ا, 
مب���س���ت���واه���م االع����ت����ب����اري ف��ي 

املجتمع.
بتمويل  امل��ق��ر,   أن  وأض���اف 
الهيئة ومبساعدة من  ذاتي من 
وزارة العدل تتمثل باخلصوص 
في التجهيزات, سيقدم خدمات 
لتنظيم املهنة خاصة فيما يتعلق 
ال��ودائ��ع وإدارة  ب��إدارة حساب 

التعاضدية وتنظيم التقاعد.
وأبرز أن املقر لن يستفيد منه 
فقط احملامون بل كذلك زبناؤهم 
من  اإلدارة  ت��ق��ري��ب  إط����ار  ف���ي 

املواطنني.

تدش5 مIر �Nي¾W ا;ام5 بHضا¡ م×WLJ اM¾²Ýôا·

الهيئات الجمعوية تطالب وزير الداخلية بالتدخل في ملف تعثر المشاريع التنموية..
طالب عدد من السكان والفاعلني 
اجل��م��ع��وي��ني مب��دي��ن��ة ت����ازة, وزي��ر 
على  شخصيا  بالوقوف  الداخلية 
امل��ش��اري��ع  ال��ت��ي جعلت  األس��ب��اب 
ل���م ت��ك��ت��م��ل رغ����م ص����رف م��الي��ي��ر 
عدد  ط��رف  من  عليها  السنتيمات 

من الوزارات. 
أن  محلية,  مصادر  وأوض��ح��ت 
بإعادة  تتعلق  املتعثرة  املشاريع 

وجتديد  ال��ش��وارع,  بعض  تهيئة 
واملساحات  والكهرباء,  األرصفة, 
ترميم  و   ªوال��س��اح��ات اخل��ض��راء 
بتكلفة  وذل���ك  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل��Pث��ر 
م��ال��ي��ة  ف��اق��ت امل��الي��ي��ر وأض��اف��ت 
املشاريع  ه��ذه  ان  امل��ص��ادر,  ذات 
هي عبارة عن شراكة بني جماعة 
تازة  واجلهة وعدد من الوزارات, 

من بينها وزارة الداخلية.

مجرد 
اقرتاح ملديرة 
بيع املاء بتازة

ل��ل��وك��ال��ة  اإلداري  امل��ج��ل��س  ع��ل��ى  أق���ت���رح 
املستقلة لتوزيع املاء أن يعقد مجلسه املقبل 
ق��ن��ط��رة ح��ي احمل��ل��ة ح��ت��ى يتسنى له  ع��ل��ى 
تدوق طعم املعانات التي يعيش فيها سكان 
احلي يوميا جراء استنشاق روائح الصرف 
الصحي و ما يسببه لهم و لالطفال الصغار 
من أمراض و مشاكل صحية , و نفس الشيء 
دورت��ه  يعقد  أن  اجل��م��اع��ة  ملجلس  بالنسبة 
املقبلة بحي احمللة أو بارك افوراج أو اصدور 
حتى يتدوق هم كذلك طعم معانات الساكنة 
ب��س��ب��ب ت��واج��د م��ط��رح ال��ن��ف��اي��ات مب��ح��اداة 
أم��راض جراء  من  لهم  يسببه  ما  و  منازلهم 
, فإذا كنت سيدتي مديرة بيع  حرق االزب��ال 
املاء بالوكالة املستقلة لتوزيع املاء بتازة أو 
أنت سيدي رئيس املجلس تسكنون في فيالت 
و شقق مكيفة فهناك من يعيش عشية يرثى 
لها جراء تقصيركم في القيام بواجبكم على 

أحسن وجه.
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بني  مستمرا  واجل����ذب  ال��ش��د  مسلسل  زال  ال 
ساكنة جتزئة اإلدريسية بحي السالم البحرة بتازة 
وأحد املنعشني العقاريني بسبب إقدام هذا األخير 
على إجناز مشروع سكني اجتماعي وسط منطقة 

 .zone villa ,مخصصة للفيالت
ال��ذي ب��دأت أط��واره منذ أكثر ما يزيد  الصراع 
رئيس  اسم  واجهته  على  وطفا  أشهر  الثالثة  عن 
ج��م��اع��ة ت���ازة ب��ق��وة, ح��ي��ث م��ن��ح رخ��ص��ة أح��ادي��ة 
مفاده  تبريرا  ق��دم  أن��ه  ورغ��م  ال��ع��ق��اري,  للمنعش 
نهائي  قضائي  حكم  على  بناء  مت  الترخيص  أن 
استصدره صاحب املشروع السكني من احملكمة, 

ورفضوا  احتجوا  املتضررين  السكان  أن  إال 
هذا التبرير مؤكدين أنه كان على الرئيس أن 

يراعي قبل كل شيء كون املنطقة مخصصة 
املديري  التصميم  ف��ي  س��واء  فيالت  لبناء 
تصميم  ف��ي  أو  سابقا  معتمدا  ك��ان  ال���ذي 

ال��ت��ه��ي��ئ��ة اجل��دي��د امل���ص���ادق ع��ل��ي��ه. ك��م��ا أن 
تخصيصها  مت  أصال  الفارغة  املساحة 

إلنشاء منطقة خضراء.
وي��ت��ه��م ال��س��ك��ان ك��ال من 
واخلبير  العقاري  املنعش 
البناء  خبرة  أجن��ز  ال��ذي 
ب���ال���ت���زوي���ر وال��ت��ض��ل��ي��ل 
التي  امل��ع��ل��وم��ات  ل��ك��ون 
للمحكمة  بها  اإلدالء  مت 

املساحة  أن  قبيل  من  وغير صحيحة,  باطلة  كلها 
على  تطل  ال  السكني  املشروع  عليها  سيقام  التي 

الفيالت. 
املتتبعني  بعض  يربط  ذات��ه  باملوضوع  وعالقة 
أحادية  رخصة  منح  على  اجلماعة  رئيس  إق���دام 
للمنعش العقاري بتنازل هذا األخير عن تعويض 
لصاحله ضد  ب��ه  حكمت  ق��د  احملكمة  كانت  م��ادي 

جماعة تازة
هذا وقد علمنا أن ودادية االدريسية قد استئنفت 
احل��ك��م ف��ي دع���وى استعجالية  ض��د ش��رك��ة ت��ازة 
إس��ك��ان ع��دد 591Ø17 واس��ت��ص��دار ق��رار 
عدد 575 الصادر عن الغرفة املدنية في 
2017 برئاسة  30 نونبر  جلسة يوم 

األستاذ رشيد الهاللي  
ه���ذا زم���ن خ���الل ح��ي��ث��ي��اث امللف 
أن  امللف  وث��ائ��ق  م��ن  يتجلى  وحيث 
احمل��ددة  أه��داف��ه��ا  بحكم   Øاملستأنفة
ف����ي ال���ف���ص���ل ال���ث���ال���ث م����ن ق��ان��ون��ه��ا 
االس���اس���يØ ت��ق��دم��ت ب��دع��وى 
أم�����ام احمل���ك���م���ةاالداري���ة 
ب��������ف��������اس ب������ت������اري������خ 
ودل���ك   07Ø08Ø2017
ترخيص  إل��غ��اء  لطلب 
لفائدة  الصادر  البناء 
امل���س���ت���أن���ف ع��ل��ي��ه��ا 

الظاهر  بحسب  جدي  بسبب  طلبها  في  ومتسكت 
األرضية  القطعة  بها  تقع  التي  املنطقة  أن  وه��و 
مخصصة  عليها  بالبناء  الترخيص  ص��در  التي 
حسب تصميم التهيئة ملدينة تازة للسكن احملسن 
واملشار  طعنها  لتأسيس  جدية  بوثائق  واستدلت 

إليها أعاله.
وحيث أن شروع املستأنف عليها في البناء ≠كما 
هو ثابت من الوثائق املدلى بها أعاله≠ واستمرارها 
في دل��ك برغم وج��ود ن��زاع ج��دي في اجلوهر من 
للعقار وخلق  احلالي  امل��ادي  الوضع  تغيير  شأنه 
األطراف  وحتميل  التدارك  صعبة  جديدة  وضعية 
القضاء  تدخل  يبرر  مما  مستقبال  مرهقة  تكاليف 
أالستعجالي التخاذ تدبير مؤقت بوقف البناء إلى 
حني الفصل في اجلوهر واألمر املستأنف ملا قضى 
بغير دلك يكون قد جانب الصواب وقررت احملكمة 

إلغائه والتصدي واحلكم وفق الطلب 
املستأنف  األمر  بإلغاء  قرارا  احملكمة  فأصدرت 
البناء  ور‘  أش��غ��ال  بإيقاف  واحل��ك��م  والتصدي 
التابع للمستأنف عليها فوق القطعة األرضية التي 
بتازة  السالم  بحي  االدريسية  ودادي��ة  وسط  تقع 
ودلك بشكل مؤقت ودلك الى حني البث في دعوى 
إلغاء قرار رخصة البناء الصادرة عن رئيس جماعة 
 147Ø2017 15 حتت عددØ02Ø2017 تازة بتاريخ
اإلداري��ة بفاس مع  أم��ام احملكمة  والتي مت رفعها 

حتميل املستأنف عليها صائر املرحلتني.

استصدره صاحب املشروع السكني من احملكمة, 
ورفضوا  احتجوا  املتضررين  السكان  أن  إال 

هذا التبرير مؤكدين أنه كان على الرئيس أن 
يراعي قبل كل شيء كون املنطقة مخصصة 
املديري  التصميم  ف��ي  س��واء  فيالت  لبناء 
تصميم  ف��ي  أو  سابقا  معتمدا  ك��ان  ال���ذي 

ال��ت��ه��ي��ئ��ة اجل��دي��د امل���ص���ادق ع��ل��ي��ه. ك��م��ا أن 
تخصيصها  مت  أصال  الفارغة  املساحة 

إلنشاء منطقة خضراء.
وي��ت��ه��م ال��س��ك��ان ك��ال من 
واخلبير  العقاري  املنعش 
البناء  خبرة  أجن��ز  ال��ذي 
ب���ال���ت���زوي���ر وال��ت��ض��ل��ي��ل 
التي  امل��ع��ل��وم��ات  ل��ك��ون 
للمحكمة  بها  اإلدالء  مت 

إس��ك��ان ع��دد 591Ø17 واس��ت��ص��دار ق��رار 
575عدد 575عدد 575 الصادر عن الغرفة املدنية في 
2017 برئاسة 
 الصادر عن الغرفة املدنية في 

2017
 الصادر عن الغرفة املدنية في 

30 نونبر 
 الصادر عن الغرفة املدنية في 

30
 الصادر عن الغرفة املدنية في 

جلسة يوم 
األستاذ رشيد الهاللي  

ه���ذا زم���ن خ���الل ح��ي��ث��ي��اث امللف 
أن  امللف  وث��ائ��ق  م��ن  يتجلى  وحيث 
احمل��ددة  أه��داف��ه��ا  بحكم   Øاملستأنفة
ف����ي ال���ف���ص���ل ال���ث���ال���ث م����ن ق��ان��ون��ه��ا 
االس���اس���يØ ت��ق��دم��ت ب��دع��وى 
أم�����ام احمل���ك���م���ةاالداري���ة 
ب��������ف��������اس ب������ت������اري������خ 
ودل���ك   07Ø08Ø2017
ترخيص  إل��غ��اء  لطلب 
لفائدة  الصادر  البناء 
امل���س���ت���أن���ف ع��ل��ي��ه��ا 

هل من التفاتة يا حكام تازة؟
باجلريدة  اتصال  في  مواطنون  ناشد 
ب���زي���ارات مفاجئة  ب��ال��ق��ي��ام  ت���ازة  ح��ك��ام 
للوقوف  باملدينة  اخل��ارج��ي��ة  للمصالح 
مشاكل  م��ن  امل��واط��ن��ون  يعانيه  م��ا  على 
ي��وم��ي��ة ب��س��ب��ب م���ا أس���م���وه ف���ي شكاية 
م��ف��ت��وح��ة ب��ال��وض��ع��ي��ة امل��ت��ردي��ة لبعض 
تعقيد  نتيجة  وذلك  العمومية   اإلدارات 
املعنية  اإلدارة  داخ��ل  اإلداري���ة  املساطر 

وتدني جودة اخلدمة املقدمة للعموم.
ابتداع معايير وشروط  إلى  باإلضافة 

تعجيزية  املشتكني  م��ن  كثير  يعتبرها 
وتساهم في تكريس منطق البيروقراطية 
إلى غير  القطع معها  التي من املفروض 

رجعة.
وت���ق���ول ال��ش��ك��اي��ات أن��ه��م ي��رف��ض��ون 
والرفض  املعاملة  وس��وء  البيروقراطية 
غ��ي��ر امل��ع��ل��ل ل��غ��ال��ب��ي��ة م��ط��ال��ب ال��س��ك��ان 
وال��ت��ع��ق��ي��دات اإلداري�������ة ب��دري��ع��ة ط��ول 
املساطر والعقود املراد تقييدها وحترير 
القبول  إيداعها من أجل  املزمع  الطلبات 

وغياب  املساطر  تغيير  أو  الرفض؟؟؟  أو 
املسؤولني بحجة االجتماعات في العمالة 
ب����اإلدارات    ي��ق��ع  م��ا  أن  منبهني  و..و.., 
أسلوب جديد في التسيير لم يعهدوا به 
مبراجعة  مطالبني  بها  املسؤولني   وأن 
طريقة معاملته للمواطنني كما يدعو إلى 

ذلك الدستور اجلديد
إلى أن اجلريدة  هذا وجت��در اإلش��ارة 
اإلدارات  أس����م����اء  ذك�����ر  ع����ن  حت��ف��ظ��ت 

املستهدفة من طرف املواطنني املشتكني.
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أسواق نموذجية بمئات الماليين مغلقة والفوضى كارثية بتازة
اجلماعي  املجلس  يتصور  يكن  ل��م 
وزعه  مشروعا ضخما  أن  ت��ازة  ملدينة 
باملدينة, سيكون حال  أحياء  على عدة 
الفوضى  م��ن  للتخفيف  مناسب  غير 
وانتشار العربات املجرورة والدراجات 
الثالثية العجالت بشكل فوضوي, حيث 
التي  النموذجية  األس��واق  مشروع  أن 
ال��دراه��م إلجن��ازه,  رص��دت لها ماليني 
أن  ك��ون  بامتياز  فاشال  مشروعا  ب��ات 
أغلب هذه األسواق مغلق بعد رفضها 

من طرف التجار ألسباب مختلفة.
فالسوق النموذجي للحجرة  ولباب 
ال���ري���ح ب���ت���ازة ال��ع��ل��ي��ا  م��غ��ل��ق��ان عن 
آخرهما, فيما سوق حي القدس  قليلة 
االستغالل, بسبب عدم رغبة التجار في 
مببرر  لهم,  قدمت  التي  احمل��الت  فتح 

أن ه���ذه األس�����واق “ال ت��ع��رف إق��ب��اال, 
أجدى  كانت  الفوضوية  التجارة  وأن 
ما شوهد بحي ساحة  وه��و  وأن��ف��ع”, 
والذي  ت��ازة,  وسط  )الكعدة(  الطيران 
اختار عدد من التجار التحول إلى أهم 
منفذا  تعتبر  التي  وطرقاته  ش��وارع��ه 
أحياء  نحو  املدينة  وس��ط  م��ن  وح��ي��دا 
مختلفة, وحولوها إلى مشهد فوضوي 
من  كثير  في  إث��ره  على  تتوقف  كبير, 
األحيان حركة السير, وذلك أمام أعني 

السلطات.
ففي حديث للجريدة مع أحد التجار 
الذين يعرضون سلعهم بشكل فوضوي 
النموذجي  “السوق  أن  كشف  باملكان, 
ف��اش��ل وال ي��ح��ل ب��ه ال��زب��ن��اء رغ���م أن��ه 
مؤهل بشكل كامل, في حني أن جتارتنا 

الفوضوية هذه تختلف كثيرا عن جتارة  
للتخلي عن  ما اضطرنا  السوق, وهو 
احملالت بالسوق النموذجي, والتحول 
ال����ذي نفتر‘  إل���ى م��ك��ان��ن��ا األص���ل���ي 
لنبيع  املفتوح  وال��ف��ض��اء  األرض  فيه 

سلعنا”.
م���ن ج��ان��ب��ه أوض����ح س��ائ��ق إح���دى 
يتخذ  والذي  الكبيرة,  االجرة  سيارات 
من شارع فاس طريقا رئيسية للولوج 
ألح��ي��اء ع��دي��دة ب��امل��دي��ن��ة ف��ي تصريح 
في  يتكرر  املشهد  “ه��ذا  أن  للجريدة, 
هذه  وأهمها  ب��ت��ازة,  املناطق  من  ع��دد 
املنطقة التي تغلق بشكل تام بالعربات 
العجالت  الثالثية  والدراجات  اليدوية 
ال��ت��ي ي��ت��اج��ر أص��ح��اب��ه��ا ف���ي خ��ض��ار 

وفواكه وسلع مختلفة”. 

ت��ازة  مدينة  غ��رب  امللحة  ح��ي  ي��وج��د 
ويضم عدد كبير من السكان وسط فوضى 
البناء العشوائي إضافة إلى تدمر بنياته 
الطرقات وغياب  انعدام  التحتية بسبب 
كما   , أزق��ت��ه  بأغلب  العمومية  اإلن����ارة 
انتشارا لألزبال والنفايات  يعرف احلي 
قد  حلديقة  احل��ي  ويفتقر  جنباته  على 
تقلص من املشاكل البيئية التي يعانيها 
احلي بشكل عام نظرا لوجوده بني مطرح 
منه  تنبعث  ملوث  وواد  للنفايات  ضخم 

الروائح الكريهة املسببة لألمراض .
األحياء  من  امللحة  حي  ويعتبر  هذا   
يتعرض  أن��ه  إال   , ت��ازة  العريقة مبدينة 
مند  وال��الم��ب��االة  واإله���م���ال  للتهميش 
ع��ش��رات ال��س��ن��ني رغ���م ان��ت��م��ائ��ه للمدار 

احلضري لتازة مند نشأته .
ال���ذي أصبح  وم���ا يجعل ه���ذا احل���ي 
السرطانية  ب��األم��راض  م��ه��ددون  سكانه 
واحلساسية  الربو  وأم��راض  واجللدية 
وغيرها هو وجود مطرح نفايات املدينة 
ال����ذي ال ي��ب��ع��د ك��ث��ي��را ع��ن احل���ي اآله��ل 
ملوث  واد  وج��ود  إل��ى  إضافة  بالسكان 
للمدينة  الصحي  ال��ص��رف  مياه  بسبب 
ال���ذي يتواجد  ب���ال���وادي  وال��ت��ي ت��ص��ب 
بالسكان وبسببه  مبدخل احلي ويحيط 
تتكاثر باجلو كائنات دقيقة بشكل كبير 
كبيرة  بكميات  استنشاقها  ي��ؤدي  وق��د 
حساسية  طويلة إلحداث  زمنية  لفترة 
والتي يعانيها العديد من السكان إضافة 

إلى انتشار أمراض العيون وغيرها .

النفايات نقطة سوداء  ويعتبر مطرح 
املجاورة  السكان  مطالب  رغ��م  باملدينة 
له ومند سنني بتغيير مكانه بعيدا وهو 
مطرح يفتقر لسياج ملنع دخوله من طرف 
األطفال وكدا رعاة الغنم الذين يجعلون 
والتي  للخرفان  مرعى  امل��ط��رح  ه��دا  م��ن 
عند  ج��دا  خطيرة  أم��راض  في  ستسبب 
أكل حلومها , علما أن املطرح يضم عدد 
تعرض  فد  التي  الطبية  اإلب��ر  من  كبير 
املتنقلني وسطها لوخز تلك اإلبر التي قد 
تتسبب في نقل بعض األمراض اخلطيرة 
إلتهاب  اإلي��دز و  الدم ومنها مرض  عبر 
إلى  إض��اف��ة   , القاتل  الفيروسي  الكبد 
يغطيها  التي  النفايات  تلك  ملس  تسبب 

ب��ول اجل���رذان في أم��راض خطيرة مثل 
اليرقان والتهاب السحايا وحدوث تلف 

في الكلى. 
النظام  على  النفايات  مطرح  أثر  كما 
احل���ي���وي ب��امل��ن��ط��ق��ة وت��س��ب��ب ف���ي جلب 
ال��ق��وارض واحل��ش��رات خصوصا خالل 
فترات الصيف احلارة, إضافة إلى تضرر 
املنبعثة  ال��غ��ازات  بسبب  امللحة  منطقة 
كغاز  رئيسي  بشكل  النفايات  من مطرح 
امليثان السام وغاز تاني أكسيد الكربون 
كبير  بشكل  تتسبب  دفيئة  غ��ازات  وهي 
في  واخلطير   , احل��راري  االحتباس  في 
األمر هو أن مطرح النفايات الذي يوجد 
نفايات  يضم  امللحة  حي  من  جدا  قريبا 

خ��ط��ي��رة إال أن أخ��ط��ره��ا ع��ل��ى اإلط���الق 
ه��ي ال��ف��ض��الت ال��ط��ب��ي��ة, م��ث��ل احمل��اق��ن, 
الوحيدة  والشفرات  واملباضع  واإلب���ر, 
الكيميائية  امل���واد  وبعض  االستعمال, 
املطّهرة  املواد  الطب مثل  املستعملة في 
مخلفات  إل��ى  إضافة  الصيدلية  وامل��واد 
البطاريات وغيرها , وكل هذه املواد عند 
حرقها لتخفيف حجم تلك النفايات تسفر 
ومخّلفات  الهواء  في  ملوثات  إف��راز  عن 
وترميد  ي��ؤدي حرق  أن  , وميكن  الرماد 
تلك املواد التي حتتوي على الكلور إلى 
التي  والفيورانات  الديوكسينات  توليد 
بدورها تساهم في تكوين مواد إشعاعية 
باألورام  إلى اإلصابة  يؤدي استنشاقها 
السرطانية اخلبيثة , وتتحمل املسؤولية 
من  ك��ل  امللحة  بحي  التهميش  ه��ذا  ف��ي 
اإلقليمي  واملجلس  احلضرية  اجلماعة 
بتازة اللذان فشال في تغيير مكان مطرح 
األزب��ال  من  أطنانا  ال��ذي يضم  النفايات 
له  املجاورين  السكان  التي تهدد سالمة 
الدولة  كل مؤسسات  تتضامن  لم  وإن   ,
إلب���ع���اد م��ط��رح ال��ن��ف��اي��ات ع���ن ال��س��ك��ان 
وجعله بعيدا عنهم فإن املخاطر الصحية 
املسبب لها ستكون من الصعب حصرها, 
وذلك نتيجة جلذب هذه النفايات للذباب 
واحلشرات والفئران التي تنقل اجلراثيم 
البعوض  انتشار  إل��ى  إضافة  لإلنسان 
الصغير جدا واملسبب ملرض الليشمانيا 

القاتل .
> يون�س لهاللي 

زوووووم

تالميذ إعدادية موالي 
رشيد حيتجون على انتشار 

الباعة املتجولني مبحيط 
مؤسستهم التعليمية 

احتZ تالمذة الثانوية اإلعدادية موالي 
رýيد بتازة   ملرات عديدة وفي أوقات م�تلفة  

معبرين عن س�طهم و رفضهم املطلق 
للوضعية الكارثية التي أصبحت تعيشها 

مؤسستهم التعليمية بسبب الباعة املت−ولني 
® بائعي املواد املستعملة خصوصا ( الذين 

يح−ون كل يوم وطيلة األسبوع  بل هنا„ من 
أخد موقعا رسميا ب−نبات سور اإلعدادية 
، حيY استعمرت كل األماكن و الفضاءات 

امل�صصة للتالميذ مما جعل املؤسسة 
تعيg في وسj سوق يومي يحZ إليه ¬ال· 
الساكنة مما يسبب أضرارا معنوية و مادية 
و إزعاجا كبيرا للتالميذ و الطاقم التربوي 

و اإلداري و يهدد سالمتهم و أمنهم و ýوه 
معالم مؤسستهم و أتلفت معها األý−ار 
التي غرسها التالميذ علما أن السلطات 

احمللية و اإلقليمية لم حتر„ أي ساكن رغم 
تعدد مراسالت جمعية اüباء و األولياء في 

املوضوع.
و من بني الشعارات التي أصبحت متداولة 

بني التالميذ   å مابغينها‘ جوطية بغينها 
إعدادية  å وهذا خير ýعار ميكن رفعه و 

  ì التعبير به عن الوضعية املزرية

حي الملحـة بتازة نمودج لإلقصاء والتهميش والالمباالة
الجماعة الحضرية بتازة والمجلس اإلقليمي بتازة يفشالن في إبعداد مطرح النفايات عن حي الملحة اآلهل بالسكان.

مطرح النفايات يجعل السكان يستنشقون الهواء الملوث بالجراثيم والمواد الكيميائية 
التي عند حرقها تصبح إشعاعية و تهدد قاطني الحي باألمراض السرطانية.

غرامة 25 درهما لمن يعبر خارج ممر الراجلين
ب���اش���رت م��ص��ال��ح األم�����ن ال��وط��ن��ي 

بعدد من املدن املغربية صباح يوم 
في   2017 دج��ن��ب��ر   14 اخل��م��ي��س 
استخالص غرامات مالية محددة 
ف���ي 25 دره����م م���ن األش��خ��اص 
الذين لم يحترموا ممر الراجلني 

أثناء عبور الطريق.
هذا اإلجراء القانوني تفاجأ به 

البعض من املواطنني, حيث لم يعلن 
عنه  من قبل  لتوعيتهم في حني لقي 

استحسانا  لدى الكثيرين باعتباره سيخفف 
في صفوف  املسجلة  امليمتة  احل��وادث  ع��دد  من 

الراجلني.

وك����ان دل��ي��ل امل��راق��ب��ة ال��ط��رق��ي��ة 
التجهيز  وزارة  أص��درت��ه  ال���ذي 
والنقل مبناسبة انطالق العمل 
مبدونة السير يتضمن فصال 
مفاده أن الراجلني سيكونون 
غرامات  أداء  على  مجبرين 
حالة  في  الرابعة  الدرجة  من 

مخالفتهم لبنود املدونة.
أن  ذاتها  الوثيقة  وأوضحت 
املخالفات  إح��دى  ارتكب  راج��ل  كل 
 25 م��ب��ل��غ  أداء  ع��ل��ى  م��ج��ب��را  س��ي��ك��ون 
باملخالفة  لها محضرا  يحرر  ال��ذي  للعون  دره��م 

املرتكبة.

لماذا...؟؟؟
الشطر  مPل  ؟ وما  بتازة  الصناعي  ما مصير احلي 
للزحف اإلسمنتي  القيمة املضافة  ؟ ماهي  الثاني منه 
املسلح على املدينة والضواحي وبها نسبة قياسية من 

الهشاشة والتهميش ؟
أين وصل مشروع الطريق السريع تازة ≠ احلسيمة 
ف��ي متم هذه  ب��ه  األش��غ��ال  تنتهي  أن  ك��ان متوقعا   ( ؟ 

السنة 2017(
ما مصير مخطط إنقاذ تازة العت����يقة ؟

حالة  في  املدينة  ومخ�ارج  م��������������داخل  بقيت  مل��اذا 
بئيسة ال تسر عدوا او صديقا ؟

مل�����اذا مت إه���م���ال ت��رم��ي��م م���س���اح���ات واس���ع���ة من 
الفوقي  اجلمعة  باب  فيها  مبا  الت����������اريخية  األس��وار 

الت����������اريخي ؟
؟  العليا  بتازة  املغ���طاة  القاعة  تدشني  سيتم  متى 

حتى تنور الدفال ههههههههه؟
التاريخي  السع��دي  البست���يون  حصن  ت��رك  مل��اذا 

ملصيره ؟
ملاذا لم يتم نقل السوق األسب�وعي حلد اآلن ؟

أين محطة تصفية امل���ياه العادم�ة ؟
مل��اذا تعثرت جت��ارة االس��م��اك باجلملة رغ��م وج��ود 

املرفق التجاري املعني اي سوق اجلملة لألسماك ؟
أسئلة ملحة يطرحها كل مواطني تازة فمن يحاس�ب 

من ؟
> عبد اإلله بسكمار
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مختصرات

تعزيز قدرات وتقوية المنتزه 
الوطني لتازكا

نظمت املديرية اإلقليمية للمياه والغابات 
ومحرابة التصحر للشمال الشرقي بشراكة مع 

املعهد األمريكي وتنمية أقاليم الشمال،مؤخرا  بفندق 
األهرام بتازة، يوما دراسيا حول تعزيز قدرات 

وتقوية املنتزه الوطني لتازكا وتقييم املواردا لطبيعية 
بحضور ممثلي اجلمعيات احمللية.

أعمدة كهربائية تتصدأ ... وال 
تواجد للجهات المسؤولة    

 ال تزال األعمدة الكهربائية  مبدينة 
تازة  تتصدأ يوما بعد يوم , و أن وضعيتها 

تنذر بخطر كبير على الساكنة  والتالميذ  
بالرغم من وضعيتها احلالية و التي هشت 
أطرافها و بقي جزء منه يقاوم الزمن , أما 
بعض  األعمدة   ببعض أحياء املدينة فال 

زالت بدورها تعاني وقد بقي جزء منها 
يضيء و اآلخرى بدون أضواء بالرغم من 

أن إضاءتها جد ضعيفة و تتساءل الساكنة 
احمللية ما دور املكتب الوطني للكهرباء في 

مراقبة هذه  األعمدة و التي تتصدأ وهي 
معرضة للسقوط في أية حلظة  ؟

العلم وطني
في سابقة من نوعها أصبحت بعض 

املؤسسات العمومية مبدينة تازة  مؤخرا بدون أعالم 
وطنية  وهو األمر الذي أثار العديد من التساؤالت 
لدى الرأي العام احمللي الذي استنكر بشدة غياب 
العلم الوطني عن هذه املؤسسات الرسمية التابعة 

للدولة املغربية وحالته  » املبهدلة ( تارة ممزق وتارة 
أخرى فقد لونه األحمر ...    أو وضعه في أماكن ال 
تليق به ، هذا في حني ذهب لبعض إلى املطالبة بفتح 

حتقيق جدي حول هذه الظاهرة الشاذة التي باتت 
تعرفها هذه املؤسسات خصوصا في ظل الوضعية 

اإلستثنائية التي مير بها املغرب في ظل استمرار 
أعداء الوحدة الترابية في زرع فتيل التفرقة بني 

الشعب املغربي الواحد.

ت��ت��اب��ع ج��م��ع��ي��ات امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي 
ومختلف الفعاليات مبدينة تازة بقلق 
شديد ما آل إليه إحداث مشروع املركب 
التجاري  احملادي لقاعة املعرض حيث 
توقفت أشغاله أسابيع فقط على إعطاء 
سنة  أواخ���ر  انطالقته  اإلق��ل��ي��م  ع��ام��ل 
2015 دون أن يقدم املسؤولون أجوبة 
باألسباب  املتعلقة  األسئلة  عن  كافية 

الداعية إلى ذلك.
أن  للجريدة  ذكرت  متطابقة  مصادر 
املقاول الذي فاز بصفقة إحداث مركب 
جت����اري س���رع���ان م���ا أوق����ف األش��غ��ال 
بعض  هيأ  أن  بعد  للمشروع   األولية 
وس���ائ���ل ال��ع��م��ل ال��ب��س��ي��ط��ة ب��ال��وع��اء 
ال��ذي  للمشروع  املخصص  ال��ع��ق��اري 
أحاطه ببعض اآلليات القدمية وأدوات 
مكان  إل��ى  نقلها  ث��م  املهترئة   البناء 
آخر دون العودة إليه منذ حوالي سنة 
ونصف وهو ما أثار استغرابا شديدا 
ل���ذى ال����رأي ال��ع��ام ال���ذي ك���ان ينتظر 

التجاري  املركب  هذا  بإجناز  اإلس��راع 
مل��ن��اف��ع��ه االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

الكبيرة.
م����ص����ادر اجل����ري����دة أوض����ح����ت أن 
أثارها  أن  سبق  وشكايات  م��راس��الت 
واملهنيون  امل��دن��ي  املجتمع  وبعثها 
والصناعة  التجارة  غرفة  من  كل  إل��ى 
وعمالة  الداخلية   ووزارة  واخلدمات 
تازة بشأن عدم إخراج املشروع املذكور 
املتابعات  إلى  باإلضافة  الوجود  إلى 
إعالمية سيما من قبل جريدة األحداث 
تازة  إقليم  عامل  ق��ام  أن  إل��ى  املغربية 
منتصف السنة املاضية بإعطاء أوامر 
م��ن جديد  امل��ش��روع  أش��غ��ال  استئناف 
وهو احل��دث ال��ذي جت��اوب معه الرأي 
العام بإيجابية متميزة غير أن ذلك لم 
يدم سوى أيام ليعاد املشروع من جديد 

إلى رفوف مكاتب املسؤولني .
أوضحت  باملشروع  معنية  مصادر 
في اتصال باجلريدة أن توقف األشغال 

ما هو سوى إجراء مؤقت وذلك نتيجة 
عدم استطاعة األطراف املمولة للمشروع 
ت��وف��ي��ر امل��ب��ال��غ امل��ال��ي��ة امل���رص���ودة من 
طرفها ألسباب ظلت والزال��ت مجهولة 
مشروع  إح���داث  أش��غ��ال  وستتواصل 
بعد  مباشرة  باملدينة  التجاري  املركب 

جتاوز الوضع احلالي.
لإلشارة فإن مشروع إحداث املركب 

عليه اجلمعية  الذي صادقت  التجاري 
والصناعة  التجارة  لغرفة  العمومية 
دوراتها  إح��دى  في  بتازة   واخلدمات 
مالي  اعتماد  ل��ه  خصص   2013 سنة 
م��ه��م ق���در ب���أزي���د م���ن م��ل��ي��ار ون��ص��ف 
استراتيجي  موقع  في  إحداثه  وسيتم 
تازة  ملدينة  النابض  القلب  وسط  مهم 

وسيوفر أزيد من 500 فرصة شغل....

غضب بسبب توقف اشغال مشروع كلف أزيد من مليار ونصف

مدينة  تأهيل  اع���ادة  اط���ار  ف��ي 
تازة مت التوقيع من طرف االطراف 
امللتزمة على اتفاقية شراكة تتعلق 
تأهيل  ب��رن��ام��ج  واجن����از  بتمويل 
ج��م��اع��ة ت����ازة ف���ي اط����را ب��رن��ام��ج 
االول(  )ال��ش��ط��ر  امل��دس��ن��ة  سياسة 
خالل الفترة املمتدة ما بني 2017 
التي  االتفاقية   2020 غاية  وال��ى 
 113 ال��ى  االجمالية  كلفتها  تصل 
مجموعة  تتضمن  دره���م  م��ي��ل��ون 

امل��دخ��ل  تهيئة  بينها  م��ن  ب��رام��ج 
اجلنوبي  املدخل  ,تهيئة  للمدينة  الشمالي 

للمدينة ,تهيئة طرق املدينة ) شارع الكيفان الرابط 
ب��ني ش��ارع ال��وح��دة وح��ي الشهداء ,ش���ارع يوسف 
والقدس  السريع  الطريق  ب��ني  ال��رب��اط  تاشفني  ب��ن 

1و2 ,ش���ارع اب��ن خ��ل��دون ,ش���ارع 6 نونبر ال��راب��ط 
بحي  النور  ومسجد  السريع  الطريق  بني 
املسيرة 1 تهيئة ملعب للقرب 
بجانب مدرسة ابن طفيل 
ملركز  ,التجديد احلضري 
امل��دي��ن��ة,ت��ه��ي��ئ��ة ش����ارع 
,تهيئة  ال��س��ادس  محمد 
حديقة موريطانيا ,تهيئة 
سيدي   1 القدس  حدائق 
ع��ي��س��ى ن��امل��راب��ط��ني,دار 
الكعدة,الوفاق,  الطالب 
ت��ه��ي��ئ��ة ح��دي��ق��ة االط��ف��ال 
حديقة  وتوسيع  وتهيئة 

واد امل���ش���س���ي���ر  ض���ف���اف  ت��ه��ي��ئ��ة   1
املسيرة3 اج���ع���ون���ة ب����ني ح��ح��ي  وح��ي  املسيرة2 

,ترصيف ازقة املدينة العتيقة,تهيئة واجهات االزقة 
,تاهيل  العتيقة  باملدينة  وتسقيفها  الرئيشسية 
,حي  امنيسي   1 اص���دور  )ح��ي  الهامشية  االح��ي��اء 
اصدور2,حي الكوشة,حي بوحجار وحي ميمونة (.

ل��الش��ارة ف��االط��راف الشريكة ف��ي ه��ذا امل��ش��روع 
ت��ازة  ملدينة  ج��دي��دة  دفعة  سيعطي  وال���ذي  الضخم 
ويعيد لها اعتبارها احلضاري والعمراني كعاصمة 
متيز  ذات  وث��ق��اف��ي��ة  ح��ض��اري��ة  وك��واج��ه��ة  لالقليم 
احلضري  النسيج  باقي  ع��ن  متيزها  وخصوصية 
بجهة فاس مكناس هي وزير اعداد التراب الوطني 
وال��ت��ع��م��ي��ر واالس���ك���ان وش��س��ي��اس��ة امل��دي��ن��ة,وزي��ر 
االقتصاد واملالية,املدير العام لشركة العمران , عمل 
اقليم تازة ,املدير االقليمي لوزارة السكنى وسياسة 

املدينة ,رئيس مجلس جماعة تازة .
> منصف زهيني

تأهيل المدينة العتيقة وحديقة موريطانيا ضمن اتفاقية شراكة 
تتعلق بتمويل وانجاز برنامج تأهيل جماعة تازة

تجـار وحرفـيي مدينـة تازة يستنجدون بجاللة الملك 
إضراب عام ثاني لمهنيي التجارة والصناعة التقليدية والخدمات بتازة العليا يشل الحركة االقتصادية بالمدينة والمهنيون يحتجون أمام 
نظارة األوقاف بتازة للتنديد بمحاولة فرض مقتضيات المدونة الجديدة لألحباس رغم أنهم أبرموا عقودا للكراء قبل صدور المدونة

املدينة  م��ؤخ��را  جت��ار وح��رف��ي��ي  نظم 
العتيقة )تازة العليا(  , وقفة احتجاجية 
أم��ام مقر ن��ظ��ارة األوق���اف ب��ت��ازة , ودل��ك 
للتنديد مبطالبة نظارة األوقاف للمكترين 
طالب  كما  لإليجار  جديدة  عقود  بتوقيع 
م��ع تعديل   93 ال��ف��ص��ل  ب��إل��غ��اء  ال��ت��ج��ار 

للفصل 94 من مدونة األوقاف .
ه�����ذا, ف���ي ال���وق���ت ال�����ذي ي��ع��ت��ب��ر فيه 
من  محالتهم  يكترون  بصفتهم  املهنيون 
عقود مضت  ومند  بتازة  األوق��اف  نظارة 
تعتزم  التي  اجل��دي��دة  العقود  بنود  ب��أن 
املكترين  على  األوق���اف  وزارة  تطبيقها 
تستند  وال  مجحفة  عقود  ه��ي  البسطاء 
لالستقرار  ومهددة  قانوني  أس��اس  على 
ومخالفة  باملدينة  االج��ت��م��اع��ي  وال��س��ل��م 
ل��ل��ت��وج��ه��ات امل��ل��ك��ي��ة ال��س��ام��ي��ة ال��داع��ي��ة 
حملاربة الهشاشة والفقر فضال عن كونها 
متس مئات األسر والعائالت في أرزاقهم 
وقوتهم اليومي خصوصا وأن أغلب جتار 
بسبب  إفالسهم  أعلنوا  العتيقة  املدينة 
تعيشه  أصبحت  ال��ذي  التجاري  الكساد 
املدينة العتيقة بسبب اإلهمال والتهميش 

الذي تتعرض له .
مع  تزامنت  التي  االحتجاجية,  الوقفة 
إضراب عن العمل ملكتري احملالت املهنية 
من األوق��اف وال��دي ع��رف جناحا بنسبة 
املتظاهرون  خاللها  ن��دد   , باملائة   99.9
مبحاولة فرض مقتضيات املدونة اجلديدة 
لألحباس بأثر رجعي على مكترين أبرموا 
 ,2014 مدونة  ص��دور  قبل  للكراء  عقودا 

للدستور  سافرا  خرقا  اعتبروه  ما  وه��و 
الدولية  واملواثيق  العهود  ولكل  املغربي 
النفسي  والضغط  للتهديد  مستنكرين 
ال���ذي ي��ت��ع��رض ل��ه امل��ك��ت��رون, م��ن خ��الل 
توصلهم برسائل إنذاريه من طرف نظارة 
من  بالطرد  فيها  تتوعدهم  ت��ازة,  أوق��اف 
محالتهم,وباملتابعات القضائية ضدهم .

واحلرفيني  للتجار  سبق  فقد  لإلشارة 
كال  جمعياتهم   عبر  راس��ل��وا  أن  ب��ت��ازة 
بتازة  األوق���اف  وناظر  اإلقليم  عامل  من 

ودلك  بتازة  احلضرية  اجلماعة  ورئيس 
ل��ل��ت��ن��دي��د ب��ال��ت��ه��م��ي��ش واإلق����ص����اء ال���ذي 
يتعرضون له , إال أن تلك املراسالت كان 
مصيرها اإلهمال, مما دفع باملهنيني يوم 
األربعاء 08 مارس 2017 إلى إضراب عام 
عن العمل عبر إغالق محالتهم, وقد عرف 
ذلك اإلضراب جناحا بنسبة 99.5 باملائة 
باإلضراب  التجار واحلرفيني  يكتفي  ولم 
أم��ام  لالحتجاج  توجهوا  ب��ل  العمل  ع��ن 
احتجاجهم  لكن   , ت��ازة  إقليم  عمالة  مقر 

ل��م يهتم ب��ه أح���د م��ن امل��س��ؤول��ني ب��ت��ازة 
ليقرروا تنظيم وقفة احتجاجية ثانية في 
إطار نفس املطالب وكان ذلك يوم الثالثاء 
16 ماي 2017 حيث دعاهم عامل اإلقليم 
للحوار الذي نتج عن وعود لم يتم تطبيقها 
على أرض الواقع مما دعا بهم ذلك جلمع 
غرفة  واحلرفيني مبقر  للتجار  استثنائي 
 , ب��ت��ازة  واخل��دم��ات  والصناعة  التجارة 
وذلك من أجل مناقشة املشاكل والقضايا 
التي تهم القطاع التجاري باملدينة , والتي 
لم جتد حال من طرف املسؤولني احملليني 
وعلى رأسها مشكلة العقود اجلديدة التي 
بدأت تفرضها نظارة األوقاف بتازة على 
بالتجار  الذي دعا  األمر  مكتري محالتها 
إلى االحتجاج وللمرة الثالثة , لكن ليس 
تازة  إقليم  عمالة  مقر  أم��ام  السابق  مثل 
بل كان االحتجاج قويا ويضم املئات من 
بعد  تازة  إقليم  نظارة  مقر  أمام  املهنيني 
إغالق أبواب احلوار مع ناظر أوقاف تازة 
املقدمة سابقا  ت��راج��ع ع��ن وع���وده  ال��ذي 
سبق  الدين  املتضررين  تعبير  حد  على 

لقاءهم به .
املهنيون  استنكر  فقد  أخ��رى  جهة  من 
من  له  تعرضوا  الذي  اإلهمال  احملتجون 
طرف اجلماعة احلضرية لتازة رغم الوعود 
املقدمة لهم سابقا بإصالح املدينة العتيقة 
وأرضيتها  أسقفها  تهيئة  إع����ادة  ع��ب��ر 
على  مقبلني  وأن��ن��ا  خ��ص��وص��ا  امل��ت��ردي��ة 
فصل الشتاء حيث تتأثر األسقف باملياه 
مما يزيد من خطر االنهيارات التي تهدد 

أن  العلم  مع  واملتسوقني  التجار  سالمة 
املجلس اجلماعي خالل إحدى اجتماعاته 
خ��ص��ص اع��ت��م��ادات م��ال��ي��ة ه��زي��ل��ة ج��دا 
والتي  للمدينة  التحتية  البنيات  إلصالح 
تهم أسقف وأرضية املدينة العتيقة والتي 
تتجاوز 500 متر , وهي مبالغ قدرت بأقل 
من ربع امليزانية التي مت بها بناء املركب 
من  ل��ت��ازة  اجل���دي���دة  للمدينة  ال��ت��ج��اري 
امليزانية  بخالف   , املجلس  نفس  ط��رف 
مدينة  مجلس  خصصها  التي  الضخمة 
فاس إلصالح أسقف املدينة العتيقة وفق 
باخلشب  تزيينها  م��ع  اجل���ودة  معايير 
املزخرف ما أعطى للمدينة العتيقة بفاس 

جمالية خاصة تفتقد لها مدينة تازة .
, ملاذا ال يقوم  والسؤال املطروح هنا 
على  باحملافظة  بتازة  اجلماعي  املجلس 
عنوان  ليكون  العتيقة  باملدينة  ال��ت��راث 
هويتها الذي مييزها عن بقية املدن, ما 
يساهم في جلب السياح مغاربة وأجانب 
وال����ذي����ن ي��ب��ح��ث��ون ع���ن اخل��ص��وص��ي��ة 
التي  األم��اك��ن  ف��ي  واحلضرية  الثقافية 

يزورونها ؟ ..
وعند ختام الوقفة االحتجاجية , ناشد 
ال��ت��ج��ار امل��ت��ض��ررون ج��الل��ة امل��ل��ك محمد 
السادس نصره الله لرفع الظلم واحليف 
جاللته  وط��ال��ب��وا  باملكترين,  حل��ق  ال��ذي 
فيها  2014 مبا  بالتدخل  إللغاء مدونة  
إلغاء الفصل 93 مع تعديل للفصل 94 من 

مدونة األوقاف .  
> يون�����س لهالل���ي  
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ها عالش ما مفاكينش...
إن��ه��ا ب��ل��دت��ي ال��ص��غ��ي��رة...ال��ت��ي لم 
ي��ت��ف��ق امل��س��ؤول��ون ح��ت��ى ع��ل��ى كيفية 
أو  )ت��ازة(  مدينة  فهي  اسمها...  كتابة 
ميدالية  على  سابقا  ح���ازت  )تازا( .. 
ذهبية في مجال محاربة دور الصفيح 
البراريك  على  القضاء  آخر  مبعنى  أو 
,  أراده��ا امللك الراحل احلسن الثاني 
أن تكون مدينة خضراء. وأمر بحماية 

بها  وأجن���ز  وه��وائ��ه��ا..  بيئتها 
بباب بودير  عدة محميات 

.اختيرت مؤخرا لتكون 
م��دي��ن��ة ب��ي��ئ��ي��ة إل��ى 
جانب مدينة إيفرن. 
ال��ت��ي ظلت  وه����ي 
تلقب  ع��ق��ود  مل���دة 
االقليم(,  ب)إيفرن 
امللكي  القرار  لكن 
وال�����ت�����ص�����ن�����ي�����ف 
احل����ك����وم����ي ض��ل 
ح���ب���ي���س ال�������ورق 
املسؤولني  وأف���واه 

وامل��ن��ت��خ��ب��ني ال��ذي��ن 
ت�����ع�����اق�����ب�����وا ع���ل���ى 

ت����دب����ي����ر ش����ؤون����ه����ا. 
ظ�����ل�����ت ال������ش������ع������ارات 

أق����ص����ى م�����ا ج�������ادت ب��ه 
ك���ل اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة, في 

طبيعتها  إل��ى  تسللت  ال��ذي  الوقت 
البيئي,  الفساد  لوبيات  ال��ع��ذراء, 
واس���ت���ب���اح���ت���ه���ا أي��������ادي ال��ع��ب��ث 
على  والسطو  النصب  ومحترفي 
لألحجار  مقالع  العام...هنا  املال 
واحل����ص����ى دم������رت األراض�������ي, 
وأتلفت الغابات, ولوثت وعفنت 
وأه��ل��ك��ت  وسممت   ال��ط��ب��ي��ع��ة 
... بجماعة  اإلنسان واحليوان 
غ��ي��اث��ة ال��غ��رب��ي��ة وب��وش��ف��اع��ة 
ومطماطة والزراردة  .... وهنا 
عقارات امللك العمومي  فوتت 
بأثمان رمزية باسم االستثمار 
داخل  االقتصادية  والتنمية 
امل��ج��ال��ني احل��ض��ري ب��ت��ازة 
ووادأم����ل����ي����ل  , وب��ب��ع��ض 
اجل�����م�����اع�����ات ال����ق����روي����ة 
املجاورة لهما. ومت تشريد 
 .... ال��ص��غ��ار  ال��ف��الح��ني 
الشريط  هناك على طول 
احل������������دودي مل���دي���ن���ت���ي 
العشوائي  البناء  تازة, 
بالصح( اخلاص   )ديال 

أراضي امللك العمومي  التي 
ميكن أن تباع أو تشترى وال ميكن أن 
بنايات اسمنتية, حتولت  تنجز فوقها 
يتاجرون  عقاريني  ملنعشني  أرض  إلى 
يقابله  هذا   كل   .... )بالعاللي(,  فيها 
.  وباجلوار  ت��ازة  صمت رهيب حلكام 
السكن  باسم  تنبت  غامضة  مشاريع 
األول��ى,  زهورها  وتنمو   , االقتصادي 
وأنها  آخ��ر.  الواقع شيء  أن  فتكتشف 
أراضي اغتصبت لتمأل جيوب النافذين 
تسير  التي  بلدتي  وحاشياتهم...إنها 
تف4  املعاكس...  االجت��اه  في  نهضتها 
روادها في تطبيق شعار )إنا عكسنا(, 
يسير  من  كل  لنسف  خيوطا  ونسجوا 
بلدتي  تبقى  أن  ق��رروا  خطاهم.  عكس 
يبقى  وأن  ال��ردي��ئ��ة,  الثياب  نفس  ف��ي 
ش��ب��اب��ه��ا ال��ط��ي��ب��ون ال���ش���رف���اء ع��ب��ي��دا 
وأحيائهم  دواويرهم  وتبقى  للنافذين, 
يلجؤون  انتخابية,  خزانات  السكنية, 
ما  كل  واملنتخبون  البرملانيون  إليها 
أو  االق��ت��راع��ات اجلماعية  م��وس��م  ح��ل 
ت��ض��ل كما  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة. أرادوه�����ا أن 

داع��ب��ه��ا آب���اءن���ا وأج����دادن����ا م��ك��ره��ني 
بأسماء الغ6 والقهر...   

إن����ه����ا ب������ل������دت������ي....)ب������الد( ب���ج���زم 
الدال,أكنول  وأجدير وتاهلة ووادأمليل 
وبني فراسن, تايناست  , وغيرهم من 
وأمازيغية  عربية  املختلفة  األق��ل��ي��ات 
البريئة  الطيبة  القلوب  )ب��الد(  أح��رار. 
وال��ك��ادح��ة, وال��ه��م��م ال��ع��ال��ي��ة...ت��س��ي��ر 
أصحابها...  لها  أراد  ما  بعكس 
ف���الح���ة ف����ي خ���ب���ر ك������ان... 
وص��ن��اع��ة أص��ب��ح��ت في 
األح������الم... وس��ي��اح��ة 
أدنى  وال  مرافق  بال 

اهتمام.  
نصيب  ...أي�������ن 
)املغرب  من  بلدتي 
األخ������������ض������������ر(...
كبار  ك��م��ب��رادورات 
همهم الوحيد إحداث 
ال��ت��ع��اون��ي��ات م��ن أج��ل 
االس����ت����ح����واذ ع���ل���ى دع���م 
وباملقابل  ال��وص��ي��ة,  ال�����وزارة 
مرزوقة  باب  بجماعات  الفالحني  آالف 
وكلدمان   ومطماطة  الغربية  وغياثة 
ومكناسة الشرقية... يعيشون بؤسا ال 

نظير له.   

ن��ص��ي��ب  أي������ن   ...
امل��دن  ك��ل  ال��الئ��ق,  السكن  م��ن  بلدتي 
املشاريع  تلو  مشاريع  م��ن  استفادت 
إلع�����ادة إي�����واء ال��س��اك��ن��ة, ومب��دي��ن��ت��ي 

الدولة   وف��رت  ت��ازة, وبعد جهد جهيد 
مشروعني صغيرين للسكن العشوائي, 
الزاال ف��ي ط���ور امل��ص��ادق��ة ع��ن��ده��م في 
 70 بثمن  300 شقة,  ح��وال��ي  ال��رب��اط. 
ألف درهم. )قبر احلياة( هذا... ال يفي 
بأزيد  توصلت  تازة  فعمالة  باملطلوب, 
من 10 آالف طلب مت رميها في حاويات 
آالف  إلرس��ال  الضحايا  وع��اد  القمامة, 
إل��ى ش��رك��ة العمران  امل��ل��ف��ات األخ���رى 
ال��ذي  ال��ش��رك��ة  ل��ب��الغ  ب��ت��ازة استجابة 
ي��ع��رف م��Pل��ه, وال��ت��ي  سلكت طريق  ال 
الشبهة والتحايل في عملية توزيع تلك 
مديرها سبق وصرح  أن  علما  الشقق, 
عملية  أن  املجلس  دورات  إح���دى  ف��ي 
التوزيع ستخضع ملنطق )القرعة(, لكن 
ما يثير تساءل الساكنة هو أن ملفاتهم 

أرسلت بواسطة البريد العادي, وبدون 
باستقبال  املكلفة  اللجنة  وأن  ضمان, 
بفاس,  ال��ش��رك��ة  إدارة  داخ���ل  امل��ل��ف��ات 
اقصت من أرادت واحتفظت  مبن أرادت 
بتبرير عدم توصلها بامللفات أو نقص 
في بعض الوثائق... إنها مهزلة إدارية 
اريد بها الضحك على أذقان املرشحني. 
فكيف مت توزيع تلك الشقق؟. وملادا لم 
أرضية  وبقعا  شققا  املسؤولون  يوفر 
ك��اف��ي��ة لتمكني األس���ر م��ن س��ك��ن الئ��ق 
يعتبر حق دستوري مكتسب؟. وباملقابل  
االقتصادي  السكن  مشاريع  برمجت  
أراضي  املاضية  فوق  السنوات  خالل 
بتازة  املخزنية  ل��ألم��الك  تابعة  ك��ان��ت 
وأخرى حتايلت عليها   شركة العمران 
زهيدة  بأثمية  أصحابها  من  واقتنتها 
ومطماطة  ال��وف��اق(   ( البردعي  بجنان 
الذي  املشروع  لف  الغموض   . وتاهلة 

وقع حتت إشراف حكومي.  . 
...أي�����ن ن��ص��ي��ب ب��ل��دت��ي م��ن الشغل 
والوظيفة, وما مصير منطقة األنشطة 
ال��ص��ن��اع��ي��ة ال��ت��ي أج��م��ع ال��ع��دي��د من 
امل��ن��ت��خ��ب��ني أن��ه��ا خ��ض��ع��ت ل��ل��زب��ون��ي��ة 
مستشارين  أعضاء  وأن  واحملسوبية, 
وبرملانيني  استفادوا منها دون احترام 
للشروط واملعايير, في الوقت الذي مت 
فيه إقصاء شباب املدينة. وكيف أنها لم 
أكثر  قبل  إحداثها  منذ  توفر 
منصب  أي  س��ن��ة   20 م���ن 
ب��اس��ت��ث��ن��اء بعض  ش���غ���ل, 
اللذين  وال��ع��ام��الت  العمال 
ي��ش��ت��غ��ل��ون ب�����دون اح���ت���رام 
مل���دون���ة ال��ش��غ��ل و ب��روات��ب 
املنطقة  مصير  وم��ا  مهينة. 
الصناعية بتازة, بعد إشارات 
ال��ت��ه��دي��د ب���إغ���الق ال��ش��رك��ات, 
ال��ت��ي ب���دأ ال��ع��م��ال وال��ع��ام��الت   
لقوانني  إلخضاعهم  يتلقونها, 
)اخ�����دم واس���ك���ت(. وم���ا مصير 
وعمال  الوطني  اإلن��ع��ا‘  عمال 

ش���رك���ات ال��ن��ظ��اف��ة واحل���راس���ة 
ال���ل���ي���ل���ي���ة 

فتاة  يتلقون  اللذين 
امل����ال, م��ق��اب��ل أع��م��ال ش��اق��ة وإه��ان��ات 
كتب  مشغليهم.  ط���رف  م��ن  م��س��ت��م��رة 
في  ال��ع��ب��ودي��ة  يستشنقوا  أن  عليهم 
من  نصيبهم  يعيشوا  وأن  أشغالهم, 
احلياة بال حد أدنى لألجور, وال تغطية 
تقاعد  وال  جسدية  حمية  وال  صحية 

مريح.. 
لبالد(  وب��ن��ي��ات  )ول��ي��دات  ي��ا  أينكم 
ال��ذي��ن ان��ش��غ��ل��وا ب���زي���ارة األب���ن���اك من 

أج����ل ت��ك��دي��س األم��������وال, وحت��ال��ف��وا 
مصالح  أج��ل  م��ن  الشياطني  م��ع  حتى 
وانتماءاتهم  وطنيتهم  أفقدتهم  مادية, 
وامل��ب��دع��ون  املثقفون  أي��ن  األس���ري���ة... 
وال���س���ي���اس���ي���ون اخل�����ارق�����ون ال���ذي���ن 
ي��ت��ق��ن��ون ف��ن امل���راوغ���ة وي��ب��رع��ون في 
إي���ج���اد ال��ت��ب��ري��رات ال���ض���روري���ة لكل 
كانت  التي  العيون  أين  جتاوزاتهم... 
متدفقة باملدينة... أين عني النسا التي 

مياه العادمة, بعد أن ع���ف���ن���ت���ه���ا 
رف����ض امل��س��ؤول��ون 
عن محطة التصفية 
م��ع��اجل��ة ك���ل م��ي��اه 
ال���������وادي احل�����ار, 
السهلة  ع��ني  أي���ن 
التي  ببوشفاعة  
ب������دأت ل��وب��ي��ات 
امل���ق���ال���ع ت��زح��ف 
بعد  اجت��اه��ه��ا. 
أه����م����ل����ت  أن 
ب�����ل ان�����دث�����رت 
ب����ال����ك����ام����ل... 
راس  أين عني 
امل��������ا  ب���ب���اب 
ب��ودي��ر وعني 
ب����وم����س����اي 
مب���ط���م���اط���ة  
وع�������ي�������ون 
كثيرة.. أين 
امل���ش���رف���ني 
ودار  الشباب   دار  على 
ساكنا  ي��ح��رك��ون  ال  ومل�����اذا  ال��ث��ق��اف��ة, 
اجت��اه العبث ال��ذي مي��ارس داخ��ل دار 
الشباب... فساد مالي وأخالقي وثقافي 
الثقافة   دار  ومل��اذا ضلت  وري��اض��ي... 
ع��ب��ارة عن  مغلقة  ب��اإلق��ل��ي��م  ال��وح��ي��دة 
خربة  . وملاذا تغلق أبوابها في الوقت 
الشباب واألطفال  فيه رحلة  تبدأ  الذي 

في اجتاه العمل الثقافي.  
 كيف السبيل  إذن إلى إنقاذ األطفال 
وال���ش���ب���ان م���ن اإلدم������ان ع��ل��ى ت��ن��اول 
املخدرات واألقراص املهلوسة, وحماية 

مستقبلهم من العبث والضياع... كيف 
ال��س��ب��ي��ل إل���ى ف���رض األم����ان وال��س��الم 
انتشار  في ظل  تازة  مدينتي  أزقة  بني 
م��روج��ي امل��خ��درات واخل��م��ور....وه��ل 
املسؤولون جادون فعال في محاربتهم 
لتجار امل��خ��درات وم��روج��ي اخل��م��ور... 
إنه العبث الفاضح الذي يعيشه اإلقليم, 
محلني لبيع اخلمور بقلب مدينتي تازة, 
 . والشبان   لألطفال  اخلمور  يبيعون 
وال��ع��ن��اص��ر األم��ن��ي��ة وال��درك��ي��ة تعتقل 
الساكنة  يرعبون  الذين  و  املستهلكني 
ال  احملكمة  لكن  وعنفهم,  بصرخاتهم 
ت��ع��اق��ب م��ن ب��اع��ه��م اخل��م��ور. م��روج��و 
اخل��م��ور وامل���خ���درات بكل أن��واع��ه��ا...
وحي  السعادة  حي  بأحياء  وهنا  هنا 
ب��ي��ت غ�����الم  وم���ط���م���اط���ةووادام���ل���ي���ل 
وبوحلو وتاهلة . يتباهون بسياراتهم 
مروجون  األمنية.  العناصر  ويتحدون 
كبار يستوطنون أحياء وأزقة معروفة 
بجماعات  ال��دواوي��ر  وبعض  باملدينة 
اإلق���ل���ي���م ح���ي���ث ي��ب��ي��ع��ون امل����خ����درات 
ب��ال��ت��ق��س��ي��ط, ي��ع��ت��ب��رون ت��ل��ك امل��ن��اط��ق   
ن��ف��وذ  ت����راب  خ����ارج  مستقلة  م��ن��اط��ق 
األمن الوطني. والنتيجة شبان وشبان 
أهلهم,  نسوا  أنهم  درج��ة  إل��ى  أدمنوا 
وحت���ول���وا إل����ى وح�����و‘ ي��ع��ت��رض��ون 
املارة ويعنفون حتى آبائهم وأمهاتهم. 
وحو‘ مسلحون بالسيوف يتربصون 
من  يحرمونهم  األب���ري���اء,  ب��امل��واط��ن��ني 

حقهم في التبضع والتجوال.
هذه بلدتي التي أحتصر يوميا على 
وضعها املؤلم... والتي من أجلها ورغم 
للمفسدين  أت��ص��دى  أن  ق��ررت  مرضي 
ف��ي��ه��ا, وأق����ول ل��ه��م إن��ن��ي ل��ن أت��ه��اون 
من  نخبة  ومعي  وإنني  فضحهم,  في 
هم  ال  وإناثا  ذك��ورا  والشياب  الشباب 
مناصبهم,  في  طامعني  وال  سياسيني 
ه���م أن�����اس ع����ادي����ون أح���ب���وا األرض 
الفساد...  آالت  وقف  وقرروا   والعباد 
قررنا أن نقول لهم وللموالني لهم ∫ ها 

عال‘ ما مفاكينش .
> التهامي

هذه بلديت اليت أحتصر 
يوميا على وضعها 

املؤمل... واليت من أجلها 
ورغم مرضي قررت أن 

أتصدى للمفسدين فيها

أق����ص����ى م�����ا ج�������ادت ب��ه 
ك���ل اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة, في 

طبيعتها  إل��ى  تسللت  ال��ذي  الوقت 
البيئي,  الفساد  لوبيات  ال��ع��ذراء, 
واس���ت���ب���اح���ت���ه���ا أي��������ادي ال��ع��ب��ث 
على  والسطو  النصب  ومحترفي 
لألحجار  مقالع  العام...هنا  املال 
واحل����ص����ى دم������رت األراض�������ي, 
وأتلفت الغابات, ولوثت وعفنت 
وأه��ل��ك��ت  وسممت   ال��ط��ب��ي��ع��ة 
... بجماعة  اإلنسان واحليوان 
غ��ي��اث��ة ال��غ��رب��ي��ة وب��وش��ف��اع��ة 
ومطماطة والزراردة  .... وهنا 
عقارات امللك العمومي  فوتت 
بأثمان رمزية باسم االستثمار 
داخل  االقتصادية  والتنمية 
امل��ج��ال��ني احل��ض��ري ب��ت��ازة 
ووادأم����ل����ي����ل  , وب��ب��ع��ض 
اجل�����م�����اع�����ات ال����ق����روي����ة 
املجاورة لهما. ومت تشريد 
 .... ال��ص��غ��ار  ال��ف��الح��ني 
الشريط  هناك على طول 
احل������������دودي مل���دي���ن���ت���ي 
العشوائي  البناء  تازة, 
بالصح( اخلاص   )ديال 

أراضي امللك العمومي  التي 
ميكن أن تباع أو تشترى وال ميكن أن 
بنايات اسمنتية, حتولت  تنجز فوقها 

نظير له.   

ن��ص��ي��ب  أي������ن   ...

للشروط واملعايير, في الوقت الذي مت 
فيه إقصاء شباب املدينة. وكيف أنها لم 

املنطقة  مصير  وم��ا  مهينة. 
الصناعية بتازة, بعد إشارات 
ال��ت��ه��دي��د ب���إغ���الق ال��ش��رك��ات, 
ال��ت��ي ب���دأ ال��ع��م��ال وال��ع��ام��الت   
لقوانني  إلخضاعهم  يتلقونها, 
)اخ�����دم واس���ك���ت(. وم���ا مصير 
وعمال  الوطني  اإلن��ع��ا‘  عمال 

ش���رك���ات ال��ن��ظ��اف��ة واحل���راس���ة 

امل��دن  ك��ل  ال��الئ��ق,  السكن  م��ن  بلدتي 
املشاريع  تلو  مشاريع  م��ن  استفادت 
إلع�����ادة إي�����واء ال��س��اك��ن��ة, ومب��دي��ن��ت��ي 

الدولة   وف��رت  ت��ازة, وبعد جهد جهيد 
مشروعني صغيرين للسكن العشوائي, 
الزاال ف��ي ط���ور امل��ص��ادق��ة ع��ن��ده��م في 
70
الزاال ف��ي ط���ور امل��ص��ادق��ة ع��ن��ده��م في 
70
الزاال ف��ي ط���ور امل��ص��ادق��ة ع��ن��ده��م في 

بثمن   شقة, 
ألف درهم. )قبر احلياة( هذا... ال يفي 
بأزيد  توصلت  تازة  فعمالة  باملطلوب, 
 آالف طلب مت رميها في حاويات 

ش���رك���ات ال��ن��ظ��اف��ة واحل���راس���ة 
ال���ل���ي���ل���ي���ة 

فتاة  يتلقون  اللذين 

رف����ض امل��س��ؤول��ون 
عن محطة التصفية 
م��ع��اجل��ة ك���ل م��ي��اه 
ال���������وادي احل�����ار, 
السهلة  ع��ني  أي���ن 
التي  ببوشفاعة  
ب������دأت ل��وب��ي��ات 
امل���ق���ال���ع ت��زح��ف 
بعد  اجت��اه��ه��ا. 
أه����م����ل����ت  أن 
ب�����ل ان�����دث�����رت 
ب����ال����ك����ام����ل... 
راس  أين عني 
امل��������ا  ب���ب���اب 

ودار  الشباب   دار  على 
ساكنا  ي��ح��رك��ون  ال  ومل�����اذا  ال��ث��ق��اف��ة, 
اجت��اه العبث ال��ذي مي��ارس داخ��ل دار 

ش���رك���ات ال��ن��ظ��اف��ة واحل���راس���ة 
ال���ل���ي���ل���ي���ة 
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جتزئة «نور»  خاصة
 تطرح  بقع أرضية متنوعة 

للبيع بأثمنة جد مناسبةللبيع بأثمنة جد مناسبة

تعتبر تجزئة نور بمركز الجماعة القروية لغياثة الغربية  من المشاريع 
التنموية الكبرى التي ستضفي مساحة من الحداثة واإلبداع والتميز على 
صورة الجماعة  وتبرز الخصوصيات العمرانية للمنطقة. وينظر إلى هذا 
المشروع الطموح، الذي يستند على تصميم هندسي راق، ويعد نموذجا 

حيا لتطور المعماري المغربي لما يمتلك من جمالية وخصوصيات 
مأخودة من تاريخه وتراثه وثقافته الغنية.

تجزئة «نور» وهي مشروع متكامل عقاريا عبارة عن حي حديث متكامل 
يراد من خالله إلى استحضار الخبرة في مجال تطوير المجمعات السكنية 

والتجارية التي ترتقي إلى أحسن مستويات الحياة العصرية وتنفيذه.  
وتم تخطيط المشروع ليكون مجمعًا ذاتي االكتفاء يحتضن ثلة  من 

الوحدات السكنية والمنافذ التجارية وبقع أرضية  للبيع، وبأثمنة ُمغرية 
َوجّد مناسبة، باإلضافة إلى مرافق متنوعة .

وتتمّيز تجزئة «نور» بموقٍع استراتيجيٍّ هاّم،بالطريق الرئيسية 
المؤدية إلى تازة، أحد امسيلة، تايناست ، الطريق السيار،وعلى بعد 10 

كيلومترات عن تازة المدينة.   
قطع أرضية بين 100 و 120 – -160 -180 220...متر مربع  لكل من 

يبحث عن السكن ،االستقرار،واالستمتاع براحة البال وجمال الطبيعة 
، بعيدا عن الصخب والضوضاء، بحيث تّم تزويدها بأحدث التصاميم 

والتجهيزات بمواصفات عصرية، مع االعتماد على ثلة من المهندسين 
والتقنيين العقاريين األكفاء.

وللمزيد من المعلومات ،
يرجى   االتصال بالرقم اهلاتفي التايل :0668931565  

اسرع واغتنم �لفرصة واحصل 
عىل قطعة أرضية �الحالم    



جريدة جهوية  مستقلة 

العدد 180

من 01  يناير  إىل 01 فرباير 2018 alhadathatazi@gmail.com

10بانوراماالحدثسياسةجهويةمحليةحوادثالثانية جهوية

بإقليم  أكنول  مبدينة  الستار  رفع 
تازة , مساء يوم السبت 16 دجنبر 
اجلاري, الستار عن الدورة السابعة 
ملهرجان  اللوز   الذي أقيم   من 14 

إلى16 دجنبر اجلاري
من  السنة  ه��ذه  دورة  وت��أت��ي 
املديرية  تنظمه   الذي  املهرجان 
اجل���ه���وي���ة ل��ل��ف��الح��ة وال��ص��ي��د 
ال��ب��ح��ري وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ق��روي��ة 
مبشاركة  وال��غ��اب��ات  وامل��ي��اه 
ال��ل��وز  م��ه��رج��ان  م��ع جمعية 
وف�����درال�����ي�����ة اجل���م���ع���ي���ات 
ال��ت��ن��م��وي��ة ب���دائ���رة اك��ن��ول 
تازة  عمالة  من  وبتنسيق 
ومب���س���اه���م���ة م����ن ج��ه��ة 
–مكناس واملجلس  فاس 
ووكالة  لتازة  االقليمي 
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
القاليم  واالجتماعية 
وع����م����االت ال��ش��م��ال 
وال��غ��رف��ة ال��ف��الح��ي��ة 
جلهة فاس –مكناس 

واجل����م����اع����ات ال��ت��راب��ي��ة 
البيمهنية  والفيدرالية  أكنول  لدائرة 

املثمرة باملغرب .ل����الش����ج����ار 
وك��ان��ت ال��ف��ق��رات األول����ى م��ن ه��ذه 
ال����ت����ظ����اه����رة ق�����د اف��ت��ت��ح��ت  
ملنتوج  ج��ه��وي  مب��ع��رض 
ال���ل���وز  ن��ظ��م��ت��ه امل��دي��ري��ة 
بتازة  للفالحة  اإلقليمية 
, حت����ت  òس��ل��س��ل��ة ال��ل��وز 
التثمني وحت��دي  ره��ان  ب��ني 

التسويق”   .
ت��وق��ي��ع  ب���امل���ن���اس���ب���ة   ومت 
اتفاقية غرس 1200 هكتار من 
جماعات  من  بكل  اللوز  أشجار 
سيدي علي بورقبة, تيزي وسلي, 
اجلنوبية  Öزناية  اج��دي��ر,  ب���ورد 
واجبارنة بدائرة أكنول  اإلتفاقية 
وقعها حسن قنو‘ رئيس فدرالية 
اكنول  بدائرة  التنموية  اجلمعيات 
البحري  وال��ص��ي��د  ال��ف��الح��ة  ووزارة 
والتنمية القروية واملياه والغابات في 
العام  الكاتب  صديقي  محمد  شخص 
هكتار   800 غرس  واتفاقية  ل��ل��وزارة, 
وقعها  إجبارية  بدوار سلوان جماعة 
رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة   محمد ال��ف��ارس��ي 
البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  مع 

والتنمية القروية واملياه والغايات في 
شخص الكاتب العام للوزارة   محمد 
صديقي, وستحضى هاتني االتفاقيتني 
ببرنامج  الفالحة  وزارة  م��ع  املبرمة 

لتتبع ملدة سنتني.
أنشطة  ال������دورة  ف���ق���رات  وش��م��ل��ت 
ورياضية  وثقافية  فنية  وم���ب���ادرات 

تضمن للزائر الفرجة واملتعة واإلفادة 
من خالل إحداث أروقة خاصة بالتراث 
الثقافي الالمادي, وفضاءات ترفيهية, 
ومعارض مختلفة وسهرات فنية, إلى 
جانب تنظيم ندوات ولقاءات نشطها 
م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ب��اح��ث��ني واألس���ات���ذة 

اجلامعيني.

العبث َّـ 
تاهلة

القانون بتاهلة يبتدئ بالمراسيم و الفصول في تطبيقه لكن في 
بعض الحاالت ينتهي باإلستثناء كما توضح الصورة المرفقة ،سيارة 

الدولة ترتكن بشارع تسبقه إشارة ممنوع المرور و واضحة .... 
اإلستثناء في كل شيئ بتاهلة ..،في

تحرير الملك العمومي و في قانون السير و في و في ...
æ حميد أوشن

ب���دائ���رة  زب���اي���ر  اوالد  ق���ي���ادة 
وادامليل ال زال يستعصى عليها 
 , بالقيادة   موظفني   توفير  أم��ر 
واصبح هذا يطرح أكثر من عالمة 
املوظفني  أن  العلم  مع  استفهام 
يتم  ل��م  م��ن��ذ  س��ن��ني   املتقاعدين 
زاد حدة معاناة  تعويضهم  مما 
املوظفني سواء من ساكنة املدينة 
أو الوافدين على هذه اإلدارة   من 
ال��دواوي��ر احمليطة إل��ى درج��ة أن 
على  إال  تتوفر  ال  حاليا  القيادة 
موظف واحدا ) اللهم غال غدا كان 
باقي املوظفني في عداد االشباح؟( 
أصبح شخصيا يعمل   وحيدا في 
غالب األحيان والذي اثقلت كاهله 
اخلدمات الكثيرة ,   , وقد كثرت 
في املدة األخيرة عرائض السكان 
يوضع  أن  ع��س��ى  االح��ت��ج��اج��ي��ة 
املواطنني  ال��ذي حلق  للضرر  حد 
غياب  ج��راء  زب��اي��ر  اوالد  بقيادة 
سياسة واضحة في تدبير املوارد 

ال��ب��ش��ري��ة م���ن ح��ي��ث اخل��ص��اص 
امل���ه���ول ف���ي ع���دد امل��وظ��ف��ني مما 
أزالد  مركز  شباب  ببعض  ح��دى 
يد  تقدمي  في  التطوع  إل��ى  زباير 
في  واملساعدة  خصوصا  العون 
يسير  ال��ت��ي  الرميد  بطاقة  قسم 

متوقف   ن��ق��ل  ل��م  إن  كبير  ب��ب��طء 
تفاديا  النقص  هذا  بسبب  متاما 

لتعطيل مصالح املواطنني
ملا  احل��ال  يستمر  متى  فإلى    
عليه , و إلى متى تستمر معاناة 

املواطنني بهذه القيادة؟ 

شباب يتطوعون لخدمة قيادة اوالد زباير

الفرقة الوطنية للرشطة القضائية حلت بجماعة أجدير 
لتقيص حقائق ملفات المشاريع التي لم يتم إنجازها

 2017 دج��ن��ب��ر   19 ال��ث��الث��اء  ي���وم  ح��ل��ت 
باجلماعة الترابية أجدير دائرة أكنول جلنة 
امل��ل��ف��ات وامل��ش��اري��ع  م��ن  ع���دد  ف��ي  للتقصي 

التنموية التي لم ترى طريقها إلى التنزيل.
واجتمعت اللجنة برئيس اجلماعة للوقوف 
عددًا  جعلت  التي  واملبرارات  األسباب  على 

من املشاريع تظل حبرا على ورق.
للشرطة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ف��رق��ة  ب��اش��رت  ك��م��ا 
جماعة  مبقر   13Ø12Ø2017 يوم  القضائية 
اجلنائية  املسطرة  ملقتضيات  عماًل  أجدير 
64 منه طالبني من السيد  امل��ادة  و ال سيما 
مدير مصالح اجلماعة السند اخلاص بفتح 
مسلك تداس دوار اخوانن وفتح مسلك بدوار 

 , ب��ودري��س  تييزي  مسلك  فتح   , انحناحن 
تدبيراحملروقات , التعويضات عن التنقالت, 

مقررات املجلس اجلماعي...
نقط  تسع  في  تتمثل  كانت  السندات  هذه 
دوار  لم يسبق ألي  أنه  األم��ر  في  الغريب  و 
وج��ود  وال  امل��س��ال��ك,  ه��ذه  بفتح  استفاد  ان 
ونحن  املسالك  لهذه  قطعية  بصفة  أث��ر  ألي 
على علم ان هذه املعلومات إلظهار احلقيقة 
البحث  فيها  يجرى  جنائية  اطارقضية  في 
من ط��رف هاته املصلحة حسب ما ج��اء في 

موضوع تعليمات النيابة العامة بفاس.

  > جنيم السبع

توقيع اتفاقية شراكة لغرس أشجار اللوز على هامش 
الدورة السابعة ِّـهرجان اللوز بأكنول

 مستقلة 

بإقليم  أكنول  مبدينة  الستار  رفع 
تازة , مساء يوم السبت 16 دجنبر 
اجلاري, الستار عن الدورة السابعة 

14ملهرجان  اللوز   الذي أقيم   من 14ملهرجان  اللوز   الذي أقيم   من 14
 دجنبر اجلاري

من  السنة  ه��ذه  دورة  وت��أت��ي 
املديرية  تنظمه   الذي  املهرجان 
اجل���ه���وي���ة ل��ل��ف��الح��ة وال��ص��ي��د 
ال��ب��ح��ري وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ق��روي��ة 
مبشاركة  وال��غ��اب��ات  وامل��ي��اه 
ال��ل��وز  م��ه��رج��ان  م��ع جمعية 
وف�����درال�����ي�����ة اجل���م���ع���ي���ات 
ال��ت��ن��م��وي��ة ب���دائ���رة اك��ن��ول 
تازة  عمالة  من  وبتنسيق 
ومب���س���اه���م���ة م����ن ج��ه��ة 
مكناس واملجلس 
ووكالة  لتازة  االقليمي 
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
القاليم  واالجتماعية 
وع����م����االت ال��ش��م��ال 
وال��غ��رف��ة ال��ف��الح��ي��ة 
مكناس 

واجل����م����اع����ات ال��ت��راب��ي��ة 
البيمهنية  والفيدرالية  أكنول  لدائرة 

املثمرة باملغرب .ل����الش����ج����ار 
وك��ان��ت ال��ف��ق��رات األول����ى م��ن ه��ذه 
ال����ت����ظ����اه����رة ق�����د اف��ت��ت��ح��ت  

التثمني وحت��دي  ره��ان  ب��ني 
التسويق

اتفاقية غرس 
جماعات  من  بكل  اللوز  أشجار 
سيدي علي بورقبة, تيزي وسلي, 
اجلنوبية  Öزناية  اج��دي��ر,  ب���ورد 
واجبارنة بدائرة أكنول  اإلتفاقية 
وقعها حسن قنو‘ رئيس فدرالية 
اكنول  بدائرة  التنموية  اجلمعيات 
البحري  وال��ص��ي��د  ال��ف��الح��ة  ووزارة 
والتنمية القروية واملياه والغابات في 
العام  الكاتب  صديقي  محمد  شخص 

غرس  واتفاقية  ل��ل��وزارة, 
وقعها  إجبارية  بدوار سلوان جماعة 
رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة   محمد ال��ف��ارس��ي 
البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  مع 
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تـازة: منابع بوزمالن تتحّول إلى َمَصبٍّ للواد الحار أمام أعين المسؤولين محّليا
آليت  اجلماعي  باملجلس  مستشار  أفاد 
سغروشن بإقليم تازة, في تدوينة له على 
موقع التواصل االجتماعي”الفايس بوك”, 
مباشرة  ُت��ْف��َرُغ  احل���ار  ال���واد  ب��أن حمولة 
في  احلياة  عصب  يعتبر  ال��ذي  الّنهر  في 
والوحيد  األساسي  املصدر  وهو  املنطقة, 

ملياه الشرب والري كذلك.

وق����ال أي��ض��ا أن���ه ِع�����َوَض أن ي��ت��ح��ّرك 
لهذه  املجلس اجلماعي اليجاد حّل  مكتب 
املعضلة التي تهّدد البيئة واإلنسان معًا, 
بعدما اقتنى قطعة أرضية لتشييد محّطة 
للتصفية بثمن خيالي وعقد صفقة اإلجناز 
مع أحد املقاولني, حّول الثروة املائية التي 
للنفايات  م��ط��رح  إل��ى  املنطقة  بها  مت��ت��از 

السائلة.
بعد  “على  بأنه  قائال  وأض��اف 
أم���ت���ار ع��ل��ى ال��ط��ري��ق امل��ه��ت��رئ��ة 
بالطريق  تربطنا  التي  الوحيدة 
ال��روائ��ح  تستقبلك  ال��وط��ن��ي��ة 
النتنة كعربون عما ستجده في 
عشرات  بضع  بعد  جماعتنا 
السوائل  ه��ذه  األم��ت��ار.  م��ن 
يؤدي  منحدرا  أمامها  جتد 

إلى النهر مباشرة”.
وتساءل عن دور كل من 
باملاء  املكّلفة  ال����وزارات 

للحسابات  األعلى  املجلس  كثرتها,  على 
وم���س���ؤول���ي ح����وض س��ب��و حل��م��اي��ة ه��ذه 
من  للسياح  قبلة  أض��ح��ت  ال��ت��ي  ال��ث��روة 
ال��ص��ي��ف,  ف��ص��ل  خ���الل  امل��ن��اط��ق  مختلف 
ومعاقبة مقترفي هذه اجلرائم البشعة في 

حق البيئة.
وفي السياق نفسه, أوضح فاعل محّلي, 
, أن املجلس اجلماعي آليت سغروشن قد 
في  للتصفية  محطة  لبناء  أرض���ًا  اقتنى 
ودفع   ,2012 ع��ام  منذ  للنهر  محاٍذ  مكان 
ُيكمل  أن  دون  سنتيم  مليون   70 مقابلها 
العديد  الذي يطرح  األمر  البيع.  إج��راءات 
َهاِم أصحاب  من التساؤالت املثيرة أمام اتِّ
اجلماعي  باملجلس  للمسؤولني  األرِض 

بتزوير وثائق البيع.
تهيئة  مشروع  أن  على  مصدرنا  وأّك��د 
مركز بوزمالن الذي كّلف ما يقُرب ملياري 
اجلماعي  املجلس  عليها  حصل  سنتيم 
اجلماعي,  التمويل  ص��ن��دوق  م��ن  ق��رض��ا 

ق��د ع���رف اخ���ت���الالت ع��دي��دة ف��ي اإلجن���از 
جنمت عنها احتجاجات للساكنة دون أن 
يتفاعل معها املسؤولون بشكل ِجّدٍي قصد 
في  املتورطني  ومحاسبة  فيها  التحقيق 

تبديد املال العام في مشاريع مغشوشة.
و صّرح املصدر ذاته, أن ما تتعّرض له 
جرمية  يعتبر  تلويث  من  بوزمالن  منابع 
معًا,  واإلن��س��ان  البيئة  ح��ّق  ف��ي  خطيرة 
ك��م��ا ح���ّذر م��ن ع��واق��ب اس��ت��م��رار ال��وض��ع 
كما هو على حياة املواطنني جّراء تسرب 
املياه العادمة التي ال تبعد سوى بأقل من 
عشرة أمتار عن مصدر مياه الشرب الذي 
ُيشِرف عليه املكتب الوطني للماء الصالح 

للشرب.
وذك���ر أي��ض��ا أن ال��ّش��رك��ة ال��ت��ي أجن��زت 
مشروع التهيئة لم تلتزم مبا ورد في دفتر 
التحّمالت, وبتواطؤ من املسؤولني محّليا, 
الصرف  ق��ن��وات  م��س��ار  بتغيير  ق��ام��ت  إذ 
الصّحي ُمْسَتْثِنَيًة بذلك حّيا كامال, معروف 

محّليا ب”السخونات”, من شبكة الصرف 
ال��واد  إي���اه, فقط بحفر  َت��ارَك��ًة  ال��ص��ح��ي, 
احلار التي تفيض حمولتها بجانب املنبع 

الرئيسي املزّود للساكنة باملاء الشروب.
املعنية  اجلهات  كافة  محّدثنا  وطالب 
بالتدّخل العاجل لوضع حّد لهذه اجلرائم 
والتحقيق  البيئة,  ح��ق  ف��ي  ترتكب  التي 
بشكل نزيه في كل اختالالت تدبير شؤون 
ل��ل��رأي  أض��ح��ت مكشوفة  ال��ت��ي  اجل��م��اع��ة 
العام, وترتيب اجلزاءات في حق املُقّصرين 

َبَدَل الّتسّتر عليهم وحمايتهم.
وج����دي����ر ب����ال����ذك����ر, أن�����ه مت ت��س��ج��ي��ل 
التهاب السحايا  إصابات مختلفة مبرض 
ف��ي ص��ف��وف ساكنة مركز  “امل��ي��ن��اجن��ي��ت” 
طفلة خالل صيف  بحياة  أودت  بوزمالن, 
2016, وكادت أن حتصد مزيدا من األرواح 
مستعجل,  بشكل  املصابني  معاجلة  ل��وال 
وتلقيح ذويهم وأصدقائهم من قبل مصالح 

وزارة الّصحة.

تازة: شركات حفر اآلبار 
تواصل عمليات النصب 

واالحتيال ضد البسطاء بالقرى 
والبوادي دون حسيب أو رقيب!

بجماعة  ت���ازة  بإقليم  لبئر  ال��ص��ورة 
أن  المقرر  م��ن  ك��ان  ال��ذي  »بوشفاعة« 
تستفيد منه 3 دواوير ) دوار أغبال + دوار 
 ) الساهلة + نصف ساكنة دوار بوشفاعة 
يوم  أشغاله  من  االنتهاء  عند  أنه  والكارثة 
أمس )2017/10/09( الصالح عطب داخله 
تبين أن الماء الذي يستخرج من هذا البئر ال 
يصلح حتى لسقي وال للبهائم بفعل الصدأ 
الذي  باألنبوب  المتواجد  الحديد  عن  الناتج 

استعمل في البئر.
اآلبار  حفر  شاحنات  أن  بالذكر  وجدير 
السورية تنشط بعدة قرى وبوادي المغرب 
تعمل على النصب واالحتيال، وفور تسلمها 
لمبلغ 5 ماليين سنتيم تختفي من الوجود 
يندب  البسيط  المواطن  أو  الفالح  ويبقى 
حظه ألن الشركة توهمه أن الحديد أفضل 
المبلغ ذهب  أن  ليتفاجأ في األخير  وأحسن 
هباء منثورا ألن المياه فيها الصدأ وال تصلح 

حتى للبهائم.

ط��ال��ب��ت س��اك��ن��ة اجل��م��اع��ة 
واجلماعة  الطايفة  ال��ق��روي��ة 
الشرقية  م��ك��ن��اس��ة  ال��ق��روي��ة 
الترايبة  القروية  واجلماعة 
والتي تضم أكثر من 20 دوارا 

والد  دوار  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
مطيطة  دوار   , ب��ري��ه 
 , ب���ودي���س���ان  دوار   ,
اخلمسني  جامع  دوار 
 , ج��م��ع��ة  واد  دوار   ,
دوار   , احلمامنة  دوار 
بودركة , دوار بوهليل 
, دوار القنانشة , دوار 
ال��ق��ري��ة وغ��ي��ره��ا , من 
خ���الل م��س��ي��رة ووق��ف��ة 
مقر  أم���ام  احتجاجية 
ع���م���ال���ة إق���ل���ي���م ت����ازة 
اجلهات املسؤولة وعلى 
التجهيز  وزارة  رأسها 

واللوجيستيك  والنقل 
الطريق  وجت��ه��ي��ز  بتهيئة   ,
منطقة  تربط  التي  الرئيسية 
اجلهوية  بالطريق  الطايفة 
رق��م 505 ال��راب��ط��ة ب��ني ت��ازة 
بالطرق  م����رورا  واحل��س��ي��م��ة 
دواوي��ر  إل��ى  املؤدية  الفرعية 

السكان احملتجني .
ج����������اءت ه��������ذه ال����وق����ف����ة 
االح��ت��ج��اج��ي��ة وال��ت��ي نظمت 
م���ؤخ���را ع��ق��ب ط���ول ان��ت��ظ��ار 
ال��س��ك��ان رغ���م ال���وع���ود التي 

طويلة  ف��ت��رة  مند  لهم  ق��دم��ت 
ودل����ك ع��ن��د اح��ت��ج��اج سابق 
التي  املطالب  لهم حول نفس 
تعبير  ح��د  ع��ل��ى  تتحقق  ل��م 

املتضررين .  
إل���ى دل���ك ي��ج��در ال��ت��ذك��ي��ر 

وجتهيز  تهيئة  م��ش��روع  أن 
عليه  املوافقة  سبقت  الطريق 
التجهيز  وزارة  ط����رف  م���ن 
,وق��د  واللوجستيك  وال��ن��ق��ل 
جهات  املعنية  ال��وزارة  كلفت 

مختصة والتي بدورها قامت 
مع  ال��دراس��ات  من  مبجموعة 
اجليوتقنية  الظروف  مراعاة 
املكتب  ح���دد  وق���د  للمنطقة 
نفسه تكلفة املشروع مببلغ 3 
ماليير و800 مليون سنتيم , 

إال أن الوزارة سلمت فقط مبلغ 
1مليار و800 مليون سنتيم , 
وح��س��ب امل��ك��ت��ب امل���وك���ول له 
ف��إن  امل��ش��روع  تكلفة  حت��دي��د 
املبلغ احملصل عليه من طرف 

ال������وزارة غ��ي��ر ك��اف��ي إلجن���از 
تربط  التي  الطريق  وتهيئة 
م��ن��ط��ق��ة ال��ط��اي��ف��ة ب��ال��ط��ري��ق 
الرابطة   505 رق��م  اجلهوية 
م��رورا  واحلسيمة  ت���ازة  ب��ني 
إلى  املؤدية  الفرعية  بالطرق 

أكثر من عشرون دوارا .
م������ن ج����ه����ة أخ���������رى ف��ق��د 
فتحت عمالة تازة ح��وارا مع 
وج��ود  إل��ى  خلص  احملتجني 
العاجل ووعدت  بالقريب  حل 
ال���س���ك���ان  ب��ال��ن��ظ��ر في 
مع  اتصاالت  عبر  امللف 
والنقل  التجهيز  وزارة 
وال��ل��وج��س��ت��ي��ك , ودل��ك 
وبذلك  مليارين  إلضافة 
امل��ش��روع  إجن���از  سيتم 
ال��وزارة  على  تعذر  وإن 
لهم حال  قدمت  فقد  دلك 
أن  وه��و  ونهائيا  ثانيا 
بتازة  اإلقليمي  املجلس 
هو من سيتكلف بإجناز 
التي  ال��ط��ري��ق  وتهيئة 
السكان  اح��ت��ج��اج  ط��ال 
دور  م��ن  تلعبه  مل��ا  ل��ه��ا 
م��ه��م ف��ي ف��ك ال��ع��زل��ة عن 
وإجنازها  ال��دواوي��ر  عشرات 
السير  ح���وادث  م��ن  سيخفف 
التي تسببها الطريق املتردية 
مقطوعة  شبه  تصبح  والتي 

خالل فترات الشتاء .
> يون���س لهالل���ي

احتجاج سكان قبائل البرانس أمام مقر عمالة إقليم تازة
المحتجون طالبوا بتهيئة وتجهيز الطريق الرئيسية التي تربط منطقة الطايفة بالطريق الجهوية رقم 505 الرابطة بين 

تازة والحسيمة مرورا بالطرق الفرعية المؤدية إلى أكثر من عشرون دوارا تابعا لثالث جماعات قروية 

تــازة: مشروع “محطة تصفية الواد الحار” َيُجرُّ رئيس الجماعة القروية آليت سغروشن إلى القضاء
مت االس��ت��م��اع ص��ب��اح ي���وم اخل��م��ي��س 14 
دجنبر اجلاري ملواِطننْيِ إخوة )ع ع( و)ع ع( 
ورثة عبد الكرمي عواد من دوار تعاونية النصر 
بخصوص شكاية تقّدم بها أحدهما إلى وزارة 
فيها  يشتكي   2017 يوليوز   5 بتاريخ  العدل 
الظلم الذي تعّرض له من طرف رئيس جماعة 
آيت سغروشن الذي يّدعي شراء قطعة أرضية 
بتاريخ 20 أكتوبر 2012 من أخيهما املتوفى 
اجلماعة  تقوم  أن  دون  هكتارين  مساحتها 
بتسجيلها أو نزع ملكيتها وفق نص الشكاية, 

والتي يتوفر احلدث 24 على نسخة منها.
وأضافت مصادرنا أن املُشتِكَينْيِ نفَيا أمام 
األرضية  القطعة  هذه  ببيع  ِعلَمُهما  القاضي 
لهما  ملكيتها  تعود  والتي  عليها”,  “املتنازع 
ف��ي حني  امللكية,  ش��ه��ادة  وف��ق  ال��ش��ي��اع  على 
مبلغ  دفعت  آليت سغروشن  القروية  اجلماعة 
ُتْتِمَم إجراءات  أن  70 مليون كمقابل لها دون 

البيع.
وأّكدت مصادرنا أن القاضي رفض االستماع 
إلى موظف جماعي حضر إلى اجللسة لينوب 
بضرورة  وأم��ر  اجلماعي,  املجلس  رئيس  عن 
حضور هذا األخير باعتباره املمّثل القانوني 
لالستماع  سغروشن  آلي��ت  القروية  للجماعة 

إليه في املوضوع.
وجدير بالذكر أن املُشتِكينْيِ يّدعيان بطالن 
اجلماعة  بها  تدلي  التي  والعقود  ال��وك��االت 
قانونية,  وغير  م���زورة  ويعتبرانها  القروية 
حسب نص الشكاية املرفوعة إلى كل من وزير 
العدل ووزير الداخلية. األمر الذي تسبب في 
مل��ّدة  امل��اض��ي  يوليوز   31 بتاريخ  اعتقالهما 
ب��واد  ال���درك امللكي  م��رك��ز  أي���ام مبخفر  ث��الث��ة 

أمليل بتازة.
وفي السياق نفسه, صّرح فاعلون محليون 
ُد املال  أن املجلس اجلماعي آليت سغروشن ُيَبدِّ

وُمِضّرة  فاشلة  يعتبرونها  مشاريع  في  العام 
من  االنتقام  إل��ى  وَت��ه��ِدف  واإلن��س��ان  بالبيئة 
تساءل  حيث  املنطقة,  تنمية  ب��دل  الساكنة 
الذي  التسيب  عن  شديد  باستغراب  أح��ُده��م 
ي��ع��رف��ه ت��دب��ي��ر ال��ش��أن ال��ع��ام ب��ه��ذه اجلماعة 
وال��ت��ق��ص��ي��ر احل���اص���ل م���ن ل����دن امل��س��ؤول��ني 
أداء  في  سغروشن  آلي��ت  اجلماعي  باملجلس 

املهام املنوطة بهم.
ه��ذا, وق��د أث��ار ه��ذا امل��ش��روع منذ برمجته 
من قبل املجلس اجلماعي آليت سغروشن في 
مكان محاٍذ لواد بوزمالن وقريب من ساكنة كل 
من مركز بوزمالن ودوار تعاونية النصر فضال 
عن دوار القنادسة موجة استنكار شديد لدى 
تعاونية  ساكنة  ونّفذت  احمللي,  العام  ال��رأي 
النصر )رجاال ونساء, كبارا وصغارا( على إثر 
ذلك احتجاجات عّدة على اخلطر البيئي الذي 

ُيهّددهم.
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وق���ال امل��ع��ن��ي��ان ب��األم��ر ف��ي بيان 
لهما أص����دراه أم��س اخل��م��ي��س, إن 
رئ��ي��س اجل��م��اع��ة ل��م ي��ن��ق��ل ب��أم��ان��ة 
أك��ت��وب��ر  دورة  ن��ق��اش��ات  م��ج��ري��ات 
منذ  املتكررة  نداءاتهم  رغم  املاضي 
مثل هذه  لتجنب  الوالية  بداية هذه 

السلوكيات.
وحسب بيان املستشارين, و الذي 
بنسخة  ب���رس”  “أن���دل���س  ت��وص��ل��ت 
أكتوبر, كانت  فإته خالل دورة  منه, 
النقط امل��درج��ة ف��ي ج���دول األع��م��ال 
رئ��ي��س اجلماعة  أن  إال  ع��ادي��ة,  ج��د 
إلى  حتويلها  إن��ف��رادي  بشكل  ق��رر 
بعض  يحتج  أن  قبل  سرية,  جلسة 
التصويت  إل��ى  ليلجأ  املستشارين 
ل��ص��احل��ه ب13 ص��وت��ا  ك���ان  ال����ذي 

مقابل 8 أصوات.
محضر  أن  أك���دت  ال��وث��ي��ق��ة  ذات 
األربعاء  ي��وم  انعقدت  التي  ال��دورة 
ال��ق��وار,  ب���دوار  04 أكتوبر امل��اض��ي 
املواطنني  احتجاجات  يتضمن  ل��م 

ح���ّول اجللسة  ال���ذي  ال��رئ��ي��س  على 
تأجيلها  و  س��ّري��ة,  إل��ى  علنية  م��ن 
بشكل إن��ف��رادي ل��ي��وم األرب��ع��اء 18 
أن احملضر تضمن  أكتوبر, مضيفة 
والتنمية  النصائح  و  الشكر  كلمات 
لم  العام زين..والتي  واملجهودات و 

حتدث أصال في الدورة.
األربعاء  أن جلسة  أوضح  البيان 
الثانية عرفت رفض الرئيس مناقشة 
مبحطة  املتعلقة  التاسعة  النقطة 
أن  ب��ح��ّج��ة  ال��ع��ادم��ة  امل��ي��اه  تصفية 
امللف يوجد بني يدي القضاء, غير أن 
محضر الدورة جاء فيه بأن املجلس 
ن��اق��ش ال��ن��ق��ط��ة ال��ت��اس��ع��ة و واف���ق 
عامل  مراسلة  ع��دم  على  ب��اإلج��م��اع 
اإلقليم, الشيء الذي يؤكد بامللموس 

أن احملضر شابه التزوير.
بيانها  من خالل  أك��دت  املعارضة 
أن احمل��ض��ر ل���م ي��ت��ض��م��ن األس��ئ��ل��ة 
الكتابية التي أصّرت على تضمينها, 
موضحة أنها توجه أسئلة كتابية و 

تطالب في أكثر من مرة بتخصيص 
جلسة خاصة لها مبقتضى القانون 
تلقى  أنها  غير  للجماعات,  املنظم 
آذان صماء, وال يتم تلبية الطلب أو 

اإلشارة إليه في احملاضر.
الوثيقة املتوصل بها أوضحت أن 
مستشار جماعي لم يحضر مناقشة 
إال  أكتوبر,  دورة  في  املدرجة  النقط 
أن في احملضر جاء بأنه صوت على 
جدول األعمال بعد املناقشة, مشيرة 
إل����ى أن م���وظ���ف ج��م��اع��ي ه���و من 
تكلف بصياغة احملضر رغم حضور 
من  أكثر  يطرح  ونائبه, مما  الكاتب 

عالمة استفهام.
وع��ب��ر امل��س��ت��ش��اران اجل��م��اع��ي��ان 
)ل,م( و)ح,ب( بجماعة آيت سغروشن 
عن استنكارهما لسلوكيات الرئيس 
التوجيهات  مع  تتنافى  التي  املعّمر 
امل��ل��ك��ي��ة ف���ي ت��دب��ي��ر ال���ش���أن ال��ع��ام 
وال���ق���وان���ني امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ج��م��اع��ات 
سيتم  متى  عن  متسائلني  الترابية, 

وضع حد لهذه التصرفات التي تثير 
أكثر  احتجت  التي  الساكنة  حفيظة 

من مرة على الرئيس.
جماعة  رئ��ي��س  أن  إل���ى  وي���ش���ار 
آي������ت س����غ����روش����ن س��ي��م��ث��ل أم����ام 
االب���ت���دائ���ي���ة  القاضي باحملكمة 
دج��ن��ي��ر   28 اخل��م��ي��س  بتازة يوم 
اجل�����اري ف���ي م��ل��ف م���ع���روض على 
قطعة  بنزاع حول  ويتعّلق  القضاء, 
أرضية اقتنتها هذه األخيرة لتشييد 
م��ح��ط��ة ل��ت��ص��ف��ي��ة ال�������وادي احل���ار 
مساحتها هكتارينª حيث دفع ثمنها 
احملدد في 70 مليون سنتيم من مالية 
اجلماعة التي يرأسها دون أن يكمل 
إجراءات البيع التي يرفض أصحاب 
امِل��ل��ك إمت��ام��ه��ا مب��ب��رر ع���دم علمهم 
بهذا البيع, متهمني إّياه بتزوير كل 
البقعة  الوثائق املتعلقة بشراء هذه 

من وكاالت وموافقة وعقد البيع.

>  محمد بودويرة

اتهام مستشاران جماعيان عن اِّـعارضة بجماعة آيت سغروشن 
بإقليم تازة رئيس الجماعة بتزوير محاضر دورات اِّـجلس

أكنول : بين رحاِب ذاكرة فخٍر وِعْز.. وأفِق رهاِن شَجرِة لَّْوْز..
يتم  ت���ازة  اًك��زن��اي��ةب��اق��ل��ي��م  أك��ن��ول وقبيلة  ب��دائ��رة 
حماية  ي��روم  كتقليد  اللوز,  بشجرة  سنويا  االحتفاء 
هذا املكون االيكولوجي وهذا االرث الطبيعي الثقافي 
ال���ذي يطبع ه��ذه اجل��ب��ال م��ن امل��غ��رب ذات ال��ذاك��رة 
التاريخية الشامخة واملجيدة. وضمنفعاليات النسخة 
السابعة ملوسم اللوز هذا حتت شعار ò اللوزيني بني 
ن��دوة  تنظيم  مت   .åالتسويق وحت��دي  التثمني  ره��ان 
علمية توجهت بسؤالها ملسألة هجرة مغاربة املنطقة 
في اخلارج ورهان التنمية احمللية, لربط موارد هذه 
الهجرة سواء املادية منها والالمادية بعملية االستثمار 
عن  باحثون  أطرها  ن��دوة  الفالحي.  املجال  ه��ذا  في 
ج��ام��ع��ة س��ي��دي محمد ب��ن ع��ب��د ال��ل��ه ب��ف��اس وامل��رك��ز 
اجلهوي ملهن التربية والتكوينبفاس,ومتحورت حول 
جتليات فعل وتفاعل الهجرة في النماء احمللي وحول 
متت  الندوة  حتديدًا.  اللوز  شجرة  اقتصاد  حصيلة 
بانشغاالت  أن موضوعهاله عالقة  الى  فيها  االش��ارة 
والتنمية  وال��س��ي��اس��ة  االق��ت��ص��اد  تهم  وتخصصات 
واالستثمار  والتخطيط  الوظيفي  والبحث  الترابية 
واالدارة واالعالم واألبناك وغيرها, وأن اختيار هذا 
عميق  استشراف  على  تأسس  للنقا‘  املوضوع 
منطقة  هي  اًكزناية  بكون  وعيًا  املنظمة,  للجهة 
وداع��م  راف��ع  كوضع  بامتياز  ومهاجرين  هجرة 
بأن  محليًا,ووعيًا  االستثماروللتنمية  لعملية 
والماديًاوذاكرة  ماديًا  رأسماال  تشكل  الهجرة 

وتاريخًا ووجدانًاكذلك. 
منطقة  أن  ورد  ال���ن���دوة  ه���ذه  ح��دي��ث  ف��ي 
اًكزناية واقليم تازة هما معًا جزًءا من املغرب 
مجاليًا,  من  الشرقي  الريف  وم��ن  الشرقي 
فترة  خ��الل  بعناية  يكن  ل��م  امل��ج��ال  وه���ذا 
احلماية الفرنسية و وبتنمية بعد استقالل 
البالدسنوات الستينات والسبعينات, ما 
جعله مصدر هجرة واسعة باجتاه داخل 
ال��ب��الد وال���ى اخل����ارج حت���دي���دًا أروب���ا 
من خالل  الندوة  وقد سجلت  الغربية. 
الباحثني جملة مالحظات  مداخلة أحد 

مبوضوع  االرت��ق��اء  صعوبة  منها  منهجية, 
ال��ه��ج��رة ف��ي منطقة أك��ن��ول��واًك��زن��اي��ة ال���ى م��وض��وع 
وأبحاث  دراس��ات  غياب  احصائي حتليلي,في  علمي 
وأرش��ي��ف إداري ي��خ��ص امل��ع��ط��ي��ات وال��ب��ي��ان��ات. ثم 
للهجرةكمفهوم  صعوبة اعطاء تعريف دقيق وموحد 
والسياسي   Œامل��ؤر بني  تختلف  يرتيطبزوايامعاجلة 
واالعالمي  واحلقوقي  والسسيولوجي  واالقتصادي 
يهم  أمر  والتنمية  الهجرة  كون  ثم  والدبلوماسي.., 
ومدبرين  ومخططني  سياسيني  م��ن  ال��ق��رار  ص��ن��اع 

للشأن احمللي واجلهوي..

التنمية  ف��ي خطط  الهجرة  م��راع��اة  درج��ة  وح��ول 
أشار أحد املتدخلني الى أن منظمة األ3 املتحدة, من 
خالل ما عقدته من ندوات ولقاءات وحوارات. تؤكد أن 
الهجرة ال تزال ال تراعى مبا هو كاٍف في خطط النماء 
احمللي والوطني للدول املعنية بها رغم الوعي بقيمتها. 
وذلك بسبب ضعف كفاية وكيفية ادراجها في التنمية 
االرادة  ونقص  والبيانات  املعطيات  ونقص  احمللية, 
السياسية وتشتت األدوار وعدم حتديدها بني املعنيني 
من األجهزة االدارية. اضافة لضعف احلوار بني دول 
مصدر الهجرة وعبورها ووصولها, ممايجعل كثيرًا 
من البلدان املعنية بالهجرة غير مهتمة ال بسلبياتها 
وال بايجابياتها. وضمن نفس املداخلة متت االشارة 
الى أن هذه الندوة العلمية في اطار الدورة السابعة 
ملوسم اللوز بأكنول, جاءت ملساءلة وضع الهجرة في 
عالقتها بالتنمية احمللية باًكزناية, ودرجة مراعاة هذا 
ودرجة  محليًا,  التنمية  وبرامج  سياسة  في  املعطى 
كل  األط���راف  كل  ل��دى  باملوضوع  والتوعية  الوعي 
موقعه..سلطاتومنتخبينوباحثني  من 
وم��ج��ت��م��ع م���دن���ي وإع�����الم 
هذا  محلي..كل 
ف���ي 

م�����ح�����اول�����ة 
ل��الج��اب��ة ع���ن ال��ت��ال��ي..

إذا كانت الهجرة بدون أثر ايجابي 
به  القيام  ينبغي  الذي  فما  التنمية احمللية,  في 

للتحفيز في هذا االطار..
الندوة جلوانب  في  املتدخلني  أحد  وبعدما عرض 
تعكس ايجابية الهجرة في التنمية احمللية اقتصاديًا 
جملة  أورد  وتضامنيًا,  وأسريًا  واجتماعيًا  وماليًا 

احمللي  ال��ن��م��اء  ف��ي  ال��ه��ج��رة  لفعل  داع��م��ة  مقترحات 
مستحضرًا فوارق كائنة بني أجيال الهجرة املغربية 
ال��ى أروب��ا حت��دي��دًا, وم��ا يحتاجه اجليل اجلديد من 
لالستقطاب  مناسبة  جاذبة  وبيئة  وحتفيز  تواصل 
واالستثمار. ومن انتقال للنقا‘ الى ما هو مؤسساتي 
والتأطير  ل��ل��ح��وار  أداة  امل��دن��ي  فيهاملجتمع  ي��ك��ون 
املهاجرين, مؤكدًا على  لدى  الثقة  لتعزيز  والتواصل 
االقتصادية  الدبلوماسية  عليه  تكون  أن  ميكن  م��ا 
للجماعات احمللية من خالل عرضها لفرص االستثمار 
وتنظيم  محلية  مشاريع  بنك  في  التفكير  مع  محليًا, 
املهاجرين  ببعض  والتعريف  املهاجرين  مع  لقاءات 
محليًا.  استثماراتهم  في  النجاح  من  متكنوا  الذين 
الداعمة  املقترحات  ضمن  أوردت  امل��داخ��ل��ة  نفسها 
التنمية  في  ايجابي  بدور  الهجرة واملهاجرين  جلعل 
احمللية, أنه من املفيد تطوير شبكة العمل اجلمعوي 
ل��ت��أط��ي��ر امل��ه��اج��ري��ن وت��ق��وي��ة ال��ت��راب��ط م��ع املناطق 
األصلية, وإحداث بنك لكفاءات أبناء املنطقة باخلارج 
الى  ك��ل دول��ة على ح��دة. ه��ذا اض��اف��ة  على مستوى 
باالبناك  املهاجرين  ملدخرات  أمثل  استغالل  ضمان 
باستعمالها مثال في متوين مشاريع ذات طابع محلي, 
مع توعية االبناك بأهمية حتفيز املهاجرين لالنخراط 
ف��ي م��ش��اري��ع م��وف��رة ل��ف��رص ال��ش��غ��ل, وحتسني 
ب��ن��ي��ة االس��ت��ث��م��ار أس���اس���ًا ف��ي��ه��ا ما 
والنظام  والعدل  ب��االدارة  يتعلق 
بنقا‘  الندوة  الضريبي..وكانت 
عميق مع حضور مثقف من أبناء 
املنطقة, التي أبان شبابها عن وعي 
ع��م��ي��ق مب��ا ه��و ث��ق��اف��ي اق��ت��ص��ادي 
اجتماعي وامنائي محلي, من خالل 
أغنت  م��ن أسئلة ج��وه��ري��ة  م��ا ط��رح 
ندوة احتفالية موسم اللوز بأكنول في 
دورته السابعة ما بني 14 و16 دجنبر 
املديرية اجلهوية  نظمته  والذي   ,2017
للفالحة بجهة فاس≠ مكناس بتعاون مع 
جمعية مهرجان اللوز وفدرالية اجلمعيات 

التنموية بدائرة أكنول.
االقتصاد  بنية  في  أن شجرةاللوز  يذكر 
القروي باقليم تازة بحسب بيانات املديرية 
اجل��ه��وي��ة ل��ل��ف��الح��ة ف���اس≠ م��ك��ن��اس, تشغل 
هكتار   25800 مب��س��اح��ة  ال��ث��ان��ي��ة,  امل��رت��ب��ة 
وبنسبة 24 % من املساحة االجمالية الشجرية 
مقدمة  مرتفعات  في  تتركز  باملنطقة.مغروسات 
الريف على مستوى دائرة أكنول وتايناست باملنطقة, 
بيئيةمناخية  ظ���روف  م��ع  اجل��ي��د  النسجامها  ن��ظ��رًا 
االقتصاد  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  أهمية  وتتجلى  محلية. 

فرص  الفالحي,وخلق  احملصول  اغناء  في  الشجري 
شغل وتوفير حاجيات داخلية من هذه املادة الغذائية 
على  الوصية  فاجلهات  وعليه,  العالية.  القيمة  ذات 
من  ودعمهم  الفالحني  تشجيع  على  تسهر  القطاع 
تعد  التي  باملنطقة,  املغروسة  املساحة  توسيع  أجل 
األولى مغاربيًا من حيث االنتاجعبر غرس مساحات 
أنواع  ومن  ع��دة.  تدخل  برامج  من  مستفيدة  جديدة 
 åماركوناò هناك  باملنطقة  جندها  التي  اللوز  أشجار 
 %25 فيرادييل   6% %ف��ي��ران��ي    10 %15دي��س��م��اي��و 
أن��واع  ال��ى  اضافة   ,%  2 %نيكبلويلطرا    5 تيونو 
أخرى سائدة حتتل نسبة  %10. لالشارة فإن فالحة 
بانتاج ضعيف ومتباين بحسب  تزال  بتازة ال  اللوز 
ترتبط  األش��ج��ار  ك��ون  منها  السباب  االقليم,  مناطق 
مبناطق ذات تربة فقيرة وصعبة من حيث طبيعتها 
العناية  تستفيدمن  ال  يجعلها  مما  ومورفولوجيتها 
الكافية, ثم بسبب قلة اعتماد الفالحني على أساليب 
اضافة  الفالحية  أنشطتهم  تدبير  في  وتقنية  علمية 
لعامل النقص في املياه. ويتراوح املعدل املسجل في 
الهكتارو   في  طن  ب��ني0,15  ت��ازة  باقليم  اللوز  انتاج 
فهو  السنوي  االنتاج  أما معدل  الهكتار,  في  0,3ط��ن 
ب��ح��وال��ي 1300 ط��ن.ول��الش��ارة ف���إن ت��ط��ور االن��ت��اج 
قدرها  مساحة  على  ط��ن   400 م��ن  انتقل  باملنطقة 
10256 هكتار عام 1995, الى 2450 طن على مساحة 
قدرها 27600 هكتار عام 2016, وأن املساحة اخلاصة 
بهذا النوع من املغروسات عرفت تطورًا وتوسعًا هامًا 

خالل العقدين األخيرين. 
    قبل انطالق مخطط املغرب األخضر كانت مادة 
الفالحني  مصالح  حلماية  تنظيمية  بنية  ب��دون  اللوز 
ودعم منو وتطور هذا القطاع, وبهذا الرهان الوطني مت 
إحداث عدة تنظيمات مهنية في اطار عدد من املشاريع, 
أصبحت  محتضنة  قطاعية  مقاربة  بواسطة  أن��ه  كما 
منطقة أكنول حتتوي تنظيمًا مهنيًا فالحيًا من الدرجة 
لتثمني  نسائية  تعاونية  باملنطقة  ظهرت  كما  الثانية, 
اجلماعة  مستوى  على  محليًا  الفالحة  من  النوع  هذا 
القروية لًكزناية اجلنوبية مستفيدة من برنامج نسائي 
خاص, نفس الشيء ما مت االشتغال عليه على مستوى 
جماعة اجبارنة بنفس املنطقة. تبقى االش��ارة الى أن 
تسويق املنتوج ال يزال غير منظم ويتم على مستوى 
لفائدة  مباشر  بشكل  إم��ا  باالقليم  اسبوعية  أس��واق 
املستهلك احمللي, أو الى جتار نصف اجلملة ما يرتبط 
القروية,  األس��واق االسبوعية  بعدد من  بنقاط جتميع 
وأن األثمنة تنحصر عادة بني 65 و120 درهم للكلغرام 
الواحد, بحسب نوعية وجودة وطبيعة وكمية االنتاج 

وفترات تسويقه.
> عبد السالم انويًكة..
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نقيبهم وباقي أعضاء الهيئة
مت������ك������ن احمل������ام������ي 
جلي6  ذ.ع���ب���دال���س���الم 
م��ن ك��س��ب ره���ان نقابة 
بفوزه  ب��ت��ازة,  احملامني 
ع��ل��ى م��ن��اف��س��ي��ه  , بعد 
االن���ت���خ���اب���ات امل��ه��ن��ي��ة 
ل���ل���ق���ط���اع ال����ت����ي مت��ت 

ص���ب���ي���ح���ة ي����وم 
 15 اجل��م��ع��ة 

دج�����ن�����ب�����ر 
اجل���������اري  
ب�����ح�����ي�����ث 
مت��ك��ن من  
ت�����ص�����دره 
س������ب������ورة 

في  الترتيب 
املرحلة الثانية  

ب����������ني امل�������رش�������ح 
ع��ب��دال��ل��ه  ذ  امل���ن���اف���س 
ص��وت��ا   81 ب  ال���ت���ازي 

مقابل77صوتا     . 
  وي��ت��ش��ك��ل م��ج��ل��س 
ال���ه���ي���ئ���ة م�����ن ال��ن��ق��ي��ب 
االستاذ  واليته  املنتهية 
بالصفة,  بلة  عبدالعزيز 
ما  ترتيب  وف��ق  وت��ب��اع��ا 
حصلوا عليه من أصوات 
عبدالكرمي  النقيب  جن��د 
م��ح��م��د  ذ   – زروال 
محمد  ذ  احل���م���دوش���ي≠ 
ملبصر≠ ذ إدريس بلحاج 

ذ ع��ل��ي ال���ع���ي���ادي≠ ذ   –
رض�������وان ال�����ه�����روس≠ ذ 
ي���ون���س ال�����زع�����راوي≠ ذ 
ع���ب���دال���ل���ه دي����������دون≠ ذ 

عبداملجيد العربي
تشكيلة  م���ن  وي��ظ��ه��ر 
ه��ي��ئ��ة احمل���ام���ني ب��ت��ازة 
غ�������ي�������اب م����ب����دأ 
امل����ن����اص����ف����ة, 
ب���ح���ي���ث ل��م 
تستطع أي 
م���ح���ام���ي���ة   
ضمان  م��ن 
لتمثيلية  ا
من  بالهيئة 
بني عدد كبير 
م��ن احمل��ام��ي��ات 
امل����م����ارس����ات ع��ل��ى 
مستوى تازة وجرسيف..
فيما جت��در اإلش��ارة الى 
انتخابات هيئة احملامني 
عرفت  وجرسيف  ب��ت��ازة 
م���ن���اف���س���ة دمي���ق���راط���ي���ة 
ون���زي���ه���ة ب����ني ث���ل���ة م��ن 
األستاذ  وه��م  املنافسني 
ال���ن���ق���ي���ب ع���ب���دال���وه���اب 
مطيش≠ ذ فؤاد لغمام≠ ذ 
عبدالله سجورة≠ ذ محمد 
أمليل≠ ذ عبدالله التازي 
واالس����ت����اذ ع��ب��دال��س��الم 

جلي6.

دق�����ت أك���ث���ر م����ن ج���ه���ة ن���اق���وس 
اخلطر حول الفساد الذي يسري في 
مبدينة  التنمية  ومساطر   دوال��ي��ب 
ت���ازة, خ��اص��ة ف��ي م��ج��ال الصفقات 
ت��رزح حتت  الزال��ت  التي  العمومية 
وطأة التعتيم و اجلمود في مختلف 
و  اإلقتصادية  و  القانونية  جوانبه 
املالية و القضائية,و بدء النقا‘ في 
الشارع احمللي حول  حرية الولوج 
إلى الصفقات العمومية و املساواة 
ب��ني امل��ت��ن��اف��س��ني و ال��ش��ف��اف��ي��ة عند 
االقتصادي)الفائز  الشريك  اختيار 
ك����ذا االن���ف���ت���اح على  ب��ال��ص��ف��ق��ة( و 

املنافسة اخلارجية. 
و مت  بإقليم تازة  مترير ثلة من 
أسماء  بها  ف���ازت   التي  الصفقات 
القرار  معروفة ومقربة من أصحاب 
وم����ن ب���ع���ض  رؤس������اء اجل��م��اع��ات 
ت��ازة  بإقليم  وال��ق��روي��ة  احل��ض��ري��ة 
ونوابهم وأصهارهم وذويهم وåريحة 
ال��ش��ح��م��ة ف���ال���ش���اق���ورå...  وم��ن��ه��م 

بصفقات  ف���ازوا  سابقني  برملانيني 
عمومية قدرت باملاليير همت تكسية 
الطرقات ) املدخل الشرقي ملركز باب 

في  ( اجتاه مدينة تازة مرزوقة 
س��رع��ان والتي  

م��ا ان��ت��اب��ه��ا ال��غ��ش وال��ت��ص��دع في 
جنباتها..

وتعبيد الطريق الرابط بني مركز 

عبر  م��روج  لباب  القروية  اجلماعة 
سيدي أحمد زروق بدائرة تايناست 
التي لم متر عليها بضعة أشهر حتى 

كانت وأص����ب����ح����ت اندثرت  كما 

ط���وراب���ورا  م��ث��ل  س��اب��ق��ا  عليها 
اجتاه  في  لبقالل  الطرقي  واملقطع 
تازة العليا باملدينة الذي مت تعبيده 

مرة  م��ن  ألكثر  وترميمه  وإص��الح��ه 
ليعود كما كان سابقا وووو¢.   

واملشاريع    الصفقات  هذه  لتطرح 
فيها  املبالغ  التكلفة  حول  إشكاالت 
م���ن ج��ه��ة , و اس��ت��ن��زاف م��ي��زان��ي��ة 
ال��ت��أه��ي��ل احل��ض��ري وال���ق���روي في 

مشاريع  مغشوشة  .
ف���ه���ل ه����ن����اك م���راق���ب���ة ل���ل���م���واد 
امل��ش��اري��ع   ت��ل��ك  ك��ل  ف��ي  املستعملة 
التقنية  اللجن  ط��رف  م��ن  وتتبعها 
ملديرية  التابعة  واألخ��رى  العاملية 
للمختبرات  التابعة  وتلك  التجهيز 
املتخصصة, بعد تساقط  كل مشاريع 
افتقدت  وال��ت��ي  ال��ت��وت  أوراق  مثل 
التي  احملاسبة  و  الشفافية  ملباد∆ 
تضمنها الدستور اجلديد, من خالل 
آليات مُتّكن من تفعيل هذه املباد∆, 
في  الشفافية  يكفل  ال���ذي  بالشكل 
تدبير املال العام ويحفظه من تالعب 
املتالعبني في إقليم   صفقاته أكثر 

من مشاريعه.

صفقات مشبوهة وتبذير أموال عمومية في تازة

رغم ان مدينة تازة أصبحت حتتضن كثافة سكانية مهمة 
، اال ان بعض  العمراني توسعا كبيرا  وعر· فيها امل−ال 
في  لها  مثيل  ال  فوضى  تعر·  الزال??ت  العمومية  ا(دمات 
األمر   ، احمللية  السلطات  ملراقبة  خضوعها  رغ??م  التسيير 
على  وكمثال  يومي  وبشكل  السكان  معاناة  من  يزيد  الذي 
ذلp التسيب والفوضى الذي يعرفه قطاع سيارات األجرة 

الصغيرة الذي يفر÷ مهنيوه تسعيرات مزاجية ت�تلn من 
سائق ألخر ، وذلp في غياب العداد الذي يحدد التسعيرة 

حسب املسافة ، كما هو جاري به العمل في عدة مدن. 
يعانون  الصغيرة  األج??رة  مستعملي سيارات  ان  ورغ??م 
من هذه التصرفات فان السلطات احمللية لم تتدخل لفر÷ 
تتر„  ب??ل   ، الصغيرة  الطاكسيات  أص??ح??اب  على  ال??ع??داد 

انه   Yحي  ، القانونية  غير  التسعيرة  مواجهة  في  املواطنني 
م??ش??ادات كالمية  ال??زب??ون في  في كثير من األح??ي??ان يدخل 
مع صاحب سيارة األجرة ، الذي يتشبت بالتسعيرة التي 
، فاملواطنون يصطدمون بتسعيرة مزاجية حسب  يقترحها 
السائق ، فQين هو دور السلطات احمللية ، خاصة سلطات 

øعمالة تازة

في غياب تجهيز سيارات األجرة الصغيرة بالعددات 
سائقون يفرضون تسعيرة مزاجية بتازة 

الكثير  أن  ت���ازة  مب��دي��ن��ة   k��امل��الح
اإلع��ت��داء  يتم  العمومية  امل��راف��ق  م��ن 
عليها بالتشويه من خالل عبث بعض 
املخربني إما بالكتابة عليها مبا يتنافي 
بتكسير  وإم���ا  السليمة  التربية  م��ع 
األل��ع��اب  وت��خ��ري��ب  اإلن����ارة  مصابيح 
في احلدائق أو تخريب دورات املياه 
العامة وعدم اإلهتمام بنظافتها وغير 
ذلك من مظاهر السلوك غير احلضاري 
وأشكال العبث التي تقوم بها نسبة ال 
يستهان بها من املراهقني وأحيانا من 
أي  يبدون  ال  الذين  املواطنني  بعض 

إهتمام وعناية بهذه املرافق.
قناعة  هناك  أن  كذلك   kاملالح ومن 
أو ت���ص���ورا خ��اط��ئ��ا وم��ت��خ��ل��ف��ا ل��دى 
مرافق  أن  ي���رون  أن��ه��م  وه��و  البعض 
بل  ل��ه��م  خ��اص��ا  ملكا  ليست  ال���دول���ة 
هي ملك للعامة ولذا فال يرون أهمية 
بها  واإلهتمام  ونظافتها  بصيانتها 
ألنها ملك عام وهذا يؤكد احلاجة إلى 
باإلحساس  اجلماعي  الشعور  تعزيز 
أن املرافق العامة هي ملك شخصي لكل 
مواطن وأنه يتحمل مسؤولية العناية 
واإلهتمام بها وعدم التعدي واإلعتداء 

عليها بأي شكل من األشكال.
ه���ذا وق���د ش��ك��ل ت��خ��ري��ب امل��راف��ق 
ظاهرة  س��ن��وات  م��دى  وع��ل��ى  العامة 
عجزت اجلهات املسؤولة عن إيقافها 
رغ���م اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل واألم����وال 
املهدورة لكن اجللي في األمر أن يدًا 
حاجة  ه��ن��اك  وأن  تصفق  ال  واح���دة 
التوعوية  اجلهود  تكثيف  إلى  ماسة 
املؤسسات  مختلف  ب��ني  والتربوية 
لزرع  واألس��رة  املدرسة  رأسها  وعلى 
والوطني  واألخالقي  الديني  ال��وازع 

في النفوس.

على  السيارة  ركن  طريقة  تختلف 
إذ  ب��ت��ازة,  آلخ��ر  من سائق  الرصيف 
ركنها بشكل نصفي,  يفضل  ثمة من 
بحيث يضع نصف السيارة اليميني 
أو اليساري على الرصيف والنصف 

اآلخر على الشارع°...

األمامي  اجلانب  يركن  من  وهناك 
يترك  و  ال��رص��ي��ف  على  اخللفي  أو 
وهناك  الشارع°  على  اآلخ��ر  اجلانب 
م���ن ي��رك��ن ال��س��ي��ارة ب��أك��م��ل��ه��ا على 

الرصيف.
اخ���ت���الف طريقة  م��الح��ظ��ة  مي��ك��ن 

الركن على نفس الرصيف من سيارة 
ألخ����رى, مم��ا ي��ص��ع��ب ال��ع��ب��ور على 
الستخدام  يضطرهم  مما  الراجلني, 
الشارع ثم العودة إلى الرصيف, وقد 
يتكرر نزولهم إلى الشارع ثم عودتهم 
بحسب  عديدة,  م��رات  الرصيف  إلى 

عدد السيارات املركونة.
ه��ل احل���ل مب��ن��ع رك���ن ال��س��ي��ارات 
الراجلني من  أم مبنع  الرصيف  على 
استخدام الرصيف؟ كال األمرين ليس 
باألساس  الرصيف مصمم  ألن  ح��اًل, 
ال��ش��وارع  ضيق  أن  كما  ل��ل��راج��ل��ني, 
لطرقاتنا  أساسية  سمة  ه��و  وال���ذي 
احمل��ل��ي��ة يجبر ال��س��ائ��ق��ني ع��ل��ى رك��ن 
ال��س��ي��ارات على ال��رص��ي��ف, ب���داًل من 
رك����ن ال���س���ي���ارة ف���ي ق���ارع���ة ال��ط��رق 
وت��ض��ي��ي��ق ال���ش���ارع ال��ض��ي��ق أص���اًل, 
الصدم  خلطر  سياراتهم  وتعريض 

من السيارات العابرة...
ع��دس��ة اجل���ري���دة  ن��زل��ت ل��ل��ش��ارع 
التالية,  ال��ص��ور  لكم  لتنقل  ال��ت��ازي 
لعلها تصل إلى املسئولني ويتدخلوا 

في أسرع وقت.

الممتلكات العامة بتازة تئن بالعابيثين وسلوكات الفاشلين وأموال تهدر بالماليين

السنبلة تكتسح االنتخابات التكميلية بتازة
الشعبية  احل���رك���ة  ح����زب  جن���ح 
م��ن اك��ت��س��اح ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات 
ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة ب���ج���م���اع���ة م��ك��ن��اس��ة 
والتي  ب��وق��الل”,  “س��ب��ت  الشرقية 
أعلنت  ق��د  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ك��ان��ت 
تقدمي  بعد  س��اب��ق  وق��ت  ف��ي  عنها 
حلزب  ينتمون  مستشارين  ثمانية 
و”العدالة  و”احلمامة”  “السنبلة” 

زالتنمية” عن استقالتهم.
ه��ذا وق��د أف��رزت النتائج  مساء 
2018عن  21 دجنبر  يوم اخلميس 
ب����8 م��ق��اع��د التي  ف���وز “ال��س��ن��ب��ل��ة” 
تبارت عنها أحزاب البام والبام و 
أسماء  وج��اءت  والكتاب,  السنبلة 

الفائزين على الشكل التالي∫
احل���رك���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة وال��ت��ج��م��ع 
ال����وط����ن����ي ل�����ألح�����رار واألص����ال����ة 
واإلشتراكية,  والتقدم  واملعاصرة 

وفيما يلي األسماء الفائزة∫
اإلسم الكامل
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احلركة الشعبية

عبد القادر بلمريد
الدائرة 11

احلركة الشعبية
عبد احلكيم خلليلي

الدائرة 7
احلركة الشعبية

خالد حسني
الدائرة 10

احلركة الشعبية
إدريس بلفتت
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احلركة الشعبية
خالد الغوباشي

الدائرة 9
احلركة الشعبية
موسى اخللوقي

الدائرة 3
احلركة الشعبية

فريدة لكرامي
الئحة إضافية

احلركة الشعبية

ظاهرة ركن السيارة على الرصيف تزداد بتازة...
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امل���ون���وغ���راف���ي���ة ح��ول  ال��ك��ت��اب��ة  إن 
تواريخ مختلف املناطق واملدن املغربية 
قد أصبحت تفرض نفسها عبراللحظة 
اجلامعي  والعلمي  للبحث  احل��ال��ي��ة 
للذاكرة  االعتبار  رد  أف��ق  عموما  في 
كتابة  إع�����ادة  أو  ك��ت��اب��ة  و  ال��وط��ن��ي��ة 
تاريخنا الوطني ككل, ويقع جزء كبير 
على  املفتوحة  العلمية  املهمة  هذه  من 
الشباب  اجلامعيني  الباحثني  ع��ات��ق 
والكتاب  املهتمني  ونظرائهم من عموم 
امل��دن  صعيد  على  س���واء  املخضرمني 
واحل���واض���ر وامل��ن��اط��ق امل��غ��رب��ي��ة ذات 
امل��ع��ت��ب��ر, أو في  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ع��م��ق 
أحيانا  احمل��س��وب  ال��ت��اري��خ  م��س��ت��وى 
ع��ل��ى ال��ه��ام��ش, وي��ت��ع��زز ه���ذا ال��ط��رح 
في  أهميته  تخفى  ال  ال��ذي  املوضوعي 
اخليار اجلهوي كرهان تنموي  يحاوله 
قانونية  ترسانة  ضمن  حاليا  املغرب 
مزيد  إق���رار  ت���روم  متشابكة  وإداري����ة 
مختلف  والالمتركزفي  الالمركزية  من 
امل��ي��ادي��ن االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
والثقافية, وفي احملصلة ال تخفى أهمية 
سواء  املونوغرافي  التاريخي  البحث 
األرشيف  وتنمية  إحياء  مستوى  على 
والرصيد  واجل��ه��وي  اإلقليمي  احمللي 
يتعلق  بالتعاطي  فيما  أو  الوثائقي 
املناطق  بكل  اخلاصة  اإلشكاليات  مع 
بعدا  غالبا  لها  تتخذ  والتي  املغربية 
تاريخيا ال غبار عليه, ومن ثمة توظيف 
خ��الص��ات ون��ت��ائ��ج ت��ل��ك األب��ح��اث في 
دينامية  وف��ي  للمجال  أف��ض��ل  معرفة 
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

والثقافية الشاملة...
ضمن هذا األفق وسعيا من منسقية 
لالنخراط  ال��ت��ازي  اجلمعوي  النسيج 
في ور‘ العمل العلمي من أجل كتابة 
ت��اري��خ ت��ازة وأح��وازه��ا وف��ق عمليات 
نهائيا  القطع  ت��روم  ممنهجة  وأبحاث 
خاللها  ُيسجل  لم  ملتبسة  مرحلة  مع 
يفي  ال  قليل  جهد  إال  الشديد  لألسف 
ب��ال��غ��رض ون����زر ي��س��ي��ر ف���ي ال��ت��وث��ي��ق 
ل��ت��اري��خ ت���ازة وأح���وازه���ا واحل���ال أنه 

عبر  والتشعب  والتنوع  بالغنى  يتميز 
حسب  مختلفة  وم��ف��اص��ل  إش��ك��ال��ي��ات 
هذا  مقابل  وف��ي  التاريخية,  امل��راح��ل 
اجلاهزة  األحكام  جند  والتنوع  الغنى 
تطغى  ال��ن��م��ط��ي��ة  التي  وال��ك��ت��اب��ات 
عليهاهموم اللحظة وانطباعاتها ويأمل 
املنسقية في هذا االجت��اه  إحياء  عمل 
األرشيف احمللي وهو في حكم الضائع 
محترمة  ن���واة  إح���داث  األق���ل  على  أو 
هذا  ف��ي  الوطنية  للجهود  مواكبة  ل��ه 
البحوث  وتثمني  تشجيع  وك��ذا  املجال 
حول  وطبعت  كتبت  التي  واألط��اري��ح 

تراث وتاريخ املنطقة .
التأسيسي  كجزء  املعرفي  الهاجس 
ال يتجزأمن هموم وانشغاالت املنسقية 
لندوة  اإلع���داد  عند  بقوة  حاضرا  ك��ان 
واستراتيجية  ت��ص��ورا  وازن���ة  علمية 
 ò وإع�����دادا وأه���داف���ا ف��م��ح��ور ال���ن���دوة
العلمية  ...ال���ت���اري���خ...األب���ح���اث  ت���ازة 
 09 السبت  يومه  املنظمة   ò وال��ذاك��رة 
بغرفة  ال��ع��روض  بقاعة  دج��ن��ب��ر2017 
بتازة  واخل��دم��ات  والصناعة  التجارة 
ذات  األسئلة  من  اليختمربالعديد  ظل 
الطبيعة التاريخية واملجالية والتي ال 
تخلو من عمق وقلق معرفي ومنهجي 
من خالل أطروحات وق��راءات مختلفة, 
وب���ذل���ك ت���ؤس���س م��ن��س��ق��ي��ة ال��ن��س��ي��ج 
من  ج��دي��دة  ملرحلة  ال��ت��ازي  اجلمعوي 
بأي  تنفصل  ال  احمللي  التاريخ  كتابة 
حال عن البحث اجلامعي االكادميي من 
جهة مبا مييزه من دقة علمية ومقاربات 
منهجية وإشكاليات ) باعتماد الوثائق 
واملقارنة والنقد والتمحيص( ومن جهة 
ثانية ضرورة انخراط املهتمني واملثقفني 
والباحثني احملليني في دينامية التاريخ 
وتأسيس  عموما  وال��وط��ن��ي  اجل��ه��وي 
رصيد وثائقي محترم عبر تراكم نوعي 
م��ن امل��ؤل��ف��ات واألط���اري���ح وامل��واك��ب��ات 
املتعددة كخالصات وتوصيات الندوات 
واللقاءات والعروض واحملاضرات التي 
لها عالقة باملوضوع...أي تاريخ منطقة 
ت���ازة وت��راث��ه��ا ورص��ي��ده��ا ال��وث��ائ��ق��ي 

واملصدري .
من خالل محاور الندوة اتضح أنها 
عبراملرحلة  ت���ازة  منطقة  ع��ل��ى  رك���زت 
االستعمارية أي فترة احلماية الفرنسية, 
وه����ي امل��رح��ل��ة ال��ه��ام��ة ال���ت���ي شكلت 
املعاصرال  امل��غ��رب  ت��اري��خ  ف��ي  منعطفا 
حلد  مستمرة  وتداعياتها  آثارها  زالت 
التي  االسترتيجية  خ���الل  وم���ن  اآلن, 
احتالل  بغية  سلكتها سلطات احلماية 
ومناطقه  ت���ازة  مم��ر  أي  أوال  املنطقة 
املتعددة  الذكية  عبراملمارسة  املجاورة 
نبض  ج��س   – اجلاسوسية   ( األب��ع��اد 
الشيوŒ واألعيان  استقطاب   – القبائل 
ال��ت��وس��ع اخل��ط��ي ب���دل بقعة ال��زي��ت   –
وثانيا   ) إلخ  ليوطي...  اعتمدها  التي 
من خالل السياسة العامة التي سلكتها 
ت��ل��ك ال��س��ل��ط��ات ل��ي��س ف��ق��ط م���ن أج��ل 
السيطرة على قبائل املنطقة وأراضيها 
وممتلكاتها وإمنا أيضا بقصد تدجينها 
نهائيا في أعمال السخرة وفرض ذعائر 
وض���رائ���ب وأش���ك���ال م��راق��ب��ة وض��ب��ط 
السياسة  عبر  مختلفة  وتكاليف  وقمع 
اخلطط  تلك  في  جنحت  التي  القايدية 
ما  وبقدر  بعيد,  إلى حد  االستعمارية 
همت األطاريح املنطقة بكاملها ) الريف 
– األط��ل��س – ح��وض إي��ن��اون – مدينة 
ت��ازة ( فإنها طرحت س��ؤال اجل��دل بني 
وساكنة  القبائل  ب��ني  وامل��دي��ن��ة,  البادية 
احلاضرة مبا طبعها من شد وجذب خالل 
على  احلاسمة  التاريخية  املرحلة  ه��ذه 
صعيد البالد ككل واملمتدة من 1912 إلى 
, وبني   1956 أي سنة  االستقالل  ح��دود 
وسلطات  جهة  من  واملخزن  القبائل  تلك 

احلماية من جهة ثانية ...
إن ف��ه��م واس��ت��ي��ع��اب ه���ذه امل��رح��ل��ة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ي��س��اع��د ب��ال��ق��ول وال��ف��ع��ل 
املجال  نحوتنمية  السبل  متهيد  على 
 ò او   åالوظائف  ò بحسبان  واإلن��س��ان 
تازة  ممر  بها  اضطلع  التي   ò األدوار 
وح����وض إي���ن���اون وم��ع��ه��م��ا م���ا سمي 
ت��اري��خ��ي��ا وم��ج��ال��ي��ا ب��ب��ق��ع��ة ت����ازة أي 
األطلس املتوسط ثم تالل مقدمة الريف, 

التاريخية  املسالك  لهذه  ما  يخفى  وال 
العديد  تطرح  تشعبات  من  واملجالية 
واألسئلة. واإلشكاليات  الفرضيات  من 
سيطرة  استكمال  ذلك   على  وكنماذج 
القوات االستعمارية على أنحاء البالد 
ب��ع��د اح���ت���الل مم���ر ت�����ازة, رب���ط ش��رق 
ببعد  املنطقة  تصنيف  بغربها,  البالد 
ع��س��ك��ري واس��ت��رات��ي��ج��ي م��ن ال��درج��ة 
بقيم  املتشبعة  قبائلها  طبيعة  االول��ى, 
احلرية واالستقالل والدفاع عن األرض 
كموقع  ت����ازة  م��دي��ن��ة  دور  وال���ع���رض, 

متحكم في ممرها...
وم������ن ن���اح���ي���ة ث���ان���ي���ة مت���ح���ورت 
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة م��ن��س��ق��ي��ة ال��ن��س��ي��ج 
العلمي  البحث  تفعيل  احلمعوي حول 
ال��رص��ني ب��ت��ازة واألح���واز واجل��ه��ة عن 
ط��ري��ق اع��ت��م��اد أس��ل��وب ال��ش��راك��ة مع 
من  تفترضه  مبا  املعنية  اإلط���ارات  كل 
ت��ع��اون وت��ب��ادل اخل��ب��رات وال��ت��ج��ارب 
التاريخ  وتأتي شعبة  العمل  ومجاالت 
بكلية اآلداب جامعة محمد بن عبد الله 
بفاس في طليعة الشركاء الفاعلني, وقد 
شعبة  رئيس  ومساهمة  حضور  جسد 
التاريخ بكلية فاس في الندوة األستاذ 
الدكتور سمير بوزويتة جتسيدا عمليا 
قام  املثمروالذي  العلمي  التعاون  لهذا 
التاريخية  األط��اري��ح  على  ب��اإلش��راف 
ال��س��ت��ة امل��ق��دم��ة خ���الل ال���ن���دوة وه��ي 

كالتالي ∫
> التحوالت االقتصادية واالجتماعية 
مبدينة تازة على عهد احلماية ≠1914  

1956 لألستاذ د جالل زين العابدين
> أمناط العالقة بني السلطة وقبائل 
السياسة  في  دراس��ة   Ø الريف  مقدمة 
الفرنسية  احلماية  عهد  على  القيادية 
ادري���س  د  ل��ألس��ت��اذ   1956  –  1913

محارثي
الفرنسية  احلماية  استراتيجية   <
ف��ي ي��دب��ي��ر ال���ش���ؤون األه��ل��ي��ة دراس���ة 
ملنطقة تاهلة – مغراوة 1912 – 1945 

لألستاذ د منعم بوعمالت
> املقاومة املسلحة وجيش التحرير 

بتازة 1912 – 1956 لألستاذ د محمد 
العريبي

الفرنسي  ال��ع��س��ك��ري  االح���ت���الل   <
استراتيجية  ف��ي  دراس���ة  ت���ازة  لبقعة 
الغزو واملقاومة 1912 – 1934 لألستاذ 

د فؤاد قشاشي
> أع���ال���ي إي����ن����اون ف���ي امل���ش���روع 
 1914 باملغرب  الفرنسي  االستعماري 

– 1926 لالستاذ د عبد السالم انويكة
 ومن شركاء املنسقية النادي التازي 
 ( والسينما  املسرح  ون��ادي  للصحافة 
أشرطة  إجن���از  إمكانية  ط��رح��ت  حيث 
وثائقية أو روائية حول قبائل املنطقة 
أبانوا  الذين   ) للمستعمر  ومقاومتها 
املجال,  وكذا  هذا  في  بناء  تعاون  عن 
املقاومني  لقدماء  السامية  املندوبية 
وأعضاء جيش التحرير, ولن يكون ذلك 
سوى حتصيل حاصل باعتبار املساهمة 
الفعالة إلقليم تازة في مقاومة االحتالل 
 ò القبلية ò األجنبي سواء خالل املرحلة
األولى بني 1911 و1926 أو خالل فترة 
شمال  التحرير  جيش  حركة  ان��ط��الق 
 ,1955  , اكتوبر   02 في  ت��ازة  وحنوب 
ال���ذي سيمكننا من  ال��ه��ام  األم���ر  وه��و 
التي  التوصيات  كل  أو  بعض  حتقيق 
خرجت بها الندوة املعنية, والتسويق 
املنطقة  وتاريخ  وتراث  لذاكرة  الرمزي 
وتتلخص تلك التوصيات التي صدرت 
مركز  تأسيس  ض��رورة  في  الندوة  عن 
ال��دراس��ات واألب��ح��اث ل��ت��ازة وتشجيع 
امل���زي���د م���ن األط����روح����ات ال��ت��اري��خ��ي��ة 
امل���وج���ود منها  وال��ت��راث��ي��ة وت��ع��م��ي��م 
 , واجلامعية  املدرسية  املكتبات  على 
وتعزيزه.... احمللي  األرشيف  وإحياء 
بحوثا  يتطلب  ال���ذي  األرش��ي��ف  وه���و 
ما  وتؤسس  تعوض  ومستمرة  معمقة 
ضاع منه وهو األغلب لألسف الشديد 
اجلامع  في خزانة  يوجد  ما  باستثناء 
أي  دون  اآلن  مغلقة حلد  وهي  األعظم 
للعيان  واض����ح  أو  م��وض��وع��ي  س��ب��ب 

والباحثني .
> عبد اإلله بسكمار 

تاريخ

في أفق رد االعتبار للكتابة التاريخية حول ممر تازة وأحوازها

اِّـسرحي عبد الحق بوعمر
فيهاالفنان  أب���ان  ال��ت��ي  احمل��ط��ات  ه��ي  كثيرة 
امليدان  في  علوكعبه  بوعمرعن  املقتدرعبداحلق 
املسرحي.ويعتبرركيزة أساسية لصانعي الفرجة 
املسرحية باملدينة عموما لتحمله عبءفرقة املسرح 
باجلديدكل  تبهرنا  ال��ت��ي  .وه���ي  ب��ت��ازة  ال��ب��ل��دي 
باحلركية  مغرما  نصادف  موسم.............وقلما 
املسرحية يتقن بناءاملسرحية من الفكرة للعرض.
فهو الرائدفي التأليف واإلخراج والسينوغرافيا 
الفن  املستمربهذا  احتكاكه  والتمثيل.وبحكم 
الراقي وممارسته الطويلة له نحس فعال بلمساته 
اإلبداعية سواء في الديكورواإلضاءة.غيرأن فكرة 
املشاهد  جتعل  املالبس  وشكل  لنوعية  اختياره 
يبقى مشدوها جلمالها وتقنية إجنازها فنيا......
أما املوسيقى فحدث والحرج.لكونه يداعب أوتار 
ميكن  مواربة  ن��ادرة...وب��دون  بPحترافية  العود 
القول وبكل آفتخارإن عبد احلق بوعمرفنان شامل 
القادرعلى  الوحيد  تازة....وهو  ومتكامل مبدينة 
إطالقا  له  منافس  وال  املرئية  بأبعاده  ملءالركح 
وحتركاته  حلركاته  الالمتناهي  لإلتقان  وذل��ك 
ومتميزة.ألنه  فريدة  لديه.فهي  اإلل��ق��اء  وطريقة 
أو  ب���اإلش���ارةواإلمي���اءة  التعبيرمخاطبا  يجيد 
باملالمح والقسمات والنظرات.لتكون أشد وقعامن 
جملة منطوقة حلمولتها التعبيرية املتقنة..وهذا 
املسرحي  العميقةللفعل  درايته  يؤكد  بل  يوحي 
نري  معاصرا.وقد  أو  تراثيا  العمل  ك��ان  س��واء 

حديثة  برؤيا  املسرحية  نفس  في  معا  النمطني 
ومبتكرة.وبحنكته ومترسه يلبس النص التراثي 
ح��ل��ة ح��داث��ي��ة وال��ع��ك��س ص��ح��ي��ح ح��ي��ث يلبس 
التراثية.وقدميزجهما  احل��ل��ة  احل��داث��ي  ال��ن��ص 
حد اإلقناع كما في مسرحيته¤ جحا في احملطة 
‹ ................................ويعد عبد احلق بوعمر 
يعمل  بPمتياز.وهوبهذا  للفرقة  األساسي  احملرك 
من  التنافسية  م��ن  مل��زي��د  بها  ل��ل��وص��ول  ج��اه��دا 
ضمن  وامل��س��ت��م��رة  املتتالية  م��ش��ارك��ات��ه��ا  خ���الل 
الطفل  ملسرح  الدولي  املهرجان  دورات  فعاليات 

املقام بتازة سنويا.حيث آكتسبت الفرقة جتارب 
ال��ن��شء. مب��س��رح  امل��ت��واص��ل  آلهتمامها  رائ����دة 
احلياة  في  األطفال  إدم��اج  بأهمية  منها  إميانا 

بأبعاد  املسرحية  العروض  طريق  عن 
ت���رب���وي���ة ه����ادف����ة.......ك����م����ا ش��ارك��ت 
العديد  في  طبعا  مبجهوداته  الفرقة 
م��ن امل��ل��ت��ق��ي��ات احمل��ل��ي��ة واجل��ه��وي��ة 
الفرقة  والدولية..ونالت  والوطنية 
مختلف  اجلوائزفي  من  مجموعة 
أو  املغرب  في  س��واء  املهرجانات 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي...وق��د رف��ع راي��ة 
تازة مسرحيا في األردن ومصر 
وال���ع���راق وت��ون��س...وح��س��ب 
امل��ت��ت��ب��ع��ني ل��ل��ش��أن امل��س��رح��ي 
فهم يجزمون بأن املسرحيات 
رؤى  ت��روم طرح  ألفها  التي 
اجتماعية مبضامني تربوية 
قالب  في  ووطنية  أخالقية 

س��ه��ل وس��ل��س ي��ن��ف��ذ ل��ك��ل ش��رائ��ح 
املسرحية  امل��ش��اه��د  يطعم  .وت����راه  امل��ت��ف��رج��ني 

مزيدا  اللحظة  على  تضفي  موسيقية  بوقفات 
من اإلبهار.وميكن مالحظة ذلك في مجموعة من 
الياقوت..نهضروا  منها..لال  أذك��ر  املسرحيات 
متوت..عبقرية  ل��ن  يتخبى..بيئتنا  م��ا  بقى  م��ا 
ناظم  أنه  العروض........كما  من  عبقر..وغيرها 

للقول الهادف الرزين تلني له احلروف والكلمات 
بحمولة  زجل  إلى  أصابعه  بني  والقلم  فتتحول 
لكل  يحاكيها..إضافة  من  حتى  جتد  قلما  فنية 
الورشات  من  العديد  أريحية  بكل  أطر  فقد  هذا 
وأدارة  والسينوغرافيا  اإلخ��راج  في 
امل�����م�����ث�����ل.................ول�����ه 
كممثل  م��وف��ق��ة  م���ش���ارك���ات 
ف�����ي أش�����رط�����ة س��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
وم���س���ل���س���الت ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
الوسط  في  طيبا  تركت صدى 
ال����ت����ازي..............................
الغريبة  الصدف  ...........وم�����ن 
وامل��ث��ي��رة م��ا أج���ده شخصيا من 
ت��ش��اب��ه ب���ني ع��ب��د احل����ق ب��وع��م��ر 
في  لعلج  الطيب  أحمد  وامل��رح��وم 
فكالهما  التقاطعات  م��ن  مجموعة 
على  وع��ازف  تراثي  مسرحي  مؤلف 
في  تقارب شديد  هناك  أن  كما  العود 
في  وتطابق  وامل��الم��ح.  ال��وج��ه  سحنة 
فعائلة  ال��ق��ام��ة...................ول��ل��ت��ذك��ي��ر 
العالم  ب��ري  اب��ن  العالمة  م��ن  بوعمرقريبون  آل 
اللغوي واملتضلع في العلوم الفقهية والبارع في 
القراءات والتي ما زالت لهم مشيخة ضريح هذا 

العالم اجلليل........... الرباط...........
> محمد العلوي الباهي
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وادي ايناون َّـ تاريخ اِّـغرب..
بالرباط  رق��راق  أبي  مطبعة  عن  مؤخرًا  صدر 
ك��ت��اب م��وس��وم بåأع���ال���ي اي��ن��اون ف��ي امل��ش��روع 
 å1926  1914≠ باملغرب  الفرنسي  االستعماري 
مل��ؤل��ف��ه ع��ب��د ال���س���الم ان���وي���ًك���ة.إص���دارف���ي حقل 
من  أربعمائة صفحة  م��ن  ب��أزي��د  امل��غ��رب  ت��اري��خ 
بحدثني  حتكمهكرونولوجيًا  املتوسط,  القطع 
القرن  تاريخ مغرب مطلع  في  فاصلني ومؤثرين 
توزعتها  دقيقة  فترة  ت��ط��ورات  حيث  العشرين, 
واملدينة  املمر  ت��ازة  على  سيطرة  إحكام  وقائع 
الريف  ونهاية حرب  وتفاعل  ووقائع صدى  معًا 
ايناون. والكتابهو  الشهيرة في عالقتها بأعالي 
األرشيف  تتوسطهاخريطةعن  خارجية  بواجهة 
ذات  األعالي  هذه  مجال  من  جزءًا  الفرنسي,تهم 
ال��ب��الد  ش���رق  ب��ني  ال��ف��اص��ل��ة  اجلبلية  الطبيعة 
هامة  بيبليوغرافيا  على  وغربها.كتابيتأسس 
باللغتني العربية والفرنسيةوعلى سندوثائقيعن 
األرشيف الفرنسي ملغرب احلماية, ويتوزع على 
محاور تبسطِلما هو فزيائي وبشرييخص متيز 
ويعرضلمحطات  املغربي,  املجال  ضمن  املنطقة 
وأح����داث وت��ط��ورات طبعت امل��غ��رب خ��الل هذه 
تركيز  اي��ن��اون منه حت��دي��دًا. مع  وأع��ال��ي  الفترة 
خريطة  في  االستراتيجي  املجال  موقعهذا  على 
انشغاالت األطماع االستعمارية الفرنسية انطالقًا 
املنطقة  إع���داد  بعض سبل  وعلى  اجل��زائ��ر,  م��ن 
امل��غ��رب��اس��ت��ك��م��االمل��ش��روع  ف��ي  ال��ت��وغ��ل  لتحقيق 

استعماري فرنسيفي شمال افريقي تابع.
سمير  الدكتور  أورد  للُمَؤل[ف  أول  تصدير  في 
اآلداب  بكلية  ال��ت��اري��خ  ف��ي  ال��ب��اح��ث  ب��وزوي��ت��ة 
وال��ع��ل��وم االن��س��ان��ي��ة ب����ف����اس,أن[ ه���ذا ال��ِك��َت��اب 
ماضينا,  قراءة  من  الهدف  نطرح سؤال  يجعلنا 
الِعَبر  باستخالص   Ïامل��ق��رون��ة ال��ق��راءة  وس���ؤال 
يتطلب  مبا  واستشرافًاللمستقبل  فهمًاللحاِضر 
ذلك من مسؤولية وتقديٍر رصنٍي ودقيٍق. هذا في 
س��رٍدوال  مجرَد  ليس  فيه  التاريُخ  وتوجٍه  سياق 
أرشفٍة وتدوين وتقييٍد, بل أداًة للعبرة من أجل 
للماضي في احلاضر. مضيفًا  غٍد أفضَل تفعياًل 
املعاَصر  التزامني  املغرب  تاريخ  في  الباحث  أن 
جنعل  كيف  قبيل  من  بأسئلٍة  ُمثقاًل  نفسه  يجد 
قراءة  باعثا...وكيف ميكن  ُملِهمُا  التاريخ حافزا 
فترة االستعمار واملقاومة كفترة تاريخية ممتلئة 
وليس  إلهاٍم  مصدَر  منها  جريح,لنجعل  بتاريخ 
ُأحادية  قراءٍة  وفرَض  بالتاريخ  االستبداد  مطيَة 
املقاومة  ت��اري��خ  ق���راءة  وإل���ى أي ح��د ميكن  ل��ه. 

االستعمار  إدراك  ه��ادئ��ة,≠  ورؤي��ة  مقاربٍة  وف��ق 
واحلالة  االستعمار≠  من  متخلٍص  فكر  حقل  في 
أننا نحيى مخلفات فترة االستعمار, وإلى أي حد 
ميكن ِنسيان أسئلة محرجة مثل∫ كم عدد ضحايا 
الغزو االستعماري من قتلى وجرحى ومعطوبني 
عن  ومعِوزينومهجرين..وماذا  نفسيني  ومرضى 

ُص���وِدَر من وثائق وت��راث..وم��ا حجم  م���������ا ما 
وتأخر  هوة  من  االستعمار  فيه  ب  تسب[
وتضييع  وتشويٍه  تاريخي  ونكوص 
وهل  املستعمر  ط��ور  ل��ل��ح��دود..م��اذا 
ف,  ر وحر[ ف وغي[ كما دخل خرج أم زي[
ميكنللمؤرخينقراءة  َح��د<  أي  وإل��ى 
بعيدًا  هادئة  قراءة  املقاومة  تاريخ 
ع���ن ال��ت��ف��اع��ل.أس��ئ��ل��ة وغ��ي��ره��ا≠ 
ي��ق��ول��د.س��م��ي��رب��وزوي��ت��ة≠ أج��اب 
في  ايناون  òأعالي  مؤلف  عنها 
املشروع االستعماري الفرنسي 
 ,åاحلماية عهد  على  باملغرب 
برصانِة وُحنكِة باحٍث متمرٍس 
جنح بوضِعِه للقارِ∆ في قلب 
هذه اإلشكاالت.مضيفًا أن ما 
يستبطنه املؤل[ف دفع إلبراز 
كون اجلغرافيا هي الذاُت 
َذاُتها بهذه األعالي حيث 
البرانس واتسول  قبائل 
باسمها  والتي  وغياتة. 
ت���ن���ط���ق اجل���غ���راف���ي���ا 
كقبائَل مغربيٍة مجبولٍة 

على حب الوطن.وأن[ الكتاُب 
هوقيمًة مضافة في حقل تاريخ املقاومة 

ايناون  أعالي  قبائل  ومقاومِة  عمومًا  املغربية 
حتديدًا, ينضاف لذاك قوُة أسلوٍبه ودقُة تعبيٍره 
وعمُق منهٍجه ورؤيته وتصوٍره مما أضفى عليه 

ة. طابع التميز واجِلد[
الدكتور  للمؤلف وضعه  ث��ان  وف��ي تصدير     
اآلداب  بكلية  التاريخ  ف��ي  حيمرالباحث  جمال 
 ò وال��ع��ل��وم االن��س��ان��ي��ة مب��ك��ن��اس, أورد أن��ك��ت��اب
أعالي ايناون في املشروع االستعماري الفرنسي 
باملغربå يدخل ضمن التاريخ احمللي اجلامعي, 
ملنتصف  بداياته  تعود  استوغرافي  توجه  وهو 
قناعة  على  تأسيسًا  املاضي  القرن  سبعينيات 
ناجعة  كبوابة  اجلزئي,  احمللي  التاريخ  أهمية 
لإلحاطة والتبصر مبختلف قضايا تاريخ املغرب. 

وأنه مع االقرار بالتفاوت امللحوÿ بني مستويات 
األبحاث املنتمية لهذا التيار التاريخي, من حيث 
التصور واملقاربة والتوثيق والتحليل والربط بني 
اخلاص والعام. فمن املؤكد أنها كانت مبساهمة 
كّمًا  نسبي  تراكم  حتقيق  في  موقعها  من  هامة 
اجلامعي.  التاريخي  التأليف  حركة  في  وكيفًا 
إلمكانات  املكثف  استغاللها  في  جتلى  ما  وه��و 
لوقائع  وتناولها  األص��ول,  متعددة  مصدرية 
منطلقات  م��ن  مغربية  ت��اري��خ��ي��ة 
من  واقعها  من  نابعة 
جهة, وفي 

ق�����درت�����ه�����ا 
ع��������ل��������ى ال��������دح��������ض 

ال�������ع�������ل�������م�������ي ألط������������روح������������ات 
ظواهر  أول��ت  التي  األستغرافيةالكولونيالية 

يتماشى  ت��أوي��ال  امل��غ��رب��ي  املجتمع  وتنظيمات 
واألهداف االستعمارية من جهة أخرى.  

من هنا ≠ يضيف د. جمال حيمر≠ تأتي أهمية 
لبنة من  اعتباره  الذي يحق  الكتاب,  وقيمة هذا 
أب��ان  إذ  املغربية.  البادية  ت��اري��خ  ور‘  ل��ِب��َن��اِت 
صاحبه من خالل ما أجنزه حول تازة وأعاليها 
إسهامًا  ه��ادف وسعي حثيث,  علمي  عن طموح 
منه في رد االعتبار لتاريخ الهامش وإبراز هوية 

رباط  ضمن  ذاكرتها  وصيانة  احمللية  الكيانات 
وطني جامع, وال شك أن ما ورد في الكتاب منهجًا 
العلمية  املشروعية  كامل  عليه  يضفي  وإشكاال 
ة واألصالة أهم  والتاريخية. وأنه إذا كانت اجِلد[
ما اتسم به هذا العمل, فإن هاتني امليزتني جتلتا 
قيمة مضافة على مستويني  فيما أسفر عنه من 
التاريخ  حقل  إغناء  في  إسهامه  أولهما  إثنني. 
وثانيهما  احلماية,  عهد  على  للمغرب  العسكري 
رص�����ده ال���رص���ني وحت��ل��ي��ل��ه ال��دق��ي��ق ل��ك��ي��ان��ات 
والبشرية,  الطبيعية  اي��ن��اون  أع��ال��ي  ومكونات 
وهو ما يعتبر بحق إضافة نوعية  في حقل تاريخ 
البوادي باملغرب. ولعل ما جاء في الكتاب من دقة 
الكشف عنه حول  ما مت  علمية تخص 
هدفًا  الذي شكل  مجالتازة 
رئ��ي��س��ي��ًا ح��اس��م��ًا 
استراتيجية  ف��ي 
الفرنسي  ال��ت��وغ��ل 
ب��امل��غ��رب, وم���ا ُب��ذل 
م���ن ج��ه��ٍد ك��ب��ي��ٍر في 
سبيل توسيع وتنويع 
وُح�������س�������ن ت���وظ���ي���ف 
يجعل  املعتَمدة  املَضانِّ 
العلمي عماًل  العمل  هذا 
مضافة  ب��ق��ي��م��ة  م��ت��م��ي��زًا 
ه���ام���ة ل���ف���ائ���دة امل��ك��ت��ب��ة 
ال���ت���اري���خ���ي���ة امل���غ���رب���ي���ة.
وي����خ����ل����ص امل������ؤل������ف ف��ي 
املغرب  تاريخ  أن  كتابهالى 
العسكري عمومًا وتاريخ تازة 
خالل زمن احلماية الفرنسية, 
البحث  م���ن  مل��زي��د  ه��وب��ح��اج��ة 
معرفة  في  ُيسهم  والدراسة مبا 
شأنها  م��ن  دق���ة,  أك��ث��ر  تاريخية 
جت�����اوز ق������راءات س��س��ي��ول��وج��ي��ة 
غير  أح��ك��ام  طبعتها  استعمارية 
وأن  وم��ن��ص��ف��ة.  دق��ي��ق��ة  وال  سليمة 
الكتاب كعمل مقارنيبني ما يكتسيه تاريخ املغرب 
العسكري من أهمية وما يحتويه من ملمح تفاعل 
العسكرية  وقائعه  بقراءة  وال��ذي  البالد,  عرفته 
وتتبعها ميكن بناء جدٍل بني ما كان عليه وضع 
امل��غ��رب ال��داخ��ل��ي ف��ي ع��الق��ت��ه ب��ت��م��اس��ات ج��وار 
جغرافي وسياسي ومبا كان عليهالشأناخلارجي 

خالل هذه الفترة احلرجة. 

وتأخر  هوة  من  االستعمار  فيه  ب  تسب[
وتضييع  وتشويٍه  تاريخي  ونكوص 
وهل  املستعمر  ط��ور  ل��ل��ح��دود..م��اذا 

وتضييع  وتشويٍه  تاريخي  ونكوص 
وهل  املستعمر  ط��ور  ل��ل��ح��دود..م��اذا 

وتضييع  وتشويٍه  تاريخي  ونكوص 

ف,  ر وحر[ ف وغي[ كما دخل خرج أم زي[
وهل  املستعمر  ط��ور  ل��ل��ح��دود..م��اذا 
ف,  ر وحر[ ف وغي[ كما دخل خرج أم زي[

وهل  املستعمر  ط��ور  ل��ل��ح��دود..م��اذا 

ميكنللمؤرخينقراءة  َح��د<  أي  وإل��ى 
ف,  ر وحر[ ف وغي[ كما دخل خرج أم زي[
ميكنللمؤرخينقراءة  َح��د<  أي  وإل��ى 

ف,  ر وحر[ ف وغي[ كما دخل خرج أم زي[

بعيدًا  هادئة  قراءة  املقاومة  تاريخ 
ميكنللمؤرخينقراءة  َح��د<  أي  وإل��ى 
بعيدًا  هادئة  قراءة  املقاومة  تاريخ 

ميكنللمؤرخينقراءة  َح��د<  أي  وإل��ى 

ع���ن ال��ت��ف��اع��ل.أس��ئ��ل��ة وغ��ي��ره��ا≠ 
ي��ق��ول��د.س��م��ي��رب��وزوي��ت��ة≠ أج��اب 
في  ايناون  òأعالي  مؤلف  عنها 
املشروع االستعماري الفرنسي 
 ,åاحلماية عهد  على  باملغرب 
برصانِة وُحنكِة باحٍث متمرٍس 
 ,åاحلماية عهد  على  باملغرب 
برصانِة وُحنكِة باحٍث متمرٍس 
 ,åاحلماية عهد  على  باملغرب 

جنح بوضِعِه للقارِ∆ في قلب 
برصانِة وُحنكِة باحٍث متمرٍس 
جنح بوضِعِه للقارِ∆ في قلب 

برصانِة وُحنكِة باحٍث متمرٍس 

هذه اإلشكاالت.مضيفًا أن ما 
جنح بوضِعِه للقارِ∆ في قلب 
هذه اإلشكاالت.مضيفًا أن ما 

جنح بوضِعِه للقارِ∆ في قلب 

يستبطنه املؤل[ف دفع إلبراز 
هذه اإلشكاالت.مضيفًا أن ما 
يستبطنه املؤل[ف دفع إلبراز 

هذه اإلشكاالت.مضيفًا أن ما 

كون اجلغرافيا هي الذاُت 
يستبطنه املؤل[ف دفع إلبراز 
كون اجلغرافيا هي الذاُت 

يستبطنه املؤل[ف دفع إلبراز 

َذاُتها بهذه األعالي حيث 
كون اجلغرافيا هي الذاُت 
َذاُتها بهذه األعالي حيث 

كون اجلغرافيا هي الذاُت 

البرانس واتسول  قبائل 
باسمها  والتي  وغياتة. 
ت���ن���ط���ق اجل���غ���راف���ي���ا 
كقبائَل مغربيٍة مجبولٍة 
ت���ن���ط���ق اجل���غ���راف���ي���ا 
كقبائَل مغربيٍة مجبولٍة 
ت���ن���ط���ق اجل���غ���راف���ي���ا 

على حب الوطن.وأن[ الكتاُب 
كقبائَل مغربيٍة مجبولٍة 

على حب الوطن.وأن[ الكتاُب 
كقبائَل مغربيٍة مجبولٍة 

هوقيمًة مضافة في حقل تاريخ املقاومة 
على حب الوطن.وأن[ الكتاُب 

هوقيمًة مضافة في حقل تاريخ املقاومة 
على حب الوطن.وأن[ الكتاُب 

ايناون  أعالي  قبائل  ومقاومِة  عمومًا  املغربية 
هوقيمًة مضافة في حقل تاريخ املقاومة 

ايناون  أعالي  قبائل  ومقاومِة  عمومًا  املغربية 
هوقيمًة مضافة في حقل تاريخ املقاومة 

حتديدًا, ينضاف لذاك قوُة أسلوٍبه ودقُة تعبيٍره 
ايناون  أعالي  قبائل  ومقاومِة  عمومًا  املغربية 
حتديدًا, ينضاف لذاك قوُة أسلوٍبه ودقُة تعبيٍره 
ايناون  أعالي  قبائل  ومقاومِة  عمومًا  املغربية 

وعمُق منهٍجه ورؤيته وتصوٍره مما أضفى عليه 
حتديدًا, ينضاف لذاك قوُة أسلوٍبه ودقُة تعبيٍره 
وعمُق منهٍجه ورؤيته وتصوٍره مما أضفى عليه 
حتديدًا, ينضاف لذاك قوُة أسلوٍبه ودقُة تعبيٍره 

الدكتور  للمؤلف وضعه  ث��ان  وف��ي تصدير     

لوقائع  وتناولها  األص��ول,  متعددة  مصدرية 
منطلقات  م��ن  مغربية  ت��اري��خ��ي��ة 
من  واقعها  من  نابعة 
جهة, وفي 

ق�����درت�����ه�����ا 
ع��������ل��������ى ال��������دح��������ض 

ال�������ع�������ل�������م�������ي ألط������������روح������������ات 
ظواهر  أول��ت  التي  األستغرافيةالكولونيالية 

وثانيهما  احلماية,  عهد  على  للمغرب  العسكري 
رص�����ده ال���رص���ني وحت��ل��ي��ل��ه ال��دق��ي��ق ل��ك��ي��ان��ات 
والبشرية,  الطبيعية  اي��ن��اون  أع��ال��ي  ومكونات 
وهو ما يعتبر بحق إضافة نوعية  في حقل تاريخ 
البوادي باملغرب. ولعل ما جاء في الكتاب من دقة 
الكشف عنه حول  ما مت  علمية تخص 
هدفًا  الذي شكل  مجالتازة 
الكشف عنه حول  ما مت  علمية تخص 
هدفًا  الذي شكل  مجالتازة 
الكشف عنه حول  ما مت  علمية تخص 

سبيل توسيع وتنويع 
وُح�������س�������ن ت���وظ���ي���ف 
سبيل توسيع وتنويع 
وُح�������س�������ن ت���وظ���ي���ف 
سبيل توسيع وتنويع 

يجعل  املعتَمدة  املَضانِّ 
وُح�������س�������ن ت���وظ���ي���ف 
يجعل  املعتَمدة  املَضانِّ 
وُح�������س�������ن ت���وظ���ي���ف 

العلمي عماًل  العمل  هذا 
يجعل  املعتَمدة  املَضانِّ 
العلمي عماًل  العمل  هذا 
يجعل  املعتَمدة  املَضانِّ 

مضافة  ب��ق��ي��م��ة  م��ت��م��ي��زًا 
العلمي عماًل  العمل  هذا 
مضافة  ب��ق��ي��م��ة  م��ت��م��ي��زًا 
العلمي عماًل  العمل  هذا 

ه���ام���ة ل���ف���ائ���دة امل��ك��ت��ب��ة 
ال���ت���اري���خ���ي���ة امل���غ���رب���ي���ة.
وي����خ����ل����ص امل������ؤل������ف ف��ي 
املغرب  تاريخ  أن  كتابهالى 
العسكري عمومًا وتاريخ تازة 
املغرب  تاريخ  أن  كتابهالى 
العسكري عمومًا وتاريخ تازة 
املغرب  تاريخ  أن  كتابهالى 

خالل زمن احلماية الفرنسية, 
البحث  م���ن  مل��زي��د  ه��وب��ح��اج��ة 
معرفة  في  ُيسهم  والدراسة مبا 
البحث  م���ن  مل��زي��د  ه��وب��ح��اج��ة 
معرفة  في  ُيسهم  والدراسة مبا 
البحث  م���ن  مل��زي��د  ه��وب��ح��اج��ة 

شأنها  م��ن  دق���ة,  أك��ث��ر  تاريخية 
جت�����اوز ق������راءات س��س��ي��ول��وج��ي��ة 
غير  أح��ك��ام  طبعتها  استعمارية 

تازة و «الجفاف الثقاَّـ»
تشكو 
م���دي���ن���ة 
ت������������ازة 
ال������ت������ي 

ب������������������زغ 
إش��ع��اع��ه��ا 

ف���ي امل��اض��ي 
مع جمعية اقالع 

وال��ن��ادي  الثقافية 
أصبحت  السينمائي 
تشكو  امل��دي��ن��ة  ه����ذه 

اليوم من جفاف ثقافي 
ف��األن��ش��ط��ة   , ره���ي���ب 

الثقافية والترفيهية 
او  م���ت���واض���ع���ة 

شبه منعدمة 

والت�����رق�����ى ال���ي 
م��ك��ان��ة وش��ه��رة 
املدينة في املاضي. 

الثقافي  العمل  لكن 
واجلمعوي 
اجل����������اد 
الوجود 
اال  ل�����ه 
ف�������������ي 
خ��رائ��ط 
البرامج 
ة  ملسطر ا
, وث��م��ة ظ��اه��رة 
غريبة اذ ان هناك 
من اصبح يتخذ من 
مطية  اجل��م��ع��وي  ال��ع��م��ل 

سياسية  أه��داف  لتحقيق 
وذاتية حتت مسمى العمل 

اجلمعوي . 
الثقافي  الهدف  ويلبس 
فضفاضا  ل��ب��اس��ا  ب���ت���ازة 
ظ���اه���ره ث��ق��اف��ي وب��اط��ن��ه 
يصبح  ب��ح��ي��ث   , خ��راف��ي 
ق��ت��ل ال���وق���ت ه���و ال��ش��غ��ل 

االجتماعي . 
تازة في زخم اجلمعيات 
االسم  يحمل  اغلبها  التي 
ف��ق��ط وف���ي غ��ي��اب ب��رام��ج 
ثقافية هادفة تعيش جفافا 
ث��ق��اف��ي��ا ع��ام��ا ب��ع��د ع���ام , 
وم��رك��ب��ه��ا ال��ث��ق��اف��ي ال��ذي 
ش����رع ف���ي ب��ن��ائ��ه الزال����ت 

مع  بهر  مستمرة  األشغال 
استمرار إغالق دار الثقافة 
املعهد  بناء  من  واالنتظار 
الكلي  والغياب  املوسيقي 
سنعود   ( الثقافة  ملديرية 
في  بالتفصيل  للموضوع 
ال��ع��دد ال���ق���ادم( ف��ي غياب 
ملشروع  مستقبلية  رؤي���ة 
ثقافي هادف باملدينة , فإننا 
مالمستنا  من  النستغرب 
التي  االس��ت��ه��الك  ل��ث��ق��اف��ة 
مواطنا  ال��ف��رد  م��ن  جتعل 
دون  ثقافة  ألي��ة  مستهلكا 
ولله   , ي��ب��دع  أو  ينتج  أن 

في خلقه شؤون.
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كباحي هذا العدد أيها األحبة هو بطعم التاريخ وحرقة األوهام واألكاذيب, 
والتغوفيل  التسنطيح   ò من جتليات  بعضا  بتواضع  عليكم  أط��رح   , نعم  أي 
باقي  كشأن   ( احلبيبة  ت��ازة  مقاهي  في  وبوفرة  احلمد  ولله  موجودة  وهي   ò
املدن املشابهة باململكة السعيدة ( ومجالسها املختلفة ومنتدياتها املعتبرة,تلك 
الثقافة التي سبق أن وصفت مؤسستها في مقال سابق بå مدرسة السالحف 
ف��ي وق��ت أسس  إذ  ت���ازة,  التاريخ وت���راث  ف��ي مجال  امل��رة  ò وه��ذه  والعجائز 
فيه  الناس الكتابة التاريخية الرصينة القائمة على املنهاج والوثيقة واملعرفة 
يلوك  الله  سامحه  ال  ت��ازة  في  البعض  زال  ما  نسبي,  بشكل  ول��و  الصحيحة 
الترهات واألكاذيب حول املدينة ثم سرعان ما يصدقها, إلى درجة أننا أصبحنا 
إلى  ت��ازة على يديهم  امل��دن األخ��رى وقد حتولت  أم��ام باحثي ومثقفي  نخجل 
مسخرة تثير الرثاء والسخرية, وكنموذج على ذلك أنك ملا حترك احلاج غوغل 
 ò للبحث في مادة صغيرة تسمى تازة يطلع عليك مقال بهسبريس  حتت عنوان
لعنة تاريخية تازة أصابت تازة وحولتها إلى مدينة مغضوب عليها ò وكم يدمي 
القلب حينما يكتشف أبسط طالب في االجتماعيات أو في التاريخ أنه ممهور 

كله باملغالطات واألكاذيب وال حول والقوة إال بالله 
بيْز ....رفقا أيها األحبة هذه توضيحات ضرورية  ْربيْز بالد[ كيف يختلط الد[

وعلى كل تازي غيور أن يقرأها ويستوعبها مع االحترام للجميع
إحدى الصحفيات املستبصرات ما شاء الله ُتَخْرِبُز وُتَدْرِبُزشرف الله قدركم 
حول تازة ما شاء لها خيالها املجنح وما شاء الكائن الذي أملى عليها درسا 

مشروخا ) الله ياخذ احلق قولوا آمني ( كأنه محفوظات أيام زمان
هيا هيا جنري جريا

غطي البصر وخذي احلذر...
أنا في الصف 
أنا في اخللف

أنا ميناك
أنا يسراك

سارع سارع 
أنت البارع

أدرك ندك
تبلغ قصدك هههههههههههههههههههههههههه 

تازة  أصابت  تاريخية  لعنة   ò رهيبا  كهذا  براقا  عنوانا  أن  األمر  في  املهم 
وحولتها إلى مدينة مغضوب عليها ò ) كذا ( يستطيع ان ُيدهش وُيرهب العادي 
والبادي الله أكب������������������������������ر كبيرا ولسنا هنا لنناقش اللعنة من عدمها وكأن 
تازة هي إبليس املغرب هههههههه ومن الهم ما يضحك لكني أقول∫ كأن املغرب 
لم يرث عن عهد احلماية البغيض جزءه النافع من غير النافع ولعلمكم فاجلزء 
غير النافع ينطلق من خط مائل يخترق منطقة تازة تقريبا ويتجه جنوب جبال 
األطلس وشرقه ودون أن نذهب بعيدا في مرض البارانويا حول تهميش تازة 
ونسيانها ومعاقبتها ) وهو أمر الننكره طبعا ولكن يجب تنسيبه ككل احلقائق 
اإلنسانية فاملسألة ليست بهذه البساطة املضحكة ( فماذا ميكن أن تقول ساكنة 
وفكيك  والراشيدية  وميسور  وتارودانت  وتيفلت  وبوملان  وتاوريرت  زاك��ورة 

وجرادة على سبيل املثال ؟
ولنقتصر على بعض األوهام واملغالطات التي أخذتها ò صحفيتنا املستبصرة 
ò في مقالها ò لعنة تاريخية أصابت تازة .....å و كأنها حقائق دامغة نشرها 

موقع وط�����������ني محترم لألسف الشديد ولنقتصر على ما يلي ∫
≠ الكولونيل امحمد عبابو قائد أحداث الصخيرات ليوم 10 يوليوز 1971 
إقليمها  من  ينحدر  هو  وإمنا  التحفة  املقال  في  جاء  كما  تازة  ملدينة  الينتمي 
التقسيم  عن  هنا  ونتحدث  الريف  جبال  حيث  شماله  أقصى  من  وبالضبط 
الذي وضعته كل من إسبانيا وفرنسا االستعماريتني وورثه مغرب االستقالل
≠ لم ترد هذه اجلملة ò من مدينة تازة إلى قرية فاس ò عند أي من املؤرخني 
بعض  وصدقها  البعض  أطلقها  براقة  كذبة  مجرد  فهي  ومحدثيهم  قدمائهم 
الله  فاتقوا  نهائيا  أو غيره  ابن اخلطيب  بها  يقل  الشديد ولم  الناس لألسف 
 ) بنا  م��ادا   ( به  فليتحفنا  الدليل  او  املرجع  له  ياقوم ومن  واملعرفة  العلم  في 
ومن الطريف واملضحك أن بعضهم يرددها في مدن صغيرة أو متوسطة أخرى 
كصفرو وتاونات فيقولون مثال ò من مدينة صفرو إلى قرية فاس ò ههههههههه 

هل هذا معقول ؟
وال  ال��زره��ون��ي  اجل��ي��الل��ي  الفقيه  ع��ل��ى  امل��خ��زن  أط��ل��ق��ه  ن��ع��ت  ≠ بوحمارة 
أس���اس ل��ه م��ن ال��ت��اري��خ ف��إس��م��ه ال���ذي ك���ان ي��ن��ادى ب��ه ه��و اجل��ي��الل��ي الفقيه 
بأنه  ثالثة علما  ت��ارة  وال��روك��ي  اخ��رى  ت��ارة  امحمد  ت��ارة وم��والي  الزرهوني 
على  أيضا  تاكيدنا  مع  ونشأة  ميالدا  باملنطقة  له  عالقة  وال  دارامل��خ��زن  اب��ن 
الفوضى  درج���ة  إل���ى  وال��ك��رام��ة  ب��احل��ري��ة  املنطقة  لقبائل  ال��راس��خ  اإلمي����ان 
أمام  الزعامات  عن  بحثا  واألخ��رى  الفينة  بني  تثور  فكانت  الفردية  واحلرية 
أو ضرائب  ما   ò حركة   ò بسبب  أو  املركزية  السلطة  وضعف  احمل��دق  اخلطر 
مجحفة أو تعسف بعض رموز املخزن مثلها في ذلك مثل أغلب قبائل املغرب 
بها  احمليطة  القبائل  ودون  ال��ب��ادي��ة  دون  احل��اض��رة  أق��ص��د  ت���ازة  ≠ مدينة 
ك��ان��ت ع��ل��ى ال��ع��م��وم ت��اب��ع��ة للسلطة امل��خ��زن��ي��ة امل��رك��زي��ة ب��ل وأص��ب��ح��ت على 
الريف  ف��ي  العسكرية  العمليات  الن��ط��الق  استراتيجيا  م��رك��زا  احلماية  عهد 
لدمغها  أس��اس  تازة La Tache de Tazaò فال  بقعة   ò إط��ار  ف��ي  واالط��ل��س 
املجاعات  هدتها  لقبائل  كيف  إذ  نقا‘  فيه  التمرد  هذا  وحتى  متمرد  مبحيط 
وكذب  افتراء  هذا  ال��دوام  على  متمردة  تكون  أن  اخلصاص  وأشكال  واألوبئة 
على التاريخ العالقة بني املخزن وقبائل املنطقة لم تكن محكومة بعامل واحد 
وفقا  يحصالن  والتمرد  اإلخضاع  كان  خطي  تاريخي  ملنطق  خضعت  هي  وال 
الطرفني  ين  القوى  م��وازي��ن  لطبيعة  ورمب��ا  وخصوصياتها  املرحلة  لظروف 
التاريخ  ) بوحمارة في  الزرهوني  الفقيه  ≠ ليس هناك دليل واحد على تعاون 
الرسمي ( مع فرنسا وال يعني هذا الدفاع عنه أو عن مترده ومن له دليل أو مرجع 
فلنطرحه للمناقشة أما تعاونه مع اإلسبان فمحسوم تاريخيا ولعلم اجلميع فإن 
رجاالت املخزن أنفسهم ) املخزن العزيزي ( كانوا يرون التعاون مع اإلسبان أهون 
من تعاون املخزن أو حتى اجلياللي مع فرنسا التي حتتل اجلزائر وتتغلغل في 
التراب املغربي ) كانت فرنسا حتتل في هذه الفترة فكيك والقنادسة وكورارة 
وتدكيلت وهي جزء من التراب املغربي وتتهيأ الحتالل وجدة والدار البيضاء وكان 
التفريط في التراب الوطني من أسباب ثورة الفقيه الزرهوني أضف إلى معلوماتك (
لقد سكتنا طويال عن الترهات وجاء الوقت للبحث الرصني ووضع األمور في 
نصابها ولو في مستواها التاريخي النسبي ومن أراد الكتابة عن تازة إما أن 
أو  املختلفة  والوثائق  واملراجع  املصادر  على  وبناء  َسة  املؤس[ باحلقيقة  ينطق 
يصمت ولنا عودة إلى هذه املهزلة الصحافية واملعرفية في وقت الحق بحول 

الله.

الكــــبـــاحي
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ÆÆÆÆôÚيو�Úتي??و

°°° Halte vHك
عبد اإلله بسكمار

alhadathatazi@gmail.com

تتويج فيلم «الهايم» بالجائزة الكربى ِّـلتقى 
أيام فاس للتواصل السنمائي السادس

لنور  “ال��ه��امي”  فيلم  ف��از 
مدينة  م��ن  بنكيران  ال��دي��ن 
ت�����ازة ب���اجل���ائ���زة ال��ك��ب��رى 
السادس  الوطني  للملتقى 
“أي���������ام ف������اس ل���ل���ت���واص���ل 
نظمته  ال��ذي  السينمائي” 
الشابة  امل��واه��ب  )جمعية 
يومي  وامل��س��رح(  للسينما 
20 و21 دجنبر اجلار فيلم 
ò الهائم 1ò التجربة األولى 
 ò للفنان  اإلخ���راج  عالم  في 

..2 åنور الدين بن كيران
بعد سنوات من االشتغال 
بالركح  املسرح والهيام  في 
ي��خ��وض جت��رب��ة ف��ري��دة في 

مساره اإلبداعي..
..فيلم  ترايلر   Ø  åالهائمò
ب��ال��وج��ع  ي��ض��ج  سينمائي 
..م��وت  ..تنهيدات  واألن���ني 
وش��ق��اء وم���رارة ..إح��س��اس 

ياع والغربة ومحاولة  بالض[
للعثور  وم���أزوم���ة  ح��ث��ي��ث��ة 
على خيوط الذات املتشردة 
ال���ش���اردة ..ع���ال���م األص��ف��اد 
واألغ���الل وال��ص��راŒ املفزع 
َبْت  ارŒ في وجه مبعثرُغيِّ الص[

حْت مالمحه وسحناته  وامْنَ
الدالة  املعالم  ك��ل  فاختفت 
ع��ل��ى احل���ي���اة واإلن��س��ان��ي��ة 
..أصفاد  باحلرية  والشعور 
م��ب��ل��ول��ة ب���امل���وت وال��ف��ن��اء 

واخلراب..

ت���راج���ي���دي���ا   åال�����ه�����امي  ò
للبوصلة  ال��ف��اق��د  اإلن��س��ان 

امْلُتمرغ في ثوب النسيان..
 اش��ت��غ��ل ال���ف���ن���ان òن���ور 
الدين بن كيران òعلى قالب 
إبداعي جميل اغترف آلياته 
التي  السردية  الكتابة  م��ن 
 Ø ت��ن��ب��ن��ي ع��ل��ى ال��غ��رائ��ب��ي
...إنه  الفنتازي   Øالعجائبي
لبناء  امْلُ���ْف���ِض���ي  ال��ت��خ��ي��ي��ل 
حبكة درامية تأسر املشاهد 
يفكك  ف��ت��ج��ع��ل��ه  Øامل��ت��ل��ق��ي 
...فتتولد  مشهد  كل  ويبني 
ل���دي���ه ال��ل��ق��ط��ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
انوجاد  في  ب��دوره  ويسهم 
ق��ص��ة م��ت��راب��ط��ة ج��دي��دة قد 
واقعية  ُشخوصا  تستدعي 
نهمه  ل��ت��ش��ب��ع  خ��ي��ال��ي��ة  أو 
ك��م��ب��دع وم���ؤل���ف ت��ف��اع��ل��ي 

جديد باحث عن لذة ما ..

الثانية  ال���دورة  أس��ف��رت 
األع��ل��ى  العلمي  للمجلس 
للخطبة املنبرية برسم سنة 
خطيبني  ف���وز  ع��ل��ى   2017
يوم  ت���ازة وذل���ك  إقليم  م��ن 
 2017 دجنبر   23 السبت 

مبقر جهة فاس مكناس.
ه���ذه  خ������الل  ومت  ه������ذا 
اجل��وائ��ز  ت��وزي��ع  املناسبة 
عبارة  وهي  الفائزين  على 
عن جائزة تنويهية تكرميية 
خلطيب  منحت  املخصصة 
مسجد التقوى مبدينة تازة 
األستاذ محمد أبو عبدالله

 أم���ا اجل���ائ���زة ال��ث��ان��ي��ة 
ف�����ك�����ان�����ت م�������ن ن���ص���ي���ب 
األس���ت���اذ ج����واد ال��ص��اف��ي 
خ��ط��ي��ب امل��س��ج��د امل��رك��زي 
اجل��م��اع��ةآي��ت س��غ��روش��ن 
ت��اه��ل��ة إق��ل��ي��م ت����ازة ال���ذي 
التقوميية  ب��اجل��ائ��زة  ف���از 

بالبادية.

فوز خطيبين من تازة بالجائزة المجلس العلمي االعلى للخطبة المنبرية

جمعية اثران بويبالن للثقافة و التنمية تحيي حفال ثقافيا
األول��ى  السنة  مب��رور  احتفاال 
جمعية  نظمت  تأسيسها   على 
اثران بويبالن للثقافة و التنمية 
ح��ف��ال ث��ق��اف��ي��ا و ف��ن��ي��ا ب��امل��رك��ز 
العتيقة  باملدينة  امللكي  الثقافي 
فنية  فقرات  مبدينة سال تخللته 
و ش��ع��ري��ة و ت��ك��رمي األس��ت��اذي��ن 
أحمد العراف و عبيد ميمون كما 
مت تقدمي قراءة نقدية للمجموعة 
القصصيةå دم اخلفا‘å لألستاذ 
الدكتور  أحمد العراف من طرف 
ب��ح��ض��ور شبكة  اب����الل و  ع��ي��اد 
ال���ق���راءة ب��امل��غ��رب ف���رع ال��رب��اط 
واخل��م��ي��س��ات و ع���دد م��ن أب��ن��اء 

مدينة تاهلة. 


