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إنفراد

داخل  صدى تاونات

جاللة امللك  يصلي 
خلف سلفي من إقليم 

تاونات كان حمكوما 
ب30 سنة

 «صدى تاونات»  
تنشر الئحة الناجحين 

في االمتحانات 
الكتابية للكفاءة 

المهنية لسنة 2013 
بنيابة اقليم تاونات

12

احتفاال بذكراها 20 من ميالدها
جريدة "صدى تاونات" تقيم حفال تكرمييا يومـي9و10 ماي 2014 ببني وليد وتاونات 
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توزع في كبريات 
المدن المغربية

محلية مستقلة نصف شهرية  تعنى بشؤون إقليم تاونات تأسست  سنة  1994  
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في تقرير أسود الى عامل 
إقليم تاونات

قاسم عامل
 رئيس مجاعة 

عني كدح 
يفجر فضائح 

03يف وجه جلنة العمالة

مقتل الناشط السلفي 
إبن تيسة بإقليم 

تاونات أنس احللوي 
فـي معركة »طاحنة« 

مشال سوريا

04

تنظمه جمعية الفرح للفنون الشعبية
 2014 q20 ابري Âيطة ب²اونات  يوGال sول لفôا ÊرجاN*ا 

الزرواليون 
من حفظة للقرآن إلى 
مزارعين للكيف

ف العدد
مل

فككت األسر والدوار والقبيلة وزرعت الرعب والحقد والعداوة
ال سلطة تعلو فوق سلطة المال واالبتزاز والحكرة

احميدو البدوي: قصة ترهيب واقعية لفالح بدوار احجر بيوض

10-07-06

 حماكمة صحايف 
جبريدة »صدى 

تاونات«  من طرف 
02رئيس بلدية تيسة

إعالن هام
خترب إدارة اجلريدة قرائها األعزاء أن »لوغو« اجلريدة 

سيتغري إبتداءا من العدد القادم وسيكون على الشكل التايل:

وبه وجب اإلعالم

وتـا   نـاتتـا   نـاتتـا   نـاتتـا   نـات
سيتغري إبتداءا من العدد القادم وسيكون على الشكل التايل:

صدىووتـا   نـاتتـا   نـاتتـا   نـاتتـا   نـاتتـا   نـاتتـا   نـاتتـا   نـاتتـا   نـاتتـا   نـات
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بالغ هام: ملن يرغب 
الترشح للمشاركة

 يف      إحصاء 2014
 dŽ· الù `Oýd²$ا“ اùحBاء 

 2014 vMالسكË Êالعام للسكا
 WOالسام WOبËbMامل Ê√ ô≈ ¨اdOب� ôبا�≈
 s¹cحني الýdامل tOبMð b¹dð jOD�²لل
 ¨XO½d²½_ا Wبواب ‰öš sحوا مýdð

 rNحOýdð  اH¹ضعوا مل Ê√ rNOلŽ Ê√
لÈb مكاVð اùحBاء 0قdا  

العLالØWاù�لrO الÍc ¹وbł بt ≈ما 
مقÝ dكMا¼r الB�Aي √Ë العاzلي 
√Ë مقLŽ dلË ÆrN–لœ pاqš اłüا‰ 

 dš¬ 2014 q¹dة ®30 √بœb;ا
√Æ©qł فالcšQ¹ ô `Oýd² بعني 

 l{Ë b� `ýdامل Êا �ا–≈ ô≈ ²بارŽôا
 V²مك Èbل öام� tحOýdð ملف

ÆاءBحùا
 V−¹ `Oýd²ملف ال ÊSف dO�c²للË
 `Oýd²ال VلÞ sŽ ةËöŽ ¨Í¹ح²و Ê√
 l�املو dبŽ WNłلبا  املوDلل WسبMبال®

 `ýdامل vلŽ V−¹ ¨ي½Ëd²لكùا
Þبl الDلðË Vو�OعË t≈رفا�t 0لف 

∫ WOال²ال ozاŁالو vلŽ ¨©`Oýd²ال
ª`ýdLلل Ê²اOسLý Êاðصور ≠  √

ب  ≠ ½س�W مs بDا�W ال²ع¹dف 
ªWOMÞالو

   ≠ بالMسبW لdOG املوHþني ∫ 
½س�Þ Wبo ا_صq مs الNAاœة 

 Èاملس²و Ê√ X¹ثب Ícبلوم الbال Ë√
 q�_ا vلŽ ÍË¹سا `ýdLي للLOال²عل

ª²نيMÝ ´ البا�لور¹ا
 pOý Ë√ كيM¹ف البdال²ع ≠ À

 vلŽ ÊËd²¹وف s¹cحني الýdLلل vGمل
 b¹bسð WOلLŽ r²ð v²كي ®حMحساب ب

ª©Wم“öال WŽdال²عو¹ضا  بالس
Ã ≠ ال²زام باملAار�W في اùحBاء 

 s1ك® lO�ال²و Wصح vلŽ ‚œاBم
%OLلt مs املو�l اùلكËd²½ي

 l�املو sم Ë√ wwwÆhcpÆma 
  wwwÆrgph2014ÆhcpÆma

 V²مك sة مdýمبا tحبÝ Ë√
 Ë√ rOل�ùا Ë√ WالLالع dاء 0قBحùا

ª©`ýdامل qLŽ d0ق
 W¹œماdال W�اDالب sم W�س½ ≠ Õ
 Ê1لكو s¹cحني الýdLلل WسبMبال

 ‰öš اNالL²عÝا vلŽ افقواËË ارةOÝ
ÆاءBحùا WOلLŽ

زووووووم

في إطار تنزيل حملة االحسان التي اقرتها حركة التوحيد واإلصالح

الشـيŽò aــبد اللt النــNاريå ي×ــq }يــفا  ب²اونــات
ن���ظ���م���ت ج���م���ع���ي���ة ح���رك���ة 
ال���ت���وح���ي���د واإلص���������الح ف���رع 
تاونات يوم اجلمعة 11 ابريل 

لساكنة  تواصليا  لقاء   2014
تاونات مع الشيخ عبدالله 

نهاري،والذي حضر الى 
اقليم تاونات في إطار 
تنزيل حملة االحسان 
اق��رت��ه��ا حركة  ال��ت��ي 
التوحيد واإلصالح .
ع���ب���د ال���ن���ه���اري 
ب����ص����وت����ه ال����ع����ذب 

احلاضرين  كل  انتباه  شد  القوي  
بالعشرات،حتى  ق��دروا  الذين 
قاعة احملاضرة  ازدحمت بهم 
ب��ج��م��ع��ي��ة االم��������ام م��ال��ك 
،وجلس  القران  لتحفيظ 
اجل��م��ي��ع ي��ن��ص��ت ال��ى 
الشيخ العالمة الداعية 
ف���ي ال��ف��ض��اء امل��ج��اور 
مل��ق��ر اجل��م��ع��ي��ة،ح��ي��ث 
ت��ط��رق ال��ش��ي��خ ال��داع��ي��ة 
ال������ى ف���ض���ل االح����س����ان 
ع��ل��ى امل�����رء ف���ي احل��ي��اة 

ال��دن��ي��ا واآلخ���رة،وأه���م���ي���ة ال��وس��ط��ي��ة في 
احلياة،الشيخ  مستجدات  كل  مع  التعامل 
اعجاب  نالت  قيمة  محاضرة  وبعد  الداعية 
وأسئلة   ت��دخ��الت  ال��ى  احلاضرين،استمع 
اجلمهور احلاضر والتي رامت في مجملها 
التي  الفقهية  القضايا  بعض  ال��ى  التطرق 
تشغل بال احلاضرين مثل التعامل الربوي.

ن��ه��اري خ��ل��ق احل���دث ب���ان ح��ج��ت اليه 
التوحيد  حل��رك��ة  املنتمية  س���واء  االط��ي��اف 
واإلصالح او املتعاطفني مع الشيخ نفسه او 

الذين يتتبعون مسيرة الشيخ الدعوية.
> الطيب الشارف 

تهنئة
سارة الوايل تطفئ 

مشعتها السابعة

في جو عائلي مرح أطفئت الكتكوتة 
س����ارة ال��وال��ي؛جن��ل��ة األس���ت���اذ ادري���س 
الوالي مدير جريدة »صدى تاونات« يوم 
ال��رب��اط شمعة  2014 مبدينة  م��ارس   15

عيد ميالدها  السابع.
؛تتقدم  السعيدة  املناسبة  وب��ه��ذه   
هيئة حترير اجلريدة  واملراسلني ومعهم 
األهل واألقارب بأخلص التهاني والتبريك 
وأجمل األماني للكتكوتة الصغيرة سارة 
،متمنني  لها عمرا طويال وحياة سعيدة 
مع  وخديجة  إدري���س  والديها  كنف  ف��ي 

دوام الصحة والعافية.
ألف مبروك سارة وجعل الله حياتك 

كلها تألق وجناح.

ن���ظ���م���ت ج���م���ع���ي���ة ح���رك���ة 
ال���ت���وح���ي���د واإلص���������الح ف���رع 
11 ابريل 

لساكنة  تواصليا  لقاء   
تاونات مع الشيخ عبدالله 

نهاري،والذي حضر الى 
اقليم تاونات في إطار 
تنزيل حملة االحسان 
اق��رت��ه��ا حركة  ال��ت��ي 

احلاضرين  كل  انتباه  شد  القوي  
بالعشرات،حتى  ق��دروا  الذين 
قاعة احملاضرة  ازدحمت بهم 
ب��ج��م��ع��ي��ة االم��������ام م��ال��ك 

النــهاري

مببادرة من جمعية الفرح للفنون الشعبية بتاونات 
يوم  مساء  تاونات  اقليم  عمالة  ساحة  ،ستحتضن 

فلكلورية  فنية  امسية   2014 اب��ري��ل   20 األح���د 
فلكلورية  م��ج��م��وع��ات  ال��غ��ي��ط��ة، مب��ش��ارك��ة  ل��ف��ن 
جبلية ومجموعات شعبية ،لكل من فرقة جنوم 
الفنان  براسة  الشعبية األصيلة  للفنون  الفرح 

املقتدر)عزيز الزوهري(وكذا فرقة 
سبت السمارة براسة الفنان 

ث��م جمعية  اجل��ب��ار(  )عبد 
اجلبلية  الغيطة  عشاق 
الفنان)التهامي  براسة 
يوسف  وفرقة  هيالل( 
أناشيد  ث��م  ال���زوه���ري 
من  مجموعة  ترديد  من 

باإلضافة  املدينة  أط��ف��ال 
الى فقرات من فن الهيتي.

ه�������������������ذا  وسينشط فقرات برنامج 
ال��ك��رمي،  عبد  الفكاهي  وف���ي ت��ص��ري��ح ل���ه جل��ري��دة امل��ه��رج��ان 

ان  ال��زوه��ري(  )عزيز  الفنان  املهرجان  رئيس  ق��ال  ت��اون��ات  ص��دى 

تنشيط  اط��ار  في  تأتي  الفنية  التظاهرة  هذه  لعقد  الدعوة 
احلقل الفني مبدينة تاونات واحملافظة على هذا التراث 
تاونات،  اقليم  رب��وع  به  تتميز  ال��ذي  االصيل  الشعبي 
لالجيال  الفني  اللون  بهذا  التعريف  جانب  الى  هذا 
كما سبق  االنقراض  من  عليه  احلفاظ  قصد  الصاعدة 
وان انقرضت فنون شعبية اخرى. واعتبر الزوهري ان 
في  بقوة  حاضرا  الزال  الغيطة  فن 
القروية  االس��ر  اع��راس وحفالت 
ت��اون��ات،  باقليم  واحل��ض��ري��ة 
يستوجب  االهتمام  هذا  وان 
التي  التظاهرة  ه��ذه  تنظيم 
من دون شك ستلقى جناحا 
تناغم  بحكم  كبيرا،  واقباال 
الطبيعة  وج���م���ال  ال���ص���وت 
في  الربيع  م��ع  اضحت  التي 

ب���رب���وع االق���ل���ي���م، وه����ي ف��رص��ة ابهى احللل 
تكرمي  فيها  احد الوجوه الفنية لتراث الغيطة  سيتم 

بالفنان  األم����ر  عبدالله بوطوبة الذي يعد قيدوم العازفني وي��ت��ع��ل��ق 
على الة الغيطة خالل مسار فني جتاوز نصف قرن من الزمن.

تنظمه جمعية الفرح للفنون الشعبية

 2014 q20 √بري Âيطة ب²اونات  يوGال sا_اول لف ÊرجاN*ا 

رحلة مجعية 
تاونات 

للتضامن 
والتنمية  

إلسبانيا
ÝافB�ý 53 dا 
مbŽ sة مŽ Êbلv م7 

حافل²ني ≈لÝ≈ vبا½Oا في 
 WOافA²كÝ≈Ë WOقافŁ Wرحل

OÝËاحËbð WOم 8 √¹ام¨ 
حD½≈ YOلقX ا)افل²ني 

 Xفا” ¹وم السب WM¹bم sم
11 √بq¹d 2014 لöO في 
≈&اÁ مË W−MÞ WM¹bمNMا 
≈لv مWM¹b ¢بöO مM¹bا¢  
OÝËعوœ الوفb ¹وم 20 

Æ2014 q¹dب√
ËلMا Žوœة للLو}وŸ في 

Ætم بحو‰ اللœا القا½œbŽ

قبل الطبع

المحامي خالد الطرابلسي رئيسا جديدا لرابطة المحامين 
االستقالليين خلفا للمحامي ابن إقليم تاونات عبد اإلاله البوزيدي  

ع���ق���دت راب����ط����ة احمل���ام���ني 
االس����ت����ق����الل����ي����ني م����ؤت����ره����ا 
 2014 أب��ري��ل   12 ي��وم  الوطني 
مهنة  ش���ع���ار:«  ب���ال���رب���اط،حت���ت 
برئاسة  تستنكر...؟«  احمل��ام��اة 
اللجنة  عضو  احجيرة  توفيق 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ورئ���ي���س امل��ج��ل��س 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ح��زب،وع��ب��دال��ق��ادر 
التنفيذية  اللجنة  الكيحل عضو 
وال��رواب��ط  بالتنظيمات  املكلف 

املهنية.
وق����د ت��وج��ت أش���غ���ال ه��ذا 

خالد  األستاذ  بانتخاب  املؤتر 
الطرابلسي رئيسا جديدا لرابطة 
منافسه  أم����ام  االس��ت��ق��الل��ي��ني، 
األس���ت���اذ ع���ب���داإلل���ه ال��ب��وزي��دي 
)محام بهيئة الرباط / إبن إقليم 
تاونات وعضو اللجنة التنفيذية 
سابقا(،حيث  اإلستقالل  حل��زب 
ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة  االح����ت����ك����ام  مت 
تكن  االقتراع؛حيث  وصناديق 
خ���ال���د ال��ط��راب��ل��س��ي م���ن حسم 
ال��ن��ت��ي��ج��ة ل��ص��احل��ه، م���ن خ��الل 
مقابل  62ص��وت��ا  على  حصوله 

48 ص��وت��ا ل��ص��ال��ح غ��رمي��ه عبد 
اإلله البوزيدي.

وأف������ادت م���ص���ادر »ص���دى 
جدال  شهد  املؤتر  أن  تاونات«، 
القادر  كبيرا، قبل أن يتخذ عبد 
ال��ك��ي��ح��ل رئ��ي��س امل��ؤت��ر ق���رارا 
أن  بعد  مغلقة،  اجللسة  بجعل 
حسمت عملية التصويت لصالح 
خالد الطرابلسي )احملامي بهيئة 
التنفيذي  املكتب  الرباط وعضو 
عن  ل��ل��دف��اع  امل��غ��رب��ي��ة  للعصبة 

حقوق اإلنسان(.

صحافي بجريدة «صدى تاونات» ذهب ليبحث عن معلومة في بلدية 
تيسة فوجد نفسه متابعا بتهم ثقيلة أمام انظار محكمة تاونات االبتدائية

للطبع  ماثلة  واجلريدة  علمنا 
)عضو  لكحل  يونس  الصحافي  أن 
م��ن ه��ي��ئ��ة حت��ري��ر ج��ري��دة »ص��دى 
اجلريدة  مكتب  ومنسق  ت��اون��ات« 
بتيسة ( مثل أمام القضاء مبحكمة 
تاونات االبتدائية صبيحة -14-04

2014؛ حيث  يتابع بتهم ثقيلة من 
قبيل  السب و القذف  و التحريض 

و التهجم و غيرها من التهم . 
ت�����������ع�����������ود  أطوار  و 
غ��ش��ت  من  ال��ق��ض��ي��ة  إلى  شهر 
ت���وج���ه  ح���ي���ن���م���ا   2012 س����ن����ة 
ب��ل��دي��ة  م��ق��ر  ل��ك��ح��ل  إلى  ي���ون���س 

ت��ي��س��ة إلجن������از ب���ع���ض ال���وث���ائ���ق 
األخيرة  اإلداري���ة  ليفاجT  بهاته 
ملرات  طرقه  األب���واب  وبعد  مغلقة 
ي��ق��ارب  ان���ت���ظ���اره  ملا  ع���دي���دة  و 
مت  فتح  أبواب  دق��ي��ق��ة   30 م���ن 
لوجه  صادف  و  وأث��ن��اء   ، البلدية 

رئ����ي����س  البلدية  ببهوها   
ل��ك��ح��ل  بصفته  ف��س��أل��ه  يونس 
ص��ح��ف��ي  يبحث  عن  و  م���واط���ن 
ع�����ن  السبب  س������أل  امل���ع���ل���وم���ة 
الذي  يجعل  أبواب  البلدية مغلقة 
املفاجئة  امل��واط��ن��ني؛ل��ك��ن  ف��ي وج��ه 
جاءت  حينما  رفع  رئيس  البلدية

  القضية  إلى القضاء  .
ون���ح���ن ن��ع��ت��ب��ر ف����ي ج���ري���دة 
»ص��دى ت��اون��ات«  أن يونس لكحل 
صحافي يحاكم ال لشيT سوى  أن 
الشأن  ملفات  نبش  في  اجل��رأة  له 
ال���ع���ام احمل��ل��ي ح��ي��ث س��ب��ق ل���ه أن  
نشر مقاالت  متعددة حول  تسيير 
احمل��ل��ي  بتيسة  ال��ش��أن  ت��دب��ي��ر  و 
احمل��اك��م��ة  ه���ده  أن  ك��م��ا  نعتبر   ،
ال������رأي  ه����ي  محاكمة  حلرية 

والتعبير.
    وسنعود إلى هده القضية 

بتفصيل في عدد قادم.
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تحتالمــــــــجهر

على خلفية التقرير الذي أعدته اللجنة اإلقليمية لالفتحاص والتفتيش خالل زيارا الفجائية جلماعة عني اكدح 
بدائرة تيسة يوم االثنني 23 دجنرب 2013، وتنويرا للرأي العام املحلي حول هذا امللف الذي بات يشغل الراي العام جبماعة 

عني اكدح بصفة خاصة والرأي العام بإقليم تاونات بصفة عامة؛ارتأت جريدة »صدى تاونات«، نشر جواب مفصل لرئيس 
املجلس القروي لعني اكدح الذي عرضه على أنظار عامل إقليم تاونات، على أعقاب التقرير الذي كانت أعدته جلنة 

التفتيش االقليمية التابعة لعمالة تاونات،وفق مالحظات و حتريات وهو كالتايل: 

يشرفني السيد العامل احملترم 
اجل���واب  ط��ي��ه  عليكم  أح��ي��ل  أن 
اللجنة  أعدته  ال��ذي  التقرير  عن 
والتفتيش  لالفتحاص  اإلقليمية 
خ���الل زي��ارت��ه��ا ل��ل��ج��م��اع��ة ي��وم 

االثنني 23 دجنبر 2013.
 ما فاجأنني  في هذا التقرير 
مالحظة وحيدة وهي أن الرئيس 
وهنا  ال��ع��ش��وائ��ي  ال��ب��ن��اء  شجع 
ح���س���ب���ت ن���ف���س���ي أن������ي ع���م���دة 
بها  توجد  التي  البيضاء  ال��دار 
السكويلة  كريان  مثل  كاريانات، 

أو كريان طومة.
ول��ل��ت��ذك��ي��ر ال���س���ي���د ال��ع��ام��ل 
بخصوص تدخلي في االجتماع 
حول  املاضية  السنة  بالعمالة 
حت��دي��د ج����دول ل���زي���ارات جل��ان 
والتفتيش جلماعات  االفتحاص 
املعنية  اللجان  اإلقليم كون هذه 
ي��ج��ب أن ت��أخ��ذ ب��ع��ني االع��ت��ب��ار 
اخل���ص���وص���ي���ات ل��ك��ل ج��م��اع��ة، 
فاملشكل األساسي جلماعتنا هو 
مشكل العقار منذ 1947 ) مطلب 
ال��ت��ح��ف��ي��ظ ل��ع��ب��د ال��س��الم م��زور 
 )04/02/1947 بتاريخ   1148

الذي استعصى حله.
ول����ذا ن��ل��ت��م��س م���ن س��ي��ادت��ك��م 
هذا  حلل  تتدخلوا  أن  احملترمة 
املشكل وال شك سيادتكم أن لديكم 
ن��ظ��رة ت��ن��م��وي��ة وإس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ملسناه  وه��ذا  اإلقليم  جلماعات 
ال���ذي  األول  ال��ل��ق��اء  م��ن��ذ  ف��ي��ك��م 

جمعنا بكم.
فمن املسؤول األول عن البناء 
السلطة  دور  أين  و  العشوائي؟ 
احمللية ؟ و أين  دور جلنة اليقظة؟ 
فتقوم  للجماعة  بالنسبة  أم���ا 
ب���دوره���ا ب��ت��س��ج��ي��ل امل��خ��ال��ف��ات 

وترسلها للعمالة ولوكيل امللك.
للربط  املسلمة  ال��رخ��ص  أم���ا 

يدخل  ه��ذا  بالكهرباء، 
كهربة  ن��ط��اق  ف���ي 

ال��ع��ال��م ال��ق��روي 
ال�����ش�����م�����ول�����ي 
ال����ت����ي ن�����ادى 
ب��ه��ا ص��اح��ب 
اجل����������الل����������ة 
ن����ص����ره ال���ل���ه 

انتهت  وال��ت��ي 
 .2007 سنة  ف��ي 

واجل��م��اع��ة ف��ي هذا 
الشأن قامت بأول جتربة 

على صعيد جهة تازة احلسيمة 
تاونات جرسيف بربط الكوانني 
ك��ان��ون   128 امل��غ��ف��ول��ة ح��وال��ي 

مباليتها اخلاصة.
وأخبرك السيد العامل احملترم 

بعني  تأخذ  لم  اللجنة  ه��ذه  أن 
االعتبار املالحظات اخلاصة 

بعالقة اجلماعة مبحيطها 
س��ل��ط��ة   ( اخل������ارج������ي 

ال���وص���اي���ة- امل��ال��ي��ة 

– التجهيز (.
فجماعة عني اكدح تعيش اآلن 

م���ش���ك���ل ن���ق���ص ف��ي 
وسببه  ال��س��ائ��ق��ني 
العمالة التي كانت 
سائقني   3 وظفت 
ت��ب��ع��ا حل��اج��ي��ات 
سنة  اجل���م���اع���ة 
ولألسف   2012
ه�������������������������ؤالء ال 
على  ي���ت���وف���رون 

رخ���ص ال��س��ي��اق��ة 
م�����ن ن���������وع   c و 

على  ي���ق���درون  وال   D
وهذا  املهمة.  بهذه  القيام 

العامل  السيد  نستنكر  يجعلنا 
التي  املشبوهة  التوظيفات  هذه 
هي عالة على جماعة عني اكدح 
ونلتمس من سيادتكم أن تقوموا 
ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق ف����ي ه���ذا 
معرفة  أجل  من  الشأن 
هذه  عن  املسؤول  من 

التوظيفات.
> تعطيل مصالح 
طرف  م��ن  اجلماعة 
ب���ع���ض امل���وظ���ف���ني 
ب���ال���ع���م���ال���ة م��ث��ل 

ال�����ت�����رخ�����ي�����ص اخل����ص����وص����ي      
  autorisation spéciale
درهم   10000.00 مبلغ  لتحويل 
من الفصل رقم -20-020
50 املتعلق بالدعم من 
خ�����الل امل���ص���اري���ف 
للعتاد  ال���ط���ارئ���ة 

وص��وائ��ر 

10-30- الفصل  إل��ي  التسيير 
العتاد  ب��ل��وازم  املتعلق   30/32
للمصادقة.  وملعلوماتي  التقني 
املتزايدة  النفقات  لتغطية  وذلك 
فيما يخص لوازم العتاد التقني 
واملعلوماتي للمصالح اجلماعية 
، الذي صوت عليها كل األعضاء 
احلاضرين في دورة يوليوز 
2013 ولم تتوصل 
ف��ي  إال  ب����ه����ا 

ان��ت��ه��اء  ب��ع��د   21/01/2014
صرف ميزانية 2013 وفي شهر 
املسؤول  املوظف  سألت  أكتوبر 
تعليمات  لدينا  فأجابني  عنها 
لûقليم  العام  الكاتب  السيد  من 

لكي ال نؤشر عليها .
ل���ذا ال��س��ي��د  ال��ع��ام��ل احمل��ت��رم 
جلماعتنا،  التحقير  م��ن  ف��ه��ذا 
يقرر املجلس في  أن  فما جدوى 

دوراته دون تفعيل مقرراته؟
سيدي العامل احملترم فمهمتنا 
النبيلة ) اجلماعة والعمالة( هي 
صاحب  ورعايا  مواطني  خدمة 
اجل���الل���ة ن��ص��ره ال��ل��ه ) خ��دم��ة 
أن  فعلينا  ول��ذا  العام(  الصالح 

نتعاون من أجل هذا الهدف.
ال��ش��ب��ك��ة  ت����وف����ي����ر  ع�������دم   <
ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة ب���ت���راب اجل��م��اع��ة 
مم����ا ي���ع���ي���ق ن���ش���ر ال��ص��ف��ق��ات 
التدبير  ومنظومة  واالمتحانات 

املندمج للنفقات.
وأخيرا سيدي العامل احملترم 
أخبركم أن عند قيام هذه اللجنة 
أك���دح،  ع��ني  جل��م��اع��ة  مبهمتها 
هناك بعض املوظفني أساƒوا في 
بكالم  اجلماعة  رئيس  شخصية 
في  بهدلنا  الرئيس   ( مثال  ن��اب��ي 
االجتماع بالعمالة السنة املاضية( 
وهذا ال يليق بهم وبسمعة العمالة، 
رغم كل هذا فأنا بدوري أشكر هذه 
اللجنة بالقيام بدورها املثالي الذي 
املالحظات  كل  تفادي  في  يتجلى 
مستقبال.  بتصحيحها  ول��ن��ق��وم 
هذه  لتقرير  شكال  حتسن  وهناك 
السنوات  لتقارير  بالنسبة  اللجنة 

املاضية.
وأنني أعرف اكراهات في عملي 
بخصوص الغياب باإلذن من مدير 
البيضاء  ب��ال��دار  البشرية  امل���وارد 
للحضور لالجتماعات في اجلماعة 

أو العمالة.
خدمة  في  العامل  السيد  ودمتم 

الصالح العام.

إمضاء :قاسم عامل رئيس 
مجاعة عني كدح/دائرة 

تيسة-إقليم تاونات

على صعيد جهة تازة احلسيمة 
تاونات جرسيف بربط الكوانني 
ك��ان��ون   

وأخبرك السيد العامل احملترم 
بعني  تأخذ  لم  اللجنة  ه��ذه  أن 

االعتبار املالحظات اخلاصة 
بعالقة اجلماعة مبحيطها 

س��ل��ط��ة   ( اخل������ارج������ي 

وهذا  املهمة.  بهذه  القيام 
العامل  السيد  نستنكر  يجعلنا 
التي  املشبوهة  التوظيفات  هذه 
هي عالة على جماعة عني اكدح 
التي  املشبوهة  التوظيفات  هذه 
هي عالة على جماعة عني اكدح 
التي  املشبوهة  التوظيفات  هذه 

ونلتمس من سيادتكم أن تقوموا 
هي عالة على جماعة عني اكدح 
ونلتمس من سيادتكم أن تقوموا 
هي عالة على جماعة عني اكدح 

ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق ف����ي ه���ذا 
معرفة  أجل  من  الشأن 
ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق ف����ي ه���ذا 
معرفة  أجل  من  الشأن 
ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق ف����ي ه���ذا 

هذه  عن  املسؤول  من 

> تعطيل مصالح 
طرف  م��ن  اجلماعة 
ب���ع���ض امل���وظ���ف���ني 
ب���ال���ع���م���ال���ة م��ث��ل 

احلاضرين في دورة يوليوز وص��وائ��ر 
2013 ولم تتوصل 
احلاضرين في دورة يوليوز 

2013
احلاضرين في دورة يوليوز 

ف��ي  إال  ب����ه����ا 

االجتماع بالعمالة السنة املاضية( 
وهذا ال يليق بهم وبسمعة العمالة، 
رغم كل هذا فأنا بدوري أشكر هذه 
اللجنة بالقيام بدورها املثالي الذي 
املالحظات  كل  تفادي  في  يتجلى 
اللجنة بالقيام بدورها املثالي الذي 
املالحظات  كل  تفادي  في  يتجلى 
اللجنة بالقيام بدورها املثالي الذي 

مستقبال.  بتصحيحها  ول��ن��ق��وم 
املالحظات  كل  تفادي  في  يتجلى 
مستقبال.  بتصحيحها  ول��ن��ق��وم 
املالحظات  كل  تفادي  في  يتجلى 

هذه  لتقرير  شكال  حتسن  وهناك 
السنوات  لتقارير  بالنسبة  اللجنة 

املاضية.
وأنني أعرف اكراهات في عملي 
بخصوص الغياب باإلذن من مدير 
وأنني أعرف اكراهات في عملي 
بخصوص الغياب باإلذن من مدير 
وأنني أعرف اكراهات في عملي 

البيضاء  ب��ال��دار  البشرية  امل���وارد 
للحضور لالجتماعات في اجلماعة 

أو العمالة.
للحضور لالجتماعات في اجلماعة 

أو العمالة.
للحضور لالجتماعات في اجلماعة 

خدمة  في  العامل  السيد  ودمتم 
الصالح العام.

إمضاء :قاسم عامل رئيس 
مجاعة عني كدح/دائرة 

تيسة-إقليم تاونات

في تقرير أسود الى عامل إقليم تاونات

قاسم عالم رئيس جماعة عين كدح 
يفجر فضائح في وجه لجنة العمالة
طالب بلجنة تحقيق حول توظيفات مشبوهة لسائقين من العمالة

مشكل الجماعة هو العقار وليس البناء العشوائي
تعطيل مصالح الجماعة من طرف بعض الموظفين بعمالة تاونات

وتحقير مقررات المجلس الجماعي

الرئيس شجع البناء 
العشوائي وهنا 

حسبت نفسي أين 
عمدة الدار البيضاء 

اليت توجد هبا 
كاريانات، مثل كريان 

السكويلة أو كريان 
طومة.

مجاعة عني اكدح 
تعيش اآلن مشكل 

نقص يف السائقني 
وسببه العمالة 

اليت كانت وظفت 
3 سائقني تبعا 

حلاجيات اجلماعة 
سنة 2012

قاسم عالم
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تحت
المجهر

 "مستعطالت" املستشفى 
االقليمي تثري االمشئزاز 

واللشمانيا تثري املخاوف
والوزير الوردي يشكل جلنة 

وزارية ملعاينة مشاكل 
الصحة باقليم تاونات 

عقد النائب البرملاني السيد عبد الله 
االدريسي البوزيدي بردان ورئيس بلدية طهر 
السوق السيد عبد الرحمان الغريب والكاتب 

االقليمي حلزب التقدم واالشتراكية السيد 
عبد الرحيم بوعسرية واعضاء آخرون باحلزب 

لقاء مع وزير الصحة احلسني الوردي يوم 
الثالثاء 08 أبريل اجلاري، اللقاء تطرق وفق 

تصريح خص به عبد الله بردان “جريدة 
صدى تاونات” الى قضايا تشغل بال 

الرأي العام واملواطنني باقليم تاونات ويتعلق 
االمر باخلصاص احلاد في املوارد البشرية 

باملستشفى االقليمي لتاونات واملركز الصحي 
لطهر السوق واملستشفى احمللي لتيسة وباقي 

املراكز الصحية واملستشفيات باالقليم، كما 
كشف احلاضرون في هذا اللقاء مختلف 

املشاكل واملتاعب التي يتعرض لها املواطنون 
عند زيارتهم للمرافق الصحية كغياب بعض 

االطباء على سبيل املثال، والنقص في 
االدوية وتزويد املستعجالت باملستشفى 

االقليمي بطاقم طبي قار، واالسراع باخراج 
املركز الصحي حلي الرميلة ببلدية تاونات 

الى حيز الوجود لتقريب اخلدمات الصحية 
الى االحياء الشمالية للمدينة وتخفيف 

الضغط على املستشفى احمللي. وقد أثمر 
اللقاء يضيف بردان عن تشكيل جلنة وزارية 

ستحل باقليم تاونات في القريب العاجل 
لتدارس الوضع الصحي باالقليم وضبط 

االختالالت واخلصاص احلاصل في القطاع 
الصحي باالقليم.

هذا و كان قسم املستعجالت باملستشفى 
اإلقليمي بتاونات شهد يوم االثنني7 ابريل  

2014 توترا واحتجاجات لبعض عائالت 
املرضى على غياب طبيب املستعجالت رغم 

حضور املندوب االقليمي للمستشفى ومحاولة 
اقناعه للمحتجني الذي قام احدهم بتوجيه 
ضربات بكرسي الى باب املستعجالت في 
حلظة غضب، انه اخذ املتعني بشان تغيب 
االطباء واضطر املندوب ازاء جو االحتقان 

الذي ساد مستعجالت بل مستعطالت 
املستشفى االقليمي الستدعاء طبيب من 

املستوصف اجلماعي جلماعة عني عائشة 
القريبة (10كلم) كحل طارئ إلسكات 

الغاضبني والذي حضر في حدود الساعة 
10و30د، ساعتها كانت 4 سيارات اسعاف 

مرابطة بباب قسم املستعجالت قادمة من 
مختلف مناطق االقليم من بينها سيارة 

اسعاف السجن املدني، فيما امتألت اسرة 
قسم املستعجالت عن آخرها مبرضى 

ومصابون يئنون من شدة األلم دون أن 
يجدوا منقذا رغم تطمينات املندوب االقليمي.
ومن جهة اخرى أثارت حاالت االصابة بداء 
اللشمانيا باقليم تاونات، حالة ترقب ودعوة 

الى توخي احليطة واحلذر من نواقل هذا 
الداء، وفي هذا الصدد دعا احلسني الوردي 

يوم االثنني 07 ابريل 2014 إلى اليقظة رغم 
القضاء على “املالريا” و”البلهارسيا» وقال 
وزير الصحة ، إّن عددا من املدن الصغيرة 
واألحياء الهامشية للمدن املتوّسطة والكبيرة 
في املغرب، تعاني من ظروف صحية وبيئية 

غير سليمة، مما يؤّدي إلى ظهور وتفّشي 
األمراض املنقولة عبر النواقل، مشددا على 
أّن هذه الوضعية «تستدعي أْن نواصل، بْل 
تكثيف تعبئتنا وجهودنا حملاربة األمراض 
املنقولة عبر النواقل» كاحلشرات واجلرذان.

> م.ع

مثير للجدل

مقq² الناjý ال�لفي ≈بs تي�ة بS�ليم تاونات √نس 
احللـوي �ـي مFـركة òطاحـنةý åـمال Ýـوريا

ع��ل��م وف���ق م��ص��در م��ط��ل��ع، أن 
السوق   بطهر  القضائية  الضابطة 
في  مسن  شيخ  م��ن  شكاية  تلقت 
ش����أن ال���ض���رب واجل�����رح ع��ل��ى يد 
حتت  دواره  ميثل  جماعي  عضو 
عدد 532 بتاريخ 23 مارس 2014،   
أن سكان  ن��ف��س��ه،  امل��ص��در  وأف����اد 
التابعة  ال��ك��دي��ة  مبشيخة  ال����دوار 
عبروا  تامضيت  القروية  للجماعة 
لألفعال  ال��ش��دي��د  استنكارهم  ع��ن 
ممتل  عليها  أق���دم  ال��ت��ي  الشنيعة 
نفس  من  ومعه شخصان  دواره��م 
مبهاجمة  ق��ام��وا  بعدما  املنطقة  
التيار  بربط  املكلفة  الشركة  عمال 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي ل����ل����دوار ب��ال��ع��ص��ي 
وال�����ه�����راوات وامل���ق���دة م���ع ال��س��ب 
ربط  من  ملنعهم  كله  وه��دا  والشتم 
املنازل  لبعض  الكهربائي  التيار 
ال��دوار  في  كهرباء  ب��دون  املتبقية 
التوسعة  م��ش��روع  شملها  وال��ت��ي 
علما أنه ليس هنالك  اي ضرر في 
بالنسبة  املصدر  يضيف  املوضوع 
للعضو اجلماعي الذي ميثل خليفة 
لرئيس اجلماعة، وقد دفع احلادث 
املكان  ع��ني  ال��ى  لالنتقال  السكان 
ليستفسروا عن األمر، واذا مبمثل 
الدوار ومن معه ينهالون بالضرب 
على  واحل��ج��ارة  وامل��ق��دة  بالعصي 
شيخ مسن يتعدى عمره 80 سنة، 
في مختلف  حيث أصيب بجروح  
أنحاء جسمه ونقل في حينها إلى 
املستشفى وحددت له شهادة طبية 

في 90 يوما.
 وأك��د امل��ص��در ذات��ه أن الفعل 
حسابات  لتصفية  يأتي  اجل��رم��ي 
بعض  أن  اذ  إال،  ل��ي��س  س��ي��اس��ي��ة 
العضو  على  يصوتون  ال  السكان 
فانتقم  اجلماعية،  اإلنتخابات  في 
منهم بهده الطريقة حيث أن هدفه 
الشركة  عمال  وإخافة  ترهيب  هو 
لكي ال يشتغلون على  من جبروته 
املشروع وإبقاء الساكنة بدون تيار 
كهربائي. وحتدث مصدر مقرب من 
جاء  احل���ادث  ان  تضيت  جماعة 

ثني  املذكور  العضو  ح��اول  بعدما 
ع��م��ال ال��ش��رك��ة ع��ن ات���ام اش��غ��ال 
توسعة الكهرباء لعدد من الكوانني، 
على  محسوب  مواطن  كانون  وان 
 300 يبعد مب��س��اف��ة  ك���ان  ال��ع��ض��و 
التوسعة  مشروع  من  اقصي  متر 
حينما ابرمت صفقة التوسعة، وان 
ذلك جعل املواطن يحتج على ممثل 
الى  االخير  بهذا  ح��ذا  ال���دوار مما 
لثنيهم  الشركة  التوجه نحو عمال 
عن اتام االشغال، حيث كان سكان 
ال���ك���وان���ني امل��س��ت��ف��ي��دة ي��ن��ت��ظ��رون 

منازلهم  ربط  اجلمر  من  احر  على 
االمور  ان  غير  الكهربائي،  بالتيار 
في  العنف  استعمال  ال��ى  تطورت 
العضو  ي��د  على  مسن  شيخ  ح��ق 
املذكور وهو ما اثار غضب وسخط 
استدعى  وقد  الساكنة،  لدى  ع��ارم 
ان��ت��ق��ال م��س��ؤول املمتب  احل����ادث 
تدارس  للكهرباء حيث مت  الوطني 
دواعي املشكل بالدوار ومت االتفاق 
املشروع  تدبير تديد  اساس  على 
من  املقصي  املواطن  منزل  ليشمل 

التيار الكهربائي.  

ك�����ش�����ف ن����اش����ط����ون 
م���غ���ارب���ة ي���ق���ات���ل���ون ف��ي 
سوريا، عن مقتل الناشط 
ال��س��ل��ف��ي ض��م��ن صفوف 
للدفاع  املشتركة  اللجنة 
عن املعتقلني اإلسالميني، 
إب��ن تيسة  أن��س احللوي 
بإقليم تاونات، الذي سبق 
له أن غادر التراب املغربي 
ب��ح��ر دج��ن��ب��ر امل��ن��ص��رم، 
حيث قضى نحبه مقاتال 
ضمن صفوف حركة »شام 
أسسها  ال��ت��ي  اإلس�����الم« 

مقاتلون مغاربة.
احل����������ل����������وي 

ك����ان م��س��ؤوال 
إع����الم����ي����ا 

وم��ق��ات��ال 

»شام  ضمن  »انغماسّيا« 
يلقي  أن  ق��ب��ل  اإلس�����الم«، 
حتفه مؤخرا  ، في »برج 
45«، الذي يعد أعلى قمة 
ريف  في  التركمان  بجبل 
ال��الذق��ي��ة ال��ش��م��ال��ي، في 
مقاتلون  وصفها  معركة 

مغاربة في سوريا 

ب���«احل��ام��ي��ة« ال��وط��ي��س، 
اجليش  مع  و«الطاحنة« 
ال������س������وري ال���ن���ظ���ام���ي، 
وأطلق عليها اسم »معركة 

األنفال«.
أن��س احللوي،  وك��ان 
رسميا  ناطقا  عمل  ال��ذي 
بإسم اللجنة املسؤولة 
ع���������ن م���ل���ف 
ملعتقلني  ا

اإلس����الم����ي����ني امل����دان����ني 
مكافحة  ق��ان��ون  مب��وج��ب 
 T���اإلره�������������اب، ق�����د ف���اج
احل��ق��وق��ي��ني وم��ت��ت��ب��ع��ي 
امل��ل��ف ال��س��ل��ف��ي ب��س��ف��ره 
األراض��ي  املفاجT ص��وب 
ال�����س�����وري�����ة، م��ن��ت��ص��ف 
دجنبر من العام املاضي، 
للقتال في صفوف إحدى 
اجل���م���اع���ات اإلس��الم��ي��ة 
املقاتلة واملقربة من تنظيم 
ال���ق���اع���دة، وب��ال��ت��ح��دي��د 
ح���رك���ة »ش�����ام اإلس�����الم« 
التي أسسها مغاربة قبل 

حوالي سنتني.
احل����ل����وي؛امل����ت����زوج 
امل��ع��روف  لطفلني  واألب 
بشخصيته الكتومة وفي 
ال���وق���ت ن��ف��س��ه »خ��دم��ت��ه 

سبق  السلفية«،  للقضية 
واع��ت��ق��ل مب��وج��ب ق��ان��ون 
م���ك���اف���ح���ة اإلره���������اب ل����3 
أب��ري��ل   30 س���ن���وات )م���ن 
2004 إلى 10 ماي 2007(، 
وهي الفترة السجنية التي 
أف��ق��دت��ه ع��ام��ني دراس��ي��ني 
وح���رم���ان���ه م����ن م��ت��اب��ع��ة 
الثالث  السلك  في  دراسته 

من التعليم العالي.
السجن  م��ن  خ��روج��ه 
أعقبه املساهمة في تأسيس 
للدفاع  املشتركة  اللجنة 
اإلسالميني،  املعتقلني  عن 
كناطق  يشتغل  ظ��ل  حيث 
ومنسقا  بإسمها  رس��م��ي 
ألبرز وقفاتها االحتجاجية 
ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��وط��ن��ي، 
س���وري���ا،  غ������ادر  أن  إل�����ى 
ت��ارك��ا أه��ل��ه وزم��الئ��ه من 
وخ���ارج  داخ���ل  السلفيني 
ال���س���ج���ون، ح���ي���ث ص���اغ 
رسالة يقول فيها إن ذهابه 
سوريا  في  السالح  حلمل 
عليه  م��ا ضاقت  بعد  ج��اء 
في  السلمي  النضال  سبل 

املغرب.

الوردي

يحدث هذا بجماعة تمضيت

s�م aيý tا �ي وجÝQ� رNý√ يŽو جماCŽ
والسبب ايقاف مشروع ربط كوانين بالكهرباء أقصي فيه ناخبه

2ثq الËbار ËÆÆÆفي Áb¹ مقbة 
ÆÆÆوم−Nال ‰öš

أنس احللـوي
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زووووم

األيام الربيعية 
للثانوية اإلعدادية 

الغوازي
 WŽاL'ا باNŽو½ sم vلË_ي ا¼ WابقÝ في    

 W¹بوd²الË W¹ارœùا dÞ_ا  bM& Í“واGال WOابd²ال
 rOEM²ني لÝرbL²ا املb�Ë باءüاË  اNا_م WOعLłË
 l{بو pلœË lOبdال qBحلو‰ ف WبÝاM0 ôاH²اح

 qكAال Vحس ‰Ëb−ر¹ا}ي مË قافيð Zام½dب
ال²الي ∫

> ¹وم 19Ø03Ø2014 ≈�امW معš ÷dا’ 
 dšزð ال²ي W¹bOاء ال²قلOý_اË ا;لي Àاd²بال

 WسÝاملؤ cOمöð XOðQð sم vسOŽ œôË√ WلOا �بNب
 WحO²فË املع²و�ي W¹œني ∫ ½اðœ²اÝôا dOÞاðË
 dOž ôبا�≈Ë ²حسا½اÝا v²لقÝا b�Ë f¹وÞ

Ætل s¹dzالزا ·dÞ sم  lDقMم
 WافEMلل WلLح XLE½ 21Ø03Ø2014 ¹وم <

 WسÝاملؤ d¹bم dOÞاð X% WسÝباملؤ Wاصš
 WلOLł ∫ ةbðاÝôا· اdý≈Ë dB²Mم f½¹و bOالس
املعاd¼“ ‘Íœة بوA¼ ‘‚öŽام الBافي Ëحضور 
السbO مdاœ املس²ور ½اVz رLł fOzعWO اôمNا  

 bOمö²ل WOعلHال W�ارAاملË  ‘WسÝاملؤ bOمöð اباءË
ðËلbOLا  املؤÝسW حð XOكqH الö²مbO بالHضاء 
 sلHكð  اO²HالË  WسÝؤLلي للšاbالË يłا(ار

 WلL(ا Áb¼  dمË ‘ WOÝراbا  الd−(ف اOEM²ب
في łو مs الË ÕdHالسعاœة ËالAعور باd�½ôا◊ 

 vلŽ WEة ا;افdكHال²حلي بË يŽاL'ا qLفي الع
Æ rNفعلي  ل pال²ي ¼ي مل WسÝمح²و¹ا  املؤ q�

 v21 الØ03Ø2014 ¹وم sم <
 X% dO−A²لل WOلLŽ X9  12Ø04Ø2014

 dHح TOON²ب pلœË ©cOLلð qة لكd−ý ® ÊواMŽ
 WHم�²ل Ÿا½وا ”dGني لÝرbL²امل ·dÞ sم

 Íارœùا r�اDال ·dÞ sم tOłب²و  ö²Aال sم
 WOعL' q²2 حضورË WسÝؤLلل Íبوd²الË

ÆباءôاË  اNمôا
 Wمسابق XLE½  09Ø04Ø2014 ∫ ¹وم <
ðقافWO بني ²2لني öð sŽمbO املس²وÈ ال²ا½ي 

 Íبوd²الË Íارœôا r�اDا· الdý≈ X% Xال²الË
 Æباءôا Ë  اNمôا WOعLł sŽ q²2Ë WسÝؤLلل

 WافسMامل sم ŸوMب Wاملسابق Áb¼  زO9 b�Ë
 ·dÞ sم lDقMامل dOGال lO−A²الË ةœا)ا

Æs¹d{ا)ا
 W¹اž v19 الØ03Ø2014 sم <

Ëœ rOEMð -  11Ø04Ø2014رÍ في �dة القbم 
 qو” �بHMال V¹bNð  W{¹اdعار ® الý X%

 ÍbالË كارةýر بوbب œ²اÝôا dOÞاð sم © ”Ëالكؤ
اdý„ معt في ال²سöð dOOمbO املؤÝسW في 

 ‘ WلËاDال rOك% Ëا Vامللع qšاœ واءÝ rOال²حك
 V²س% WولDب  vلŽ   Íا الورb¼ في bL²Žا b�Ë

 sم œbŽ dا�ب vلŽ qB;ز ¼و اzاHالË jقMا الNOف
 WسÝاملؤ bOمöð sم ‚dا فNOف Èبارð b�Ë ‘ jقMال

 WÝ ”ة باملؤbłا�سام  املس²و¹ا  امل²وا q²9
®ا_Ëلv‘الثا½WO‘ ال²الËÆ©W²حضور Lłا¼dOHž dOة 

 WOŽو½ Wوا ا}افDŽا  s¹bالË WسÝاملؤ bOمöð sم
 qامل²واص lOA²بال WO{¹اdة الd¼اE²ال ÁbNل

 qšاœ WH¹dAال WافسMامل sا مŽو½ oلš ÍbالË
ÆW¹امل²بار ‚dHبي الŽô  بني Vامللع Wر�ع

> ¹وم ∫ 12Ø04Ø2014  �اÊ ²0ابW الOوم 
 XOح WO{¹اdالË WOة ال²قافd¼اE²ال ÁbNا(²امي ل
 bOمöð لبعض Wاصš WOقافð Wمسابق tOف XLO�ا

 ÷ËdŽË WHم�²ل bOýا ا½اN²لل�ð ‘ ‰Ëôا Èاملس²و
 WسÝي املؤÝرbL²م .bقð sم WOحdمس sم

 WOلLŽ اN²لð - ‘ املع²و�ي W¹œة ½اœ²اÝôا dOÞاðË
ðو“l¹ ا'واzز Žلv املH²و�ني في املسابقا  

 Íارœùا r�اDال ·dÞ sم WO{¹اdالË WOالثقاف
ÆباءùاË  اNا_م WOعLł ضاءŽ√ بعضË Íبوd²الË
 Wب¼ W²0اب WðاH²لôا Áb¼  d²بŽا WقOفي ا)ق
łاœ بNا اللÝ tبحا½Ž tلöð vمcO املؤÝسW في 
X�Ë مMاVÝ ل²عو÷ لrN الdHا⁄ ا)اصq في 

 X½فكا ‘ WŽاL'اب اd²ب W{¹اdالË Wم−ا‰ الثقاف
0ثابW اd²ÝاحW للŽ `¹Ëd²لË  rNOفاصq بني 
رðËني الd²بË WOال²لقني (لM¹œ oامكb¹bł WOة 

  bف²ول ‘ W¹b−ب qOB²قبا‰ ال²حÝفي ا rN¹bل
لrN¹b رžبW �بdOة في ≈$اÁb¼ Õ الE²ا¼dة  
 öا◊ الd�½ôاË sالسلو„ ا)سË ◊ضبا½ôبا

مËdA◊ في العqL ا'LعوË  ÍاL²¼ôام بامل−ا‰ 
 tLN¹ sم q� vارا  ≈لý≈ rNMر  مbصQالعام ‘ ف
 Áb¼ qمث rOEMð في dOšQð ÊËbبË dOكH²بال  dا_م

   ôاH²حôا Áb¼ Êبا rNM²بارا مŽا  اd¼اE²ال
0ثابW البbاW¹ مË ‘ WNł sمOثا‚ للسŽ dOلb¼ vا 

املMوا‰ مس²قبö مË Èdš√ WNł sباðô ÊكوÊ  ¼ي 
ÆÆةdOš_اË vلË_ا

> املراسل : حمجوب صبور بلحاج

تــوصــلــت »صـــــدى تــــاونــــات«  بــبــيــان 
صــــــادر عــــن الــــفــــرع اإلقـــلـــيـــمـــي لــلــمــركــز 
املـــــغـــــريب حلــــقــــوق اإلنــــــســــــان بــــتــــاونــــات 
؛اســتــنــكــاري وتــضــامــين مــع الــطــالــب إبــن 
(إقليم  غفساي  –دائـــرة  الــــوردزاغ  بلدة 

تاونات) املهدي اشحيطي هدا نصه :
ل��ل��م��رك��ز  اإلق��ل��ي��م��ي  ال���ف���رع  الزال 
امل��غ��رب��ي حل��ق��وق اإلن���س���ان ب��ت��اون��ات 
عملية  شديدين  وقلق  باندهاش  يتابع 
اعتقال املصالح االمنية الوالئية بفاس  
مواليد  )من  اشحيطي  املهدي  للطالب 
08/08/1993 بجماعة الوردزاغ بإقليم 
ت��اون��ات(؛ م��ن داخ���ل احل���رم اجلامعي 
يوم اجلمعة  فاس  املهراز مبدينة  ظهر 
28مارس 2014 وإيداعه السجن احمللي 

في انتظار محاكمته بعد األحداث التي 
عرفتها رحاب جامعة محمد بن عبد الله 
خاصة ما يسمى مبقاطعة اإلمتحانات.
التعسفية  االعتقال  عملية  اث��ر  وعلى 
اإلقليمي  الفرع  فان  هاته،  العشوائية 
ل��ل��م��رك��ز امل���غ���رب���ي حل���ق���وق اإلن���س���ان 

بتاونات يسجل ما يلي : 
وال��الم��ش��روط  املطلق  تضامنه   <
املعتقل  اشحيطي   املهدي  الطالب  مع 
املعتقلني  الطلبة  ك��اف��ة  وم��ع  وعائلته 

بفاس ؛
> اس��ت��ن��ك��اره ال��ش��دي��د االع��ت��ق��ال 
التعسفي الذي طال الطالب املعتقل في 

خرق سافر للقانون ؛
احمللي  السجن  إدارة  حتميله   <

النفسية  ال��س��الم��ة  م��س��ؤول��ي��ة  ب��ف��اس 
اشحيطي  امل��ه��دي  للطالب  واجلسدية 

وسالمة باقي الطلبة املعتقلني؛ 
الطالب  > مطالبته بإطالق سراح 
إسقاط  مع  ش��رط  أو  قيد  دون  املعتقل 

التهمة املفبركة امللفقة له ؛
جميع  س��راح  بإطالق  مطالبته   <
كرامتهم  ضمان  م��ع  املعتقلني  الطلبة 

وتوفير شروط احملاكمة العادلة لهم؛
امل��س��ؤول��ة  اجل��ه��ات  مطالبته    <
م��ح��ل��ي��ا ج��ه��وي��ا وم���رك���زي���ا ال��ت��ع��ام��ل 
للطلبة   العادلة  املطالب  مع  االيجابي 
بصفة عامة وطلبة إقليم تاونات بصفة 
التسويف  سياسة  إتباع  ب��دل  خاصة  

والترهيب . 

على إثر اعتقال الطالب ابن الوردزاغ  المهدي اشحيطي بفاس

الفرŸ اإل�ليمي للمركز ا*Gربي حلقو‚ اإلن�اÊ ب²اونات 
 tراحــÝ ‚طــالSب Vــ²قال ويطــالŽي�²نــكر اإل

فرع الجمعية المغربية لجقوق االنسان بتاونات يجدد هياكله
احمل���ل���ي  ال������ف������رع   جدد 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة امل���غ���رب���ي���ة حل��ق��وق 
االنسان بتاونات مكتبه احمللي، 
بانتخاب مكتب مسير جديد في 
اجلمع العام العادي املنعقد يوم 
30 م��ارس 2014 مبقر االحت��اد 
االقليمي لنقابات تاونات ، و ذلك 
بعد فترة من الفراغ والصراعات 
، عمل خاللها اجلسم احلقوقي 
للجمعية املغربية بتاونات على 
علقت  التي  الشوائب  كل  نفض 

به مؤخرا .
و بعد املناقشة و املصادقة 
على التقريرين االدبي و املالي و 
املنتهية  املسير  املكتب  استقالة 
للرئاسة  أشرفت جلنة   ، واليته 

على عملية انتخاب مكتب جديد 
يتكون من 15 عضوا و عضوة 
، ستوزع املهام بينهم في وقت 

الحق.
النساء: فاطمة  ف��ئ��ة  ع���ن 
بركة- العلمي-حنان  الصيدي 
امل��اك��ري-جن��الء حيجي- م��رمي 

منال الكوني.
ع����ن ف���ئ���ة ال���ش���ب���اب:ع���ب���د 
عمران-مصطفى  اي��ت  احلكيم 

برحيلة-أسامة القط
ب����اق����ي األع���ض���اء:م���ح���م���د 
اوق��ري-م��راد  الهاشمي-محمد 
امل��ن��ص��وري-م��ح��م��د ال��ص��دي��ق 
اب��خ��ار-س��ع��ي��د ب��وزي��ان-جن��ي��ب 

السطي-رشيد لبوكوري.

لثاني مرة بموالي بوشتى
تFاونية الن−اÕ 0وôي بوv²ý ت�لد الcكرى ال�نوية لليوÂ الFا*ي للمر√ة 

في  السبق  لها قصب  كان  أن  بعد 
االحتفال به يوم 08 مارس 2013 ألول 
النجاح  تعاونية  باملنطقة؛خلدت  م��رة 
بدوار  العسل  وتسويق  النحل  لتربية 
العاملي  باليوم  بوشتى  م��والي   � أزور 

للمرأة لسنة 2014 للمرة الثانية. 
 21 ي��وم  تأسست  التي  التعاونية 
منسية  ع��زالء  قرية  ف��ي   2012 شتنبر 
في ظروف اجتماعية وثقافية صعبة ، 
برأسمال مادي قدر ب 10000 درهما ، 
.تشق  كبير  وطموح  معنوي  ورأسمال 
 ... وتباث  بعزم  التنمية  نحو  طريقها 
نساء ، شابات درسن في برنامج محو 
تعاونية  أسسن  ثم  الوظيفية   األمية 

فالحية.
ك��ك��ل ن��س��اء ال��ع��ال��م ل��ب��ني ال��ن��داء ، 
العيد  بهذا  ق��روي  ع��رس  في  واحتفلن 
كل  به  االحتفال  على  العالم  دأب  الذي 
أول مؤتر  عقد  ،  مند  م��ارس   8 ي��وم 
العاملي  الدميقراطي  النسائي  إلحت��اد 

في باريس سنة 1945
العاملي  باليوم  االح��ت��ف��ال   تزامن 
ل���ل���م���رأة م���ع ع��ق��د ت��ع��اون��ي��ة ال��ن��ج��اح 
ابتدأ  ال��ذي   ، ال��ع��ام  السنوي  جلمعها 
بحضور  صباحا  التاسعة  الساعة  مع 
قيادة  ،وقائد  العمومية  السلطة  ممثل 
فيما تخلف عن   ، فشتالة  بني سنوس 
عن  خارجة  ألسباب  مدعوين  احلضور 

إرادتهم.

اس���ت���ه���ل���ت رئ���ي���س���ة ال��ت��ع��اون��ي��ة 
لكل  العيد  مبباركة  االفتتاحية  كلمتها 
.والترحيب  واملتعاونات  احل��اض��رات 
بالضيوف؛ ثم تاله قراءة التقرير األدبي 
من إلقاء الكاتبة العامة ، وبعد التقرير 
للمداخل  جردا  فيه  أعطني  الذي  املالي 
تشكيل  إل���ى  خلصن  ث��م  وامل��ص��اري��ف 
تصويت  بعد  للتعاونية  جديد  مكتب 

عادل ، جاء على الشكل التالي :  :
> الرئيسة : خديجة الكمية 
>  نائبتها : سمية الشبيلي

>  الكاتبة : زينب الكمية 
>  نائبتها :بديعة الشدا
> األمينة : سلوى قريد 

>  نائبتها : حورية قريد 
ف���ي���م���ا ان�����ض�����وت حت�����ت ل�����واء 
التعاونية مستشارات و ومتعاونات 

ومنخرطات ... 
ك��م��ا أع���ط���ى ق���ائ���د ق���ي���ادة بني 
سنوس فشتالة انطباعه الراقي عن 
تعاونية  إي��اه��ا  معتبرا  التعاونية 
ن��س��ائ��ي��ة من��وذج��ي��ة ف���ي امل��ن��ط��ق��ة ، 
وأبان عن رغبته في مد يد املساعدة 

والعون واملواكبة الدائمة لها .
وخلصن إلى : 

بقعة  اق��ت��ن��اء  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   º
أرضية لضمان مقر دائم للتعاونية 

باعتبارها  التسويق  مشكلة   º
عائقا أمام سير التعاونية  

º ال��ع��م��ل ع��ل��ى ض��م��ان س��ي��ارة 
لنقل مستلزمات التعاونية. 

االحتفال  انطلق  الظهيرة  وبعد 
 ، ل��ل��م��رأة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  الفعلي  
 ، البلدة  نساء  بني  حميمي  جو  في 
تخللته قراءة شعرية وزجلية لطلبة 
املتعاونات  وال��ن��س��اء   ، ال��ق��ري��ة  م��ن 
ال���ل���وات���ي ب���دوره���ن ق��دم��ن ق��ص��ائ��د 
أنها  إلى  بسيطة  ومسرحية  زجلية 
معاناة  ع��ن  تفصح  رسائل   حتمل 

املرأة القروي.

وف�����ي خ���ت���ام االح����ت����ف����ال ت��ت 
مشاهدة سيناريو من إعداد وتوظيب 
الدكتورة منى بوعرفة ، والذي يبني 
ب��ع��م��ق م��أس��اة امل����رأة ال��ق��روي��ة في 
وامل��ت��واري  املنسي  العميق  املغرب 
التي  امل��رأة  : تلك  عن أع�ني اإلع��الم 
حتمل احلطب على ظهرها كالدواب. 
املرأة التي تقطع املسافات الطويلة 
م��ن أج��ل احل��ص��ول على ل��ت��رات من 

املاء ...
> املراسل /نصر الدين شردال
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 ملف العدد
<  اعداد: محمد العبادي

  يعترب سكان منطقة بين زروال زراعة »الكيف« األفق األمثل واملورد الفعال الذي ميكن من التغلب على ضغوط احلياة القاسية. 
وقد شكلت هذه الزراعة اليوم مصدرا أساسيا للعيش لفئات عريضة من السكان، ومل يعد هلم بديل سوى التشبت هبذا الرهان الذي 

سيعطي للمنطقة ديناميكية جديدة وقوة لتحريك دواليب اقتصادها املحلي. 
إىل عهد ليس ببعيد، خالل الثمانينات، كانت معظم مساجد قبيلة بين زروال قبلة لتحفيظ القرآن الكرمي. وحسب عدة شهادات 

ة« يفدون عليها من مناطق  كان املسجد الواحد كمسجد تازغدرة أو مسجد البيبان وتاورطة يضم أكثر من مائة طالب »املحاْضريَّ
الريف واحلياينة واشراَكة وغريها. إال أهنا مل تعد تستقبل يف أحسن األحوال 20 طالبا. كما أن معظم أئمة مساجد فاس 

واحلياينة واشراكة باخلصوص، هم من قبيلة بين زروال.

الزرواليون من حفظة للقرآن 
الى مزارعين للكيف
»صدى تاونات« ترصد نزاعات اجتماعية عنيفة

فككت األسر والدوار والقبيلة وزرعت الرعب والحقد والعداوة
ال سلطة تعلو فوق سلطة املال واالبتزاز واحلكرة

احميدو البدوي: قصة ترهيب واقعية لفالح بدوار احجر بيوض

توسعا  النبتة  هذه  انتشار  عرف 
كانت  ف��إذا   .1995 منذ  سريعا  مجاليا 
زراعة »الكيف« أخذت في االنتشار إلى 
باملجال  ودكة  بجبل  السنة  هذه  حدود 
احمل����اذي ل��ك��ت��ام��ة ول��ل��ش��اون )امل��ش��اع، 
َسْرغينة،  أف���وزار،  ��ارت،  َت��ُزكَّ َتْسنيت، 
الَعْدوة، وإيْساَلن…(، فهي اآلن تتد إلى 
كل جماعات بني زروال )ودكة، الرتبة، 

سيدي احلاج محمد، 
ال��ب��ي��ب��ان، ت���ب���ودة، 
ت���اف���ران���ت، س��ي��دي 
زروال،  بني  يحيى 
بني كيسان ، سيدي 

تيمزكانة،  امل��خ��ف��ي، 
س��ي��دي احل���اج محمد 

ث���م ك�����الز( وإل�����ى بعض 

جماعات دائرة تاونات 
)خ���الل���ف���ة، ال����زري����زر، 
بني  فناسة،  بوهودة، 
ول��ي��د، ط��ه��ر ال��س��وق، 
ف��ن��اس��ة ب���اب احل��ي��ط، 
بني وجن��ل ت��اف��راوت(. 
نسبة  كانت  إذا  أنه  غير 
األس��������ر ال����ت����ي ت��ت��ع��اط��ى 

و95   50 بني  تتراوح  »الكيف«  لزراعة 
% ب��اجل��م��اع��ات األول����ى ف��ه��ي ت��ت��راوح 
األخ��رى.  باجلماعات   % و50   20 ب��ني 
ال��ع��زل��ة  ازدادت  ف��ك��ل��م��ا  ع���ام  وب��ش��ك��ل 
اجلغرافية لتجمع سكاني معني نتيجة 
حظوظ  تزايدت  املعبدة،  الطرق  غياب 
االستغاللية  في  الهندي  القنب  إدم��اج 
الزراعية  خصوصا على امتداد األودية  

ورغم  أوالي(.  ْسليح،  املشاع،  ار،  )لْبِحيَّ
إتالف  على  للسلطات  املستمر  اإلق��دام 
محاصيل ِكيف االستغالليات التي جتد 
»ضريبة  تدفع  ال  التي  أو  سبيال  إليها 
الرشوة« ) دواوير كيسان احملادية لسد 
الوحدة، دوار الريحانة والرتبة-بوردود 
السنوية  االعتقاالت  ورغ��م  ب��ال��زري��زر(، 
السنوات  خ��الل  ت��ت  ال��ت��ي  للفالحني 
املاضية )خالل سنة 2001 مت اعتقال 60 
مزارعا بدائرة غفساي(، يعتبر السكان 
هذا االختيار نهائيا وال محيد عنه«ولو 
يقول  واح��دة«،ك��م��ا  ِرج��ل  على  تركوهم 
باخلارج  املتقاعدين  ال��ْزَرْي��ْزِرّي��ني  أح��د 

يتجاوز دخله الشهري 15000 درهم .
وم��ن خ��الل ه��ذه ال��ش��ه��ادة يتبني 
ال  »الكيف«  لزراعة  السريع  االمتداد  أن 
يجد تفسيره فقط في تفشي الفقر وفي 
وصلت  التي  العيش  ظ��روف  »خ��ط��ورة 
لتراجع  نتيجة  م��رض��ي��ة«  غ��ي��ر  درج���ة 
مردودية األرض وانسداد أفق الهجرة، 
وإمنا كذلك نتيجة لألرباح املهمة التي 
يجنيها الفالح عند آخر موسم فالحي 
والتي أصبحت تسترعي انتباه املزارع 
املتقاعد  واملهاجر  املتقاعد  واجل��ن��دي 
وال��ط��ال��ب امل��ج��از ال��ع��اط��ل. ف����إذا ك��ان 
على  ُي��در  احلبوب  من  الواحد  الهكتار 
)تسع  دره��م   27.000 حوالي  صاحبه 
ق/هكتار(، فإن هكتار كيف قد يدر عليه 
ما بني 25.000   و80.000 درهم: يقدر 
»الكيف«  م��ن  ال��واح��د  ال��ك��ل��وغ��رام  ثمن 
اخل��ام ما بني 400 و750 دره��م حسب 
اجل����ودة. وأم���ا ث��م��ن »ال��ك��ي��ف« احمل��ول 
دره���م  و5000   3000 ب���ني  ف��ي��ت��راوح 
من  واحد  قنطار  وحتويل  للكيلوغرام. 
من  كيلوغرامني  يعطي  اخلام  »الكيف« 

»احلشيش«. 
النبتة  هذه  ساهمت  إذا  أنه  غير 
في حتسني ظروف عيش الريفيني وفي 
إخراج الكثير منهم من دائرة الفقر، فإن 
عنها  الناجتة  وال��ت��ح��والت  تأثيراتها 
ليست دائما إيجابية إن على املستوى 

املجالي أو االجتماعي.

ف العدد
مل

سامهت هذه 
النبتة يف حتسني 

ظروف عيش 
الريفيني ويف 
إخراج الكثري 
منهم من دائرة 

الفقر

عرف انتشار 
هذه النبتة 

توسعا جماليا 
سريعا منذ 

1995



7عدد 268 > من 15 إلى 30 أبريل 2014

الزراعة المعيشية في طريق االنقراض
التربة بدورها تتكيف مع الكيف وال تصلح لغيره

أدى إدماج »الكيف«، خاصة في 
زروال،  بني  لقبيلة  الشمالية  اجلهة 
إل��ى ت��راج��ع واض���ح ل��زراع��ة القمح، 
تتوفر  االستغاللية  أصبحت  حيث 
هما  زراعيني  منتوجني  على  أساسا 
»ال��ك��ي��ف« وال��ش��ع��ي��ر. وأم�����ا  زراع���ة 
تقتصر سوى على  تعد  فلم  القطاني 
بالسكن  احمليطة  القزمية  امل��ش��ارات 
ْم���ن���ة«.  ب«ال���ّدْ محليا  ت��دع��ى  وال��ت��ي 
وم���ن خ���الل ب��ع��ض امل��ع��ط��ي��ات التي 
بني  ق��ي��ادة  مقر  م��ن  عليها  حصلنا 
املخصصة  املساحة  أن  تبني  زروال 
لزراعة احلبوب تتراجع ، بني املوسم 
و2000-2002،    96-1997 الفالحي 

بأكثر من 4000 هكتار سنويا. 
وم�����ا ي��ع��ك��س األه���م���ي���ة ال��ت��ي 
أصبحت حتظى بها هذه النبتة كون 
الفالح أصبح يستغل، لهذا الغرض، 
قويا،  انحدارا  تعرف  التي  األراض��ي 
للسفوح  بالنسبة  ال��ش��أن  ه��و  ك��م��ا 
ِتْلْغران )جماعة  املشرفة على دواوير 
وأف���وزار  والسنتية  املخفي(  سيدي 
)جماعة ودكة(. بل إن األراضي التي 
تسمى  والتي  للراحة  تخضع  كانت 
����ة«،  ع��ن��د ال���ف���الح ال���ودك���ي ب«اجل����امَّ

اختفت بشكل نهائي. 
وقد واكب هذا التحول في نوع 
امل�����زروع حت���ول آخ���ر ع��ل��ى مستوى 
أدت  فقد   العقاريني.  والنظام  البنية 
ع���ودة االه��ت��م��ام ب����األرض م��ن ط��رف 
إلى هجرة  من جهة،  الشابة،  الفئات 
ملهنة  املزاولني  للغفساويني  معاكسة 
أخ��رى  مهن  أو  التقليدية  اخل��ي��اط��ة 

ب���ال���دار ال��ب��ي��ض��اء وف����اس وال���رب���اط 
والقنيطرة إلى أرياف غفساي. وأدت 
م��ن جهة أخ���رى، إل��ى ت��زاي��د ارت��ف��اع 
ر هنا فقط  الضغط على األرض. ونذكِّ
من االستغالليات الزراعية  أن 83 % 
وقد  هكتارات.   5 عن  مساحتها  تقل 

ترتب عن كل هذا ما يلي:
-جت�������زيء امل���ش���ه���د ال����زراع����ي 
تقل  ق��د  مجهرية  اس��ت��غ��الل��ي��ات  إل���ى 
 0.10 عن  ح��االت  ع��دة  في  مساحتها 

هكتار )َخّدام(؛
-ارتفاع القيمة الكرائية لألرض 
بداية  عند  للهكتار  دره���م   500 م��ن 
التسعينات إلى ما بني 3000 و 000 
الكتاميون  ويعتبر  حاليا.  دره��م   10
شراء  عملية  في  الرئيسيون  ال��رواد 
األراضي مبنطقة غفساي. فقد الحظنا 
بأن هؤالء قاموا بشراء حوالي 30 % 
احملاذية  السنتية  دوار  أراض��ي  من 
تستغل  التي  األراض��ي  وهي  للغابة، 

لزراعة »الكيف« ال لغيره. 
-اك���ت���س���اح زراع�������ة »ال���ك���ي���ف« 
حالة  ففي  واس��ع��ة:  غابوية  مل��ج��االت 
الزحف  يتم  صارمة  غابوية  مراقبة 
ع��ل��ى ال��غ��اب��ة ب��ش��ك��ل ت��دري��ج��ي وال 
م��رور  بعد  إال  املجتثة،  البقع  تظهر 
خمس سنوات وأكثر، كما هو الشأن 
ل���دوار  ال��غ��اب��وي  ل��ل��م��ج��ال  بالنسبة 
تافرانت.  بجماعة  وت���ازرن  السقيفة 
وأما في اجلهة الشمالية لبني زروال 
تتم  م��ا  غالبا  االج��ت��ث��اث  عملية  ف��إن 
فعلى  جماعي.  وبشكل  واح��دة  دفعة 
سبيل املثال، وصل عدد البقع املجتثة 

ب��امل��ج��ال ال��غ��اب��وي ل�����دواري امل��ش��اع 
بجماعة  وَت����ْوْرط����ة  ودك����ة  ب��ج��م��اع��ة 
ميكن  بقعة   40 إل��ى  املخفي  س��ي��دي 
تقدير مساحتها ب300 هكتار. كذلك 
أراض  بفتح  ملشاع  دوار  سكان  ق��ام 
زراعية جديدة على حساب األراضي 
السفلي«  ب«َك��اي��و  املسماة  الغابوية 
عن  تفصله   1995 قبل  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

دوار تاْوْرطة .
أراض��ي  على  االس��ت��ي��الء  -أدى 
ه��ك��ت��ار   1600 -ح����وال����ي  اجل���م���وع 
بجماعة ودكة-بشكل نهائي وتوسيع 
زراعة القنب الهندي على حسابها إلى 
تقلص أو اندثار األراضي املخصصة 
وال���ت���ي تسمى  اجل���م���اع���ي  ل��ل��رع��ي 
ذلك عزل  ب«الّشْهدة«. وترتب عن كل 
أو  الزرائب واإلسطبالت  في  املاشية 
داخل  اجلائر  )املعز(  الرعي  ممارسة 
الغابة. ويكون هذا النوع من الضغط 
ع��ل��ى ال��غ��اب��ة أك��ث��ر خ��ط��ورة ببعض 
املتميزة بامتالكها ألعداد  التجمعات 
كبيرة من رƒوس املاشية خاصة املعز 
والغنم. فإذا كان عدد األغنام واملاعز 
يتراوح بني 30 و40 رأسا في دواوير 
تابودة وودكة، فإنه يصل في املتوسط 
إلى 115 رأس لكل أسرة بدوار تاينزة، 

كلها ترعى داخل الغابة.
-زراعة تفقر التربة:  لوحظ أن 
لثالث  ب«الكيف«  ت��زرع  التي  األرض 
لذلك.  إال  تصلح  ال  متتالية  سنوات 
وي��ع��ب��ر ال��س��ك��ان ع���ن ذل���ك ف���ي ك��ون 
أي  وترفض  مدمنة  أصبحت  األرض 

مزروع غير »الكيف«.

©ÊباOا‰ ®البËي “رMام لبŽ dEMم

رغم التحسن النسبي لمستوى العيش 
الساكنة تخضع لتبعية غذائية 
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  Æةœاb(ا

ظهور نزاعات اجتماعية عنيفة فككت األسر والدوار والقبيلة وزرعت الرعب والحقد والعداوة 
والتكافل  ال��ت��Pزر  م��ن  أش��ك��ال  ع��دة  كانت  إذا 
القيم  وتأصل  خ  وبترسُّ بالفقر  ترتبط  االجتماعيني 
الدينية عند املجتمع اجلْبلي، فإن تدفق األموال هدد 
إلى حد كبير هذه اله�ُوية. وفي دراسة للدكتور حسن 
ضايض ملجتمع بني زروال تبني ان التPكل التدريجي 
الذي عرفته  التحول  أو  التقليدية  التكافل  لعالقات 
تضامن  أش��ك��ال  لصالح  التضامن  أش��ك��ال  بعض 
السريع  االنتشار  أدى  املثال،  سبيل  فعلى  أخ��رى. 
لألموال  تدفق  من  ذلك  يرافق  وما  »الكيف«  لزراعة 
إلى التراجع الواضح لتلك األشكال املرتبطة بالعمل 
ت��وازة( الذي أصبح أكثر من  الفالحي )التويزة أو 
لم  أخ��رى،  أي وقت مضى، عمال مأجورا. وبعبارة 
»الكيف«  الفالح في جمع محصوله من  يعد يعتمد 
ما  مقابل  أي  إطعامها  مقابل  مجانية  على سواعد 
كان يسمى محليا العمل ب«اخلبزة« أو ب«البطن«، 
وإمنا على اليد العاملة األجيرة غير احمللية شْرَكية 
أحد  يتمكن   ال  وذلك حتى  ة بشكل خاص.  اِنيَّ وحيَّ
من سكان الدوار من تقييم محصوله. وهذا يدل على 
ينزع نحو  ال��زراع��ة مجتمع  ه��ذه  أن��ه سيترتب عن 
االنفرادية وتصبح فيه العالقات مادية أكثر فأكثر. 

وم���ن ب��ني م��ظ��اه��ر ال��ت��ح��والت االج��ت��م��اع��ي��ة 
اجلديدة املرتبطة ب«الكيف« بجبل ودكة جند دفع 
»شرط« الفقيه مما أصبحت تنتجه األرض أي على 
بقعة  له  تخصص   أو  »الكيف«،  من  حزمات  شكل 
السكان  أن  كذلك  بينها  وم��ن  ِكيفًا.  ت��زرع  أرضية 
يعوضون ِكيفًا الفالح الذي يتعرض محصوله من 
هذه الزراعة للحريق. وأما إذا سجن أحد الفالحني 
بسبب هذه النبتة احملظورة، فإن السكان يقومون 

بدفع ضمانة مالية مقابل إطالق سراحه.
وم����ن ب���ني ه����ذه امل��ظ��اه��ر ك���ذل���ك االن��ب��ع��اث 
خاصة  االحتفال  في  التقليدية  للمظاهر  اجلديد 
اجلبلية،  )الطقطوقة  احمللية  الفولكلورات  منها 

الْتُبوريدة( وتعدد األعراس. 
إلى  تؤدي  قد  التي  التحوالت  أن أخطر  غير 
تقويض املجتمع الريفي مبجال غفساي هي التي 
فإذا  النزاعات على األرض واملاء والغابة.  تولدها 
قبل  واالجتماعية  االقتصادية  األرض  قيمة  كانت 
نبتة  إدم���اج  بعد  فهي  ضعيفة،  التسعينات  عقد 
»الكيف«  أصبحت غير ذلك. وال شك أن هذه القيمة 
عدة  اآلن  أحيت  التي  هي  ل��ألرض  أصبحت  التي 

 15 م��ن  أك��ث��ر  إل��ى  ي��ع��ود بعضها  ن��زاع��ات عقارية 
سنة خلت. وهي النزاعات التي حتولت من قضايا 
جنحية إلى قضايا جنائية )القتل( والتهديد بالقتل 
دواوي��ر منها بوطحال  والسرقة واحلكرة في عدة 
وتابودة  وتيلغران  وامل��ش��اع  وت��ازي��ارت  وبوبريح 

والسنتية وشهريرة والرتبة.
التقليدي- االج��ت��م��اع��ي  ال��ن��ظ��ام  تفكك   ̈
مراقبة  ف��ي  يتحكم  يعد  ل��م  م��ث��ال-ال��ذي  اجل��م��اع��ة 
العالقات االجتماعية وما يترتب عنها من نزاعات 
أن  على  ق���ادرا  يعد  ل��م  أن��ه  أي  سوسيومجالية. 
وتتجلى  به  اخلاصة  والتحوالت  التغيرات  يدير 
ل��م تعد  ك��ون اجلماعة  ف��ي  ه��ذه احلقيقة واض��ح��ة 
قادرة على حل النزاعات البسيطة كالسب والشتم 
واإلهانة. فإذا كانت هذه النزاعات تعرض من قبل 
جماعة  أو  »الشريف«  أو  اجلماعي  القاضي  على 
اإلداري��ة.  السلطات  على  تعرض  اآلن  فهي  ال��دوار 
ويعني كل هذا أننا منر من مجتمع تخضع بنياته 
عالقات  تخضع  مجتمع  إل��ى  داخ��ل��ي  تنظيم  إل��ى 
أفراده إلى نظام محتوÌ وشامل من خالل مؤسساته 

اإلدارية املختلفة.

من  التقليدية  املؤسسات  إف��راغ  يؤكد  ومم��ا 
من أرباب األسر  الذين لهم   %  69 محتواها كون 
تتعلق  أو  أسرية  كانت  ولو  اآلخرين،  مع  نزاعات 
باجلوار، يلتجئون إلى السلطة لفكها عوض عرضها، 
مثال، على مقدم أو شيخ الدوار. ويجد هذا التحول 
تفسيره، من جهة، في التوغل شبه التام للمؤسسات 
القبيلة  مؤسسات  على حساب  العصرية  اإلداري��ة 
احلقيقية  العائلية  العالقات  على  املبنية  التقليدية 
االجتماعية  املجموعات  حلمة  على  حتافظ  التي 
بالوسط الريفي التقليدي، إذ لم تعد كل فخذة تتمثل 
ب«شيخ« واحد وكل دوار ب«مقدم« واحد أو«جاري« 
وإمن���ا »م��ق��دم« واح���د على ع��دة دواوي����ر و«ش��ي��خ« 
واحد على عدة »مقدمني«. وأصبح دور هذا أو ذاك 
ينحصر في تثيل السلطة وليس السكان، فلم تعد 
أفراد  أصبح  بل  النزاعات،  تتدخل حلل  »اجلماعة« 
على  الترهيب واحلكرة  أحيانا ميارسون  »ال��دوار« 
أحد أفراده وأمام صمت  كل من«اجلماعة التقليدية« 
واجلماعة واالدارة العصرية وهو ما يظهر جليا في 
قضية املواطن احميدو البدوي بدوار احجر بويض 

تتمة ص 10باوالد صالح. 



81212عدد 268 > من 15 إلى 30 أبريل 2014

احتفاال بذكراها 20 من ميالدها
جريدة "صدى تاونات" تقيم حفال تكرمييا إلدريس اليزمي وكمال حللو 

ولطيـفة اطريـشة يومـي9و10 مـاي 2014 ببني وليد وتـاونات 
اح����ت����ف����اال ب���ذك���راه���ا 
العشرين)20( من الصدور 
ال��ت��ق��ل��ي��د  إط�������ار  ، وف�����ي 
ال���س���ن���وي ال�������ذي دأب����ت 
 « تاونات  صدى   « جريدة 
منذ  نهجه  على  اجلهوية 
م��ارس  ف��احت  ف��ي  ميالدها 
اجل���ري���دة  ت��ن��ظ��م   ،1994
ب����ه����ذه امل���ن���اس���ب���ة ل���ق���اء 
مفتوحا مع األستاذ كمال 

حللو الرئيس املدير العام 
ونائب  إم.إف.إم.  إلذاع���ة 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س 
األومل��ب��ي��ة ،ح����ول ال��وض��ع 
اإلع�����الم�����ي وال���ري���اض���ي  
سينظم  ب��ب��الدن��ا،وب��ع��ده 
الدكتورة  مع  مفتوح  لقاء 
)تنحدر  اط��ري��ش��ة  لطيفة 
/عميدة  تاونات  إقليم  من 
كلية الطب بالدارالبيضاء 

وك���ات���ب���ة ع���ام���ة ل������وزارة 
سابقا(؛  العالي  التعليم 
لهما  تكرميي  حفل  يعقبه 
وذل������ك  ي����وم اجل��م��ع��ة 9 
الساعة  على  م����اي2014  
م��س��اء  بقاعة  اخل��ام��س��ة 
اإلجتماعات ببني وليد.      
ال�������ي�������وم  وف��������������ي   
امل���وال���ي،س���ت���ق���ي���م«ص���دى 
ت������اون������ات« ك�������ذل���ك ل��ق��اء 

ت��واص��ل��ي��ا م���ع األس���ت���اذ 
ادري�����س ال��ي��زم��ي رئ��ي��س 
حلقوق  الوطني  املجلس 
اإلن����س����ان)اب����ن اإلق��ل��ي��م( 
ح���ول ال��وض��ع احل��ق��وق��ي 
حفل  سيعقبه  باملغرب؛و 
ت��ك��رمي��ي ل���ه وذل�����ك  ي��وم 
ال��س��ب��ت  10 م����اي2014  
ع��ل��ى ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة 
صباحا، بقاعة مسرح دار 
»الوحدة« مبدينة  الشباب 

تاونات.
وف��ي نفس ال��ي��وم أي 
ال��س��ب��ت 10 م���اي م��س��اء، 
س���ت���ن���ظ���م س����ه����رة ف��ن��ي��ة 
مب��ش��ارك��ة ال��ف��ن��ان حلسن 
ال����ع����روس����ي  وال���ف���ن���ان���ة 
شامة الزاز والفنان عبدو 
ال��وزان��ي وال��ف��ن��ان هشام 
اإلدريسي؛تتخللها  فوزي 
وزجلية  شعرية  ق����راءات 
م������ع  اس����ت����ع����راض ل��ف��ن 
الفلكلور احمللي ؛سيعقبها 
ح��ف��ل ت��ك��رمي��ي ل��ك��ات��ب��ني 
ب«صدى  عمال  وشاعرين 
ت��اون��ات«وه��م��ا ذ.م��ح��م��د 
اجلاي  وذ.محمد  خرقوق 
ثقافية  وج���وه  ،ب��ح��ض��ور 

وطنية  إعالمية  و 
وذلك  ومحلية 

على الساعة 
ال��س��ادس��ة 
م������س������اء 
ب����ف����ن����دق 
نيويورك 
ب��ت��اون��ات 
ال��س��ف��ل��ى 

مب�����دي�����ن�����ة 
تاونات.

ه������ذا      
وق���د س��ب��ق ل��ل��ج��ري��دة ان 

استضافت وجوها إعالمية 
وري����اض����ي����ة وس��ي��اس��ي��ة 
وطنية  وث��ق��اف��ي��ة  وف��ن��ي��ة 
مناسبات  ف��ي  وم��ح��ل��ي��ة  
س��اب��ق��ة ك��م��ج��م��وع��ة جيل 
جياللة ود.املهدي املنجرة 
ود.ح���س���ن جن��م��ي)رئ��ي��س 
احت�������اد ك����ت����اب امل���غ���رب 
س��اب��ق��ا( وال��ف��ن��ان ص��الح 
ال��ط��وي��ل وامل����ؤرخ د.زك��ي 
م��ب��ارك وال��ك��ات��ب د.ع��ل��ي 
االدري����س����ي وال��ص��ح��اف��ي 
خالد اجلامعي والصحافي 
أح���م���د إف�������زارن وذ.ع���ب���د 
ود.ع��ب��د  ال��رم��ان��ي  العزيز 
والكاتب  ال��غ��ازي  السالم 
احلميد  ذ.ع��ب��د  واحمل��ل��ل 

العوني واملؤرخ د.العربي 
اك���ن���ي���ن���ح وذ.م���ص���ط���ف���ى 
ال���ع���ل���وي م���دي���ر ج���ري���دة 
»األس�����ب�����وع ال��ص��ح��ف��ي« 
احلر  نسيمة  واإلع��الم��ي��ة 
وال���ص���ح���اف���ي ال��ري��اض��ي 
ذ.احل������س������ني احل���ي���ان���ي 
الغزاوي  زهور  واإلذاعية 
وال����ك����اري����ك����ات����وري����س����ت 
ذ.العربي الصبان واملدرب 
ال���وط���ن���ي ب�����ادو ال���زاك���ي 
احلسني  محمد  وال��ف��ن��ان 
ال����س����الوي وال��ص��ح��اف��ي 
ق��اس��م ال��ك��ن��ون��ي وال��ف��ن��ان 
التشكيلي محمد البوكيلي 
وال���س���ي���ن���م���ائ���ي ش��ف��ي��ق 
وال��ك��وم��ي��دي��ن  السحيمي 
وعبد  ال��ب��وش��ان��ي  ح��س��ن 
اخلالق فهيد واملمثل عبد 
الكبير حزيران ،والكاتب د. 
سدجاري،واإلعالمي  علي 
سيدي  وذ.  ب��اه��ي  محمد 
د.  .و  امل����ام����ون����ي  ع���ل���ي 
ي��ام��ن��ة ف��اط��م��ي)أس��ت��اذة 
ومحامية  بوجدة  جامعية 
احملامني  هيئة  في  سابقا 
بباريس( ود. عبد الرحيم 
ذ  أستا فكاهي)
وفاعل  جامعي 
ح������ق������وق������ي( 
وذ.ع���������م���������ر 
ف���������ارس���������ي 
)م���������ح���������ام 
في  وباحث 
األخ������ط������اء 
ال���ط���ب���ي���ة(؛ 
أح��م��د  وذ. 
املرزوقي )إبن 
معتقل  اإلقليم؛ 
س���ي���اس���ي س���اب���ق 
»الزنزانة  كتاب  وصاحب 
وذ.ال��ع��ي��اش��ي   )« رق����م10 
املسعودي )أستاذ جامعي 
سابق(والفنان  وبرملاني 
التشكيلي بوشتى احلياني 
)ف��ن��ان ع��امل��ي م��ن��ح��در من 
محمد  ت��اون��ات(وذ.  إقليم 
البوعناني )إعالمي وشاعر 
في  إذاع��ي وخبير  ومنتج 
البحري( وذ. عبد  اإلع��الم 
ال��ك��رمي اح��م��ي��دوش )عالم 
تاونات؛عضو  إقليم  ؛إب��ن 
وصاحب  العلمي  املجلس 
م���ؤل���ف«ال���ن���س���م���ات ف��ي 
ت��راج��م ع��ل��م��اء وص��ل��ح��اء 

إقليم تاونات«(.
الدعوة عامة

سبق للجريدة ان 
استضافت وجوها 
إعالمية ورياضية 

وسياسية وفنية 
وثقافية وطنية 

وحملية  يف مناسبات 
سابقة

لطيـفة اطريـشة كمال حللوإدريس اليزمي
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مختصرات

جاللة امللك  يصلي خلف 
سلفي من إقليم تاونات 
كان حمكوما ب30 سنة

في سابقة من نوعها، أّم محمد الفيزازي 
أحد الوجوه السلفية البارزة باملغرب 

يوم28/3/2014، صالة اجلمعة، مبسجد طارق 
بن زياد، مبدينة طنجة  بحضور جاللة امللك محمد 

السادس. وخطب الشيخ السلفي الذي قضى 
تسع سنوات في السجن بسبب مواقفه الدينية 
السابقة،  أمام امللك، وفي النفس املسجد الذي 

يخطب فيه عادة. 
 وتأتي إمامة الفيزازي للملك في الصالة بعد 

أسبوع من طلبه لها عبر صفحته في الفيسبوك 
التي نشر فيها «هل سأصلي بامللك محمد 

السادس إن شاء الله؟».
واستهل اخلطيب، محمد الفزازي، خطبة اجلمعة 

بقول الله عز وجل « إليالف قريش إيالفهم رحلة 
الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي 

أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف»، مبرزا أن 
احلق سبحانه في هذه السورة القصيرة املبنى، 

العظيمة املعنى، يذكر قريشا وهم قبيلة النبي 
صلى الله عليه وسلم، مبا مهده لهم سبحانه من 
أسباب الطمأنينة واالستقرار، ومبا جلبه لهم من 

احتياجهم إلى الطعام والشراب، وأرشدهم إليه من 
اتخاذ ما ميهد لذلك من األسباب. 

 وجتدر اإلشارة إلى أن الفيزازي هو أحد الوجوه 
التي مت اإلفراج عنها خالل العفو امللكي قبيل 

احلراك املغربي من مواليد مرنيسة بإقليم تاونات 
؛متزوج من 4 نساء أخرهن من جنسية فلسطينية، 

حيث كان معتقال في امللف املعروف ب»معتقلي 
السلفية» ب30سنة، على خلفية األحداث اإلرهابية 

التي هزت مدينة الدار البيضاء في عام 2003؛ 
قضى منها 9 سنوات قبل أن يحصل على عفو 

ملكي سنة 2011 من قبل امللك محمد السادس.

ألول مرة: وزيرة الصناعة 
التقليدية تقوم بزيارة  

إلقليم تاونات
واجلريدة ماثلة 
للطبع علمنا أن 
السيدة فاطمة 
مروان وزيرة 

الصناعة 
التقليدية واالقتصاد 

االجتماعي 
والتضامني قامت 

يوم االثنني 14 
ابريل 2014 بزيارة 

ميدانية  إلى دوار 
كدارة  الكائن 

بجماعة يني سنوس 
بدائرة القرية وأعطت انطالقة التكوين عبر 

الوحدة املتنقلة حلرفة الفخار واخلزف. كما قامت 
أيضا وفي نفس اليوم بزيارة تفقدية جلماعة 

بوعادل  بدائرة تاونات حيث أعطت كذلك انطالقة 
التكوين عبر الوحدة املتنقلة  حلرفة النسيج  

التقليدي بدوار أوالد ازام.
ولنا عودة للموضوع.

بحضور أسر األساتذة األربع ضحايا حادثة السير المفجعة وعامل اإلقليم
النيابة اإلقليمية للتعليم بتاونات تنظم حفل تأبين...  

ل��وزارة  اإلقليمية  النيابة  نظمت 
مبركز  ل��ت��اون��ات  الوطنية  التربية 
ال��ت��ك��وي��ن امل��س��ت��م��ر ي����وم اجل��م��ع��ة 
ت���أب���ني  ح���ف���ل   2014 أب�����ري�����ل   4
فقدتهم  ال���ذي���ن  ل��ل��ش��ه��داءاخل��م��س 
شهر  أواخ�����ر  التعليمية  األس�����رة 

مارس وهم:
ك�����وث�����ر ال���س���ل���ي���م���ان���ي ال���ت���ي 
ت���ش���ت���غ���ل مب���ج���م���وع���ة م�������دارس 
أوط��اب��وع��ب��ان،اب��ت��س��ام ال��س��ام��ري 
األس�����ت�����اذة مب���ج���م���وع���ة م�����دارس 
ب����وع����رام،م����ح����م����د ال���ق���ن���دوس���ي 
أس���ت���اذ ال��ت��ع��ل��ي��م اإلع�������دادي مل���ادة 
ع���ل���وم احل����ي����اة واألرض،م����ح����م����د 
ال����ص����ن����ه����اج����ي أس������ت������اذ م������ادة 
أوطابوعبان. بإعدادية  الرياضيات 
املؤلم  السير  ح���ادث  ش��ه��داء  وه��م 

قنصرة  ب��ت��راب جماعة  وق��ع  ال���ذي 
)انظر  ي��وم اجل��م��ع��ة28م��اس2014 
ص���دى ت���اون���ات ال���ع���دد امل���اض���ي(.
ع��ادل خويدر  وك��ذا عائلة االس��ت��اذ 
استاذ علوم احلياة واالرض بثانوية 
عني عائشة الذي توفي يوم االثنني 
31م���ارس2014 بعد مرض عضال.
ال���ت���أب���ني ح���ض���ره ب���االض���اف���ة ال��ى 
ع���ائ���الت امل��ش��م��ول��ني ب��رح��م��ة ال��ل��ه 
اخل���م���س، ك���ل م���ن ال��س��ي��د ع��ام��ل 
اق��ل��ي��م ت���اون���ات وال��س��ي��د ال��ك��ات��ب 
مدينة  باشا  والسيد  للعمالة  العام 
االكادميية  مدير  والسيد  ت��اون��ات 
الق��ال��ي��م  التعليم  ن����واب  وال���س���ادة 
اجلهة والكتاب االقليميني للنقابات 
املقاطعة  ومفتشي  تثيلية  االكثر 
وم����وظ����ف����ي ورƒس����������اء امل���ص���ال���ح 

التربوية  واالط���ر  ت��اون��ات  بنيابة 
التعليمية  للمؤسسات  واالداري����ة 
االس��ات��ذة  ب��ه��ا  ك���ان يشتغل  ال��ت��ي 
بنيابة  االساتذة  ويعض  الشهداء، 
املؤسسات  مديري  وبعض  تاونات 
البلدي. املجلس  وممثل  التعليمية 
ال��ت��أب��ني اف��ت��ت��ح ب��اي��ات ب��ي��ن��ات من 
ال��ذك��ر احل��ك��ي��م م��ن ال��ق��اء االس��ت��اذ 
محمد الوكيليمن م م اوطابوعبان، 
تلته موعظة دينية من القاء املؤطر 
التربوي ملادة علوم احلياة وارض 
ق���رأت  ث���م  رم������ال،  االس����ت����اذ أوس 
امل��ف��ق��ودي��ن،  روح  ع��ل��ى  ال��ف��احت��ة 
االقليمي  النائب  السيد  القى  كما 
السيدين  تعزية  الضحوكي  احمد 
ضحايا  االساتذة  لعائلة  الوزيرين 
حادثة السير املؤلم كما تلى السيد 

النائب كلمة تأبينية للنيابة االقليمية 
واالكادميية في حق املفقودين، في حني 
القى احد االساتذ من م م اوطابوعبان 
قصيدة شعرية بعنوان: ملاذا مارس؟. 
باسم  كلمة  ب��وع��رام  م  م  مدير  وال��ق��ى 
فرقة  قدمت  كما  املؤسسة،  االس��ات��ذة 
بامحمد  بقرية  االس��ات��ذة  م��ن  مكونة 
ف��ق��رات م��ن ال��ذك��ر واالم����داح النبوية. 
كما قدم مفتش علوم احلياة واالرض 
تقرير الزيارة الى زوجة املرحوم محمد 
القندوسي والتي قام بها للمرحوم قبل 
وف��ات��ه. وف��ي ختام احلفل رف��ع رئيس 
املجلس العلمي احمللي اكف الضراعة 
بالدعاء والرحمة للمرحومني وبالصبر 
اجللد السر امللكومة راجيا من الله ان 

يعوضهم باحسن اخللف.
> يوسف السطي 

احتفاء باليوم العالمي للمعاق 
جمFية تاونات ل²×دي اإلŽا�ات �ي نشا◊ Łقا�ي واج²ماŽي لcوي اôح²ياجات ا(اصة 

الوطني  اليوم  مبناسبة 
جمعية  ن��ظ��م��ت  ل��ل��م��ع��اق 
اإلع��اق��ات  لتحدي  ت��اون��ات 
واجتماعيا  ثقافيا  نشاطا 
االحتياجات  ذوي  ل��ف��ائ��دة 
اخلاصة أيام 6-5-4 أبريل 
2014 ، وذلك في إطار إبراز 
أن للمعاق دورا في احلياة 
االجتماعية و عنصرا فعاال 
ق�����ادرا ع��ل��ى اإلن���ت���اج  اذا 
اإلمكانيات  ل��ه  ت��وف��رت  م��ا 

ب���ت���ق���ري���ب ال����ول����وج����ي����ات 
له  والعمل على  األساسية 
ت��ك��ث��ي��ف اجل����ه����ود س����واء 
بالنسبة للدولة أو املجتمع 
امل����دن����ي ع���ل���ى ح����د س����واء 
ل��ل��ن��ه��وض ب��وض��ع��ي��ة ذوي 

االحتياجات اخلصاصة.
األول  ال�����ي�����وم  وت����ي����ز 
أزي��اء خاص  بإقامة عرض 
أبدعت  التقليدي  باللباس 
ص���ن���ع���ه أي�����������ادي ن���س���اء 

خالله  وأع��رب��ت   اجلمعية 
البكوري  س��ع��اد  األس��ت��اذة 
رئ����ي����س����ة اجل���م���ع���ي���ة ع��ن 
وقدمت  للحضور  شكرها 
اليوم  ه��ذا  مبناسبة  كلمة 
عامة   املعاق  وضعية  حول 
وامل��رأة املعاقة  خاصة في 
باقليم تاونات، وأن اإلعاقة 
ال تشكل ح��اج��زا ب��ني امل��رء 

وما يريد الوصول إليه .
أم���ا ال��ي��وم ال��ث��ان��ي فقد 

ت���خ���ل���ل���ه ت���ن���ظ���ي���م ن���ش���اط 
مدرسة  احتضنته  ترفهي 
املغرب العربي لفائدة ذوي 
االح���ت���ي���اج���ات اخل���اص���ة، 
مت خ��الل��ه ت��ق��دمي ع���روض 
مسرحية وكوميدية أدخلت 
البسمة  ورس��م��ت  ال��ف��رح��ة 
ع��ل��ى وج����وه األط���ف���ال في 
ج��و إن��س��ان��ي رائ����ع، وه��ذا 
إل�����ي ج���ان���ب ع���ق���د م���ائ���دة  
تنظيمها  ج��رى  مستديرة 

الوحدة حول  الشباب  بدار 
م����وض����وع » اإلع����اق����ة ف��ي 
ال��دول��ة  تدبير  ب��ني  امل��غ��رب 
املدني  املجتمع  وت��دب��ي��ر   ،
حاول من خالله املتدخلون 
املعاق  مكانة  على  الوقوف 
 )  34 الدستور)الفصل  في 
واح��د  بفصل  اكتفى  ال��ذي 
مع غياب نصوص تنظيمة 
له، وكذا مدى وعي املجتمع 
امل���دن���ي ب��وض��ع��ي��ة امل��ع��اق 
امل��س��اه��م��ة  ف����ي  ودوره  
وفي   ، بوضعيته  للنهوض 
األخ���ي���ر ش����دد امل��ت��دخ��ل��ون 
ع���ل���ى ض���������رورة ت��ض��اف��ر 
سواء  املعنيني  كافة  جهود 
الدولة أو املجتمع املدني و 
اجلمعيات من أجل حتسني 
وضعية الشخص املعاق في 
إطار مقاربة قانونية عادلة 
تضمن له حقوقه وواجباته 

وتقريب الولوجيات له. 
 وخ����ت����م ه�����ذا ال���ن���ش���اط 
مقابالت  ب��إج��راء  الثقافي، 
رياضية  في كرة القدم وكرة 
االحتياجات  ل���ذوي  السلة 
اخل���اص���ة ج����رت أط���واره���ا 
داخ����ل ال��ق��اع��ة امل��غ��ط��اة 6 
نونبر مبدينة تاونات وذلك 
محلية  ف��رق  ع��دة  مبشاركة 
ووط���ن���ي���ة ان��ت��ه��ت ب��ت��ق��دمي 
تقديرية  وش��واه��د  ج��وائ��ز 
للفائزين و جميع املشاركني 

في إجناح هذا احلدث. 
º هناء زاوي

 tب−ا½بË rOال²عل Vzا½
 WالLالعام للع Vðالكا

rOل�ùا qامŽË

Í“زاHال aOAال

الو“d¹ة 
ÊاËdم
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زوووووم

صرف" اجتماعي  الكيف  "ملف 
كنزة الغالي تطالب 

الملك بالعفو عن مزارعي 
الكيف الـمبحوث عنهم

 ÍU�H� WM�≈¨w�UG�« …eM� WO�U*d��«  b�√
 W�cOHM��« WM�K�« uC� ª  U�ËU� rOK�S�

 ¨‰öI��ô« »e( w�
 …b�d' UN� `�dB�

 ¨å U�ËU� Èb�ò
 WC�d� XIK�√ UN�√
 ÊU*d��« s�  UFO�u�
 W�ö� W��UD� q�_

 b ÒL�� pK*«

 w�—«e� vK� q�U� uH� —«b�S� ”œU��«
 ·d� s� »dG*U� rNM� Àu��*« nOJ�«

ÆWOzUCI�«Ë WOM�_«  UDK��«
 Ê√ UN� o�� w��« w�UG�« …eM� X�U�Ë

 »dG*U� nOJ�« w�—«e� s� uHF�U� X��U�
 ¨W��M�«  ôULF��«Ë W�«—“ 5MI�� qO�F��«Ë

 ‚uH� rNM� Àu��*« 5�—«e*« œb�ò ÒÊ≈
 140?�« UH�√ 40 «u�O� Ë h�� n�√

 «d�√ Ê√ wMF� U� ¨‰UI� UL�
 WO�UL��« …U�UF� gOF� …dO��
 ¨lOL'« ◊«d��« V�u���

 »«e�√Ë  U��R� s�
 œ«d�√Ë WO�uI�  UOFL�Ë

 r�–UI�≈ q�√ s� ¨lL��*«
 Íc�« l{u�« s� r�d�√ Ë
 V�d�U� r��*«Ë t�uAOF�

Æs���« s� ·u)« Ë
 w� w�UG�« X�U{√Ë

 …—œU�*« s� ÂËd� UM�√ ò UN��dB�
 lOL'« WL�U��Ë  UFO�u��« lL�

 w�U(« l{u�« —«dL��ô i�d�« s� dO�F�K�
 s� ÊuHzU)« nOJ�« u�—«e� tAOF� Íc�«
 W�ö� q�b� ”UL��« q�√ s� Ë ¨‰UI��ù«

 q�UA�« uHF�« q�√ s� ”œU��« bL�� pK*«
 »dG*« o�UM� lOL�� nOJ�« w�—«e� vK�

ÆW�«—e�« Ác� b�«u� ·dF� w��«
 UN�e� s� WO�öI��ô« WO�U*d��«  b�√ UL�

 Ád��F� Íc�« nK*« «c� w� U�b� wC*«
 X�d� bI�ò X�U�Ë ¨U�d� UO�UL��«

 pK*« W�ö� UNO� q�b� Ë …b�b�  UHK�
 …d�N�« nK�Ë …d�_« nK� UNM� ¨UNK(

 w�—«e� nK� ÕdD� Êü«Ë ¨dO�� U�dO�Ë
 uHFK� œö��« q�U� q�b� dE�M�Ë nOJ�«

 r�œb� m�U��« r�d�√ Ë ¡UD���« ¡ôR� s�
ÆåWL�� w�uOK� s� b�“√

 W�zUM�« w�UG�« …eM� …—u��b�«  œb�Ë
 5MI�� qO�F��« …—Ëd{ vK� ¨ WO�U*d��«

 U�—U���U� »dG*« w� ÍbMN�« VMI�« W�«—“
 s�—dC�*« Ê√ …b�R� ¨…œu�u� W�«—“
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قضية احميدو البدوي

قصة ترهيب واقعية خارج القانون
بلغ  فالح  البدوي  احميدو 
رفقة  يقطن  عتيا،  الكبر  م��ن 
بدوار  ابنائه  وبعض  زوجته 
صالح  ب��اوالد  بيوض  احجر 
بني  يحيى  س��ي��دي  بجماعة 
ترهيب  قصة  يحكي  زروال، 
أف��راد  ستة  ي��د  على  حقيقية 
من دواره جتمعه بهم آصرة 
امل��ص��اه��رة وال����دم وال��ق��راب��ة 
واجل����وار، حيث ض��اق ذرع��ا 
من اعتداءاتهم املتكررة عليه 
ع��ل��ى مبنى  ال��ه��ج��وم  ه��م��ت 
ع���ب���ارة ع���ن م��س��ك��ن وم��ق��ه��ى 
وتخريبه  وسرقته  مبلكيته 
واض����رام ال��ن��ار ب���ه، ل��م يقف 
األم��ر عند هذا احلد بل طال 
االعتداء على زوجته وأبنائه 

واملسكن  املقهى  وتخريب 
ال���دم���ار بهما  واحل����اق 

وسرقة محتوياتهما، 
ل�������م ي�����ق�����ف االم�������ر 
ع��ن��د ه���ذا احل���د بل 
ال����ى قطع  ت���ع���داه 

واستغالل  املثمرة  االش��ج��ار 
اغ�������راس زي���ت���ون���ه ب��ال��ق��وة 
تقليدية  م��ع��ص��رة  وت��خ��ري��ب 
مبلكيته وجعله يعيش حتت 
بغطاء  عليه  املعتدين  رحمة 
من  مريب  وبصمت  خ��ارج��ي 
ق��ب��ل امل���س���ؤول���ني احمل��ل��ي��ني، 
ال��ع��دوان حيث  ه��ذا  يحدث 

الشخص  ال��ب��دوي  أن 
الوحيد الذي امتنع 

عن مزاولة زراعة 
ب��ال��دوار  الكيف 
ان  وع�����������وض 
اجهزة  حتميه 
ال�����دول�����ة ف��ان��ه 

حيث  حدث  العكس  أن  يبدو 
شجع صمتها املريب املعتدين 
عليه  العدوان  مواصلة  على 
واالفالت من العقاب، بل يتم 
ارض  حماية  بداعي  تبريره 
احلرمي التي يبدو ان املعتدين 
اصبحوا  عليه 
ميثلون الدولة 
وي���ط���ب���ق���ون 
عليه القانون 
ب��ال��ط��ري��ق��ة 
ال����������ت����������ي 
ي�����ري�����دون 
وه�����������������ي 
ال��ط��ري��ق��ة 
ال��وح��ش��ي��ة 
التي ال تت 
ل���الن���س���ان���ي���ة 
بصلة، فاصبح 

اح���م���ي���دو ال����ب����دوي ي��ع��ي��ش 
حت��ت وط����أة ت��ره��ي��ب نفسي 
وج����س����دي وض����ي����اع مل��ص��در 
بعد  واب��ن��ائ��ه،  اس��رت��ه  عيش 
كل هذا وبعد محاضر معاينة 
املفوضني القضائيني وبعدما 
حملكمة  ال��ع��ام  الوكيل  اح���ال 
االستئناف قضيته على وكيل 
امل��ل��ك ب��احمل��ك��م��ة االب��ت��دائ��ي��ة 
هذا  أح��ال  وبعدما  لتاونات 
االخ���ي���ر امل���ل���ف ع��ل��ى ال����درك 
لالستماع  بغفساي  امل��ل��ك��ي 
احميدو  على  املعتدين  ال��ى 
عالقا،  السؤال  يظل  البدوي، 
على  ي��ع��ث��رون  ال  ال�����درك  أن 
الوقت  ف��ي  املتهمني  األف���راد 
ال����ذي ي��ص��ول��ون وي��ج��ول��ون 
وي��ق��ط��ن��ون وي���ت���م���ادون في 
املادية  اعتداءاتهم  ممارسة 
في  ال��ب��دوي  على  والنفسية 
ال��ل��ي��ل وواض��ح��ة ال��ن��ه��ار، 
قضيته  ش��ه��ود  حتى  ب��ل 
اضطروا ملغادرة املنطقة 
خ��وف��ا ع��ل��ى ارواح��ه��م، 
السيء  الوجه  هو  ه��ذا 
ل��زراع��ة ال��ك��ي��ف ول��ألس��ف 
يقول  من  البدوي  يجد  ال 
ك��ف��ى ك��ف��ى م���ن احل��ك��رة 

واجلور.

شددت الدكتورة 
كرتة الغايل النائبة 

الربملانية ، على 
ضرورة التعجيل 

بتقنني زراعة القنب 
اهلندي يف املغرب 
باعتبارها زراعة 

موجودة

املرابط :»مهما يكن 
العمل الذي نقوم 
به٬ وحيثما حللنا 

وارحتلنا٬ فإننا نظل 
مغاربة٬ بل أكثر 
تشبثا باملغرب«

�Mزة الGالي

مbBر dÝ√ gOŽة البÍËb الÍc %و‰ الdš vاب

في نزاع شرس حول الماء
قصة دوار المشاع الذي انتقم من نفسه بسبب الكيف

حبى  ال���ل���ه  ان  رغ����م 
بجبل  امل���ش���اع  م��ن��ط��ق��ة 
وفيرة  م��اء  بنعمة  وك��ة 
وغ��������اب��������ات ج���م���ي���ل���ة، 
ت��ص��رف ف��ي��ه��ا االج����داد 
فانها  وتبصر،  بحكمة 
م������ع زراع�����������ة ال���ك���ي���ف 
صراعات  محل  اضحت 
ونزاعات وع��داوات بني 
دواوي����ر امل��ش��اع، وه��ي 
ف����ي االص������ل جت��م��ع��ات 
آصرة  جتمعها  سكنية 
الدم واملصاهرة، ورغما 
عن كل هذا فان العشبة 
البعض  اب��ص��ار  اع��م��ت 
م��ن��ه��م ف���دف���ع اخل����الف 
حول حصة مياه السقي 
فئة  اط���م���اع  ل��ت��اج��ي��ج 
اك��ت��راث  دون  فئة  على 
ب��ح��ق��وق اآلخ���ري���ن من 

املاء املنساب مما تبقى 
من غابات الودكة.

وك���ن���ت���ي���ج���ة حل���ال���ة 
االح���ت���ق���ان واح���س���اس 
ازاء  باحلكرة  امل��دادن��ة 
اس��ت��ح��واذ م��دش��ر آخ��ر 
ي��وج��د ف��ي االع��ل��ى على 
اه���م س��اق��ي��ة ت��ص��ل ال��ى 
س��اف��ل��ة امل���ش���اع، ورغ���م 
احمل����������اوالت ال�����ودي�����ة، 
ف����ان ج���ب���روت وت��ع��ن��ت 
املدادنة  أجبر  املترامني 
قواقهم  استجماع  على 
الس������ت������رج������اع احل�����ق 
امل���غ���ت���ص���ب وه�������و م��ا 
اليوم  عشية  ادى  ك��ان 
ال���ث���ان���ي م����ن رم���ض���ان 
ال��س��ن��ة امل���اض���ي���ة ال��ى 
دموية  مواجهة  ح��دوث 
ب���ني ال��ط��رف��ني اس��ف��رت 

ع��ن وق����وع ال��ع��دي��د من 
اجل�����رح�����ى اص�����اب�����ات 
خطيرة  منهم  البعض 
ون�����ق�����ل امل����ت����ض����ررون 
مقر  ال��ى  احتجاجاتهم 

كان  وما  االقليم،  عمالة 
ل��ي��ح��دث ذل����ك ف���ي عهد 
التقليدية،  »اج��م��اع��ة« 
لفك  تتدخل  كانت  التي 
صمت  وازاء  النزاعات، 

والمباالة املسؤولني عن 
االدارة احلديثة فوقع ما 
وق��ع وك���ادت االم���ور ان 
تتطور الى سقوط قتلى 

لوال األلطاف االلهية.
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ْد« إن الدولة مطالَبة بسَداد الدين التاريخي الذي في ذّمتها قبل أي حديث عن ملف زراعة  قال مزارُعون لنبتة الِكيف بـ »َباب ْبّرْ
ة من ذات الجودة  »الُعْشَبـة« بأراِضيهم، منادين بـ »ميز إيجابّي« تستفيد منه منطقتهم التي تلزمها طرق ومَدارس ومراكز صحيَّ

التي تتوفر عليها عدد من أرجاء المغرب.. وجاء ذلك ضمن لقاء نّظمه حزب األصالة والمعاصرة، السبت، بذات البلدة الريفّية 
التي تقع ضمن النفوذ الترابّي إلقليم شفشاون.. وهو الموعد الذي برز كـ »جلسة استماع« لفاّلحي الكيف الذين اشتُكوا »الُحكَرة« 

و«االبتَزاز« و«ترويج شائَعات االغتناء« في مواجهتهم.. وستعمل هسبريس على بث وقائعه، الحقا، بتفصيل بالصوت والصورة.
ْد، ضمن وفد قيادّي لحزب األصالة والمعاصرة المبادر لالستماع إلى زارِعي الكيف  قبل أن يصل »بنشَماس ومن معه« إلى َباب ْبّرْ

ة«، كان المئات من الشباب الوافد على »الباب« يأخذون مكانهم بـ  بخيمة نصبت لهذا الغرض على مرَمى حجر من مقر »الَجَداْرميَّ
»الُموْقْف«.. ال يتعّلق األمر هنا بعّمال بَناء بل بممارِسي مهن تقترن بزراعة الكيف.. ووسطهم مّر »الزّوار« مخترقين البلدة نحو مكان 

اْون«. اللقاء الذي استغرق 4 ساعات ونيف بحضور معنيين بذات الزراعة في ثلة من جماعات »الشَّ

ط.العاطفي / أ.الخياري

ْد" في "جلسة استماع" بـ "َباب ْبرّْ

مزارُعو الِكيف يكشُفون عن الفساد
ام.. َماْتْصْوُتوْش على البَّ

اخ���ت���ار ح��ك��ي��م ب��ن��ش��ّم��اش، رئ��ي��س 
امل���ج���ل���س ال���وط���ن���ي حل�����زب األص���ال���ة 
بفريق  مستشاريه  ومتزعم  واملعاصرة 
ال��ت��ن��ظ��ي��م وس���ط ال���ب���رمل���ان، أن ي��وّج��ه 
عبر  حزبه  خلصوم  استباقّية«  »ضربة 
زراع��ة  ملف  ضمن  التحرك  ك��ون  نفي 
��ة..  ال��ك��ي��ف م��س��ت��ن��دا ل����دواع ان��ت��خ��اب��يَّ
»َماْتْصْوُتوْش على الّبام.. صوُتوا على 
وعن  عنُكم  يدافع  أن  شِريَطة  َك��ان،  أي 
وَن أّننا أشرار لهذا  مَصاحِلكم.. هل تضنُّ
اجتماعية،  محنا  نخضع  ى  حتَّ احل��ّد 
ملنطقة بها ما يزيد عن 48 ألف مبحوث 
العبارة  بهذه  انتخابّي؟؟«  ملنطق  عنه، 
خ��اط��ب حكيم امل��ئ��ات م��ن امل���زارِع���ني.. 
التي  تصفيقاتهم  ان��ت��زاع  ف��ي  مفلحا 

استمّرت لوقت طويل.
كلمتها  وضمن  ح��ازب،  ميلودة  أّم��ا 
ب��اع��ت��ب��اره��ا رئ��ي��س��ة ل��ن��واب األص��ال��ة 
واملعاصرة بالبرملان، فقد قالت إّن نواب 
السياسي  لتنظيمها  املنتمني  األّم����ة 
النقاش  عنه  سيسفر  م��ا  ك��ل  ون  يتبنَّ
ى  بغرض االشتغال عليه كمشّرعني حتَّ
يتم القضاء على اإلشكاالت املرصودة.. 
ة في هذا امللف،  »ال مَكان للمقاربة األمنيَّ
وينبغي تعويضها باإلشراك في حتقيق 
التنمية احلّقة.. والنموذج البديل الذي 
ضمن  تطبيقه  احل��ك��وم��ة  ت��ري��د  ك��ان��ت 
أراض��ي زراع��ة الكيف، فيما قبل، حتل 
م��ح��ل��ه احل���ني ب��دائ��ل واق��ع��ي��ة تشّجع 
اس��ت��ث��م��ار ال��ك��ي��ف ف��ي اإلن��ت��اج الطبي 
وال��ص��ن��اع��ّي« ت��زي��د ح����ازب ب��ع��د ك��الم 

بنشَماس.

العفو للمزارعني
 املطلوبني للقضاء

كان حزب األصالة واملعاصرة، خالل 
احلملة االنتخابّية التي تهّم جماعَيات 
وص��ول  ح��ني  وبالضبط   ،2009 ال��ع��ام 
الريف  بقلب  كَتاَمة  بلدة  إل��ى  قيادّييه 
ساكنتها،بوفد  مع  التواصل  أج��ل  من 
فؤاد  التنظيم  مؤسس  حينها  تصّدره 

عالي الهّمة، قد دعا إلى تتيع “صاعِدي 
اجلبل” ب� “عفو ملكّي”.. وهي اخلطوة 
“احلبر  التي أسالت حينها الكثير من 
الصحفّي” دون أن يكون لها أثر عملّي 
ع��ل��ى أرض ال���واق���ع ط��ي��ل��ة ال��س��ن��وات 

اخلمس التي أعقبت هذه “الدعوة”.
بنشَماش، وكأي سياسّي يدرك جّيدا 
ما يفعله حاليا دون قطيعة مع مواقف 
أع���اد  ال��س��ي��اس��ّي،  لتنظيمه  امل���اض���ي 
بكَتاَمة  امللتئم  امل��وع��د  ب��ذات  التذكير 
قبل نصف ِعقد من احلني، مجّددا ذات 
املطلب وهو يقول أمام مزارعي الكيف 
بباب بّرد: “نَطالب بالعفو عن الفالحني 
إلس��ق��اط امل��ت��اب��ع��ات ع��ن��ه��م”.. إاّل أّن��ه 
استدرك: “ال يعني ذلك طلب عفو ملكّي 
به..  فمرحبا  ذلك  ى  تأتَّ إن  بالضرورة، 
امللكي  تعطي  الدستورية  الوثيقة  لكن 
حق ممارسة العفو اخلاص كما تعطي 
البرملان صالحية ممارسة العفو العام 
فيه  التفكير  ينبغي  ما  وه��ذا  بقانون، 

ة”. بجدّية وآنيَّ

ترّأس مجاعة 
فاعتزل الِكيف

املتدخلني  أّول  ك���ان  ح��س��ن”  “ِس���ي 
ولسانه  وبعفويته  احل��اض��ري��ن،  م��ن 
“اجل���ب���ِل���ّي” األن��ي��ق اس��ت��ط��اع ان��ت��زاع 
منتمّية  مب��داخ��الت  اجلميع  ضحَكات 
املقصودة  غير  السوداء”  ل�”الُكوِميدَيا 
البتزازات  ح��االت  ع��دة  “هناك  ب��امل��ّرة.. 
بزراعة  فعال  يقومون  أشخاصا  تطال 
خلطبة  تقدم  م��ن  مثال  فهناك  الكيف، 
فتاة، وحني رفض األب يتم تهديده بذكر 
اسمه في للدركّيني كمشتغل بالكيف إذا 
لم يوافق على ال��زواج.. والدرك امللكي 
من  تأكد  دون  األشخاص  على  يقبض 
بالكيف،  امل���زروع���ة  ل���ألرض  ملكيتهم 
مكتفني ب��وش��اي��ات ك��اذب��ه، وه��ن��اك من 
بتقدمي  التهديد  حتت  أم��واال  يطلبون 

هذه الوشايات” يقول “سي حسن”.
في  الطاعن  املتحّدث  ذات  ويضيف 
السّن: “نقول أن الكيف مزروع في العلن 
ت��راه.. نحن  و أم��ام اجلميع، و الدولة 
نطالب باحترام حرمة بيوتنا، فالكيف 

املوجود في البيوت هو 
خارجها  امل��زروع  ذاك 
ت��ط��ال��ه  ال  وال���������ذي 
أي�������ادي ال����دول����ة”، 
ب��ع��ده��ا ق����ّدم “ِس��ي 
لبنشَماش  حسن” 
ما قال إّنها “وثائق 
ت��ن��ح  أن  ي��ن��ب��غ��ي 

ل���ل���م���ؤّرخ���ني ح��ت��ى 
العمق  م���دى  ي���درُك���وا 

التاريخي لزراعة الكيف 
باملنطَقة”.. مختتمًا حديثه 

الِكيف  ْكِميْت  “َم��اْن��ْك��ْذْب��ْش..  ب���: 
ْقْطْعُتو ْحَتى  يْبُرو، وَما  فالْسْبِسي والنِّ

ْحْشْمْت ملِّي ولِّيْت رِئيس َجَماَعة”.

“عَصاَبات الّدولة” واألعراس
“ملاذا حتارب الدولة الكيف وال حتارب 
التي تدخل  والِهيْرِويْن  الْقْرُقوِبي  سلع 
الشباب  تقتل  كي  سبتة  و  مليلية  من 
وت��رف��ع ن��س��ب اجل��رائ��م ب��اخ��ت��الف��ه��ا؟” 

يقول أح��د امل��زارع��ني ل� 
“الُعشَبة” حني أعطيت 
ل���ه ال��ك��ل��م��ة، وب��ع��ده��ا 
استرسل: “العصابات 
يشكلها  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
امللكي  ال���درك  رج���ال 
وع���ن���اص���ر ال��س��ل��ط��ة 
سبيل  وعلى  احمللية، 
امل����ث����ال أذك������ر وج����ود 
ع��ن��اص��ر درك����ّي����ة ت��ق��وم 
بابتزاز سكان املداشر عبر 
عن  دره���م  ب�����3000  مطالبتها 
لزراعتها،  ُتترك  حّتى  وذل��ك  منزل،  كل 
خوفا  البسيط،  امل���زارع  بهذا  فيضطر 
أجل  من  االستدانة  ال��ى  اإلعتقال،  من 
يقومون  ال��ذي��ن  ال���درك  ل��رج��ال  منحها 
أحدهم  اح��ت��اج  كلما  العمليات  ب��ه��ذه 
للمال.. وهنا أوجه حلسني بنسليمان، 
امل��س��ؤول ع��ن ال����درك، رس��ال��ة اق���ول له 
شعار  ترفع  التي  للحكومة  كما  فيها، 
عناصر  يسائلوا  أن  الفساد،  محاربة 
الكيف  زراع���ة  مبناطق  امللكي  ال���درك 
عن املنازل و الفيالت التي يتملكونها، 
وأبنائهم،  لزوجاتهم  كعقارات صورية 

بتطوان ومارتيل ومناطق أخرى”.

َكاتَكات اجَلاَدرِمّية..  
م��ت��ح��ّدث آخ���ر ق���ال إّن “امل���زارع���ني 
الكيف  ل��ف��الح��ة  م��ض��ط��رون  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
ح��ت��ى ي��ت��م��ّك��ن��وا م��ن ال��ع��ي��ش، ومنهم 
في  حيازة،  دون  عليه  القبض  يتم  من 
ملنح  برغبة  السلطة  الستعمال  شطط 
رش�����اَوى.. وال��درك��ي��ني اجل���دد يتلقون 
ال���3000 درهم  روات��ب تزيد بقليل عن 
ب��ّرد  ب��اب  وع��ن��دم��ا يشتغلون  ش��ه��ري��ا، 
يقتنون سيارات رباعية الدفع بأربعني 
مليونا من السنتيمات، ويواظبون على 
اخل��روج ص��وب امل��داش��ر دون توفرهم 
املسؤولة  اجلهات  من  تراخيص  على 
قبض  بعمليات  ويقومون  آدائهم،  عن 

على الناس”.

كيف الدُيون
غ��ال��ب��ي��ة امل���ت���ح���ّدث���ني م����ن ص��ف��وف 
تكوينات  أصحاب  وبينهم  الفالحني، 
دراسية عليا، شّددوا على أن عملهم ال 
يدر املبالغ اخليالية التي يتم إلصاقها 
“لو  أح��ده��م:  ق��ال  وهنا  مبمارساتهم، 
بقينا نزع الكيف لقرن كامل لن نتخّطى 
مرحلة العيش بالديون، فكّل فالح يعيل 
أسرته ويؤّدي مستحقات قرابة 20 من 
هؤالء  وحتى  امل��وازي��ة،  املهن  أصحاب 
من  الفالحون  له  يخضع  مبا  يتأثرون 
وزاد:  مختلفة”..  وحترشات  ابتزازات 
“ن��ع��ان��ي م���ن اس���ت���ف���زازت ال��درك��ي��ني، 
ف��م��ع��اون��وه��م ي��رك��ب��ون م��ع��ك ال��س��ي��ارة 
ويضعون لك قطعة مخدرات بها، بعدها 
ب���10  يطالبك  ال���ذي  ب��ال��درك  يتصلون 
سراحك،  إط��الق  نظير  سنتيم  ماليني 
لذلك نطالب بوقف عناصر الدرك امللكي 

عند حدهم”.

رسالة لبنسليَمان 
واستدعاء حلصاد

حكيم ب��ن��ش��َم��اش جل��أ إل���ى أس��ل��وب 
“ال��رس��ائ��ل امل��ف��ت��وح��ة”، ب��ع��د م��واف��ات��ه 
للنيابة  م��وّج��ه��ة  ش��ك��اي��ات  م��ن  لنسخ 
وهي  فيها،  البت  يتم  أن  دون  العاّمة 
حلاملي  منسوبة  مبمارسات  املرتبطة 
باملغرب  األول  العسكري  اجل��ه��از  زي 
املعينة،  الترابية  اإلدارة  عناصر  وكذا 
موردا أّنه يلجأ إلى الصحافة من أجل 
ُدوُك��ورَدارِم��ي حسني  اجلنرال  مطالبة 
بنسِليَمان بفتح حتقيقات في ممارسة 
ع��ن��اص��ره ب��داخ��ل امل��ن��اط��ق ال��ش��اه��دة 
قد  “االم���ر  أّن  مضيفا  الكيف،  ل��زراع��ة 
باملّرة وينبغي  بلغ حدودا غير مقبولة 
“هذا  أن يستدرك:  قبل  له”،  حّد  وضع 
ال يعني أّن جميع الدركّيني متوّرطون، 
تكون  أن  ميكن  ال  امل��غ��رب��ّي��ات  فبطون 

واّلدة لألشرار فقط”.

“ملاذا حتارب الدولة 
الكيف وال حتارب سلع 
الْقْرُقوِبي واهِلرْيِويْن 

اليت تدخل من مليلية 
و سبتة كي تقتل 

الشباب وترفع نسب 
اجلرائم باختالفها؟”

صورة لبعض 
املسؤؤلني بحزب البام

حضور مكثف في اللقاء



عدد 268 > من 15 إلى 30 أبريل 2014
12

الئحة الناجحين في االمتحانات الكتابية للكفاءة المهنية لسنة 2013 بنيابة اقليم تاونات
أسفرت نتائج االختبارات الكتابية المتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بالهيئات المشتركة بيـن الوزارات المعنية باجتياز االختبارات الشفوية، 

 عن نجـاح مـا مجموعـه 521 مترشحـا ومترشحـة سيتبارون على 348 منصبا.
.www.men.gov.ma ويمكن االطالع على تلك النتائج باألكاديميات الجهويـة للتربيـة والتكويـن، وبنيابات الوزارة أو على الموقع االلكتروني للوزارة 

وتجدر اإلشارة إلى أن االختبارات الشفوية لفئات هيئة األطر المشتركة ستجرى أيام 23 و24 و25 أبريل 2014 باألكاديميات الجهوية للتربية 
والتكوين مراكز إجراء االختبارات الكتابية بالنسبة لجميع الفئات، ما عدا فئة المتصرفين من الدرجة الثانية وفئتي التقنيين من الدرجة األولى 

والدرجة الثانية وفئتي المحررين من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة التي ستجتاز االختبارات الشفوية بالمركز الوطني للتقويم واالمتحانات 
 والتوجيه أيام 23 و24 و25 أبريل 2014. 

الناجحون الى السلم 11 
 التعليم االبتدائي 

 محمد الكتامي     
عبداالله البكوري 

 ياسني فاحتي         
 عبد الكرمي خطاب     

 حفيظة حجوبي     
 خديجة وردي     

 سميرة بوطالقة     
 محمد الشقم     

 سرحان حميد     
 السي محمد الدحماني     

 محمد إبراهيمي     
 عبدالعزيز الزعر     

 رجاء احلناوي     
 محمد العبادي     

 محمد الفقوصي     
 كرمي الزريولي    

 بوشرى توزاني     
 نوفل العمراني     
 احلسن بنعبو     

 امبارك الزغاري     
 جواد شفيق     

 جواد عبودي     
 محمد الكيزي     

 العباس الدراوي     
 حرية اليوبي     
 طريق بودزا     

 صواف محمد     
 عبداحلق الشرع     

 حكيمة الزين     
 خالد وسطاني     

 إبراهيم حسوني     
 عداللي شادية     
 عادل الذهبي     
 ربيعة لشير     

 الغباري ادريس     
 هشام الصافي     

 مرمي الوادي     
 نعيمة السحاب     

 الدحيمن مصطفى     
 رضوان نوال     

 ادريس احلجوجي     
 هدى بنيس     

 عادل الوكيلي     
غدواني وئام    

 املختار بودراع     
 بوجمعة ابراهمي     

 زكية العنبر     
 سمير التاه     

 عبد احلي انفيسي     
 املختار العزوزي     

 علي عباد     
 االدريسي البوزيدي محمد     

 مقطيط عبد الرحيم     
 محسن والي علمي     

 سميرة ازروال     
 فؤاد شلييح     

 حكيمة رضوان     
 النجاري ملياء     

 احمد الرعموش     
 فيصل احليمر     

 علي اكعبون     
 أحمد اخلبش     
 جنحي سعيد     
 جواد مطعي     

 عبدالرفيع حنفي     
 محمد مشروح     

 رضوان الطاهري    
 محمد بوزيدي الزنطار     

 فاطمة اقنيجع     
 مصطفى مفتاح     

 رضوان الراشدي     
 رشيد اليسيني     

 عمر كلتيها     
 زهير أمال     

 العيدي عبد اللطيف     
 فوزية العيدي     

 محمد االبراهيمي     
 أحمد بوخضايش     
 مصطفى اشرقي     

 عبد الرزاق فريدي     
 سعيد بنيعيش     
 املختار الدقون     
محمد الهراس    

 توفيق الشقوبي     
 لبنى احلسوني     
 رشيد العدناني     

 أمال الشرعي     
 سميرة جندي     

 احبيبي يوسف     
 هشام باجو     
 محمد رزوق     

 سلوة سماللي     
 رشيد البقالي     

 بوكير عبد اللطيف     
 يوسف دماج     

 عزيزة مسعودي     
 اجلواد السرحاني     

 عبد الرحيم املراحي     
 عبدالرزاق الزمراني     

 ادريسي والي محسن     
 هشام العايدي     
 أسماء حمليلي     
 مراد العبديوي     

 عبد الله شموخي     
 يوسف ويدور     

 عبدالرحيم حياني شجاع     
 محمد الصباني     
 عادل بن املقدم     
 احلسن قشور     

 فريد الدحموني     
 منار الفاضلي     
 كرمي لوكيلي     

 محمد رضى بنسماعيل     
 مرمي يعلى     

 ندير اجلديدي     
 سعيد شراط     

 جليلة بوفلس     
 محمد بوعياد     

 نادية مكيكة     
 لهاللي محمد     

 اسماعيل البقالي     
 الشكاك أسماء     

 عبد االاله منصور     
 جمال دادي     

 عبد احملسن شكري     
 يوسف السرغيني     
 املختار الراشدي     

 هدى كني     
 محمد علمي شنتوفي     

 فتيحة رمزي     
 زهور الساملي     

 عبد الرحيم هاروشي     

 حميد منصور     
 عالل أعقوب     

 احلسن البكوري     
 اغشوي سميرة     

 ادريس عسال     
 اسمهان االدريسي البوزيدي     

 فاطمة السويسي     
 محمد زكواغ     
 نوال الفقيير     

 محمد احلمداني     
 بوجمعة كويزة     
 أحمد الرياني     
 بهيجة زبيطو     

 امال برادة كوزي     
 أسماء األندلوسي     

 سعيد الفالقي     
 سمير بوخرصة     
 هشام الفطواكي     

 عبد احلق العدامي     
 محمد البرنوسي     
 عبد الفتاح لكحل     

 مصواب محمد     
 ادريس حلفاوي     

 حنان االدريسي البوزيدي     
 جميلة حداد     

 عبد الكرمي احنوش     
 شمالي زاد     

 عادل بنمنصور     
 جمال بنعياد     

 محمد العمراوي     
 نويني يوسف     

 محمد بلوط     
 ادريس احلازم     

 عبدالعزيز أشرار     
 العمراني آمنة     

 مدرني عبد العالي     
 بناصر دغري     

 عبد العزيز ايطوحاني     
 عماد أجدات     
 جواد بلمقدم     

 محمد احلمدادي     
 حلسن املنور     
 مينة اخذول     

 أحمد يوجيل     
رشيد الزيت    

 يوسف اخلضري     
 احمد العبادي     

 يونس السماللي     
 محمد فرجي     

 عبدالرفيع الكمراوي     
 محمد بهيج     

 عبدالعزيز الغواطي     
 األزرق رشيد     
 لطيفة حوزي     

 عبد العزيز الكاللي     
 سمير بوسامة     
 ندى املصدوقي     

 مصطفى أمقران     
 محمد الكدي     

 رشيدة الوردي     
 فائزة القشماري     
 محمد بن احدش     
 هشام الصدقاوي     
 عبد الرفيع أبطي     

 خالد الشبلي     
 محمد مهداوي     

 عياد ايت مساعد     
 عزيز فتي     

 مسلي مصطفى     
 اخلربة كمال     

 عبدو لقصيري     
 لبنى العشبي     
احمد الفنكرة    

 سناء الصادقي     
 عبد العزيز العبديوي     

 محمد والي علمي     
 حفصة الدرقاوي     

 أمال السعيدي     
 عزوز املالكي     
 خالد حجوي     
 رشيد أكريش     
 احلبيب منقد     

 عبد العالي الفالقي     
 حميد السعيد     

 محمد حسيني     
 مجيدة السطي     

 محمد البراهمي     
 اعراب احلسن     

 محمد املنور     
 فاطمة شرباك     

 محمد املرنيسي     
 حفيظ توفيق     

 التركي توفيق     
 نور الدين خليل     
 أحمد الصدوقي     
 سعاد لعروسي     

 البوسغوتي محسن     
 سعيد بن خلوق     

 محمد تياني     
 َمحمد بن حسني     

 محمد لشهاب     
 توفيق فجال     

 الن���وح�ي فهي���م     
 أدريس مالكي     

 عبد احلي الفقيهي     
 محمد البكوري     
 ميلود اخويدر     
 جنيب عمراني     

 عبد االاله نويكد     
 أنوار املتقي     

 عبدالفتاح هيشر     
 كمال بوعجول     

 خالد كوشو     
 محمد العمراني     

 أحمد الفرتيتي    
 عبدالكرمي البوحسيني     

 عبد احلق شعبوط     
 خالد حاشي     
 ميلودة مداح     

 الغرباوي سعيد     
 عبذ احلفيظ البعوشي     
 القاسمي عبداللطيف     

 أنوار الهرسال     
 محمد احلداد     
 أسعدي رشيد     
 املغراوي عمر     
 سعيد املعوج     

 عبداالله شاوي     
 الكواطري عبدالعزيز     

 عبد الله غزواني     
 زع�مي سناء     

 كوثر السحاميي     
 بوخيط محمد     
 هشام بوردي     
 محمد اكرمي     
 منير اخنابة     

 عبد الكرمي املزدغي     
 رشيد اشبير     
 اقشار محمد     

 وفاءاملسعودي     
 عبد العزيز حموش     

 أحمد الشرقي     
 عبد املغيث اللبي     

 سهام حداد     
 سناء الكوط     
 ليلى مؤدن     

 عبد اجلليل العلوي     
 محمد قشور      
 سعيد مقرب     

الناجحون الى السلم 10 
 التعليم االبتدائي 

 محسني الهواني 
 فدوى أزمات 
 ايوب القايد 

 رجاء مخشان  
 عبد اخلالق امليسوري 

 زهور ابريول 
 عدلة بوجملة 

 صفاء الصايك 
 نبيل حلميدي 
 ليلى امسيح 

 كرمية الشعيبي 
 همالل معاد 

 فاطمة الزهراء املالولي 
 جيهان الدباب 

 سعد فراسي 
 الراجي طارق 

 سومية الفزازي 
 خضروني عبدالعالي 

 مرمي حميمصة 
 جعفر الوجدي 

 يوسف ابريغلي 
 نبيل احلموي 
 هشام نسيال 

 عزيز بوغزرون 
 معطى الله رضوان  

 الطياح ه�ن�د 
 بلحاج ليلى 
 نوال عالوي 

 فاطمة ودغيري 
 سلمى بنعبد الرحمان 

 كوثر زاهر 
 غنجار إلهام  
 بن عطي ملياء 

 هناء فتاح 
 سميرة قرسي 

 جطو مراد 
 سناء احلجام 

عبد الصمد االدريسي 
 البوزيدي 

 ملياء اليونسي 
 يونس بوجمعوي 

 يوسف اعراب 
 امال بلحاج 

 مزغوتي نعيمة 
 الوردي رشيدة 

 علوي صوصي مهدي 
 سناء الغويزي 

 حنان راجي 
 فاطمة زهرة نورالدين 

 عائشة ايت حلسن اهمو 
 عبد اللطيف ملياني 

 كوثر بلحاج 
 األعرج حنان 

 الوردي أسمى 
 يونس العابد 

 سلوى أوال 

 سعاد الكرومي 
 نادية لقصيور 

 حسناء العلوي احلروني 
 حفيظة اقنوش 

 عبداملولى محمد 
 زينب كنوس 

 املفيدي سعاد 
 سهام عناسي 

 جمال باجي 
 احمد بنحيون 
 الوردي مرمي 

 مرمي حرمة الله 
كوثر املصباحي 

الئحة بأسماء 
الناجحين في 

امتحان الكفاءة 
المهنية لولوج 
 الدرجة األولى 

من إطار أساتذة التعليم 
الثانوي االعدادي  

الدرجة الثانية
 مصطفى املساوي     

 حيات كامل     
 يونس العلواني     

حميد امطيط

الئحة بأسماء 
الناجحين في 

امتحان الكفاءة 
المهنية لولوج 
 الدرجة األولى 

من إطار أساتذة التعليم 
الثانوي اإلعدادي - 

دورة شتنبـر 2013
 حبيبة النجاري 

 عزيز كعوان 
 عبد السالم فارس 

 عبد الكمال العثماني 
 جواد أرسالن 

 املصطفى حلمون 
 محمد الهبطي 
 عدنان املراحي 

 محمد رضوان بوكرمي 
 يونس منتصر 

 خالد هنو 
 محمد الهزاط 

الدرجة األوىل من 
ملحقي االقتصاد 

واإلدارة - دورة دجنبـر 
2013 نيابة تاونات

 هشام امغار 
 عبد العزيز الكعدي 

محمد الهادف 
>  تهانينا للجميع وعقبا للشافاوي.

إنفراد
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 تنفرد جريدة  «صدى تاونات» بنشر كتاب حول «النسمات في تراجم علماء وصلحاء إقليم تاونات»  لمؤلفه  
ذ. عبد الكريم احميدوش عضو المجلس العلمي لتاونات . في هذا العدد ننشر حياة العالم  :

åا*دني بونو Ãاحلا sحمد ب√  Ãيدي احلاÝ المةFال aالشي ò

ذ. عبد الكريم احميدوش

نسبه ووالدته:
هو أبو عبد احلكيم احلاج أحمد بن احلاج 
حوالي  ول��د  اح��ي��دة،  بن  بوشتى  بن  املدني 
الذي  العام  ميالدية-  1347ه��ج��ري��ة/1928 
حيث  اخلطابي،  الكرمي  عبد  ولد  عام  سمي 
ك���ان ال��ن��اس ي��ؤرخ��ون ألوالده����م ب��األح��داث 
دون  حتدث  كانت  التي  والنوائب  والوقائع 
حتديد اليوم أو الشهر ، كعام املجاعة، وعام 
... وغير ذلك  اجل��دب، وعام ولد عبد الكرمي 
العليا،  اجل��ع��اف��رة  فخذة  الرميلة،  بقرية   –
وأمه   ، عليان  أوالد  قبيلة  قرى  إح��دى  وهي 

السيدة الطاهرة بنت أحمد بن األشهب.

نشأته وتعليمه:
نشأ األستاذ في قرية الرميلة التي ولد بها 
كانت حوالي  مبكرة،  في سن  الكتاب  فدخل 
أرب��ع س��ن��وات م��ع إخ��وت��ه وق��د حفظ القرآن 
حيث  سنة،  عشرة  اثني  في  وجمعه  الكرمي 
ي��ق��ول األس���ت���اذ ح��اك��ي��ا ع���ن ن��ف��س��ه:¢ حتى 
وصلت سني نحو ست عشرة سنة، أصبحت 
استظهر معها كتاب الله تعالى عن ظهر قلب 

وقد أجنزت في قراءة القرآن العظيم ثالث 
عشرة سلكة وختمة، وقد أصبحت واحلمد 
ع��دا من حيث ما  أع��د كلماته  لله وامل��ن��ة، 
يطلب في القرآن ، ويلزم القار∆ أن يسلكه 
¢ كما حفظ مع القرآن الكرمي املتون التي 
واستعدادا  تأهبا  حفظها  الطلبة  اعتاد 
حفظ  وف��ي  ال��ق��روي��ني،  بجامع  لاللتحاق 
الله  األس��ت��اذ- حفظه  يقول  امل��ت��ون  ه��ذه 
ورعاه : ¢ ثم بعد ذلك صرت أحفظ بعض 
املتون مثل: نظم ابن عاشر و األجرومية 
والفرائض  ال��رس��ال��ة  وم��7  والعصمية 
للشيخ خليل ، وأوائل العبادة من متنه 

وغير ذلك مما هو الزم في األوائل...¢.
وب��ع��د ح��ف��ظ ال���ق���ران ال���ك���رمي وامل��ت��ون 
طلب  إل��ي  ت��وج��ه  وال��ن��ح��وي��ة،  الفقهية 
العلم ودراسته في املساجد التي تعتبر 
الشرعية  ال��ع��ل��وم  فيها  ت���درس  م��راك��ز 
،ي��ق��ول  األس��ت��اذ ف��ي ه��ذه امل��رح��ل��ة : ¢ 
ال��ق��رآن توجهت  ومل��ا ف��رغ��ت م��ن حفظ 
بعلم  عنه  املعبر  العلم  لتعلم  رغبتي 
علم  ف��ي  األج��روم��ي��ة  ف��ق��رأت  األوراق، 
يسمى  فقيه  ع��ل��ى  وق���واع���ده،  ال��ن��ح��و 
العزيب،  ب��دوار  القري  حمادة  السيد 
الذي يقطنه الشرفاء العمرانيني املعبر 
ومكثت  ال��زري��ف��ي��ني،  ب��ال��ش��رف��اء  عنهم 

مدة سنة كاملة، ثم توجهت لدوار امطالسة 
 1365 سنة  احليانية)  عليان  أوالد  بقبيلة 
هجرية/1945 ميالدية( وقضيت هناك نحو 
تسعة أشهر لقراءة األجرومية وأوائل رسالة 
القيرواني، وم��ا يتعلق بكتب  زي��د  أب��ي  اب��ن 
الفرائض والتوحيد على فقيه يسمى محمد 
بن حلسن...¢. وكلما ازدادت معارف األستاذ 
في فنون العلوم الشرعية واللغوية، ازدادت 
رغبته في طلب العلم وفق ما جاء في قوله 
وف��ي هذا  زدن��ي علما(.  رب��ي  وق��ل   ( تعالى: 
الصدد يقول األستاذ احلاج أحمد بونو:¢... 
ثم أصبحت أحب العلم فحيثما علمت شيئا 
وهكذا   ، نفعا  أكثر  هو  ملا  رغبتي  توجهت 
سنة  فتوجهت  أخ��رى  جهات  إل��ي  توجهت 
اجلاية  لقبيلة  ميالدية  1366هجرية/1946 
الوزاني  أحمد  احل��اج  سيدي  الشريف  عند 
قصد إرشادي إلي عالم هناك بالبادية أتعلم 
عليه، فلم ير من يساعدني، ثم توجهت لقبيلة 
بني زروال قاصدا دوار مقراوي، فقيها البأس 
الشريف سيدي أحمد  به... ثم توجهت عند 
فلم  زروال،  ببني  حمدان  ب��دوار  احلجامي 
أجد رغبتي ، حيث للشريف كثرة االشغال...

ثم توجهت لقبيلة امتيوه بقرية مرزاين عند 
ثم   ... الطنجاوي  محمد  سيدي  يدعى  فقيه 
توجهت لدوار بوردود بنفس القبيلة-امتيوه 
– عند فقيه يدعى سيدي عبد الله، وهو رجل 
باأللفية،  النحو  الطلبة  يعلم  ك��ان  ف��اض��ل 
وبعد  املعني..  املرشد  من  والفقه  والتوحيد 
، قصد  ف��اس  ارت��أي��ت أن أدخ���ل مدينة  ذل��ك 
توجهت  وفعال  القرويني...  بجامع  التعليم 
لفاس سنة 1367هجرية/ 1947ميالدية وأنا 
مملوء بالنشاط واألمل ...¢، ¢ فسجلت نفسي 
بالقسم االبتدائي األول ، وقد ألح علي بعض 
قبائل  من  عليهم  تعرفت  الذين  من  اإلخ��وان 
أن��ال  لكي  االم��ت��ح��ان،  ف��ي  املشاركة   ، كثيرة 
بها،  الب���أس  معرفة  ل��دي  ألن   ، أع��ل��ى  قسما 
لعلها تساعدني في احلصول على مستوى 

الثانية من االبتدائي على األقل، فأجبت ذلك 
البعض بأنني أريد التعلم من أساسه ، حتى 
ال يفوتني علم من هذه اجلامعة، وأكون بانيا 

معرفتي على أساس صحيح¢.
التقى  ال��دراس��ي��ة،  األس��ت��اذ  مرحلة  وخ���الل 
ابن  عالل  العالمة سيدي  الفقيه  له  بصديق 
ي��ق��ول فيه  اخل��م��ار اجل���اي امللقب “ك��ن��ب��ور” 
التقت  وف��ي��ا،  ف��وج��دت��ه صديقا   ¢  : األس��ت��اذ 
ذل��ك  وم���ن  ح��ف��ظ��ا،  و  فهما  جميعا  أف��ك��ارن��ا 
دائما  وننجح  جميعا  نطالع  ونحن  الوقت 
ال��ع��ش��رة األول ، م��رة أن��ا قبله  ون��ك��ون م��ن 
غالب  ف��ي  غير فصل  م��ن  قلبي  ه��و  وم���رة   ،
أن  إل��ى  احل���ال  ه��ذا  األح����وال، وبقينا على 
املؤسسة¢  بنفس  والتحقنا  جميعا  تخرجنا 
وهذه املرحلة الدراسة استمرت اثنتي عشرة 
سنة، حيث يقول فيها األستاذ : ¢ ثم حصلت 
على الشهادة االبتدائية، حيث كانت سنوات 
الثانوي  وسنوات   ، ثالثا  االبتدائي  الطور 
ستا، وسنوات النهائي ثالثا، فجمع سنوات 
الدراسة بالقرويني آنذاك اثنتا عشرة سنة¢.

ورغم ما القي األستاذ من متاعب وأالم أثناء 
الغاشم  املستعمر  مع  وخصوصا  الدراسة، 
وم���ن ي��س��اع��ده م��ن اخل��ون��ة داخ����ل امل��دي��ن��ة 
واالجتهاد  اجلد  األستاذ  واصل  وخارجها، 

ولله  مساء  صباح 
تأخرا  أعلم  ال  دراس��ت��ي،  في  موقفا  احلمد، 
في دورة من الدورات االمتحانية، وال أقل من 
املعدل...¢، ¢ وكنت دائما من أوائل الطلبة كما 
أمام  املقررة  الكتب  لسرد  دائما  أتقدم  كنت 
األساتذة املدرسني والعلماء األجالء ، الشيء 
أدركت  حيث  املواصلة،  على  ال��ذي شجعني 
برƒية  والتمتع  العلم  طلب  في  عظيمة  ل��ذة 
الذي  عملهم  في  مجتهدين  وصلحاء  علماء 
يقومون به ...¢، ثم يتابع قوله في هذا الشأن 
فيقول: ¢ تابعت دراستي بجد ونشاط قصد 
تتميمها حتى أحصل على العاملية التي هي 
مفتوحة  أبواب  رغم وجود  الغالية،  أمنيتي 
للوظيفة أوائل االستقالل، ولكن كانت رغبتي 
هي احلصول على العاملية من أجل أن أنشر 
ال��ع��ل��م وس���ط ه���ذا ال��ب��ل��د وخ���ارج���ه، ابتغاء 
على  شجعه  ومم��ا   .¢... تعالى  الله  مرضاة 
والتعمق  طلبه،  في  والرغبة  العلم  دراس��ة 
في العلوم الشرعية واللغوية، هو قول أحد 
الفقهاء الذي حفظ على يده القرآن الكرمي:¢ 
وقصدت  املقولة،  ه��ذه  عيني  أم��ام  فجعلت 
والعبد  سيما  ال��ع��امل��ي��ة،  ش��ه��ادة  أح��ق��ق  أن 
الفقير إلى مواله من صميم قبائل احلياينة: 
إقليم  العليا،  باجلعافرة  عمران  أوالد  قبيلة 
احلمد-  ولله   – الشهادة  وه��ذه  ت��اون��ات... 
أحد من صميم هذه  ينلها  لم  افتخار  ب��دون 

القبائل إال هذا العبد املذنب سنة 1958م¢.

نضال األستاذ و مقومته 
لالستعمار :

لم   ، طالب  وه��و  مناضال  األس��ت��اذ  ك��ان  لقد 
في  أس��ات��ذت��ه  مشاركة  ع��ن  ال��دراس��ة  تشغله 
مقاومة االستعمار من أجل استقالل البالد، 
وحبهم  امل��غ��ارب��ة  شهامة  على  دل��ي��ل  وه���ذا 
وعلماء،  طلبة  وش��ي��وخ��ا،  شبابا  لوطنهم 

املقاوم  يناسب شخصية  في موقعه مبا  كل 
في  األس��ت��اذ  م��ا سجله  وم��ن خ��الل  ودوره. 
من  الق���اه  عما  حديثه  عند  ال��ذات��ي��ة  سيرته 
التعب واألل���م أث��ن��اء ال��دراس��ة، وخ��اص��ة مع 
املستعمر الغاشم الفرنسي، ومع من يساعد 
املدينة  داخ���ل  اخل��ون��ة  م��ن  املستعمر  ه���ذا 
العمل  :¢ واصلت  يقول األستاذ   ، وخارجها 
التي  املضايقات  أن��واع  رغ��م  واجتهاد  بجد 
طرف  م��ن  ونشاهدها  نحياها  جميعا  كنا 
الوطن  أبناء  من  الغادر  واخلائن  املستعمر 
ن��ع��م اإلمي���ان  ت��ع��ال��ى  ال��ل��ه  ال��ذي��ن سلبهم   ،
جنتمع  دائ��م��ا  وك��ن��ا   ، والوطنية  واإلس���الم 
العالمة  امل��رح��وم  مثل  مخلصني،  علماء  مع 
العالمة  وامل��رح��وم  ال��ع��م��راوي،  العزيز  عبد 
الفقيه  الشريف  واملرحوم  الكتاني،  ابراهيم 
األجل شيخ اإلسالم سيدي محمد بن العربي 
العلوي، وغيرهم، من أجل أن نتفق على ما 
يجب القيام به ونشره بني املواطنني، حسب 
وهكذا  االستطاعة  وقدر  اخلاصة،  وسائلنا 
كنا نتحرك ونقصد االجتماع في أماكن سرية 
به  يقوموا  أن  ينبغي  وما  املواطنني  لتلقني 

من أجل نيل احلرية واالستقالل¢.
وه�����ذا م���ا ي���ع���رف ف���ي س��ن��ة امل���ق���اوم���ة أن 
واألس��اس��ي��ة  امل��رك��زي��ة  ال��ق��ي��ادة  ف��ي  العلماء 
بينها  وم��ن  الوطنية،  ال��ث��واب��ت  حلماية 
بني  واسطة  والطلبة  املؤمنني،  إم��ارة 
امل��ق��اوم��ني ف��ي امل��ي��دان، م��ن أعطائهم 
الفدائية،  عملياتهم  لتنفيذ  اخل��ط��ط 
وحت���ري���ض امل��واط��ن��ني ع��ل��ى اجل��ه��اد 
ضد العدو بكل الوسائل املتاحة التي 
وه��ذه   ، امل��ق��اوم  ال��ف��دائ��ي  بها  يتقوى 
أن  إلي  واملؤطرين  العلماء  من  القيادة 
حققت هذه املقاومة هدفها الواضح في 
كالم األستاذ حيث يقول- حفظه الله -: 
الوطن  عن  اخلامس  محمد  نفى  ومل��ا   ¢
باملواطنني،  األذي���ة  ان��ت��ش��رت  وع��رش��ه، 
فكثرت  البارزين،  الوطنيني  وخصوصا 
احلركة وقوي القمع من طرف املستعمر 
الشيء  البالد،  على  احملسوب  واخلائن 
ال����ذي ج��ع��ل ال���ش���رارة  األول����ى تصيب 
هذه  نتيجة  وك��ان��ت   ، واخل��ائ��ن  ال��ع��دو 
الصالح  الصالح  امللك  رج��ع  أن  احلالة 
املجاهد محمد اخلامس قدس الله روحه 
إلي عرشه ووطنه، حامال راية االستقالل 
واحل���ري���ة، وم��ع��ل��ن��ا ذه����اب ع��ه��د احلجر 

واحلماية ¢. 

شيوخه وأساتذته :
إن األستاذ الذي قضى ما يناهز اثنتي عشرة 
سنة في حفظ القرآن الكرمي، حتى أصبح يعد 
والفقهية،  النحوية  املتون  مع حفظ  كلماته، 
وجتواله بعد ذلك في القبائل لدراسة العلوم 
الشرعية واللغوية أيضا مدة تتعدى سنتني 
أن  إل��ي  ميالدية  ه��ج��ري��ة/1945   1365 م��ن 
 1947 ه��ج��ري��ة/   1367 س��ن��ة  ف����اس  دخ����ل 
واستمراره  بالقرويني  والتحاقه  ميالدية، 
بها إلي أن حصل على الشهادة العاملية سنة 
1378 هجرية/1958 ميالدية والبد أن يكون 
فقهاء  الشيوخ،  كبير من  قد درس على عدد 
وعلماء وأساتذة، نذكر – حسبما أماله علي 

األستاذ الكرمي – منهم :
> الفقيه سيدي حمادة القري بدوار العزيب، 

قبيلة احليانية.
ب��دوار  حلسن  ب��ن  محمد  س��ي��دي  الفقيه   <

امطالسة، قبيلة احليانية.
احلجامي  أح��م��د  س��ي��دي  ال��ع��ال��م  الفقيه   <

بدوار حمدان قبيلة بني زروال.
ب��دوار  الطنجاوي  محمد  سيدي  الفقيه   <

مرزاين، قبيلة امتيوة لوطى.
السالم  عبد  ب��ن  الله  عبد  سيدي  الفقيه   <
احلجام بدوار بوردود، قبيلة امتيوه لوطى.

> العالم العالمة سيدي العباس بناني.
> العالم العالمة سيدي عبد احلي الكتاني.

> العالم العالمة سيدي محمد الطاهري.
> ال��ع��ال��م ال��ع��الم��ة ال��ش��اع��ر س��ي��دي محمد 

احللوي.
احلسن  بن  محمد  العالمة سيدي  العالم   <

الزرهوني.
> العالم العالمة سيدي محمد – فتحا- بن 

احلسن الزرهوني.
> العالم العالمة سيدي الطالب بن سودة.

إدري��س  سيدي  الشريف  العالمة  العالم   <
اإلدريسي.

> ال��ع��ال��م ال��ع��الم��ة س��ي��دي ع��ب��د ال��واح��د 
العراقي.

> ال���ع���ال���م ال���ع���الم���ة س���ي���دي ع��ب��د ال��ك��رمي 
الداودي.

> العالم العالمة سيدي إدريس العراقي.
> ال��ع��ال��م ال��ع��الم��ة س��ي��دي أح��م��د ال��غ��ازي 

احلسني الصنهاجي.
> العالم العالمة سيدي عبد الهادي خبيزة.
> العالم العالمة سيدي عبد السالم بناني.

> العالم العالمة سيدي الفقيه الشبيهي.
> العالم العالمة سيدي احلايكي الزروالي.

> العالم العالمة سيدي العربي الشامي.
> العالم العالمة الفقيه سيدي جسوس.
> العالم العالمة الفقيه سيدي السراج.
> العالم العالمة سيدي جواد الصقلي.

> العالم العالمة الفقيه سيدي عبد الرحمن 
الغريسي ، ¢وهذان العاملان هما اللذان أشرفا 
وقد   ، للتدريس  التخرج  امتحان  في  عليه 

جنح بتفوق ، ولله احلمد واملنة ¢.
 

المهام والوظائف
التي زاولها األستاذ :

لقد ق��ام األس��ت��اذ ب��وظ��ائ��ف ع��دي��دة وال زال 
وم��ن ه��ذه الوظائف  حفظه الله ورع��اه –   –

واملهام :
يقول  ورغ��ب��ت��ه،  أمنيته  وك��ان��ت   ، ال��ت��دري��س 
األستاذ – حفظه الله ورعاه- : ¢ وملا تخرجت 
في  التحقت   ، م   1958 يونيو   10 بتاريخ 
بعد  القرويني  بجامع  بالتعليم  السنة  نفس 
امل��ش��ارك��ة ف��ي امل��ب��اراة ب��ال��رب��اط، وك���ان عدد 
نحو  منهم  فنجح  عاملا،   38 نحو  املشاركني 
30 عاملا، وذلك أثناء شتنبر من نفس السنة 
1958 م ، وفورا التحقت بالقرويني من أجل 
التدريس بها ، وذلك ابتداء من فاحت أكتوبر 
من نفس السنة، فدخلت التعليم مرسما ولله 
التعليم  غير  إلي  أتوجه  أن  أرد  ولم  احلمد، 
رغم أبواب مفتوحة للوظيفة كالقضاء وغيره، 
وبقيت أدرس بها في جميع طبقاتها ¢ ، ولم 
رغبة  اإلدارة  أو  التفتيش  مثل  إل��ي  أتوجه 
مما  أكثر  علما  ألكتسب  التدريس،  في  مني 
وبقيت  والتمرن،  املمارسة  حيث  من  تلقيت 
على ذلك إلي سن التقاعد، وذلك سنة 1996م، 
ثم التحقت من جديد بجامع القرويني أيضا، 
مدة  انقطع  بعدما  بها،  التعليم  ج��دد  حيث 
واللغة  اإلسالمية  التربية  أع��داء  ط��رف  من 
العربية، وذلك في عهد امللك الراحل احلسن 
الثاني قدس الله روح��ه، والزل��ت أدرس بها 

اللغة العربية واملواد الشرعية.
ال��ق��ي��ام ب��ال��وع��ظ واإلرش�����اد ال��ت��ط��وع��ي منذ 
صحبة  االبتدائية  الشهادة  على  حصل  أن 
الذي  الوزاني  أحمد  احلاج  الشريف سيدي 
كان يقوم بالنيابة عن الشريف موالي التهامي 
حسبما  الوزانية،  الطريقة  رئيس  الوزاني 
 ¢  : يقول  بنفسه حيث  ذل��ك  األس��ت��اذ  يحكي 
فبعد حصولي على الشهادة االبتدائية، كنت 
أعظ الناس بالقرى البدوية بقبائل احليانية، 
وخصوصا قبيلة أوالد عمران مسقط رأسي 
وذلك صحبة الشريف سيدي أحمد الوزاني 
ال���ذي ك���ان يخصص وق��ت��ا ك��ل س��ن��ة أث��ن��اء 
العطلتني الربيعية والصيفية، قصد التجول 
من أجل توعية الناس أمور دينهم، حيث كان 
الشريف  الوزانية  الطريقة  رئيس  ينوب عن 

موالي التهامي الوزاني...¢.
نائبا  أصبح  عندما  النواب  مبجلس  العمل 
برملانيا في الدورة االنتخابية لسنة 1963م، 
التزوير  إث��ب��ات  بعد  الثانية  مرحلتها  ف��ي 
اجلاللي  السيد  نتيجة  ألغت  قاطعة  بحجج 
الثانية  للمرة  الترشيح  أعيد  مما  خريبش، 
التي جنح فيها األستاذ، فقدم أعماال جليلة 
خالل مهمته النيابية بالبرملان حسبما يحكي 

بنفسه فيقول:
¢ فقمت بإنشاء مايلي :

> إنشاء ثانوية بتيسة.
> إنشاء دائرة بها.

قبيلة  اك��دح  عني  بجماعة  ق��ي��ادة   إنشاء   <
أوالد ارياب بعدما كانت مبركز تيسة 

بني  للفصل  املتنقلة  اجل��ل��س��ات  إن��ش��اء   <
اخلصوم.

> جلسة بتيسة املركز القضائي.
> جلسة بجماعة عني عائشة.

> جلسة بجماعة بوعروس.
> جلسة بجماعة أوالد عيا.

> طلب العناية بسكان البادية حتى ال تقع 
الهجرة التي شرها مستطير، كما نرى.

> ال��ت��ح��ذي��ر م��ن ع��اق��ب��ة ال���رش���وة وال��ل��ع��ب 
األمور  من  ذلك  وغير  املواطنني...  مبصالح 

الناس  بنوايا  والله سبحانه وتعالى  الكثيرة، 
وما قاموا به ¢.

> مد اليد إلي املظلومني، والوقوف على حقيقة 
األمر بواسطة املسؤولني.

> إنشاء املساجد حسب العصر ، ومنها مسجد 
مغراوة، وإصالح ما تهدم منه من وزير األوقاف 

والشؤون اإلسالمية، السيد أحمد بركاش.
ألسباب  مدتها  تكتمل  ل��م  ال��ب��رمل��ان  دورة  لكن 
جعلت امللك احلسن الثاني – قدس الله روحه- 
يعلن حالة االستثناء، كما حكى األستاذ بنفسه 
تكتمل  لم  البرملان  هذا  لكن   ¢  : بقوله  هذا  عن 
أرب���ع س��ن��وات- حيث  لعلها   – امل��ق��ررة  م��دت��ه 
كانت املعارضة قوية، تتكون من حزبني: حزب 
وقد  االحت���اد،  ح��زب  عنه  املنفصل  االستقالل، 
الثاني  احلسن  للمرحوم  كثيرة  أم��ور  ظهرت 
الشيء الذي جعله يأخذ ما قرره الدستور من 
البرملان  هذا  مكث  وقد  االستثناء،  حالة  إعالن 
البرملان  لهذا  يعط  ولم  سنة،  ورب��ع  سنة  نحو 
من التقاعد ما أعطي ملن بعده، حيث لم تكتمل 
مدته حسب التشريع القانوني، وال أرى سببا 

لهذا التقاعد ¢.
باملساجد  واإلف��ت��اء  واإلرش���اد  بالوعظ  القيام   <

واملجلس العلمي احمللي بفاس.
الشواهد العلمية التي حصل عليها األستاذ :

إن من أهم الشواهد العلمية التي حصل عليها 
األستاذ منذ أن ولج جامع القرويني سنة 1947 

هي كالتالي: 
> الشهادة االبتدائية كانت سنة 1949م .

> شهادة الباكلوريا، سنة 1954م وسلمت له 
في : 17/03/1958م .

له  وسلمت  1958م  سنة  العاملية،  الشهادة   <
في: 28/01/1959م.

مؤلفات :
إن األستاذ يعتبر الوعظ واإلرشاد ونشر العلم 
عمال خيريا ينفع اجلميع، لهذا يقول – حفظه 
الله- : ¢ أجدد العهد مع الله تعالى على السير 
والنصيحة  وامل��ع��رف��ة  العلم  سبيل  ف��ي  قدما 
فضل  من  والكل  واملؤمنني،  للمسلمني  العامة 
ال��ل��ه ت��ع��ال��ى وك���ل م��ا أرج����وه م��ن��ه سبحانه 
وتعالى أن يهيT اخلير والنفع للجميع ، ا¢ . 
بهذه الفقرة ذيل األستاذ احلاج أحد بونو ما 

ذكره من كتب ألفها، وهي مطبوعة :
> ال إله إال الله احلصن املتني، والصالة عماد 

الدين.
> الكلم الطيب العمل الصالح يرفعه.

أن��واع  على  اجل��واب  في  التبصرة  فتاوى   <
األسئلة.

> الساعة وأحوال الثقلني حتى االستقرار في 
الدارين.

> النور والضوء والسني في التعبد بأسماء 
الله احلسنى.

> القبائل احليانية: أوالد عمران ، أوالد عليان 
، أوالد رياب.

املدنية  جامع  من  العاملية  إلي  الكتاب  من   <
العلمية ... القرويني الفاطمية.

> شموس علوم البالغة في صدور العلماء.
> حمل��ات ح��ول ت��اري��خ امل��غ��رب األق��ص��ى قبل 
اإلسالم وبعده حتى عهد امللك الشاب الصالح 

محمد السادس، سدد الله خطاه.
> تعريف القرآن العظيم وكيفية نزوله وعدد 

آياته وكلماته وحروفه.
> ع��الم��ة اإلس����الم واإلمي�����ان ك��ل��م��ة ال��ت��وح��د 
الله  رس��ول  الله محمد  إال  إل��ه  ال  واإلح��س��ان 

صلى الله عليه وسلم.
وما حتت الطبع :

من  املستفادة  امل��ف��ي��دة  املتنوعة  امل��س��ائ��ل   <
عيون الكتب املعتمدة .

من  تتضمنه  وم��ا   . ال��ق��رآن  س��ور  فضائل   <
املعاني باختصار.

وقد أجنزت في قراءة القرآن العظيم ثالث 
عشرة سلكة وختمة، وقد أصبحت واحلمد 
وقد أجنزت في قراءة القرآن العظيم ثالث 
عشرة سلكة وختمة، وقد أصبحت واحلمد 
وقد أجنزت في قراءة القرآن العظيم ثالث 

ع��دا من حيث ما  أع��د كلماته  لله وامل��ن��ة، 
يطلب في القرآن ، ويلزم القار∆ أن يسلكه 
¢ كما حفظ مع القرآن الكرمي املتون التي 
يطلب في القرآن ، ويلزم القار∆ أن يسلكه 
¢ كما حفظ مع القرآن الكرمي املتون التي 
يطلب في القرآن ، ويلزم القار∆ أن يسلكه 

واستعدادا  تأهبا  حفظها  الطلبة  اعتاد 
¢ كما حفظ مع القرآن الكرمي املتون التي 
واستعدادا  تأهبا  حفظها  الطلبة  اعتاد 
¢ كما حفظ مع القرآن الكرمي املتون التي 

حفظ  وف��ي  ال��ق��روي��ني،  بجامع  لاللتحاق 
الله  األس��ت��اذ- حفظه  يقول  امل��ت��ون  ه��ذه 
حفظ  وف��ي  ال��ق��روي��ني،  بجامع  لاللتحاق 
الله  األس��ت��اذ- حفظه  يقول  امل��ت��ون  ه��ذه 
حفظ  وف��ي  ال��ق��روي��ني،  بجامع  لاللتحاق 

ورعاه : ¢ ثم بعد ذلك صرت أحفظ بعض 
املتون مثل: نظم ابن عاشر و األجرومية 
والفرائض  ال��رس��ال��ة  وم��7  والعصمية 
للشيخ خليل ، وأوائل العبادة من متنه 

وب��ع��د ح��ف��ظ ال���ق���ران ال���ك���رمي وامل��ت��ون 
طلب  إل��ي  ت��وج��ه  وال��ن��ح��وي��ة،  الفقهية 
العلم ودراسته في املساجد التي تعتبر 
طلب  إل��ي  ت��وج��ه  وال��ن��ح��وي��ة،  الفقهية 
العلم ودراسته في املساجد التي تعتبر 
طلب  إل��ي  ت��وج��ه  وال��ن��ح��وي��ة،  الفقهية 

الشرعية  ال��ع��ل��وم  فيها  ت���درس  م��راك��ز 
العلم ودراسته في املساجد التي تعتبر 
الشرعية  ال��ع��ل��وم  فيها  ت���درس  م��راك��ز 
العلم ودراسته في املساجد التي تعتبر 

،ي��ق��ول  األس��ت��اذ ف��ي ه��ذه امل��رح��ل��ة : ¢ 
ال��ق��رآن توجهت  ومل��ا ف��رغ��ت م��ن حفظ 
،ي��ق��ول  األس��ت��اذ ف��ي ه��ذه امل��رح��ل��ة : ¢ 
ال��ق��رآن توجهت  ومل��ا ف��رغ��ت م��ن حفظ 
،ي��ق��ول  األس��ت��اذ ف��ي ه��ذه امل��رح��ل��ة : ¢ 

بعلم  عنه  املعبر  العلم  لتعلم  رغبتي 
علم  ف��ي  األج��روم��ي��ة  ف��ق��رأت  األوراق، 
بعلم  عنه  املعبر  العلم  لتعلم  رغبتي 
علم  ف��ي  األج��روم��ي��ة  ف��ق��رأت  األوراق، 
بعلم  عنه  املعبر  العلم  لتعلم  رغبتي 

يسمى  فقيه  ع��ل��ى  وق���واع���ده،  ال��ن��ح��و 
علم  ف��ي  األج��روم��ي��ة  ف��ق��رأت  األوراق، 
يسمى  فقيه  ع��ل��ى  وق���واع���ده،  ال��ن��ح��و 
علم  ف��ي  األج��روم��ي��ة  ف��ق��رأت  األوراق، 

العزيب،  ب��دوار  القري  حمادة  السيد 
الذي يقطنه الشرفاء العمرانيني املعبر 
ومكثت  ال��زري��ف��ي��ني،  ب��ال��ش��رف��اء  عنهم 

بينها  وم��ن  الوطنية،  ال��ث��واب��ت  حلماية 

املجاهد محمد اخلامس قدس الله روحه 
إلي عرشه ووطنه، حامال راية االستقالل 
واحل���ري���ة، وم��ع��ل��ن��ا ذه����اب ع��ه��د احلجر 
إلي عرشه ووطنه، حامال راية االستقالل 
واحل���ري���ة، وم��ع��ل��ن��ا ذه����اب ع��ه��د احلجر 
إلي عرشه ووطنه، حامال راية االستقالل 

واحلماية ¢. 
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أسبوعية جهوية تصدر عن شركة 
شهر كل  مرتين   " مؤقتا  تاونات  صدى  "منشورات 

 ∫d¹dال²ح fOzر Ë dAMال d¹bم
إدريس الوالي 

elouali.driss1 @gmail.com 
∫ d¹dة ال²حdOðdكÝ
خديجة بناجي
 ∫ d¹dال²ح W¾O¼

  محمد األزمي اإلدريسي - يونس لكحل 
- محمد العبادي

∫ bLبامح√ W¹dة بقb¹d'ا V²مك oسMم 
 عبد الله املهدي

kbm34050@yahoo.fr
 ∫ WسO²ة بb¹d'ا V²مك oسMم

يونس لكحل
lakhalyouness@yahoo.fr
 ∫ ÍساHGة بb¹d'ا V²مك oسMم

محمد حجاج
hajjaj71@yahoo.fr

94/4  ∫WحافBال WBšر
اb¹ùاŸ القا½و½ي∫

1994/36 
الrO�d² الËbلي∫
1113/3346 

السنة العشرون )20(
∫ ÊواMالع

 شارع محمد اخلامس- إقامة صوفيا- 
الطابق الثاني- الشقة 10

مدينة تاونات
0535.68.84.34  ∫f�اHال Ë فðاNال

sadataounate@gmail.com
البتانتا: 13304153

السجل التجاري: 301
التعريف اجلبائي:  04590173

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي:
7182091 

 احلساب البنكي:
007660000487800000011282
التجاري وفا بنك – وكالة تاونات

ال²و“l¹ ∫ أطلس بريس  

º مطابع  العهد اجلديد – الرباط
طبع من هذا العدد: 2000 نسخة
º رقم اللجنة الثنائية للصحافة 

املكتوبة:ج.أ.ع/045-06
º عضو الفيدرالية املغربية لûعالم
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SOCIETE  GAOUZI CONSTRUCTION   SARL 

Capital social : Vingt mille dhs (20 000.00 dhs) 

QT DAKHLA TISSA Taounate 

 

Aux termes d’un PV en date du 25/03/2014, les associés de la 

société GAOUZI CONSTRUCTION SARL ont décidé de modifier 

l’objet social de la société par l’ajout de l’activité : 

-MD DE MATERIEL INFORMATIQUE 

-MD DE QUINCILERIE EN DETAIL 

-MD DE PIECES DETACHEES 

 

Le dépôt légal a été effectué au tribunal de première instance de 

Taounate le 02/04/2014 sous le numéro 24/2014.                           

 

  

SOCIETE   
ETUDES 

CONSIELS ET 
EQUIPEMENT 

AGRICOLE  SARL

 Au  Capital social de : 
DIX  Mille dhs 
(10 000.00 dhs)

 Siège social: HAY 
OULAD SAID  
TAOUNATE.

I- Au terme d’un PV 
de l’assemblée générale 
extraordinaire  daté  du 
25/03/2014 à  Taounate, 
les associés de la société 
ont décidé ce qui suit :
1- la dissolution 
anticipée de la société
2- la fin de la 
personnalité morale de 
la société
3- l’assemblée  nomme 
Monsieur MOUJOUD 
BOUCHAIB en qualité  
de liquidateur  de la dite 
société.
4- le lieu de la 
liquidation est fixé 
au siége de la société 
indiqué ci-dessus
II- Le dépôt légal a été 
effectué au tribunal de 
première instance de 
Taounate 26/03/2014 
sous le numéro 20/2014.

CONSTITUTION D’UNE 
S.A.R.L(AU)

 Ste «E-R IMPORT EXPORT » 
S.A.R.L (AU)  au Capital  du  

50.000,00 
KHLALFA 

CENTRETAOUNATE.

Constitution d’une société à 
responsabilité limitée :
  STE E-R IMPORT EXPORT 
SARL (AU)   
Il a été crée sous seing privé une 
société SARL dont l’extrait de ses 
statuts est ainsi présenté:
  DENOMINATION : STE E-R ٭
IMPORT EXPORT SARL (AU).
 OBJET : 1/ MD EFFECTUANT ٭
IMPORTATION ET 
EXPORTATION.

La société est constituée pour une 
durée de 99 ans qui commencera à 
courir du jour de sa constitution.
  SIEGE : KHLALFA CENTRE ٭
TAOUNATE.
 CAPITAL : Le capital est ٭
fixé à 50 000,00 DH.          
 GERANT : la gérance est ٭
confiée à  Mr  EL KHELOUANE  
RACHID.
.R.C. N° : 953 ٭

        Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal 
de 1ère instance de Taounate le 
02/04/2014 sous le N° : 23 
/2013.

تعزية
 

البقاء  دار  إلى  انتقل مؤخرا 
بتاونات  والد السيدة لطيفة 
الكتابة  عن  بكوري املسؤولة 
اخل����اص����ة ل��ل��س��ي��د ال��ن��ائ��ب 
تاونات،بعد  بنيابة  االقليمي 
معه  ينفع  لم  م��رض عضال  

عالج .
يتقدم  األليمة  املناسبة  بهذه 
النيابة  أط��ر وم��وظ��ف��و  ك��اف��ة 

التعازي  بأحر   ، بتاونات  التعليمية  األس��رة  و  االقليمية 
واصدق املواساة للسيدة لطيفة بكوري ولكافة أسرة الفقيد 
وأصدقائه وأقاربه، ضارعني العلي القدير أن يلهمهم الصبر 

والسلوان وأن يشمل الفقيد بوافر رحمته و مغفرته.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

اململكة املغربية 
وزارة العدل واحلريات 

حمكمة االستئناف بفاس 
املحكمة االبتدائية بتاونات 

قسم التنفيذ املدين 
ملف رقم: 241/33/2013 

≈ŽالC� Êاzي
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط باحملكمة االبتدائية بتاونات للعموم أنه سيقع مبقر هذه احملكمة بقاعة البيوعات  
القضائية يوم اجلمعة 24/04/2014 على الساعة العاشرة صباحا بيعا باملزاد العلني للمنزل والقطعة األرضية 
املجاورة له املسماة دار جبور الكائنة مبزارع دوار تزغوان قيادة عني مديونة تاونات، وهو منزل فارغ يحتوي على 

غرفتني وحتتهما داموسني، يحيط بهما ساحة فارغة طولها حوالي عشرة أمتار وعرضها حوالي ستة أمتار.
كما يحتوي العقار على عرصة تابعة للمنزل جهة القبلة واليمني مغروسة بأشجار مختلفة، تسقى بواسطة ساقية 

طبيعية يجري فيها ماء عني تالمودة مدة اثني عشر ساعة.
وقد حدد ثمن انطالق املزايدة لبيع العقار املذكور أعاله في مبلغ خمسة وثالثون ألف درهم )35000( درهم.

ويعلن أيضا للمتزايد الذي سيرسو عليه املزاد أن الثمن يؤدي ناجزا أو بواسطة شيك مضمون األداء مع زيادة 
%3 لفائدة اخلزينة العامة.

وميكن تقدمي العروض إلى مأمور التنفيذ مبكتب التنفيذ املدني ابتدءا من نشر اإلعالن إلي غاية إقفال محضر 
املزاد. وللمزيد من املعلومات يرجى االتصال بقسم التنفيذ املدني بهذه احملكمة.

º رئيس مكتب الضبط
قسم التنفيذ املدين
ذ. حممد كعيدة
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فاز فريق الشرطة القضائية بالدوري الثاين لكرة القدم املصغرة اخلاص مبصاحل املنطقة اإلقليمية لألمن بتاونات ،الذي 
مت تنظيمه من 10 إىل 26 مارس 2014،حتت شعار » الرياضة صحة وقاية وأخالق » بتنسيق مع مندوبية الشباب و الرياضة 

و بشراكة مع عمالة تاونات ، و مبشاركة كل من املصلحة اإلدارية و الشرطة القضائية و اهليئة احلضرية و مصلحة التوثيق و 
البطائق التعريفية ،باإلضافة إىل ضيف شرف يتمثل يف فريق الصداقة و املكون من املصاحل اخلارجية ،  

فريق الشرطة القضائية يفوز بالدوري الثاني في كرة القدم 
المصغرة للمنطقة اإلقليمية لألمن بتاونات

 ع��رف��ت امل���ب���ارة االف��ت��ت��اح��ي��ة 
رئيس  اإلقليمي  العميد  ح��ض��ور 
بتاونات  لألمن  اإلقليمية  املنطقة  
 ، الرياضة   و  الشبيبة  مندوب  و 
وق��د ش��ارك في ه��ذا ال���دوري الذي 
املنظم  ن��وع��ه  م��ن  ال��ث��ان��ي  يعتبر 
لألمن   اإلقليمية  املنطقة  طرف  من 
ب��ت��اون��ات م��ن��ذ إح��داث��ه��ا ، حيث 
ع��رف��ت ال��ن��س��خ��ة  األول����ى ل��ل��دوري   
مابني  املمتدة  الفترة  خالل  املنظم 
27 ف��ب��راي��ر2013  تتويج مصلحة 
بغد   ، باللقب  القضائية   الشرطة 
على  النهائية  امل��ب��ارة  ف��ي  تغلبها 

و    ،  01 احل��ض��ري��ة  الهيئة  ف��ري��ق 
ق��د ح��اف��ظ ال��ف��ري��ق امل��ت��وج للسنة 
الثانية  للمرة  لقبه  على  الفارطة 
على التوالي ،  لكن هذه املرة على 
و  التوثيق  مصلحة  فريق  حساب 
انتهى  حيث   ، التعريفية  البطائق 
بالتعادل  للمبارة  األصلي  الوقت 
االيجابي بهدفني ملثلهما ، ليحتكم 
الفريقان مباشرة الى ضربات احلظ  
الشرطة  فريق  كفة  رجحت  التي   ،
أه��داف  أرب��ع��ة  بحصة  القضائية 
املرتبة  عادت  فيما   ، هدفني  مقابل 
الثالثة لفريق الصداقة املنتصر في 

مبارة الترتيب على فريق املصلحة 
اإلداري�����ة  بحصة ث��م��ان��ي أه���داف 
لهدفني ، وقد حضر احلفل اخلتامي 
اإلقليمية  املنطقة  رئيس  ل��ل��دوري 
عميد  بالنيابة   ب��ت��اون��ات   ل��ألم��ن 
اخلطيب  حفيظ  امل��م��ت��از  ال��ش��رط��ة 
وب���اش���ا م��دي��ن��ة ت����اون����ات  وق��ائ��د 
ومندوب  األول��ى  اإلداري���ة  امللحقة 
الشباب  والرياضة بتاونات ، وكذا 
املصالح  مختلف  من  األم��ن  رج��ال 
، ح��ي��ث مت ع��ل��ى ه��ام��ش امل��ب��اراة 
تشجيعية   جوائز  تقدمي  النهائية 
وش���واه���د ت��ق��دي��ري��ة ، و ق��د ع��رف 

الدوري الثاني لكرة القدم املصغرة 
للمنطقة  اإلقليمية  لألمن بتاونات  
محكما  وتنظيما  ك��ب��ي��را  جن��اح��ا 
حتت إشراف عادل بلمقدم و أحمد 
العاصمي وتويال ذاتيا من رجال 
األمن بتاونات ، لûشارة فالدوري 
ال���ث���ان���ي ل���ك���رة ال����ق����دم امل��ص��غ��رة 
بتاونات  لألمن  اإلقليمية  للمنطقة 
يأتي في إطار خلق روح االنسجام 
الشريفة   ال��ري��اض��ي��ة  امل��ن��اف��س��ة   و 
بني مختلف املصالح األمنية داخل 
حركية  وخلق   ، ال��واح��دة  اإلدارة 
إخ��راج  وك��ذا  بينها  فيما  رياضية 

الروتيني  العمل  م��ن  األم��ن  رج��ال 
الترويح  و  الترفيه  فضاء  خلق  و 
إل��ى محو  باإلضافة    ، النفس  عن 
زال��ت  ال  ال��ت��ي  النمطية  ال��ص��ورة 
مرسخة لدى املواطنني عن األجهزة 
على  الشرطة  وعن  عموما  األمنية 
وجه اخلصوص،  و اجلدير بالذكر 
أن النجاح الذي الكبير الذي لقيه 
ال��دوري األول و الثاني  والصدى 
ل��دى األوس��اط  ال��ذي تركاه  الطيب 
ورج��ال  عموما  احمللية  الرياضية 
اللجنة  دفع   ، األم��ن بصفة خاصة 
التنظيمية  إلى التفكير في تسطير 
برنامج حافل باملنافسات الرياضية 
االنفتاح  امل���رة  ه��ذه  منه  الغاية   ،
ع��ل��ى ب��اق��ي م��ؤس��س��ات امل��ص��ال��ح 
املجتمع  ف��ع��ال��ي��ات  و  اخل��ارج��ي��ة 
توطيد  ف��ي  منها  رغ��ب��ة  و  امل��دن��ي 
أواصر الثقة و تتني العالقة بني 
الشرطة واملواطن ، لûشارة فعلى 
الرياضية  التظاهرة  ه��ذه  هامش 
من خيرة  استدعاء مجموعة    مت 
و أج������ود  ال���الع���ب���ني امل��ش��ارك��ني 
األم��ن  ف��ري��ق  لتدعيم  ال����دوري  ف��ي 
اجل����ه����وي ب����ت����ازة ق���ص���د خ���وض 
للبطولة  املؤهلة  املنافسات  غمار 
الشرطة  برجال  اخلاصة  الوطنية 
و التي ستقام مبدينة أكادير خالل 
ماي املقبل مبناسبة  تخليد الذكرى 
58 لتأسيس املديرية العامة لألمن 

الوطني . 
> حممد األزمي اإلدريسي

  يتأهالن إىل البطولة الوطنية تباري 
يف رياضة الكراطي شوطوكان

تأهلت كل من سندس اشطيبة فئة الكتاكيت و أنس املعروفي 
املزمع  شوطوكان  للكراطي  الوطنية  البطولة  إلى   ، البراعم  فئة 
التابعة  املغطاة  بالقاعة  اجل��اري  أبريل   13 األح��د  ي��وم  تنظيمها 
البطلني  تأهل  ج��اء  و   ، بالرباط  الله  عبد  م��والي  األمير  للمجمع 
أقيمت  التي  البطولة الشطرية تباري  لبطولة املغرب بعد اجتياز 
البطلة  فيها  احتلت  و   ، املاضي  م��ارس   09 ي��وم  مكناس  مبدينة 
سندس اشطيبة فئة الكتاكيت املرتبة الثانية ، فيما احتل البطل 
أنس املعروفي فئة البراعم املرتبة الثانية كذلك ، و ذلك مبشاركة 
الشرق و جمعية طوكيو شوطوكان من  الشمال و عصبة  عصبة 
تاونات  التي ينتمي لها البطلني سندس اشطيبة وأنس املعروفي  
تدريب  على  يشرف  م��ن  ه��و  كرشني  ف��األس��ت��اذ جمال  ،ل��ûش��ارة  
البطلني و سبق له خاض رفقة نادي طوكيو للكراطي شوطوكان 

بتاونات عدة منافسات محلية و جهوية ووطنية .
> حممد األزمي

تظاهرات رياضية بموالي بوشتى و قرية با محمد
حت��ت ش��ع��ار ال��ري��اض��ة 
نظمت  التنمية   خدمة   في 
ج��م��ع��ي��ة أص���دق���اء امل��درس��ة 
العمومية  واملجتمع مبنطقة  
جلماعة  التابعة  البريدية  
األح��د  ي��وم  م���والي بوشتى 
س��ادس اب��ري��ل س��ن��ة2014 ، 
تظاهرة رياضية  في العدو 
ال���ري���ف���ي ب���ح���ض���ور مم��ث��ل 
ال��س��ل��ط��ة احمل��ل��ي��ة  وبعض 
املجتمع  جمعيات  ممثلي  
امل���دن���ي  وع����دد م��ن ساكنة 
وخ��ص��ص��ت   . امل���ن���ط���ق���ة  
للفائزين  جوائز  باملناسبة 
وم����ي����دال����ي����ات وش����ه����ادات 

تقديرية.
التظاهرة  واختتمت   
من  للعديد  شرفية   ب���دورة 
تضامنهم   لتأكيد  املسنني  

ودع���م���ه���م امل���ط���ل���ق وغ��ي��ر 
أنشطة  ملختلف  امل��ش��روط  
يعتبرونها  التي  اجلمعية 
للساكنة   ال��وح��ي��د  املتنفس 
رغم أن هذه اجلمعية حتاول 
مب���ج���ه���ودات���ه���ا اخل���اص���ة 

وبدون أي دعم  من أية جهة 
ما  الساكنة   عن  تخفف  أن 
ونسيان  رك��ود   من  تعانيه 

وال مباالة.
با محمد  قرية  وببلدية 
مت تنظيم تظاهرة في العدو 

بحضور  املدرسي،   الريفي 
سليمة  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ع���داءة 
لعدم  ونظرا  علمي،  الوالي 
من  اجل��ري��دة  مكتب  إخ��ب��ار 
طرف املنظمني  بهذا النشاط  
كل  إدراج  م��ن  نتمكن  ف��ل��م 
ن��ت��ائ��ج ال��ت��ظ��اه��رة ل��ك��ن أب 
العداءة فدوى السمك اتصل 
باجلريدة واخبرها أن ابنته  
كانت من بني احلاصلني على 
ال��رت��ب��ة األول����ى. ول��ûش��ارة 
على  حاصلة  ال��ع��داءة  فهذه 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ي��دال��ي��ات في 
مختلف املدن املغربية  وهي 
ف���ي ح��اج��ة إل����ى م���ن ي��أخ��ذ 
ب��ي��ده��ا وق����د ت���ك���ون ص��دى 
في  العادة  هي  كما  تاونات 

طليعة املدعمني  لها.
> عبد اهللا املهدي – القرية /تاونات

ميالد نادي " جمعية أصدقاء تاونات للكرة الحديدية "
الوحدة  لشباب  ب��دار  انعقد 
ب���ت���اون���ات ب����داي����ة ش���ه���ر م����ارس 
املنصرم  اجلمع العام التأسيسي 
ال��ك��رة احل��دي��دي��ة بتاونات  ل��ن��ادي 
حت���ت اس����م » ج��م��ع��ي��ة أص���دق���اء 
» حيث  احل��دي��دي��ة  للكرة  ت��اون��ات 
ت����ت ت������الوة م����ش����روع ال���ق���ان���ون 
األس���اس���ي و امل���ص���ادق���ة ع��ل��ي��ه و 
أتى  ال��ذي  املسير  املكتب  تشكيل 

على الشكل التالي /
الرئيس : عبد احلميد األزرق 

احلسوني 
نائبه   : عبد الكرمي صبحي 
م��ح��م��د   : ال����ع����ام  ال���ك���ات���ب 

الفقيهات 
نائبه : جمال البياضي 

األمني : محمد احلسوني 
نائبه : محمد الدحموني 

العزيز  عبد   : امل��س��ت��ش��ارون 
أح��ص��اد – ب��وش��ت��ى ال��ب��ي��اض��ي – 
محمد البوشبتي  أحمد الدياني – 

– محمد منقور .
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