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البطل  تلقاها  صدمة  أكبر 
العالمي، المومني، تلقاها من 
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هل هو مو�ضم انفراج الق�ضايا العالقة؟ 

العفو عن معتقلي ال�سلفية اجلهادية واكدمي اإزيك خالل هذا ال�سهر 
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أمل قبول

هل هو مو�ضم انفراج الق�ضايا العالقة؟ 

العفو عن معتقلي ال�شلفية اجلهادية واكدمي اإزيك خالل هذا ال�شهر 
الرباط: األسبوع 

القليلة  الأيام  خالل  معهودة  غري  حركة  دبت 

ما  خلفية  على  املعتقلني  اأبواب  على  املا�ضية 

اأبواب  وعلى  اجلهادية،  ال�ضلفية  مبلف  يعرف 

الزنازين التي يقبع فيها املعتقلون املتهمون على 

خلفية اأحداث تفكيك خميم اكدمي اإزيك، التي نتج 

الأمن وتخريب  قوات  11 عن�ضرا من  مقتل  عنها 

مدينة  يف  العمومية  املن�ضاآت  من  كبري  ق�ضط 

العيون منذ نونرب 2010.

ال�ضلفيني الذين دخلوا  اإن  وتقول م�ضادر مطلعة 

اإليها  عهد  عليا  جلنة  مع  مدة  منذ  حوار  يف 

حتريك امللف بالت�ضاور مع ال�ضيخ ال�ضلفي ح�ضن 

اخلطاب، ح�ضلوا على اإ�ضارات مطمئنة باإمكانية 

على  احل�ضول  بعد  ماي  �ضهر  يف  الق�ضية  انفراج 

عفو ملكي حمتمل، �ضي�ضمل اأي�ضا بع�ض املعتقلني 

يف ملف اكدمي اإزيك.

اأوىل نتائج احلوار مع  اأن  اأكدت  امل�ضادر نف�ضها، 

العلن،  اإىل  اأ�ضراره  تخرج  مل  والذي  ال�ضلفيني 

قبل على  فيما  راهنت  قد  كانت  الدولة  اأن  ك�ضفت 

ال�ضيوخ ال�ضلفيني املفرج عنهم، اأمثال اأبو حف�ض 

خلق  اأجل  من  الكتاين  وح�ضن  احلدو�ضي  وعمر 

التحول  اأفق  يف  املجتمع  اأو�ضاط  داخل  لوبي 

على  ت�ضل  مل  النتائج  لكن  �ضيا�ضي،  حزب  اإىل 

عن  احلدو�ضي  ابتعد  حيث  التوقعات  م�ضتوى 

بينما  العلمي،  للعمل  وتفرغ  ال�ضيا�ضي  العمل 

النغمة  نف�ض  على  العزف  الكتاين  ح�ضن  وا�ضل 

حف�ض  اأبو  وكان  ال�ضلفيني)..(  لإخوانه  القدمية 

هو الوحيد الذي متكن من حتقيق بع�ض الأهداف 

ال�ضلفيني  من  جمموعة  التحاق  يف  جت�ضدت  التي 

تعبري  ح�ضب  والف�ضيلة)..(،  النه�ضة  بحزب 

م�ضادر »الأ�ضبوع«.

اأمام هذا الو�ضع كان لبد من املراهنة على �ضيخ 

اآخر داخل ال�ضجن، ويتعلق الأمر بح�ضن اخلطاب 

ي�ضمل  تيار  يف  املوؤثرة  الوجوه  اأبرز  اأحد  وهو 

توؤكده  ما  ح�ضب  الأقل،  على  �ضلفيا   120 حوايل 

الرهان  اأن  اأي�ضا  توؤكد  التي  الأ�ضبوع،  م�ضادر 

ال�ضلفيني  من  جمموعة  اإخراج  يفرت�ض  اجلديد 

يف �ضهر ماي كدفعة اأوىل، يف انتظار طي ال�ضفحة 

2014، بعد حتقيق  يوليوز  �ضهر  نهائي يف  ب�ضكل 

بع�ض النتائج الأولية على اأر�ض الواقع.

و�ضبق لـ»الأ�ضبوع« اأن اأكدت باأن »عدة موفدين 

عن  الك�ضف  يتم  مل  ملكي،  مب�ضت�ضار  عالقة  لهم 

طريق  عن  مدة،  منذ  يحاولون  الآن،  حتى  ا�ضمه 

العلمية  الأ�ض�ض  و�ضع  اخلطاب،  مع  لقاءات 

ب�ضكل  احلوار  فتح  لها  �ضيعهد  جلنة  لتاأ�ضي�ض 

علني مع ال�ضلفيني مبختلف �ضجون اململكة«، كما 

لقيادة  غريه  دون  اخلطاب  كفة  يرجح  ما  اأكدت 

امل�ضاحلة هو م�ضتواه الثقايف وامل�ضروع ال�ضيا�ضي 

الذي يحمله حتت عنوان »دولة الإن�ضان« والذي 

يعك�ض جزءا من املراجعات التي قام بها، )اأنظر 

الأ�ضبوع، عدد: 10 اأبريل 2014(.

الوطني  املجل�ض  رئي�ض  ال�ضبار  حممد  وكان 

اأيام  بعد  �ضمته،  عن  خرج  قد  الإن�ضان  حلقوق 

قليلة من �ضدور مقال »الأ�ضبوع«، ليوؤكد وجود 

على  املعتقلني  اأحد  ملف  معاجلة  يف  كبري  خلل 

خلفية قانون الإرهاب، ويتعلق الأمر بعبد القادر 

بلريج زميل ح�ضن اخلطاب يف زنزانته، مما يوؤكد 

على  هامة  لتطورات  مر�ضح  ال�ضلفيني  ملف  اأن 

امل�ضتوى الر�ضمي.

كما ينتظر اأن ي�ضاهم العفو امللكي يف حالة �ضموله 

ق�ضية  خلفية  على  املعتقلني  بع�ض  لو�ضعية 

�ضربة  توجيه  يف  متوقع،  هو  كما  اإزيك«  »اكدمي 

ا�ضتباقية كربى خل�ضوم املغرب، الذين يهاجمون 

اأنه عر�ض على املحكمة الع�ضكرية  امللف بدعوى 

بدل الق�ضاء العادي)..(.

الرباط: األسبوع
الرباط  بالعا�ضمة  الكبري  امل�ضجد  اإمام   اأعاد 

�ضبب انت�ضار ظاهرة »الت�ضرميل« التي تنت�ضر 

باملجتمع املغربي اإىل الر�ضوم املتحركة.

اجلمعة  خطبة  يف  اخلطيب  ذات  واأ�ضاف 

اأن  »الأ�ضبوع«،  ح�ضرتها  التي  املا�ضية 

اجتماعية  ظاهرة  ولي�ض  ثقافة  »الت�ضرميل« 

التي  العنيفة  املتحركة  الر�ضوم  نتاج  وهي 

األف  من  اأزيد  بن�ضبة  اأبناوؤنا  عليها  يتفرج 

�ضاعة يف ال�ضنة.

هذه  يف  اخلطيب  اختلف  اأخرى،  جهة  من 

وزارة  من  مكتوبة  تكون  قد  التي  اخلطبة 

املقاربة  مع  الإ�ضالمية،  وال�ضوؤون  الأوقاف 

اإن  قال  حني  الداخلية  وزارة  تنهجها  التي 

تنجح  لن  »الت�ضرميل«  ظاهرة  على  الق�ضاء 

العتقالت  بحملة  ول  فقط  الأمنية  باملقاربة 

بالإعالم  بل  الروؤو�ض،  حلق  بحملة  حتى  اأو 

يقول  التلفزيون«،  دور  وهنا  والرتبية 

اخلطيب.

»الت�شرميل« بني التوفيق وح�شاد

alousboue.com

طالعوا المواضيع المكتوبة في األسبوع: 
المنبر الحر - ما يجري ويدور - الحقيقة الضائعة على:

الوفا

الرباط: األسبوع 
نا�ضطة  مروة،  رويدة  ا�ضمها 

الدويل  املركز  ومديرة  لبنانية 

وحل  والـــــــــتدريب  للتنــــمية 

النزاعات، يتم تقدميها يف خمتلف 

و�ضائل الإعالم باعتبارها اإحدى 

املغربي  للطرح  امل�ضاندات 

القا�ضي مبنح الأقاليم اجلنوبية 

اجلهوية  اإطار  يف  ذاتيا  حكما 

الفر�ضة  �ضمحت  وقد  املو�ضعة، 

هام�ض  على  موؤخرا  بظهورها 

ملهمة  الأمن  جمل�ض  مناق�ضة 

وقد  ال�ضحراء،  يف  املينور�ضو 

يف  حديثها  لالنتباه  لفتا  كان 

كون  عن  �ضحفية  ت�ضريحات 

املقبلة  املدة  �ضيطبق  املغرب 

اجلهوية املو�ضعة.

العري�ضة  اخلطوط  اأن  يذكر 

تظهر  مل  اجلهوية  مل�ضروع 

تطبيق  يف  الرتيث  ب�ضبب  بعد، 

اللجنة  قدمته  الذي  النموذج 

التي  للجهوية  ال�ضت�ضارية 

للملك  عزميان  عمر  تراأ�ضها 

والتي   2011 مار�ض  �ضهر  يف 

اختزلت عدد جهات املغرب يف 12 

جهة، قبل اأن تبادر عدة اأ�ضوات 

ليفتح  التق�ضيم  هذا  انتقاد  اإىل 

املجال للرتاجع عن امل�ضروع يف 

»العزميانية«،)ن�ضبة  �ضيغتــــه 

اإىل عزميان(.

هل تعرف »مروى« أسرار الجهوية الموسعة؟ 

حسن الكتاني رفقة الحدوشي وأبو حفص
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الوردي

الرباط. خاص باألسبوع

بعد ال�سربة املوجعة التي تلقاها ال�سما�سرة 

حممد  امللك  فاجاأهم  حني  املعتادون)...( 

دائما  مندوبا  هالل  عمر  بتعيني  ال�ساد�س، 

انتظار  دون  املتحدة،  الأمم  لدى  للمغرب 

الثانوية من قبيل موافقة املجل�س  للجزئيات 

بطريقة  العتماد  اأوراق  واأر�سلت  الوزاري، 

يف  ال�سابق  املوظف  فوجئ  حني  ا�ستثنائية، 

اأن  بعد  توقيفه  بقرار  لولي�سكي  املن�سب  هذا 

ا�ست�سلم وتعود على النعا�س، يف مقعده ال�سبه 

دائم بالأمم املتحدة، حتى �سحاه الأمني العام 

طالب  الذي  اخلطري،  بت�سريحه  كيمون  بان 

فيه بتقرير امل�سري بالن�سبة ملا اأ�سماه ال�سعب 

حممد  امللك  جعل  الذي  ال�سيء  ال�سحراوي، 

ال�ساد�س، يفاجئ الأمني العام بتلفون �سارم، 

اأ�سداءه وزارة اخلارجية الأمريكية  �سمعت 

الأممي،  العام  الأمني  لتربيد  دخلت  التي 

ورمبا اكت�سف العاهل املغربي ال�سبب، ففاجاأ 

هالل  عمر  ن�سيط  مغربي  دبلوما�سي  بتعيني 

دوام  على  مطمئنا  كان  الذي  لولي�سكي  حمل 

لزالوا  هناك،  عينوه  الذين  مادام  من�سبه، 

نافذين يف الديوان امللكي.

اخلارجية،  وزارة  يف  اتخذت  وبينما 

امللكية،  التعليمات  مل�سايرة  ال�ستعدادات 

املغربية  الدبلوما�سية  الهياكل  بتجديد 

املتجمدة)...( ليتم ا�ستدعاء الحتادية نزهة 

ال�سقروين، رغم الأخطاء التي �سجلت يف �سكل 

ف�سائح يف ال�سفارة املغربية، منذ اأن كان ويل 

اأمرها، الرئي�س عبد الرحمن اليو�سفي، الذي 

عينها �سفرية يف الكندا و�سماها يف اإحدى خطبه 

�سنوات،  �سبع  منذ حوايل  »جنمة احلكومة« 

الدبلوما�سيني  قيدوم  ا�ستدعاء  تقرر  كما 

ت�سع  اأومليل،  علي  لبنان،  يف  املغاربة)...( 

النهاية،  نقطة  وو�سع  اأي�سا،  هو  �سنوات 

لل�سفري املدلل من طرف وزيره الفا�سي، ر�سد 

الزيارة  ك�سفت  والذي  وا�سنطن،  يف  بوهالل 

املهيمن  الفراغ  لوا�سنطن،  الأخرية  امللكية 

على �سفارة املغرب، يف عا�سمة اأكرب دولة يف 

العامل، وا�سنطن، ليك�سف املخت�سر املفيد، اأن 

جمموعة من �سفراء املغرب حولوا �سفاراتهم 

يتواجد  الذي  الوقت  يف  مريحة،  مراقد  اإىل 

من  متحركون  ن�سيطون  م�ساغبون  حولهم، 

ل  الذين  البولي�ساريو،  و�سفراء  مبعوثي 

ينامون)...( ليجد املغرب نف�سه اأمام و�سعية 

املغرب  على  فيها  تت�ساقط  خطرية،  عاملية 

م�سائب من كل جهة.

الأيادي  اأن  موؤخرا،  الأ�سبوع  علمت  وقد 

اخلفية)...( هنا يف الرباط، بداأت تزايد على 

البحث  فر�س  ل�ستغالل  الأيام،  هذه  بع�سها 

عن �سفراء جدد، تفر�سهم الو�سعية اخلطرية 

اأن  ن�سمع  بنا  فاإذا  املغربية،  للدبلوما�سية 

بالدبلوما�سية)...(  املكلفني  القطبني  اأحد 

لدرجة جتاوزت  امل�سالح)...(  يتبادلن  بداأا 

الأخالق، بعد اأن اأ�سيب رئي�س مكتب القد�س، 

ال�سريف مولي عبد الكبري العلوي باملر�س، 

يفاو�س  الطرفني)...(  من  طرف  فاأ�سبح 

جديد،  مر�سح  تعيني  عار�سا  الآخر،  الطرف 

خلالفة عبد الكبري العلوي، ب�سخ�سية مر�سي 

الإ�سرائيلية)...(  امل�سالح  طرف  من  عليها 

ال�سرتاتيجي)...(  املن�سب  هذا  لحتالل 

جلنة  رئي�س  املوؤمنني،  اأمري  نفوذ  يف  الداخل 

املدغري  العلوي  �سرف  اأن  بعد  القد�س، 

جهودا جبارة لك�سر حماولت اإبعاد املغرب 

عن جلنة القد�س.

وباملقابل، تكون للطرف الثاين، فر�سة تعيني 

الفا�سي،  للم�ست�سار  اليمنى  اليد  اقرتاح  اأو 

من�سب  يف  العمراين،  ال�سابق  الوزير  وهو 

ليبقى  اجلديد،  وا�سنطن،  يف  املغرب  �سفري 

ا�ستمرار ال�سيا�سة نف�سها.

الأ�سبوع  عرفت  التي  ال�سفقة  هي  هذه 

يفهموا  النا�س، مل  اأن  على  برهانا  بخباياها، 

ال�ستعجايل،  التعيني  من  امللكي  الق�سد 

لتعيني هالل يف من�سب �سفري املغرب يف الأمم 

املتحدة.

جتتازه  الذي  المتـــــحان،  هو  وهذا 

على  لالنق�سا�س  املغربية،  الدبلوما�سية 

منا�سب ال�سفراء اجلدد، علما باأن الو�سعية 

العاملية للمغرب، دخلت منطقة اخلطر، الذي 

هالل  تعيني  اإىل  �سارع  عندما  امللك  به  �سعر 

اكت�سف  جاللته  اأن  ول�سك  املتحدة،  بالأمم 

تعيني  وخطورة  ال�سابقة،  املرحلة  ف�سل 

امل�سلحة  عن  بعيدا  لأ�سدقائهم،  الأ�سدقاء 

العليا للبالد.

ك�سفت الأبحاث، اأن كل الذين �سوتوا �سد 

انتخاب الطالبي العلمي لرئا�سة الربملان، 

مع  ت�سامنا  الريف  منطقة  من  اأغلبهم 

رمزهم م�سطفى املن�سوري، واأغلبهم من 

الأحرار وال�ستقالل.

حاملة  القنيطرة،  منطقة  يف  امراأة  نزلت 

بحثت  وعندما  يرحل،  بوعزة  لفتة، 

اأن  وجدت  البوعزة،  هذا  عن  ال�سلطات 

الأمر يتعلق بزوجها الذي هي متخا�سمة 

اأم لإطار جامعي كبري  معه. هذه املراأة، 

يف القنيطرة.

من  فيكم  من  يا  املغاربة..  الفنانون  اأيها 

اهلل،  �سرته  من  وفيكم  امليزيريا،  يعي�س 

ها هي املمثلة الفرن�سية الكبرية، كاترين 

تعي�س  الذي  الق�سر  بيع  تقرر  دونوف، 

فيه، والذي ا�سرتته من مداخيل اأفالمها.. 

يف  املوجود  الق�سر،  هذا  قيمة  اأن  معلنة 

اأربعة  تبلغ  جينفيل«  »للوار  منطقة 

ماليني اأورو، بال�سنتيمات املغربية حوايل 

خم�سة ماليري.

املركز  مدير  اأن  هي  املو�سم،  نكتة 

كان  الذي  ال�سايل،  املغربي،  ال�سينمائي 

اأن قرار تعيني مدير بدله،  اآخر من يعلم 

�سدر يف غيابه »واأنا ما عندي خبار« كما 

قال هو بنف�سه.

منطقة  يف  ي�سكن  كبري  ق�سائي  موظف 

تلفونه،  �سارق  له  خطف  ب�سال،  تابريكت 

وبعد اعتقال ال�سارق، ومتابعته، فوجئ 

املوظف الق�سائي بال�سارق، وهو يتجول 

بكل حرية.

الف�ساد  خلطورة  ت�ستيقظ  بداأت  اأوروبا 

النق�س  حمكمة  اأ�سدرت  فقد  والفجور، 

للف�ساد  جمعية  مبنع  حكما  هولندا،  يف 

ال�سائد با�سم حقوق الإن�سان، بني الأولد، 

القا�سي،  حكم  وقال  مارجتني،  وا�سمها 

العام،  لالأمن  ت�سيء  الت�سرفات  هذه  اإن 

ح�سب جملة لونوفيل اأوب�سرفاتور.

اأعجوبة الأ�سبوع، هي اخلروج الإعالمي 

للكاتب العاملي الطاهر بنجلون للدفاع عن 

فيه  كتب  الذي  الوقت  يف  العربية،  اللغة 

بعد  الفرن�سية، وجاء  باللغة  موؤلفاته  كل 

ح�سوله على تنويه الرئي�سني الفرن�سيني 

املغرب  باأن  ليقول  و�ساركوزي  هولند 

مطالب باخلروج من النطاق الفرانكفوين، 

لأن اللغة الفرن�سية مل يعد لها وزن كبري 

يف العامل)..(.

اأكدت بع�س امل�سادر اأن الذراع احلقوقي 

حلزب العدالة والتنمية الذي يقوده عبد 

العايل حامي الدين �سي�سهد ت�سدعات غري 

بعد  املقبلة  القليلة  الأيام  خالل  م�سبوقة 

اأن قررت جمموعة من الن�سطاء يف املكتب 

التنفيذي تقدمي ا�ستقالتهم، بالتزامن مع 

املحنة التي يجتازها رئي�سهم بعد حتميله 

امل�سوؤولية املعنوية عن مقتل الطالب عبد 

الرحيم احل�سناوي)..(.

ما خفي تحت األضواء
اأزمة املغرب نتيجة حتمية لتعيني الأ�صدقاء

هل الزال ال�سما�سرة يتالعبون  يف التعيينات ال�سامية

 طنجة:باألسبوع

وزير  الرميد  م�سطفى  بها  نطق  ل�سان  زلة 

موؤخرا،  طنجة،  مبدينة  واحلريات  العدل 

اأن ت�سعل نار الفتنة بني املغرب وعدد  كادت 

من الدول الإفريقية.

ندوة  يف  ي�سارك  كان  الذي  الرميد  م�سطفى 

للمحامني  الدويل  الحتاد  تنظيم  من  دولية 

بح�سور وازن للمحامني والنقباء من اإفريقيا 

التي  الإ�سالحات  يف  املغرب  لدور  تتطرق 

ال�سحراء،  جنوب  الإفريقية  الدول  تعرفها 

قال باأن الزيارات امللكية الأخرية التي يقوم 

الإفريقية  الدول  من  لعدد  امللك  جاللة  بها 

وحفاوة ال�ستقبال ال�سعبي هناك تثري غرية 

وغ�سب روؤ�ساء الدول الإفريقية، مما اعتربها 

قبل  دولهم،  بروؤ�ساء  م�سا  املحامني  بع�س 

ال�سدع  راأب  يف  التدخالت  من  عدد  تفلح  اأن 

هيئة  ا�ست�سافته  الذي  املوؤمتر  وا�ستمرار 

املحامني بطنجة على مدى ثالثة اأيام ب�سالم.

هاللالعلوي المدغري

زلة ل�سان الرميد كادت تت�سبب يف اأزمة دبلوما�سية مع دول اإفريقيا

الرميد
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»فال�س« رجل »احلكومة املقاتلة« بتعبري الرئي�س 

داخل  م�صادرنا،  ح�صب  بواجبه،  قام  هوالند، 

وخارج فرن�صا  لتعود املياه ملجاريها بني املغرب 

املغرب  بدء  على  تدل  موؤ�صرات  وفرن�صا. وتوجد 

وفرن�صا جتاوز االأزمة القائمة بينهما، ب�صبب ملف 

املالحقة الق�صائية ملدير املخابرات الداخلية، عبد 

اللطيف احلمو�صي.  

امللك  جاللة  تواجد  الرئي�صية،  املوؤ�صرات  ومن 

حممد ال�صاد�س يف فرن�صا، وال�صالة يف م�صاجدها، 

وزيارة وزير الزراعة والناطق الر�صمي حلكومة 

باري�س للمغرب، عالوة على التن�صيق القائم بني 

تعيني  بعد  املتحدة،  االأمم  يف  البلدين  �صفريي 

لتفادي  هالل،  عمر  الناجح  ال�صو�صي  ال�صفري 

فر�س جمل�س االأمن قرارا يت�صمن مراقبة حقوق 

االإن�صان من طرف املينور�صو ب�صحرائنا.

مانويل  اجلديد  الفرن�صي  الوزراء  رئي�س  هو  من 

فال�س، وما هي اأ�صباب عطفه على املغرب؟

)ال�صورة(..  غالفتي  فال�س  كارلو�س  مانويل 

اجلديد،  فرن�صا  وزراء  لرئي�س  الكامل  اال�صم  هو 

التالية  بالعبارات  �صخ�صيته  اخت�صار  ميكن 

الرباغماتية، العمل واالإميان بالتغيري. وهو ابن 

اجلن�صية،  �صوي�صرية  واأم  اإ�صباين  كاتالين  مهاجر 

اأ�صبح فرن�صيا يف �صن الع�صرين ودر�س يف جامعة 

ذاكرتي  به  حتتفظ  ما  ح�صب  وكان  ال�صوربون، 

بنف�س اجلامعة، وباحتكاكي به الحقا، عرب قادة 

»اجلمعية الثقافية مل�صلمي اإيل دو فران�س ببلدية 

اأكرث  كان  اإيفري،  م�صجد  م�صروع  اأفري«، حاملة 

اأع�صاء الي�صار حما�صا للتغيري.

لبلدية  رئي�صا  »فال�س«،  اأ�صبح   2001 �صنة  يف 

اأجنبية  جاليات  ت�صت�صيف  التي  اإيفري،  مدينة 

املغرب،  جالية  واأهمها  �صمنها  من  كثرية، 

للبلدية  ورئي�صا  برملانيا  نائبا  انتخابه  واأعيد 

له  با�صتمرار وبدعم من جالية املغرب، ما �صمن 

انتخابيا  و»مركزا«  متوا�صال  �صيا�صيا  ح�صورا 

يف  خ�صو�صا  التجديدية،  الأفكاره  خمتربا  حوله 

عن  والدفاع  والعلمانية  والهجرة  االأمن  جماالت 

بحزم  والنظام  باالأمن  والتم�صك  اجلمهورية  قيم 

وح�صم.

فال�س، متكن  مانويل  اأن  يبدو،  التي  املعادلة  هي 

من فر�صها خالل �صنوات ،كعمدة ووزير داخلية 

�صابق، وا�صتطاع من خاللها ك�صب ثقة الفرن�صيني 

ل�صداقته  التنكر  دون  منهم،  امل�صلمني  و�صداقة 

بداأت  كريان،  بن  حكومة  اأن  ويبدو  الإ�صرائيل. 

بتعليمات �صامية، جتربة نف�س املعادلة يف مو�صع 

ا�صتتباب االأمن، بعد فو�صى ظاهرة الت�صرميل.

»فال�س«،  حياة  من  جديدة  مرحلة  تبداأ  االآن، 

وهي مفتوحة على كل االحتماالت، وقد اعتربت 

فال�س  مانويل  تكليف  اأن  »لوموند«  �صحيفة 

اإىل  بالن�صبة  »مقامرة«  ي�صكل  احلكومة،  برئا�صة 

هوالند.

االأمر«  يهمه  »من  يد  يف  اأمل  نعتربها ورقة  لكننا 

ببلدنا، وال ينبغي التفكري يف حتويل »فال�س« اإىل 

�صيء اآخر اأو حرق ورقة دبلوما�صية ذهبية.

للتاريخ، كانت كل مذكراتنا، تبداأ بعبارة »اىل من 

يهمه االأمر«، يف ملف معركتنا مع اجلزائر، حول 

اجلالية  على  وال�صيا�صي  الديني  النفوذ  اقت�صام 

امل�صلمة بفرن�صا، وعددها يفوق �صتة ماليني فردا، 

امل�صلمني،  متثيلية  اآليات  م�صتوى  على  وحتديدا 

حلكام اجلزائر  موال  واحد  م�صجدين،  عرب 

»م�صجد  لبلدنا،  تابع  والثاين  باري�س«،  »م�صجد 

اإيفري«، ببلدية ال�صيد مانويل فال�س.

االإ�صالم  منظمات  قادة  اآنذاك،  مذكرات، كلفني 

قنوات  عرب  �صرية  بطريقة  اي�صالها  بفرن�صا 

دبلوما�صية يف اطار مهامي ال�صابقة، اىل امللك الراحل 

�صخ�صيات  اهلل، بح�صور  رحمه  الثاين  احل�صن 

نافذة يف دائرة بطانة الق�صر، وتعر�صت ب�صببها 

للكثري من امل�صاكل يف  م�صاري الدبلوما�صي.

مراعاة  وكانت  عقالء،  بطانة  باملنا�صبة،  وكانت 

م�صلحة الوطن فوق كل اعتبار، ومنهم من كانت 

له ال�صجاعة لقول »اإذا مل ي�صتطع النظام اأن يغري 

العلوي  مل�صطفى  وكانت  يتغري«)..(.  اأن  فالبد 

�صجاعة  وحده   - اهلل  �صفاه   - »االأ�صبوع«  مدير 

ن�صر مقاالتنا ور�صائلنا ب�صفحته اخلا�صة.

كما  القوي،  فرن�صا  حاكم  فال�س  مانويل  هو  هذا 

عرفناه  وكما  حوله،  كانوا  من  اأقرب  عنه  حتدث 

وقد  اإيفري،  ببلدية  »مركزه«  معركة  ميدان  يف 

جانبه،  اإىل  م�صرتكة  معارك  جديد،  من  لنا  تكون 

ل�صالح تطوير العالقات التاريخية اال�صرتاتيجية 

املغربية - الفرن�صية.

امللك ي�سلي يف م�ساجد »الرجل املنقذ فال�س« بفرن�سا!؟
بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

الرباط: األسبوع
واملواطنات  املواطنني  مئات  ي�صتغيث 

بوزراء  احلارقة،  ال�صم�س  نار  حتت 

عزيز  راأ�صهم  وعلى  والتنمية  العدالة 

وحممد  والنقل  التجهيز  وزير  الرباح 

النقل،  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  بوليف 

من  اإهانة  من  له  يتعر�صون  ما  ب�صبب 

رخ�س  بتجديد  اخلا�صة  ال�صركة  طرف 

ال�صياقة.

ع�صرات  حالة  على  »االأ�صبوع«  ووقفت 

املواطنني الذين يتعر�صون ملختلف اأنواع 

ال�صركة  مقر  باب  اأمام  واالإهانة  الذل 

والتي  املدن  وباقي  بالرباط،  اخلا�صة 

جتديد  عملية  الرباح  وزارة  لها  فو�صت 

وقلة  االأطر  قلة  ب�صبب  ال�صياقة،  رخ�س 

الكبري  املكاتب و�صوء اال�صتقبال والتاأخر 

يف معاجلة ملفات جتديد رخ�س ال�صياقة.

لعملية  انتقلت  اليوم  املواطنني   معاناة 

وهي  اجلديدة،  ال�صياقة  رخ�س  ا�صتالم 

معامالت ال تقل �صوء واإهانة على ما عانوه 

كانوا  حني  �صهور  قبل  ال�صركة  نف�س  مع 

يقومون بعملية جتديد هذه البطائق، علما 

ملواجهة  ينتقل  التاأخر  هذا  م�صائب  اأن 

االأمن والدرك الذين ال يقبلون هذه االأعذار 

اأثناء اكت�صافهم لرخ�س ال�صياقة قد انتهت 

مدة �صالحيتها.

التي  ال�صركة  اأن  بامللمو�س  اليوم  وتاأكد 

ماليني  حت�صد  والتي  بال�صفقة  فازت 

الدراهم كاأرباح، اأخلت مبختلف التزاماتها 

يوميا  لالإهانة  املغاربة  اآالف  وتعر�س 

و�صط تفرج احلكومة، فمتى يتدخل الرباح 

اأو بوليف لوقف هذه املهازل؟

�سوؤال موجه للوزيرين الرباح وبوليف

�سركـــة حت�ســد املالييــن مقابـل اإهانــة املواطنــني

ياسمين بن عمور

ال�سورة التي هزت اأركان الكنائ�س الكاثوليكية ب�سبتة

يف الوقت الذي حتتفل فيه جميع ال�صرائح امل�صيحية الكاثوليكية يف العامل 

بـ«اأ�صبوع االآالم« وخ�صو�صا يف مدينة �صبتة املحتلة، حيث تكون ال�صوارع 

واالأزقة يف قمة النظافة وتكون جميع االأجهزة االأمنية، واال�صتخباراتية، 

عن  عبارة  هو  الذي  املوكب  مرور  الأجل  ا�صتنفار،  حالة  يف  والع�صكرية 

اأكتافهم)..( فوجئ امل�صيعون  اأ�صنام يحملها الع�صرات من الرجال على 

طاله  وقد  الطريق،  جانب  على  يرقد  كان  م�صيحي  اأنه  يعتقد  مبت�صول 

امل�صهد  وخلف  امل�صيحيني)..(  لالإ�صبان  بالن�صبة  عظيم  يوم  يف  االإهمال 

حالة ا�صتياء يف نفو�س امل�صاركني الذين ا�صتنكروا �صعف املراقبة االأمنية 

باملدينة املحتلة يف يوم يح�صبون له الف ح�صاب)..(.

الوفا

صفعة لرئيس الحكومة 

بوليفالرباح

هذه الصفعة كانت 
هي آخر ما تلقاه 

رئيس الوزراء »شونغ 
هونغ وون« في 

كوريا الجنوبية قبل 
أن يقدم استقالته، 

عقب غرق عبارة 
كانت تقل أزيد  من 

470 شخصا أغلبهم 
طلبة.. ذهب وأخذ 
معه »التصرفيقة« 
كعنوان للمحاسبة 

الشعبية)..(.

اإىل كون  اأن نبهت  �صبق جلريدة »االأ�صبوع« 

املعطيات الواردة يف ملف الطالبتني »جيهان 

حقوقيا،  جدال  اأثار  الذي  امللف  وهو  وهبة« 

تبقى ملتب�صة يف ظل وجود فارق زمن كبري 

بني تاريخ تقدمي ال�صكاية وبني تاريخ خروج 

اجلي�س  يف  كولونيل  ابن  العتقال  البولي�س 

حتت  الداخلية،  وزارة  يف  �صابق  وم�صوؤول 

عنوان: »احلقوقيون ين�صرون اأبناءهم فمن 

األغاز  ال�صعب/  اأبناء  من  املظلومني  ين�صر 

امللف الذي وظفه �صحفيون للنيل من �صمعة 

 24 عدد:  اجلي�س«،)االأ�صبوع  يف  كولونيل 

اأكتوبر 2013(.

اال�صتئنافية  اجلنايات  غرفة  اأن  والظاهر 

املن�صرم  االأ�صبوع  خالل  عادت  بالرباط، 

لتنب�س ب�صكل اأكرث عمقا يف امللف فوقفت على 

املنطوق  العقوبة  تخف�س  جعلتها  معطيات 

و�صديقه  ربيع  ال�صاب  حق  يف  ابتدائيا  بها 

خليل، اإىل �صنتني �صجنا ق�صيا منها 9 اأ�صهر يف 

اأربع  بدل  التنفيذ،  موقوف  والباقي  ال�صجن 

املرحلة  يف  ن�صيبهما  من  كانت  التي  �صنوات 

االبتدائية.

جميلة  املحامية  هي  الدعوى  اأطراف  اأحد 

كانت  التي  رئي�صة جمعية عدالة،  ال�صيوري 

قد تزعمت حملة حقوقية كبرية حتت عنوان 

»كلنا جيهان وهبة«، وجنحت يف اإقناع بع�س 

وباملقابل  ال�صارع،  يف  مبوؤازرتها  احلقوقيني 

ظلت العائالت تطالب مبحاكمة عادلة بعيدة 

عن تاأثري ال�صارع، فا�صتجاب القدر باأن اأطلق 

مهددا  ربيع  الطالب  كان  بعدما  �صراحهما، 

باإهدار م�صريته الدرا�صية )..(. 

جيهـــــــــــــــان وهــــــــــــبة

حمكمـــة ال�ستئنــاف ومــقال »الأ�سبــوع« 

فالس
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�صبــــاح اخليــر 

فيتنام.. يف �سال 
سال: األسبوع 

�صباح اخلري فيتنام، هو عنوان الأغنية التي 

الريا�صية  القاعة  يف  فيتنامية  �صابة  اأدتها 

الأحد  يوم  �صال،  يف  ال�صالم  بحي  املغطاة 

الفيتنام   دولة  �صفري  ح�صرة  يف  املا�صي، 

بالرباط.

طويلة  ملدة  الفيتنامي  ال�صفري  �صفق  وقد 

للعرو�ض الريا�صية التي قدمتها فرق ريا�صية 

خمت�صة يف ريا�صة »الفوفينام فيات فو داو« 

وهي ريا�صة كان يلجاأ اإليها ال�صعب الفيتنامي 

لفتا  وكان  ال�صيني)..(،  الجتياح  ملواجهة 

لالنتباه الأغاين التي قدمها �صباب فيتناميون 

بهذه املنا�صبة.

كما ح�صر هذا اللقاء فعاليات ريا�صية متميزة 

املغربي  ال�صابق  العاملي  البطل  قبيل  من 

كونتاكت،  الفول  ريا�صة  يف  خل�صم  م�صطفى 

باملنا�صبة  كلمة  يف  احلا�صرين  دعا  الذي 

على  الأبناء  وتربية  بالريا�صة  الهتمام  اإىل 

اجتناب املخدرات.

هل انتهى اأ�سبوع الع�سل بني 

البيجيدي والطالبي العلمي؟

البيجيدي  بني  الع�صل  اأ�صبوع  انتهى  هل 

والطالبي العلمي رئي�ض جمل�ض النواب؟ هذا ما 

ي�صتخل�ض على الأقل من كوالي�ض اآخر اجتماع 

جمل�ض  رئي�ض  مع  الربملانية  الفرق  لروؤ�صاء 

النواب اجلديد، والتي فجرت غ�صب الإ�صالميني 

الذين اأ�صبحوا ي�صعرون باإبعاد الطالبي على 

العميقة«  »الدولة  لأوامر  وان�صياعه  حتكمهم 

ومنفذ اأوامرها اإدري�ض ل�صكر.

بوانو  رفاق  رفعه  الذي  الغ�صب  هذا  اأول 

عبد  احلكومية  والأغلبية  احلكومة  لرئي�ض 

الإله بن كريان، هو ما و�صفوه بال�صعف الذي 

اأبداه الطالبي العلمي اأمام مطلب اإدري�ض ل�صكر 

جمموعة  دمج  يف  العميقة«  الدولة  »مر�صح 

�صدا  ال�صرتاكي  الفريق  مع  العمايل  احلزب 

على القانون.

نزع  هو  بوانو  اإخوان  بح�صب  الغ�صب  ثاين 

من�صب اأمني جمل�ض النواب من حزب العدالة 

والتنمية بناء على قرار املجل�ض الد�صتوري يف 

فقدان من�صبني »دائرة مولي يعقوب و�صيدي 

الأ�صالة  حلزب  املن�صب  هذا  ومنح  اإفني«، 

النتخابات  اإجراء  اإعادة  قبل  واملعا�صرة 

معرفة  قبل  اأي  املا�صي،  اخلمي�ض  اجلزئية، 

النتائج النهائية.

ثالث هذه املخاوف هو م�صايرة الطالبي العلمي 

العدالة  على  م�صروبا  بات  الذي  للح�صار 

داخل  �صواء  النواب  جمل�ض  داخل  والتنمية 

اجلديد  الوافد  تواجد  حيث  الروؤ�صاء،  ندوة 

النواب،  جمل�ض  مكتب  داخل  ل�صكر  اإدري�ض 

التهامي  اأحمد  ال�صقور  من  كل  التحاق  بعد 

وعبداللطيف وهبي با�صم البام.

الرباط: األسبوع
اهتمام  �صر  يعرف  اأحد  يكن  مل 

بن�صعيد  املهدي  ال�صاب  الربملاين 

الوطني  والدفاع  اخلارجية  بلجنة 

يكن  مل  حيث  النواب،  مبجل�ض 

يتوانى ولو حلظة واحدة يف انتقاد 

كانت  اللجنة  فهذه  عملها،  طريقة 

للجمود  منوذجا  له  بالن�صبة  تعترب 

والك�صل )ت�صريح ملوقع ه�صربي�ض، 

�أن  2013(، غري  07 دجنرب  بتاريخ 

موؤخرا،  ح�صلت،  التي  التطورات 

من  جعلت  الأوىل  الغرفة  داخل 

لهذه  رئي�صا  بن�صــــــعيد  املهـــــدي 

اللجنة، ليطرح ال�صوؤال عما اإذا كان 

تعيينه  يف  دور  ال�صابقة  لهجوماته 

بهذا املوقع احل�صا�ض.

واإذا كانت جلنة اخلارجية مبجل�ض 

مبهام  املخت�صة  وهي  النواب، 

اإىل  حتتاج  املوازية،  الدبلوما�صية 

اأ�صماء  تعك�صها  وجتربة،  حنكة 

فيما  تراأ�صتها  التي  ال�صخ�صيات 

فاإن  الهمة)..(،  فوؤاد  مثل  قبل، 

عن  الربملان  اإىل  دخل  �صاب  و�صول 

املن�صب  هذا  اإىل  »الكوطا«  طريق 

يطرح اأكرث من عالمة ا�صتفهام حول 

الذي  الدور  وعن  الرتاجع،  هذا 

لوبي  مواجهة  يف  يلعبه  اأن  ميكن 

البولي�صاريو)..(.

ولعله من غرائب ال�صدف اأن يكون 

احلقوقية  املنا�صلة  ابن  املهدي، 

يف  النا�صطة  وهي  كناين  �صمرية 

الإن�صان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 

النهج  حزب  عليها  ي�صيطر  التي 

لأطروحة  امل�صاند  الدميقراطي 

اأحد  نف�صه  هو  امل�صري،  تقرير 

راية  اأكرب  ت�صنيع  فكرة  اأ�صحاب 

بالداخلة)..(،  العامل  يف  مغربية 

احلكم  مل�صروع  املروجني  واأحد 

الذاتي.

برعاية  يحظى  املهدي،  اأن  يذكر 

لدن  من  �صيا�صي  وبتاأطري  خا�صة 

يف  الروي�صي  خديجة  القيادية 

ي�صاهد  ما  غالبا  لذلك   ، البام  حزب 

الذي  احلكمة  بيت  اأن�صطة  �صمن 

كما  املذكورة،  القيادية  ترتاأ�صه 

اليقظة  حركة  يف  م�صاهدته  ميكن 

خديجة  فيها  تلعب  التي  املواطنة 

اأحيانا  يح�صل  وقد  الرحى،  قطب 

اأن يرتدد على ل�صانه �صدى الأفكار 

التي تتم درا�صتها يف هاتني الهيئتني 

»جترمي  اإىل  دعا  عندما  ح�صل  كما 

التكفري« عرب مقرتح قانون.

املتغريات الكربى يف ملف ال�صحراء

الأم مع اأن�سار »تقرير امل�سري« 

والبن رئي�سا للجنة اخلارجية 

مبجل�س النواب 

الرباط: األسبوع

 بطريقة غري مبا�صرة اتهم الناطق 

ال�صتقالل  حزب  با�صم  الر�صمي 

العدالة  يف  القيادي  بنحمزة  عادل 

بقتل  الدين  حامي  والتنمية 

الطالبني »القاعدي« بنعي�صى اأيت 

الرحيم  عبد  اجليد  و»الإ�صالمي« 

احل�صناوي.

بنحـــــــــمزة القـــــيادي ال�صتقاليل 

كتب  �صباط  املقرب جدا من حميد 

حني   1993« معا  احلدثني  اأن 

اجليد  اأيت  بنعي�صى  الطالب  وفاة 

الرحيم  عبد  وفاة  حيث  و2014 

احل�صناوي«،يف نف�ض املكان جامعة 

التي عرفت  املهراز  ظهر  فا�ض 

الدين،  حامي  الإ�صالمي  ح�صور 

حيث  الأوىل  يف  الختالف  فقط 

الدين  حلامي  املبا�صر  التهام 

بقتل الطالب بنعي�صى اأيت اجليد، 

املبا�صرة يف  م�صاهمته غري  واليوم 

قتل الطالب احل�صناوي حني حتدى 

غ�صب القاعديني وحاول احل�صور 

بجامعة فا�ض لي�صتفز القاعديني.

بطريقة  امل�صوؤولية  حمل  بنحمزة 

و�صفه  الذي  الدين  حلامي  مبطنة 

حلزب  العامة  الأمانة  بـ»ع�صو 

�صببا  كان  الذي  والتنمية  العدالة 

�صاير  حني  الفتنة  نار  اإذكاء  يف 

حما�ض طلبة تيار حزبه بامل�صاركة 

املهراز  بظهر  اجلامعي  احلرم  يف 

للقاعديني، وكان عليه  ا�صتفزاز  يف 

الت�صرف بحكمة بدل دفع التناق�ض 

اإىل اأق�صى مداه«، يقول بنحمزة.

بنحمزة يقطر ال�سمع على حامي الدين

بنحمزة

الرباط: األسبوع
مبجل�ض  املعار�صة  فرق  حولت 

النواب، جلنة العدل والت�صريع 

كاأقوى جلنة ت�صريعية بالربملان 

اإىل مهزلة يف تاريخ الربملان.

لقيمتها  ونظرا  العدل،  جلنـــــة 

حيث  من  �صواء  الت�صريعية 

القوانني  ونوعية  طبيــــعة 

ال�صرتاتيجية التي حتال عليها 

منحها  عددها،  حيث  من  ول 

الد�صتور بقوة القانون لأحـزاب 

املعــــار�صة،  حيث عر�صت على 

باعتـــــــــــباره  ال�صتقالل  حزب 

فرف�صها  املعار�صة  داخل  الأول 

واختار جلنة الداخلية، وعر�صت 

واملعا�صرة  الأ�صالة  على 

وهبي  اإ�صرار  باعتبار  ورف�صها 

على  وعر�صت  مغادرتها،  على 

الذي  طارق  ح�صن  الحتادي 

رفاق  للتزام  بالنظر  رف�صها 

من�صب  اأي  تقلد  بعدم  الزايدي 

بدون  فبقيت  امل�صوؤولية،  من 

رئا�صة قبل اأن يتم ال�صغط على 

حزب الحتاد الد�صتوري لإنقاذ 

الو�صع والقبول بها.

قيام  تنته عند حدود  املهزلة مل 

باإنقاذ  الد�صتوري  التــــــــحاد 

هذه  من  والأغلبية  املعار�صة 

والقبول  الد�صتورية  الأزمة 

بل  والت�صريع،  العدل  بلجنة 

حزب  منحها  حني  ا�صتمرت 

لطبيب  الد�صتوري  الحتاد 

عالقة  ل  الزردايل«  »الدكتور 

حزب  لأن  فقط  بالقوانني،  له 

الزردايل  عني  قد  كان  احل�صان 

ال�صوؤون  للجنة  رئي�صا  الطبيب 

الجتماعية التي تناق�ض قوانني 

هذه  ورغم  ال�صحة،  وزارة 

املعطيات التي تغريت مل يتغري 

توفرهم  رغم  الد�صتوريني  قرار 

بلجنة  وقانونيني  حمامني  على 

برجال  ب�صرى  كاملحامية  العدل 

فوزية  القانون  يف  والأ�صتاذة 

الأبي�ض.  

مهزلة.. ماذا يفهم الطبيب يف القانون

الرباط: األسبوع
واملعا�صرة  الأ�صالة  يف  القيادي  انتخب 

عبد اللطيف وهبي، اجلمعة املا�صية، نائبا 

التجمعي  النواب  جمل�ض  لرئي�ض  رابعا 

الطالبي العلمي.

انتخاب وهبي خليفة للطالبي �صكل املفاجاأة 

واملتتبعني  الربملانيني  من  العديد  لدى 

لرئا�صة  عودته  على  يراهنون  كانوا  الذين 

اأو  النواب،  مبجل�ض  اجلرار  حزب  فريق 

جلنة  راأ�ض  على  ال�صتمرار  الأقل  على 

التي  الإن�صان  وحقوق  والت�صريع  العدل 

ب�صمها بب�صمته ورفع اإيقاع عملها، قبل اأن 

هذه  النتقال  على  باإ�صراره  اجلميع  يفاجاأ 

املرة اإىل من�صب خليفة الرئي�ض.

منا�صب  تقلد  قد  وهبي  يكون  وبهذا 

ورئي�ض  فريق  »رئي�ض  الثالثة  امل�صوؤولية 

النواب«  جمل�ض  رئي�ض  وخليفة  جلنة 

الولية  ن�صف  خالل  اأي  وجيز  ظرف  يف 

تاريخية  �صابقة  ويف  احلايل،  الت�صريعية 

اأو نائب برملاين  اإذ مل ي�صبق لقيادي حزبي 

داخل  الثالثة  امل�صوؤولية  منا�صب  تقلد  اأن 

ماذا  فاإىل  الوجيزة،  املدة  هذه  يف  الربملان 

ي�صعى وهبي وراء هذه التحركات ال�صريعة 

داخل الربملان؟

وهبي يحطم الرقم القيا�سي يف امل�سوؤوليات الربملانية

المهدي بنسعيد

عادل بنحمزة

بن كيرانالعلمي
الرباط: األسبوع
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الربيطانية ك غارديان  دي  جريدة  ك�شفت 

بامل�س�ؤولني  ات�سلت  اأنها  مقالها  يف 

تت��سل  مل  ولكنها  املغربية،  بال�سفارة 

املطلق. ال�سمت  وجدت  بل  رد   باأي 

راأي  باإعطاء  لها  �سمح  الذي  ال�سيء 

الطبيعية  الرثوات  م��س�ع  ح�ل  اأحادي 

بال�سحراء املغربية، وه� الأمر الذي جعل 

وزارة ال�س�ؤون اخلارجية يف قف�ص التهام 

ب�سبب غياب اأي خماطب �سيا�سي واإعالمي 

املتعلقة بق�سية  اأج�بتها  للرد على  مغربي 

ال�سحراء املغربية)..(.

 

لناريفا  العام  املدير  نق��ص  اأحمد  اأبرز 

اأول  تعد  طرفاية  مدينة  اأن  ه�لدينغ، 

الريحية  الطاقة  اإنتاج  ملحطة  حمت�سن 

ماليري   5 اإجنازها  كلف  والتي  باإفريقيا 

بق�ة  طاقة  ت�ليد  على  قادرة  درهم، 

ميغاوات 301،3  بف�سل 131 م�لدا للطاقة 

الريحية م�زعة على م�ساحة 8900 هكتار، 

ال�سالح  للماء  ال�طني  للمكتب  خ�س�ست 

مدته  �سراء  لعقد  وفقا  والكهرباء  لل�سرب 

20 �سنة.

الس بالماس:  عبد اهلل  جداد

باملا�ص  ل�ص  جزيرة  يف  حديث  ل 

الي�مية  اجلريدة  ن�سرته  عما  اإل 

ال�ا�سعة النت�سار »جريدة الي�م«، 

يف ركنها الي�مي »من �سفة اإىل �سفة« 

م�رين�  رام�ن  الإ�سباين  لل�سحفي 

كا�ستيال�ص، الذي ك�سف للراأي العام 

ما تقرتفه اجلزائر مبخيمات حلمادة 

املحتجزين  ال�سحراويني  حق  يف 

للتهديد  تعر�س�ا  والذين  بتندوف 

للت�س�يت  الب�لي�ساري�  طرف  من 

على عبد العزيز ب�تفليقة، وك�سف 

ال�سحفي الإ�سباين املفارقة الغريبة 

داخل »املجتمع ال�سحراوي« الذي 

م�زعة  خمتلفة  جن�سيات  يحمل 

اجلزائرية،  اجلن�سية  حاملي  بني 

واملالية، وامل�ريتانية، والإ�سبانية، 

كحالة ما ي�سمى مبمثل الب�لي�ساري� 

بكناريا املدع� حمدي من�س�ر والذي 

يتقا�سى  اإ�سبانيا  م�اطنا  يعترب 

وه�  الإ�سبانية  الإدارة  من  اأجرته 

للب�لي�ساري�،  ال�قت ممثل  يف نف�ص 

ومل يت�قف الأمر عند هذا احلد بل 

اجلبهة  يف  الأوىل  املراأة  ا�ستطاعت 

العزيز واحلاملة  عقيلة حممد عبد 

هي الأخرى للجن�سية الإ�سبانية اأن 

لتحث  الأخالقية  بامل�اثيق  تلعب 

الن�ساء على الت�س�يت لب�تفليقة.

وت�ساءل ال�سحفي الإ�سباين يف عم�ده 

ال�سهري عن �سمت الأمني العام لالأمم 

اخلطري  املعطى  هذا  عن  املتحدة 

الذي كان على املغرب اأن ي�ستعمله 

يف م�اجهة الب�لي�ساري� واجلزائر، 

واأبرز املقال اعرتاف جمعية احلرية 

م�ؤخرا،  تاأ�س�ست،  التي  والتقدم 

التاأملي  لقائها  خالل  من  باملخيمات 

بتف�سي  ال�سحراء  ملف  اأو�ساع  يف 

العب�دية باملخيمات، يف ال�قت الذي 

تتعاىل فيه اأ�س�ات حق�ق الإن�سان 

عرفت  والتي  اجلن�بية  بالأقاليم 

ذات  ك�سفت  كما  جديدا،  م�سارا 

اجلمعية عن اخلطط التي ي�ستعملها 

اإ�سباني�ن معادون للمغرب يف وحدته 

الرتابية وا�ستقراره، وهم اإ�سباني�ن 

من  للعي�ن  بزياراتهم  معروف�ن 

على  والتحري�ص  الفتنة  خلق  اأجل 

فيه  كان  الذي  ال�قت  يف  التجمهر، 

على ه�ؤلء الإ�سبانيني الت�جه نح� 

خميمات حلمادة بالرتاب اجلزائري 

اأبرياء  م�اطنني  اآلم  على  لل�ق�ف 

ينتظرون الإفراج عنهم.

العيون: األسبوع
نا�سد ابراهيم ولد حممد عمدة بلدية اأطار 

من  العي�ن  ملدينة  البلدي  املجل�ص  رئي�ص 

ال�سراكة  اتفاقية  تفعيل  على  العمل  اأجل 

امل�قعة بني الطرفني مبدينة مراك�ص، وجدد 

تاأكيده  اأدرار  ل�لية  التابعة  اأطار  عمدة 

املغرب  بني  العالقات  متتني  اأهمية  على 

وم�ريتانيا، كما ق�بلت م�ساركة الدراجني 

املمثلني لع�سبة ال�سحراء بالرتحاب الكبري 

مت  حيث  وامل�س�ؤولني،  ال�ساكنة  طرف  من 

م�ريتانيا  رجالت  من  جمم�عة  تكرمي 

اأحد  الن�يكط  ولد  حممد  راأ�سهم  وعلى 

من  اأدرار،  ط�اف  ومنظم  اأدرار  رجالت 

طرف اجلامعة امللكية املغربية للدراجات، 

كما اأ�ساد مدير الريا�سات ب�زارة ال�سباب 

بامل�ساركة  امل�ريتانية  والثقافة  والريا�سة 

ال�سباب  وزارة  الآخر  ه�  داعيا  املغربية، 

اتفاقية  اإخراج  اإىل  املغربية  والريا�سة 

لبن�دها،  الفعلي  التطبيق  اإىل  ال�سراكة 

تر�سيخ  يف  املغاربة  تهاون  يبني  ما  وه� 

اأ�سقائنا  مع  والت�سارك  التعاون  ثقافة 

الحتادية  رئي�ص  و�سدد  امل�ريتانيني، 

على  اله�ائية  للدراجات  امل�ريتانية 

والدعم  امل�ريتاين  املغربي  التقارب  اأهمية 

الل�ج�ستيكي الذي اأعلنته جامعة املغرب، 

وه� م�ؤ�سر �سي�سحح بع�ص الأخطاء التي 

اإىل العالقات التاريخية بني املغرب  ت�سيء 

وم�ريتانيا وال�سينغال.

العيون: األسبوع

ن�سرة  يف  العي�ن  قناة  بثته  جديد  ت�سريب  يف 

مبخيمات  التغيري  �سباب  اأثار  الأخرية  اأخبارها 

اأجل  بـ»دقيقة من  بات يعرف  ما  تندوف من خالل 

بجبهة  ال�سابق  القيادي  ق�سية  اأثار  احلقيقة«، 

بـ»كارل��ص«  امللقب  اأحمد  الب�لي�ساري� اخلليل 

والذي كان اختفى عن الأنظار منذ يناير 2009.

جزائريني  من  مب�ساعدة  الب�سري  ابنه  متكن  حتى 

 ،2011 �سنة  باجلزائر  معتقله  يف  �سرا  زيارته  من 

اأن  اأحمد  اخلليل  والده  له  �سرح  الذي  الب�سري 

وراء  كانت  اجلزائرية  الع�سكرية  املخابرات 

امل��س�ع  اإثارة  ي�ستطع  مل  وتعذيبه  اختطافه 

باملخيمات خ�فا على حياته ح�سب الت�سريب، لكن 

قبيلة  من  ينحدر  والذي  املختطف  القيادي  عائلة 

الركيبات ال�س�اعد مل تقف مكت�فة الأيدي، فح�سب 

على  �سيفا  حل   - ابريه  اإبراهيم  الدكت�ر  �سقيقه 

مدير  من�سب  ي�سغل  - الذي  العي�ن  اأخبار  ن�سرة 

وكالة التنمية الجتماعية بجهة العي�ن فاإن اخلليل 

78 جماٌز يف  اأحمد الذي التحق بالب�لي�ساري� �سنة 

األف  مربز،  دكت�ر  وه�  ال�سيا�سي،  الجتماع  علم 

بك�نه  تندوف  مبخيمات  ومعروف  م�ؤلفات،  عدة 

تقلد عدة منا�سب عليا يف قيادة الب�لي�ساري� منها: 

بحق�ق  ومكلف  الرئا�سة،  ي�سمى  ما  لدى  م�ست�سار 

الإن�سان، واملفارقة اأن حق�قه كاإن�سان واأب لأ�سرة 

رفاق  لدى  له  ت�سفع  مل  اأبناء  �سبعة  من  تتك�ن 

الأم�ص.

 �سقيق املختطف اأكد يف اآخر ت�سريحه لقناة العي�ن 

اأن عائلة اخلليل اأحمد بال�سحراء واملخيمات �ستبداأ 

من جديد حملة للك�سف عن م�سري ابنها.

�سحفي اإ�سباين يف�سح امل�سكوت عنه يف خميمات البولي�ساريو

�سفري اجلبهة يف ال�س باملا�س يتقا�سى اأجرته من اإ�سبانيا واملغرب 

مل يح�سن ا�ستغالل اأخطاء االنتخابات اجلزائرية

الس بالماس: ع. ج

واملكان«  الزمان  عرب  رحلة  »ال�سحراء 

املتج�ل  املعر�ص  اختيار  من  عن�ان  ه� 

املغربية  لل�سحراء  الف�ت�غرافية  لل�س�ر 

الذي جاء مببادرة من الرابطة ال�سحراوية 

للدميقراطية والتنمية، واإ�سبانيني.

اأمام  اهلل  عند  الت�بايل  الإدري�سي  واعترب   

عرب  »رحلة  اأن  واملدع�ين  ال�سحفيني 

و�سهادة جتمع  ر�سالة  واملكان« هي  الزمان 

مغربية  على  التاريخية  الأدلة  من  العديد 

ال�سحراء ومن ال�س�ر املعا�سرة والنادرة 

منهم  كبار   - م�س�رين  عد�سات  خالل  من 

العل�ي  نزهة  الف�ت�غرافية  الفنانة 

 Maroc Saharien« كتاب  �ساحبة 

والفنان   ،»Terre D’inspiration
 Ángel Luis« الإ�سباين  الف�ت�غرايف 

Aldai«. وقد متكن املعر�ص يف اأيامه الأوىل 
من جلب حتى املتعاطفني مع الب�لي�ساري� 

وراأيه  معل�ماته  �سحح  من  منهم  الذين 

ح�ل ق�سية ال�سحراء لت�سكل مدن ال�سحراء 

لل�س�رة  الرئي�سية  املادة  فيه  املغربية 

العالقة  اأي�سا  ولإي�ساح  الف�ت�غرافية 

وقد  وال�سحراء،  الإن�سان  بني  ال�طيدة 

اأثار انتباه الزوار على خمتلف م�ست�ياتهم 

خ�س��سية جمال �س�ر ال�سحراء املتعمقة 

والتي اأعطت ارتباط ال�سحراويني تاريخيا 

بثقافة الرتحال عرب ال�سنني، وك�سفت الندوة 

ال�س�ر  من  جمم�عة  عر�ص  عن  ال�سحفية 

على  التعرف  فر�سة  متيحة  مرة،  لأول 

الرثاء الثقايف للمجتمع ال�سحراوي  امل�سه�د 

اأزقة  اإىل  ال�سحراء  باب  من  بحي�يته؛  له 

وممرات العي�ن مرورا بطانطان، وطرفاية، 

وال�سمارة، لتختتم الرحلة مبدينة الداخلة 

ال�ساحرة مرورا باإقليم التحدي ب�جدور.

وخالل معر�ص ج�ابه عن اأ�سئلة ال�سحفيني 

اأ�ساف الإدري�ص الت�بايل �سيدي عند اهلل »اإن 

ق�سية ال�سحراء لي�ست فقط م�س�ؤولية ملك 

وم�س�ؤولية  ق�سية  اأي�سا  هي  واإمنا  البالد 

اأكرث  يف  امللك  ل�سان  على  جاء  كما  اجلميع 

لتقدمي  فر�سة  واملعر�ص  منا�سبة،  من 

زارها،  اأن  له  ي�سبق  مل  ملن  ال�سحراء  مدن 

وخا�سة اأولئك الذين ينتقدون املغرب دون 

اأن يعرف�ه. 

مرة  لأول  الكنارية  ال�سلطات  �سمحت  وقد 

امل�سه�رة  اإفريقيا«  »دار  قاعة  با�ستغالل 

يعترب  ما  وه�  العاملي،  الثقايف  بتاريخها 

ن�سرا ديبل�ما�سيا للمغرب قبل اأن ينطلق يف 

ج�لة اإفريقية واأوربية متتد من ن�اك�س�ط 

وبر�سل�نة،  مدريد،  ثم  وباماك�،  دكار،  اإىل 

وب�جدور،  والعي�ن،  والرباط،  وباري�ص، 

انتهاء بالداخلة.

دراجـــات املغــــرب اأدلة م�ســـورة علـــى مغربية ال�سحــــراء
 يف مهمة »ديبلوما�سية« 

مبوريتـــــانيا

حملة للك�سف عن م�سري املختطفني من طرف املخابرات الع�سكرية

مقتطف من مقال رامون مورينو

عمدة أطار

مراجعة االأوراق
 يف اأكتوبر املقبل

مم املتحدة بان  العام لالأ مـيـن  يـحمل تقريـر الأ

للمغرب  كي م�ن معطـيـات وت��سـيـات مقلقة 

مر  ب�ساأن م�ستقبل ال�سحراء، فلم يـعد يـتعلق الأ

ن�سان ومراقبة الرثوات، بل  مبراقبة حق�ق الإ

يـحاء بالعمل على اإيـجاد حل  مر اإىل الإ حت�ل الأ

للنزاع ابتداء من ال�سنة املقبلة، والتقريـر يـ�ؤكد 

خبار التي تفـيـد باقرتاب فر�ص حل بطريـقة  الأ

اأو باأخرى على املغرب والب�لـيـ�ساريـ�.

ن�سان  الإ حق�ق  ملف  ح�ل  املعركة  واأ�سبحت 

خـيـرة واإن كانت  كال�سـيـكـيـة خالل ال�سن�ات الأ

اإىل ال�سالح الق�ي للب�لـيـ�ساريـ� و  قد حت�لت 

ركز  قد  م�ن  بان كي  تقريـر  كان  واإذا  املغرب. 

ن�سان والرثوات  على مراقبة م�ستقلة حلق�ق الإ

هـ�  ال�رقة  هـذه  يف  املقلق  اأن  اإل  الطبـيـعـيـة، 

ابتداء  للمفاو�سات  �ساملة  مبراجعة  يـحاء  الإ

من ال�سنة املقبلة.

يـجب  اأنه  التقريـر  من   94 النقطة  يف  وجاء 

التقدم  لتقـيـيـم  املقبل  اأكت�بر  خالل  الجتماع 

مـيـن  احلا�سل يف املفاو�سات التي يـقرتحهـا الأ

على  قائمة  مك�كـيـة  مفاو�سات  وهـي  العام 

البحث عن احلل ال�سـيـا�سي، ويـدع� الطرفـيـن 

اإىل التعامل ال�سريـع مع املقرتحات. ويـ�ؤكد بان 

اتفاق  اإىل  ال��س�ل  عدم  حالة  يف  اأنه  م�ن  كي 

قبل اأبريـل من ال�سنة املقبلة، وقتهـا يـجب على 

النظر  اإعادة  من  الأ جمل�ص  يف  ع�ساء  الأ الدول 

م�ؤكداعلى  التفاو�ص،  لعملـيـة  املقدم  الدعم  يف 

يف  نهجه  تتبع  على  رو�ص  كري�ست�ر  حر�ص 

م�ساورات  علىاإجراء  يـق�م  التفاو�ص  عملـيـة 

ثنائـيـة ودبل�ما�سـيـة مك�كـيـة. 
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أسرار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي  ❋

التجربة املريرة ملدر�سة 
الأ�صاتذة مع حاملي اللي�صان�ص 
.. تراكمت لدينا، مبركز الدرا�سات والأبحاث والتقييم 

العليا للأ�ساتذة، جامعة  للرتبية والتكوين باملدر�سة 

اأكدال، على مدى ما يقارب ربع قرن  حممد اخلام�س 

وحتليلت  درا�سات  من  قيمة  معطيات  الزمن،  من 

البيداغوجية  الإ�سلحات  علمية مو�سوعية مل�سل�سل 

هذا  من  الرتبوية.  املنظومة  عرفتها  التي  املعطوبة 

املوقع، ومن هذا املنطلق، عملنا على بلورة م�سروع 

جذريا  اإ�سلحا  الرتبوية  املنظومة  لإ�سلح  متكامل 

العايل،  التعليم  حتى  البتدائي  التعليم  من  و�سامل، 

ال�سرعية  لنا  يوؤمن  بل  لنا،  يجيز  الذي  الأمر  وهو 

العلمية و»البيداغوجية« والرتبوية للتقييم امل�ستمر 

وت�سوهات  اعوجاجات  من  اإحداثه  يتم  ما  وتقومي 

التي  هي  املنهجية  هذه  الرتبوية.  منظومتنا  ب�سرح 

تبيح لنا القيام بالنقد البناء الذي نعمل على ن�سره يف 

هذا العمود بجريدة الأ�سبوع ال�سحفي لإثارة انتباه 

على  امل�سوؤولني  وخا�سة  املجتمع،  مكونات  خمتلف 

املنظومة الرتبوية، اإىل اأن النهج املتبنى يف التعاطي 

ا�سطرابات  من  املنظومة  هذه  اأحوال  تعرفه  ما  مع 

�سديدة لن يزيد الأمور اإل ا�ستفحال. 

اإىل  الرتبوية  املنظومة  تق�سيم  اأن  واأو�سحنا  �سبق 

تعليم عايل وتعليم ما قبل جامعي م�ستقلني متاما عن 

احلديد  من  حاجز  بينهما  يف�سل  البع�س،  بع�سهما 

عن  امل�سوؤولون  يعمل  بحيث  املقوى،  وال�سمنت 

القطاعني يف غياب اأدنى تن�سيق بينهم، يعد عامل من 

ا�سطراب  من  تزيد  التي  املوؤثرة  ال�سلبية  العوامل 

اأن يتم ا�ستحداث ما ي�سمى  اإذ كيف يعقل  الأو�ساع. 

تابعة  والتكوين،  الرتبية  ملهن  اجلهوية  باملراكز 

ل  عبثية  بتكوينات  للقيام  الوطنية،  الرتبية  لوزارة 

مت�س ب�سلة ملا �سيدر�سه املتخرجون بالتعليم الثانوي 

التاأهيلي وملا تعلموه بالتعليم العايل، خا�سة منذ اأن 

 )LMD( د«  م  »ل  اجلامعي  الإ�سلح  ا�ستحداث  مت 

اأن تتبنى نهج  املعتل. كيف لوزارة الرتبية الوطنية 

املوؤ�س�سات  للأ�ساتذة،  العليا  املدار�س  مع  القطع 

التعليم  رجال  تكوين  يف  الخت�سا�س  �ساحبة 

للتعليم  تابعة  ت�سبح  اأن  مبجرد  الأكفاء  الثانوي 

يوؤهلها  الذي  الطبيعي  مكانها  حيث  اجلامعي،  العايل 

للقيام مبهام التكوين على اأح�سن وجه ممكن كما كان 

عليه احلال من قبل، بني 1978 و 1988؟ هل يدري 

امل�سوؤولون عن املنظومة الرتبوية ماهية الختللت 

حملة  منها  يعاين  التي  والعاهات  اخلطرية  املعرفية 

التكوين  معها  ينفع  لن  والتي  د«  م  »ل  لي�سان�س 

الرتبية  ملهن  اجلهوية  باملراكز  النمطي  البيداغوجي 

والتكوين جلعلهم قادرين على التدري�س حتى بالتعليم 

»البيداغوجي  التكوين  �سينفعهم  ماذا  يف  الإعدادي؟ 

 %  60( بالأق�سام  امليدانية  والتداريب  والرتبوي« 

يفتقدون  وهم  املراكز(  هذه  منى  التخرج  نقطة  من 

يعلم  األ  مبهامهم؟  للقيام  املعرفية  املوؤهلت  لأدنى 

امل�سوؤولون عن التعليم ما قبل اجلامعي اأن التكوينات 

به،  املعمول  د«  م  »ل  نظام  خلل  من  اجلامعية، 

من  الأدنى  احلد  حتى  تاأمني  عن  البعد  كل  بعيدة 

من  اللي�سان�س  حاملي  متكن  التي  املعرفية  املوؤهلت 

القيام مبهام التدري�س كيفما كانت اجلودة املفرت�سة 

الرتبية  ملهن  اجلهوية  باملراكز  البيداغوجي  للتكوين 

والتكوين، بل وحتى باملدار�س العليا للأ�ساتذة؟ نعم، 

مع  املريرة  جتربتنا  للأ�ساتذة  العليا  باملدار�س  لنا 

حاملي اللي�سان�س »ل م د« املفرت�س تكوينهم يف اإطار 

الربنامج احلكومي لتكوين 10000 طالب. 

فيها  ت�سبب  التي  امل�ستدامة  العاهات  على  فزيادة 

قبل  الأول  ال�سدا�سي  اأ�ساعوا  فقد  د«،  م  »ل  النظام 

اللتحاق باملدار�س العليا للأ�ساتذة خلل �سهر دجنرب، 

الأول حتى  ال�سدا�سي  نهاية  من عطلة  عادوا  اأن  وما 

منحهم،  با�ستلم  للمطالبة  مفتوح  اإ�سراب  يف  دخلوا 

ومل ي�ستاأنفوا التكوين اإل يف اأواخر �سهر مار�س علما 

اأنه ل حظ لهم يف القيام  بالتدريبات امليدانية باأق�سام 

التعليم الثانوي. 

 

والإق�ساء  الكلمية  احلرب  عن  بعيدا 

ال�سديد بني قيادات حزب اجلرار وقيادات 

تاأكد  الرباط،  باملركز  امل�سباح  حزب 

»للأ�سبوع« اأن الأجواء بجهة �سيدي اإفني 

كانت على عك�س ذلك، حيث �سوت عدد من 

اأتباع العدالة والتنمية لفائدة مر�سح حزب 

اجلرار، اخلمي�س املا�سي.

بل اأكرث من ذلك، ح�سر برملاين حزب العدالة 

والتنمية املطاح به »حممد ع�سام« اإىل بيت 

حممد  واملعا�سرة،  الأ�سالة  حزب  مر�سح 

اأبو درار، يف عز احلملة النتخابية، واأعلن 

عن دعمه رفقة عدد من اأتباعه لرت�سيح هذا 

الأخري وذلك �سدا على قرار الأمانة العامة 

حلزب العدالة والتنمية.

اأن�سار  من  عدد  رف�س  اأخرى،  جهة  من 

من  واملتعاطفني  والتنمية  العــــــدالة 

والتنمية  العدالة  لفائدة  الت�سويـــــــــت 

الأمانة  جلوء  �سموه  ما  على  احتجاجا 

حني  للتحايل  امل�سباح  حلزب  العامة 

زكوا لهذه النتخابات �سخ�سا ل علقة له 

باحلزب، يحمل نف�س ا�سم »حممد ع�سام« 

الربملاين  ع�سام«  »حممد  بـ  له  علقة  ول 

فوزه  الد�ستوري  املجل�س  اأ�سقط  الذي 

حكم  ب�سبب  الرت�سح  جتديد  من  ومنعه 

جنائي، وذلك يف حماولة من حزب العدالة 

والتنمية ل�ستغلل ال�سم فقط.

الفريق  قيادات  من  عدد  عربت  ذلك،  اإىل 

غ�سبها  عن  امل�سباح  حلزب  الربملاين 

التقدم  احلكومي  التحالف  يف  رفاقهم  من 

وال�سرتاكية الذين مل ي�ساندوا البيجيدي 

مر�سحهم  ور�سحوا  مقعدهم  ا�سرتجاع  يف 

الذي اقت�سم الأ�سوات مع مر�سح امل�سباح، 

رئي�س  وبقيادة  امل�سباح  حزب  »اأن  علما 

لليو�سفية  نزلوا  بوانو  اهلل  عبد  فريقه 

من  وال�سرتاكية  التقدم  مر�سح  مل�ساندة 

مل  ملاذا  واليوم  الفوز،  يف  و�ساعدوه  قبل 

للعدالة  الواجب  هذا  اهلل  بنعبد  رفاق  يرد 

والتنمية؟ تقول ذات القيادات.

❋ رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث والتقييم
للرتبية والتكوين

الربملاين ال�صابق حممد ع�صام لي�ص هو حممد 

ع�صام الذي دعمته العدالة والتنمية

هل هي نهاية حزب �لبي جي دي يف �سيدي �إفني؟

أبو درار في اليمين 
منتشيا بانتصاره

الرباط: األسبوع
 

ارتفـــــعت حــــدة اخلــــلف 

داخل  العامة  الأمانة  حول 

ال�سعبية  احلـــــــركة  حزب 

حتركت  اأقطاب  عدة  بني 

بقوة، موؤخرا، لل�سغط على 

احمند العن�سر الأمني العام 

احلايل لإعلن كر�سي الأمانة 

العامة.

قادها  التي  التحركات  هذه 

وزير  حداد  حل�سن  من  كل 

ال�سياحة وحممد اأوزين وزير 

وذهبت  والريا�سة  ال�سباب 

يف اجتاه ا�ستقطاب الكثري من 

الأن�سار من منظمة ال�سبيبة 

ومن الفريق الربملاين للحزب، 

ال�سيناريوهات  اأكرث  ناق�ست 

املحتملة للظفر بال�سباق على 

الطرفني  بني  العامة  الأمانة 

الذي  القرار  م�سمون  بعد 

ال�سيا�سي  املكتب  �سيتخذه 

للحزب. 

ال�سياق، وبغ�س  هذا  ويف 

احلــــــملة  عن  النـــــــــظر 

ما  يقودها  التي  العلنـــية 

»امل�سروعية  بتيار  �سمــــــي 

يترباأ  التي  والدميوقراطية« 

كثف  منه،  حداد  حل�سن 

�سعار  ا�ستعمال  من  اأن�ساره 

ال�سامل  بـ«التغيري«  املطالبة 

تكرار  بعدم  طالبوا  كما 

و«مبارك«  »بنعلي«  جتارب 

تفـــــليقة«  و»بو  و»القذايف« 

داخل احلركة ال�سعبية.

اأن�سار  �سمر  جهتهم،  من 

احمند العن�سر وعلى راأ�سهم 

ال�سيا�سي  املكتب  اأع�ســـــاء 

احلزب  مبقر  وموظـــــفون 

�سواعدهم  على  واإعلميون، 

بيانات  يروجون  واأخــذوا 

داخـل اأو�ساط احلزب قوامها 

وهو  النا�س«  »ولد  العن�سر 

اأي  واأن  املرحلة«  »رجل 

تفريط فيه �سيوؤثر يف احلزب 

يف هذه املرحلة بال�سبط.

الرباط: األسبوع
الوطني  التجمع  حلزب  الوطني  املجل�س  اأع�ساء  بع�س  ي�ستعد 

للأحرار للحتجاج بقوة �سد القيادة احلالية.

ال�سافر  باخلرق  اجلهات  تلك  �سمته  ما  هو  الحتجاج  هذا  �سبب 

لقيادة احلزب للنظام الأ�سا�سي للحزب ولقانون الأحزاب املعمول 

به يف بلدنا، وبخا�سة يف تفعيل انعقاد الهياكل الوطنية للحزب، 

منذ  دوري  ب�سكل  ينعقد  ل  الذي  الوطني  املجل�س  راأ�سها  وعلى 

املوؤمتر الوطني الذي انتخب فيه مزوار رئي�سا للحزب، واأن اأغلب 

اجتماعات املجل�س الوطني التي تعقد تكون ا�ستثنائية كالذي عقد 

مبراك�س لإقالة املن�سوري من رئا�سة احلزب، اأو الذي عقد خلل 

لت�سكيل  املفاو�سات  تدبري  تفوي�س  مزوار  ملنح  املا�سي  رم�سان 

احلكومة مع بن كريان.

�سعار خ�سوم �لعن�سر

ل مكان ملبارك والقذايف 

يف حزب احلركة ال�صعبية

خرق قانون الأحزاب 

يف التجمع الوطني للأحرار

العنصر
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي 

بع�ض وجهات النظر املعرب عنها 

خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم 

وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

الذين يعرفون القيادي االتحادي حسن طارق لم يسبق لهم أن رأوه 
باللحية، لكن خصومه استغلوا ورود اسمه ضمن الئحة المدعويين 
للندوة التي ألغيت في فاس، ونتج عنها اغتيال الطالب عبد الرحيم 

الحسناوي، فرسموا له لحية سوداء، في إشارة إلى صداقته مع القيادي 
بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين .

حسن طارق كما يتصوره خصومه 

ال ميكن تفوي�ض كل �شيء 
التدبري  �سيا�ســــــــــة 

اإذا  مهمة  جد  املفو�ض 

كانت م�سبوطة باأهداف 

حتمالت  ودفرت  حمددة 

للتتبع  ونظام  وا�ضح 

تكون  فعندما  والتقييم.  

�سيا�سة التفوي�ض يف مكانها 

اأح�سن«  » كيكون  املنا�سب 

ولكن هناك قطاعات ال ميكن 

اأن تتخلى عنها الدولة.

اإطار  يدخل  املفو�ض  التدبري  �ضيا�ضة  فنهج  لذا 

احلكامة اجليدة، لكن ال ميكننا تفوي�ض كل �ضيء.

فاطمة مروان )الحكومة(

تبا لهذا الزمن الرديء
الرديء  الزمن  لهذا  تبا 

مع  تنته  مل  ول�ضلوكات 

الذي  الوقت  يف  االأ�ضف. 

اال�ضتقالةـ  فيه  قـــــررت 

احلزب،  على  حفاظــــــا 

اأياد  هناك  مازالت  فاإنه 

اللعب  اعتادت  وخفافي�ض 

الت�ضوي�ض  تريد  الظالم،  يف 

النبيلة،  املبادرة  هذه  على 

باالدعاء تارة بالقول باأن هناك 

باأن هناك تدخال من  بالقول  �ضفقة �ضرية، وتارة 

وزارة الداخلية.

أحمد الزايدي ) رئيس الفريق االتحادي سابقا(

بوتفليقة قتل كار�شيا ماركيز
الذي  اأن  اأجزم  اأكاد 

قتل غابرييل غار�ضيا 

العزيز  عبد  هو 

اأحد  فال  بوتفليقة، 

باأن  يقنعني  اأن  ميكنه 

»حكاية  وفاة  تزامن 

فوز  مع  معلن«  موت 

�ضدفة،  حم�ض  بوتفليقة 

كان  »غابو«  حان  ارج 

يغالب احت�ضاره بعيدا عن 

�ضديد  وبحر�ض  االأنظار، 

على كرامته، وعلى اأناقته التي عرف بها يف احلياة 

رمبا  االأثناء،  تلك  ويف  املوت،  ويف  الكتابة،  ويف 

راأى يف قناة ما عبد العزيز بوتفليقة على كر�ضيه 

املتحرك، يتقدم نحو »تابوت االقرتاع«، ويعطي 

يف  �ضوت  بال  كان  الذي  الوحيد  للمر�ضح  �ضوته 

اأثناء احلملة االنتخابية.

محمد األشعري )موقع العربي الجديد( 

اأبواب اال�شرتزاق
بكل  االإ�ضــــــــــــهار 

مادة  هو  �ضراحة 

ومورد  لال�ضرتزاق 

للعي�ض يف ظل ظروف 

يجد فيها الفنان نف�سه 

تلبية  عن  عاجزا 

جمموعة من الأغرا�ض 

والأ�ضرته،  له  اليومية 

ال�ضرائية  القدرة  حيث 

واملتطلبات  �ضعيفة 

كثرية وهو ما قلت �ضيف ذو حدين تك�ضب منه 

لقمة عي�ض اإ�ضافية لكن يف بع�ض االأحيان تفقد 

ب�ضببه نقطا ترتقي بها �ضلم جمدك الفني، وهذا 

اأمر طبيعي اإن مل اأقل حتمي. 

محمد اليازيدي )فنان(

امللك ي�سافر اإىل »بكني« يف يونيو املقبل

هل يلعب املغرب ورقة ال�شني يف نزاع ال�شحراء؟
ال�ضنوات  يف  ال�ضينية  املغربية  العالقات  انتقلت 

ال�ضراكة،  اإىل مرحلة  التعاون  االأخرية من مرحلة 

يف  ال�ضاد�ض  حممد  للملك  املرتقبة  الزيارة  وتاأتي 

اإ�ضافية،  اأ�ضواًطا  لتقطع  بيكني،  اإىل  املقبل  يونيو 

وينتظر اأن تثمر موقفا �ضيا�ضيا موؤيدا للرباط يف ما 

يخ�ض النزاع املفتعل حول ال�ضحراء الغربية.

واحد  وجه  وبكني  الرباط  بني  للعالقات  لي�ض 

امل�ضاورات  منها  متعددة،  وجوه  بل  للتعاون، 

ما  تبديد  يف  ا�ستمرارها  �ساهم  التي  ال�سيا�سية 

ويحاول  وحروب.  �ضراعات  من  العامل  يعرت�ض 

املغرب ا�ضتغالل ت�ضرف ال�ضني بحكمة وتب�ضر يف 

تناوله ملختلف الق�ضايا التعاونية وال�ضراكة التي 

حليف  لك�ضب  االإفريقية،  الدول  من  بعدد  تربطها 

جديد ي�ضاف اإىل نادي حلفاء الرباط، الذي تتقدمه 

واالحتاد  وفرن�ضا  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

االأوربي.. والقائمة طويلة.

ال�ضيا�ضي  املحلل  الفاتيحي،  الفتاح  عبد  ويرى 

املخت�ض يف ق�ضية ال�ضحراء وال�ضاأن املغاربي، اأن 

واإن مل  بيكني،  اإىل  املرتقبة  املغربي  العاهل  زيارة 

من  اأكرث  له  توقيتها  اأن  اإال  نوعها،  من  االأوىل  تكن 

ات  باملتغريرّ ربطناها  اإذا  �ضيما  »ال  �ضيا�ضية،  داللة 

اجليوا�ضرتاتيجية التي حدثت يف العامل بعد الربيع 

العالقات  بنى  من  الكثري  ت  غريرّ اأنها  اإذ  العربي، 

هذه  �ضلم  يف  املغرب  و�ضع  ذلك  ومن  الدولية، 

العالقات، وخا�ضة مع �ضركائه التقليديني فرن�ضا، 

والواليات املتحدة االأمريكية، واالحتاد االأوربي، 

وبرزت مالحمها يف تطور مواقفها من ق�ضية نزاع 

ال�ضحراء«.

وتتمثل،  عمقا  اأكرث  اأخرى  اأهمية  لها  الزيارة 

يف  »اإيالف«،  لـ  ت�ضريحه  يف  الفاتيحي  بح�ضب 

حماولة املغرب ا�ضتعادة دوره االإقليمي يف املنطقة 

احل�ضار  لك�ضر  اقت�ضادية  �ضيا�ضة  عرب  االإفريقية 

اجليو�ضيا�ضي الذي متار�ضه عليه اجلزائر من خالل 

منظمة االحتاد االإفريقي، بعد اأن غادر هذا التنظيم 

االإقليمي يف �ضنة 1984، اإثر قبول االحتاد ع�ضوية 

جزائري  بدعم  النف�سالية  البولي�ساريو  جبهة 

االإقليمية  االعتبارات  »لهذه  وتابع:  اآنذاك.  ليبي 

الكبري  االقت�ضادي  للح�ضور  ونظرا  اإفريقيا،  يف 

لل�ضني يف القارة ال�ضمراء، ال خيار للمغرب اإال اأن 

ين�ضق جهوده مع التنني االقت�ضادي لدعم �ضيا�ضة 

اال�ضتثمار االقت�ضادي للرباط يف العمق االإفريقي«.

الرباط،  نحو  بو�ضلته  االأ�ضيوي  العمالق  حتويل 

حول  اال�ضتفهام  عالمات  من  العديد  طرح  اإىل  دفع 

اجلزائر  عالقات  جتاوز  على  املغرب  قدرة  مدى 

التاريخية مع ال�ضني.

للرباط، بح�ضب  بالن�ضبة  لي�ضت بامل�ضتحيلة  مهمة 

يتمتع  التي  املهمة  لالإمكانيات  نظرا  الفاتيحي، 

وال�ضني  اجلزائر  عالقات  لتجاوز  املغرب  بها 

اأن  يف  يتجلى  االأول  مهمني:  »ل�ضببني  التاريخية، 

التغيريات اجليو�ضيا�ضية كفيلة باأن حتدث �ضدمة 

يف طبيعة ونوعية العالقات الدولية ما مل يكن فيها 

املحدد االقت�ضادي مهًما، يف عامل اأحادية القطبية، 

اأما ال�ضبب الثاين فيتمثل يف اأن اجلزائر مل يكن لها 

مع ال�ضني غري التحالف ال�ضيا�ضي التقليدي يف زمن 

ازدهار اال�ضرتاكية، اإ�ضافة اإىل بع�ض اال�ضتثمارات 

املحلية التي قامت بها ال�ضني  يف اجلزائر، واملتعلقة 

باإقامة م�ضاريع �ضكنية وبناء طرق �ضيارة فقط«.

يف  كفتها  لتغليب  االأوراق  جميع  الرباط  وتلعب 

ال�ضحراء.  حول  املفتعل  النزاع  حل  يخ�ض  ما 

التي  االأوراق  هذه  من  واحدة  ال�ضني  تكون  وقد 

ي�ضاعد احل�ضول عليها يف توجيه �ضربة قا�ضــــمة 

لـ »البولي�ضاريو«. ويف هذا االإطار، يقول الفاتيحي: 

مع  ا�ضرتاتيجية  �ضراكة  الإقامة  املغرب  »يتوق 

ال�ضني بعد اأن كان يركز عالقاته على هذا امل�ضتوى 

االأوربي،  االحتاد  التقليديني،  �ضركائه  على 

ي�ضعى  بذلك  وهو  االأمريكية،  املتحدة  والواليات 

بعد  واالقت�ضادية،  ال�ضيا�ضية  عالقاته  تنويع  اإىل 

اأن �ضجل تطورات يف مواقف �ضركائه التقليديني من 

ق�ضية نزاع ال�ضحراء، وكذا بعد اأن ا�ضتعادت كل 

من ال�ضني ورو�ضيا دورهما ال�ضيا�ضي يف العالقات 

الدولية«.

واأ�ضاف اأن »املغرب يحتاج اإىل دعم �ضيا�ضي قوي 

داخل جمل�ض االأمن الدويل لدعم موقفه التفاو�ضي 

خطرية  تهديدات  من  مير  اإذ  ال�ضحراء،  نزاع  من 

وحدته  ملف  على  موؤملة  انعكا�ضات  لها  تكون  قد 

الرتابية، بل على تواجده كدولة قوية يف املنطقة«.

ال�شفري االأمريكي ي�شلح خطاأ رئي�ض 

احلكومة يف الربوتوكول

وقع رئي�ض الوزراء عبد االإله بن كريان يف خطاإ بروتوكويل فادح، واأمام 

�ضا�ضات الكامريا، وذلك يف اأثناء افتتاحه معر�ض �ضناعة الطريان »اأيرو 

�ضو«، وذلك بعبوره من حتت ال�ضريط االأحمر عو�ض اأن يق�ضه.

وكان ال�ضفري االأمريكي لدى اململكة املغربية دوايت بو�ض يقف اإىل جانب 

بن كريان يف هذه الفعالية، فتدخل �ضريعا يف حماولة الإنقاذ املوقف، فاأ�ضار 

تفاعل  املتبع.  للعرف  وفقا  ال�ضريط  لق�ض  يعود  باأن  احلكومة  رئي�ض  اإىل 

ن�ضطاء كرث مع هذا الفيديو بن�ضر تعليقات ال تخلو من بع�ض ال�ضخرية، 

ب�ضبب ما و�ضفوه جهل عبد االإله بن كريان الأبجديات الربوتوكول، وهو 

ما عرب عنه نائب برملاين عن حزب »اال�ضتقالل«. فقد و�ضف النائب عبور 

بن كريان من حتت ال�ضريط يف ح�ضور ال�ضفري االأمريكي باملوؤ�ضر على اأن 

م�ضوؤولية  خالله  من  ميار�ض  الذي  املن�ضب  يحرتم  ال  احلكومة  »رئي�ض 

الرئا�ضة«. لكن الباحث يف العلوم ال�ضيا�ضية منار ال�ضليمي يوؤكد اأن ما قام 

به رئي�ض الوزراء »مل يكن عفويا بل متعمدا«، م�ضتندا يف وجهة نظره هذه 

اإىل اأن لنب كريان »تاريخ �ضيا�ضي، وهو على ارتباط دائم مبوؤ�ض�ضات الدولة 

وباأن�ضطتها الر�ضمية، ويعرف مقت�ضيات مثل هذه الربوتوكوالت الب�ضيطة 

التي ال تغيب عن االإن�ضان العادي«. 
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بابت�سامة عري�سة يقف حممد الدري�سي 

كثرًيا  وينتظر  الطريق  جانب  على 

ليطلب منه اأحد �سربة ماء مقابل درهم 

اأو درهمني.. ويقول: »يف ال�سابق كانت 

ال�سائحني  اأف�سل، الآن ننتظر  لنا قيمة 

للتقاط ال�سور«.. فـ»ال�سّقاء« يف املغرب 

»مامات�ش.. لكن ي�ستغل م�سّورا«

انتباه  الزاهية  مبالب�سه  يثري  الرجل 

املغربية  املدن  من  كثري  يف  املارة 

التاريخية خ�سو�سا يف الأجزاء العتيقة 

منها، مثال يف فا�ش ومراك�ش وطنجة اأو 

رنني  ال�سامع  اأذن  اإىل  وينتقل  مكنا�ش، 

املعلقة  النحا�سية  والأكواب  الأوعية 

على مالب�سه، حيث يرتدد رنينها جللب 

انتباه العطا�سى من بني املارة، خا�سة 

يف اأيام احلر القائظة.

يف  الكراب  مظهر  يت�سابه  ما  كثرًيا 

املغربية،  التاريخية  املدن  خمتلف 

الأحمر  باللون  مزرك�ش  فلبا�سه 

و�سرواله ق�سري، كما ي�سع على راأ�سه 

طربو�سا دائري ال�سكل ي�سمى »تارازا« 

يقي من حرارة اأ�سعة ال�سم�ش، ويعلق 

على كتفه القربة اململوءة باملاء البارد، 

وهي من جلد املاعز، وي�سع من حولها 

النحا�سية،  الأكواب  من  جمموعة 

اجلر�ش  دون  من  ال�سورة  تكتمل  ول 

النحا�سي الذي ت�سعف اأو ت�ستد رناته، 

ح�سب م�ستوى ال�سو�ساء يف ال�سوارع 

وال�ساحات.

املهنة  لهذه  املزاول  »الدري�سي«  يقول 

»دويت�سه  مع  حديثه  يف  �سنة   44 منذ 

فيله عربية« بنربة واثقة ونظرة ثاقبة 

ممزوجة باحلنني للما�سي واخلوف من 

امل�ستقبل: »مهنة الكراب تفتقد لأنا�سها 

لقد  للت�سجيع،  نفتقد  نحن  احلقيقيني، 

جبت كل مدن املغرب والآن ا�ستقر بي 

مهنة  كانت  بالأم�ش  مكنا�ش،  يف  احلال 

مطلوبة جدا، قبل اأن يتم تزويد جميع 

قنينات  وبيع  احلنفيات  مبياه  املنازل 

املاء املعدنية يف املحالت«.

ال�سن  يف  املتقدم  »الدري�سي«  وي�سيف 

قائال: »يف ال�سابق كانت لنا قيمة اأف�سل.. 

جيل  من  الغالب  يف  فالزبائن  اليوم  اأما 

الأم�ش، ولكن الرزق بيد اهلل«.

اإحدى  حترتف  �سطات،  مدينة  يف 

رمق  ل�سد  املاء  بيع  مهنة  ال�سيدات 

عي�سها وهي يف 48 من العمر. بان�سياب 

و�سال�سة متناغمني ممزوجني بابت�سامة 

�ساحرة تنادي على املارة: »املاء! اهلل 

اأمرك  عليك  ي�سهل  »اهلل  ويحن«،  كرمي 

عن  بحثا  ينوب«  »ينوب  مر�سية«،  يا 

مقابل  الدراهم  بع�ش  مينحونها  زبائن 

�سربة ماء يف اإناء نحا�سي.

قائلة: »اخرتت هذه  »الكرابة«  وتوؤكد 

وهي  كثريا  اأحبها  جملة  ل�سماع  املهنة 

)اهلل يرحم الوالدين(«.

يرى ال�ساب املغربي معاذ كنيني�ش 

اأن »مهنة الكراب حتولت من مهنة 

�سدقات  على  اأ�سحابها  يعي�ش 

للف�ساءات  ديكور  اإىل  الآخرين 

بع�سهم  ي�ستخدمها  كما  ال�سياحية، 

تقدمي  للت�سول حتت غطاء  كطريقة 

املاء«، كما يعتقد »اأن هذه املهنة يف 

طريقها للزوال، عدا الوجود الرمزي 

يف املدن ال�سياحية والعتيقة«.

فيعزو  بنقطيب  من�سف  ال�ساب  اأما 

»الثمن  اإىل  »الكراب«  مهنة  تال�سي 

وب�سبب  املاء  لقنينات  البخ�ش 

اخلوف من انتقال الأمرا�ش املعدية 

ال�ساقي.  اأكواب  ا�ستخدام  عند 

حيث  اىل  يتجه  الكراب  جتد  ولهذا 

الذين  الأجانب،  ال�سائحون  يوجد 

بع�ش  مقابل  لهم  �سورا  يلتقطون 

الدراهم«.

باجلديدة،  املقبل  ماي  5 و6  يومي  تنطلق   

العرب  الأعمال  لرجال  الثالث  امللتقى  اأعمال 

وزراء  مب�ساركة  املغرب،  ت�ست�سيفه  الذي 

عرب ونخبة من رجال الأعمال، بالإ�سافة اإىل 

جمموعة من اخلرباء القت�ساديني واملاليني 

ميثلون عددا من البلدان العربية.

وي�سكل امللتقى فر�سة لرجال الأعمال العرب 

للدفع  امل�ساركني  بني  تعاون  �سبكة  خللق 

بعجلة القت�ساد العربي، حيث يتم مناق�سة 

العديد من املوا�سيع ذات ال�سلة بال�ستثمار 

يف املنطقة والعوامل املوؤثرة يف هذا القطاع.

ترتبط  حماور  اإىل  امل�ساركون  �سيتطرق  كما 

بكربى �سركات املقاولت ومكاتب الدرا�سات 

بالعامل  العقاريني  واملطورين  الهند�سية 

العامل  يف  الت�سالت  قطاع  ودور  العربي، 

اإليه  و�سل  الذي  الرائد  واحلجم  العربي 

العاملية، من حيث عدد  لل�سركات  ومناف�سته 

العمل،  وفر�ش  التقني  والتطور  امل�سرتكني 

يف  ال�سياحة  دور  ال�سياحي..  و»التعاون 

ال�سعوب  بني  والتفاهم  التقارب  زيادة 

التعاون  دعم  تعزز  م�ساريع  وخلق  العربية 

العربية«،  ال�سياحة  لت�سجيع  املجال  هذا  يف 

والبور�سات  امل�سارف  دور  اإىل  اإ�سافة 

العامل  يف  التعاون  و�سبل  املالية  والأوراق 

لعربي لتحقيق التكامل القت�سادي الإقليمي 

العربي.

رجال الأعمال العرب يف �ضيافة اجلديدة 

حفر 30 بئرا للبرتول والغاز 
اعمارة  القادر  عبد  الطاقة  وزير  قال 

للنفط  بئرا   30 �سيحفر  املغرب  اإن 

تو�سع  اإطار  يف   2014 خالل  والغاز 

مزمع لأعمال التنقيب يف اململكة. ومنح 

ل�سركات  الرتاخي�ش  ع�سرات  املغرب 

املا�سية  القليلة  ال�سنوات  يف  النفط 

مدعوما با�ستقراره الن�سبي مقارنة مع 

ومبوؤ�سرات  اإفريقيا  �سمال  دول  باقي 

متزايدة على احتياطيات بحرية وبرية 

حمتملة.

القمح البولندي على موائدنا 
اخلمي�ش  يوم  اأوربيون،  جتار  قال 

القطاع  من  »م�ستوردين  اإن  املا�سي، 

الأ�سبوع  ا�سرتوا  املغرب  يف  اخلا�ش 

املا�سي نحو 30 األف طن من القمح من 

بولندا«، م�سيفني اأن »موعد ال�سحن يف 

ماي اجلاري.

تعليق  اأبريل   30 يف  املغرب  واأنهى 

الر�سوم اجلمركية على واردات القمح 

اللني.

عن الر�ضا�ضة التي كادت 

اأن تقتل رئي�س احلكومة

عبد المطلب اعميار

يف الوقت الذي كانت فيه الطبقة ال�سيا�سية من�سغلة 

الحتاد  حلزب  الداخلي  اخلالف  بتطورات 

النيابي،  فريقه  رئا�سة  بخ�سو�ش  ال�سرتاكي 

امل�ستجدات  �سوء  يف  ال�سحراء  ملف  وبتطورات 

الأممية،مرت ق�سة الر�سا�سة التي كادت تقتل بن 

كريان دومنا انتباه، ودون اأن تثري الأ�سئلة التي قد 

ت�ستحقها رمبا.اأولي�ست الواقعة تتعلق مبحاولة قتل 

منا�سل اإ�سالمي يف ديار دولة اأجنبية، وهو املنا�سل 

الذي �سي�سبح رئي�ش حكومة مغربية بعد انق�ساء 

�سبعة ع�سر �سنة عن احلادث املذكور.ولو �ساءت 

الأقدار يومها وزهقت روحه، من كان �سيحكمنا يا 

ترى يف عز » الربيع املغربي«؟.وما دام الأمر يتعلق 

اجلمهورية  وداخل  بالقرطا�ش(  )اأي  بالر�سا�ش 

بع�ش  اإىل  حتتاج  الق�سة  اأن  فلعمري  الفرن�سية، 

ال�سوؤال.وبعيدا عن الت�سكيك يف �سدق الرواية التي 

نقلها رئي�ش احلكومة املغربية،ت�ساءلت حقيقة عن 

احلادث  هذا  ا�ستعرا�ش  وراء  الكامنة  اخللفيات 

الذي مل تتناقله ال�سحافة الفرن�سية �سنة 1995، 

وهي املفتونة بكل التفا�سيل فكيف يفوتها حادث من 

هذا النوع؟.

للدولة- يف  الوقائع داخل موؤ�س�سة  اإن عر�ش هذه 

التي  الفرن�سية  بالعدالة  لالإ�سادة  العدل-  وزارة 

هذا  مع  التعامل  يف  منوذجية  كريان  بن  اعتربها 

ال�سيا�سية  امل�سوؤولية  عن  اأ�سئلة  يطرح  امللف 

لرئي�ش احلكومة فيما يتعلق بتعليق تنفيذ اتفاقيات 

التعاون الق�سائي امل�سرتك بني املغرب وفرن�سا. يف 

ظل التوتر الذي �سهدته العالقات الفرن�سية املغربية 

موؤخرا.

بالق�ساء  لالإ�سادة  احلكاية  هذه  ا�ستعرا�ش  اإن 

على  الإطالق  على  مربرة  غري  م�ساألة  الفرن�سي 

الفرن�سية يف ملفات  الق�سائية  اأن املنظومة  اعتبار 

ملف  يف  ولنا  واختاللتها،  اأعطباها  اأثبتت  عديدة 

املهدي بنربكة النموذج ال�سارخ.

اإ�سالح  م�سروع  وبني  الوقائع  هذه  بني  الربط  اإن 

العدالة باملغرب ربط ل ي�ستقيم باعتبار اأن ميثاق 

اإ�سالح العدالة ل عالقة له بواقعة الر�سا�سة التي 

حكاها بنكريان. ثم اإن الإ�سادة باملنظومة الق�سائية 

الفرن�سية داخل وزارة العدل موقف �سيا�سي يفرت�ش 

اأن يوؤ�س�ش على منطق �سيا�سي و�سيادي، ولي�ش فقط 

لأن الق�ساء الفرن�سي ح�سب رواية رئي�ش احلكومة 

عو�سه عن جميع امل�ساريف التي اأنفقها للتنقل اإىل 

فرن�سا. وهو ما اأثر فيه كثريا لال�ستنتاج باأن العدل 

اأ�سا�ش امللك. وهو ا�ستنتاج ل يحتاج اإىل حكاية من 

هذا النوع- ولو بافرتا�ش �سحتها-.

كريكاتير

النا�س الذين يعي�شون على دعوات »اهلل يرحم الوالدين« 

عندما يتحول »الكراب«
 اإىل »بابا نويل« 

من هنا وهناك
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غالبا ما يتم الحديث عن جيش التحرير ككتلة متجانسة، لكن بعض الشهادات التاريخية تؤكد أننا إزاء جيشين؛ تأسس األول سنة 
1952، والثاني سنة 1955، فهناك ما يسمى بـ»جيش التحرير«، الذي أسسه حزب االستقالل في 2 أكتوبر 1955، وكان خاضعا لهذا 
ليبان بأربعين يوما، أي بعد أن حسمت أهم القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات،  الحزب، وقد تأسس بعد مفاوضات إيكس 
1955، وهكذا  16 نونبر  وبعد أربعة وأربعين يوما على عودة المغفور له محمد الخامس من منفاه حامال بشرى االستقالل في 
تتضح المهمة الحقيقية التي كانت مرسومة لهذا الجيش، وهي بسط هيمنة حزب االستقالل وتصفية كل من له رأي مخالف.. أما 
جيش التحرير الحقيقي فهو جيش التحرير المغاربي الذي تأسس في القاهرة سنة 1952 بإشراف األمير بن عبد الكريم الخطابي، 
وبمشاركة جميع القيادات المغاربية الموجودة آنذاك في القاهرة، ومنها الزعيم عالل الفاسي الذي كان حينها في مصر ممثال 
لحزب االستقالل في لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة، وقد وااله في هذا الموقف الكاتب واإلعالمي البارز األستاذ عبد الكريم 

غالب، )شهادة المحامي بهاء الدين الطود، المساء، عدد: 16 دجنبر 2013(.
وبغض النظر عن الخالف في تاريخ التأسيس، وعن األدوار التي قام بها بعض الرموز  كعباس المساعدي، والفقيه البصري، وسعيد 
بونعيالت، والحسين برادة، والغالي العراقي، ولحسن لعرج، وعبد الكريم الخطيب والمحجوبي أحرضان وعالل الفاسي.. وبغض النظر 
عن الصفحات الدامية للصراع الذي راح ضحيته عدد كبير من رموز التحرر في عز الخالف بين قادة الحركة الوطنية والقصر الملكي 
وجيش التحرير، فإن بعض المغاربة لم يكونوا مرتاحين لهذا التنظيم، وإن كانت قليلة هي األصوات التي تحدثت عما يمكن االصطالح 

عليه بـ»تجاوزات جيش التحرير«.
وقد شكل تأسيس القوات المسلحة الملكية منذ سنة 1956 مدخال إلنهاء تجربة جيش التحرير بإيجابياتها وسلبياتها، طالما أن جل 
حاملي السالح في وجه االستعمار فضلوا االلتحاق بالجيش الملكي رغم الصعوبات التي واجهت متزعم المبادرة الدكتور الخطيب 
تكلف بمهمة إدماج جيش التحرير في الجيش الملكي طيلة ستة أشهر حتى نهاية عام 1956، وكانت عدوى التمرد قد تسربت 
إلى صفوف هذا الجيش بعد اغتيال أحد مؤسسيه في الشمال ويتعلق األمر بعباس المساعدي، »كان السياسيون يخافون من جيش 
بوزار،  القادر  تحت قيادة عبد  األطلس  الموجودة في  الفرق  تنظم  أن  أرادوا  الملكي،  الجيش  بإدماجه في  التحرير، وحاولوا حله 
وكذلك الشبان الذين تكونوا بالمدرسة العسكرية بجنان الرهوني.. وكان كل من حزب االستقالل وحزب الشورى واالستقالل يدعي 

أن الجيش معه أو له«، )مذكرات الدكتور الخطيب(.
أحد رفقاء الدكتور الخطيب في لجنة إدماج عناصر جيش التحرير في صفوف الجيش الملكي هو الحاج عبد اهلل المنصوري، وهو 
بالمناسبة عم عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، سبق أن حكى لـ»األسبوع« بعض طرائف تلك المرحلة، حيث كان بعض 

أعضاء جيش التحرير الحصول على رتبة جنرال من أجل الدخول إلى صفوف الجيش الملكي، )أنظر األسبوع عدد 30 ماي 2013(.

ال�صراع بني جي�ش التحرير واجلي�ش امللكي 

غ�صبة �حل�صن �لثاين.. عندما �أ�صبح 

عالل �لفا�صي جرن�ال يف �جلي�ش 

التاريخ  المنسي

إعداد: سعيد الريحاني
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يتذكر عبد اهلل املن�صوري جيدا ذلك اليوم الذي لب�س فيه 

عالل الفا�صي الزعيم التاريخي حلزب اال�صتقالل ك�صوة 

الع�صكري  باال�صتعرا�س  فالتحق  اجلي�س،  يف  جرنال 

الذي كان منظما يف فا�س وجل�س يف املن�صة الر�صمية اإىل 

جانب احل�صن الثاين )ويل العهد وقتها(، علما اأن القوات 

ونظمت   1956 �صنة  تاأ�ص�صت  كانت  امللكية  امل�صلحة 

اال�صتعرا�س  بخالف  الرباط،  يف  االأول  ا�صتعرا�صها 

الثاين الذي نظم �صنة 1957.

ك�صوة  يرتدي  وهو  بعيني  الفا�صي  عالل  »�صاهدت 

داخل  البع�س  فيه  ي�صل  مل  الذي  الوقت  يف  جرنال، 

اجلي�س امللكي اإىل درجة كومندار..«، يحكي املن�صوري 

الذي يوؤكد اأن هذه الواقعة اأغ�صبت احل�صن الثاين الذي 

ينزع  باأن  الفا�صي  عالل  فاأمر  الفو�صى،  �صماه  ما  رف�س 

تلك الك�صوة.

هذه الواقعة التي قد تكون �صببا مليالد »�صوء فهم« بني 

اأنظار  حتت  وقعت  اال�صتقالل،  وحزب  امللكي  اجلي�س 

يف  بعد  فيما  تورط  الذي  اأوفقري،  حممد  القوي  الرجل 

ع�صكري  ملحق  جمرد  حينذاك  وكان  ع�صكري..  انقالب 

مع  بعمله  معروفا  وكان  اخلام�س،  حممد  امللك  لدى 

الفا�صي  عالل  بخالف  دويل)..(،  وزن  ذات  �صخ�صيات 

الذي مل يكن موقرا داخل �صفوف الع�صكر، وكان البع�س 

اأن يكون له ذلك االأثر  يعرفه يف »�صوت القاهرة« دون 

البالغ يف  النفو�س)..(.

وتنفرد »االأ�صبوع« بن�صر ال�صورة الوحيدة، التي توؤكد 

عليها  ح�صلت  الفا�صي،  عالل  عن  املن�صوري  يحكيه  ما 

من م�صادرها اخلا�صة، وكانت قد ن�صرت بجريدة العلم 

يوم 2 نونرب 1957، مرفوقة بالتعليق التايل: »يف اأواخر 

ال�صيد ال�صادقي مكوار م�صور  االأ�صبوع املا�صي انتهى 

جريدة »العلم« بفا�س من ر�صم �صورة زيتية ذات حجم 

كبري لالأ�صتاذ عالل الفا�صي زعيم حزب اال�صتقالل يرتدي 

اإىل  ر�صمها  من  النهاية  فور  �صافر  وقد  الع�صكري،  الزي 

بال�صيد  مدينة طنجة )املق�صود مكوار(، وات�صل هناك 

الزعيم )املق�صود عالل الفا�صي( الذي اأباح له ترويجها 

بعد اأن اأعجب بها اإعجابا كبريا«.

التاجر الكبير واليهود
غالبا ما يتم احلديث عن جي�س التحرير ارتباطا مبعاركه 

املن�صوري  الكولونيل  لكن  اال�صتعمار،  �صد  ومالحمه 

يك�صف تفا�صيل غري متداولة على نطاق وا�صع، وهي تلك 

»التطاول«  اإىل  التحرير  جي�س  فيها  جلاأ  التي  التفا�صيل 

على ممتلكات بع�س املغاربة.

ت�صرح  التي  التاريخية  احلكاية  تلك  عن  النظر  وبغ�س 

اأ�صباب اخلالف بني البا�صا التهامي الكالوي، ومعاتبته 

لل�صلطان حممد اخلام�س  يوم 23 دجنرب 1950، ب�صبب 

قولته  له  ن�صبت  حيث  اال�صتقالل،  حلزب  الكبري  دعمه 

�صلطان  تعودوا  مل  �صلطان،  ظل  اإال  ل�صتم   « ال�صهرية: 

عائلة  فاإن  اال�صتقالل«..  حزب  �صلطان  اأنتم  املغرب، 

متت  التي  العائالت  جمال  يف  املثل  بها  ي�صرب  الكالوي 

العقاب �صمل  اأن  التحرير، غري  معاقبتها على يد جي�س 

اأي�صا عائلة »ح�صن املن�صوري« والد عبد اهلل املن�صوري 

الكولونيل املتقاعد حاليا.

»كان والدي ح�صن املن�صوري تاجرا كبريا، وله عالقات 

يف  يوما  دخل  اأن  وحدث  اليهود،  مع  كبرية  جتارية 

�صراع مع بع�س اأبناء القايد العيادي يف مراك�س، فذهب 

لي�صتكيهم للملك حممد اخلام�س، غري اأن املفاجاأة متثلت 

املن�صوري  على  اقرتح  اخلام�س  حممد  امللك  كون  يف 

ال�صخ�س  باعتباره  الكالوي  البا�صا  اإىل  اللجوء  االأب 

الذي ميكنه حل امل�صكلة بني العيادي واملن�صوري، واإن 

ال�صداقة  بقدر كبري من  تتمتعان  اليوم  العائلتان  كانت 

املتبادلة.

كان املن�صوري قد تكبد خ�صائر مالية كبرية رفقة بع�س 

التجار اليهود الذين اقتنوا االأطنان من مادة ال�صوف من 

اأجل بيعها للجي�س االأمريكي الذي كان ي�صتعد للدخول 

يف حرب �صد كوريا لكن هذه احلرب مل تتم فُمني التجار 

فر�صة  الكالوي  فوجدها  النظري،  منقطعة  بخ�صارة 

ليعر�س على التاجر املن�صوري مبلغا ماليا كبريا ك�صلف، 

وكانت غايته من ذلك احليلولة دون اأي حتالف م�صتقبلي 

بني العيادي واملن�صوري، »فاأعطاه 23 مليون �صنتيم«، 

يقول عبد اهلل املن�صوري الذي يوؤكد اأن والده كان �صاحب 

ممتلكات كبرية راكمها بف�صل التجارة.

على  يرتدد  االأب  املن�صوري  ظل  الواقعة  هذه  بف�صل 

املنا�صبات  يف  واالأخرى  الفينة  بني  الكالوي  البا�صا 

اأن ذلك مل  واالأعياد فن�صاأت �صداقة بني العائلتني، غري 

يكن �صوى مقدمة ملحنة �صيعي�صانها ب�صكل م�صرتك، يف 

مواجهة جي�س التحرير.

عائالتا الكالوي والمنصوري.. 
عنوان لمعاناة مشتركة 

 

 كل من عائلة الكالوي واملن�صوري ت�صرتكان يف املعاناة 

ح�صب ما يحكيه عبد اهلل املن�صوري الذي يوؤكد اأن اأع�صاء 

جي�س التحرير طلبوا من والده دفع مبلغ 3 ماليني �صنتيم 

بعد ح�صول املغرب على اال�صتقالل، ولكنه رف�س، فكان 

الكالوي،  عائلة  اأفراد  بع�س  رفقة  اعتقاله  يف  �صببا  ذلك 

حيث �صجنوا يف الكارة ثم انتقلوا اإىل نواحي بر�صيد)..(، 

ح�صب ما يحكيه املتحدث نف�صه الذي يوؤكد وجود �صداقة 

بينه وبني بع�س اأبناء الكالوي.

»عندما األقي القب�س على والدي من طرف جي�س التحرير، 

وبعد ت�صليمه للحكومة ذهبت عند احل�صن الثاين عندما كان 

وليا للعهد مكلفا باجلي�س واأخربته باملو�صوع فاأمر موالي 

اأحمد العلوي، وقال له اأن يت�صل بوزير الداخلية ليبحث 

باأن  اأجاب  الداخلية  وزير  املن�صوري..  عائلة  ملف  يف 

امللف فارغ..«، ..هذا ما يحكيه املن�صوري الذي يوؤكد اأن 

والده جتاوز املحنة، لكنه يوؤكد باملقابل اأن بع�س اأع�صاء 

جي�س التحرير مل يكونوا را�صني على عملية اإطالق �صراح 

املن�صوري.

وقتها كان للفقيه الب�صري واملهدي بنربكة نفوذ كبري يف 

اإىل  الر�صى  بعني  ينظرون  يكونوا  ومل  التحرير،  جي�س 

عائالت مثل عائلة الكالوي واملن�صوري، فتم احلجز على 

ممتلكات االأوىل، ومتت م�صادرة ن�صف ممتلكات العائلة 

التجربة  ملحاكاة  مغربية  طريقة  تلك  وكانت  الثانية، 

التون�صية)..(.

 الملف الذي وصل
 إلى الحسن الثاني 

يوؤكد املن�صوري اأن ملف م�صادرة اأمالك والده من طرف 

جي�س التحرير كان قد و�صع على طاولة احل�صن الثاين، 

كما يوؤكد اأن العائلة طرقت كل االأبواب للدفاع عن حقوقها 

امل�صروعة ال�صرتجاع ممتلكاتها، غري اأن كل اجلهود باءت 

املغاربة  اأن  اإىل  ي�صري  الذي  املن�صوري،  يوؤكد  بالف�صل 

التفوا حول امللك حممد اخلام�س الأنه كان الوحيد القادر 

التحرير كان �صا�صر«، ولو  على جتميع اجلميع »جي�س 

لوقعت  اجلميع  لتهدئة  اخلام�س  حممد  امللك  يتدخل  مل 

على  التحرير  جي�س  من  قياديني  اغتناء  بعد  الفو�صى، 

ح�صاب املواطنني، هذا ما يوؤكده املن�صوري الذي يتذكر 

جيدا ذلك اليوم الذي اأطلقوا فيه الرباح يف االأ�صواق ليعلن 

اأن ممتلكات عائلته معرو�صة للكراء يف املزاد العلني.

كما يتذكر ق�صته مع بنحمو قائد جي�س التحرير الذي يتهمه 

مبعوثني،  طريق  عن  طنجة  ثكنة  يف  ت�صفيته  مبحاولة 

»اعرتف يل اأحدهم جينا نقتلوك«، يتذكر املن�صوري الكثري 

اإعادة فتح هذا  اأنه ياأمل اليوم يف  من التفا�صيل)..( غري 

امللف واإن�صاف عائلته عما حلقها من جي�س التحرير.

الكولونيل املتقاعد عبد اهلل املن�صوري يتهم جي�ش التحرير

 باال�صتيالء على ممتلكات عائلته ويتذكر:

املغاربة التفوا حول امللك حممد اخلام�س
 ومل يلتفوا حول جي�س التحرير 

يحكي الكولونيل المنصوري المتقاعد 
عن عمله ضمن اللجنة التي كلفت 

بإدماج أعضاء جيش التحرير بالجيش 
الملكي رفقة الدكتور الخطيب، ويوضح 

بأن المقاومين كانوا يأتون من مختلف 
المدن المغربية، وكانت الدولة تفتح 

لهم أبواب المدارس كي يسكنوا فيها، 
»كانت القوات المسلحة الملكية قد 
تأسست سنة 1956، وقتها لم يكن 

محمد بنحمو يعترف بالجيش الملكي 
)قائد جيش التحرير في  الجنوب(«، 

يقول المنصوري.
المصدر نفسه، يؤكد أن تلك الفترة 
تميزت بصراع حاد بين كل من جيش 

التحرير وحزب االستقالل، »كل منهما 
يريد أن يحكم«، ويضيف بأن أغلبية 

أعضاء جيش التحرير التحقوا بالجيش 
الملكي، ولكن »كان هناك بعض 

الكذابين«، يقول المنصوري لم تكن 
هناك طريقة لضبط العمل الذي كانوا 

يقومون به، علما أن نفس المصدر سبق 
أن أكد أن بعض أعضاء جيش التحرير 
طلبوا رتبا عالية في الجيش الملكي 

نظير التحاقهم بصفوفه.
الكولونيل المتقاعد المنصوري في استقبال وزراء الكونغو بمناسبة زيارة اطر مدرسة الداخلية بالقنيطرة

وفي اإلطار الصورة التي تؤكد أن عالل الفاسي ارتدى كسوة جنرال نشرتها جريدة »العلم« بتاريخ 2 نونبر 1957
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بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك، 
صدرت الطبعة الثانية، ووزعت في جميع أنحاء المغرب 

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.
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 العنوان:
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�صندوق الربيد: 439 
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 الهاتف:
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 االإيداع القانوين:

1965 جوان   28
 ال�صحب:
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 الق�شم التجاري:
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دعم الكتاب والفنون الت�شكيلية 
والب�شرية واملو�شيقى والفنون 
الكوريغرافية واال�شتعرا�شية

تعلن وزارة الثقافة، تبعا للقرارات امل�شرتكة بني وزير 

لتحديد  واملنظمة  واملالية  االقت�شاد  ووزير  الثقافة 

الت�شكيلية  والفنون  الكتاب  قطاعات  دعم  كيفيات 

الكوريغرافية  والفنون  واملو�شيقى  والب�شرية 

ملفات  و�شع  فرتة  متديد  مت  اأنه  واال�شتعرا�شية، 

يوم  غاية  اإىل  م�شاريع  عرو�ض  لطلبات  الرت�شيح 

اجلمعة 2 ماي 2014 على ال�شاعة 12 زواال. وتودع  

واملحفوظات  واخلزانات  الكتاب  مبديرية  الطلبات 

ومديرية الفنون بوزارة الثقافة.

اأ�شدل ال�شتار �شباح يوم االأحد االأخري 

الدويل  للموؤمتر  الرابعة  الن�شخة  على 

للإعجاز العلمي للقراآن الكرمي وال�شنة 

انطلقت  والذي  املطهرة،  النبوية 

فعالياته اأيام 25 - 26 - 27 اأبريل من 

العام اجلاري مبدينة تطوان، واأ�شاء 

العديد  ح�شور  املوؤمتر  هذا  اأيام 

والدكاترة  والفقهاء  امل�شايخ  من 

وخارجه  الوطن  اأر�ض  داخل  من 

بعرو�شهم  احلا�شرين  اأفادوا  الذين 

مو�شوع  حول  املتميزة  واأفكارهم 

»االأزمة االقت�شادية العاملية واحللول 

االإ�شلمية املمكنة«.

ح�شورا  عرف  الذي  املوؤمتر  مر  وقد 

املدن  خمتلف  من  كبريا  جماهرييا 

�شبتة  اأبناء  وخ�شو�شا  املغربية 

ثقافية  فعاليات  وكذلك  املحتلة، 

ي�شوده  جو  يف  وجمعوية،  اقت�شادية 

وهذا  واالن�شباط  والهدوء  التاآخي 

التي  التنظيمية  اخلربة  اإىل  راجع 

اعتمدتها هيئة االإعجاز العلمي.

جريدتنا  املوؤمتر  هيئة  منحت  وقد 

والتقدير  ال�شكر  �شهادة  »االأ�شبوع« 

جلميع  تتبع  من  به  قامت  ما  على 

يف  امللتزم  وح�شــــورها  اأن�شـــطتها 

املوؤمتر. 

املوؤمتر الدويل الرابع للإعجاز 

العلمي ب�شمال املغرب 

موا�شــــلة للتوجه البحثي االأكادميي والعلمي 

املغربية من  املقاومة  تاريخ  توثيق  اإىل  الهادف 

خلل تدوين ف�شولها واإبراز ملحمها يف اأبعادها 

احت�شنت  والوطنية،  واجلهوية  املحلية 

واأع�شاء  املقاومني  لقدماء  ال�شامية  املندوبية 

اأطروحة  ون�شر  طبع  عملية  التحرير  جي�ض 

اأحمد  االأ�شتاذ  ملعدها  ومانعة  �شاملة  جامعية 

االأوربــــــي  بـ»الت�شرب  املو�شومة  تان�شافت 

للمغرب  اجلنوبية  االأطل�شية  بال�شواحل 

ما  اإىل  �شتن�شاف  والتــــي   ،»)1895-1836(

توؤرخ ملحطات  قيمة  اإ�شدارات  ن�شره من  �شبق 

املغربي،  باجلنوب  املقاومة  تاريخ  ورموز 

وت�شلط االأ�شواء الكا�شفة على اإرها�شاتها منذ 

منت�شف القرن 19م.

وجدير بالذكر، اأن هذا االإ�شدار يتناول بالدر�ض 

والتوثيق تو�شع القوى االأوربية خلل الن�شف 

االأطل�شية  بال�شواحل  19م  القرن  من  الثاين 

الع�شكري  تفوقها  م�شتغلة  للمغرب  اجلنوبية 

كما  التقني؛  وتطورها  االقت�شادي  وازدهارها 

اأفعال  اإىل ردود  اأي�شا  تطرق الباحث من خلله 

املخزن اإزاء تلك الت�شربات االأجنبية بال�شواحل 

االأطل�شية اجلنوبية املغربية، ووقف على مدى 

مقاومة اأهل تلك الربوع للتدخل االأجنبي وكفاح 

غري  اأوربي  وجود  كل  �شد  امل�شتميت  اأبنائها 

مرغوب فيه.

»الت�شرب االأوربي بال�شواحل االأطل�شية اجلنوبية للمغرب )1836 - 1895(«

تكري�شا ملرتكز الدبلوما�شية الثقافية، وما يتيحه 

تن�شيطه من تعريف بالثقافة املغربية يف املحافل 

الدولية، ي�شارك املغرب يف معر�ض جنيف الدويل 

 30 بني  ما  تنظيمه  املرتقب  وال�شحافة  للكتاب 

اأبريل و4 ماي 2014.

رواقا  الثقافة  وزارة  جهزت  الغاية،  ولهذه 

الكتب  ن�شخ  عدد  و�شيبلغ  م2.   23 م�شاحته 

الدولية  التظاهرة  هذه  اإىل  املوجهة  املغربية 

1230 ن�شخة، اأغلبها من االإ�شدارات اجلديدة.      
هذا، و�شي�شارك يف هذا املعر�ض، ب�شكل مبا�شر، 

مر�شم  من�شورات  من  كل  الوزارة  جانب  اإىل 

ممثلني  باعتبارهما  الطرق،  ملتقى  ومن�شورات 

للنا�شرين.

من:  كل  مبا�شرة  غري  ب�شورة  �شت�شارك  ما  يف 

االأمان،  دار  التوحيدي،  دار  ال�شرق،  اإفريقيا 

من�شورات مليكة، طارق، يوماد، الفنيك، وينبع 

الكتاب.

مرة،  الأول  احلالية،  امل�شاركة  تتم  وللإ�شارة، 

بتعاون مع مكتب »مغرب ت�شدير«، وهي �شيغة 

اأن جتمع هذه  التعاون اجلديدة التي من املقرر 

اإطار  يف  اأي�شا  املذكور  باملكتب  الوزارة  ال�شنة 

املعر�ض الدويل للكتاب بفرانكفورت باأملانيا. 

امل�شاركة املغربية يف معر�ض جنيف الدويل للكتاب وال�شحافة

املعر�ض اجلهوي الرابع للكتاب 
 جلهة  كلميم ال�شمارة 

 

تنظم املديرية اجلهوية للثقافة بجهة كلميم ال�شمارة بدعم 

من مديرية الكتاب،  واخلزانات واملحفوظات، وبتعاون مع 

والية جهة كلميم ال�شمارة،  واملجل�ض البلدي لكلميم، الدورة 

الرابعة للمعر�ض اجلهوي للكتاب يف الفرتة املمتدة من 28 

مرتكز  »القراءة  �شعار:  حتت   ،2014 مايو   03 اإىل  اأبريل 

اأ�شا�شي لبناء املجتمع«، وذلك  بف�شاء �شاحة الق�شم.  ي�شارك 

يف هذا املعر�ض 18 عار�شا ميثلون هيئات ودور ن�شر وطنية 

اجلهوي  املعر�ض  هام�ض  على  و�شتقام  حملية.   ومكتبات 

للكتاب اأن�شطة موازية موجهة للأطفال تهدف اإىل حتفيز هاته 

ال�شريحة على القراءة، ملا تكت�شيه من اأهمية بالغة يف تكوين 

واملن�شورات  الكتاب  ت�شجيع  جانب  اإىل  الطفل،  �شخ�شية 

املوجهة لل�شغار. ويت�شمن الربنامج اأن�شطة فنية وم�شابقات 

�شعرية وور�شات تهتم بالر�شم، مع اأن�شطة ترفيهية تتخللها 

و�شلت اإن�شادية.

 ،Universiapolis اأ�شرف طلب اجلامعة الدولية الأكادير

يوم ت�شامني  تنظيم  2014 على  اأبريل   22 الثلثاء  يوم 

الطفولة  حلماية  حياتي  جمعية  براعم  لفائدة  ترفيهي 

املتواجدة بحي اخليام 2 باأكادير. حيث تروم هذه البادرة 

يف  االأطفال  لفائدة  واملعنوي  املادي  الدعم  تقدمي  اإىل 

و�شعية �شعبة؛ وحت�شي�ض فئات املجتمع املدين بها؛ وكذا 

العمل على اإدماجهم يف احلياة االجتماعية.

طرف  من  واملنظمة  النبيلة،  االإن�شانية  املبادرة  هذه 

طالبات ال�شنة الثالثة باملعهد العايل للإعلميات التطبيقية 

اأجبور  �شلمى،  )حيتي  اأكادير   ISIAM االأعمال  واإدارة 

مرمي،  القديري  اإح�شان،  ال�شرة  �شوفيا،  دالل، الدرقاوي 

بلكوت نورا(، عرفت تنظيم عدة اأن�شطة حيث افتتح الن�شاط 

مبجموعة من الفقرات الرتفيهية واالألعاب اإىل جانب فقرة 

ال�شاحر والبهلوان الذي اأثلج �شدور االأطفال. كما مت اختتام 

هذا الن�شاط بتوزيع احللويات وامل�شروبات على االأطفال 

وكذا بع�ض الهدايا لي�شدل ال�شتار عن يوم جميل مع اأطفال 

ممتعني تقا�شمت معهم الطالبات املنظمات للن�شاط وكذا 

امل�شاركني والداعمني كل اأوقات الفرح والبهجة.

طالبات اجلامعة الدولية وجمعية حياتي حلماية الطفولة باأكادير
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قالوا ونقول
 72 يف  »الكان«  تنظيم  على  قادر  املغرب 

�ساعة القادمة.

»كمارا كابيلي عضو الكاف«

● وعجز عن الظفر به منذ �سنة 1976!

الرئي�ض التويجر يدخل بـ»اخليط الأبي�ض« 

»األخبار«بني بنها�سم واأو�سال.
● عاوناتو واقيال »ن�سيمة احلر«.

عائلتي �ستحدد م�سريي مع الرجاء.

»عصام الرالقي العب الرجاء«
● دخلها تلعب فبال�ستك.

»الليغا«  حكام  من  اأفـــــ�سل  حـــــكامنا 

الإ�سبانية.
»لقجع رئيس جامعة كرة القدم«

● نعل ال�سيطان اأ ال�سي فوزي.

�سنلتهم الع�سب يوم ال�سبت القادم.

»عبد الحق بنشيخة مدرب الجديدة«
● بعد الإق�ساء، كول التنب..

اأكرم يقنع بنهيمة خلالفته.

»الصحراء المغربية«

● اإىل طلقتيها، ما توريها�ض دار باها

املدرب بنها�سم، يقرر الرحيل عن جمعية 

�سال بعد نهاية البطولة.

»الخبر«
● حتى غرقتيها

را�سي بو�سعي يف كر�سي الحتياط

»الحافيظي العب الرجاء«

● كول بغيتيها باردة اأو بال فل�سفة.

امللعب  اإىل  �سردان«  ملعب »مار�سيل  من 

املطاف  نهاية  يف  ت�سميته  ليتم  ال�سريف، 

للمغفور  تكرميا  اخلام�ض  حممد  مركب 

التحرير  معركة  وقائد  الأمة  اأب  له، 

وال�ستقالل.

اأعرق  من  يعترب  اخلام�ض  حممد  مركب 

واأح�سن املالعب الإفريقية، يتم اإق�ساوؤه 

بدون مربر، وظلما وعدوانا من احت�سان 

�سيحت�سنها  التي  اإفريقيا  كاأ�ض  نهائيات 

والتي   ،2015 يناير  �سهر  يف  املغرب 

ومنا�سبة  كبريا،  كرويا  عر�سا  تعترب 

غرار  على  الدورة  هذه  لإجناح  جيدة 

نهائيات كاأ�ض العامل لالأندية البطلة التي 

ب�سهادة  النظري  منقطع  جناحا  عرفت 

الفيفا.

حلرمان  احلقيقية  الأ�سباب  هي  ما  ترى 

هذه  من  واإبعادها  الكروية  املعلمة  هذه 

النهائيات؟

قبل اجلواب عن هذا ال�سوؤال املحري، يجب 

الرائعة،  اللحظات  البداية  يف  نتذكر  اأن 

التي احت�سنها هذا  واملباريات احلا�سمة 

امللعب.

ترى من اأين �سنبداأ؟ هل من اأول نهاية لكاأ�ض 

العر�ض التي دارت بني الوداد البي�ساوي 

ومولودية وجدة والتي تراأ�سها املغفور له 

امللك حممد اخلام�ض طيب اهلل ثراه؟ اأو من 

اللقاء اخلالد الذي جمع املنتخب املغربي 

�سد نظريه الإ�سباين بر�سم اإق�سائيات كاأ�ض 

العامل 1962 املوؤدية اإىل ال�سيلي؟

احلديث عن هذا امللعب الرائع ذو �سجون، 

ول ميكن لنا ح�سره يف مباراة واحدة..

اخلام�ض  حممد  دوري  نتذكر  كذلك  كلنا 

العاملية  الأندية  اأقوى  يجمع  كان  الذي 

كريال مدريد وبر�سلونة، وبوكا جيونيور 

الربازيلي،  وبوتافوكو  الأرجنتيني، 

اليوغو�ساليف،  لبلغراد  الأحمر  والنجم 

والقائمة  الفرن�سي،  رمي�ض  و�سطاد 

العريقة  الفرق  هذه  كل  جدا..  طويلة 

مرت من مركب حممد اخلام�ض )امللعب 

اجلماهري  واأمتعت  �سابقا(،  ال�سريف 

املغربية خالل هذا الدوري الذي يرجع 

اأقوياء  لرجال  لتنظيمه  الف�سل  كل 

راأ�سهم  على  القدم،  كرة  يف  و�سالعني 

وبف�سل  متكن  الذي  النتيفي  املرحوم 

كل هذه  يقنع  اأن  من  املت�سعبة  عالقاته 

الأندية للم�ساركة يف هذا الدوري الذي 

كان يتمتع ب�سمعة عاملية.

هذا دون احلديث عن التظاهرات الكبرية 

املركب  هذا  احت�سنها  التي  والرائعة 

القت�سادية  العا�سمة  يف  املتواجد 

للبالد، والتي يتواجد فيها اأكرب فريقني 

اللذان  الوداد والرجاء  املغرب وهما  يف 

جماهريية  قاعدة  اأكرب  على  يتوفران 

البحر  األعاب  يف املغرب، تظاهرات مثل 

الأبي�ض املتو�سط �سنة 1983 ونهائيات 

كاأ�ض اإفريقيا لالأمم �سنة 1988 والألعاب 

الفرنكفونية �سنة 1989. كل هذه املحافل 

والأعرا�ض الريا�سية التي نظمت مبركب 

يحظى  اأن  له  ت�سفع  مل  اخلام�ض  حممد 

اإفريقيا  جمددا باحت�سان نهائيات كاأ�ض 

ل�سنة 2015.

اأما جوابنا عن هذا الإق�ساء غري املربر، 

هو تهافت اأباطرة العقار على هذا الوعاء 

اأنهكها  مدينة  يف  املاليري  ي�ساوي  الذي 

وهند�ستها  جمالها  وفقدت  الإ�سمنت، 

التي كانت متيزها عن كل مدن املغرب.

اأباطرة الإ�سمنت ومافيا العقار، جندوا 

اأ�سطوانة  لريوجوا  حمرتفني  �سما�سرة 

بئي�سة وهي اأن الدار البي�ساء اأ�سبحت 

يف حاجة اإىل ملعب كبري خارج املدينة، 

قابلة  قنبلة  مبثابة  احلايل  املركب  واأن 

هوؤلء  اأن  رمبا  وقت.  اأي  يف  للتفجري 

الأباطرة لي�ض يف علمهم باأن اأعرق واأكرب 

تتواجد  والأوروبية  العاملية  املالعب 

يف و�سط املدينة كملعب حديقة الأمراء 

التاريخي وميبلي يف  بباري�ض، وامللعب 

لندن، والأمثلة كثرية جدا..

حممد  مركب  نق�سي  اأن  العار  فمن 

اأجل  من  التظاهرة،  هذه  من  اخلام�ض 

يف  عاثوا  الذين  الأباطرة  هوؤلء  عيون 

يف  يطمعون  ومازالوا  ف�سادا،  الأر�ض 

من  جزءا  متثل  ريا�سية  معلمة  اإقبار 

على  �ساهد  وخري  املغربية،  الذاكرة 

اأعظم الأحداث التي عا�ستها الريا�سة يف 

هذا الوطن الذي ابتلي ولالأ�سف ال�سديد 

الوحيد  همهم  و�سوليني،  باأ�سخا�ض 

عر�ض  �ساربني  الأموال،  تكدي�ض  هو 

احلائط م�سلحة الوطن واملواطنني.
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مت  فقد  متوقعا،  كان  كما   ..

احل�سم ب�سكل �سبه ر�سمي اأن 

اإدفوكات  الهولندي  املدرب 

اجلديد  واملدرب  القائد  هو 

للمنتخب الوطني.

فقبل احلديث عن م�سار هذا 

�سنعطي  امل�ساك�ض،  املدرب 

بع�ض  على  مالحظاتنا 

املدربني الذين مت تر�سيحهم 

لتدريب منتخبنا العليل.

بالن�سبة لالأطر الفرن�سية، فقد 

املح�سوبني  بع�ض  تفاو�ض 

اإ�سناد  قبل  اجلامعة  على 

مع  لقجع،  لفوزي  الرئا�سة 

لوي�ض  الفرن�سي  املدرب 

له  ي�سبق  مل  الذي  فرنانديز 

اإفريقي،  منتخب  اأي  تدريب 

و�سعه  �سرط  اأول  باأن  علما 

على  هو  املديري  املكتب 

على  يتوفر  اأن  املر�سح 

جتربة مع اإحدى املنتخبات 

ل  ال�سرط  هذا  الإفريقية، 

فرنانديز، عك�ض  عليه  يتوفر 

مواطنه الآخر ديدي �سيك�ض 

الطوغو  منتخب  درب  الذي 

�سنة 2011، ليدخل يف عطالة 

طويلة، يف انتظار الذي �سياأتي 

ول ياأتي.

الفرن�سي الآخر هرييف رونار 

منتخب  مع  فاز  اأن  له  �سبق 

�سنة  اإفريقيا  بكاأ�ض  زامبيا 

على  حاليا  وي�سرف   ،2012
تدريب نادي �سو�سو الفرن�سي 

الذي ي�سارع من اأجل البقاء 

يف الق�سم الأول. هرييف رونار 

املر�سحني  اأكرب  من  كان 

املغربي،  املنتخب  لتدريب 

الأخرية  ت�سريحاته  لكن 

وعجرفته اأبعدته ب�سكل نهائي 

عن هذا ال�سراع.

ال�سما�سرة  فاإن  نالحظ،  كما 

اأ�سعلوا النار، واأقاموا الدنيا 

من اأجل فوز موكليهم بتدريب 

املنتخب املغربي ليدخل على 

اخلط مدربون لهم باع كبري 

كالإيطايل  حمرتمة،  وجتربة 

زيكو  والربازيلي  تراباتوين 

واآخرين.

اإدفوكات  الهولندي  املدرب 

الذي دخل اإىل حلبة ال�سراع 

اإن  القول  ميكننا  بل  بقوة، 

للمنتخب  اجلديد  املدرب 

�سجل  على  يتوفر  املغربي، 

حافل بالألقاب مع العديد من 

الأندية الأوروبية، كما �سبق 

املنتخب  مع  و�سل  اأن  له 

الهولندي اإىل ربع نهاية كاأ�ض 

املتحدة  بالوليات  العامل 

 ،1994 �سنة  الأمريكية 

املغربي  املنتخب  وواجه 

خالل هذه النهائيات وانت�سر 

عليه بهدفني لهدف واحد.

مزاجيته  هو  اإدفوكات  عيب 

مما  للمال،  الكبري  وحبه 

امل�ساكل  من  العديد  له  خلق 

التي  املنتخبات  بع�ض  مع 

البلجيكي  كاملنتخب  دربها 

الوحيد  ال�سوؤال  والكوري. 

هذا  يف  التفكري  مت  كيف  هو: 

عنه  يجهل  الذي  املدرب 

املغاربة ال�سيء الكثري؟ 

ولكن  وحمري،  �سعب  �سوؤال 

اأعدادنا  خالل  عنه  �سنجيب 

القادمة.

قـــف

اأحتفنا معد برنامج »بطولتنا« على قناة 

»ميدي 1 تي يف« خالل الربورتاج اخلا�ض 

»جدا« عن رحلة الدفاع احل�سني اجلديدي 

امل�سري  الأهلي  واجه  حيث  القاهرة  اإىل 

الحتاد  كاأ�ض  بر�سم  ل�سفر  بهدف  وانهزم 

الأوروبي، »اأحتفنا« بخرب رائع، وب�سابقة 

جديدة يف عامل ال�سحافة الريا�سية، حني 

الدفاع  فريق  باأن  املغربية  للجماهري  اأكد 

احل�سني اجلديدي �سيع ثالث نقط يف لقاء 

الذهاب.

لقوانني  التام  جهله  عن  اأبان  املعلق  هذا 

الإق�سائيات ب�سكل عام والتي جترى ذهابا 

واإيابا، ول مكان للثالث نقط اإل يف ذهنه، 

ي�ساركه  الذي  العبقري  املحلل  وذهن 

املرتبة  فريقه  يحتل  والذي  البالتو، 

الأخرية يف البطولة الوطنية.

هذا  خالل  ركز  املن�سط،  اأو  املعلق  هذا 

امل�سريين  على  »الرديء«  الربورتاج 

من  العديد  له  اأخذ  الذي  الفريق  ورئي�ض 

اللقطات وهو يداعب الكرة كطفل �سغري.

للتذكري، فمباراة الإياب التي جرت مبلعب 

اأبناء  بانت�سار  انتهت  باجلديدة  العبدي 

دكالة بهدفني لهدف واحد كان كافيا ملرور 

امل�سريني اإىل الدور القادم.

هكذا نالحظ برغم انت�سار الدفاع اجلديدي 

ثالث  العجيب  »معلقنا«  ح�سب  وك�سبه 

نقط فقد اأق�سي من هذه املناف�سة..

اجلديدة  لعبو  قدم  فقد  العموم  على 

عرو�سا رائعة يف كل هذه الإق�سائيات التي 

تتطلب كذلك التجربة والنف�ض الطويل.

اأما بالن�سبة ل�سديقنا فنطلب منه اأن يتحلى 

بداية  يف  مازال  وهو  والتوا�سع،  باملهنية 

م�سواره.

بدون عنوان

قوا�شم م�شرتكة للمر�شحني لتدريب املنتخب الوطني

»ال�شوماج« وقلة التجربة الإفريقية

ماأ�شاة جديدة تعي�شها الريا�شة املغربية

اأباطرة الإ�شمنت، �شبب اإق�شاء مركب حممد 

اخلام�س من احت�شان نهائيات كاأ�س اإفريقيا

يعي�ض  البي�ساوي  الوداد  فريق  كان  اإذا 

مو�سما �ساخنا، وغا�سا بالأحداث الأليمة، 

كال�سغب والنتائج ال�سلبية التي اأبعدته 

وال�سراعات  اللقب،  على  املناف�سة  عن 

فاإن  امل�سريين،  بني  واملت�سعبة  الكثرية 

النقطة الإيجابية الوحيدة التي ربحها، 

يعترب  الذي  عقيد  ال�ساب  احلار�ض  هي 

مك�سبا كبريا للفريق الأحمر.

»ا�ستحواذ«  من  طويلة  �سنوات  فبعد 

حرا�سة  على  ملياغري  نادر  احلار�ض 

من  للعديد  انتظار  طول  وبعد  املرمى، 

احلرا�ض ال�سباب الذين �سئموا اجللو�ض 

هذا  دور  جاء  الحتياط،  كر�سي  يف 

احلار�ض الذي مل يرتك الفر�سة متر دون 

حرا�سة  عن  للدفاع  ا�ستحقاقه  يوؤكد  اأن 

مرمى الوداد بعد العطب الذي تعر�ض له 

احلار�ض »اخلالد« نادر ملياغري.

واإذا كان املثل العربي يقول: »رب �سارة 

نافعة«، فاإن هذا املثل ينطبق على فريق 

الوداد الذي »تخل�ض« وب�سكل �سل�ض من 

احلار�ض ملياغري ليتم تعوي�سه بحار�ض 

�سيقول كلمته يف القادم من الأيام، بف�سل 

الذي  ال�سريف  املدرب  وجراأة  �سجاعة 

الفر�سة  اإعطاء  يف  الف�سل  كل  له  يرجع 

يف  كان  والذي  املوهوب  احلار�ض  لهذا 

املوعد.

انتبهوا اإىل احلار�س ال�شاب عقيد

إدفوكات

عقيد
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● ما تعليقك على مقتل الطالب عبد 
الرحيم احل�سناوي يف رحاب جامعة ظهر 

املهراز بفا�س؟

عندما  خا�صة  مدان،  عامة  ب�صفة  العنف   ❍
اإىل حد القتل،  يتعلق بالطلبة وعندما ي�صل الأمر 

يدخل  الأمر  وهذا  جرمية..  تبقى  الواقعة  هذه 

نظري  ويف  التطرف،  �صراعات  �صياق  �صمن  فعال 

الدولة غري بعيدة عن هذه الأمور ولها م�صوؤولية، 

فهي حتاول دائما �صرب التطرف بالتطرف لتبقى 

هي احلكم، فهي كانت تعرف اأن هناك ميل�صيات يف 

القطاع الطالبي تختبئ وراء املارك�صية واللينينية 

وغريها ومتار�س الإرهاب داخل احلرم اجلامعي، 

لكنها كانت تتغا�صى عن مثل هذه الأمور، ب�صكل 

يف  هذا  يقع  اأن  ال�صدفة  من  هل  م�صاحلها.  يخدم 

�صفوف  لتوحيد  حماولت  فيه  تتم  الذي  الوقت 

بعد   )2014 مار�س   23 يف  الطلبة  )وقفة  الطلبة، 

الندوة الطالبية يف مراك�س منذ �صنتني؟)..(.

»الربنامج  عليه  يطلق  الذي  الف�صيل  وهذا 

كان  احل�صناوي(  بقتل  املتهم  )الف�صيل  املرحلي« 

اجلامعة،  داخل  التوحيدية  املحاولت  هذه  �صد 

الي�صار  »طلبة  ف�صيل  يف  رفاقنا  تعر�س  وقد 

يف  والتعذيب  لالختطاف  ذلك،  ب�صبب  التقدمي«، 

اأن  لنا  و�صبق  اأخرى.  جامعية  مواقع  ويف  وجدة 

حملنا امل�صوؤولية لرئي�س احلكومة وحكومته التي 

تتغا�صى عن هذا الأمر بدعوى اأن هناك �صراعات 

ال�صابقة،  التجارب  يف  ال�صراع  بينما  الطلبة،  بني 

اإىل  ي�صل  مل  الثمانينيات،  اأوا�صط  حدود  اإىل  اأي 

ال�صيوف  ا�صتعمال  فيه  يتم  الذي  امل�صتوى  هذا 

وال�صواطري)..(.

 األصوليون هم الذين بدأوا بالعنف داخل 
الجامعة والدولة تستفيد من االقتتال

● هل تعتقد اأن الدولة تتحمل امل�س�ؤولية 
يف مقتل احل�سناوي من حيث ك�نها مل 

تتخذ اإجراءات للحيل�لة دون وق�ع هذه 

اجلرمية اأم من حيث ك�نها ت�فر املجال 

ملثل هذه املمار�سات؟

❍ اأعتقد باأن ممار�صة العنف لي�صت معطى جديد، 
الدولة،  عن  غائبا  لي�س  مو�صوع  فهو  وبالتايل 

اإن  اأبينا.  اأم  �صئنا  عنه  م�صوؤولة  فهي  وبالتايل 

الدولة تتحمل امل�صوؤولية لأنها مل تتخذ الإجراءات 

للحيلولة دون وقوع هذه اجلرمية ولأنها ت�صتفيد 

من القتتال داخل اجلامعة.

● ولكن هناك �سدام دم�ي تاريخي 
معروف بني الف�سائل الطالبية، بني 

الي�ساريني والإ�سالميني مثال؟

❍ .. العنف يف البداية مار�صه الأ�صوليون؛ العدالة 
يف  ذلك  جتلى  وقد  والإح�صان،  والعدل  والتنمية 

مقتل الطالب بوملي وطالب اآخر ا�صمه بنعي�صى اأيت 

اجليد وجرح عدد منهم.. ومقتل بنعي�صى اأيت اجليد 

ارتبط ب�صكل من الأ�صكال بحزب العدالة والتنمية.. 

هذا العنف كان موجودا لكنه مل يكن موجودا داخل 

طلبة  بني  �صراع  هناك  كان  فقد  التقدمي،  ال�صف 

وبداية  ال�صتينيات  يف  و»الحتاديني«  »اجلبهة« 

احلدود  تتجاوز  تكن  مل  الأمور  لكن  ال�صبعينيات، 

املعقولة لل�صراع الفكري وال�صيا�صي واللفظي)..(.

العنف  صفحة  طوت  المغربية  الجامعات  أن  المغاربة  جل  فيه  يعتقد  كان  الذي  الوقت  في 
الدموي إلى األبد بعد انحسار رقعة التيارات الراديكالية سواء كانت »إسالمية« أو يسارية)..(، 
رحاب  في   )2014 أبريل   24 )الخميس  الحسناوي  الرحيم  عبد  الطالب  اغتيال  حادثة  جاءت 
بعض  تحت غطاء  مازال مستترا  العنف  أن  لتؤكد  المهراز في فاس  لظهر  الجامعي  الحرم 

األفكار)..(.
كان البعض يطالب بمعرفة الحقيقة إزاء مقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد، الذي تم اغتياله 
سنة 1993 في فاس، وكان خصوم حزب العدالة والتنمية يشهرون هذه الورقة في وجه 
الحزب الحاكم باعتباره أحد المتورطين في القضية)..(، لكن حزب بن كيران اليوم هو الذي 
يلبس ثوب الضحية، على اعتبار أن الطالب الحسناوي ينتمي للفصيل الطالبي الموالي لحزب 

المصباح )التجديد الطالبي(.
)البرنامج  القاعدي«  الديمقراطي  »النهج  يسمى  الحسناوي،  باغتيال  المتهم  الفصيل 
المرحلي(، وقد تم اعتقال ثمانية مشتبه فيهم، غير أن هذا الفصيل ال عالقة له بحزب »النهج 
الديمقراطي« اليساري، حسب ما يؤكده عبد اهلل الحريف الكاتب العام السابق لهذا الحزب، 
»ممثلنا في الساحة الطالبية هو فصيل طلبة اليسار التقدمي، نحن لم تعد لدينا عالقات مع 

القاعديين، بعد الصراع بين قاعديي الكراس والقاعديين اآلخرين..«، يقول الحريف.
المغربية  الجمعية  صفوف  داخل  بقوة  الحاضر  النهج  حزب  بين  عالقة  هناك  تكون  ال  قد 
لحقوق اإلنسان، وداخل نقابة االتحاد المغربي للشغل، لكن مواقف عبد اهلل الحريف تبدو 
صادمة للبعض، ويمكن توصيفها بأنها راديكالية، أو »جذرية« حسب تعبير المعني باألمر، 
فحزب العدالة والتنمية بالنسبة له حزب انتهازي يخدم أجندة المخزن، ورغم اعترافه بتراجع 
قوى اليسار إال أنه يؤكد أنه مازال يؤمن بأفكار الشيوعية، كما يؤكد بخالف التوجه العام 
دعمه لمطلب »تقرير المصير« الذي تطالب به »جبهة البوليساريو«، ومع ذلك يعتبر نفسه 

خارج دائرة أعداء الوطن.
 حاوره: سعيد الريحاني

على هام�ش اغتيال الطالب احل�شناوي.. مواقف »راديكالية« على ل�شان زعيم ال�شيوعيني املغاربة:

احلريف ي�ؤيد 
اجتاه »تقرير 

امل�صري« حتى ال 
تدخل املنطقة

 يف حرب

مـــازال هنـــاك 

م�صتقبل لل�صي�عية 

يف املغرب والعدالة 

والتنميـــة حـــزب 

خمزنــــي انتهازي

عبد اهلل الحريف
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● العنف يف نظرك مرتبط بالإ�سالميني؟
❍ يف احلقيقة كانوا هم الأوائل، لكن هذه التوجهات 
الف�صيل  �صمن  القاعديني  �صفوف  يف  اأي�صا  ظهرت 

اأو»النهج  املرحلي«  »الربنامج  نف�صه  ي�صمي  الذي 

الدميقراطي القاعدي«..

 كل طرف يدعي امتالك الحقيقة 
وهذا ما تلعب فيه المخابرات 
● ت�سهد ال�ساحة اجلامعية حتركات 
ملجموعة من الف�سائل الطالبية حتت 

م�سميات خمتلفة، حم�سوبة على الي�سار، 

ماذا يعني ذلك؟

❍ هذا الأمر يف نظري لي�صت له اأ�ص�س مو�صوعية، 
يت�صارعون  النا�س  من  جمموعة  فقط  هوؤلء 

ويريدون ا�صتن�صاخ جتارب وقعت يف الفيتنام، اأو 

األبانيا، اأو ال�صني، وينق�صمون على هذا الأ�صا�س، 

وكل طرف يعترب اأنه ميتلك احلقيقة، وهو ما تلعب 

فيه املخابرات واأياد اأخرى)..(.

● دعت منظمة التجديد الطالبي التابعة 
حلزب العدالة والتنمية اإىل اإعالن الف�سيل 

الذي حتدثنا عنه، كمنظمة اإرهابية، هل تتفق 

مع هذا التو�سيف؟

❍ ي�صعب علي اأن اأحكم على هذا الف�صيل ككل، وكل 
الذين يدفعون يف  اأ�صخا�صا داخله هم  اأن  ما هنالك 

اجتاه العنف وهم الذين يجب معاقبتهم، هم كف�صيل 

هذه  على  امل�صوؤولية  لكن  املتطرف،  الفكر  يتبنون 

الغتيالت هي م�صوؤولية بع�س الأ�صخا�س يرتكبونها 

ل�صرب  م�صخر  وبع�صهم  وعي،  غري  اأو  وعي  عن 

احلركة الطالبية وخلق النق�صامات داخلها، جلعل 

م�صاألة خطرية  فالتوحيد  م�صتحيال،  اأمرا  توحيدها 

بالن�صبة للنظام املخزين الذي لي�صت له حلول ب�صكل 

عام لق�صية التعليم العايل ل على م�صتوى الربامج 

ول على م�صتوى اإمكانية الت�صغيل يف ما بعد.

● هناك من حتدث عن ف�سيل »النهج 
الدميقراطي القاعدي« كف�سيل تابع 

حلزبكم، ما راأيك؟

الدميقراطي  النهج  بف�صيل  لنا  عالقة  ل  نحن   ❍
»النهج  لكن  �صيا�صي،  حزب  نحن  القاعدي، 

الدميقراطي القاعدي« اجتاه داخل احلركة الطالبية، 

وممثلنا يف ال�صاحة الطالبية هو ف�صيل طلبة الي�صار 

التقدمي، نحن مل تعد عندنا عالقات مع القاعديني، 

والقاعديني  »الكرا�س«  قاعديي  بني  ال�صراع  بعد 

الآخرين)..(.

● ولكن هناك من ربط بني ا�سم حزبكم 
وبني ا�سم هذا الف�سيل؟

❍ هوؤلء يريدون ال�صيد يف املاء العكر، ول عالقة لنا 

بهذا الف�صيل فهو يعتربنا خائنني وحتريفيني)..(.

 العدالة والتنمية حزب مخزني 
● كيف تنظر اإىل املفارقة التي جعلت حزب 
العدالة والتنمية املتهم بقتل الطالب بنعي�سى 

اأيت اجليد )مت اغتياله �سنة 1993(، يتحدث 

اليوم عن قتل طالب ينتمي اإىل �سفوفه 

بالتزامن مع وجوده يف احلكومة؟

❍ الواقع احلايل بالن�صبة حلزب العدالة والتنمية، 
متخزن،  اأن  بعد  املخزين،  النظام  من  جزءا  يجعله 

انتهازي،  فكر  له  اأجندته، هذا احلزب  وبات يخدم 

ا�صتطاع الركوب على حركة 20 فرباير التي طرحت 

التغيري، وا�صتطاع اأن يح�صل على عدد ل باأ�س به 

من املنتخبني، يف ظل الواقع املعروف ب�صعف ن�صبة 

امل�صاركة يف الت�صويت)..(.

● تقولون اإن حزب العدالة والتنمية ركب 
على ن�سالت حركة 20 فرباير، لكن ملاذا 

ف�سلت هذه احلركة؟

❍ هذه احلركة ف�صلت بالن�صبة يل موؤقتا، واأف�صل 
القول باأنها تراجعت لعدة اأ�صباب اأهمها، اأن التغيري 

النظام،  ارتباك  املتمثل يف  املفاجاأة،  يتطلب عن�صر 

لكن ال�صكل الذي اتخذته ن�صالت حركة 20 فرباير 

تون�س  يف  اعتماده  مت  الذي  ال�صكل  نف�صه  هو  كان 

التجارب،  هذه  من  النظام  ا�صتفاد  وبالتايل  وم�صر، 

حيث اأن الأنظمة الأخرى قمعت حركاتها ب�صكل كبري 

بينما  وراديكالية،  جتدرا  اأكرث  احلركات  جعل  مما 

بال�صكل  للعنف  ممار�صة  املغرب،  يف  هناك،  تكن  مل 

هو  الثاين  العامل  الأخرى.  الدول  يف  عايناه  الذي 

تاأخذ املبادرة، بينما يف املغرب  الأنظمة مل  اأن تلك 

النظام اتخذ املبادرة، وهكذا مت طرح مبادرة لتعديل 

 26 اتفاق  عرب  النقابات  »حتييد«  ومت  الد�صتور، 

اأبريل 2011، وكانت هناك وعود بت�صغيل املعطلني، 

ومت التعبري عن الرغبة يف النهو�س بحقوق الإن�صان، 

يف  ممثال  اخلارج  من  لقيه  الذي  الدعم  اإىل  اإ�صافة 

فرن�صا على اخل�صو�س.

من جهة اأخرى، فقد كانت هناك م�صاكل داخل حركة 

تعتمد  وكانت  قيادة،  هناك  تكن  ومل  فرباير،   20
مدينة،  كل  يف  عامة  جموع  على  قراراتها  اتخاذ  يف 

اإىل  بالإ�صافة  ا�صتمرارها،  مهمة  ي�صعب  كان  وهذا 

الختالف بني مكوناتها، بني من كان ينادي بامللكية 

الربملانية وبني من يطالب باإ�صقاط النظام وبني من 

كان يقول باأن »الكلمة لل�صعب«.

 النهج والعدل واإلحسان أصحاب 
مواقف راديكالية 

● اإىل حدود اليوم، مازال ال�سوؤال مطروحا 
ما الذي يجمعكم بجماعة العدل والإح�سان؟

❍ اأول، هناك مغالطة كبرية، مل يكن هناك حزب 
النهج والعدل والإح�صان فقط، نحن كلنا كنا نلتقي 

اأخرى  اأطراف  20 فرباير رفقة  يف امليدان يف حركة 

مثل ال�صرتاكي املوحد والطليعة.. لكن مت الرتكيز 

مواقف  لديهما  لأن  والنهج  والإح�صان  العدل  على 

راديكالية)..(.

● ولكن هذه احلركة �رسعان ما فقدت 
وزنها بعد ان�سحاب العدل والإح�سان، وهو 

ما ميكن اعتباره ف�سال من طرف حزبكم؟

❍ ل يتعلق الأمر بحزب النهج وحده، بل اإن هناك 
اأطرافا اأخرى، وامل�صوؤولية هي م�صوؤولية اجلميع.. 

فعال، ت�صبب ان�صحاب العدل والإح�صان يف اإ�صعاف 

هناك  بل  وحده،  ال�صبب  لهذا  لي�س  لكن  احلركة، 

اأ�صباب اأخرى كما �صبق واأن اأو�صحت)..(.

● تراجع اأعداد امل�ساركني يف مظاهرات 
احلركة ب�سكل كبري، يعك�س ح�سب قول 

بع�س الأطراف باأن النهاية اأمر طبيعي 

طاملا اأن حزب النهج لي�س له امتداد 

جماهريي؟

❍ ل�صنا وحدنا، بل كانت هناك النقابات واجلمعيات 
والأمازيغيني واملعطلني والأحزاب التي ذكرتها، اإذن 

ملاذا الرتكيز على النهج؟ يف الواقع هذا حتامل غري 

مفهوم، ومت الرتكيز على النهج لأن مواقفه جذرية.

 حزب أطر يتواجد في الجمعيات 
الحقوقية والنقابات 

● ما دمنا نتحدث عن املواقف اجلذرية، 
ما هي الغاية من ذلك؟

ملَّ  ال�صعب  لأن  الروؤية،  تو�صيح  هي  الغاية   ❍
حكومة  �صعود  خاللها  من  ميكن  التي  اللعبة، 

برنامج  لتحقيق  اإمكانيات  بدون  لكن  معينة، 

معني، طاملا اأن كل الأجهزة توجد يف يد الق�صر.. 

تكون يف  اأن  ال�صلطة يجب  اأن  نعترب  يف حني نحن 

اأن  ميكن  ل  اإذ  جدري،  موقف  وهذا  ال�صعب،  يد 

يكون هناك من يقرر يف �صيا�صة واختيارات البالد 

امل�صريية ويف نف�س الوقت غري م�صوؤول ول ميكن 

حما�صبته)..(.

● ولكن يف احلالة املغربية، هناك رئي�س 
للحكومة وله �سالحيات وا�سعة منحها له 

الد�ستور اجلديد؟

❍ هذا كالم فارغ، ال�صلطات الأ�صا�صية توجد عند 
عن  اليوم  يتحدث  من  هناك  وم�صت�صاريه..  امللك 

النظام  لأن  ممكن  غري  ذلك  ولكن  الد�صتور  تنزيل 

مغلق والد�صتور ل يختلف، من حيث اجلوهر، عن 

ال�صابقة التي ت�صرعن لال�صتبداد واحلكم  الد�صاتري 

الفردي)..(.

● تتخذون مواقف جذرية راديكالية لكن 
هذه الأفكار ل جتد �سدى لها يف �سفوف 

اجلماهري؟

❍ نحن ل�صنا حزبا كبريا، نحن حزب اأطر له امتدادات 
وا�صعة للعمل داخل النقابات، واأعطي املثال هنا من 

الدور الأ�صا�صي الذي نلعبه داخل التوجه الدميقراطي 

يف نقابة الحتاد املغربي لل�صغل.. اليوم هذا التوجه 

نزل يوم 6 فرباير املا�صي، اإىل ال�صارع، وعرفت امل�صرية 

التي دعا لها م�صاركة اأزيد من 16 األف م�صارك.

مثل  احلقوقية،  الإطارات  بع�س  يف  اأي�صا  نتواجد 

اجلمعية املغربية حلقوق الإن�صان، والتي تتوفر على 

حما�صرين  لأننا  يعرفنا  ل  ال�صعب  ولكن  فرعا،   90

● توجه اإليكم انتقادات كبرية ب�سبب 
اتفاقكم مع اأطروحة »تقرير امل�سري«، 

هل مازلتم مت�سبثني بهذا الراأي؟

❍ الدولة يف اأعلى م�صتوياتها اأقرت بهذا الأمر، 
نريوبي..  يف  الأمر  بهذا  اأقر  الثاين  واحل�صن 

حلول  اإطار  يف  امل�صري«  بـ»تقرير  نقول  نحن 

�صيا�صية تفاو�صية ت�صمن عدم دخول املنطقة 

يف حرب، وقد ت�صاهم يف بناء مغرب ال�صعوب 

الذي نعتربه �صرورة ل مفر منها.

● هذا املوقف هو موقف اأعداء 
املغرب؟

ال�صعب  مع  نحن  اأحد،  اأعداء  ل�صنا  نحن   ❍
ونعترب اأن من يعاين من هذا الأمر هو ال�صعب؛ 

قمعه  ويتم  والغالء،  ال�صرائب  من  يعاين 

ويتم  ال�صحراء،  با�صم  ماديا  وا�صتنزافه 

على  للتغطية  ال�صحراء  ق�صية  اإىل  اللجوء 

امل�صاكل الداخلية)..(. 

● هناك من يدرجكم يف خانة اأعداء 
هذا الوطن، بدليل اأن احلزب الوحيد 

الذي يقراأ ر�سائل عبد العزيز 

املراك�سي زعيم جبهة البولي�ساريو يف 

موؤمتراته؟

❍ هذا لي�س عداء، والدولة كلها جتل�س معهم 
)البولي�صاريو(، األي�س هذا اإقرار بهم.. ونعتقد 

التاريخ �صيعطينا احلق يف وجهة نظرنا..  اأن 

مب�صاألتني  عندنا  مرتبط  املغرب  يف  والإ�صكال 

اأ�صا�صيتني؛ اأولهما: التحرر الوطني والتخل�س 

اخلارج  من  علينا  متلى  التي  القرارات  من 

ثانيهما:  الوطنية)..(،  ال�صيادة  و�صمان 

بل  املخزن،  دميقراطية  لي�صت  الدميقراطية، 

ال�صعب هم  دميقراطية حقيقية جتعل ممثلي 

امل�صريية  القرارات  ويتخذون  يقررون  الذين 

لتدبري  حكومة  ولي�صت  عليها،  ويحا�صبون 

ال�صوؤون اليومية.

● ما هو الفرق بينكم وبني 
النف�ساليني يف جبهة البولي�ساريو، 

طاملا اأنكم تطالبون بنف�س مطالبهم؟

بالبولي�صاريو،  عالقة  اأية  لنا  لي�صت   ❍
لل�صوفينية  ندخل  ول  مبدئي  موقف  لنا  نحن 

ال�صيقة)..(.

● اأنتم �سد امل�ساركة يف النتخابات، 
وقاطعتم الت�سويت على الد�ستور، 

و�سد النظام املخزين و�سيوعيون.. 

هل تعتقدون اأن حزبا من هذا النوع 

�سينجح يف املغرب؟

�صيثبت  الذي  هو  والتاريخ  �صينجح   ❍
وبالرتباط  بالعمل  �صينجح  الأمر..  هذا 

امل�صتميت  بالن�صال  �صينجح  بالكادحني، 

دفاعا عن امل�صالح الآنية والبعيدة للجماهري 

الأحزاب،  يف  املوجودة  الفئات  لأن  الكادحة 

ما  غالبا  والتي  ال�صغرى،  للربجوازية  تنتمي 

ينتقل  ما  و�صرعان  اجتماعيا،  بالت�صلق  حتلم 

الظروف  �صمحت  اإن  الآخر  للطرف  بع�صها 

تنظيم  بناء  على  نعمل  نحن  حني  يف  بذلك، 

�صيا�صي للطبقة العاملة والكادحني يف الأحياء 

ال�صعبية ومواقع ال�صغل، مب�صاركة املارك�صيني 

الآخرين، �صنلعب دورا يف بناء جبهة وا�صعة 

تفعيال  الدميقراطية  اأجل  ومن  املخزن  �صد 

»جبهة  الثالث  موؤمترنا  اأقره  الذي  ل�صعارنا 

ولبناء  املخزن  �صد  ال�صعبي  للن�صال  موحدة 

نظام دميقراطي«)..(.

❍ هل تفرقون بني امللكية واملخزن؟

املخزن  �صد  �صراعنا  نوجه  الآن  نحن   ●
فرق  هناك  كان  اإذا  �صيبني  وحده  والتاريخ 

اأم ل.  

عندما تجلس الدولة مع »البوليساريو« فإنها تعترف بهم 

نموذج ألحد أنشطة النهج الشيوعي حيث يصر المنظمون على تعليق  صورة الثائر األمريكي الالتيني »تشي« جيفارا إلى جانب صورة الملك محمد السادس





هل حتل جائزة »نوبل« 
يف الرباط؟

�أ�سماء  عن  �لإعالن  بعد  �لفارطة،  �ل�سنة  يف  متنينا 

باأن   ،2013 ل�سنة  العاملية  الفائزين بجوائز »نوبل« 

حتظى مملكتنا بهذه اجلائزة يف �سنة 2014، وعربنا 

عن اأنها اأمنية �سعب بكل طاقاته ومكوناته وال يوجد 

وال  ال�سارة  املفاجاأة  بحدوث  يحلم  ال  واحد  فرد 

الحت�سان  موؤهلة  اململكة  مادامت  املعجزة،  نقول: 

وتاريخها احلافل  تراثها  من  لي�سري معلمة   »نوبل« 

و�سا�ستها،  واأدبائها  مفكريها  اأ�سماء  من  ب�سجالت 

لذلك  وتطوع،  تفان  بكل  االإن�سانية  وخدام  واأطبائها 

ال ميكن اإال اأن تكون مفاجاأة �سارة ولي�ست معجزة.

من  خ�سب  م�ستل  اململكة  عا�سمة  الرباط  مدينة  ويف 

بدون  النادر،  النوع  ومن  العاملي  امل�ستوى  يف  علماء 

ال�سويدية  املوؤ�س�سة  مقر  اإىل  اأ�سداوؤهم  و�سلت  �سك 

حلقت  التي  اجلائزة  هذه  »نوبل«،  جلائزة  الراعية 

هما:  الرباط  ملدينة  اأختني  متواأمتني،  عا�سمتني  يف 

القاهرة عا�سمة م�سر و�سنعاء عا�سمة اليمن.

املدينتني،  تلك  يف  خلدتها  واإجنازات  اآثار  وللرباط 

االأفكار،  وتقارب  االأخوة  اأوا�سر  على  عربونا 

حديقة  بت�سييد  تربعت  فلقد  املواقف،  وان�سجام 

والت�سميم  املغربي  الطراز  على  القاهرة،  و�سط 

االأندل�سي املوؤثث بالزليج البلدي املزخرف بالزخرفة 

الرباط،  يف  هنا  �سنعت  بنافورات  واملزين  الرباطية 

نور  املهند�س  احلديقة  اإحداث  ور�س  على  واأ�سرف 

مكث  وقد  االآن،  تقاعد  باأنه  ونعتقد  بنعباد،  الدين 

فريق  رفقة  اأ�سهر  ثالثة  زهاء  امل�سرية  العا�سمة  يف 

اجلائزة  على  حازت  معلمة  اأجنزوا  حتى  تقني 

»حديقة  و�سميت:  الدولة  رئي�س  وافتتحها  االأوىل 

الناظر،  التقني:  قاد  �سنعاء  مدينة  ويف  املغرب«. 

وهو متخ�س�س يف الب�ستنة الراقية مب�سالح الوالية، 

روائعه  من  اإال  اأخباره  وانقطعت  مدة  منذ  وتقاعد 

التي  اخل�سراء  واملناطق  احلدائق  ومنها  اخلالدة 

و�ستقولون  اليمنية.  العا�سمة  و�سط  ونفذها  �سممها 

والتقني  واملهند�س  والتاآخي  التواأمة  عالقة  ما 

والقاهرة و�سنعاء مع جائزة »نوبل«، علما باأن ذلك 

العمل كان يف الت�سعينيات؟، فهناك مثل فرن�سي رائع 

معناه:  مبا  بوقوعه  ويوؤمنون  الفرن�سيون  يتداوله 

»اأبدا اثنان دون ثالثة«.

اللتان  و�سنعاء  القاهرة  االأختان:  هما  فاالإثنان 

»نوبل«.  بجائزة  ال�سويدية  املوؤ�س�سة  فاجاأتهما 

الثالث:  فاالأخوات  الرباط،  االأخت،  هي  والثالثة 

املعروف  الروائي  الكاتب  �سرفها  وقد  القاهرة 

باجلائزة  العربي،  والعامل  العتيقة  حاراتها  يف 

فيحاء  وردة  للعامل  اأهدت  وقد  و�سنعاء  الثمينة، 

من منا�سالتها �ساحبات املواقف ال�سجاعة والنبيلة 

تن�سم  فهل  ال�سعيد،  اليمن  �سكان  ال�سكان،  اأجل  من 

املثل  مدلول  ليتحقق  الرباط.  الثالثة  اأختهما  اإليهما 

املوؤ�س�سة  اأن  هو  نعرفه  ما  وكل  ندري،  ال  الفرن�سي؟ 

عن  التامة  وا�ستقالليتها  قوانينها،  لها  ال�سويدية 

مبا  اإال  تتاأثر  وال  حماباة  اأو  تدخل  اأو  �سغط  اأي 

قراراتها  من  جعل  مما  النزيه،  ال�سمري  عليها  ميليه 

الذي  للبلد  حملية  �سعبية  قرارات  وكاأنها  ال�سائبة، 

القيمة،  للجائزة  مواطنيه  اأحد  باختيار  �سيت�سرف 

وكثريا ما يكون من ال�سامتني املوارين املختفني عن 

و�سائل االإ�سهار واالإعالم والدعاية.

التي  الباقات  هذه  من  كثرية  كفاءات  الرباط  ويف 

كل  ويف  االإن�سانية  خلدمة  واإمكانياته  عقولها  وظفت 

اليوم  اإىل  تزال  وال  �سنة   40 حوايل  ومنذ  املجاالت 

الرباط  ويف  خرب،  اأو  اإعالن  حتى  وال  دعاية  بدون 

الطب  يف  مربزون  واأ�ساتذة  �سيا�سيون  حكماء 

والعمل  االإن�سان،  وحقوق  والفل�سفة،  والهند�سة 

واال�ستفادة  املعرفة  �سمان  اإىل  الهادف  االجتماعي 

ونتمنى  الفتح،  رباط  قدماء  وت�سحيات  جتارب  من 

من   2014 »نوبل«  جوائز  من  جائزة  تكون  باأن 

ال�سهري:  الفرن�سي  للمثل  اإر�ساء  ولو  اململكة  ن�سيب 

»اأبدا اثنان بدون ثالثة«.

حديث العاصمة
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بقلـــــم 

ونيابة  الرباط  جماعة  بني  ثالثية  اتفاقية 

ال�سباب والريا�سة لفائدة مقاطعة ح�سان يف 

برتاب  وال�سباب  للطفولة  اأمثل  تاأطري  �ساأن 

املقاطعة من حي االوداية اإىل حي العكاري، 

بعد  عليها  �سادق  التي  االتفاقية  هذه 

فرباير  دورة  يف  اجلامعة  جمل�س  تنقيحها 

من ال�سنة الفارطة، ال تزال حربا على ورق، 

ومل يتم تفعيل اأي بند من بنودها الع�سرة، 

بالرغم من اخل�سا�س املهول الذي يعاين منه 

ريا�سية واجتماعية  �سباب متعط�س ملرافق 

مرتوك  تائه،  �سباب  وتربوية.  وثقافية، 

وحي  العتيقة،  املدينة  يف  م�سريه  ليواجه 

املحيط،  ديور اجلامع، وحي  ح�سان، وحي 

بينما يف حي العكاري يطلقون على »خربة« 

هي  ما  التي  ال�سباب  دار  القبيبات:  حي  يف 

�سوى مثل »كاراج« تفتقد اإىل كل ما له عالقة 

وعند  �سنة   15 ومنذ  وال�سبيبة،  باالأطفال 

اقرتاب مواعيد االنتخابات »يتغنون« بقرب 

اإ�سالحها وترقيعها، لتبقى دار لقمان على ما 

هي عليه يف انتظار اال�ستحقاقات املقبلة.

والتنظيم  الت�ســـيري  �سوء  هــــــــــو  والواقع 

تدبري  على  امل�سيطر  ال�سيا�سي  واال�ستغالل 

حي  قرب  كائنة  اأخرى  �سبابية  مرافق 

قريون.

وكنا نطمع من هذه االتفاقية اإىل اإعادة االأمور 

اإىل ن�سابها واإبعاد ال�سيا�سيني واحلزبيني من 

الت�سلل اإىل العمل ال�سبابي، هذا الت�سلل الذي 

ال يزال طاغيا �سد القانون يف حي العكاري، 

االأن�سطة  من  املقاطعة  تراب  باقي  وحرمان 

ال�سبابية. فهل يعقل باأن يحرم �سباب املدينة 

اجلامع  وديور  واملحيط  وح�سان  العتيقة 

حتى  تتمركز  بينما  ال�سباب«  »دور  من 

كانت  لو  ليت  ويا  العكاري  حي  يف  التخمة 

برامج  بدون  فهي  اأبنائها،  حاجيات  تلبي 

يف  مرافق  حتى  وال  ت�سيري،  وال  اأدوات  وال 

والذين  املنخرطني  غري  حتى  بل  امل�ستوى، 

والأ�سباب  بكثري  ال�سباب  �سن  جتاوزوا 

يعرفونها ونعرفها، يقتحمون تلك الف�ساءات 

عازمون،  هم  ما  يف  وي�ستغلونها  الرتبوية 

من  ال�سائك  امللف  هذا  تخلي�س  من  فالبد 

املجال  وترك  واحلزبية،  ال�سيا�سية  تبعاته 

ملا هو ثقايف وتربوي، وهذه م�سوؤوليات نيابة 

وزارة ال�سباب والريا�سة.

تلك  عن  املرتاكم  الغبار  �سينف�سون  فهل 

اأم  وال�سباب  بالطفولة  ويهتمون  االتفاقية، 

اأجندتهم  خلدمة  احلزبيون  عليها  �سيت�سلط 

يف  اأبنائنا  ال�ستغالل  نتاأمل  اإننا  االنتخابية؟ 

اأمور �سيا�سية، وا�ساألوا ال�سباب؟!

الرباط يا حسرة

هدية للعمال املوظفني يف عيد ال�شغل الذي 

ي�شادف كل �شنة فاحت ماي.

هذه ال�شورة للنقابي املخ�شرم املرحوم 

الها�شمي بناين، رائد الن�شال النقابي 

وموؤ�ش�س الكفاح العمايل، وباين املوؤ�ش�شة 

النقابية يف الرباط من تكوين و�شحافة 

متخ�ش�شة ناطقة بهموم ال�شغالني.

اإ�شعاعه النقابي اجلاد اأهله ليكون اأول 

رئي�س جمل�س بلدي للعا�شمة �شنة 1960.

الفقيد العزيز ازداد �شنة 1927 وتويف �شنة 

ال�شغل  عيد  يف  واليوم  الرباط،  يف   1994
نتذكره ونرتحم على روحه ونفتخر 

بن�شاله النقابي وعطاءاته للطبقة 

الت�شغيلية. 

االأخ�سر  احلزام  من  هكتارا   30 حوايل  م�ساحة  على 

تقرر  الريا�س،  واأكدال-  املن�سور  يعقوب  ب�سواحي 

ترفيهي،  غابوي  ف�ساء  وتدبري  تهيئة  ون�سف  �سنة  منذ 

ب�سراكة بني املندوبية ال�سامية للمياه والغابات وحماربة 

على  االتفاق  ومت  الرباط،  جماعة  وجمل�س  الت�سحر، 

مليون   250 حوايل  يف  املحدد  امل�سروع  لهذا  املايل  الغالف 

�سنتيم، ي�ساهم فيه منا�سفة املجل�س واملندوبية كما تكلف 

كل طرف مبهام حمدودة واأ�سغال من�سو�س عليها يف عقد 

لفائدة  الظروف  اأح�سن  يف  املنتزه  ينجز  حتى  ال�سراكة 

العا�سمة. �سكان 

اإال اأن هذا امل�سروع الذي اأطلق عليه موؤقتا ا�سم: »ف�ساء 

وامللفات  االأوراق  من  بعد  يخرج  مل  الغابوي«  املحيط 

بالرغم من انتهاء الدرا�سات التقنية والقانونية واالإدارية، 

قيمة  حتى  يكلف  ال  امل�سروع  مادام  املالية  حتى  ونعتقد 

املنح  250 جمعية. هذه  من  مالية جلمعية واحدة  منحة 

»حق«  على  وهم  املنتخبني  بني  احلروب  اأ�سعلت  التي 

200 مليون جلمعيته  مادام من بينهم من يتو�سل بحوايل 

اجلمعيات  فرخ  من  ومنهم  �سنة،  كل  ويف  جماعته  من 

جمعية  ماليني  ع�سرة  مبعدل  مليونا   70 له  »لتبي�س« 

م�سحوبة باأطنان من املعدات الريا�سية، فكيف ال تريدون 

يف  »املتربعني«  بني  املجل�س  داخل  احلرب  ت�ستعل  ال  باأن 

املاليني و»املرقدين« يف املعدات الريا�سية.

من  اإال  ي�ستفيدون  ال  الذين  عليهم  املغ�سوب  وبني 

 200 بني  وما  العام،  يف  ماليني   3 تتجاوز  ال  تعوي�سات 

االإخوان  تفرقة  يف  �ساهم  وفارق،  فرق  ماليني  و3  مليون 

الغابوي  الف�ساء  م�سروع  ن�سوا  حتى  ال�سكان  ممثلي 

اململكة،  كل  ويف  بل  العا�سمة  يف  االأول  الرتفيهي 

وف�سح  اأو�ساخهم  لن�سر  البع�س  لبع�سهم  و»حتزموا« 

م�ساحلهم،  خدمة  واإتقانهم  براعتهم  وتاأكيد  اأطماعهم 

و�سرب عر�س احلائط رغبات ال�سكان ومنها هذا الف�ساء 

لتحقيقه  والتطوع  التجنيد  من  بدال  الذي  الرتفيهي 

والتفاخر  الرباط،  يف  �ساكن  ملليون  ومنحة  هدية  وجعله 

هم  ها  ملجل�سهم،  املواطنني  احرتام  قيمة  من  والرفع  به، 

األ�سنة  طول  ح�سب  يوزعونها«  وزيعة  »حول  وكاأنهم 

اجلماعي،  املال  �سيبة  من  اغتنوا  الذين  املنتخبني  بع�س 

كنوز  فتح  الذي  املغوار  الفاحت  هو  من  ال�سوؤال:  ويبقى 

بها  ليغرق  املجل�س  هذا  م�سوار  بداية  مع  »�سليمان« 

حوارييه قبل اأن ينقلبوا عليه؟!

العنصر

اتفاقية »�شبح« بني اإدارتني  وال�شحية �شباب 
مقاطعة ح�شان الغارق يف الن�شيان

 العدد: 787  اخلميس 01 ماي 2014

اجلماعة   جمل�س  ي�شاهم  �شك،  دون   

لت�شيري  �شنويا  �شنتيم  مليار  بحوايل 

عتيق  بعني  الكائن  االجتماعي  املركز 

�شاحية ال�شخريات، واملخت�س برعاية 

»املت�شردين واملمتهنني« للت�شول، مركز 

مركب  اإحداث  اجلماعة  على  يجب 

لنف�س االأهداف ولكن داخل العا�شمة. 

اأ�شبه  فهو  املركز  ذلك  يف  يجرى  ما  اأما 

اأموال  وتبذير  االعتقال  مبركز 

اجلماعة. 

ح�شان:  ومبقاطعة  العا�شمة  قلب  يف 

مثل  غريبة  جد  �شوارع  ت�شميات 

عقبة  من  ويوؤدي  احلوالة  عني  �شارع 

و�شارع  الفداء،  قنطرة  اإىل  اللو�شكو 

الرحبة  من  تخل�س  الذي  الرحبة 

املر�شى،  و�شارع  هو  كورني�شا  واأ�شبح 

ولكن االأ�شياء املتجاوزة مازالت ال�شقة 

بهذه ال�شوارع احلديثة مثل �شارع عني 

احلوالة وكاأن الرباط يف منطقة نائية 

فيها غري احلوالة، والرحبة، واملر�شى، 

ولي�س فيها من ي�شتحق اإطالق اأ�شمائهم 

على هذه الطرقات.

بحوايل  الرباط  يف  االأ�شر  عدد  يقدر 

غري  عدد  وهذا  اأ�شرة،   150000
ن�شبة  عدد  يف  املفاجاأة  ولكن  مفاجئ، 

ال�شاكنة احل�شرية الن�شيطة من االإناث 

قريب  رقم  وهو  يتجاوز%46  والذي 

من املنا�شفة، علما باأن هذه الن�شبة مل 

تتجاوز ن�شبة 37% يف اإح�شاء 2014 .

طرف  من  الرباط  اأعلنت  �شنة  منذ 

متخ�ش�شة،  اأمريكية  اإعالمية  موؤ�ش�شة 

�شياحية  وجهة  واأح�شن  اأف�شل  ثاين 

ي�شتثمره  مل  االإعالن  هذا  العامل،  يف 

مندوبية  وال  اجلماعي  املجل�س  ال 

ينتظران  كانا  ورمبا  ال�شياحة،  وزارة 

مكانهما  االأمريكيون  »يتجند«  باأن 

والنتيجة  بال�شياح،  الفتح  مللءرباط 

مللف:  واإقبار  ال�شياحة  يف  ركود  هي 

يف  وجهة  واأح�شن  اأف�شل  ثاين  الربط 

العامل، فمن امل�شوؤول؟ 

اأول ف�شاء غابوي ترفيهي يف العا�شمة

»بلوكاج« غري مفهوم للم�شروع واملنتخبون
 م�شغولون باإقالة بع�شهم البع�ض

من

 أرشيف

 الرباط
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العدالة  اإ�صالح  ميثاق  يحمل 

بعد  ما  مغرب  يف  كبريا  اجتهادا 

د�ستور 2011، الذي يعرتف �صمنيا 

الإ�صكال  لكن  الإن�صان،  حقوق  بقيم 

جتاهل  هو  مطروحا  يبقى  الذي 

مدونته  يف  التاريخي  للبعد  امل�صرع 

العتبار  رد  وكيفية  الق�صائية، 

ميثلون  ومازالوا  مثلوا  لأ�صخا�ص 

من  والنموذج  اجلماعية،  الذاكرة 

تنغري،  مبدينة  »تكما�صت«  دوار 

حيث ظهرت �صنة 1986 ق�صية �صيخ 

املقاومة،  لبطاقة  حامل  ت�صعيني 

حول  بنزاع  تتعلق  ق�صية  وهي 

ملكية عقار، حتولت بقدرة قادر)..( 

الغري  ملك  على  بالرتامي  تهمة  اإىل 

وقطع الطريق، ثم انتقلت اإىل ق�صية 

واإهانة  بالعتداء  تتعلق  جنحية 

موظف اأثناء قيامه بعمله)..(.

تاريخ  اإىل  الق�صية  تفا�صيل  وتعود 

»ع.  اأقدم  حينما   2006 غ�صت   12
على  بناء  اأ�صغال  اإجناز  على  اأ« 

علي  املواطن  ملك  يف  اأر�صية  قطعة 

اأعبي مبوجب ر�صم م�صجل باملحكمة 

ا�صطر  ما  بورزازات،  البتدائية 

مبجموعة  التقدم  اإىل  بالأمر  املعني 

عامل  من  كل  اإىل  ال�صكايات  من 

اإقليم ورزازات وال�صلطات املحلية، 

واملجل�ص  ال�صرطة،  ومفو�صية 

اأ�صغال  اإيقاف  ق�صد  بتنغري  البلدي 

كانت  ما  اإىل  احلالة  واإرجاع  البناء 

عليه من قبل، ومت ذلك فعال، اإل اأن 

الأمور تطورت يف ما بعد و�صلك »عبد 

احلق. اأ« طرقا اأخرى بعد اأن ادعى 

عمومية«  »زنقة  هناك  اأن  ادعى  اإذ 

املوقوف،  البناء  ور�ص  هي  والتي 

م�صريا  الطرفني،  منزيل  بني  وتوجد 

اإىل اأنه منعه من ا�صتعمالها، ومتكن 

حكم  ا�صت�صدار  من  اأ«  »ع.  املدعي 

اأعبو  علي  بذلك  فتحول  ل�صاحله، 

كما  عليه)..(  مدعى  اإىل  مدٍع  من 

اإهانة  تهمة  له  »لفقت«  اأنه  ي�صيف 

ق�صائي،  عون  هو  الذي  موظف، 

اأثناء قيامه بتنفيذ احلكم ال�صادر يف 

حق علي اأعبو، وهي ح�صب امل�صتكي 

ب�صتة  فيها  تهمة جاهزة، حكم عليه 

ابنيه  اعتقال  مت  كما  �صجنا،  اأ�صهر 

�صنة  الأول  منها  ق�صى  �صنتني  ملدة 

العفو  من  ا�صتفاد  حيث  اأ�صهر،  و4 

�صنة  الثاين  ق�صى  ما  يف  امللكي، 

النظر  بغ�ص  نافذا،  �صجنا  و�صهرين 

عن م�صايقات اأخرى)..(.

املعتقل  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

يف  النخراط  يف  ال�صباقني  من  اأنه 

�صنة  وال�صتقالل  ال�صورى  حزب 

يف  للحزب  مكاتب  وفتح   ،1952
واآيت  وام�صمرير،  تنغري،  من  كل 

واإمل�صيل،  هاين،  واآيت  الفر�صي، 

رموز  من  بالعديد  والتقى  واأغبالة. 

احلركة الوطنية اآنذاك، كما تعر�ص 

والتعذيب  التع�صفي  لالعتقال 

يعرف  بات  ما  فرتة  يف  مرات  عدة 

الر�صا�ص، حيث اعتقل يف  ب�صنوات 

مراك�ص، و ورزازات، واإمل�صيل)..( 

فمن �صين�صف علي اأعبو؟ 

كواليس جهوية

أصداء سوسية

الد�صرية  مبدخل  الأمني  احلاجز  �صهد   
اآيت ملول، على م�صتوى حي  اإنزكان  باإقليم 

تا�صيال، موؤخرا، »ت�صرميل« من نوع خا�ص، 

بطلها �صاب كان يقود دراجة ثالثية العجالت 

بـ»تريبورتور«. اخت�صـــــــارا   املعـــروفة 

اإىل  الدراجة  قائد  عمد  بعدما  وقع  احلادث، 

اأ�صار  اأن  بعد  الوقوف  اإ�صارة  احرتام  عدم 

وقوع  اإىل  اأدى  ما  بالوقوف،  اأمن  رجل  اإليه 

انتهى ب�صل  ا�صتباكات وعراك بني الطرفني، 

بها  اأ�صاب  غليظة،  لع�صا  الدراجة  �صائق 

رجل الأمن، الذي اأ�صيب بك�صر، ور�صو�ص 

خطرية باأنحاء من ج�صده)..(.

 نظمـــــــت موؤ�ص�صة املبادرات التنموية، 
موؤخرا، مبقر عمالة اإنزكان اآيت ملول، حفال 

تاأبينيا لأحد اأطر العمالة امل�صمى قيد حياته 

وافته  الذي  اهلل،  رحمه  قا�صمي  الواحد  عبد 

ووري  حيث  بتاونات  راأ�صه  مب�صقط  املنية 

م�صواره  بداأ  قد  قا�صمي  وكان  هناك.  الرثاء 

مهمة  يتوىل  وكان   ،1992 �صنة  بالعمالة 

رئي�ص م�صلحة التكوين ودعم القدرات بق�صم 

العمل الجتماعي.

املختار  الإقليمي  امل�صت�صفى  �صهد   
على  حامل  امراأة  ولدة  موؤخرا،  ال�صو�صي، 

بذات  امل�صتعجالت  ق�صم  اإىل  الدخول  اأهبة 

اإن  الواقعة  عاينوا  �صهود  وقال  امل�صت�صفى، 

اإىل  �صيارة  منت  على  ت�صل  تكد  مل  ال�صيدة 

امل�صت�صفى حتى و�صعت مولودها، ومت نقلها 

اخلا�صة  العناية  لتلقي  ال�صرعة  وجه  على 

داخل امل�صت�صفى)..(.

 متكنت عنا�صر ال�صابطة الق�صائية لدرك 
ما�صة من اإلقاء القب�ص على �صاب كان هاربا 

وترويج  بحيازة  املتهم  موؤخرا،  بالأ�صفاد، 

املخدرات، وجاء ذلك بعد حالة من ال�صتنفار 

واأعوانها،  املحلية،  ال�صلطات  اأعلنتها  التي 

ومتت  وال�صاكنة،  املدين،  املجتمع  وهيئات 

عملية التوقيف باإحدى جنبات وادي ما�صة.

 قـامت عنا�صر الأمن باملدينة مبا يزيد 
عن 60 دورية، يف اإطار حماربة ما بات يعرف 

القب�ص  اإلقاء  عن  اأ�صفرت  بـ»الت�صرميل«، 

املدعو  ومنهم  املجرمني،  من  العديد  على 

�صرقة  يف  متخ�ص�ص  جمرم  وهو  )ح. اأ(، 

املوا�صي، واعتقال جمرم متخ�ص�ص يف �صرقة 

الدراجات النارية بحي ال�صهداء، وبحوزته 

القب�ص  األقي  الكبري، كما  احلجم  من  مدية 

بدوار العرب على جمرم متخ�ص�ص يف �صرقة 

ال�صالح  بوا�صطة  عليهم  والعتداء  املارة 

امل�صوؤولون  يقوم  اأن  ونرجو  الأبي�ص)..( 

هو  كما  وجه  اأكمل  على  بواجبهم  الأمنيون 

جار هذه الأيام)..(.

 تــحول الف�صاء املحاذي مل�صجد احلي 
باإنزكان  اخلام�ص  حممد  ب�صارع  احل�صني 

املارة  من  للراغبني  مفتوح  ف�صاء  اإىل 

رغم  حياء،  اأو  خجل  دون  احلاجة  لق�صاء 

منا�صدة بع�ص املواطنني اجلهات امل�صوؤولة 

الإقليمية غري ما مرة، للقيام بحملة لتنظيف 

الذي  امل�صهد  هذا  من  وتطهريه  الف�صاء 

ت�صويهها  يف  وي�صاهم  املدينة  ل�صمعة  ي�صيء 

امل�صوؤولني  اأنظار  اأمام  زوارها،  طرف  من 

املحليني)..(.

غط لكبير 
الداخلية  وزارة  اأن  فيه  نرى  الذي  الوقت  يف 

املت�صاهلني،  جميع  على  حربا  وتعلن  تت�صدد 

البناء  على  وامل�صجعني  وامل�صتهرتين، 

الع�صوائي �صواء عن طريق التوقيف اأو العزل 

واأحيانا املحاكمات على م�صتوى رجال ال�صلطة 

باملجل�ص  امل�صوؤولني  اأحد  يقول  املنتخبني،  اأو 

القروي للجماعة القروية اخللفية بغ�ص الطرف 

حتى  نف�صه  يكلف  ل  اإذ  الع�صوائي،  البناء  عن 

غري  البناء  خمالفات  حما�صر  وحترير  توقيع 

القانوين يف حق املخالفني)..( وقد تقدمت يف حقه 

جمموعة من ال�صكايات اإىل وزير الداخلية منها 

لالإدارة  العامة  املفت�صية  عن  �صادرة  اإر�صالية 

�صالح،  بن  الفقيه  اإقليم  عمالة  اإىل  الرتابية 

و�صكايات اأخرى موجهة اإىل عامل اإقليم الفقيه بن 

�صالح، اآخرها ال�صكاية امل�صجلة مبكتب ال�صبط 

بالعمالة)..( دون اأن تنظر اأي جهة فيها �صواء 

تلك املرفوعة اإىل وزير الداخلية اأو عامل اإقليم 

الإجراءات  اتخاذ  اأجل  من  �صالح،  بن  الفقيه 

الالزمة والقانونية حول هذه املخالفات.

ال�صكايات  هذه  �صاأن  من  اأنه  مواطنون  ويرى 

اأن ت�صقط �صما�صرة البناء الع�صوائي باجلماعة 

املذكورة، ويت�صاءلون كيف ل يفكر هذا امل�صوؤول 

باملاء  الع�صوائية  البنايات  هذه  ربط  كيفية  يف 

والكهرباء، و�صبكة التطهري؟)..(.

تنغير
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برشيد

هل تتحرى اإدارة 

الأمن الوطني يف 

ال�شكايات الكيدية؟
محمد الدرقاوي

الوطني  لالأمن  املركزية  الإدارة  قامت 

ال�صرطة  م�صلحة  رئي�ص  بتنقيل 

الأمنية  باملنطقة  ال�صابق  الق�صائية 

يف  زاكورة  مدينة  اإىل  بر�صيد  باإقليم 

اإطار  يف  مهمة،  بدون  الأخري  الأ�صبوع 

املديرية  بها  تقوم  التي  التنقيالت 

بعد  الوطني،  ال�صعيد  على  العامة 

بر�صيد،  مبفو�صية  من�صبه  من  اإعفائه 

رجلي  تنقيل  مت  قليلة  باأ�صابيع  وقبله 

البي�صاء  الدار  جلهة  بر�صيد  من  اأمن 

كما  تاأديبي يف حقهما،  كاإجراء  الكربى 

عن  امل�صوؤول  تنقيل  خرب  بعدها  جاء 

لعا�صمة  ال�صابق  الق�صائية  ال�صرطة 

اأولد حريز)..(.

يف  وال�صتياء  القلق  من  حالة  وت�صتمر 

و�صباط  رجال  من  جمموعة  �صفوف 

اجلميع  لهم  ي�صهد  الذين  الأمن 

مبجموعة  مهامهم  يف  بان�صباطهم 

املنطقة  ومبقر  الأمنية  الدوائر  من 

اأ�صبح  الذي  ال�صغط  نتيجة  الأمنية، 

يتعر�صون له اأثناء مزاولتهم مهامهم يف 

لتدخالت  اخل�صوع  دون  القانون  اإطار 

ا�صتعمال  يحاولون  الذين  »النافذين« 

املحا�صر  لتكون  متنوعة  اأ�صاليب 

وعندما  ال�صخ�صي،  ل�صاحلهم  بعينها 

ل يتم تلبية رغباتهم يلجاأون لل�صكايات 

مغلوطة  غالبا  تكون  التي  »الكيدية« 

الإدارة  من  يتطلب  ما  لالنتقام،  كطرق 

العامة لالأمن الوطني التحري يف كل ما 

ي�صلها من �صكايات مغلوطة قبل اتخاذ 

اأي اإجراءات.

ما يجري ويدور في المدن 

الفقيه بن صالح

من �ملقاومة �إىل �إهانة موظف

الق�سية التي ت�سببت يف �سجن زعيم حزب ال�سورى واال�ستقالل

.. يف خدمـــــة البــــناء الع�سوائـي 

مل يعر هذا ال�سائح 

الذي ق�صد، م�ؤخرا، 

�صالالت اأوزود 

مبدينة بني مالل 

لال�ستجمام، اأي 

اهتمام ل�سعور 

املغاربة، وهو 

يرتدي لبا�سا يحمل 

»على ظهره« عالمة 

ال�سليب يف مكان 

عام يق�سده العام 

واخلا�ص.. وت�ساءل 

مواطنون هل ال�سائح 

ال يعلم باأن البلد 

الذي هو يف �سيافته 

بلد م�سلم اأم اأنه 

قام بذلك عمدا)..(. 

الصليب في ضيافة شالالت أوزود

تينغير
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البغال واحلمري يف عا�سمة الفو�سفاط

تحليل إخباري

سعيد الهوداني
املدن  ببع�ض  كما  خريبكة  مبدينة  تنت�شر 

العربات  من  كثرية  اأ�شناف  املغربية، 

تعترب  حيث  الدواب،  بوا�شطة  املجرورة 

بالن�سبة  اليومي  القوت  لك�سب  م�سدر 

من  فمنهم  الفقرية،  الأ�سر  من  لكثري 

ي�ستعملها لعر�ض الفواكه واخل�سر للبيع، 

املواد  بع�ض  نقل  يف  ي�ستعملها  من  وهناك 

بينما جند  والرمل، وغريهما،  كالإ�سمنت، 

من ي�ستعملها كو�سيلة للنقل خ�سو�سا يوم 

ال�سوق الأ�سبوعي.

هذا  انت�سار  يف  كثرية  عوامل  و�ساهمت 

الفقر،  اأهمها:  باملدينة  العربات  من  النوع 

تعي�شها خا�شة  التي  والبطالة، والظروف 

املدينة  هام�ض  يف  تقطن  التي  الأ�سر 

للمنطقة،  الفالحي  الطابع  اإىل  بالإ�سافة 

الدواوير  والذي يجعلها حماطة بعدد من 

القروية التي ي�ستعمل �سكانها هذه العربات 

يف تنقلهم من واإىل املدينة.

هذا النت�سار املهول لهذه العربات يجعلها 

تتجول بحرية تامة يف خرق �سريح لقانون 

مراقبة  غياب  ظل  يف  واجلولن  ال�سري 

املخت�سة،  ال�سلطات  من  ردعية  و�سيا�سة 

و�سوارعها  املدينة  ت�سويه  اإىل  اأدى  مما 

حيث يثري انتباه الزائر روث البهائم امللقى 

اإ�سافة  الكريهة،  والروائح  ال�سوارع،  يف 

بع�ض  يف  البهائم  ومرابط  »الزرائب«،  اإىل 

عن  ناهيك  املبنية،  غري  والبقع  الأزقة 

عرقلة ال�سري والزدحام يف بع�ض ال�سوارع 

الأ�سا�سية حيث تنت�سر »الكاروات« و�سط 

الطريق مما يوؤدي اإىل حوادث خطرية.

اأ�شرار  متكنت العنا�سر الأمنية بحي �سيدي مومن من ك�سف 

لديه  وحجزت  احلي،  ابن  وهو  الأ�سخا�ض  اأحد  اغتناء  وراء 

اأزيد من 8000 درهم واآلة �سكنري جد متطورة، حيث ات�سح اأنه 

من اأخطر املزورين للعملة الوطنية؛ كان يتنقل بني الأ�سواق 

الأ�سبوعية خارج املدينة، وي�ستغل براءة الأطفال يف ترويجها 

هناك)..(.

حتى  مومن  �سيدي  بحي  لكوطا  ب�سارع  مار  واأنت  تدري  ل 

ت�سقط عليك مزهرية اأو قنينة غاز اأو �سيء ما على راأ�سك، لأن 

عددا من الأ�سر حولت نوافذ منازلها اإىل مكان مميز لو�سع كل 

ما ل ترغب فيه، واأ�سبح �سروريا اأن تتحرك ال�سلطات املحلية 

ملنع هذه الظاهرة التي قد تودي بحياة اأحد املارة)..(.

اأخرى  �سركات  حلول  بعد  خريا  البي�ساوي  املواطن  ا�ستب�سر 

ما هو عليه  لكن احلال مازال على  اأ�سابيع،  للنظافة منذ عدة 

ب�سبب انت�سار الأزبال يف عدد من النقط ال�سوداء. 

ال�سوارع  بجنبات  و�سعها  يتم  التي  احلاويات  اأ�سبحت  لقد 

ملء  يتم  حيث  كثرية،  و�سحية  بيئية  م�ساكل  يف  تت�سبب 

حتى  متناثرة،  تبقى  والتي  الأر�ض  على  وحميطها  احلاوية 

متر �ساحنة النظافة مرة اأو مرتني يف الأ�سبوع وكثريا ما يتم 

ا�ستثناء الأزقة)..(.

ثالثية  الدراجات  من  املئات  البي�ساء  الدار  مبدينة  يتواجد 

العجالت، التي يتم ا�ستعمالها يف نقل الب�سائع، وبيع اخل�سر، 

يف  وخا�سة  الركاب  نقل  يف  ا�ستغاللها  اأو  وال�سمك،  والفواكه، 

اأن  هو  املثري  لكن  املوا�سالت،  يف  اأزمة  تعرف  التي  املناطق 

حيث  املواطنني  على  خطرا  ت�سكل  اأ�سبحت  الدراجات  هاته 

بع�ض  لنقل  املخدرات  ا�ستعمالها من طرف بع�ض مدمني  يتم 

لدوار  بالن�سبة  ال�ساأن  كما هو  املخدرات  �سوق  اإىل  الأ�سخا�ض 

الرحامنة ب�سيدي مومن)..(.

اأ�سبحت الكالب ت�سكل خطرا على �سحة و�سالمة املواطنني، 

الكالب  هاته  طرف  من  حما�سرا  نف�سه  وجد  مواطن  من  فكم 

اإذا  الوفاة  تت�سبب يف  قد  اأن ع�سة كلب م�سعور  والكل يعرف 

تفقدية  زيارة  من  لبد  ال�سعار)..(  �سد  العالج  ي�ستعجل  مل 

الكالب،  من  الكبري  العدد  هذا  على  لالطالع  ال�سعبية  لالأحياء 

فاإن  تنقالتهم،  يف  �سياراتهم  يركبون  امل�سوؤولون  كان  فاإذا 

املواطن املغلوب على اأمره ي�ستعمل قدميه ليم�سي كيلومرتات 

اإىل عمله والكالب تتحر�ض به)..(.

والتي  البناء  اأورا�ض  من  عددا  البي�ساء  الدار  مدينة  ت�سهد 

من  عددا  هناك  اأن  كما  الزلزل،  ملقاومة  اأنظمة  على  تتوفر  ل 

غياب  نتيجة  والبناء  التعمري  جمال  يف  القانونية  اخلروقات 

جلان املراقبة)..( ما يجعل املواطن هو ال�سحية الأول املهدد 

باملوت والت�سرد يف حالة انهيار اإحدى العمارات ال�سكنية)..(.

بيضاويات
● محمد برزوق

خريبكة

مراكش

اأ�سبحت مدينة مراك�ض، خالفا ملا هو 

جمال  يف  ودوليا  قاريا  عليه  متعارف 

ال�سري واجلولن، تطبق عالمة ت�سوير 

من نوع خا�ض؛ وهي عبارة عن براميل 

حديدية مملوءة بالأحجار والإ�سمنت 

واأمام  العمومية  املمرات  فوق  تو�سع 

مدخل بع�ض الإقامات ال�سكنية وبع�ض 

املتوخى  والهدف  التجارية،  املحالت 

ال�سيارات  وقوف  اأو  املرور  منع  هو 

دون اأي �سند قانوين)..( واأمام جتاهل 

الظاهرة  اأ�سبحت  املعنية  اجلهات 

ي�سوه  الذي  ال�سيء  م�ستمر،  تزايد  يف 

املارة،  �سالمة  ويهدد  املدينة،  منظر 

بع�ض  ويت�ساءل  ال�سري)..(  ويعرقل 

�سريبح  ال�سلوك  بهذا  هل  املواطنني 

املغرب رهانه ال�سياحي؟

وحتى ل تتحول املدينة اإىل �سبه حلبة 

يهمهم  للقفز على احلواجز، فعلى من 

املن�سو�ض  القوانني  تفعيل  الأمر 

عليها، و�سهر م�سلحة الت�سوير التابعة 

للمجل�ض اجلماعي على و�سع العالمات 

ال�سرورية يف الأماكن املنا�سبة، وقيام 

م�سلحة �سرطة املرور بدوريات داخل 

فر�ض  اأجل  من  ال�سعبية  الأحياء 

اأ�سحاب  من  خمالف  كل  على  القانون 

لأنف�سهم  يبيحون  الذين  ال�سيارات، 

مبالني  غري  مكان  اأي  يف  الوقوف 

مب�سالح الغري. 

مدينة البهجة تتحول اإىل حلبة
 للقفز على احلواجز

● محمد أبو المهدي 
مدينة  و�سوارع  اأزقة  من  متر  عندما 

يثري  ل  والتاريخية  العريقة  اأ�سفي 

�سورها  �سوى  �سيء  اأي  انتباهك 

ب�سمة  ول  اأثر  فال  لل�سقوط،  الآيل 

التقليديني  و�سناعها  املبدعني  لفنانيها 

والوافد  واملغمورين،  منهم  املعروفني 

اإليها ل �سيء يوحي له باأن هذه املدينة 

بتاريخها،  متميزة  خ�سو�سيات  لها 

بجمال  والثقايف،  احل�ساري  وموروثها 

ورمالها  �سواطئها،  وبهاء  طبيعتها، 

الذهبية، وغاباتها، ووديانها، واأ�سماكها 

الطرية)..(. 

متنف�سا  املدينة  هذه  اأبناء  يجد  ل  كما 

طاقاتهم،  وتفريغ  اأوقاتهم،  لق�ساء 

جمال  فال  وملكاتهم،  مواهبهم  و�سقل 

عن  اأو  م�سرحية  فرجة  عن  للحديث 

فرجة  عن  حتى  ول  �سينمائية،  فرجة 

فال  الأحد،  يوم  وممتعة  �سيقة  كروية 

مبادرات لتلقني �سبابنا مبادئ اأ�سا�سية 

يف امل�سرح والتمثيل والفنون الت�سكيلية 

واملو�سيقى، فالفنان والريا�سي يف هذه 

الأر�ض الطيبة يعتمد فقط على مواهبه 

واجتهاداته اخلا�سة، فهناك �سبه غياب 

تن�سيط  فال  واملوؤ�س�سات  للجمعيات 

هادف ول فعالية تذكر يف هذا املجال. هل 

اجلمعيات الفاعلة والن�سيطة على قلتها 

ممكن اأن تلبي وتغطي حاجيات ورغبات 

اأطفالنا و�سبابنا؟ هل اجلانب الثقايف مل 

وهل  والهتمام؟  بالأولوية  يحظى  يعد 

مرتبط  اجلمعوي  العمل  مفهوم  اأ�سبح 

هل  واملكافاأة؟  باحلافز  البع�ض  عند 

الب�سرية  والطاقات  املادية  الإمكانيات 

يروجون  الكثريون  اأن  وا�سح  غائبة؟ 

املعرفة  م�سادر  اأن  غطاء  حتت  ذلك 

يعلم  اأن  الفرد  باإمكان  واأن  تعددت، 

ومكت�سباته،  ر�سيده  وينمي  ذاته، 

املزود  احلا�سوب  زر  على  في�سغط 

ما  كل  على  ليح�سل  الإنرتنيت  ب�سبكة 

يريد يف ثواٍن معدودة. لكن كيف �سيعرب 

وعن  وواقعهم،  ذواتهم،  عن  هوؤلء 

جمتمعهم؟  وخ�سو�سيات  اأو�ساعهم، 

كيف �سترت�سخ القيم املجتمعية التي يتم 

اكت�سابها يف املوؤ�س�سة التعليمية يف اأذهان 

بالرتبية  �سنقوم  كيف  اأبنائنا؟  و�سلوك 

على الإبداع انطالقا من 

هوؤلء  ورغبات  ميولت 

 - نف�سي  ن�سق  يف  تتم  مل  اإذا 

هذه  اأن  والأكيد  ثقايف؟  �سو�سيو 

ول  موؤ�س�ساتنا  عن  تغيب  الأمور 

حتظى بالهتمام والأولوية.

موؤ�س�سات  كون  يف  يجادل  اأحد  ل 

ت�ساهم  تثقيفي،  دور  لها  املدين  املجتمع 

والجتماعي  النف�سي  التوازن  خلق  يف 

يف  وت�ساهم  جهة،  من  �سبابنا  لدى 

امل�ستويات  كافة  على  التنمية  خلق 

والقت�سادية،  والثقافية  الريا�سية 

فجل الأن�سطة التي متار�ض فيها ينبغي 

اأن جتد لها مثيال يف املوؤ�س�سة التعليمية، 

واملدر�سة  الأ�سرة  بني  قطيعة  فوجود 

للتن�سئة  كموؤ�س�سات  واجلمعيات 

بينهما،  وامل�سايرة  ال�ستمرارية  يغيب 

فالتكامل بني هذه الأطراف اأمر طبيعي 

تنمية  على  الفرد  ي�ساعد  و�سروري، 

واجلمالية،  والروحية  الفكرية  جوانبه 

التوا�سل  على  قادرا  جعله  وبالتايل 

والتفاعل مع الآخر، خللق احل�ض الكوين 

لنبذ  الت�سامح  مببادئ  والت�سبع  لديه 

العنف ب�ستى اأ�سكاله.

املدينة  التي خرجت حرفيني 

و�صناع تقيلديني عجزت عن 

تاأطري �صبابها 

عار اأ�سفي على من؟

حي  �ساكنة  من  جمموعة  هاجمت 

امراأة  تتزعمهم  مبرتيل  كطالت 

الرجال،  من  ع�سابة  ورائها  ومن 

اأحد �سكان احلي وعمره 84 �شنة 

احلجر،  واأ�سكال  اأنواع  مبختلف 

�سبه  له  اأحدث  الذي  ال�سيء 

بليغة  وجروح  الراأ�ض  يف  ارجتاج 

على م�ستوى اخلد الأمين، ما اأدى 

اإىل فقدان �سبه تام للب�سر يف عينه 

اليمنى وفق �سهادات عمومية)..(.

الرابطة  اأن  امل�سدر  نف�ض  واأو�سح 

تتابع باهتمام هذه الق�سية وتطالب 

كل  على  حديد  من  بيد  بال�سرب 

املعتدين حتى لو كانوا حتت مظلة 

جهات معينة، لأن اجلهات املعنية 

�سهر  اأوائل  احلادث  وقوع  ومنذ 

اأبريل 2014، مل حترك �ساكنا رغم 

ال�سكايات املتكررة لل�سحية)..(.

مرتيل

شؤون

وية
ه

 ج
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:

  زهير البـوحاطي

مل تكن نيابة 

التعليم يف �سطات 

تعرتف بالأمازيغية، 

وهو ما حتدثت عنه 

عددها  “الأ�سبوع” يف 
ال�سادر 6 مار�س 2014 

ولكن امل�سوؤولني 

التقطوا هذه الإ�سارة 

و�سرعوا يف تنزيل 

الد�ستور كما هو 

احلال هنا يف ثانوية 

مولي ا�سماعيل 

ممار�سات عن�سرية يف القن�سلية الإ�سبانية بتطوان

امل�سيق تتحول اإىل 

م�ستودع اخلمور

مبدينة  ال�شعبية  الأحياء  من  العديد  حتولت 

وملج�أ  اخلمور  اأنواع  جلميع  م�ستودع  اإىل  امل�سيق 

يعج  الذي  ال�سكة  حي  من  والنموذج  ملروجيه�،  اآمن 

الأزقة  حيث  و»اخلرب�ت«،  الع�سوائية  ب�لبن�ي�ت 

�سغرية ي�سعب على رج�ل الأمن اأن ي�سلكوه� ملالحقة 

املجرمني وقط�ع الطرق.

ويوؤكد م�سدر مطلع على اأن بع�ض احل�ن�ت املتواجدة 

ت�ستعمل  الرئي�سي،  ب�ل�س�رع  الر�سيف  طول  على 

الكحول املهربة من مدينة �سبتة املحتلة، ويتم تعبئته� 

وتب�ع  ثمنه�  ب�رتف�ع  ومعروفة  مرخ�سة  قنين�ت  يف 

لزبن�ء بدون مراقبة من امل�س�لح امل�سوؤولة)..(.   

 العدد: 787  اخلميس 01 ماي 2014

يتعر�ض الع�سرات من املواطنني يومي� ملع�مالت 

من  والالم�سوؤولة  وال�سيئة  ب�جل�فة  و�سفوه� 

طرف موظفي القن�سلية الإ�سب�نية مبدينة تطوان، 

و�سببه� راجع ح�سب ت�سريح�ت بع�ض املواطنني 

الذين يق�سدون هذه امل�سلحة لإجن�ز وث�ئق الزواج 

ت�أ�سرية  على  احل�سول  اأو  ب�لإ�سب�ن  واخل��سة 

مم�  التفتي�ض،  وجل�ن  املراقبة  انعدام  اإىل  ال�سفر 

�س�عد على انت�س�ر مم�ر�س�ت عن�سرية)..( كم� اأن 

بع�ض موظفي القن�سلية ذوي اجلن�سية الإ�سب�نية 

ريح  من��سبهم ومل تغريهم  اأ�سبحوا خ�لدين يف 

والذين  ال�س�بق،  القن�سل  غريت  التي  التغيري 

الكرا�سي،  خلف  ينتظرون  املواطنني  يرتكون 

امل�س�دقة  اأجل  من  الع�م  ال�س�رع  يف  واجلدران 

على الوث�ئق اأو احل�سول على اللوازم املتعلقة 

بت�أ�سرية ال�سفر.

ويف اللحظة التي يحني فيه� دورك جتد املوظفة 

املعنية واملكلفة ب�ل�سب�ك اخل��ض ب�مل�س�دقة على 

يف  ع�كفة  عتي�  الكرب  من  بلغت  والتي  الوث�ئق، 

احلديث مع زمالئه� اأو يف اله�تف غري مب�لية مبن 

ينتظر. والأكرث من ذلك، ف�أثمنة امل�س�دقة وطلب 

الت�أ�سرية ب�هظة، والعديد من املواطنني يف�ج�أون 

ب�لرف�ض دون ا�سرتج�ع اأموالهم)..(.

املخطط الأخ�سر..  
ولكـــــــــن!

و»قي�سر«   »ت��سرافت«  جم�عتي  من  كل  �سهدت 

ب�أبي احلعد الفو�سى يف عملية غر�ض الزيتون يف 

غي�ب اأية رق�بة، اإذ متت عملية احلفر يف املرحلة 

الأوىل وتاله� الغر�ض ثم ال�ســـــقي الذي ا�ستثنيت 

م�  جمهولة،  لأ�سب�ب  الأرا�ســــي   بع�ض  منـــه 

من  ت�ستفد  مل  التي  الأرا�سي  اأ�سح�ب  جعل 

الغريب  بل  الإهم�ل،  �سر  ي�ستف�سرون عن  ال�سقي 

الغر�ض، ولول تدخل  اأرا�ٍض من  ا�ستثن�ء  اأنه مت 

بعملية  وق�م  الأمر،  تدارك  الذي  املق�ولني  اأحد 

الغر�ض)..(. 

وت�س�ءل املت�سررون من العملية اأين هي اجله�ت 

الأخ�سر؟  املخطط  على  ت�سهر  التي  امل�سوؤولة 

واأين اجله�ت التي تقوم بعملية التتبع؟)..(.

رحمـــة ب�سـكان
  حي الليمــــون

مصطفى عداش  
البنية التحتية  الليمون من �سعف  يع�ين �سك�ن حي 

الجت�ه  تغيري  اإىل  ال�سي�رات  م�ستعملي  يدفع  مم� 

امل�سوؤولني  بع�ض  م�   يف  معبدة،  غري  طريق  عرب 

املتكررة،  ال�سك�ي�ت  رغم  غفلون«  »دار  يف  ب�ملجل�ض 

ال�سيء الذي اعتربه البع�ض عق�ب� لهم عن النتخ�ب�ت 

ال�س�بقة)..(.

كم� يع�ين �سك�ن حي الليمون املعروف بـ»حمروكة« 

من تن�مي ظ�هرة البن�ء الع�سوائي وخم�لفة التعمري 

ويت�س�ءل  امل�سوؤولة،   ال�سلط�ت  حترك�ت  غي�ب  يف 

ال�سك�ن عمن يت�سرت على هوؤلء املخ�لفني اأم اأن هن�ك 

جه�ت حتميهم، وحتول دون تطبيق الق�نون؟      

امل�سوؤولة  اجله�ت  على  اأنه  مواطنون  واأ�س�ف 

التدخل للوقوف على التج�وزات يف التعمري، والبن�ء 

التي ك�نت مو�سوع عدة �سك�ي�ت عرفت  الع�سوائي 

الإقب�ر بتدخل جه�ت)..(.

وخ�سو�س�  ب�ل�سم�ل  الديني  احلقل  يعرف 

يف  ع�رمة  فو�سى  �سبتة  املحتلة  املدينة 

الزبونية  ط�بع  طغى  حيث  وغريه،  الت�سيري 

واملح�سوبية على املنح وتعيني اأئمة امل�س�جد 

واأحي�ء  من�طق  يف  واملتمركزة  الكربى 

مي�سورة، حيث يتم تعني فقيهه� ذو قلب كبري 

و�سخي دون اأن ين�سى حق �سيده. اأم� الفقيه 

الأحي�ء  يف  تعيينه  فيتم  فيه  خري  ل  الذي 

م�س�جد  حتولت  كم�  واملهم�سة،  الفقرية 

ال�سم�ل اإىل �سراع بني الطوائف واجلم�ع�ت، 

لالأن�سطة  ت�م�  غي�ب�  ال�س�حة  ت�سهد  كم� 

والثق�فية،  الإ�سالمية  وامل�س�بق�ت  الدينية 

الأفك�ر  وذوي  للمتطفلني  املج�ل  ترك  مم� 

ب��سم  ال�سم�ل  يف  ين�سطون  الذين  املتطرفة 

التي حققته  الف�سل  الإ�سالم، وهذا يدل على 

الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوق�ف  مندوبية 

بتطوان وعدم اهتم�مه� بهذه الأمور، ورمب� 

مل يكن قرار اإعف�ء مندوب تطوان بعيدا عن 

هذه ال�سكوك)..(.  ولي�ض بعيدا، ففي مدينة 

�سبتة املحتلة الت�بعة لعم�لة امل�سيق الفنيدق 

وملندوبيته� تعرف كل اأعي�د الدينية �سراع�ت 

ال�سالة  ت�أدية  حول  الأوق�ف  مندوب  بطله� 

تن�س�أ  جم�عة  فكل  امل�سلمني  بني  والتفريق 

لكون  وع�داته�،  تق�ليده�  ح�سب  م�سلي�ته� 

مندوب »اأحمد التوفيق«  مل يفلح يف احلد من 

هذه الفو�سى)..(.

طنجة

الهاشمي ربابي 
على  طنجة  يف  يجري  م�  وبخالف  املغرب  بخالف 

للق�س�ء  جهنمية  خطة  اأورب�  �سلكت  املث�ل،  �سبيل 

التدخني وجنحت بريط�ني� على �سبيل املث�ل  على 

يف تخلي�ض 10 ماليني فرد من هذه الع�دة املميتة، 

مبخ�طر  التعريف  اأ�سلوب  الأمر  بداية  يف  ونهجت 

التدخني، وفر�ست على �سرك�ت التبغ كت�بة عب�رة 

على علب ال�سج�ئر تقول: “التدخني يقتل”)..(.

مرتفعة على  الأوربية �سرائب  الدول  فر�ست  كم� 

احلمالت  من  ومنعته�  للتبغ،  امل�سنعة  ال�سرك�ت 

الإ�سه�رية يف جميع الأم�كن؛ يف اجلرائد واملجالت 

والتلفزيون، ويف ال�س�رع، ويف املط�عم واملق�هي.

اإل  الإجراءات  هذه  كل  اتخذت  الدولة  اأن  ورغم 

اأنه� لحظت اأن ن�سبة التدخني مل تنخف�ض، لتنتقل 

اعتمدت  الأوىل،  من  عملية  اأكرث  اأخرى  مرحلة  اإىل 

على درا�س�ت ميدانية، له� عالقة ب�حل�لة النف�سية 

للفرد، بحيث تهدف التجربة اجلديدة اإىل ك�سر تلك 

الفكرة التي متالأ روؤو�ض ال�سب�ب مف�ده� اأن املدخن 

ليح�سن  ذلك  يفعل  واأنه  النف�ض،  يف  ب�لثقة  يحظى 

�سورته ويظهر اأنه مرغوب فيه من طرف اجلن�ض 

الآخر، ف�س�دقت احلكومة على قرارات اأكرث جراأة 

وغري  منبوذين  اأ�سخ��ض  ب�أنهم  املدخنني  حت�س�ض 

الع�مة  الأم�كن  يف  التدخني  فمنعت  فيهم،  مرغوب 

يدخن  عندم�  �سغرية  مراحي�ض  لذلك  وخ�س�ست 

ب�لختن�ق، كم� عممت بعد  املدخنون يح�سون  به� 

ذلك القرار على ب�قي الأم�كن العمومية من مقرات 

للعمل ونوادي واأ�سواق ممت�زة، فبداأ املدخن ينظر 

اجلميع،  منه  وينفر  منبوذ  �سخ�ض  ب�أنه  نف�سه  اإىل 

جديد  اإح�س�ء  اأظهر  عندم�  مبهرة  النتيجة  فك�نت 

تخلي ن�سبة كبرية من ال�سب�ب عن التدخني ب�سفة 

نه�ئية، فهل �سننقل هذه التجربة اإىل بلدن� مع عودة 

احلديث، موؤخرا، عن تفعيل ق�نون منع التدخني، اأم 

اأنن� �سنكتفي بعب�رة التدخني م�سر ب�ل�سحة)..(.

يف بريطانيا التدخني يقتل..

 ويف املغرب التدخني م�سر بال�سحة

 أبي الجعد

خريبكة 

هل عجزت وزارة التوفيق عن �سبط م�ساجد ال�سمال؟

شكرا  الرسالة  وصلت

احلمري،  حممد  املواطن  وجه 

�س�بق، وال�س�كن  ع�ســــــــــكري 

اأوط�ط   70 رقم  الأطل�ض  بحي 

�سك�ية  مي�سور،  ب�إقليم  احل�ج 

دارمي  دوكور  اجلرنال  اإىل 

الدرك  ق�ئد  بن�سليم�ن  ح�سني 

امللكي ب�لرب�ط، ي�ستنكر فيه� م� 

عن  والت�سرت  ال�ستهت�ر  اأ�سم�ه 

واملجرمني  املخدرات  اأب�طرة 

امل�سوؤولني  بع�ض  قبل  من 

امللكي  الدرك  ب�سرية  املب��سرين 

اأحد  اأن  م�سيف�  مي�سور،  بعم�لة 

اإت�وات  بتح�سيل  يقوم  هوؤلء 

املخدرات  مروجي  من  �سهرية 

و»امل�حي�«)..(. 

 رفع اأزيد من اأربعني مواطن� من 

اآيت ي��سني جم�عة �سيدي  دوار 

دائرة  �سميمو  قي�دة  ك�وكي 

ر�س�لة  ال�سويرة،  ب�إقليم  متن�ر 

يلتم�سون  ال�سويرة  ع�مل  اإىل 

فيه� منه اأن يتدخل لدى املعنيني 

و�سعيه  ت�سوية  ق�سد  ب�لأمر 

لل�سرب  ال�س�لح  ب�مل�ء  تزويدهم 

بعدم� مت جتميد البئر الذي بداأت 

الأ�سغ�ل فيه، واإ�سالح الطريق، 

الن�دي  واإحداث  قنطرة،  وبن�ء 

الن�سوي ورو�ض الأطف�ل، وهي 

من�س�آت يعتقدون اأنه� كفيلة بفك 

العزلة عنهم)..(.

  

ح�رة  �سك�ن  بع�ض  التم�ض   

يف  )الك�ري�ن(  العلي�  بوجراح 

ولية  وايل  اإىل  مرفوعة  ر�س�لة 

ق�سية  يف  النظر  اإع�دة  تطوان 

حممد وجيه مقدم احلي املذكور، 

ح�دث  ب�سبب  عزله  مت  الذي 

ح�سب  به  له  عالقة  ل  اإنه  ق�لوا 

الر�س�لة)..(.

شكايات
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�صخ�صيات مغربية عرفتها
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بقلم : رمزي صوفيا

منذ تعيينه وزيرا للمرة الأوىل يف العام 

الذي  برادة  حممد  ا�سم  ارتبط   ،1986
هو اأخ�سائي يف علم القت�ساد ال�سيا�سي 

والنتعا�ش  الهيكلي  الإ�سالح  بربامج 

القت�سادي يف املغرب، و�سار معروفا 

بقدرته على التعاطي مبرونة وب�ساطة 

جانب  اإىل  املعقدة،  املالية  امل�ساكل  مع 

اإيالئه اهتماما خا�سا ملو�سوع التنمية 

الجتماعية.

املغرب  اأ�سبح  برادة  حممد  ومع 

ا�ستفادت  التي  الأوىل  العربية  الدولة 

خدمة  لتي�سري  برايدي«  »خطة  من 

كلفة  وتخفي�ش  اخلارجية  الديون 

مل  لذلك  واإ�سافة  جدولتها.  واإعادة 

يكن حممد برادة يخفي طموحه جلعل 

للتحويل  قابلة  عملة  املغربي  الدرهم 

راأ�ش  على  فيها  كان  التي  ال�سنوات  يف 

اأ�سا�سية  كخطوة  وذلك  املالية،  وزارة 

لتعزيز موقع املغرب ك�سريك اقت�سادي 

القت�سادية  للمجــــــــــموعة  وجتاري 

الأوربية.

برادة  تراأ�ش  حيث  وا�سنطن  ويف 

امل�سرتكة  ال�سنوية  الجتماعات 

الدويل،  والبنك  الدويل  النقد  ل�سندوق 

الذين  العرب  ال�سحفيني  من  كنت 

فتعرفت  الدويل،  احلدث  هذا  ح�سروا 

عليه واأجريت معه حوارا ل يزال عالقا 

من  فاكت�سفت  ذاكرتي.   يف  بتفا�سيله 

اأول احلديث اأنني كنت اأمام اأحد علماء 

الوطني،  فقط  ولي�ش  الدويل  القت�ساد 

امل�ساكل  اأ�سباب  عن  �ساألته  حيث 

القت�سادية التي يعي�سها العامل، فقال 

يل:

ال�سبب الأول يكمن يف انعدام التن�سيق 

املالية والقت�سادية يف  ال�سيا�سات  بني 

عامل متكافل اأكرث فاأكرث. فنحن يا رمزي 

نعي�ش اليوم يف ع�سر ي�سهد �سمولية يف 

وبالتايل  القت�سادية،  املناحي  انت�سار 

اأن  احلكومية  ال�سيا�سات  على  ينبغي 

انعكا�ساتها  دائما  اعتبارها  يف  تاأخذ 

البلدان  �سيا�سات  على  املحتملة 

ت�سمن  اأن  احلكومات  وعلى  الأخرى، 

ا�سرتاتيجية  مع  �سيا�ساتها  ات�ساق 

لتحقيق  م�ستخدمة  املتوا�سل،  النمو 

الوقت  يف  املنا�سبة  الو�سائل  اأهدافها 

ال�سيا�سات  اأن  نالحظ  لكننا  املنا�سب. 

تعتمدها  التي  والقت�سادية  املالية 

احلزم  اإىل  غالبا  تفتقر  البلدان  بع�ش 

والت�ساق؛ وهي عادة بلدان تعاين من 

وا�ستخدام  امليزاين  عجزها  يف  تدهور 

ال�سيا�سة  لو�سائل  منا�سب  غري 

النقدية.

وهو  برادة  حممد  ال�سيد  كان  وفعال 

وزير للمالية ل يقول فقط بل كان يطبق 

بطريقة  العلمية  املالية  النظريات  كل 

جعلته ينفذ برامج تنموية فعالة.

مندجمة  كلها  املالية  �سيا�ساته  وكانت 

الوطنية  القت�سادية  ال�سريورة  مع 

والإفريقية، موؤكدا باأن التعاون جنوب 

الوحيدة  الو�سيلة  هو  يظل  جنوب   -

للتغلب على كل الإكراهات القت�سادية 

فمحمد  الغربية.  القوى  تفر�سها  التي 

موؤمنا  للمالية  وزير  وهو  كان  برادة 

بلده  وطاقات  مبوؤهالت  الإميان  كل 

املحيطة  الدولية  املجموعة  وطاقات 

باملغرب على تكوين وحدة قوية جدا.

حممد  ال�سيد  و�سار  ال�سنوات  ومرت 

للخطوط  عاما  مديرا  رئي�سا  برادة 

يف  ما  بكل  فحاول  املغربية.  امللكية 

و�سعه تطوير هذه ال�سركة التي تعترب 

املراآة الأوىل التي تعك�ش وجه املغرب 

اأمام ال�سياح وامل�ستثمرين.

وفعال، ففي عهده متكنت هذه ال�سركة 

الإيداع  �سندوق  مع  الندماج  من 

جمموعة  باإن�ساء  املغربي  والتدبري 

»اأطل�ش  ا�سم  حتت  م�سرتكة  قاب�سة 

اإدماج  عرب  وذلك  والفنادق«  لل�سياحة 

ال�سياحي.  القطاع  يف  ال�سركتني  فروع 

برادة  حممد  قال  الندماج  هذا  وحول 

اأطل�ش  جمموعة  اأ�سول  »اإن  اآنذاك: 

اندماج  من  �ستت�سكل  التي  القاب�سة 

للخطوط  التابعة  »�سوطورام«  �سركة 

امللكية املغربية مع �سركة »�سوكاتور« 

والتدبري،  الإيداع  ل�سندوق  التابعة 

�ستتكون من ت�سعة فنادق التي متلكها 

اإيوائية  بقدرة  املندجمتان  ال�سركتان 

كان  ما  اأي  �سرير،   3000 اإىل  ت�سل 

من  املائة  يف   5 ن�سبة  اآنذاك  يعادل 

يف  الفندقي  للقطاع  الإيوائية  الطاقة 

املجموعة  اأن  برادة  واأ�ساف  املغرب. 

ن�ساطات  اأي�سا  �ستدمج  التي  اجلديدة 

اجلماعية  والتغذية  الفندقي  التدبري 

�سخمة  ا�ستثمارات  اإجناز  تعتزم 

للمغرب  التو�سعية  ال�سيا�سة  ملواكبة 

يف املجال«.

مع  اأنني كنت جال�سا  يوم  ذات  واأذكر 

حول  حديث  بيننا  فدار  برادة  حممد 

الأحداث  ينتظر  »مل  اجلديد  الد�ستور 

العربي  العامل  حاليا  يعرفها  التي 

دميقراطية«،  اإ�سالحات  يف  لل�سروع 

على  ح�سوله  منذ  اختار  باأنه  مذكرا 

وو�سع  التعددية  نهج  ال�ستقالل 

انتخابات،  ونظم  برملانيا،  نظاما 

حقيقية. حملية  دميقراطية   وطور 

ويف جل�ساته مع اأ�سدقائه ومعارفه، ل 

يتوقف ال�سيد حممد برادة عن الإ�سادة 

املغرب  يعرفه  الذي  الكبري  بالتطور 

وو�سعية  الإن�سان،  حقوق  جمال  يف 

والنمو  ال�سحافة  وحرية  املراأة، 

الأخ�سر  املغرب  خمطط  عرب  البيئي 

لأن ال�سيد برادة من اأكرب ع�ساق البيئة 

واملحافظني عليها وهو جانب ل يعرفه 

اإل املقربني منه. 

اأن  جميعا  نالحظ  اأي�سا  جل�ساته  ويف 

حا�سرا  يزال  ل  القت�سادي  الهاج�ش 

حيث  برادة،  ال�سيد  نقا�سات  كل  يف 

الذي  الختيار  باأن  موؤخرا  اأمامي  ذكر 

احلر  التبادل  خالل  من  املغرب  به  قام 

العامة  التفاقية  بقواعد  والتزامه 

)الغات(،  والتـــــجارة  للتعريــــفات 

التفاقيات  على  املغرب  وتوقيــــــع 

الأخرى مع دول مثل الوليات املتحدة 

النتائج  عن  ي�سفر  مل  وتركيا  وم�سر 

اخلارجية. التجارة  جمال  يف   املرجوة 

واأ�ساف قائال يف اإحدى جل�ساته معنا: 

ن�سدر.  مما  اأكرث  مرتني  ن�ستورد  »اإننا 

وهذا العجز قائم لدينا اأي�سا يف عالقتنا 

عجز  وهو  فرن�سا،  الرئي�سي،  ب�سريكنا 

 80 تعوي�ش  كبري،  حد  واإىل  باإمكانه، 

من�سب �سغل التي يدور حولها اجلدل، 

اآلف  خلق  واأي�سا  احلفاظ  مقابل  يف 

واردات  توفرها  التي  ال�سغل  منا�سب 

وخدمات،  �سلع  من  فرن�سا  من  املغرب 

التي  الهامة  التعاون  برامج  عن  ناهيك 

مت التوقيع عليها والتي ت�ستدعي تدخل 

التكنولوجيا  ذات  الفرن�سية  ال�سناعة 

 العالية كم�سروع القطار الفائق ال�سرعة.

ولحظ ال�سيد برادة اأن املغرب يواجه 

ال�سني،  من  خا�سة  عاملية،  مناف�سة 

باإنتاجها ال�سخم ذي الكلفة املنخف�سة 

ما  وهو  املدنية،  عملتها  بقيمة  واأي�سا 

اأن�سطة  لرتاجع  مقلقا  م�سل�سال  يغذي 

الت�سنيع داخليا. ولكن اقت�ساد ال�سني 

لن  هو وكما يقول اجلميع قوة جبارة 

لذا  وجهها  يف  الوقوف  العامل  ي�ستطيع 

ي�ستح�سن التعامل معها. 

حممد  ال�سيد  مع  جل�ساتي  اإحدى  ويف 

برادة عندما كان وزيرا للمالية، �ساألته 

الذي  القت�سادي  التطور  م�ستوى  عن 

الإ�سالحات  فرتة  منذ  املغرب  حققه 

الراحل  عهد  يف  انطلقت  التي  الكربى 

العظيم احل�سن الثاين، فقال يل باحلرف: 

»يف �سنة 1983 بداأ املغرب بتنفيذ برامج 

اقت�ساده  يف  الهيكلي  الإ�سالح  وا�سعة 

مزيد  نتائجها  اأبرز  من  كان  الكلي، 

ال�سعيدين  على  املايل  ال�ستقرار  من 

قواعد  وبناء  والداخلي،  اخلارجية 

وحت�سني  الإنتاجي،  للجهاز  متينة 

وا�ستطعنا  ال�سكان.  معي�سة  م�ستـــوى 

العجز  نخف�ش  اأن  الفرتة  هذه  خالل 

من  املائة  يف   11 ن�سبة  من  املوازنة  يف 

يف   1 ن�سبة  اإىل  القومي  الناجت  اإجمايل 

يف  اجلاري  العجز  تدنى  بينما  املائة، 

يف    13 ن�سبة  من  املدفوعات  ميزان 

الت�سخم  2.5 يف املائة.  اإىل ن�سبة  املائة 

يف   50 ن�سبته  مبعدل  انخف�ش  كذلك 

املائة  يف   5 ن�سبته  ومبتو�سط  املائة 

خالل ال�سنوات املا�سية، بينما تعززت 

الأ�سول اخلارجية اإىل درجة اأنها اليوم 

ال�سادرات،  من  هائلة  ن�سبة  تغطي 

وبف�سل هذه اجلهود والنتائج امل�سجعة 

يف  الآن  املغرب  اأ�سبح  حققناها  التي 

قابليته  با�ستعادة  له  ي�سمح  و�سع 

الداخلي  ال�سعيدين  على  املالية، 

جدولة  اإعادة  ينهي  واأن  واخلارجي، 

مع  طبيعية  عالقات  وي�ستاأنف  ديونه 

دائنيه يف القطاعني الر�سمي والتجاري.

قائال  كالمه  برادة  حممد  ال�سيد  وتابع 

يل: »اليوم وبف�سل ال�سيا�سات التنموية 

التي يعرفها املغرب حتت قيادة جاللة 

تطورت  فقد  ال�ساد�ش  حممد  امللك 

ع�سرات املعطيات، حيث اخت�سر ملكنا 

الزمن  عمر  من  ال�سنني  مئات  الهمام 

وعمرانية  اقت�سادية  ثورة  حمدثا 

مرجعا  �سارت  املغرب  يف  واجتماعية 

وح�سن  احلداثية  احلكامة  يف  تاريخيا 

التدبري«.

واليوم وعلى غرار والده رجل الأعمال 

فقد اجته حممد  برادة،  الكبري احلاج 

العقار  يف  ال�ستثمار  عامل  نحو  برادة 

املعروف  العقاري  املنع�ش  غرار  على 

ال�سفريوي،  وزميله  ال�سعبي،  ميلود 

القت�سادية  النه�سة  يف  وم�ساهما 

لبلده، حيث �سرع يف ت�سييد العمارات 

الراقية ذات الطوابق العديدة وخا�سة 

للبالد،  القت�سادية  العا�سمة  قلب  يف 

يف  رائعة  عمارة  موؤخرا  �سيد  حيث 

نهاية �سارع مولي يو�سف يف املنطقة 

والتي  الثاين  احل�سن  مل�سجد  املقابلة 

وهكذا  متميزة،  عقارية  طفرة  تعرف 

من  اآخر  منعطفا  برادة  حممد  دخل 

حياته �سيفتح من خالله اأبواب ال�سغل 

يف وجه عدد كبري من الأيادي العاملة 

و�سي�ساهم يف امت�سا�ش بطالة ال�سباب 

وجوههم،  يف  الرزق  اأبواب  وفتح 

يقوم  ما  غرار  على  الفقراء  وم�ساعدة 

به ولده احلاج برادة املعروف باأعماله 

ال�سيد  اهلل  وفق  املتوا�سلة.  اخلريية 

حممد برادة.

وزير املالية حممد برادة يتجه نحو اال�ستثمار 

يف العقار واأعمال الرب واالإح�سان

رمزي صوفيا في حديث صحفي مع الوزير السابق محمد برادة

 نالحظ أن 
السياسات المالية 
واالقتصادية التي 
تعتمدها بعض 
البلدان تفتقر 

غالبا إلى الحزم 
واالتساق؛ وهي 
عادة بلدان تعاني 
من تدهور في 

عجزها الميزاني 
واستخدام غير 
مناسب لوسائل 
السياسة النقدية



من ذكرى رحيل موالي ال�صديق 

العلوي االأربعينية
ت�صاءلت مع نف�صي هل بانق�صاء اأجل ال�صاعر موالي ال�صديق 

وكيف  القري�ض؟  فن  يف  مبدعيها  من  مراك�ض  خلت  العلوي 

ميكن اأن يخلو القارئ اإىل من يحلق به اإىل اأفق املعنى واخليال 

ال�صاحر والفن الرائق والكلمة ال�صفافة، متنيت لو اأقيم ل�صاعر 

املهابة  من  اهلل  رزقه  رجل  بطلعة  ال�صامع  يذكر  حفال  مراك�ض 

روؤيته  يحدد  هو  اإال  راآه  من  كل  نف�صه  يتمالك  ال  ما  والوقار 

اإىل  املقادير مبجال�صته واالإ�صغاء  له  لو �صمحت  فيه، ويتمنى 

يف  لعلم  حامال  اإال  ال�صديق  موالي  ال�صاعر  جتد  ال  يقول..  ما 

�صيء  له  يهدى  اأن  اأوقاته  واأعز  ق�صيدة،  اأو  كتاب  اأو  جريدة 

يف  اإال  راحته  يجد  وال  واالطالع،  القراءة  ي�صتدعي  خمطوط 

ا�صتدعى االطالع  ما  توريقه وتقليب �صفحاته وترديد بع�ض 

ما  بقراءته  �صغف  لل�صاعر  كان  ما  واأكرث  ومرات...  مرات 

ت�صعبها  اختالف  على  العربية  االأدبية  املجالت  يف  ين�صر  كان 

وت�صارب فنون بحوثها، من تلك املجالت »النبوغ« وهي ملحق 

جلريدة ال�صعادة التي كانت ت�صدر باملغرب منذ الثالثينيات، 

وكذلك جملة »الر�صالة« التي كان ي�صدرها حممد ح�صن الزيات 

الذي اأفرد مقالته املن�صورة فيها يف اأربعة اأجزاء �صماها كتاب 

الر�صالة... مرة طرح املوىل ال�صديق على جمال�صيه هل منكم 

من يعرف اأو قراأ جملة النبوغ اأو راآها؟!

منها،  اأعدادا  يل  اأن  اأقول  وكدت  بالنفي،  اإال  اجلواب  يكن  فلم 

وبعد اأيام ناولته املجلة وهو جال�ض مبقهاه املف�صلة مبراك�ض 

»التجار« مل اأكن اأت�صور اأن املرحوم �صيقراأ املجلة كلها يف ثالثة 

اأيام اإال وهو يبعث اإيل بها بوا�صطة اأحد اأدباء مراك�ض �صاعرا 

وملتم�صا غريها اإن كان!! ما لفت انتباهي هو ما كنت اأالحظه 

يف جملة »النبوغ« من ت�صطري حتت بع�ض اجلمل يف مو�صوع: 

حنيني،  اأبا  حممد  لكاتبه  وق�ص�صه«  �صعره  حزم:  بن  »علي 

ومما وقع الت�صطري عليه فيما هو من�صور يف املجلة املذكورة يف 

ال�صفحة 50 حتت عنوان: »نظرة يف كتاب زاد امل�صافر وغرة 

حميا االأدب ال�صافر«، وهو تتمة اأو بقية ملا ن�صره حممد القباج 

اأ�صعار  من  نخبة  فيه  جمع  الذي  اإدري�ض  بن  �صفوان  لكاتبه 

الطوائف... ومما احتوت عليه نف�ض  املولدين من دولة ملوك 

املجلة ـ النبوغ ـ مو�صوع: »من زهور ال�صعر بالبل من مرمر« 

ل�صاعر احلمراء حممد بن اإبراهيم التي يقول فيها:

بالبل من مرمر نحتت اأال قاتل اهلل من نحتا 

                 لقد �صور ال�صحر يف ح�صنها واأثبت للفن ما اأثبتا

فراعت مناظرها يف اجلمال ومل يحكها يف اجلمال فتى 

              اإىل اأن اأتى �صبهها روعة فاأزرى بها �صبهها اإذ اأتى

للراحل موالي  ـ   النبوغ  ـ  ومن املوا�صيع املقروءة يف املجلة 

»ماآثر  عنوان:  حتت  بها  من�صور  مو�صوع  العلوي  ال�صديق 

مراك�ض واأدباءها« لالأ�صتاذ �صاعر اجلنوب اأحمد بو�صتة مبقدمة 

حديثا  بو�صتة  اأحمد  اجلنوب  �صاعر  االأ�صتاذ  األقى  اأيام  )منذ 

املراك�صية،  االإذاعة  مركز  من  واأدبائها  مراك�ض  ماآثر  عن  قيما 

حيث قوبل بكثري من احلفاوة لدى امل�صتمعني وقد حبب اإلينا 

تقدمي هذا احلديث للقراء ملا فيه من الفوائد والغرر(. 

وتتعدد قراءة ال�صاعر الراحل موالي ال�صديق بقدر ما تتعدد 

بتد�صينات  تنويها  ق�صائده  تخليد  اأو  اأحبائه  رثاء  يف  كتاباته 

امللك �صيدي حممد اخلام�ض، حيث تكتب جريدة الراأي العام 

فيها:  تقول  جمدا«  تبني  يوم  »كل  بعنوان:  لق�صيدة  مقدمة 

»كان يوم ال�صبت املا�صي )29 اأبريل( من االأيام اخلالدة التي 

عا�صتها مراك�ض خالل الرحلة امللكية لو�صع احلجر االأ�صا�صي 

ملجموعة مدار�ض )ريا�ض العرو�ض(«، فجادت قريحة ال�صاعر 

ال�صديق العلوي بق�صيدة يقول فيها: 

كل يوم تبني ل�صعبك جمدا   

ير�صل النور لل�صباب فيهدى                             

ها هنا قد ثوت مواهب اأجدا 

دى                                 ِد بذكراهم العزائم حتحُ   

رقدوا يف ظل الكرامة وانـ 

تاب بينهم م�صاب �صعب تردى                                

اإن هذا البناء وهو ل�صان    

يف لهاة الزمان زادك خلدا                                     

قد رفعت االأ�صا�ض للنه�صة الكبـرى 

   فكان الهتاف �صكرا وحمدا                                      

معقل من معاقل العلم �صيـد   

ّدا     وركن من اجلهالة هحُ

يواكب  العلوي  ال�صديق  موالي  الراحل  ال�صاعر  جند  وهكذا 

احلرف بالكتابة وتخليده بالقراءة وتذكريه بق�صيدة، عندما 

من  ق�صيدة  االأربعينية  ذكراه  يف  فين�صئ  له  �صديق  يرحل 

الذي رحل  االأمري موالي علي  فيها  بيتا يذكر  واأربعني  خم�ض 

عنه يقول فيها:

�صديق العمر ما هذا املاآل 

وكيف اأجيب اإن طرح ال�صوؤال                                                    

اأاأ�صرق بالدموع ولي�ض فيها  

حديث عن م�صابك اأو مقال                                                        

وما جتدي الدموع فتى حزينا

         يودع �صاحة �صحب وال                                                     

لقاء علمي بدون منازع، يف م�صتوى عال من اجلودة كما قيل، �صم نخبة من 

االقت�صاديني ورجال القانون واملوثقني والق�صاة، احت�صن فعالياته االأ�صبوع 

اأجانب  اإىل �صيوف  اإ�صافة  بال�صخريات،  والندوات  اال�صتقبال  مركز  املا�صي 

�صابقا(  االأعلى  )املجل�ض  النق�ض  حمكمة  مل�صاركة  بعيدة  بلدان  من  ح�صروا 

والهيئة الوطنية للتوثيق لقاءهما الذي كان مبثابة ر�صالة وا�صحة وجواب 

قوي على ال�صراعات االأخرية التي عرفتها مهنة التوثيق مع بع�ض اجلهات 

عليها  املفرو�ض  العقاري  املجال  حبي�صة  »تبقى  اأن  االأخرية  لهذه  تريد  التي 

يعتزون  الذين  القالئل  من  نخبة  قلت  جمتمعنا«،  يف  ال�صائدة  للثقافة  تبعا 

مبقد�ض االلتزام وي�صبطون على اإيقاع نوته اجتهاداتهم يف احرتا�ض تام ي�صبه 

احرتا�ض حرا�ض املعبد املقد�ض، يجمعهم االنتماء اإىل احللم القانوين اإن �صح 

التعاقدية  العالقات  »بنية  تعرفه  ما  مواكبة  يف  الرغبة  وحتدوهم  التعبري، 

من  للحد  معها  والتفاعل  تغريات«،  من  وم�صامينها  و�صوابطها 

ومعقدة  خمتلفة  تعاقدات  �صرب  عن  تتولد  التي  االأزمات 

يفر�ض  وهذا  عاجزة،  امل�صتهلكة  القوانني  اأمامها  تقف 

والدولية  الوطنية  القانونية  الن�صو�ض  خلخلة 

االأ�صتاذ  قال  كما  ومنها  املوؤ�ص�صات،  وتقوية 

يجب  التي  الق�صائية  »ال�صلطة  فار�ض  م�صطفى 

اآفاق  اآلياتها، وفتح  اأن تعمل على تطوير  عليها 

حوار داخلي وخارجي لتكون يف م�صتوى هذه 

الدينامية وهذه احلركية«.

اأحدهم:  و�صفها  كما  �صاخمة  كانت  املنا�صبة 

واملنظمني  واملتدخلني  بامل�صاركني  �صاخمة 

قال  كما  خا�صة  اأهمية  عليها  طغت  اأي�صا، 

ال�صيد عبد اهلل باها وزير الدولة، لكونها »تنظم 

ب�صراكة بني حمكمة النق�ض التي ت�صطلع بدورها 

ال�صهر  خالل  من  الق�صائي  االأمن  م�صتوى  على 

تواتره  و�صمان  الق�صائي  االجتهاد  توحيد  على 

وا�صتقراره، وبني الهيئة الوطنية للتوثيق التي جتمع 

اإىل  يتحملون  الذين  العقود  توثيق  مهنيي  من  هاما  جانبا 

املنا�صبة  قلت  التعاقدي«،  االأمن  توفري  م�صوؤولية  كبري  حد 

»التحديات  �صوؤال  تن�صيط  على  جديد  من  االنفتاح  على  �صت�صاعد 

اإىل  ترتد  اأن  تقبل  ال  التي  امل�صوؤولية  �صياق  يف  التعاقدية«  احلكامة  لتحقيق 

لوحده  ال�صلبي  يف  جدا ح�صرها  ي�صعب  برتاكمات  املثقل  املا�صي  انك�صارات 

كما يفعل البع�ض ممن يدعمون االنتقادات غري الوجيهة لفرتة كان َهّم اجلميع 

هو التاأ�صي�ض ملا بعدها.

يف البداية، تكلم رجل العبقرية االأ�صتاذ م�صطفى فار�ض الذي ال يزال يبحث 

يف جهد ويف �صمت اأي�صا عن ال�صورة املراآوية االأ�صقل و�صوحا حللم راوده 

اإدري�ض ال�صحاك الذي مل تخف االأيام  كما راود �صلفه يف هذا املجال االأ�صتاذ 

نطق  التي  اجلنبات  كل  يف  واملثبتة  واملتناثرة  املتعددة  ب�صماته  املتعاقبة 

يف  �صائدا  كان  الذي  واجلمود  والبطء  التقليد  على  ومترده  الرجل  ب�صموخ 

املجل�ض االأعلى اآنذاك، قلت حتدث االأ�صتاذ فار�ض بكالم لي�ض بعابر، الأنه يعني 

كل �صيء، وال يحتمل اإال �صيئا واحدا، كان ي�صوقه يف كل مرة كما ت�صوق ال�صماء 

املاء ليخرج به زرعا«: اإنه اال�صتغال على االأمن التعاقدي واإعطائه ما ي�صتحق 

وموؤ�ص�صات  مفاهيم  الثالثة  االألفية  يف  تواجه  التي  العدالة  »اأ�صرة  طرف  من 

قانونية وواقعية« تفر�ض بال �صك م�صوؤولية يف االجتهاد وت�صمح بخلق مناخ 

التعبري  �صح  اإن  القانونية  اال�صتعارات  حماوالت  من  متخوف  وغري  م�صتقر 

والتو�صع يف التف�صري، وما اإىل ذلك من ال�صلبيات، وذلك لتجاوز بوادر »القلق 

العقاري واالأزمة التعاقدية«.

االأخاذ  الرونق  ذات  طبعا(  )املغربية  النق�ض  حمكمة  رئي�ض  كلمات  كانت 

االطمئنان  غايتها  حقيقة  عن  وبحثا  منتظر،  لوجود  جديدة  �صياغة  حتمل 

على احلقوق و�صيانة التعاقدات من العبث، والتخفيف من االأعباء واالأوزار 

العامل  واملواطن  واملوثق  واملحامي  القا�صي  كاهل  تثقل  التي 

امل�صرتك بني الثالثة: كلمات معربة وناطقة، 

يف  لي�ض  اأحدهم،  قال  كما  جذاب  �صحر  بها 

القدرة اخلارقة على  اللغة فح�صب، ولكن يف 

تطويع املعاين الب�صيطة، وتركيبها من جديد يف 

اأن ترفع من �صبيبها  �صاأنها  �صامقة، من  قامة 

ومن�صوبها البالغي، وحتليلها بدقة متناهية 

اإىل  ال�صبيل  معها  تظل  ال  اآ�صرة،  وبعذوبة 

وكاأنها  باهتمام  ت�صغي  كانت  التي  االآذان 

ت�صتمع كما قال ب�صكار ذات مرة الأ�صوات 

مكتومة يف ال�صدور ال جتروؤ على ال�صراخ 

عاليا، احرتاما لالأجواء ال�صائدة التي كانت 

ترف�ض اأن متر الوقت تزجية ولهوا.

اللقاء  فار�ض  م�صطفى  االأ�صتاذ  اعترب  لقد 

»ف�صاء منا�صبا للحوار وفر�صة مالئمة يجب 

املختلفة«،  واحللول  الروؤى  لتبادل  ا�صتثمارها 

اال�صرتاتيجي  املخطط  اإىل  االإ�صارة  تفته  ومل 

اإطار قواعد احلكامة  الذي و�صعته حمكمة النق�ض يف 

نبيلة  وقيم  وا�صحة  واأهداف  م�صتقبلية  بروؤية  اجليدة 

ترتكز على االنفتاح والتوا�صل مع كافة الفاعلني يف �صاأن العدالة، 

التجارب  كافة  مع  للتعاون  �صراكات  وخلق  واملقاربات،  احللول  وا�صتلهام 

الدولية الرائدة« وذلك من اأجل تقوية االأمن التعاقدي، الذي يرى يف الوكيل 

العام مبحكمة النق�ض االأ�صتاذ م�صطفى مداح ا�صتمرارا لالأمن القانوين الذي 

للحفاظ  للن�صو�ض  واال�صتمرارية  الثبات  من  قدر  بتحقيق  الدولة  التزام  هو 

للجميع«،  الطماأنينة  لتوفري  وا�صت�صرافا  القانونية  الو�صعيات  كل  على 

وامتدادا لالأمن الق�صائي الذي هو »التزام ال�صلطة الق�صائية بتوحيد االجتهاد 

احلقوق  رد  يف  البت  و�صرعة  الثقة  العدالة  مرتادي  وا�صت�صعار  وتواتره، 

االأ�صتاذ  قال  كما  القانون«،  ع�صا  ل�صاقي  الالزم  الردع  وحتقيق  الأ�صحابها، 

مداح م�صطفى.

التي  العربية  ال�صعوب  هذه  اأمر  عجيب 

م�صتنقعات  يف  غارقة  بل  منغم�صة  مازالت 

التطاحن يف ما بينها، حيث تفرقت �صفوفها 

اإىل تيارات واأحزاب وتنظيمات جلها يلهث 

ويت�صارع يف الو�صول اإىل مراكز القرار، بينما 

ال�صعوب املتقدمة دميقراطيا و�صعت لنف�صها 

د�صاتري تعتمد عليها يف نظام التناوب على 

احلكم الذي يرتكز على �صناديق االقرتاع 

احلكم  دفة  يتوىل  الذي  احلزب  تفرز  التي 

التزوير  ن�صمع عن  ملدة حمدودة، حيث ال 

والطعن يف االنتخابات التي جترى يف نطاق 

نظام يلتزم اجلميع باحرتامه وتطبيقه.

واإذا كانت ال�صعوب العربية مازالت حتبو 

لها  اهلل  هياأ  وقد  الدميقراطي،  النظام  نحو 

جميع �صروط النجاح يف الرقعة اجلغرافية 

اإىل  اخلليج  من  العربي  العامل  ميتد  حيث 

املحيط، ويف وحدة اللغة والدين والعادات 

ي�صطفوا  مل  العرب  قاداتنا  فاإن  والتقاليد، 

بعد على �صعيد واحد رغم وجود منظمات 

العربية  كاجلامعة  ال�صمل  جمع  مهمتها 

ومنظمة املوؤمتر االإ�صالمي، وهما ف�صاءان مل 

يزد ن�صاطهما اإال ت�صتتا وت�صردا بني �صعوب 

وما  الغرب  نقلد  كنا  فاإذا  العربي.  العامل 

و�صل اإليه من تقدم يف احلياة اليومية وال 

ناأخذ من ح�صارته اإال الق�صور بعيدا عن اللب 

واجلوهر، فقد �صرب اهلل لنا يف نظام بع�ض 

خملوقاته اأمثاال لو تدبرنا اأ�ص�صها وطبقناها 

يف حياتنا لتجنبنا كثريا من املاآزق واملاآ�صي، 

فهذا النمل اختار حلياته نظاما جماعيا تراه 

حتت  من  يخرج  الربيع  ف�صل  حل  ما  اإذا 

ومكوناته،  جحافله  بكل  وي�صارع  االأر�ض 

رزقه  يف  للبحث  وانتظام  نظام  يف  ي�صارع 

بل  ومروؤو�ض،  رئي�ض  حتت  قوته  و�صمان 

فلول كلها منهمكة يف العمل اجلدي وامل�صتمر 

ومنظم بحكمة وبدعة، حيث ال ت�صادم بني 

القادمني من الغار، وبني املتوجهني اإليه، وهم 

حمملني مبا ا�صتطاعوا من موؤن ي�صعونها يف 

خمازن حتت االأر�ض وال يبالون بال�صنوات 

على  ي�صري  النظام  نف�ض  وجند  العجاف. 

النحل الذي اختار لنف�صه امللكية حيث ترتبع 

على عر�صه ملكة يحر�صها فيلق من النحل 

وي�صمن �صالمتها، فهي ترتاأ�ض رعيتها التي 

االأ�صجار  بني  التنقل  يف  وقتها  كل  تق�صي 

اإىل  الزهور وحتمله  لقاح  لتلتقط  والغابات 

املقر العام حيث تقيم امللكة ليحول اإىل ع�صل 

خمتلف الرائحة، وفيه �صفاء للنا�ض كما جاء 

يف االآية الكرمية.

ولنا يف حياة الطيور املهاجرة اأروع االأمثال، 

فهو يقوم يف �صكل اأ�صراب جمتمعة برحالت 

مو�صمية تعرف تواريخها، وت�صبط حمطاتها 

اآخر  يف  تنزلها  الكيلومرتات  اآالف  وتقطع 

املطاف يف بحريات تق�صي بها فرتة حمددة 

اأن  اإىل قواعدها �صاملة غامنة دون  ثم تعود 

تكون لها بو�صلة اأو مر�صد االأحوال اجلوية 

لري�صدها.

�صمك  جند  املائية  احليوانات  عامل  ويف 

ويقطع  تفريخه  موقع  اإىل  يعود  ال�صاملون 

من اأجل ذلك مئات الكيلومرتات، ويتحدى 

الذي  املنبع  اإىل  لي�صل  امل�صادة  التيارات 

لل�صلحفاة  بالن�صبة  االأمر  وكذلك  فيه،  ولد 

والتما�صيح التي حتر�ض على و�صع بي�صها 

يف نف�ض املوقع الذي راأت فيه النور.

اأما حقوق املراأة التي يتباهى بها االإن�صان 

فنجدها تتجلى يف كون الفيلة التي تعي�ض 

�صمن جماعات تختار فيلة اأنثى لت�صرف على 

قيادة املجموعة وتختار لها خريطة الطريق 

يف البحث عن املاأكل وامل�صرب، غري احلقول 

والغابات.

حر�صت على اأن اأقدم للقراء كل هذه االأمثلة 

الأ�صائل �صديقي عبد العزيز بوتفليقة، كيف 

ا�صتطاع اأن ين�صى اأو يتنا�صى مدينة وجدة 

م�صقط راأ�صه، والتي ازداد بها وترعرع وله 

فيها ذكريات ال حت�صى واأ�صدقاء مازالوا 

يذكرون ما عا�صوه معه من اأحداث ال ميكن 

لالإن�صان اأن ين�صاها مهما كانت الظروف، لذلك 

ي�صتحيل اأن تكون بع�ض احلوادث التاريخية 

قد طواها الن�صيان يف ذاكرة �صاحبنا وهو 

الذي كان يف �صباه يتميز بني اأقرانه بالفطنة 

خجوال  كان  اأنه  رغم  والنبوغ،  والذكاء 

منكم�صا على نف�صه، لي�ض له اأ�صدقاء كثري 

با�صتثناء احميدة الكرزازي الذي يظهر يف 

ال�صورة واقفا وراءه، والذي يعترب مبثابة 

الذي  لبوتفليقة  بالن�صبة  ال�صوداء  العلبة 

اأقول له: »اإن كنت نا�صي اأفكرك« كما تقول 

هدى �صلطان.

 محمد بركوش

 إدريس أبايا
 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
هل ن�صي عبد العزيز بوتفليقة اأن غدا عند اهلل امللتقى؟!

�صرعة البت يف رد احلقوق الأ�صحابها
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الرأي
 العدد: 787  اخلميس 01 ماي 2014

الحلقة الثالثة

المناسبة 
ستساعد على االنفتاح 

من جديد على تنشيط سؤال 
»التحديات لتحقيق الحكامة 

التعاقدية« في سياق المسؤولية التي 
ال تقبل أن ترتد إلى انكسارات الماضي 
المثقل بتراكمات يصعب جدا حصرها 

في السلبي لوحده كما يفعل 
البعض ممن يدعمون االنتقادات 
غير الوجيهة لفترة كان هَمّ 

الجميع هو التأسيس لما 
بعدها

يبدو في الصورة عبد العزيز بوتفليقة وهو الجالس األخير 
على الشمال إلى جانب المعلم الفرنسي

يتبع
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المنبر الحر
 العدد: 787  اخلميس 01 ماي 2014

على  االطالع  خالل  من  يالحظ 

ال�صحف الوطنية واالإعالم ب�صفة 

ظاهرة  اأن  م�صاربها  بجميع  عامة 

يف  واأ�صبحت  تفاح�صت،  االإجرام 

بع�ض االأحايني منظمة لدرجة مت 

ال�صطو على اأموال العباد بجميع 

ذهن  على  تخطر  ال  التي  الطرق 

احتجاج  وت�صاعد  ب�صيط،  رجل 

النا�ض على املخاطر التي اأ�صبحت 

اجلوانب  جميع  من  بهم  حمذقة 

اأو  باأج�صادهم  االأمر  تعلق  �صواء 

ما تعلق يف ذمتهم من اأرزاق والتي 

ب�صببها يتعي�صون)..(.

امل�صوؤولون  اإليه  تنبه  ما  وهذا 

عارمة  فو�صى  اأن  لهم  ثبت  حيث 

يف حتمل امل�صوؤوليات مما نتج عن 

الوظيفة  �صلك  من  الت�صطيب  ذلك 

العمومية على بع�ض عمداء االأمن 

مثل  اتخاذ  اأن  حني  يف  الوطني، 

هذا  من  الوقائية  االإجراءات  هذه 

امل�صكل،  حتل  لن  �صوف  ال�صنف 

من  اأنه  املعقول  من  لي�ض  الأنه 

خطرية  جتاوزات  حقه  يف  ثبت 

من  م�صوؤوليته  ممار�صة  اأثناء 

�صاأنها اأن تعر�ض حياة املواطنني 

االأمر  ي�صتلزم  ال  اأي  اخلطر،  اإىل 

من  عليه  بالت�صطيب  االكتفاء 

ذلك  العمومية؛  الوظيفة  �صلك 

كافيا  يعد  ال  الزجر  هذا  مثل  اأن 

على االنطالق الأن البع�ض �صوف 

يف�صره بكون امل�صوؤولية اأ�صبحت 

حتما  يوؤدي  وال  لالغتناء  مرتعا 

ي�صتنتج  ما  وهذا  االعتقال..  اإىل 

عنه اأن هناك خلال فظيعا يف تفعيل 

على  �صوى  وتطبيقه  القانون 

وال  قوة  ال  التي  النكرة  الفئات 

حول لها؛ واأن مثل هذا التمييز يف 

تطبيق القانون �صوف يفرز فئات 

ت�صاهم  اأن  �صاأنها  من  حمظوظة 

وغياب  االإجرام  ظاهرة  تفاقم  يف 

االأمن االجتماعي)..(.

ولعل التجاوزات التي تطالعنا بها 

ال�صحف يوميا التي يرتكبها بع�ض 

امل�صوؤولني، والتي تظل بدون تتبع 

املجرمني  حتر�ض  اأن  �صاأنها  من 

االحتيالية  الو�صائل  يف  التفنن  يف 

حق.  موجب  بدون  لالغتناء 

اأ�صبحت  الر�صوة  اآفة  اأن  ال�صيما 

عملة جارية مت�صي باأربعة اأرجل 

ال اأحد ي�صتطيع اأن يكبحها، ما دام 

اأن  هو  اأ�صبح  اجلميع  �صعار  اأن 

ممنوع حمبوب)..(.

الالعب  موهبة  كانت  فاإذا 

الكلمة يف قدمه،  املحرتف مبعنى 

املقتدر  الفكاهي  الفنان  وموهبة 

حنان  والفكاهية  واجلم،  كالفد، 

بذهن  عالقة  تظل  الفا�صلي.. 

االجتهاد  ب�صبب  فذلك  املتفرج 

الإر�صاء  يبذلونه  الذي  اجلاد 

موهبة  اأن  حني  يف  املتلقي، 

ال�صارقني يف هذا البلد للمال العام 

على  الغيور  املواطن  فعال  توؤرق 

االأو�صاع  اإليه  اآلت  ما  اإىل  وطنه، 

االأمنية يف حا�صرنا هذا)..( وهذا 

تدخل  بال�صرورة  ي�صتلزم  ما 

التي  ال�صرقات  الإدماج  امل�صرع 

ب�صكل  مت�ض  اأو  العام  املال  مت�ض 

االأمن االجتماعي يف خانة  مبا�صر 

اخليانة العظمى للوطن.

يطال  اجلزاء  اإيقاع  ظل  اإذا  واأما 

الكبار  دون  ال�صغار  الل�صو�ض 

ب�صكل  الو�صعية  يوؤزم  �صوف 

الالزم  من  واأ�صبح  خميف، 

من  االإفالت   ل�صيا�صة  حدا  جعل 

العقاب ومواكبة كل اإجراء اإداري 

الوظيفة  �صلك  من  بالت�صطيب 

العمومية باملتابعة الق�صائية التي 

وحركية  دينامية  تخلق  �صوف 

يعلم  حتى  املحاكم،  دهاليز  يف 

اجلميع اأن دار لقمان تغريت واأن 

�صعار ربط امل�صوؤولية باملحا�صبة 

اأ�صبح واقعا ال مفر منه، وحتى ال 

نظل حبي�صي قول ال�صاعر:

ال�صتنارت                        تنفخ  النار  يف  ولو 

ولكن اأنت تنفخ يف الرماد      

حيا                           ناديت  ولو  اأ�صمعت  لقد 

ولكن ال حياة ملن تنادي       

عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

اإىل متى �ستظل �سيا�سة الإفالت من العقاب قائمة؟

نحن �سكان القرى والبوادي 

يف االآونة االأخرية، كرث احلديث عن العامل اأو الو�صط القروي، يف ال�صحف 

واملجالت، عرب و�صائل االإعالم املكتوبة امل�صموعة واملرئية، وحتى حتت 

التي  اإال ويخطر ببالهم عدد كبري من امل�صاكل  قبة الربملان.وكلما ذكروه 

نعانيها نحن �صكان البوادي.  

ففي االأرياف، تغيب املن�صاآت الرئي�صية كاملاء ال�صالح لل�صرب والكهرباء، 

للمر�صى،  وامل�صتو�صفات  املدر�صية،  واملطاعم  للتالميذ،  واالإعداديات 

وفر�ض ال�صغل لل�صباب العاطل املحروم من التعليم والتكوين، والطرق)..( 

نعي�ض و�صط االأو�صاخ والنفايات واحل�صرات �صيفا، ويف عزلة كبرية وبرد 

قار�ض ب�صبب العوا�صف وت�صاقط الثلوج �صتاء.. �صور حمزنة وواقع مر 

لو�صط ت�صكنه عائالت فقرية مهم�صة. 

عن  بحثا  الكبرية  املدن  اإىل  ال�صرية  الهجرة  اأحالم  يعي�ض  عاطل  �صبابنا 

للت�صول والكحول واملخدرات ويتحولون  اأغلبهم  لقمة العي�ض، فيتعاطى 

اإىل جمرمني وقطاع طرق، يزرعون اخلوف يف البالد والرعب و�صط البالد، 

وم�صريهم ال�صجن يف اآخر املطاف.

اأب�صط احلقوق:  االأغنام واالأبقار، حمرومون من  اأميون، يرعون  اأطفالنا 

التعليم والرتفيه والريا�صة والعي�ض الكرمي كباقي اأطفال العامل، وفتياتنا 

ي�صتغلن خادمات يف البيوت عند �صكان املدن، ومعر�صات للتحر�ض اجلن�صي، 

وللعنف، ولال�صتغالل اأو للحوادث.

اأما ن�صاوؤنا فيع�صن يف و�صعية ال يح�صدن عليها، فهن اأكرث عر�صة للتهمي�ض 

االجتماعي، والفقر واالأمية، واالإق�صاء واحلرمان، يع�صن يف عزلة قا�صية 

ال  �صيء:  اأي  لديهن  ولي�ض  �صيء  كل  من  حمرومات  �صعبة،  وظروف 

جتهيزات اأ�صا�صية وال دور الوالدة، وحقوقهن مه�صومة، ومعاناة يومية، 

يف حني تتمتع مثيالتهن بجميع حقوقهن.

فعلى امل�صوؤولني واأ�صحاب القرار، االهتمام بالو�صط القروي و�صكانه.

نجيبة بزاد بناني )الرباط(

اإىل املدير العام 
لربيد املغرب

با�صم اجلمعيات املدنية ب�صيدي يو�صف بن علي مراك�ض 

بامل�صلى  املغرب  بريد  مركز  فتح  باإعادة  نداءنا  جندد 

اإغالقه  بعد  مراك�ض  علي  بن  يو�صف  �صيدي  مقاطعة 

كانوا  التي  اخلدمات  من  املواطنني  وحرمان  مدة،  منذ 

ي�صتفيدون منها، ومعاناتهم اليوم حني جلوئهم اإىل مركز 

�صغطا  يعرف  الذي  ال�صهداء  بحي  الوحيد  املغرب  بريد 

مبراك�ض  اجلهوي  املدير  را�صلنا  اأن  �صبق  وقد  مهوال، 

مل  االأ�صف  كامل  مع  لكن  امل�صكل،  هذا  دار�صة  اأجل  من 

العام  املدير  مع  الكرة  واأعدنا  ذلك،  عن  اإجابة  نتلق 

مل  ال�صطور  هذه  كتابة  وحلد  بتاريخ 2014/03/19 

على  العام  املدير  نحيل  لذلك  اهتمام،  اأدنى  اأحد  يعرنا 

اإلزام االإدارات العمومية  املن�صور رقم 2003/2 يف �صاأن 

وامل�صالح  العمومية  واملوؤ�ص�صات  املحلية  واجلماعات 

التي عهد اإليها بت�صيري مرفق عام للحد من البريوقراطية.

ولالإ�صارة، فاإن مقاطعة �صيدي يو�صف بن علي ت�صم كثافة 

انخراط  �صياق  ويف  ن�صمة  األف،   120 جتاوزت  �صكانية 

وتقريب  وال�صفافية  للحكامة  العامة  املبادئ  يف  اجلميع 

االإدارة من املواطن، كنا نراهن على اإحداث مراكز بريدية 

بنا  فاإذا  ال�صاكنة  ومتطلبات  حلاجيات  ت�صتجيب  اأخرى 

نتفاجاأ بتقلي�ض العدد اإىل مركز بريدي واحد. 

خليفة الشحيمي

ال�سنـــاع   الغاربـــة 
ومواعيد  عرقوب

 قبل كل �صيء، من  هو ُعرقوب؟ عرقوب )ب�صم العني 
االإخالف  املثل يف  به  الراء( هو رجل ي�صرب  و�صكون 

ما  ينفذ  ال  اأنه  مبعنى  اأخلف،  عاهد  اإذا  فكان  بالوعد، 

وعد به، وهذا �صيء مذموم �صرعا حتى اإنه �صلى اهلل 

اأقول:  ويخلف،  يعد  الذي  االإن�صان  جعل  و�صلم  عليه 

جعله من املنافقني يف حديث م�صهور ك�صم�ض على علم 

وعد  واإذا  كذب،  حدث  اإذا  ثالث:  املنافق  »اآية  وهو: 

اأخلف، واإذا اأوؤمتن خان«.

وال�صاهد عندنا يف قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: اإذا وعد 

اأخلف.

�صقت هذا املو�صوع احل�صا�ض الذي ا�صتهر به ال�صناع 

املغاربة، فمتى ق�صدت �صانعا منهم: خياطا اأو حدادا 

اأو جنارا اأو كهربائيا اأو بناء اأو اأو.. الإ�صالح �صيء اأو 

�صنع �صيء، فتجد هذا ال�صانع يعطيك موعدا باليوم 

وياأتي  عندك،  �صاآتي  انتظرين  لك:  ويقول  وال�صاعة 

النهار وال�صاعة فال �صانع طرق بابا وال اعتذارا هاتفيا، 

وهذا عمل من �صاأنه فقد ثقة املواطنني، و�صياع وقتهم 

وا�صتهتار باملواطن.

مر  واقع  هو  واإمنا  ال�صناع  على  حتامال  هذا  اأقول  ال 

وم�صاهد يكتوي بناره كل املواطنني يف بالدنا املغرب.

الإ�صالح  احلدادين  من  اأربعة  ق�صدت  اأ�صبوع  فخالل 

نافذة وكلهم اأخلفوا.

الوفاء  على  حتث  التي  باالآيات  مليء  الكرمي  والقراآن 

بالعهد، فهل من م�صتجيب؟

منظومته  يف  عا�صر  بن  الواحد  عبد  �صيدي  يقول 

الفقهية:

وطاعة اجلوارح اجلميع    

قوال وفعال هو االإ�صالم الرفيع   

مالكي علوي موالي الصادق )سال(

مالكم كيف تحكمون وأنتم عاجزون؟
مالكم كيف تحكمون وأنتم ال تتحركون؟

مالكم كيف تحكمون وأنتم فوق بطارية جالسون؟
مالكم كيف تحكمون وعن الكالم مخرسون؟

مالكم كيف تحكمون وللبصر والبصيرة فاقدون؟
مالكم كيف تحكمون وعن المسؤولية كارهون؟

مالكم كيف تحكمون وعن جماهير الشعب معرضون؟
مالكم كيف تحكمون صم بكم عمي فهم ال يبصرون؟

مالكم كيف تحكمون أفال ال تفقهون وتتدبرون؟
مالكم كيف تحكمون وبنهجكم يسخرون ويستهزؤون؟.

مالكم كيف تحكمون وفي أي اجتماع ستحضرون؟
مالكم كيف تحكمون وفي أي طائرة تركبون وتحلقون؟

مالكم كيف تحكمون والوفود عليكم يتقاطرون؟
مالكم كيف تحكمون وفي كل زاوية يقبع الغاضبون؟

مالكم كيف تحكمون ومن حولكم البائسون واليائسون؟
مالكم كيف تحكمون وضد التيار تسيرون وتسبحون؟

مالكم كيف تحكمون وبثقل األمانة ال تشعرون؟
مالكم كيف تحكمون وبطانة السوء بكم محيطون؟

مالكم كيف تحكمون والمقهورين يتألمون ويبكون؟
مالكم كيف تحكمون وعن تردي األوضاع أنتم غافلون؟

مالكم كيف تحكمون وأنتم بالجار ال تقتدون؟
مالكم كيف تحكمون وغدا عند اهلل ستحاسبون؟

مالكم كيف تحكمون ويوم الحشر لن ترحمون؟
مالكم كيف تحكمون وإنا هلل وإنا إليه راجعون؟

عبد الواحد بنمسعود

مالكم.. كيف 
تحكمون؟
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لي�س دفاعا عن بن كريان .. لكن دفاعا عن هذا الوطن
مهددا  الوطن  يكون  عندما 

كانت  كيفما  اخلالفات  فجميع 

مكانا  لترتك  الوراء  اإىل  ترتاجع 

مكان  يبقى  فال  العامة،  للم�صلحة 

لالإيديولوجية وال مكان للم�صلحة 

مكان  وال  ال�صيقة،  احلزبية 

ال  اآنذاك  غريها،  وال  لل�صعبوية 

الوطن.  �صوت  على  يعلو  �صوت 

فاإذا  الكل  هو  االأخري  هذا  الأن 

لالأحزاب  مكان  فال  البع�ض،  ذهب 

املدين  وللمجتمع  وللوزارات 

وغريه يف ظل وطن يتخبط يف وحل 

الداخلية  وال�صراعات  الفو�صى 

وغري  والعرقية  واخلارجية 

جمتمع  يف  خ�صو�صـــا  العرقيــة، 

كانت  واإن  قبلية  مازالت  تركيبته 

اأ�صوة  ولنا  املحللني  بع�ض  تخدع 

التي  املجاورة  البلدان  بع�ض  يف 

تنحيتها  رغم  اأو�صاعها  ت�صتقر  مل 

ال  فاخلطر  امل�صتبدين،  حلكامها 

يكمن فقط يف احلاكم امل�صتبد بقدر 

مازالت  جمتمع  يف  اأي�صا  يكمن  ما 

اأر�صيته ه�صة، يكفي اأن تهب عليها 

جميع  على  لتعري  خفيفة  ريح 

م�صاوئه.

اإال  يعرفها  ال  كربى  نعمة  االأمن 

يف  جرياننا  جند  لذلك  فقدها،  من 

القا�صية  اأو�صاعهم  رغم  اجلزائر 

نعمة  يقدرون  حكامهم،  وا�صتبداد 

بها،  الت�صحية  يريدون  وال  االأمن 

ينفع  فماذا  الالاأمن،  جربوا  الأنهم 

دولة  ظل  يف  االأعداء  من  التخل�ض 

وتتجاذبها  »ال�صيبة«  تنــــــــخرها 

و�صوب،  حدب  كل  من  االأهواء 

يقدرها  ال  النعمة  هذه  ولالأ�صف 

البع�ض عندنا اأو يحاولون جتاهلها 

اإال  اآنية ال تعود  اأجل م�صلحة  من 

على �صاحبها مب�صلحة معجلة يف 

طيها نقمة موؤجلة.

لي�ض دفاعا عن بن كريان يا �صادة 

ولكن حبا يف هذا الوطن، وحر�صا 

على اأمنه، فنب كريان مثله مثل باقي 

من �صبقوه، �صتمر اأيامه، ولن يخلد 

والدميقراطية  احلكومة،  هذه  يف 

ويتباكى  بها اجلميع  يت�صدق  التي 

�صق  يف  تعني  البع�ض  عليها 

كان  فاإذا  ال�صلطة،  تداول  منها 

احلكومة  راأ�ض  على  االإ�صالميون 

يف  كذلك  يكونوا  لن  فرمبا  حاليا 

ت�صرفات  لكن  القادمة،  احلكومة 

�صتجعل  احلزبيني  القادة  بع�ض 

حكومة  عمر  يطيلون  املغاربة 

الرعناء،  بت�صرفاتهم   االإ�صالميني 

مع  اختلفنا  اأو  اتفقنا  �صواء  لكن 

جاء  فهو  والتنمية  العدالة  حزب 

يف فرتة تاريخية معينة حملته اإىل 

هذا  حلما،  له  بالن�صبة  كان  مكان 

احلزب مل ياأت على ظهر ذبابة ومل 

يكن يعمل يف اخلفاء ومل يكن له اأي 

الوطنية،  للثوابت  معاك�ض  موقف 

ومل يثبت اأن تاآمر على اأمن الدولة 

ومل ومل..، فهو حزب دخل اللعبة 

مع  ولعبها  بابها  من  ال�صيا�صية 

يف  اللعبة  يف  وفاز  االأحزاب  باقي 

مازال  املغرب  احلالية.  املرحلة 

االأمن  بنعمة  ينعم  اللحظة  لهذه 

االأخرى  االأمور  وكل  واال�صتقرار، 

تاأتي يف ظل هذا االأمن، فال �صغل مع 

الالاأمن وال  الالاأمن وال حقوق مع 

�صحة  وال  الالاأمن  مع  دميقراطية 

الالاأمن  مع  عدالة  وال  الالاأمن  مع 

نقابات  الالاأمن، وال  تعليم مع  وال 

للمراأة مع  الالاأمن، وال حقوق  مع 

مع  �صيا�صية  اأحزاب  وال  الالاأمن، 

الالاأمن. 

الـــ�صيا�صيني  بع�ض  ولالأ�صـــــــــف، 

لكنهم  املعطى  هذا  يعرفون 

ال  نحن  الوطن،  مب�صري  يقامرون 

احلكومة،  تعار�صوا  ال  لهم  نقول 

بل بالعك�ض هذا هو املطلوب منهم، 

ال�صحيح  باملفهوم  عار�صوا  لكن 

الكالم  من  دعونا  الكلمة،  لهذه 

الفارغة،  املعار�صة  ومن  الفارغ 

وال تختبئوا وراء مطالب املعطلني 

معركة  لربح  الن�صاء  ومطالب 

الدميقراطية يف هذا البلد. فمعركة 

اجلاد  بالكالم  تربح  الدميقراطية 

وال�صخ�صيات  الهادفة  وبالربامج 

ال�صعب،  يحرتمها  التي  الوازنة 

الوجوه  نف�ض  من  مل  االأخري  فهذا 

ومن نف�ض الكالم ومن نف�ض احليل، 

كانت  اال�صتقالل  منذ  واملغرب 

تديره هذه االأحزاب التي مل ت�صنع 

�صوى  جميئها  منذ  للمغاربة  �صيئا 

ووظف  الرثوات  راكم  بع�صها  اأن 

عهدها  ويف  واالأقارب،  االأحباب 

نهبت ال�صناديق، واغتنى البع�ض 

حتى  ولي�ض  بتاجر  لي�ض  اأنه  رغم 

تلك  كل  له  اأين  من  اإذن  مبوظف، 

املمتلكات؟

اإىل  امل�صريات  تنزل  مرة  كل  يف 

ال�صارع تطالب بن كريان بالرحيل، 

ي�صتمد  الأنه  يرحل  مل  كريان  وبن 

قوته من معار�صة �صعيفة مق�صمة 

وراأ�ض مالها ال�صعبي يف احل�صي�ض، 

وال�صعب رغم م�صاوئ حكومة بن 

كريان لي�ض اأمامه حل، ل�صان حاله 

العمى«  وال  لعما�ض  »اللهم  يقول: 

فكرثة امل�صريات لن تزيح بن كريان 

املهرجانات  وكرثة  مكانه،  من 

كريان  بن  تزيح  لن  والتهريجات 

بن كريان  مكانه، ولي�ض و�صم  من 

�صيجعل  من  هو  بـ»التخواجنيت« 

باأحزاب  لكن  يرحل..  كريان  بن 

ذمتها  اأحزاب  املواطنني،  حترتم 

نظيفة، وذمة م�صوؤوليها نظيفة.

فكلنا م�صوؤولون عن حت�صني و�صعية 

هذا البلد، وكلنا م�صوؤولون عن اأمن 

هذا البلد، ال م�صكل للمغاربة اإذا مل 

يكن بن كريان رئي�صا للحكومة، لكن 

امل�صكل يف انعدام االأمن، واملقامرة 

مب�صري الوطن، يف ظل دعوات هنا 

وحماولة  التفرقة  تغذي  وهناك 

النيل من وحدة هذا الوطن.  

يونس كحال 

ال لل�سيبـــــــــــة 

املغربية  املدن  اأغلب  يف  �صغرية  بجولة 

اأ�صبح  املغرب  باأن  اإن�صان  الأي  �صيتاأكد 

جتلياتها.  اأو�صح  يف  الفو�صى  يعي�ض 

فاملواطنون بات اأمنهم من ذكريات املا�صي 

وال�صب  والنهب  لل�صلب  يتعر�صون  حيث 

وال�صتم، وتتلقى اآذانهم من الكالم ال�صاقط 

ما ال تتحمله، وكل ذلك ليال ونهارا وجهارا، 

دون اأن يكون هنالك رادع الأولئك الذين ال 

حياة  �صفو  يعكروا  حتى  حياة  لهم  حتلو 

اأعينها  اأغم�صت  ال�صلطات  والأن  االآخرين. 

طغيانهم،  يف  زادوا  املتهورين  فاإن  كثريا 

االأحجام  املختلفة  ال�صيوف  بداأت  وهكذا 

هي  الوحيدة  ونيتهم  اأياديهم  اإىل  ت�صل 

ترويع ال�صعب. 

هذا  وقف  على  قادر  املغربي  االأمن  اإن 

الت�صيب وال�صرب بقوة على كل من �صولت 

االعتداء  اأو  التحر�ض  اأو  اإزعاج  نف�صه  له 

ت�صافر  ينبغي  لذلك  املواطنني،  على 

القيام  على  االأمن  مل�صاعدة  اجلميع  جهود 

هذه  واإيقاف  وجه،  اأح�صن  على  بواجبهم 

العزيز. مغربنا  ت�صرف  ال  التي   ال�صيبة 

عتيق التوفيق )صفرو(

والتفتي�ض  ال�صارمة،  املراقبة  وراقني  اأعجبني 

الدقيق الذي جلاأت اإليه ال�صرطة والدرك املغربيان، 

املخدرات  مهربي  على  اجلمارك  رجال  وكذا 

ليمالأوها  االأر�ض  يف  املنت�صرين  وبائعيها  ومروجيها 

وظهرت  جمتمعنا،  يف  اأثره  بان  مما  واإف�صادا،  عبثا 

عوامل االحتياط واخلوف لدى املهربني.

وذلك ما يدعونا اإىل اإعالن راأي االإ�صالم يف هذا الداء 

اخلبيث الذي يعبث بعقول اأبنائنا، ويف�صد اأخالقهم 

�صاملة  االإ�صالمية  ال�صريعة  جاءت  فقد  و�صريتهم، 

حر�صت  ولذلك  ومكان،  زمان  كل  يف  احلياة  ملطالب 

العليا  املنزلة  اإىل  به  وال�صمو  املجتمع،  تطهري  على 

اأجل  من  وتف�صيال،  تكرميا  للنا�ض  اهلل  اأرادها  التي 

ذلك حرم الدين كل ما يحط باملجتمع، ويناله ب�صوء، 

وكان من القواعد ال�صرعية رعاية الكليات اخلم�ض: 

واملال،  والن�صل،  والعقل،  والنف�ض،  الدين،  حفظ 

االإمام  اأكد  كما  واال�صتقرار  امل�صلحة  مناط  وجعلها 

اأن يحفظ عليهم دينهم ونف�صهم  الغزايل بقوله: وهو 

وعقلهم ون�صلهم ومالهم، فكل ما يت�صمن حفظها واقع 

يف رتبة ال�صرورات وال تتحقق اإال باأمور:

�صليما. املجتمع  يف  ع�صو  كل  يكون  اأن   -  1
- واأن يجتنب كل ع�صو ما ي�صر باجل�صم والعقل   2

وال�صحة.

3 - كل اآفة اأو مر�ض ي�صيب الع�صو يكون �صرا عليه 
وعلى املجتمع يف اآن واحد.

العقل،  اآفة حتجب  وملا كانت امل�صكرات واملخدرات 

وقيدا  واالأع�صاب،  اجل�صم  وتهد  بال�صحة  وت�صر 

يجعل االإن�صان ذليال، فقد حرمها اهلل وجعلها خبائث، 

و�صدد العقاب على متناولها ومروجها واملتاجر فيها، 

بقوله  للمجتمع  و�صيانة  للعقول،  �صيانة  و�صانعها 

اإن  واأح�صنوا  التهلكة  اإىل  باأيديكم  تلقوا  »وال  تعاىل: 

الكرمي  الر�صول  اأكده  ما  وهو  املح�صنني«،  يحب  اهلل 

م�صكر  كل  عن  ال�صالم  عليه  اهلل  ر�صول  »نهى  بقوله: 

ومفرت«.

يثبت  ما  هي  �صرعا  تعاطيها  املمنوع  واملخدرات 

كاحل�صي�ض،  مل�صتعملها  تخديرها  اأو  م�صرتها 

تعدت  التي  االأنواع  من  وغريها  والقات  واالأفيون، 

األفا و�صتمائة نوع �صواء منها الطبيعي اأو امل�صنع.

اخلمر،  �صاأن  �صاأنها  حراما  املخدرات  كانت  ولهذا 

اأخبث  هي  بل   - ب�صرب   - ويعزر  �صاحبها  يجلد 

حتى  والعقل  املزاج  تف�صد  الأنها  واأ�صر،  اخلمر  من 

االإجماع  ثبت  ولذلك  بليدا.  خامال  متناولها  ي�صري 

على حترميها ملا توؤدي اإليه من ف�صاد خلقي، و�صعف 

جن�صي.

االأفراد  بني  حماربتها  على  التعاون  ينبغي  لذلك 

واأن  خا�صة  انت�صارها،  ومقاومة  واجلماعات، 

االإدمان عليها يوؤدي اإىل الت�صمم واالنتحار والبطالة، 

حذر  ما  وهو  باملجتمع.  امل�صرة  اجلرائم  وخمتلف 

االإ�صالم النا�ض منه، وهو ما دفع امل�صرع اإىل الت�صدد 

يف اإقامة احلد والتعزير على متناولها واملتجر فيها، 

ومهربها وناقلها.

يف  �صائبة  ناجحة  االأمم  بع�ض  جتارب  كانت  وقد 

لها  جزاء  االإعدام  عقوبة  جعلت  حيث  املجال،  هذا 

كال�صني مثال، مما دفع اإىل الق�صاء  على هاته اجلرمية 

النكراء.

ولنا يف العقاب االإ�صالمي خري دواء وعالج ملحاربة 

هذا الداء وخا�صة بالو�صائل التالية:

- تقوية االإميان يف النفو�ض بقيم االإ�صالم وتعاليمه.

- تبيني احلالل واحلرام وحدودهما ل�صبابنا.

- الت�صدد يف منع دخول املخدرات وترويجها وتقوية 

املراقبة.

- التنبيه اإىل م�صارها مبختلف الو�صائل.

- تطبيق العقوبة على اأ�صحابها.

واأعظمها  كثرية،  واأ�صرارها  املخدرات  اأخطار  اإن 

اإىل  وطاقاتها  وعقولها  االأمة  �صباب  �صحة  تعري�ض 

وباهلل  حراما.  ككثريها  قليلها  كان  ولذلك  ال�صياع، 

التوفيق.

الخطوات القادمة

● د. يوسف الكتاني

االإ�سالم واملخدرات

»المسخوط«
حمال وا�ض ر�صعتي من البزولة

ما ح�صيتي بوحم وال حمل

وال حمالة يف العنق مغلولة

ما هزيتي ما حطتي ثقل

هزيتك يف كر�صي ت�صع اأ�صهر مكمولة

ربيتك �صبي حتى رجعتي طفل

ما حاليل نعا�ض ما فرحت بقيلولة

حتى رجعتي �صاب وليتي راجل

دعوة الوالدين عند اهلل مقبولة

ليد اللي هزيتي علي غدا ت�صل

ما راعيتي لكرب واأيام طفولة

كنت عليك وال �صاعة نغفل

كربتي ورجعتيني مذلولة

مرة تعنفني مرة تركل

مرة ترجعني حمقة مهبولة

مرة ت�صبني وعلي تدفل

دعيتك للخالق من احلبة �صبولة

هو ي�صوف يل معاك احلل

�صري باب اجلنة يف وجهك مقفولة

وجهنم ليك ما عندها قفل

طاعة الوالدين عند اهلل مكفولة

دابا تزول ال�صولة وتهزل

وخا تطوف بي على ظهرك حممولة

حتى يحكم بيناتنا ربي ويعدل

مصطفى بصير )فاس(
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النعم  من  الأمن  نعمة  تعترب 

التي حبا اهلل به الإن�سان والتي 

بدونها،  حياته  ت�ستقيم  ال 

وال  له  يتاأتى  ال  فاالإن�سان 

يف  يعي�ش  �أن  حال  باأي  ميكنه 

جو خال من �الأمن على حياته 

وماله وعر�سه، فاالأمن من �أوىل 

�سرور�ت �حلياة.

�ملو�طنون  ��ستب�سر  وقــــد 

و�لقرى  �ملدن  خري� يف خمتلف 

بتحرك  �سمعو�  ملا  و�لبو�دي 

�الأمن  با�ستتباب  �ملعنيـــــني 

وتوفريه و�سيانته من د�خلية 

�لتدخل  و�سرطة ودرك وقو�ت 

�مل�ساعدة،  و�لقو�ت  �ل�سريع 

وتنظيمهم حمالت �إعادة �الأمن 

ومن  �لقانون،  �حرت�م  وفر�ش 

�أيدي  على  ب�سدة  �ل�سرب  مت 

و�ملخلني  باالأمن  �لعابثني 

باال�ســـــتقر�ر و�ملهـــــــــــــددين 

�لبالد  �أمن  لزعزعة  و�ل�ساعني 

�ملو�طنني،  و�أمن  �لد�خلي 

قد  �حلمالت  هذه  كانت  و�إن 

حتى  �ل�سيء  بعـــــ�ش  تاأخرت 

�لع�سابات  من  �لعديد  تكونت 

خطرها  و��ستفحل  �الإجر�مية 

�أجهزة  �أن  جمرموها  وظن 

�الأمن �ملخـــــــــــــتلفة �أ�سبحت 

عاجزة عن �لت�سدي لهم و�حلد 

�الإجر�مية  �أعمالهم  مفعول  من 

و�لوقوف يف وجوههم و�لتغلب 

�الإرهابية  ممار�ساتهم  على 

وترويعهم للمو�طنني باالعتد�ء 

�أمو�لهم  على  و�ال�ستيالء 

ويالحظ  ممتلكاتهم،  وتخريب 

حماكمات  يتابعون  �لذين  كل 

)�الأحكام(  �أن  �ملجرمني  هوؤالء 

�لتي ت�سدر يف حقهم �إن مل تكن 

فعالة، فهي على �الأقل ال تت�سم 

�ملطلوبني،  و�حلزم  بال�سدة 

وبالتايل ال تكون ر�دعة لهم، �إذ 

كيف يعقل �أن يعتقل متهم يحمل 

عن  عبارة  هو  �أبي�َش  �سالحا 

�لطريق  بو��سطته  يقطع  �سيف 

وي�سلب �ملارة ما بحوزتهم من 

وحلي،  نقالة،  وهو�تف  نقود، 

�أو  �أ�سهر  ب�ستة  عليه  ويحكم 

عمري  ال  وهي  �سجنا،  �سنة 

مع  تتالءم  ال  خمففة  )عقوبة( 

بقدر  �رتكبها  �لتي  �جلناية 

خمالفة،  �أو  جنحة  تخ�ش  ما 

وعند �إدخاله �إىل �ل�سجن يجده 

به  م�سنف  فندق  عن  عبارة 

وو�سائل  �ل�سروريات،  كل 

و�لرتفيه،  و�لت�سلية،  �لر�حة، 

بع�ش  حتى  هناك  يجد  قد  بل 

�لكماليات، �الأمر �لذي ال يردعه 

�أو ي�سلحه ويحد من �إجر�مه، 

بل قد ي�سجعه على �لعودة �إىل 

حدة  �أكرث  وبطريقة  �جلرمية، 

وبكل  �أنه  عن  ناهيك  وعنفا، 

بالعفو  بتمتيعه  يطالب  وقاحة 

�الإن�سان،  بحقوق  ي�سمى  وما 

وهي �حلقوق �لتي تخلى عنها 

�إر�دته نتيجة �عتد�ئه  مبح�ش 

على حقوق �الآخرين وخروجه 

عن �لقانون.

محمد نرجيس )الدار البيضاء(

امل�ؤمــن يختبــر يف اإميـانه نعمة الأمن و�ضرورة املحافظة عليها

بالفـــــنت وال�ضدائـــد

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

قال �هلل تعاىل: »ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم �أمل �أح�سب �لنا�ش �أن يرتكو� �أن 

يقولو� �آمنا وهم يفتنون، ولقد فتنا �لذين من قبلهم فليعلمن �هلل �لذين �سدقو� 

وليعلمن �لكاذبني » هذه �الآية �لكرمية بعد �أمل �لتي هي فاحتة من فو�حت 

�ل�سور ال يعلم مر�دها �إال �هلل، �بتد�أت باال�ستفهام و�ال�ستفهام هنا ي�سح �أن 

يكون للتقرير، فيكون �ملعنى يجب على �لنا�ش �أن يعرتفو� باأنهم ال يرتكون 

و�ختبار  بالء  د�ر  فاإنها  �لدنيا  حال  وهذ�  ويبتلون،  ميتحنون  بل  �سدى، 

و�متحان، و�سح �أن يكون للتوبيخ، فيكون �ملعنى ال يليق منهم هذ� �حل�سبان 

�أي �لظن و�العتقاد و�لتخمني، بل �لو�جب عليهم �أن يوؤمنو� ويعرفو� �أنهم 

ال يرتكون.

وي�سح �أن يكون ��ستفهام �إنكار، ومعناه �أن �هلل �سبحانه وتعاىل ال بد �أن يبتلي 

عباده �ملوؤمنني بح�سب ما عندهم من �الأعمال كما جاء يف �حلديث �ل�سحيح: 

»�أ�سد �لنا�ش بالء �الأنبياء ثم �ل�ساحلون ثم �الأمثل، يبتلى �لرجل على ح�سب 

جاهدو�  �لذين  �هلل  يعلم  وملا  ترتكو�  �أن  ح�سبتم  �أم  تعاىل:  كقوله  دينه«: 

منكم ومل يتخذو� من دون �هلل وال ر�سوله وال �ملوؤمنني وليجة و�هلل خبري 

مبا تعملون«، )�سورة بر�ءة، �الآية: 16(، وكقوله تعاىل :« �أم ح�سبتم �أن 

تدخلو� �جلنة وملا ياأتكم مثل �لذين خلو� من قبلكم م�ستهم �لباأ�ساء و�ل�سر�ء 

وزلزلو� حتى يقول �لر�سول و�لذين �آمنو� معه متى ن�سر �هلل �أال �إن ن�سر �هلل 

قريب«، )�سورة �لبقرة �الآية: 214(. 

و�ملعنى �جلامع لهذه �الآية: �أح�سب �لنا�ش �أن يرتكو� من غري �فتتان وذلك 

بال�سهادتني  �لنطق  بعد  �فتتانهم  من  بد  ال  بل  بال�سهادتني؟  نطقهم  مبجرد 

ليتميزو� بذلك، البد �أن يتحملو� �مل�ساق و�أنو�ع �مل�سائب يف �الأنف�ش و�الأمو�ل 

و�الأبد�ن مع بقاء ثباتهم على �الإميان.

�أبي  بن  يا�سر، وعيا�ش  بن  �لكرمية يف جماعة وهم: عمار  �الآية  نزلت  وقد 

طرف  من  يعذبون  وكانو�  ه�سام،  بن  و�سلمة  �لوليد،  بن  و�لوليد  ربيعة، 

�مل�سركني مبكة، ومع ذلك �سربو� ومت�سكو� باإميانهم، و�الآية �لكرمية ت�سلية 

لهم، و�إ�سعارهم �أن �ملوؤمن رغم �إميانه و�سربه البد �أن يفنت ومعنى ذلك �أن 

يخترب يف �إميانه و�سربه مبا هو �سديد و�سعب.

وقوله تعاىل : »ولقد فتنا �لذين من قبلهم« �إما حال من �لنا�ش فيكون �ملعنى 

�أح�سبو� ذلك، و�حلال �أنهم علمو� �أن ذلك لي�ش �سنة �هلل ولن جتد ل�سنة �هلل 

تبديال، و�إما فاعل من »يفتنون« و�ملعنى �أح�سبو� �أال يكونو� كغريهم وال 

ي�سلكون م�سالك �الأمم �ل�سابقة، فاملوؤمن من و�جبه حتمل �الأذى و�ل�سد�ئد 

مهما كانت.

روى �الإمام �لبخاري ر�سي �هلل عنه عن خباب قال: »�سكونا �إىل ر�سول �هلل 

�سلى �هلل عليه و�سلم وهو متو�سد بردته له يف ظل �لكعبة فقلنا: �أال ت�ستن�سر 

لنا �أال تدعو لنا فقال: » قد كان من قبلكم يوؤخذ �لرجل فيحفر له يف �الأر�ش 

ر�أ�سه فيجعل ن�سفني ومي�سط  باملن�سار فيو�سع على  فيجعل فيها فيوؤتى 

باأم�ساط �حلديد ما دون حلمه وعظمه فما ي�سرفه ذلك عن دينه« �إىل �آخر 

�حلديث.

وهنا نحن نرى �ليوم ما ذكره �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم، يجرى ويدور 

�أفظع و�أخطر منه،  يف بع�ش �لبلد�ن �لعربية حفظنا �هلل من ذلك، بل نرى 

نرى �لروؤو�ش تقطع، و�لقلوب تنزع من �ل�سدور وتوؤكل، وهذه كلها �سد�ئد 

وم�سائب وفنت يقوم بها �الإرهابيون �لقتلة، ومما يثري �لده�سة ويبعث �الأمل 

و�ال�ستغر�ب �أنهم يقومون بهذه �جلر�ئم �ل�سنيعة ونر�هم يحملون الفتات 

مكتوب عليها ال �له �إال  �هلل حممد ر�سول �هلل، وكل هذ� �لفعل �لذي يقوم به 

�الإرهابيون �ملاأجورون �سد�ئد وفنت وم�سائب �أ�سابت �مل�سلمني، وما على 

�ملوؤمنني �إال �ل�سرب وقوة �لتحمل، الأنها �متحان لكل موؤمن يف �إميانه، ولهذ� 

قال �هلل تعاىل: » فليعلمن �هلل �لذين �سدقو�« فقد عرب �سبحانه وتعاىل عن 

با�سم  �لكاذبني« فعرب  وليعلمن   « قال:  ثم  �ملا�سي،  بالفعل  �ل�سدق  جانب 

منهم  يظهر  مل  م�ستمر  و�سفهم  �لكاذبني  �أن  �إىل  �إ�سارة  ذلك  ويف  �لفاعل، 

�إال ما كان خمباأ، و�أما �ل�سادقون فقد ز�ل و�سف �لكذب عنهم وجتدد لهم 

�ل�سدق فنا�سبه �لتعبري بالفعل، وقوله تعاىل »فليعلمن �هلل« �إمنا هي مبنزلة 

فليميز �هلل، كقوله تعاىل: »ليميز �هلل �خلبيث من �لطيب« وقال �أبو عبيدة 

يف قوله تعاىل: »فليعلمن �هلل �لذين �سدقو�« �أي فليميزن �لذين �سدقو� الأن 

�هلل تعاىل يعلم ما كان وما مل يكن وما �سيكون وهذ� جممع عليهم من طرف 

�أئمة �ل�سنة، ويقول �بن عبا�ش وغريه يف مثل قوله تعاىل: »�إال لنعلم« �إال 

لرنى، وقد عرب بالعلم الأن �لروؤية تتعلق باملوجود فقط، �أما �لعلم فيتعلق 

باملوجود و�ملعدوم ومن �سفات �هلل تعاىل: »�لعليم و�لعامل و�لعالم«، قال 

عز وجل : »وهو �خلالق �لعليم« وقال: »عامل �لغيوب« فهو �هلل �لعامل مبا 

كان وما يكون قبل كونه، ومبا يكون وملا يكن بعد قبل �أن يكون مل يزل عاملا 

وال يز�ل عاملا ملا كان وما يكون، وال يخفى عليه خافية يف �الأر�ش وال يف 

�ل�سماء �سبحانه وتعاىل �أحاط علهم بجميع �الأ�سياء باطنها وظاهرها ودقيقها 

وجليلها على �أمت �الإمكان، وعليم فعيل من �أبنية �ملبالغة ويجوز �أن يقال 

لالإن�سان �لذي علمه �هلل علما من �لعلوم عليم كما قال يو�سف عليه �ل�سالم 

للمك: » �إنني حفيظ عليم«، فاأخرب عز وجل �أن من عباده من يخ�ساه، و�أنهم 

هم �لعلماء، وكذلك �سفة يو�سف عليه �ل�سالم، كان عليهما باأمر ربه، و�أنه 

و�حد لي�ش كمثله �سيء فيما علمه �هلل من تاأويل �الأحاديث �لذي كان يق�سي 

به على �لغيب فكان عليما مبا علمه �هلل، وروى عن بن م�سعود �أنه قال: »لي�ش 

�لعلم بكرثة �حلديث ولكن �لعلم باخل�سية« قال �الأزهري: يوؤيد ما قاله قول 

�هلل عز وجل »�إمنا يخ�سى �هلل من عباده �لعلماء«.        

يتبع

الحلقة األولى

نرغب يف بيئة 
نظيفة

�إن �لبيئة ف�ساء للعي�ش �لكرمي و�لهو�ء 

�لز�هية  باخل�سرة  �ل�ساحر  �لنقي 

�لتلوث  من  �خلالية  �خلالبة  و�لطبيعة 

�لبيئي و�لهو�ئي و�لرو�ئح �لكريهة، �إن 

�لبيئة نعمة من عند �هلل يجب �ملحافظة 

�الأزقة  يف  �ملتناثرة  �الأزبال  من  عليها 

�لطرقات  �إىل  باالإ�سافة  و�ل�سو�رع 

ب�سبب  تو�سعت  مدينتي  �إن  �ملحفرة. 

معامل  و�إحد�ث  �لدميغر�يف  �النفجار 

�لتي  �ل�سود�ء  باحلثالة  �لهو�ء  تلوث 

تهدد �ملدينة على �ملدى �لبعيد وتوؤدي 

�إىل كارثة بيئية لها عو�قب على �الإن�سان 

و�لنبات و�حليو�ن، لذ� على �مل�سوؤولني 

�الإ�سر�ع الإنقاذ �ملوفق من �لتفاقم على 

�الأطفال،  خ�سو�سا  �الإن�سان  �سحة 

�لعجزة و�ملر�سى باحل�سا�سية و�لربو 

و�سعوبة �لتنف�ش.

�إنه عمل �إن�ساين قبل كل �سيء و�الجتهاد 

لوجود حلول كفيلة باملوقف و�ملحافظة 

على �لبيئة �ل�سليمة.

بنت الوادي )القنيطرة(

�مللحون  لفن  تعاطني  �لن�ساء  من  فرقة  هناك 

مبدينة �ل�سويرة، �أذكر منهن �ل�سيد�ت �لتالية 

يف  �ملعروفة  قوفة  بنت  لالفاطمة  �أ�سماءهن: 

)�كويرت�(  با�سم  و�ل�سويري  �لفني  �لو�سط 

لقد كانت يف زمنها رحمها �هلل تعاىل حتتل قمة 

متتاز  كانت  بل  ملحونية  لق�سائد  �حلفاظات 

عنهن لكونها زيادة عن هذ� كانت تعزف مبهارة 

حياتها  �أيام  �آخر  ففي  �لكمان.  �آلة  على  فائقة 

باآلتها  ما�سكة  وهي  �ملوت  باغتتها  �لدنيوية 

�ملو�سيقية وتعزف عليها �أثناء ح�سة تدريبية 

مبنزل بحي �آهل �كدير عند �سديقتها �حلميمة، 

و�حلفاظة بدورها �ملرحومة حليمة بنت �لفقيه 

�ل�سر�د�ت  من  فريق  هناك  كان  كما  �لد�هية. 

لق�سائد ملحونية متكون من �ل�سيد�ت �لتالية 

�أ�سماءهن: لالباتول د��لفياليل - لال بنت �لزهو� 

بلعيد  �با  �رقيية  لال   - تباركات  لالكبورة   -

�لغازي - لال �مينة  �بريكة د�  �لهو�رية - لال 

�د  لالحجوبة  �سابر-  لال�حليمة   - �لتامونا 

با�سي�ش - لال�لو�دنونية - لال بنت �لبا�سا بال 

- لالحجوبة بنت �لغربا... ففي �لثالثينيات من 

�ل�سويرة  مبدينة  توجد  كانت  �ملا�سي  �لقرن 

فرقة من �لن�ساء �لهد�ويات ترت�أ�سهم �ملرحومة 

لالطامو �لتي كانت ت�سرب على �لهر�ز مبهارة 

فائقة وحتفظ عن ظهر قلب �أقو�ل �حلكماء. 

ويف �أو�ئل �الأربعينيات تخلت عن طريق �سيدي 

من  �حلمدو�سية  للطريقة  لتدخل  لهمام  هدي 

بابه �لو��سع �إذ كانت ت�ساركهم �حل�سرة كما 

�ل�سيخ  قلب حزب  كانت حتفظ عن ظهر  �أنها 

�سيدي علي بن حمدو�ش. كانت رحمها �هلل تقطن 

�سوق  عن  �ملتفرغ  �ل�سميح  عبد  �سيدي  بدرب 

على  �أخرى  جهة  ومن  جهة  من  �لقدمي  مالح 

�سوق �حلد�دين ، وكانت متتهن حرفة تبيي�ش 

�لتجارية  �لدكاكني  حتى  بل  �ملنازل  جدر�ن 

مبادة �أحجار �جلري. �أما �ل�سيدة عائ�سة يحيا 

كانت متتهن من�سب )عريفة( ولها مكان خا�ش 

بها بحي �أهل �أكادير كان يحمل ��سمها و��سما 

�آخر هو »د�ر �لدقة«، �إذ كان هذ� �ملحل يف وقته 

خم�س�سا ملعاقبة �لن�ساء �خلارجات عن جادة 

�أ�سبح  �ملكان  فهذ�  �أزو�جهن.  مع  �ل�سو�ب 

�ليوم عبارة عن رو�ش لالأطفال.

حفيظ صادق )الصويرة(

املراأة ال�ض�يرية بني فن امللح�ن والن�ضاء الهداويات

�ململكة �ملغربية

وز�رة �لعدل

حمكمة �ال�ستئناف باأكادير

�ملحكمة �البتد�ئية باإنزكان 

�سعبة �ل�سجل �لتجاري

عدد 2014/124

ح�ساب 35003

إعالن عن بيع 
أصل تجاري 

يف  �ملوؤرخ  �لعديل  �لعقد  مبقت�سى 

�سبط  بكتابة  و�ملودع    2013/11/07
هذه �ملحكمة بتاريخ 2014/03/11. 

لل�سيد حممد  بلعيادية  �لعربي  �ل�سيد  باع 

لهرود 

�ملحل  على  �ملن�سب  �لتجاري  �الأ�سل 

�لكائن بلوك 1 رقم 215 بن�سركاو.

رقم  حتت  �لتجاري  بال�سجل  و�مل�سجل 

852 يف �ل�سجل �لتحليلي بجميع عنا�سره 
قدره  �إجمايل  بثمن  و�ملعنوية  �ملادية 

40000.00 درهم.
م�سلحة  رئي�ش  �ل�سيد  يعلن  عليه  وبناء 

�أن  م�سلحة  ذي  لكل  �ل�سبط  كتابة 

�لتعر�سات على �لبيع �ملذكور تودع بكتابة 

�سبط هذه �ملحكمة د�خل �أجل �أق�ساه 15 

يوما �ملو�لية للن�سرة �لثانية طبقا للمادة 

84 من مدونة �لتجارة. 
�لن�سرة �لثانية

As 258/14

�ململكة �ملغربية

وز�رة �لعدل

حمكمة �ال�ستئناف باأكادير

�ملحكمة �البتد�ئية باإنزكان 

�سعبة �ل�سجل �لتجاري

عدد 2014/116

ح�ساب 34958

إعالن عن بيع 
أصل تجاري 

يف  �ملوؤرخ  �لعديل  �لعقد  مبقت�سى 

�سبط  بكتابة  و�ملودع   2013/12/18
هذه �ملحكمة بتاريخ 2014/03/06. 

لل�سيد م�سطفى  �ملطيب  �سهيل  �ل�سيد  باع 

نوري 

�الأ�سل �لتجاري �ملن�سب على �ملحل �لكائن 

�سيدي �سعيد �ل�سريف بيوكري وهو عبارة 

عن �سيدلية »�سيدلية �ل�سعب«.

رقم  حتت  �لتجاري  بال�سجل  و�مل�سجل 

بجميع  �لتحليلي  �ل�سجل  يف   27072
�إجمايل  بثمن  و�ملعنوية  �ملادية  عنا�سره 

قدره 650000.00 درهم.

م�سلحة  رئي�ش  �ل�سيد  يعلن  عليه  وبناء 

�أن  م�سلحة  ذي  لكل  �ل�سبط  كتابة 

�لتعر�سات على �لبيع �ملذكور تودع بكتابة 

�سبط هذه �ملحكمة د�خل �أجل �أق�ساه 15 

يوما �ملو�لية للن�سرة �لثانية طبقا للمادة 

84 من مدونة �لتجارة. 
�لن�سرة �لثانية

As 259/14

إعالنات



بقلم: أبو أزهار

رغم نداء الفالح
جرت الرياح

بما اشتهته األشباح
من اجتياح

للوظائف المالح
فكانت لها األرباح

دون بواح
وبكل سماح

وكأن األمر مزاح!!
وهناك ربابنة أقحاح

يمارسون الكفاح 
ضد آفة األشباح
كي منها نرتاح

ورغم ندرة السالح
وجرح الجناح

فالهدف بلوغ النجاح
ولو تطايرت األلواح!!

هدف م�شروع

الكالم الموزون

المنوعات 26
alousbouea@gmail.com

بدارجته  الأخري  اإيل  توجه  احلاكم،  اأذين  يف  القائد  هم�س  اأن  بعد 

عندك�س  ما  اأمزميز،  ما�شي  ديالك  لبال�شة  »اأنب�شيل..  املك�شرة: 

التي  الكلمات  من  ذلك  هنا �شان بريمي�شيون« وغري  الدروا جتي 

�شب ولعن،  اأن  لغتنا وت�شو�س على هويتنا. وبعد  تلطخ  مازالت 

اأ�شدر حكمه علي ب�شهر �شجنا نافذا ومنعي من الزيارة اإىل اأمزميز 

دون ترخي�س، ثم التفت اإىل رفيقي الداء الع�شال الذي ل يوافق ول 

يفارق، ومبجرد اأن قال له واأنت.. بداأ ي�شرخ ويترباأُ مني، ويردد 

اأنه مل يفعل �شيئا وذنبه الوحيد اأنه رافقني يف هذه الرحلة. فاأ�شكته 

اإىل  العائدة  احلافلة  وانتظار  فورا،  بالن�شراف  واأمره  احلاكم 

مراك�س، وهدده ب�شوء امل�شري اإن هو عاد مرة اأخرى اإىل اأمزميز.

ثم اأُخرجنا من »البريو« مقر احلاكم ليتم ربط يدي بيد معتقل اآخر، 

و�شرنا مرة اأخرى عدة كيلومرتات على الأقدام اإىل ال�شجن امل�شمى: 

اأكادير.

مل تكن �شكوكي يف حملها، ومل يكن حريق منزل القبطان هو ال�شبب 

ال�شهيد حممد  اأخبار اعتقايل يف مراك�س مع  يف اعتقايل، واإمنا هي 

بلحاج البقال التي كانت قد �شاعت يف اأمزميز فُن�شب يل فخ كي ل 

اأعود اإىل تربة الأجداد خ�شو�شا واأن يل اأ�شدقاء ُكرث من �شمنهم 

ابن القائد نف�شه. كان من ح�شن حظي اأن كبري حرا�س �شجن اأكادير 

�شبق له اأن كان م�شاعدا لعمي الراحل الربكادي عمر بوخل�شرت، 

فبمجرد اأن تعرف علي اعرتف يل ببع�س الف�شل مما اأ�شداه له عمي 

عمر، وطماأنني اأنه �شي�شعى ليجد يل عمال اأقل �شقاء خارج ال�شجن، 

على  بنف�شه  وقف  كما  خالبة.  طبيعة  اأح�شان  بني  نقي  هواء  يف 

حتديد مكان للنوم بجانب باب »ال�شامربي« بعيدا عن املرحا�س 

الذي تزكم روائحه الأنوف، وتزعج وتخيف دوابه وزواحفه..

عليه  قدر  من  كل  عند  معروف  »ال�شامربي«  وم�شطلح 

العتقال، وهو عبارة عن غرفة يتعدى طولها الع�شرين مرتا 

وعر�شها ل يزيد عن الثالثة اأمتار، تكد�س فيها ما يفوق طاقة 

يبلغ  ل  حاجة  له  كانت  من  اأن  درجة  اإىل  بكثري  ا�شتيعابها 

لأن  وتهديد..  ووعيد  و�شتم  جهيد  جهد  بعد  اإل  املرحا�س 

اأرجل النائمني على ال�شمال واليمني قد ت�شابكت يف و�شعية 

لذكر  داعي  ول  ال�شردين،  علب  يف  الأ�شماك  و�شعية  ت�شبه 

اأنواع احل�شرات املتعط�شة لدماء بني الب�شر، فالنا�س يف عهد 

احلماية املقيتة تعاين من انت�شارها خارج ال�شجن فبالأحرى 

ال�شاعة  من  ابتداء  املخلوقات  هذه  وتن�شط  اأعماقه،  داخل 

الذي  اليتيم  امل�شباح  �شوء  اإطفاء  يتم  عندما  ليال  التا�شعة 

بالغناء،  الأ�شوات  بع�س  فتنطلق  ال�شامربي،  و�شط  علق 

اإىل  اأهتدي  اأن  يل  ي�شر  مما  الأمازيغية،  املواويل  وخا�شة 

ال�شخ�شية،  وفر�س  النتباه   للفت  فر�شة  ح�شبتها  فكرة 

معتمدا على حفظي لل�شرية النبوية، اأو على الأ�شح لبع�س 

الأجزاء امللحنة من طرف �شيخ �شاحة جامع الفناء ال�شهري 

بـ»ولد الفقيه بلح�شن« الذي كان يروي الأحداث واملواقف 

ب�شرد جميل، ثم يتوقف عند بع�س املحطات املوؤثرة ليغنيها 

اللحن  بذلك  »الكنربي«  اآلة  على  عزفه  مبهارة  م�شحوبة 

العلج حلة  الطيب  اأحمد  الراحل  منه  اقتب�س  الذي  احلزين 

لأغنيته ال�شعبية التي اأّداها برباعة الراحل الفنان ال�شديق 

اأحمد العماري بعنوان: »كنت دري مازال �شغري بال �شغل ما 

نعرف اآ�س ندير.. اأنا يا �شيدي«.. وبالفعل فقد كان التوفيق 

التاأثري الذي ي�شيل الدموع،  اإىل حد  اإليه  حليفي فيما ذهبت 

ويحرك الأ�شجان وتق�شعّر له الأبدان.. وهناك من يجد يف ذلك 

ما ي�شاعده على ال�شت�شالم لألذ املنام. ويف ال�شاعة الرابعة 

�شباحـا ت�شمـع اأعنـف الطرقات على الأبـواب تتبعها جرات 

ي�شرع  الذي  احلار�س  �شوت  ي�شاحبه  وجر�س  »الزكارم« 

العملية  باأ�شمائهم.. وت�شمى هذه  املناداة على املعتقلني  يف 

»الرا�شاباملا« م�شطلح هكذا ينطق يف ال�شجن حتريفا لكلمة 

را�شوم بلومون بالفرن�شة.. وتعني التجمع لإثبات احل�شور 

يف تلك ال�شاعة.. وبعد �شرب حريرة يف زبدية ق�شدير اإن �شح 

اإىل املكان الذي عني للعمل فيه،  التعبري، يتوجه كل معتقل 

الزبالة  جلب  عربة  مرافقة  هو  حظي  من  كان  ما  اأول  وكان 

القوات امل�شاعدة، ويجرها بغل يف  التي يقودها حار�س من 

اجتاه املكان الذي ترمى فيه الأزبال و�شط ال�شوق اجلديد، 

وهو قلب التجمع ال�شكاين والتجاري واملمر الرئي�شي جلميع 

اأحياء املنطقة، وكان احلار�س يتعمد ا�شتعمال امل�شوط مع 

البغل حتى ي�شرع فريغمني على الركو�س وراء العربة التي 

حيث  ال�شجن  بني  وامل�شافة  نزهة..  يف  وكاأنه  راكبا  يقودها 

ال�شوق  بني  كيلومرتات  �شبع  تفوق  التفريغ  مكان  يوجد 

اجلديد، و�شاحة املزبلة)..(.

77

معتقل »أكادير« 1 

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

◆ مزية الإن�سان العقل والتفكير، 
وخا�سيته التقدير والتدبير، ففكر 

على الدوام في هذه العوالم 

المحيطة بك، وتفكر في خلقها، 

وجميل �سنعا، وفي عظمة اهلل، 

واإعجازه فيها، تفكر في خلقك، 

واإيجادك، وفي اإبداع �سورتك 

وتكوينك، وفي حياتك ومماتك، 

واعبد خالقك و�سانعك تكن من 

ال�ساكرين.

◆ �سافروا ت�سحوا، و�سافروا 
تغنموا، ففي ال�سفر التنقل 

وال�سياحة، والفوائد والمغانم، 

وفيه النغم والمتعة، وفيه العلم 

والتربية وفيه العوائد والفوائد، 

وفيه التعرف على خلق اهلل 

واآياته، م�سداقا لقوله تعالى: 

»قل �سيروا في الأر�ض فانظروا 

كيف كان عاقبة المتقين«.

 العدد: 787  اخلميس 01 ماي 2014

 + �شورة

د. يوسف الكتاني

القافلة  تافياللت  جمعية  تنظم 

الطبية ال�شنوية الثامنة ع�شرة 

لتافياللت طيلة الفرتة املمتدة 

 ،2014 ماي  و09   02 بني 

املعوزين  املر�شى  اأن  حيث 

الثامنة  لل�شنة  �شي�شتفــيدون 

خدمات  من  التوايل  على  ع�شرة 

الأطباء املتطوعني واملتخ�ش�شني يف 

خمتلف �شعب الطب واجلراحة واملنتمني 

الكميات  عن  ناهيك  خمتلفة،  جلن�شيات 

الهائلة من الأدوية التي �شتوزع 

عليهم باملجان.

تاريخ  حدد  وقد  هـــــذا، 

الر�شــــمية  النطـــــــــــالقة 

الإن�شانية  احلملة  لهــذه 

ماي   02 يوم  املو�شمية 

الثامنة  ال�شاعة  على   2014
والن�شف �شباحا، بنادي الأعمال 

الجتماعية لق�شاة وموظفي وزارة العدل 

بالرباط.

القافلة الطبية السنوية 18 لتافياللت

الع�شرين  بذكراها  احتفال 

اإطار  ويف  ال�شدور،  من   )20(

داأبت  الذي  ال�شنــوي  التقليد 

تاونات«  »�شدى  جــــــــــريدة 

اجلهوية على نهجه منذ ميالدها 

تنظم   ،1994 مار�س  فاحت  يف 

لقاء  املنا�شبة  بهذه  اجلريدة 

حللو  كمال  الأ�شتاذ  مع  مفتوحا 

اإم.  الرئي�س املدير العام لإذاعة 

اللجنة  رئي�س  ونائب  اإم.  اإف. 

حول  الأوملبية،  الوطنية 

والريا�شي  الإعالمي  الو�شع 

لقاء  �شينظم  وبعده  ببالدنا، 

لطيفة  الدكتورة  مع  مفتوح 

اإقليم  من  )تنحدر  اطري�شة 

الطب  كلية  عميدة  تاونات، 

عامة  وكاتبة  بالدارالبي�شاء 

�شابقا(؛  العايل  التعليم  لوزارة 

وذلك  لهما  تكرميي  حفل  يعقبه 

يوم اجلمعة 9 ماي 2014 على 

ال�شاعة اخلام�شة م�شاء بالقاعة 

الكربى جلماعة بني وليد.      

ويف اليوم املوايل، �شتقيم »�شدى 

توا�شليا  لقاء  كـذلك  تاونات« 

اليزمي  ادري�س  الأ�شتاذ  مع 

الوطني حلقوق  املجل�س  رئي�س 

حول  الإقليم(  )ابن  الإن�شان 

باملغرب؛  احلقوقي  الو�شع 

له  تكرميي  حفل  و�شيعقبه 

العا�شرة  ال�شاعة  على  وذلك 

�شباحا، بقاعة الندوات باملركز 

قرب  امل�شتمر  للتكوين  الإقليمي 

الوطنية   الرتبية  وزارة  نيابة 

بتاونات.

�شتنظم  اليوم،  نف�س  م�شاء  ويف 

الفنان  مب�شاركة  فنية  �شهرة 

حل�شن العرو�شي والفنانة �شامة 

فوزي  ه�شام  والفنان  الزاز 

قراءات  تتخللها  الإدري�شي؛ 

�شعرية وزجلية مع  ا�شتعرا�س 

�شيعقبها  املحلي؛  الفلكلور  لفن 

حفل تكرميي لكاتبني و�شاعرين 

عمال بـ«�شدى تاونات« وهما ذ. 

حممد خرقوق وذ. حممد اجلاي، 

وتكرمي كذلك الزميل عبد ال�شالم 

الأوىل  للقناة  مرا�شل  اأول  عنوز 

تاونات؛ بح�شور وجوه  باإقليم 

ثقافية واإعالمية وطنية وحملية 

ال�شاد�شة  ال�شاعة  على  وذلك 

بتاونات  نيويورك  بفندق  م�شاء 

ال�شفلى مبدينة تاونات.

جريدة صدى تاونات تحتفل بذكراها 20

املغربية  الفنانة  اأو�شحت 

اأ�شماء ملنور ل�شحيفة »الراي 

الكويتية« اأنها خ�شعت لعملية 

تخفـــــي�س وزن بعد اإجنابها، 

ل  �شحية  لأ�شــــباب  وذلك 

جتميلية، لأن وزنها الزائد كاد 

ونف�شيا،  �شحيا  عليها  يوؤثر 

باأنها �شخ�شية  وا�شفة نف�شها 

بعمليات  يتعلق  ما  يف  جبانة 

الوارد  غري  من  لذا  التجميل، 

اإقدامها على اخل�شوع لعملية 

لأنفها. وحتديدا   جتميــــــــل، 

واأكدت ملنور على اأن كفة ابنها 

يغار  لكنه  الراجحة،  هي  اآدم 

عليها من املعجبني، كا�شفة عن 

الفنان  مع  لـ«ديو«  حت�شريها 

ال�شعودي عبد اهلل ر�شاد.

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
ينظم املكتب التنفيذي 

الوطنية  للنقــــــــابة 

املغربية  لل�شـــحافة 

مبقر  �شحفية  ندوة 

املركزي  النقــــــــــابة 

اجلمعة  يوم  بالرباط 

يف   2014 ماي   02
العا�شرة  ال�شاعــــــــة 

وذلك  �شبـــــــــــاحا، 

مبنا�شبة اليوم العاملي 

حلرية ال�شحافة. 

بهذه  النقابة  و�شتقدم 

تقريرها  املنا�شــــــبة 

اأو�شاع  ال�شنوي حول 

وامل�شهد  ال�شحافة 

الإعالمي يف املغرب.

أمســــية علمـــية بجمعيـــة أبي رقــــراق
تنظم اجلمعية املغربية للبحث التاريخي وجمعية اأبي رقراق 

الرابعة بعد  ال�شاعة  ابتداء من  ال�شبت 3 ماي 2014  يوم 

الزوال مبقر جمعية اأبي رقراق الكائن بحي املنزه بطانة - 

�شال، اأم�شية علمية احتفاء ب�شدور كتاب: »دفقات من معني 

�شرية ذاتية لالأ�شتاذ حممد م�شلح«، و�شي�شاهم يف تن�شيط هذا 

اللقاء الأ�شاتذة: عثمان املن�شوري، وجناة املريني، وحممد 

النا�شري، والعربي واحي، ولطفي بو�شنتوف.

�أ�شماء ملنور: �أنا 

�صخ�صية جبانة �أمام 

عمليات �لتجميل

يتبع..              





كانت اأ�صوات املتظاهرين املحتجني، 

مكتب  يف  الكالم  من  متنعنا  تكاد 

�ساحة  على  يطل  الذي  الأ�سبوع، 

ورجال  الرباط،  يف  القطار  حمطة 

البولي�س بخوذاتهم يحيطون بحاملي 

لفتات اخلريجني املجازين، فغادرت 

وعند  ال�سداع،  كرثة  من  مكتبي 

اخللفي،  ال�سارع  يف  لل�سيارة  و�سويل 

اأوقفني �ساب من منظمي املظاهرات، 

اإننا  يل:  ليقول  عنها)...(  بعيد  وهو 

هذا  على  الحتجاج  يف  �سن�ستمر 

البنكريان، الذي ينكل بنا.. فقلت له: 

وهل بداأ التنكيل بكم يف عهد بن كريان 

الو�سع  هذا  اإن  ل..  اأجابني،  فقط، 

فقلت  الفا�سي،  العبا�س  عهد  يف  كان 

كريان  بن  من  جتعلون  وملاذا  له: 

امل�سوؤول الأول، ل اأكاد اأفهم، اإن هذا 

�سيبقى  تقليد،  جمرد  التحريك)...( 

حتى يذهب بن كريان ومن بعده، رغم 

العدالة  وحزب  كريان،  بن  ذهاب  اأن 

برفيقه  يكون  ما  اأ�سبه  والتنمية، 

هو  وحزبه  الرتكي،  اأردوغان  الطيب 

اأي�سا.

ظهر  الذي  والتنمية،  العدالة  حزب 

يف  املعطلني  احتجاج  بعد  يومني 

الرباط، وهو يراأ�س جتمعا به ماليني 

املوؤيدين للطيب اأردوغان، بعد جمرد 

التلميح بالإطاحة به.

ورغم اأن بن كريان وحزبه لي�ست لهم 

ول  »اأردوغان«  مربرات  ول  دوافع 

جتربته)...( واإمنا »وقعت الواقعة« 

العبا�س  حكومة  وانتهت  فرباير   20
وتوىل«  »عب�س  طريقة  على  الفا�سي، 

واإن معار�سة »الأ�سالة واملعا�سرة«، 

هي نف�سها داخلة يف �سياق، »والع�سر 

اإن الإن�سان لفي ُخ�ْسر«.

اأ�سبحت  ولو  حتى  املعار�سة  فاإن 

ت�سبه  القرنني«،  »ذي  اأيام  كانت  كما 

»ياجوج وماجوج« يف �سورة الكهف، 

فاإن التجاريب تدعو النا�س اأن يقولوا 

اهلل  عند  مقتا  »كرب  املعار�سة  لهذه 

)�س(.  تفعلون«  ل  ما  تقولوا  اأن 

اأن الرئي�س بن كريان ل يتمتع  ورغم 

بجمال النبي يو�سف الذي عندما خرج 

حا�سا  »وقلن  اأيديهن  قطعن  عليهن، 

هلل ما هذا ب�سرا« اإل اأنه �سكل حكومته 

واأدخل فيها من رجاله »�سبع �سداد«، 

فقط، رغم اأن ال�سحافة املغربية قالت 

الوزارة  ا�سرتى  من  بينهم  من  اإن 

اإل  معدودة«،  دراهم  بخ�س،  »بثمن 

حال  اأن  تعرفون  وهم،  واأنتم،  اأننا، 

من  بكثري)...(  اأح�سن  كريان،  بن 

ذلك املا�سي الذي رواه لنا ال�سيا�سي 

حكومات  عن  اأحر�سان،  املحجوبي 

اأيام زمان، عندما ذكر يف مذكراته، اأنه 

احل�سن  الراحل  امللك  زمن  يف  ح�سر 

ح�سره  كبريا  �ساهرا  حفال  الثاين 

الوزراء يف اأبهى اأزيائهم، وكان واحد 

اأحمد  مولي  الوزير  املدعوين،  من 

خ�سره،  مزينا  جاء  الذي  العراقي 

ا�ستغراب  اأثار  الف�سة،  من  بحزام 

انق�سموا  اأن  بعد  الذين  احلا�سرين، 

فوجئوا  ومعجب،  م�ستغرب  بني 

امللك  باأن  املوايل،  الأ�سبوع  يف  جميعا 

العراقي  اأحمد  يعني  الثاين،  احل�سن 

وزيرا اأول، فت�سار الوزراء فيما بينهم 

و�سموها حكومة امل�سمة)...(.

ولكن امللك حممد ال�ساد�س، رمبا حقق 

اأكرث  اأخرى  اأمنية  باختيار بن كريان 

الذي  الثاين،  احل�سن  لوالده  جدية 

عندما اجتمع مرة بالرئي�س اجلزائري 

حزب  ظهور  اأيام  جديد  بن  ال�ساذيل 

»الفي�س«، بزعامة توفيق مدين فن�سحه 

احلكومة  يعطي  باأن  الثاين  احل�سن 

وهكذا  اجلزائــــريني،  لالإ�سالميـــــني 

يف  والتنمية  العدالة  حظوظ  اأ�سرقت 

زمن املخزن املتاأ�سل، وهما معا)...( 

نوره  »َمَثُل  امل�سباح  ورمزه  الأول 

يف  امل�سباح  م�سباح،  فيها  كم�سكاة 

الزجاجة  وانظروا  زجاجة«)...(، 

والثاين:  كريان.  بن  حزب  رمز  يف 

باأ�ساليبه التقليدية، املتاأ�سلة جذورها 

الأ�سيلة،  الدولة  تاريخ  اأعماق  يف 

ورجالها الذين ل يدخلون برملانا، ول 

برع  خبايا  هي  واإمنا  حزبا،  يعرفون 

واحرتامها  ا�ستقطابها  يف  كريان  بن 

وو�سعها على راأ�سه، لين�سى بالدرجة 

»اإن  الكرمية:  بالآية  التعامل  الأوىل 

والإح�سان«)...(  بالعدل  ياأمر  اهلل 

مواجهته  يف  بنكريان  ال�سي  وي�سيف 

واإن  اآية  �سبه  والعفاريت،  للتما�سيح 

القراآن، قال فيها  كانت غري واردة يف 

معه  ينفع  مل  »من  الربملان:  اأمام 

القراآن يوؤدبه ال�سلطان« منا�سدا بذلك، 

ال�سلطان، اأن ي�سد عنه كيد الكائدين.

املن�سور  ال�سلطان  من  اأعظم  وهل 

ابتدع  عندما  الذي  ال�سعدي  الذهبي، 

الفا�سيون يف عهده، اأ�سلوبا لالحتجاج، 

والعت�سامات،  املظاهرات  من  اأقوى 

قبل  فا�س  »كتاب  �سماه  ما  واأعلنوا 

ال�سامتة«  »املعار�سة  احلماية«، 

من  القدمي،  يف  �سالح  اأقوى  وال�سمت 

احلايل،  والحتجاج  ال�سخب  �سالح 

املدينة  قا�سي  ال�سلطان  فا�ستدعى 

جمانني  املغرب  اأهل  ))اإن  له:  وقال 

بال�سال�سل  املحـــــــن  ومار�ستانهم 

والأغالل(( )نزهة احلادي(.

لأن  احلقيقي،  املخزن  اأ�سل  هو  ذلك 

اإ�سراب ال�سمت كان �سيئا تافها اأمام 

اإجنازات هذا ال�سلطان العظيم.

اأخ  كريان،  بن  الإله  لعبد  يكن  ومل 

ا�سمه هارون، ليقول للملك: »اجعل يل 

وزيرا من اأهلي هارون اأخي اأ�سدد به 

اأزري« فعني حمل اأخيه »باها« لي�سد 

ال�سبع  اأزره، وليتبنى مع وزرائه  به 

�سداد ترديد وعوده بالقول: »�ساأريكم 

خفي  وما  ت�ستعجلون«  فال  اآياتي 

ال�سحف  اأن  كيف  اأراأيتم  اأعظم،  كان 

احتجت على وزير بن كريان اخلفي، 

عفوا، اخللفي)...( باأنه خرق القانون 

لفائدة  تدخل  عندما  مراك�س،  يف  مرة 

�ساحب كرو�سة يف جامع الفنا.

ن�سري  اأن  املحتجون،  يعرف  اأفال 

مبئات  وهم  الكراري�س  اأ�سحاب 

على  �سيح�سل  الذي  هو  الآلف، 

اأ�سواتهم يف النتخابات القادمة؟

نرجع اإىل ال�سلطان املن�سور الذهبي، 

ول  د�ستور  زمانه  يف  يكن  مل  الذي 

انتخابات، اهلل على راحة)...(، ولكنه 

يف  �سعبيته  اأي�سا،  هو  ي�ستثمر  كان 

لدرجة  واملعوزين  القوم،  �سغار 

عبد  القا�سي  الزمن،  ذلك  يف  جعلت 

))اجتمعت  يقول:  احلميدي  الواحد 

مبجموعة من املو�سيقيني املحتاجني، 

ال�سلطان  منهم،  واحد  له  فقال 

الثاين:  وقال  كذا،  اأعطاين  املن�سور 

فقال  الإبريز،  اأعطاين  املن�سور 

اإىل  كلهم  اأولدي  لأردن  القا�سي: 

العلم  �سنعة  فاإن  املو�سيقى،  �سنعة 

كا�سدة(( )ال�ستق�سا(.

�سيغ�سب املعا�سرون ن�سبة اإىل حزب 

الذي  الواقع  هذا  من  الأ�سالة)...( 

حول املخزن املعا�سر)...( اإىل حليف 

باأن   ،2011 �سنة  يوهموننا  كانوا  ملن 

وم�سبوهون،  م�ساغبون  الإ�سالميني 

عليهم،  املحكوم  قدماء  من  اأغلبهم 

احلكومة  ي�سكلـــــون  فاأ�سبـــحوا 

ال�سرعية  ويخدمون  امللتحية)...(، 

باأ�سدق واأوفى، مما كان يتوقعها هذا 

اأولئك  كان  الذين  ال�سريف،  املخزن 

املقربون وهم ي�سيطرون على القرار، 

يوهموننا اأنهم حماة النظام وحلفاوؤه، 

اختاروا  عندما  اأنهم  نن�سى  ول 

املتعاملني  التقدميني)...(  من  نخبة 

فكتبوا  الد�ستور،  لتعديل  معهم)...( 

تعطي  ف�سول  امللك،  لإر�ساء  فيه 

كربى،  �سلطات  بع�سها)...(  يف  امللك 

�سلطات  يعطون  الآخر،  بع�سها  ويف 

كانوا  لأنهم  احلكومة،  لرئي�س  اأكرب 

�ستوؤول  احلكومة  باأن  متاأكدين،  �سبه 

فكانت  الثماين)...(  جتمعهم  اإىل 

ن�سيب  من  التنفيذية  ال�سلطات  تلك 

باأن  فاكتفوا  امللتحية،  احلكومة 

العذاب«  راأوا  ملا  الندامة،  »اأ�سروا 

بينهم وما بني  فيما  يتعذبون  وها هو 

اأنهم  �سوء حظهم  من  الذين  حلفائهم، 

�سعفاء، تافهني متناق�سني، خ�سو�سا 

جزء  احلكومة  بهذه  التحق  اأن  بعد 

بهذه  التحق  كما  حلفائهم،  من  كبري 

الدولة  رجال  اأغـــــــــلب  احلكومـــــة، 

التجارة  اأقطاب  هم  وها  واأثرياوؤها، 

والليل  »ال�سحى  واأقطاب  واملال، 

احلكومة  مع  يتعاملون  �سجى«،  اإذا 

كما  احلكومة  دخلت  التي  امللتحية 

العربي،  الربيع  �سغط  حتت  قالوا 

فاإذا بها ت�سكل حكومتها الثانية بدون 

يحزنون)...(  هم  ول  فرباير  ع�سرين 

القت�سادية  الأزمة  �سيف  يف 

على  مفرو�سة  اأزمة  والجتماعية، 

ال�سابق)...(  الت�سيري  بحكم  املغرب 

الذي   )...( املغلوط  والتــــــخطيط 

ال�سابقة،  احلكومات  ع�سرات  ر�سمته 

اأزمة اأ�سبحنا نرى فيها اآلف العاطلني 

على  يتهافتون  والإ�سبان،  الفرن�سيني 

املغرب الذي يجدون فيه فر�س عمل، 

ل يراها ل�سوء احلظ ول يجدها، مئات 

العاطلني من املغاربة الذين من �سوء 

حظهم اأنهم يعانون من الياأ�س وانعدام 

اأ�سحاب  نرى  اأ�سبحنا  املبادرة حتى 

على  اهلل  ي�سكرون  ال�سغرى  امل�سانع 

اأنهم وجدوا يف املهاجرين الأفارقة، من 

يعو�سهم على ف�سو�س)...( امل�ساعدين 

املغاربة الذين كانوا يذيقونهم املرائر، 

ال�سناعية  من�ساآتهم  ويعر�سون 

ال�سغرى لالإفال�س.

يعمي  الذي  وحده  هو  الياأ�س  ولي�س 

الأب�سار، واإمنا اأخطر اأنواع الياأ�س، هو 

الي�ساري  الفكر  اأقطاب  دفع  الذي  ذلك 

الأ�سالة  حزب  فل�سفة  منظري  من 

من  ان�سحابهم  يعلنون  واملعا�سرة، 

هذا احلزب، الذي فقد بفقدانهم عموده 

ال�سائعة  احلقيقة  )انظر  الفقري 

»نهاية احلزب الذهبي« عدد الأ�سبوع 

يدري،  ومن   ،)2013 اأكتوبر   10
لدعوات  ا�ستجابة  تلك  كانت  رمبا 

اأ�سحاب  يطلقها  التي  والنهار،  الليل 

احلكومة امللتحية، يف اأ�سرحة القطب 

مولي اإدري�س، ومولي عبد ال�سالم بن 

�سبعة  اأ�سرحة  اأبواب  م�سي�س، وعلى 

الذي  األي�س اهلل جل وعلى، هو  رجال، 

قال: »ادعوين اأ�ستجب لكم«.

لي�ست عندنا كما هو  الق�سية  اإن  حقا، 

مفرو�س يف املبادئ الدميقراطية، مبنية 

كحزب  القوية  الأحزاب  هياكل  على 

اململكة  يف  املحافظني  وحزب  العمال 

الربيطانية، ويف الهند ويف الباك�ستان، 

كادت  وقد  اأحزابنا  اإىل  انظروا  ولكن 

تتحول اإىل هياكل كهيكل النبي �سليمان 

�سنني  جامدا  عر�سه  على  بقي  الذي 

جعلته  منلة  جاءت  حتى  طويلة، 

بحركتها رميما، كما جاء يف �سورة �سباأ، 

اأحزابنا)...(  بني  ال�سا�سع  الفرق  مع 

التي  الأحزاب  هذه  �سليمان،  وهيكل 

دون  رميم  اإىل  وتتحول  تندثر  نراها 

احلاجة اإىل منلة، ول تراكتور.
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هذه حكومة بن كيران

سيغضب المعاصرون 
نسبة إلى حزب 

األصالة)...( من هذا 
الواقع الذي حول 

المخزن المعاصر)...( 
إلى حليف لمن 

كانوا يوهموننا 
سنة 2011، بأن 

اإلسالميين مشاغبون 
ومشبوهون، أغلبهم 
من قدماء المحكوم 

عليهم، فأصبحوا 
يشكلون الحكومة 

الملتحية)...(، 
ويخدمون الشرعية 
بأصدق وأوفى، مما 
كان يتوقعها هذا 

المخزن الشريف

»فبأي آالء ربكما تكذبان«

الصداع والصراع بين السياسيين


