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بن  الحكومة  رئيـــس  ثرثرة 
احتمال  وترديده ألخبار  كيران، 
إقفال حزب األصالة والمعاصرة، 
ليست مجرد ثرثرة، بـــل إن موضوع 
بدل  أو حزبين)...(  آخر  تأسيس حزب 
مستويات  على  أثير  األصالة،  حزب 
أخـرى)...( في إطار برنامج تقويمي 
الخريطة  رسم  إلعادة  عنه  يعلن  قد 

السياسية المغربية.

سري

4

أغلقوا هذا البرلمان
 المشغول بالعفاريت

 والداعي لتحرير 
الحشيش  

الحقيقةالضـــائعة

الملف
األسبوعي

اأزمة يف مايل والعالقات املغربية الإفريقية

�ل�صحافة قالت �إنها من تنظيم �إليا�س 

�لعمري ومدير �ملخابر�ت ي�س �ملن�صوري
0316 15 14

28 أغ الشريف، 
قطب أزواد 

الذي لم يعمل 
بنصائح الملك 

محمد السادس

بن كري�ن طالب
 بحــل »البام« يف نف�س

 املكــان الـذي قطـع فيــه 
اال�ستعمار روؤو�س املغاربــة

وثيقـــــة فرن�ســـية: 
كيف عاقبت فرن�سا املغرب

 بعد اختطاف املهدي 
بنربكة �سنــــة 1965

1011
خص الملك محمد السادس باالستقبال، القطب السياسي التونسي الكبير الباجي قايد السبسي 

الذي قالت صحف أروبية إنه المرشح المقبل لرئاسة الجمهورية، ولوحظ أن الملك محمد السادس 
لم يستقبل القطب اآلخر الغنوشي الذي كان يحكم تونس قبل المرحلة األخيرة.

غمزة الغنو�سي للهمة 
  مل تنفعه ملقابلة امللك

�سيا�سة اخلبز 

واأتــــــاي
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آخر األخبار السياسية والتعاليق المكتوبة: 
رمزي صوفيا - محمد بركوش - إدريس أبايا على: 

البيضاء. األسبوع

مالية  خم�ص�صات  على  جارية  اال�صتعدادات 

كربى)...( لتنظيم جمال االإعالم االإلكرتوين، 

املغرب  يف  تعد  مواقعه  اأ�صبحت  الذي 

باملئات.

وكان العلوي عبد املالك، ابن الوزير ال�صابق 

موالي اأحمد العلوي، قد احتج على �صحيفة 

ا�صمه  موقعا  ميلك  اإنه  قالت  التي  »النا�س« 

اأن  عليها  وعر�س  اأنتليجان�صيا«  »مغرب 

ترجع اإىل امل�صلحة التجارية مبحكمة الرباط 

لتتاأكد مما يقوله.

اإال اأن النا�صط االقت�صادي عبد املالك العلوي، 

�صبق اأن قدم ت�صريحا كتب حتت ت�صجيله اأنه 

مدير ل�صركة اأخرى)...( »كلوبال اأنتليجان�س 

عنوانها  يخفي  ال  موؤ�ص�صة  وهي  بارتنري« 

ارتباطاتها املهنية)...(، اإال اأن اأخبارا اأخرى 

اأقدم وزير لالإعالم يف املغرب،  باأن ولد  تقول 

رمبا كان ب�صدد تاأ�صي�س موقع اإلكرتوين فرع 

الأحد املواقع االإلكرتونية االأمريكية الكربى، 

اأن  ينتظر  حيث  »هافينكتون«  موقع  و�صمي 

يلتحق به بع�س ال�صحفيني املغاربة.

فهد  كيل«  »تيل  ملجلة  ال�صابق  املدير  وكان 

املجلة،  هذه  من  ان�صحابه  اأعلن  العراقي، 

باأحد  اأي�صا  هو  االلتحاق  ب�صدد  هو  ورمبا 

املواقع اجلديدة.

ولد مـوالي اأحمد العلــوي ينفي متلـكه
 ملوقــــع اإلكرتونــــي

الملك محمد السادس.. خارج 
الرسميات.. في شارع محمد الخامس 

بتونس لكن.. ما هذا الضماد الذي 
يغطي اليد اليسرى للملك الذي يتجول 
في أكبر شارع وسط عاصمة تونس 

ويسمى شارع محمد الخامس.

الرباط: األسبوع 
املغربي  الق�صاء  ي�صرع  اأن  ينتظر 

بني  ن�صب  الذي  النزاع  يف  البت  يف 

من  �صيادلة  وثالثة  ال�صحة  وزير 

املنفلوطي رئي�س  الرزاق  بينهم عبد 

جمل�س �صيادلة اجلنوب، واثنني من 

االإله  عبد  هو  منهم  واحد  مرافقيه؛ 

امللكي  امل�صت�صار  �صهر  املن�صوري 

فوؤاد الهمة.

جمرى  اأن  امل�صادر  بع�س  وتوؤكد 

كامل  ب�صكل  يتغري  قد  الق�صية 

جل  فيه  حتدثت  الذي  الوقت  ففي 

له  تعر�س  »اعتداء  عن  ال�صحف 

وزير ال�صحة«، توؤكد م�صادر اأخرى 

التحقيق  خالل  اأكدوا  املتهمني  اأن 

قال  االآخر  هو  الوردي  الوزير  اأن 

لل�صيادلة »..va te faire«، وهي 

اجلدل،  اأثارت  التي  نف�صها  العبارة 

موؤخرا، عندما مت اتهام الوزير حممد 

الوفا باأنه قال الأحد النواب ما مل يكن 

يف احل�صبان)..(.

وقبل اأن ثبت املحكمة يف هذا النزاع 

الذي يعطي االنطباع باأن له خلفيات 

الد�صتور  املجل�س  زكى  مبهمة)..( 

عدد  امللـــــــف  يف  ال�صادر  بقراره 

)14/ 1396/ قـــــرار رقم: 14/937 م. 

يف  الطعن  قبول  بعدم  والقا�صي  د( 

بحل  احلكومة  اتخذته  الذي  القرار 

جمل�صي �صيادلة ال�صمال)..( التوجه 

الذي �صارت فيه احلكومة وهو حل 

ين�صر  مل  القرار  اأن  غري  املجل�صني، 

بعد يف اجلريدة الر�صمية.

»الف�صل  من  الثالثة  الفقرة  وتقول 

»ميكن  اإنه  الد�صتور  من   »132
رئي�س  من  لكل  وكذا  للملك، 

احلكومة، اأو رئي�س جمل�س النواب، 

اأو  امل�صت�صارين،  جمل�س  رئي�س  اأو 

اأو  النواب،  جمل�س  اأع�صاء  خم�س 

جمل�س  اأع�صاء  من  ع�صوا  اأربعني 

القوانني،  يحيلوا  اأن  امل�صت�صارين، 

اإىل  بتنفيذها،  االأمر  اإ�صدار  قبل 

يف  لتبت  الد�صتورية،  املحكمة 

الفقرة  وهي  للد�صتور«..  مطابقتها 

االإحالة  طلب  على  تنطبق  التي 

 41( اال�صتقاليل  الفريق  قدمه  الذي 

ع�صوا(. غري اأن املجل�س الد�صتوري 

ارتاأى تعطيل هذا الف�صل واال�صتغال 

للد�صتور  ينتمي  د�صتوري  بف�صل 

ثلث  توقيع  ي�صرتط  والذي  القدمي، 

على  امل�صت�صارين  جمل�س  اأع�صاء 

قرار االإحالة حتى يتم قبولها)..(.

وت�صمن القرار ال�صادر عن املجل�س 

لرئي�س  قوية  �صفعة  الد�صتوري، 

النواب،  ملجل�س  اال�صتقاليل  الفريق 

 40 رفقة  وقع  قد  كان  االأخري  هذا 

قرار  اإحالة  طلب  قرار  على  ع�صوا 

الد�صتوري،  املجل�س  على  احلكومة 

لكن حاول التنازل عن قرار االإحالة، 

رف�س  الد�صتوري  املجل�س  اأن  اإال 

لوحده،  وقع  الرئي�س  الأن  التنازل 

التالية:  الفقرة  توؤكده  ما  وذلك 

املحكمة  على  القوانني  اإحالة  »اإن 

عن  النظر  بغ�س   - الد�صتورية 

ترمي  ال   - قبولها  عدم  اأو  قبولها 

باجلهة  خا�صة  م�صلحة  حتقيق  اإىل 

�صمان  تروم  بل  للقانون،  املُحيلة 

الذي  الد�صتور  �صمو  مبداإ  احرتام 

من  ال�صاد�س،  ف�صله  مبوجب  يعد، 

املبادئ امللزمة«.

املجل�س الد�ستوري بعد د�ستور 2011.. يطبق د�ستور 1996

هل ا�ستعمل الوردي نف�س العبارات 
التي جاءت على ل�سان الوزير الوفا؟

احلزب ال�سيوعي ي�سبح 
حــــزبا اإ�ســــالميا

ولكن  العامة،  لالأمانة  مر�صحان  هناك  يكن  مل 

حلزب  التا�صع  الوطني  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة 

عن  ال�صتار  اأ�صدل  الذي  واال�صرتاكية  التقدم 

اأ�صغاله، موؤخرا، حتت �صعار »مغرب املوؤ�ص�صات 

اإجراء  على  اأ�صروا  االجتماعية«،  والعدالة 

على  اهلل  بنعبد  نبيل  فيها  فاز  �صكلية،  انتخابات 

هما  حمتملني  مناف�صني  ان�صحاب  بعد  نف�صه، 

اللذان  اكرين،  واحممد  ال�صعدي  �صعيد  حممد 

�صجال ما �صمياه »خروقات ف�صيعة ح�صلت داخل 

امليوالت  اأ�صحاب  بع�س  وكان  املوؤمتر«)..( 

هذه  من  �صخروا  قد  الوا�صحة  ال�صيوعية، 

النتيجة لكونها تخدم م�صلحة حزب اإ�صالمي هو 

حزب العدالة والتنمية.. الأجل ذلك كان بع�صهم 

يردد عبارة تكبري، التي يتم ترديدها يف جتمعات 

االإ�صالميني)..(.

من هو املمون الذي �سبــــب الت�ســـمم 
لـ20 راكـــب يف طائرة قطرية؟ 

بت�صمم  القطرية  اجلوية  اخلطوط  منت  على  م�صافرا،   20 حوايل  اأ�صيب 

العا�صمة  اجتاه  يف  اخلام�س  حممد  مطار  من  الطائرة  اإقالع  مبجرد  غذائي 

ف�صعر بع�صهم مبغ�س  الدجاج،  تناولوا وجبة  قد  كانوا  الدوحة،  القطرية 

حاد، ا�صطرت معه ال�صلطات القطرية اإىل نقل امل�صابني على وجه ال�صرعة اإىل 

اإحدى امل�صت�صفيات فور نزول الطائرة.. م�صادر اإعالمية اأكدت اأن اأحد مموين 

هذه الطائرة القطرية، مت تعوي�صه يف اليوم املوايل باملمون ال�صهري رحال. 

الوردي

الحاج نبيل بنعبد اهلل

الصيادلة المتهمون
 باالعتداء على الوردي



الرباط. األسبوع

�شربها املغرب ب�شكتة �شبه قلبية، على ما يجري يف مايل 

التي تعي�ش حربا جهنمية وخا�شة يف مدينة كيدال التي 

ق�شفها الطريان املايل، وجرت فيها معارك طاحنة، مع 

مقاتلي حركة اأزواد.

احلركة  با�شم  الر�شمي  الناطق  الطاهر،  مو�شى  وقال 

واإن  حركات،  ثالث  با�شم  يتكلم  اأ�شبح  اإنه  املتمردة، 

قواته ت�شيطر على مدينة كيدال.

اأن الطاهر هذا هو الذي ا�شتقبل من طرف  امل�شكل هو 

ا�شتقباال   2014 يناير   31 يف  ال�شاد�ش،  حممد  امللك 

كل  فيه  تو�شعت  ر�شمي،  بالغ  ب�شاأنه  �شدر  ر�شميا 

ال�شحف واملواقع االإلكرتونية، التي اأخربت باأن امللك 

اأنتاال  يتعاطف مع هذه احلركة، التي ا�شتقبل زعيمها 

يف امل�شت�شفى الع�شكري بالرباط، لتعطي هذه امل�شادر 

ال�شحفية، حالة االنت�شار على امل�شكل املايل، وتن�شب 

)موقع زنقة 20( هذا االنت�شار اإىل من �شمته »ال�شفري 

املخابرات  مدير  واإىل  العمري«،  اإليا�ش  املتنقل)...( 

ي�ش املن�شوري.. موؤكدة اأن ا�شتقبال زعيمي احلركة 

الطاهر  ومو�شى  ال�شريف،  بالل  معهما)...(  وال�شالة 

بح�شور مدير املخابرات ي�ش املن�شوري، هو اجلزئية 

ال�شفري  بتدخل  املذكور،  املوقع  و�شفه  ما  توؤكد  التي 

املتجول اإليا�ش العمري.

بها  كلف  التي  امل�شتعجلة  املهمة  عن  النظر  وب�شرف 

الوزير مزوار يف مايل، االأ�شبوع املا�شي دون اأن يحقق 

فيها اأي انت�شار، ورمبا مل ي�شتقبل من طرف امل�شوؤولني 

مهمته  كانت  اإذا  ما  يعلن  اأن  دون  املحتجني،  املاليني 

اأ�شدقاء ي�ش املن�شوري واإليا�ش العمري)...(  لتهدئة 

اإىل  العاملية،  االأخبار  م�شادر  جميع  يف  حتولوا  الذين 

وزير  ا�شتقالة  اإىل  اأدت  كربى،  حرب  �شاعلي 

الدول  رئي�ش  وتدخل  يومانغا،  �شوما  املايل،  الدفاع 

الفرنكفونية، عبدو �شيوف، وعر�ش اجلزائر لو�شاطة 

ينوه)...(  الذي  االأوربي،  االحتاد  وتدخل  املايل،  يف 

املوريطاين  الدعم  اإعالن  وبداية  موريطانيا،  بو�شاطة 

للبولي�شاريو.

ارتكبته  احلجم،  بهذا  ال�شخامة  من  خطاأ  هو  فهل 

االأجهزة املغربية، التي دعمت وا�شتقبلت جمموعة من 

اإىل  االأخرية  معاركهم  حولتهم  الذين  االأزواد،  الثوار 

م�شيعني للفو�شى وعدم اال�شتقرار.

اأكيد اأن املغرب تدارك هذا اخلطاأ اخلطري)...( بعد اأن 

تكلم يف اإطار احلما�ش)...( عن دعم ثوار اأزواد، الإمارة 

املوؤمنني املغربية، ال�شيء الذي مل تعلنه احلركة اأبدا، 

واإنـــــما اأعلنت 

حربا داخلية ت�شيء اإىل العالقات الر�شمية بني املغرب 

 3 )عدد  اال�شرتاكي  االحتاد  جريدة  لتتدخل  ومايل، 

فرباير 2014( وتتحدث عن �شبه تراجع مغربي وقالت 

اإن امللك حممد ال�شاد�ش، طلب من حركة اأزواد اأن تبقى 

منفتحة على احلوار ال�شيا�شي واحلل ال�شيا�شي)...( 

مت  الذين  امل�شاملني،  �شيوفه  اأن  اكت�شف  فاملغرب  اإذن 

ال  حزبية)...(،  ورمبا  �شيا�شية،  الأغرا�ش  ا�شتغاللهم 

يتفقون مع ن�شائح ملك املغرب، واأ�شعلوا حربا اأهلية 

يف مايل، ال�شك اأن االهتمام العاملي بها، �شي�شع املغرب، 

يف ورطة �شيا�شية، ي�شعب اخلروج منها، ليتعلق االأمر 

فيه  يجدد  لبالغ  الر�شمي،  املغرب،  اإ�شدار  ب�شرورة 

موقفه الر�شمي مما يجري يف املايل، والإر�شال االأ�شواء 

االأ�شالة،  حزب  مكتب  اأع�شاء  اأحد  تدخل  حقيقة  عن 

اإليا�ش العمري، الذي اأ�شبح �شفريا متجوال)...( دون 

االإعالن عن ذلك، ومدى ما اإذا كانت االأجهزة ال�شخمة 

مقا�شد  تعرف  ال  اخلارجية،  املغربية  للمخابرات 

ا�شتقبالهم  طريقة  كانت  ماليني،  اأقطاب  هويات  وال 

الذي  الدعم الختيارهم احلربي،  املغرب، نوعا من  يف 

مايل،  دولة  الر�شمية، جتاه  املغرب  والتزامات  يتنافى 

والدول االإفريقية االأخرى.

كواليس األخبار
alousbouea@gmail.com

3 العدد: 792  اخلميس 05 يونيو 2014
اأزمة يف مايل والعالقات املغربية الإفريقية

�ل�صحافة قالت �إنها من تنظيم �إليا�س 
�لعمري ومدير �ملخابر�ت ي�س �ملن�صوري

رئيس حركة أزواد بالل أغ الشريف يصلي بجانب الملك محمد السادس

ضواء
تحت األ
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الداخلية  يف  وزيرها  �شخ�ص  يف  فرن�شا  قامت 

اآنذاك وعمدة بلدية اإيفري ال�شابق، مانويل فال�ص 

املغربي  ال�شيخ  بتو�شيح  حاليا(،  الأول  )الوزير 

م�شجد  اأكرب  اإيفري،  م�شجد  عمدة  مرون،  خليل 

بفرن�شا، بو�شام »جوقة ال�شرف« برتبة فار�ص.

 التو�شيح الذي مت يوم ال�شبت 15 فرباير 2014، 

بح�شور ال�شفري املغربي بفرن�شا �شكيب بنمو�شى، 

ي�شمى  ما  اأو  املغربي  الإعالم  باهتمام  يحظ  مل 

بـ«املجل�ص العلمي املغربي باأوروبا« �شبه ال�شري.  

يف بحثه عن »احلقيقة ال�شائعة« بتاريخ 30 ماي 

هل  العلوي،  م�شطفى  ال�شحفي  ت�شاءل   ،2014
�شيا�شيا؟  زعيما  ال�شاد�ص  حممد  ي�شبح  اأن  ميكن 

امللك  يرى  اأن  يتمنى  اأحد  ل  »طبعا..  وقال: 

حممد ال�شاد�ص، زعيما �شيا�شيا من ف�شيلة هوؤلء 

الفارغني،  التافهني  قو�شني)…(،  بني  الزعماء، 

)هوؤلء  الآخرين  مع  ال�شتائم  بتبادل  املن�شغلني 

ذكرهم بال�شم وال�شفة امللياردير واحد من كبار 

ندوة  يف  التازي،  كرمي  فرباير   20 حركة  ممويل 

�شاركت فيها حتت عنوان: »الريادة« اأو الزعامة 

التي نظمها مركز )ه. اأو. امي( ل�شاحبه عبد العايل 

بنعمور، ليلة 27 ماي الأخري، بالفندق الكبري لأنفا 

بالدار البي�شاء«. 

بع�ص  يعرف  الذي  »بينما  العلوي  واأ�شاف 

اأنه  يكت�شف  ال�شاد�ص،  حممد  امللك  مواقف)…( 

يف  ال�شيا�شيني،  الأقطاب  مبيزات  عمقه  يف  يتمتع 

من  واملحفوظة)…(،  امل�شجلة  ت�شرفاته  بع�ص 

قبيل نظرته امل�شتقبلية، حينما كلف �شنة 2011، 

ال�شاهل  م�شطفى  املرحوم  باري�ص  يف  �شفريه 

»مانويل  الفرن�شية،  اإيفري  بلدية  رئي�ص  بتو�شيح 

فال�ص« بالو�شام العلوي، لي�شبح فال�ص هذا رئي�شا 

للحكومة الفرن�شية �شنة 2014، وهو الذي قال عن 

للدول  املغرب هو منوذج  اإن   2011 �شنة  املغرب 

املتقدمة. طبيعي اإذن، اأن الأزمة التي خرج منها 

فيها  اأ�شهم  موؤخرا)...(  املتحدة  الأمم  يف  املغرب 

الو�شام العلوي القدمي لرئي�ص احلكومة الفرن�شية 

)انظر مقال العقباين. الأ�شبوع عدد 1 ماي 2014(، 

انتهى كالم العلوي.

مع اإلقاء القب�ص على مهدي منو�ص الفرن�شي امل�شتبه 

بارتكاب العتداء الذي ا�شتهدف متحفا يهوديا يف 

فرن�شا،  ليخيم على  الإرهاب  �شبح  عاد  بروك�شل، 

القلق  ويتزايد  مغربية،  جالية  اأكرب  تعي�ص  حيث 

اإزاء احتمالت  ال�شيا�شية الأوروبية  يف الأو�شاط 

عودة الع�شرات من ال�شبان الأوربيني من اأ�شول 

الذين  م�شادر)...(  عدة  ح�شب  اأ�شا�شا،  مغاربية 

ذهبوا للقتال يف �شوريا، حمملني بـ«اأفكار التطرف 

الأوروبية  ال�شتخبارات  وعربت  الإ�شالمي«، 

والأمريكية بدورها عدة مرات عن قلقها من عودة 

»اجلهادين« الأوروبيني. 

وك�شف وزير الداخلية الفرن�شي برنار كازينوف، 

واأوروبا  فرن�شا  داخل  لت�شريعات  الإعداد  عن 

ملراقبة ال�شبان الذين يرغبون يف اجلهاد.

اإىل  »العلوي«  �شوؤال  عاد  باملو�شوع،  وارتباطا 

اأن  ميكن  هل  حتديدا،  اأكرث  ب�شيغة  الواجهة، 

ي�شبح حممد ال�شاد�ص زعيما �شيا�شيا ودينيا خارج 

حدود املغرب؟

اجلواب ح�شب خرباء الإرهاب »الإ�شالمي«، نعم 

للموؤمنني  اأمريا  �شفته  بحكم  لي�ص  حتفظ،  دون 

امل�شتقبلية،  نظرته  نظرهم  يف  الأهم  بل  وحدها، 

لبناء  طائلة  اأموال  �شرف  جاللته،  قرر  حينما 

م�شاجد باأوروبا، هي لوجي�شتيك ميكن ا�شتثمارها 

عمدة  �شنف  من  نافذة  �شبكات  جانب  اإىل  الآن، 

م�شجد اإيفري، ال�شيخ مرون )ال�شورة( للت�شدي 

ثقافة  ت�شاير  مبقاربة  »اجلهاديني«،  لظاهرة 

اأوروبا احلقوقية، دون اإغفال اخلربة املغربية يف 

حماربة اآفة الإرهاب.

لهذه �لأ�سباب حممد �ل�ساد�س هو �حلل.. لإنقاذ �أوروبا
بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

�لربملان يطلب حما�سبة �أخنو�س على 

م�سري �أر��سي »�سوديا و�سوجيطا«
الرباط: األسبوع

عاجل  اجتماع  لعقد  طلبات  موؤخرا،  الربملانية،  الفرق  بع�ص  و�شعت 

الفالحة وال�شيد  اأخنو�ص وزير  الإنتاجية بح�شور عزيز  القطاعات  للجنة 

وبالو�شعية  بالأرقام  موثقة  احل�شيلة  تقدمي  اأولهما:  ل�شببني  البحري، 

احلقيقية ل�شيعات الدولة»�شوديا و�شوجيطا« التي مت تفويتها للخوا�ص. 

واإجراء تقييم حقيقي لهذه الأرا�شي يبني مدى تنفيذ امل�شتفيدين لاللتزامات 

والغر�ص  الت�شجري  حجم  وبخا�شة  التحمالت،  دفاتر  يف  عليها  املن�شو�ص 

وال�شتثمار والتجهيزات احلديثة يف جمال ال�شقي يف هذه ال�شيعات وعدد 

الذين  العمال  �شردوا  امل�شتفيدين  بع�ص  اأن  علما  امل�شغلة،  العاملة  اليد 

ورثوهم عن �شركات »�شوديا و�شوجيطا«، وطردوا النقابيني وغريها من 

اخلروقات التي يتوفر النواب على ملفات متكاملة بخ�شو�شها.

وثاين اأ�شباب ا�شتدعاء اأخنو�ص هي الظروف العامة التي يجري فيها حاليا 

لفائدة اخلوا�ص، مع فرق  »اأمالك خمزنية«  للدولة  اأرا�ص جديدة  تفويت 

كبري هذه املرة هو اأن امِللِكية مبهمة لهذه الأرا�شي التي ي�شتغلها فالحون 

�شغار ل�شنني عديدة عك�ص اأرا�شي »�شوديا و�شوجيطا« التي كانت ملكيتها 

امللك  حتديد  حلروب  �شت�شاف  جديدة  بحرب  ينذر  مما  وا�شحة،  للدولة 

املياه  واإدارة  املواطنني  بني  الأقاليم  من  العديد  يف  ن�شبت  التي  الغابوي 

والغابات.

وجوه وصور من التاريخ

اخلرجات املك�شوفة 

طموح كرمي 

غالب لرئا�سة 

حزب �ل�ستقالل

الرباط: األسبوع
غالب  كرمي  اأكد  متلفز له،  اإعالمي  خروج  اأول  يف 

�شابقا،  النواب  جمل�ص  ورئي�ص  ال�شتقاليل،  القيادي 

على ما �شبق لـ»الأ�شبوع« اأن ك�شفت باأن هذا الطموح 

يتمثل يف الرغبة يف الو�شول اإىل من�شب الأمني العام، 

قائما،  يزال  ل  الذي  ال�شيا�شي  طموحه  اإىل  وبتف�شيل 

ويراهن على حتقيقه �شنة 2016.

طموحه  م�شمون  كامل  عن  يف�شح  مل  الذي  غالب 

ال�شيا�شي ب�شورة مبا�شرة، ي�شع رهن اإ�شارته حاليا 

بعد  اأي   ،2016 موؤمتر  خالل  ال�شتقالل  حزب  قيادة 

حزب  راأ�ص  على  �شباط  حلميد  الأوىل  الولية  نهاية 

امليـــــزان.

بعدم  بوعده  �شباط  وفاء  على  يراهن  الذي  غالب 

والكتفاء  ال�شتقالل  حزب  لقيادة  اأخرى  مرة  تر�شحه 

بولية واحدة كما وعد خالل موؤمتر 2012، اأخذ ين�شج 

خيوط عالقات متينة وقوية مع الغا�شبني من �شباط يف 

تيار »بال هوادة«، حيث �شرع يف لقاء عدد من رموزه يف 

منا�شبات عديدة »كعبد الواحد الفا�شي، والوزير حممد 

الوفا، وعالل مهنني، ولطيفة ا�شمري�ص«، ناهيك عن عدم 

الدخول يف مواجهات كالمية مع قيادات هذا التيار.

ملنا�شب  تر�شحه  الأو�شاط  بع�ص  كانت  الذي  غالب 

يعنيهم  من  اإىل  اليوم  يلمح  بالبالد،  كربى  اقت�شادية 

الأمر اإىل اأن الطموح ال�شيا�شي يف اأجندته ي�شبق الطموح 

القت�شــــــادي.

من أرشيف األسبوع

ثالثة أقطاب من مستشاري الملك محمد الخامس: الزعيم عالل الفاسي، 
وشيخ اإلسالم محمد بن العربي العلوي، ووزير التاج الحسن اليوسي

غالب
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ب�سرى �سارة، للمغاربة يف فرن�سا، بعد �أن 

جلميع  �ل�سماح  �لفرن�سية،  �لدولة  قررت 

بالبقاء  �ملغاربة  �جلامعيني  �ملتخرجني 

يف فرن�سا �سنة كاملة، بعد �لتخرج، وكان 

�ستة  فرن�سا،  مبغادرة  يطالبهم  �لقانون 

�سهور بعد �لتخرج.

مل يفهم �أي معلق، ملاذ� �أقحم �ل�سحر�وي 

حمدي ولد �لر�سيد رئي�س بلدية �لعيون، 

مو�سوع  يف  �لهمة،  �مل�ست�سار  ��سم 

�أ�سباب ف�سل مو�سم �لركيبات يف طنطان، 

�ملهرجان،  لهذ�  �زركيني  قبيلة  ومقاطعة 

لقبائل  �ملنتمون  فقط  فيها  لي�سارك 

�لركيبات.

قر�ر  �ملغرب،  ب�سوؤون  �ملهتمون  و�سف 

رجال  بتوقيف  ح�ساد  �لد�خلية  وزير 

�ل�سلطة �لذين نظمو� مظاهرة، باأنه قر�ر 

�سجاع د�خل يف �إطار تفادي �لفو�سى.

بجميع  �ليومية،  �ل�سحف  �نتقمت 

منع  �لذي  �لقر�ر  من  �أطيافها)...( 

�مللكية  �لرحلة  مر�فقة  من  �ل�سحفيني 

�أخبار�  �أغلب �ل�سحف مل تن�سر  لتون�س، 

عن �لرحلة، وبع�سها ن�سرها يف �ل�سفحة 

�لد�خلية.

عجيب كيف مت �لإن�سات لأنني 22 معتقال 

�ست  بينهم  �ملغرب،  �سجون  يف  فرن�سيا 

مغاربة يحملون �جلن�سية �لفرن�سية، وقد 

�حتجاجا  �لطعام،  عن  �لإ�سر�ب  قررو� 

�ملغربية  �لفرن�سية  �لعالقات  وقف  على 

�حلمو�سي،  �أزمة  بعد  �لق�ساء،  جمال  يف 

�إىل  بنقلهم  طالبو�  ملا  �لأزمة  هذه  ولول 

�أغلبهم حمكوم عليهم يف  �أن  فرن�سا، رغم 

ق�سايا �حل�سي�س.

دور  للعب  مر�سحا  كان  م�سوؤول حكومي 

لـ»�إهانة«  تعر�س  �مل�ستقبل)..(  يف  ما 

�سديدة، قد تعجل بنهاية م�ستقبله، بعد 

�أن قالو� له �إن بع�س خ�سومه �ل�سيا�سيني 

لقريبته عندما  ماز�لو� يحتفظون ب�سور 

كانت ترتاد بع�س �لأماكن، وهي يف حالة 

غري طبيعية )..(.

على  ح�سلو�  �لذين  �لربملانيني  مكاتب 

منذ  تغلي،  �أمريكية  منظمات  من  دعم 

»�لأ�سبوع«  مقال  فيه  �سدر  �لذي  �ليوم 

�ملغاربة  »�لربملانيون  عنو�ن:  حتت 

�أمريكية  منظمات  من  �لدعم  �أخذو� 

ورئي�س �حلكومة يف د�ر غفلون«. وبينما 

يقول نو�ب �لعد�لة و�لتنمية �إن �لتمويل 

هوؤلء  بع�س  ي�ستعد  مرفو�س،  �لأجنبي 

فعلتهم  لتربير  �مل�سبوهني)..(  �لنو�ب 

مدنية  جمعيات  جتربة  حتاكي  بكونها 

حت�سل على دعم من �خلارج.

بغ�س �لنظر عن كون لئحة �لأدوية �لتي 

�إىل  �لإ�سارة  تت�سمن  ثمنها  تخفي�س  مت 

�سنتيمات..  بب�سع  ثمنها  �نخف�س  �أدوية 

فاإن �لإعالن عن تخفي�س ثمن بيع بع�س 

ومعاقبة  حتقيق  فتح  يقت�سي  �لأدوية 

م�سوؤويل وز�رة �ل�سحة، �لذين يخت�سون 

يف حتديد ثمن بيع �لأدوية بالتق�سيط قبل 

�لرت�خي�س  �إنها  �لأ�سو�ق،  �إىل  نزولها 

�لتي ت�ساوي �ملاليري)..(.

ما خفي ا�شتبعاد �شيوخ الأحزاب

حتركات لتعـــديل 
الئــحة ال�ســـفراء 

اجلــــدد
الرباط: األسبوع

ينتظرون  �ملتتبعني  جل  كان  �لذي  �لوقت  يف 

��ستقبال �ملــــــلك لل�ســـــفــــر�ء �جلدد و�لقيام 

بربتوكول تعيينهم بناء علـــــى �لالئحة �لتي 

قدمها وزير �خلارجية و�لتعاون �سالح �لدين 

مزو�ر، و�أ�سر عليها رئي�س �حلكومة عبد �لإله 

بن كري�ن، رجحت بع�س �جلهات من وز�رة 

ردت  قد  مزو�ر  لئحة  تكون  �أن  �خلارجية 

�إليه، ويقوم حاليا باإعد�د لئحة جديدة �سيتم 

ترميمها بوجوه جديدة.

 ولهذ� �لغر�س جمع مزو�ر، �لأ�سبوع �ملا�سي، 

و�لربملانيني  �ل�سيا�سيني  �لفاعلني  من  عدد� 

�آر�ئهم  لأخذ  �خلارجية  بق�سايا  و�ملهتمني 

يجب  �لتي  �لعامة  �ل�سروط  حول  و�مل�سورة 

ت�سريب  مع  �جلدد  �ل�سفر�ء  لئحة  يف  توفرها 

بع�س �لأ�سماء �ل�سيا�سية و�حلزبية، و�قرت�ح 

ب�سرط  �سيا�سية  �أحز�ب  من  جدد  �سفر�ء 

�ل�سن يف �مل�ستوى يف  �لكفاءة ويكون متو�سط 

بع�س  من  �لأحز�ب  ل�سيوخ  مبا�سر  �إق�ساء 

�لأحز�ب �لذين يريدون هذه �ملنا�سب �مل�سيلة 

للعاب)..(.

هل املغاربة مهددون بالبودية؟
الرباط: األسبوع

�ملغاربة مهددون بالبودية، هي �آخر �لتهديد�ت �لتي حذر منها بع�س �لفاعلني يف جمال �لهجرة 

يف لقاء �نعقد موؤخر� بالرباط.

��ستنتاج هوؤلء جاء بناء على حتليل عدد من �ملعطيات �ملتعلقة باجلاليات �لأجنبية �لكثرية 

وز�رة  �إجر�ء�ت  بعد  �سالم، خا�سة  �ملغاربة يف  �ملو�طنني  مع  �ليوم  وتتعاي�س  تتو�جد  �لتي 

وتو�سلهم  �لإ�سالم  عن  خمتلفة  وديانات  جن�سيات  من  �لأجانب  و�سعية  لت�سوية  �لد�خلية 

ببطاقات �لإقامة.

هوؤلء �لباحثون �لذين متنو� ت�سوية وز�رة �لد�خلية ملهاجرين �أجانب من جن�سيات خمتلفة 

دول  من  هي  جن�سية«   95 حو�يل  بلغت  �أنها  �لد�خلية  لوز�رة  �لر�سمية  �لإح�سائيات  »توؤكد 

وفرن�سا،  و�لكامبودج،  و�أندوني�سيا،  و�لفيتنام،  و�ل�سينغال،  و�لنيجر،  »مايل،  من  خمتلفة، 

ت�سوية  متت  �لذين  �لآ�سيويني  �ملهاجرين  من  �ملغربي  �ل�سباب  حذرو�  وغريها«،  و�إ�سبانيا، 

و�سعيتهم �لقانونية و�لذين يدينون بدين »�لبودية«.

خطة.. اجلي�ش اجلزائري »يخنق« 
الفالحني يف بركان والنواحي

يعاين كبار �لفالحني و�ملتو�سطني باجلهة �ل�سرقية  من �أزمة خانقة وغري م�سبوقة حد �لإفال�س، 

ب�سبب �لك�ساد �لذي تعرفه عملية ت�سويق �ملنتوجات �لفالحية من خ�سر�و�ت وفو�كه.

فقد �أحكم �جلي�س �جلز�ئري قب�سته على �ل�سريط �حلدودي مع �ملغرب، وف�سل فالحو �جلهة 

تبادل  تعرف  ظلت  م�سرتكة  �أ�سو�ق  يف  على �حلدود  و�خل�سر  �لفو�كه  ت�سويق  يف  �ل�سرقية 

�ملو�د �لفالحية �ملغربية مع �ملو�د �ل�سناعية �جلز�ئرية ل�سنو�ت عديدة)..(.

هوؤلء �لفالحون �لذين يعانون �ليوم يف �سمت، بعدما وجدو� �أنف�سهم يتفرجون على كميات 

يف  وتباع  �أعينهم  �أمام  ت�سيع  ووجدة،  بركان  ب�سيعات  و�خل�سر  �لفو�كه  �أجود  من  هائلة 

�لأ�سو�ق �ملغربية باأثمنة �أقل بكثري من تكلفتها، فاأ�سبحو� يعي�سون و�سعية �سعبة دفعت 

بع�سهم �إىل ترك حم�سوله مهمال يف �لأ�سجار، لكون ثمن بيعه ل يغطي م�ساريف جنيه وحدها 

وبالأحرى باقي �لتكاليف، و�لتجاأو� �إىل غرفة �لتجارة، و�لغرفة �لفالحية، ومندوبية وز�رة 

�لفالحة باجلهة دون جدوى.

أكادير: األسبوع الصحفي 

حول  �لعقاري  �لنز�ع  ق�سية  جديد  يف 

م�سروع �سياحي مبنطقة �أغرو�س �سمال 

تعليمات  �سدور  �سهد  �لذي  �أكادير’’ 

م�ست�سار  وتدخل  �ملو�سوع،  يف  ملكية 

�لنز�ع و�سدور  ملكي يف منا�سبتني حلل 

»يف  �سركة  طالبت  فيه،  ق�سائية  �أحكام 

�لأ�سبوع  نهاية  �لعقارية،  بيــــتي« 

�ملا�سي، رئي�سة �ملجل�س �لأعلى لالت�سال 

حق  من  متكينها  �لب�سري  �ل�سمعي 

�لثانية  �لقناة  بث  بعد  لها  �ملكفول  �لرد 

باإحدى ن�سر�تها �لإخبارية مطلع �ل�سهر 

�أزيد  مدته  �إخباري  لروبورتاج  �جلاري 

‘’ف�سيحة  �أ�سمته  ما  حول  دقائق   7 من 

عقارية تتد�خل فيها �سلطة �لنفوذ و�ملال 

و�لقانون مبنطقة �أغرو�س باأكادير’’.

�إذ عللت �ل�سركة �ملقا�سية للقناة �لثانية 

جمل�س  هيئة  �إىل  �لرد  حق  يف  مطلبها 

�لهاكا، �إقحام ��سم رجل �لأعمال �ل�سو�سي 

�ملعروف »�حل�سني بي�سا« و��سم �ساحبة 

نز�ع،  يف  �لعقارية  بيتي’’  ‘’يف  �سركة 

له  �لذي ل عالقة  �لنز�ع  حول حق وهو 

�لتي  للعقار  �جلديدة  �ملالكة  بال�سركة 

م�سروع  لت�سييد  قانونية  ب�سفة  �قتنته 

�سياحي، وذلك بعد �سدور �أحكام ق�سائية 

نهائية ب�ساأنه. م�سرية يف ذ�ت �لطلب �إىل 

يف  �ملدرج  �ل�سركة  ممثلة  ت�سريح  �أن 

ب�سبب  منه  مقاطع  حذف  مت  �لتحقيق، 

كاأنها  �ل�سركة  �أظهر  �ملونطاج مما  عملية 

نفوذ  �ساحبة  و�أنها  �لنز�ع،  يف  طرف 

ورثة  وعلى  �لقانون،  على  �سد�  تعتدي 

مولي عبد �ل�سالم �أوريرت، مربزة عدم 

وجود �أية م�سطرة ق�سائية جارية يف هذ� 

�ل�ساأن بني �ل�سركة �لعقارية، و�أي طرف 

بخ�سو�س هذ� �مل�سروع �ل�سياحي.

�أمينة  �إىل  �ملوجهة  �لر�سالة  ��ستندت  كما 

�لأعلى  �لوهابي رئي�سة �ملجل�س  �ملريني 

ما  �أن  �إىل  �لب�سري،  �ل�سمعي  لالت�سال 

لنز�هة  خرقا  ي�سكل  �لروبورتاج  يف  ورد 

�لأخبار طبقا ملقت�سيات »�ملادة 54« من 

باعتبار  �لثانية،  للقناة  �لتحمالت  دفرت 

�ل�سركة  منظور  وفق  �لروبورتاج  �أن 

ومل  ونز�هة  بحياد  �لق�سية  يتناول  مل 

و�لأطروحات  �لتعددية  مبد�أ  يحرتم 

فر�سة  من  ماثلها  ما  �أو  �ملعار�سة، 

مهدت  بعدما  نظرها  وجهة  عن  �لتعبري 

بعبارتها  للروبورتاج  �لن�سرة  مقدمة 

»�لف�سيحة �لعقارية ومافيا �لعقار�ت’’، 

�إىل  �لعقارية  بال�سركة  حد�  �لذي  �لأمر 

ملا  جو�ب  �أو  حقيقة  بيان  تقدمي  طلب 

�ملعلومة  بث  جر�ء  �سرر  من  بهم  حلق 

�لقت�سادية  مب�ساحلهم  م�ست  �لتي 

و�لتجارية.

يف حني، ك�سفت م�سادر عليمة �أن �ل�سركة 

�لثانية �أمام  للقناة  �ملقا�سية  �لعقارية 

مطلبا  »�لهاكا«  رف�ست  موؤ�س�سة  �أنظار 

روبورتاج  ببث  �لثانية،  للقناة  �سالفا 

يف  كاملة  �ل�سركة  نظر  وجهة  وعر�س 

ن�سرة �إخبارية لحقة، ملا خلفه �لتحقيق 

ومعنوية،  مادية  �أ�سر�ر  من  �لإخباري 

�ساحبة  �ل�سركة  مالكة  مت�سكت  بعدما 

حكماء  �إىل  باللجوء  �ل�سياحي  �مل�سروع 

»�لهاكا« لإن�سافها بعيد� عن �أية ت�سوية 

ثنائية.

 جتدر �لإ�سارة �إىل �أن »�حلاجة حبيبة« 

»بي�سا«  جمموعة  يف  �لقوية  �ملر�أة 

�ل�ستثمارية �ساركت يف برنامج ب�سر�حة 

على ر�ديو »بلو�س« �لذي يقدمه �لإذ�عي 

�أديب �سليكي، وعربت بنربة ل تخلو من 

�ملفتعل،  �لنز�ع  من  موقفها  عن  �لغ�سب 

�أعيان  من  و�حد�  ي�ستهدف  و�لذي 

�سو�س، وملحت �إىل �أياد خفية ت�سطاد يف 

�ملاء �لعكر، و�إىل �أن �لقناة �لثانية ورطت 

�أب�سط  ير�ع  مل  روبورتاج  يف  نف�سها 

حمامي  حني  عرب  يف  �ملهنية..  �سروط 

لل�سركة  عالقة  ل  �أنه  على  �لثاين  �لطرف 

بهذ�  بيتي«  »يف  �حلايل  للم�سروع  �ملالكة 

�لقانوين  �ملمثل  ب�سفته  و�أنه  �مل�سكل، 

لورثة �حلاج عبد �ل�سالم ينفي وجود �أي 

�سكاية يف �ملو�سوع �سد �حلاج �حل�سني 

بي�سا، �أو �سركته.

ب�سبب بث حتقيق اإخباري بثته القناة الثانية

�سركة عقارية تطالب بحق الرد يف ملف 
تدخل فيه م�ست�سار ملكي

مثير للجدل
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اإبراهيم ك وموالي  الناجم  اأبــــــهاي  تراأ�س 

الإقليمي  املجل�س  دورة  اأ�شغال  العثـــــماين 

لطرفاية، والتي كانت فر�شة لإثارة مو�شوع 

الطبقات  وحاجيات  املجتمعية  الإ�شكالت 

الجتماعية.

اإنتاج  وحدة  كراء  اإمكانية  درا�شة  ومتت 

وتـــــــحويل    ،)spiruline( �شبريوليـــــن 

لأهمية  اعتبارا  لآخر،  ف�شل  من  اعتمادها 

وتقوية  اجلماعة  بني  النقل  م�شاكل  مناق�شة 

الطريق الرئي�شية انطالقا من الوادي الواعر 

عن  ممثل  ولغياب  العيون،  مدينة  اجتاه   يف 

هذه  تاأجيل  مت  فقد  والتجهيز  النقل  وزراة 

النقطة  اإىل دورة قادمة. 

يف  املنجزة  الأبحاث  يلف  الغمو�س  مازال 

�شيارة  من  حية  خرطو�شة   70 �شرقة  ق�شية 

كانت  عندما  اأو�شرد،  لعمالة  تابع  قائد، 

مركونة يف حي مولي ر�شيد بالداخلة.

فالقائد، الذي كان ي�شع الر�شا�س يف ال�شيارة 

الدولة،  ملكية  يف  توجد  التي  الدفع  رباعية 

اإىل  ال�شتماع  يتم  مل  ما  بالتهاون،  يتهم  قد 

الكمية  هذه  حمله  واأ�شباب  �شياع  حيثيات 

من الر�شا�س احلي. ول يعرف ما الغاية من 

بال�شيد،  اخلا�شة  اخلرطو�شات  بهذه  التنقل 

و�شط تنا�شل الت�شاوؤلت حول ما اإذا كان هذا 

مو�شم ال�شيد. 

واملخابرات  الأمن  اأجهزة  يالزم  كبري  ف�شل 

الت�شريبات  نتيـــجة  تندوف،  مبخيمـــــــات 

اأربعني  بعد  ك�شفت  التي  الإعالمية اخلطرية 

�شنة زيف اأطروحة البولي�شاريو، وهو ما اأكده 

خطاب ما ي�شمى بـ»وزير الداخلية بجمهورية 

ال�شحراويني  اأمـام  امللقى  البولي�شاريــــــو« 

املغلــوب على اأمرهـــم،  يف وزارة الثـــــقافة. 

الداخلية  الأزمة  على  بظالله  يلقي  خطاب 

التوقعات ورمى  باجلبهة، وهو ما خالف كل 

امللتهب  الداخلي  امل�شهد  على  الثقيل  بالعيار 

التهدئة  حماولت  كل  بعد  اأ�شال  واملحتدم 

ال�شعبي  الغليان  جعل  ما  وهو  واملهادنة، 

الناجت عن ان�شداد الأفق اأمام ال�شباب و�شياع 

منذ  النظام  عجز  من�شود  م�شتقبل  يف  الأمل 

 �شنوات عـــن تاأمينه ل�شرائح ال�شعب املختلفة.

�شحة  اأكد  البوليـ�شاريو  بجبهة  القـــــيادي 

واإن  الذاتي«..!  »الــحكم  لفر�شــية  الرتويج 

كان ما قاله وزير النظام مق�شودا فذاك موؤ�شر 

مل  واإن  نف�شه،..  والنظام  الرجل  ف�شل  على 

يكن ذلك مق�شودا اأو حدث �شهوا فاإن الوزير 

له عذر اأقبح من ذنب. 

اأول معهد مدر�شي  افتتاح  بعد جناح جتربة 

موثوق  م�شدر  ك�شف  بالعيون،  لفرن�شا  تابع 

يف  املخت�س  »ثريفانتي�س«  معهد  قرار  عن 

له  فرع  افتتاح  عن  الإ�شبانية  اللغة  تعليم 

مبدينة العيون، ولدى معهد »ثربانت�س« حاليا 

6 مراكز يف املغرب )الرباط، الدار البي�شاء، 
وطنجة، وتطوان، ومراك�س، وفا�س(.

رئي�س  والدة  ورحمته  اهلل  عفو  اإىل  انتقلت 

كلميم  جهة  بولية  العامة  ال�شوؤون  ق�شم 

نتقدم  الأليمة  املنا�شبة  وبهذه  ال�شمارة، 

عز  اهلل  داعيني  واملوا�شاة  العزاء  بخال�س 

وال�شرب  والر�شوان،  باملغفرة  للفقيدة  وجل 

اجلميل لأ�شرتها ال�شغرية والكبرية. واإنا هلل 

واإنا اإليه راجعون. 

اجلهوي  الفرع  من  ع�شوا   15 ي�شافر 

لالأقاليم  املغربية  لل�شحافة  الوطنية  للنقابة 

يف  للم�شاركة  طنجة  مدينة  اإىل  ال�شحراوية 

بيت  يحت�شنه  الذي  الوطني  املوؤمتر  اأ�شغال 

ال�شحافة، ومن املنتظر اأن يتم توقيع اتفاقية 

مكانة  يعزز  طنجة  وفرع  العيون  فرع  بني 

ال�شحفيني باجلهتني ال�شمالية واجلنوبية. 

العيون: عبد اهلل جداد 
القبلي  التكثل  مــــ�شار  تـــحول كبري يف 

قبيلة  د�شــــنته  املغربية  بال�شـــــحراء 

اعتربه  مـــــا  يف  التهالت«  »الركيبات 

مهتمون باحلدث التاريخي لأكرب ملحمة 

وكان  ال�شحراء،  واأعيان  قبائل  وحدت 

�شيدي  ال�شالح  الويل  وحفدة  اأبناء 

منطقة  حولوا  قد  التهايل  الرحمن  عبد 

مدينة طانطان  بنواحي  مذكور«  »وين 

اخلالفات  كل  اأذاب  عائلي  جتمع  اإىل 

هذا  ا�شتح�شار  على  وركز  ال�شيا�شية 

بـ»عزري  املعروف  الرباين  القطب 

اآلف  ثمانية  يقارب  ما  مذكور«،  وين 

و�شباب  واأعيان  �شيوخ  من  �شيف 

كل القبائل ال�شحراوية من كل اجلهات، 

وموريتانيا، واإ�شبانيا.

 وك�شف احلاج اإبراهيم ولد الر�شيد اأن 

جلي  وب�شكل  اأظهر  الديني  املو�شم  هذا 

قوة ووحدة قبائل ال�شحراء مع قبيلة 

ال�شرفاء الركيبات، وللتاأكيد على اأن اأي 

اختالف يف وجهات النظر ل ميكن اأبدا اأن 

يكون على ح�شاب وحدة وثوابت الأمة 

وعدم ف�شح املجال اأمام امل�شو�شني. ودعا 

الر�شيد رئي�س جمل�س جهة  حمدي ولد 

العيون اجلميع لنبذ اخلالفات وترميم 

ال�شفوف، و�شكل مو�شم التهالت بزعامة 

القبيلة  اأبناء  اأمام  فر�شة  الر�شيد  اأهل 

بال�شمارة الذين توجهوا يف موكب ي�شم 

ما يقارب 100 �شيارة وعدد مماثل من 

حمملني  وبوجدور،  وكلميم،  الداخلة، 

الإبل  كناية على  بع�شرات من روؤو�س 

ال�شحراوي،  الإن�شان  ميلكه  ما  اأغلى 

حممد  القائد  مبنزل  اأول  املقام  ليكون 

�شالح اأبا علي بالطانطان. 

»بولون  بلديتها  جمل�س  رئي�س  وكان 

على  ا�شتقبال  حفل  اأقام  قد  ال�شالك« 

قبائل  �شمن  الر�شيد  ولد  حمدي  �شرف 

اجلنوب املغربي. وت�شرب عنه اأن ولد 

الإقليمي  املجل�س  رئي�س  عاتب  الر�شيد 

نتيجة  باملغادرة  وطالــــبه  لطـــــانطان 

ح�شابات مازالت قائمة.

واإذا كان تغيب بع�س اأعيان »التهالت« 

ومن بينهم خليهن ولد الر�شيد اأو حممد 

ب�شفته  »العظمي«  احل�شرمي  عايل 

عن  الأول  امل�شوؤول  وهو  املزدوجة 

هذه  جناح  فاإن  ال�شمارة،  كلميم  جهة 

اخلطوة، قيا�شا مع �شابقاتها، كان ر�شالة 

وا�شحة للمنتظم الدويل ومعه اجلزائر 

والبولي�شاريو باأن �شاعة احل�شم يكون 

واأن  وطني،  واجب  النداء  تلبية  فيها 

ق�شية ال�شحراء حلها بيد ال�شحراويني 

اأنف�شهم)..(. 

بوجدور: األسبوع
اإنريجي«  »كو�شمو�س  الأمريكية  ال�شركة  اأعلنت 

�شهر  للبرتول  ا�شتك�شافية  بئر  اأول  حفر  عزمها 

�شواحل  قبالة  بوجدور  براأ�س  املقبل،  اأكتوبر 

ت�شتغل  اإنرجي«  »كو�شمو�س  املغربية.  ال�شحراء 

ل�شالح احلكومة املغربية. و�شركائها يف تلك العملية 

ال�شركة  و«اتوود«وتعترب  »كرين«  �شركتي  هما 

يف  للمغرب  �شريك  اأي�شا  هي  »توتال«  الفرن�شية 

�شركة  جنوب.  اأنزران«  »بري  البحرية  املنطقة 

»كو�شمو�س« الأمريكية اأعلنت اأن خططها تتما�شى 

والقانون الدويل وتعهدت بالتعامل ب�شكل اأخالقي، 

م�شرية اإىل اأن اكت�شاف النفط من �شاأنه اأن ينعك�س 

اإيجابا على ال�شكان.

مهرجان حا�شد تزعمه �شرفاء الركيبات لنبذ 
اخلالفات بني ال�شحراويني

كلميم: األسبوع 

اأع�شاء  بيـــــن  تخــوف  �شاد 

ال�شمارة  كلميم  جــــهة  جمل�س 

بني  الدائر  اخلالف  تاأثـــــري  من 

واملنتخبني  احلــ�شرمي،  الوايل 

اأ�شغال  وحتولت  املحليـــــــــني، 

�شيا�شية  نقا�شات  اإىل  الدورة 

وهو ال�شيء الذي مل يتم.

جمموعة  جانب  اإىل  »الأ�شبوع« 

الوطنية  الإعالمية  املنابر  من 

�شاعات  لت�شع  تابعت  واملحلية 

التي  الدورة  اأ�شغال  متوا�شلة 

بالفقيه  الوهاب  عبد  تراأ�شها 

وح�شرها  اجلهة  رئي�س  نائب 

احل�شرمي  الوايل  انطالقتها  منذ 

واآ�شا  وطاطا،  ال�شمارة،  وعمال 

اإقليم  عامل  با�شتثناء  الزاك، 

م�شاكل  يواجه  الذي  طانطان 

الذين  املحليني  املنتخبني  مع 

يطالبونه بالرحيل.

دورة  عرفتها  التي  النقا�شات 

ال�شمارة  كلميم  جهة  جمل�س 

من  نوع  وبدا  اإيجابية  كانت 

احلا�شل  الإ�شكال  يف  النفراج 

من  واحل�شرمي  بالفقيه  بني 

اأجوبة  كل  ال�شلطة  تبني  خالل 

نوع  وظهر  اجلهة،  ومداخالت 

اتهام   يخ�س  ما  يف  الت�شنج  من 

املركز  مدير  طانطان  منتخبو 

اجلهوي لال�شتثمار بعرقلة ملفات 

امل�شتثمرين  ونفور  ال�شتثمار 

ب�شبب بطء الإجراءات، وحاول 

عن  يدافع  اأن  املركز  مدير 

مكونات  اأجمعت  التي  م�شريته 

اإعادة  �شرورة  على  اجلهة 

ونتيجة  املركز،  عمل  تقييم 

تتعلق  نقطة  و�شعوبة  ت�شعب 

بطانطان،  العقاري  بالتحفيظ 

املجل�س  على  الوايل  اقرتح  فقد 

م�شاكل  حول  درا�شي  يوم  عقد 

بعد  طانطان  مبدينة  التحفيظ 

اأثارها  التي  اخلطرية  امل�شاكل 

واأع�شاء  الوطية  بلدية  رئي�س 

لطانطان،  الإقليمي  املجل�س 

املحافظة  فيها  يتهمون  والتي 

املخزنية  والأمالك  العقارية 

بالتواطوؤ لإقبار مدينة طانطان.

اجلهوية  املديرية  عر�شا  ونال 

ومـــديرية  التقليدية،  لل�شناعة 

ا�شتح�شان  والنقل  التجهـــــــــيز 

من  يحـــــــمالنه  ملا  املجلـــ�س، 

كربى  وم�شاريع  م�شتجــــــدات 

م�شتوى  من  الـــرفع  على  قادرة 

مدن واأقاليم اجلهة �شواء تعلق 

اأو  التقليدية  بال�شناعة  الأمر 

عن  العزلة  وفك  الطرق  تو�شيع 

العامل القروي، وبدا عبد الوهاب 

باخلالف  متاأثر  غري  بالفقيه 

الدائر بينه وبني الوايل الذي كان 

لتو�شيح  احلديث  معه  يتقا�شم 

بع�س النقط ال�شائكة ومنها على 

ال�شتثمار  م�شاكل  اخل�شو�س 

واختتم  العقارية،  واملحافظة 

املجل�س اأ�شغاله بامل�شادقة على 

ال�شراكة  اتفاقيات  من  جمموعة 

اإجناز عدد  بامل�شاهمة يف  تتعلق 

برجمة  واإعادة  امل�شاريع  من 

اآخر،  اإىل  ف�شل  من  اعتمادات 

الأع�شاء  بالفقيه  يدعو  اأن  قبل 

حلفل غذاء .. كان اجلميع يعتقد 

بني  الأزمة  انفراج  بداية  باأن 

�شتنتهي،  وبالفقيه  احل�شرمي 

الغذاء  قاطع  الأخري  هذا  اأن  اإل 

مت�شبثا  الأنظار  عن  وغاب 

الوايل  مقاطعة  جمموعته  بقرار 

�شوؤال  ويبقى  احل�شرمي، 

اإىل  كلميم  مطروحا  ال�شاعة 

اأين)..(.

الــخالف بــني الوالــي احل�ضـــرمي

 واملنتخبــني فــي جهـة كلمــيم

التنقيب عن النفط ب�ضواحل بوجدور

وزارة ال�ضياحة تقاطع 

اأرباب النقل ال�ضياحي

العيون: األسبوع 
الهيئة  رئي�س  بن�شرادية  حامت  ك�شف 

الوطنية للنقل ال�شياحي الطرقي باملغرب 

الكناري،  جلزر  الأخرية  زيارته  اأن 

وجهة  وت�شحح  تقرب  اأن  ا�شتطاعت 

بني  املفتعل  النزاع  نحو  الإ�شبانيني  نظر 

مكن  ما  وهو  واملغرب،  البولي�شاريو 

رحالتهم  برجمة  اإعادة  من  الإ�شبانيني 

حامت  واأ�شاف  ال�شحراء،  نحو  الثقافية 

املوؤمتر  اأ�شغال  تراأ�س  الذي  بن�شرادية 

عدة  عن  بالعيون  لهيئته  الثاين  الوطني 

يف  بامل�شاهمة  تتعلق   هامة  معطيات 

من  ت�شعى  التي   ،2020 روؤية  حتقيق 

لرقم  الو�شـــــول  اإىل  اململكــــة   خاللـــها 

ل  معطى  وهو  �شائح،  مليون  ع�شرين 

يتحقق اإل بتكاثف جهود مهنيي ال�شياحة 

التي  الر�شمية  املجهودات  اإىل  فبالإ�شافة 

فامل�شوؤولية  احلكومية،  اجلهات  تبذلها 

الفنادق، ومهنيو  اأ�شحاب  يتحملها كذلك 

هم  الذين  الوطني،  ال�شياحي  النقل 

التي  الوطنية  الهيئة  اهتمام  مو�شوع 

دفرت  حتديات  املوؤمتر  هذا  يف  ناق�شت 

ودور   ،2012 ل�شنة  الأخري  التحمالت 

الهيئة الوطنية للنقل الطرقي ال�شياحي، 

اجلهات  مع  وبنوده،  مواده  �شياغة  يف 

احلكومية، وهو ما ت�شعى اإليه الهيئة من 

خالل تقدمي املقرتحات الكفيلة بتقدم قطاع 

وزارة  وتخلفت  بالبالد،  ال�شياحي  النقل 

الذي  املوؤمتر  هذا  عن  والنقل  ال�شياحة 

�شارك فيه ع�شرات املهنيني الذين اأكـــدو 

املغاربة  لل�شياح  وجذب  ا�شتقــــطاب  اأن 

والأجانب رهني بتنمية ال�شحراء .

زراد
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بن كيران

كواليس األخبار
خبايا األمور في ما يجري ويدور

 العدد: 792  اخلميس 05 يونيو 2014

الرباط: األسبوع
 

بعد �سجاالت �سيا�سية ماراطونية بالربملان 

�أجندة  عن  كري�ن  بن  �أعلن  بغرفتيه، 

�النتخابات �لرت�بية، و�جلماعية، و�ملهنية، 

من  �بتد�ء  �جلديد،  �مل�شت�شارين  وجمل�س 

�شهر يونيو 2015 �إىل �شتنرب منه.

بن كري�ن �لذي فاجاأ �جلميع بهذ� �الإعالن، 

�لثالثاء �ملا�شي، حني حل �شيفا على جمل�س 

�أكد  �ل�شهرية،  �جلل�شة  �إطار  يف  �لنو�ب 

مقربون منه �أنه تلقى �ل�شوء �الأخ�شر قبل 

�الإعالن عن هذه �النتخابات �لتي كان حزب 

لها  �ملتحم�شني  �أكرب  من  و�لتنمية  �لعد�لة 

منذ �شنة 2011.

عن  �أعلن  �الأخري  هذ�  �أن  �أكدو�  كما   

و�شفوها  بنف�شية  �النتخابات  هذه  �أجندة 

�أن  له  تاأكد  بعدما  خا�شة  ب»�ملك�شورة«، 

د�خل  جهات حزبية عديدة من خارج ومن 

�حلكومة ظلت تعترب �إ�شر�ف بن كري�ن على 

�ملفاو�شات �ل�شيا�شية �الأولية حول �لقو�نني 

�النتخابية خطا �أحمر�.

�لقاعدة  تك�شــــري  �أر�د  �لذي  كري�ن  بن 

وحماولته  �لوز�ر�ت  �أم  لــــدى  �لتاريخية 

هذه  حول  �ل�شيا�شي  �لـــــــحو�ر  رعايــــــة 

�أمام  ف�شل  �شخ�شية،  ب�شفة  �النتخابات 

��شتعادت  �لتي  �لد�خلية  �لوز�ر�ت  �أم 

على  ت�شرف  �أن  وتقرر  و�شيطرتها،  عافيتها 

�ل�شيا�شية  �الأحز�ب  زعماء  مع  �مل�شاور�ت 

�لب�شري  �لوزير  عهد  يف  يحدث  كان  كما 

�لد�خلية  وزير  �شي�شبح  وبالتايل  �لر�حل، 

�لعاجل رئي�شا لنب  �لقريب  حممد ح�شاد يف 

كري�ن رئي�س حزب �لعد�لة و�لتنمية.

باالإ�شافة �إىل ذلك، �نتقل �جلدل من �لربملان 

�جلهات،  وروؤ�شاء  �الأحز�ب  �إىل  مبا�شرة 

�لذين بد�أ يطرح بع�شهم �ليوم �شوؤ�ل ترتيب 

�للقاء  قبل  �جلهة  رئي�س  �نتخاب  كيفية 

�ملرتقب مع وزير �لد�خلية، منت�شف �ل�شهر 

�جلاري.

وهناك �ختــــالف حـــــاد يف طريقة �نتخاب 

يتمتعون  �أ�شبحو�  �لذين  �جلهات  روؤ�شاء 

يف  �جلهات  ميز�نية  تدبري  يف  كبرية  بقوة 

�عتماد  �إىل  يدعو  من  بني  �جلديد،  �لقانون 

�جلهة  رئي�س  �نتخاب  يف  �لقدمي  �الأ�شلوب 

�لكبار  �مل�شــت�شارين  �نتخابات  بو��شطـــــة 

�جلماعيني  �مل�شت�شارين  من  �ملنتخبني  �أي 

�لنافذين �لذين يعرف بع�شهم بـ»�ل�شناقة«، 

هذ� �لطرح يد�فع عنه حزب �لتجمع �لوطني 

لالأحر�ر وحزب �حلركة �ل�شعبية، وبني من 

يدعو �إىل �نتخابه ب�شكل مبا�شر من �ل�شعب، 

باأكرب عدد من  ويكون من �حلزب �لذي فاز 

�الأ�شو�ت يف �جلهة، ويد�فع عن هذ� �لطرح 

حزب »�لعد�لة و�لتنمية«.

�حلاكم  النتخاب  �لروؤية  يف  �الختالف  هذ� 

على  حمالة  ال  �شي�شيطر  للجــــهات  �جلديد 

�الأحز�ب  زعماء  مع  �لد�خلية  وزيـــــر  لقاء 

هذ�  ح�شاد  �شيدبر  فكيف  �ل�شيا�شية، 

�خلالف خا�شة �أنه �شد رغبة حزب رئي�شه 

يف �حلكومة؟.

الرباط: األسبوع

كري�ن  بن  �الإله  عبد  �إخو�ن  ي�شتعد 

»نو�ب �لعد�لة و�لتنمية« الإقبار مبادرة 

زر�عة  تقنني  حول  �شباط  حميد  رفاق 

�لكيف يف مهدها.

�لعد�لة  نو�ب  �أعدها  �لتي  �ل�شربة 

و�لتنمية لرفاق حميد �شباط ونو�ب حزب 

�ال�شتقالل يف �لربملان باإحكام، تعتمد على 

�حل�شور �ملكثف �أثناء �لت�شويت �الأويل 

�ال�شتقاليل  �لفريق  قانون  مقرتح  على 

حول »�لكيف« باللجنة �ملعنية و�إ�شقاطه 

بحكم  نهائية  ب�شفة  و�إقباره  مهده،  يف 

و�لتنمية  �لعد�لة  نو�ب  يف  �الن�شباط 

مدعمني بنو�ب �الأغلبية.

�لفريق  رئي�س  م�شيان  �لدين  نور 

�لقانون  مقرتح  قدم  �لذي  �ال�شتقاليل 

�ملعنية  باللجنة  »�لع�شبة«  حول 

�لقوة،  هذه  يعي  �ملا�شي  �الأ�شبوع 

�للجنة  �أع�شاء  ��شتعطف  ولذلك 

بالقول« يعول عليكم �إخوتي يف جلنة 

�لقطاعات �الإنتاجية كثري� للت�شويت 

عليه  و�مل�شادقة  �ملقرتح  هذ�  على 

�لقريب  يف  �لتطبيق  حيز  يدخل  كي 

�لعاجل«.

�أن  �أكد  قد  �ال�شتقاليل  �لفريق  وكان 

هدفه من ور�ء هذ� �لقانون هو تكري�س 

يف  �لع�شبة  لزر�عة  �لقانوين  »�لبعد 

بع�س مناطق �ل�شمال �لتي ترجع �إىل 

وبعده  �مليالدي،  ع�شر  �لثاين  �لقرن 

رخ�س  و�لذي   ،1917 ظهري  كر�شها 

ل�شاكنة كتامة و�لنو�حي زر�عة وبيع 

من  ذلك  �حتكار  �شريطة  »�لكيف« 

�شركة »ريجي طابا« فقط.

ف�سل بن كريان يف ال�سيطرة على وزارة الداخلية

بن كيران

مضيان

حصاد

رئي�س الفريق اال�ستقاليل ي�ستعطف النواب 
مـــن اأجـــل تقنـــــني »احل�ســـــيــــ�س«

م�ســـطرة جمـــــع 
التربعات..  التما�س 

االإح�سان العمومي
      

 بقلم : ذ. عبد الواحد بن مسعود
تتعلق  �إعالنية  و�شالت  �ملغربية  �لف�شائية  �لقنو�ت  بع�س  تبث 

بجمع �لتربعات �ملالية جلهة �أو جهات معينة، ويكون �لهدف من 

جمع �لتربعات �لنقدية �شرفها يف �أوجه �لرب و�الإح�شان وتقدمي 

�مل�شاعد�ت ملن هم يف حاجة ما�شة لتلك �مل�شاعد�ت.

))فمن  �ملعونة  يد  ومد  �خلري  فعل  على  �عرت��س  ال  ومبدئيا، 

بحركة  يحيط  ملا  ونظر�  ولكن  ير�ه((،  خري�  ذرة  مثقال  يعمل 

م�شروع،  غري  ��شتعماال  ��شتعمالها  من  و�خلوف  �الأمو�ل،  جمع 

كان  �ملغربي  �مل�شرع  فاإن  �ل�شرف،  �أوجه  على  �لرقابة  و�شعف 

�لعمومي،  �الإح�شان  �لتما�س  عملية  تنظيم  على  �حلر�س  �شديد 

وو�شع قانونا �شارما يجب �حرت�م �شروطه وبنوده حتت طائلة 

�إنز�ل �لعقوبات �لزجرية �لقا�شية.

فهناك م�شطرة قانونية ودقيقة يجب �تباعها قبل �ل�شروع يف جمع 

�الأمو�ل �ملتربع بها، وهناك جهة �إد�رية �أ�شند �إليها �مل�شرع �لنظر 

يف قبول �أو رف�س �لطلبات �ملتعلقة بالتما�س �الإح�شان �لعمومي.

تنظيم هذ� �لنوع من �لت�شرفات �الجتماعية كان البد منه، حتى 

ال يقفل باب �إ�شد�ء �ملعروف، �لذي هو من �أهم مميز�ت �ملجتمع 

�الأبو�ب  تبقى  ال  حتى  �أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  �الإ�شالمي، 

�ل�شلم  مت�س  �أغر��س  يف  و��شتخد�مها  �الأمو�ل  جلمع  م�شرعة 

�الجتماعي و�الأمن و�لطماأنينة.

�الأمو�ل  �الإعالن عن جمع  ي�شار يف  �أن  �الأ�شا�س يجب  وعلى هذ� 

�ملخت�شة،  �جلهة  من  �لطلب  على  �مل�شادقة  وتاريخ  رقم  �إىل 

ويطلع على ذلك �مل�شاهدون وليتيقنو� باأن �لعملية �أخذت طابعها 

�مل�شروع.

فلو فر�شنا مثال �أن �شخ�شا �شاهم مبال حتت غطاء عمل �إن�شاين، 

فاإنه  تخريبية،  عمليات  يف  ��شتخدمت  �الأمو�ل  تلك  �أن  تبني  ثم 

�شيكون م�شاركا يف �جلرم، و�شيجد �شعوبات يف �إثبات ح�شن نيته 

و�نتفاء ق�شده �جلنائي.

رقم  يحمل  �لعمومي  �الإح�شان  بالتما�س  �ملتعلق  �لقانون  �إن 

1971( ويحتوي  1391 )12 نونرب  21 �شعبان  004.71 بتاريخ 
على �شبعة ف�شول. و�لف�شل �الأول �شريح يف �أنه ال يجوز تنظيم 

�لطريق  يف  عنه  �الإعالن  �أو  �إجنازه،  �أو  �لعمومي،  �الإح�شان 

�شخ�س  �أي  طرف  من  �الأفر�د  مبنازل  �أو  �لعمومية،  و�الأماكن 

وباأي وجه من �لوجود �إال باإذن من �الأمني �لعام للحكومة. 

�إذ�، �الأمني �لعام للحكومة ح�شريا هو �ملخت�س وحده مبنح ذلك 

�إىل و�يل جهة من جهات  �آخر، وال  لوزير  �لطلب  يقدم  فال  �الإذن، 

�أو  �إىل قائد مقاطعة  �ململكة، وال �إىل عامل من عمال �الأقاليم، وال 

�لبا�شا.

و�ملر�د  �ملق�شود  �الأول،  �لف�شل  من  �لثانية  �لفقرة  بينت  وقد 

ما  يف  و��شحة  �لفقرة  هذه  وكانت  �لعمومي،  �الإح�شان  بالتما�س 

يتعلق باالإ�شارة �إىل رقم �الإذن �ملن�شو�س عليه يف �لفقرة �الأوىل، 

�إىل  وهذ� هو �خلرق �لذي ترتكبه و�شائل �الإعالن بعدم �الإ�شارة 

�الإح�شان  �لتما�س  �إطار  �الأمو�ل يف  �ملو�فقة على جمع  قر�ر  رقم 

من  ويتاأكد  �لعملية  تلك  يف  �مل�شارك  يطمئن  وحتى  �لعمومي، 

م�شروعيتها.

�أما �لف�شل �لثاين فقد بني �جلهة �لتي تتمتع باالإعفاء من �حل�شول 

على هذ� �الإذن، وهي جهة �لتعاون �لوطني، وهذ� �الإعفاء مبني 

على كون �جلهة �ملعفية، جهة خا�شعة للرقابة و�لو�شاية، وهي 

و�لتكافل  �لتعاون  رو�بط  وتقوية  الإحكام  �أ�شال  وجدت  جهة 

�جلهة  تلك  وينظم  �ملغربي،  �ملجتمع  �أع�شاء  بني  و�لت�شامن 

 1376 رم�شان   26 يف  �ل�شادر   1.57.099 رقم  �ل�شريف  �لظهري 

)27 �أبريل 1957( باإحد�ث �لتعاون �لوطني.

ومبا �أن طلب �لتما�س �الإح�شان �لعمومي، يحدد فيه �ملبلغ �ملر�د 

م�شلحة  حتقيق  �أجل  من  و�شي�شتخدم  فيه،  و�الكتتاب  جمعه 

�قتطاع  على  ن�شت  �لف�شل  ذلك  من  �لثانية  �لفقرة  فاإن  عامة، 

لفائدة  وذلك  �لطلب،  يف  �ملحدد  من  �ملئة  يف   15 ن�شبته  �إجباري 

م�شاريع ذ�ت �مل�شلحة �لعامة)..(.

❋ من هيئة املحامني بالرباط
يتبع

 انتقل الجدل من البرلمان 
مباشرة إلى األحزاب 

ورؤساء الجهات، الذين 
بدأ يطرح بعضهم اليوم 

سؤال ترتيب كيفية انتخاب 
رئيس الجهة قبل اللقاء 

المرتقب مع وزير الداخلية، 
منتصف الشهر الجاري
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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

الأمازيــغ يحـــبون فل�سطني
البع�ض  يحاول  عندما 

اأمازيغ  اإن  يقول  اأن 

مت�صهينون  هم  املغرب 

الكيان  مع  عالقات  لهم  اأو 

اأي  لهم  ولي�صت  ال�صهيوين 

الفل�صطينية  بالق�صية  عالقة 

املغاربة،  حق  يف  اإجرام  فهذا 

ما ميلكون  بكل  نا�صلوا  الذين 

الإن�صانية  الق�صايا  اأجل  من 

الفل�صطينية  والق�صية  جمعاء، 

املغرب  يف  الأحداث  ف�صريط  اخل�صو�ض..  وجه  على 

حافل بالن�صالت من اأجل الق�صية الفل�صطينية، وما قام 

اأبناء  اأو  و�صو�ض،  والأطل�ض،  الريف،  منطقة  اأبناء  به 

املنطقة ال�صحراوية اأكرب مما يقوم به الآخرون يف باقي 

تعليق  حماولة  كل  �صجب  يجب  لذلك  املغرب،  ربوع 

جزء  اأي  على  اأو  املغربي  اجل�صم  على  ال�صهينة  �صفة 

منه.

خالد السفياني )محامي(   

بنعلي هرب.. لذلك مل يعاقب 
الرئيـــــــــ�ض التونـــــ�صي 

العابدين  زيـــن  ال�صابق 

بنعلي �صبق له اأن حوكم 

رفقة  ق�صايا  عــــــدة  يف 

اأ�صهــاره وبع�ض معاونيه 

واملقربني منه، كما �صدرت 

�صده اأحكام عديدة قا�صية 

مـدى احلياة،  بال�صجــــــــن 

املطالبة  اأي�صــــــــــا  وهناك 

باإرجاعه اإىل تون�ض وا�صرتجاع 

الأمـوال املنهوبة من طرفه ومن طرف معاونيه. ولكن 

التون�صي  الرئي�ض  لفرار  الأحكام  هاته  كل  تنفيذ  يتم  مل 

ال�صابق اإىل بلد عربي �صقيق وال�صتقرار هناك)..(.

شفيق حجي )سفير تونس في الرباط(

من اأجل ال�سلم الجتماعي
على  يقع  ارتباك  اأي 

ال�صلم  م�صـــــــــــــتوى 

الجتماعــــــــي يعترب 

قد  موقــــــــوتة  قنبلة 

وقـــــــت  اأي  يف  تنفجر 

على  وللحفاظ  وحني، 

يتطلب  الأمـر  فاإن  ذلك، 

القدرة  على  احلفاظ 

بدل  للمواطن،  ال�صرائية 

من اإر�صاء املوؤ�ص�صات املالية 

باتخاذ  مطالبة  احلكومة  اأن  اأخال  اأزمات.  يف  تقع  التي 

اإجراءات اأخرى لإنقاذ موؤ�ص�صاتها من الأزمات.

بوعزة الخراطي )الجامعة المغربية لحقوق المستهلك( 

م�سلحة الوطن بعد الربيع العربي
العربي  الربيع  بعد 

وبعــــــــــد الد�صتور 

اأظــــــن  ل  اجلـديد، 

املــــــــــــرجعيات  اأن 

مهـــــمة.  واملنا�صب 

مدعو  الـــــيوم  الكـــل 

ا�صتقرار  يف  للم�صاهمة 

مطالب  والــكل  البالد، 

تنزيل  يف  ي�صاهــم  باأن 

كــــان  الذي  التعاقـــــــد 

م�صتوى  علــــى  للمغاربة 

الد�صتور اجلديد.

متم�صك  هو  من  احلكومة  يف  اأَر  مل  �صدق  بكل 

فم�صلحة  الليربالية،  اأو  الإ�صالمية  مبرجعيـــته 

الوطن حني حت�صر نلتقي كلنا)..(.

محمد أوزين )الحكومة( 

تنظر بعني  العربية  امللكيات  كانت  دائما 

الر�صى ملثيلتها يف اإ�صبانيا، فامللك خوان 

كارلو�ض اعترب »�صفريا للنوايا احل�صنة« 

ملكانته ومواقفه، وطبعا جمعت امللكيتني 

رغم  متينة  عالقات  واإ�صبانيا  املغرب  يف 

تزدهر  فهل  الختالف..  عوا�صف  هبوب 

العالقة بني البلدين اجلارين يف عهد ملك 

اإ�صبانيا اجلديد؟

الر�صمية  زيارة  جيدا  املتتبعون  يتذكر 

بــــــوربون«  دي  »فيليبي  لالأمــــري 

 ،2012 �صنة  للمغرب  حـــاليا(  )امللك 

للم�صاركة  طـــــــنجة  ملدينة  خ�صــو�صا 

لال�صتثمار  ال�صابع  املنتدى  افـــتتاح  يف 

املغربي. الإ�صباين  املقاولتي   والتعاون 

منها،  الر�صمية  للمغرب،  فليبي  زيارة 

وك�صفت  املقبلة،  للمرحلة  عنوانا  كانت 

وجود  فاأكدت  باملغرب،  فليبي  عالقات 

�صداقة متينة مع الأ�صرة امللكية باملغرب، 

واأماطت  ر�صيد،  مولي  الأمري  خا�صة 

ملدينة  الإ�صباين  الأمري  ع�صق  عن  اللثام 

طنجة.. وهي النطباعات التي مل�صها كل 

املتتبعني مل�صار ملك اإ�صبانيا اجلديد. لكن 

من هو ملك اإ�صبانيا اجلديد؟ 

خوان  فيليبي  هو  اأ�صتوريا�ض«  »فيليبي 

بابلو األفون�صو دي تودو�ض لو�ض �صانتو�ض 

دي بوربون اإي دي غري�صيا، وهو الطفل 

خوان  للملك  الوحيد  والبن  الثالث 

�صوفيا. وامللكة  اإ�صبانيا  ملك   كارلو�ض 

 1968 يناير   30 يف  فيليبي  الأمري  ولد 

اإيلينا  اإنفانتا  �صقيقتيه  بعد  مدريد  يف 

عليه  اأطلق  ولدته  وقت  يف  وكري�صتينا، 

ملكا  يكن  مل  والده  لأن  اإ�صبانيا  اإنفانتا 

 30 ويف  للعهد،  وليا  يكــــن  مل  وهو  بعد 

اأق�صم  الـ18  �صــــن  يف  وهو   1986 يناير 

يف  وامللك  للد�صــــتور  بالولء  فيليبي 

 الربملان الإ�صباين، وقبل خلفا لويل العهد.

ومثل كل ملوك العامل حظي فيلبي بتعليم 

�صارم وخا�ض، اإذ بداأ تعليمه يف مدر�صة 

وهي  روزالي�ض  لو�ض  دي  ماريا  �صانتا 

بناته  فيها  تدر�ض  التي  نف�صها  املدر�صة 

الثانوية يف  املدر�صة  فيليبي  الآن، ح�صر 

مدر�صة كلية ليكفيلد يف اأونتاريو، بكندا. 

ودر�ض يف جامعة مدريد امل�صتقلة، حيث 

واأنهى  القانون،  يف  �صهادة  على  ح�صل 

جمال  يف  الدورات  من  العديد  اأي�صا 

القت�صاد، واأكمل درا�صته الأكادميية عن 

ماج�صتري  درجة  على  احل�صول  طريق 

من  اخلارجية  اخلدمة  درجة  يف  العلوم 

للخدمة  وال�ض«  اأيه  »ادموند  مدر�صة 

تاون. جورج  جامعة  يف   اخلارجية 

بدءا  العامل،  اأرباع  يف  احلايل  امللك  جال 

من اإ�صبانيا واملناطق التابعة لها، وعرف 

عنه اإملامه بالثقافة الإ�صبانية ب�صكل كبري، 

اهتمام  حمط  كانت  وحيدة  نقطة  لكن 

اإذ  زيجاته،  وهي  الإ�صبانية،  ال�صحافة 

ارتبط ب�صداقات بع�ض الن�صاء املعروفة 

والعار�صة  �صارتوريو�ض،  اإيزابيل  مثل 

نونرب  فاحت  ويف  �صانوم،  اإيفا  الرنويجية 

2003 اأعلنت خطبته على ليت�صيا اأورتيز 
كانت  �صحافية  وهي  روكا�صولنو، 

األون�صو  من  قبل  من  وطلقت  متزوجة، 

الثنائي  وتزوج   ،1999 �صنة  يف  غرييرو 

اأملودينا  2004 يف كاتدرائية  22 ماي  يف 

اإليونور  اإنفانتا  ابنتان  ولهما  مدريد  يف 

دي تودو�ض لو�ض �صانتو�ض من اإ�صبانيا، 

واإنفانتا   2005 اأكتوبر   31 مواليد  من 

من  �صانتو�ض  لو�ض  تودو�ض  دي  �صوفيا 

.2007 اأبريل   29 مواليد  من   اإ�صبانيا، 

العالقات مع اإ�صبانيا يف عهد ملكها اجلديد 

ملحوظا،  تطورا  تعرف  اأن  املنتظر  من 

فالأخري يرتبط ب�صداقات مع امللك حممد 

فبحكم  ر�صيد،  مولي  والأمري  ال�صاد�ض، 

انتمائهما اإىل »جيل امللوك اجلدد« ي�صهل 

امللك  قدوم  واحلوار،  التوا�صل  عليهم 

�صي�صكل منعطفا جديدا يف  اجلديد ل�صك 

العالقة بني امللكتني الغربية والإ�صبانية.

�سداقة ملك اإ�سبانيا اجلديد مع مولي ر�سيد..

 هل تكون مفتاحا لعالقة غري م�سبوقة مع اإ�سبانيا؟

املكلف  الوزير  الأزمي  ادري�ض  قال 

�صيتعامل  املغرب  بنك  اإن  بامليزانية 

)الإ�صالمية(  الت�صاركية  البنوك  مع 

بالطريقة نف�صها التي يتعامل بها مع بقية 

البنوك املغربية القائمة.

بنك  اأن  الربملان،  اأمام  الأزمي  واأ�صاف 

الرقابة  حيث  من  �صيتعامل  املغرب 

الت�صاركية  البنوك  بالطريقة نف�صها مع 

القانون،  م�صروع  يف  عليها  املن�صو�ض 

م�صريا اإىل اأنه لي�ض هناك اأي امتياز.

النواب  جمل�ض  بدء  مبنا�صبة  وتابع 

مناق�صة  يف  بالربملان  الأوىل  الـــغرفة 

اجلديد  امل�صريف  القانون  م�صـــــروع 

بالبنوك  متعلقة  بنودا  يت�صمن  الذي 

الإ�صالمية )الت�صاركية(، اأن هذا القانون 

اقرتاح  اإطار  يف  ياأتي  بل  معزول  لي�ض 

جمموعة من القوانني التي تدخل �صمن 

اإ�صالح القطاع املايل يف البالد.

وبني اأن القانون البنكي مبثابة مدونة مت 

التجربة املغربية،  انطالقا من  اإعدادها 

الدولية  التجارب  من  ال�صتفادة  مع 

القائمة.

ويذكر اأن املغرب �صمح يف العام 2007 

بع�ض  بت�صويق  التقليدية  للبــــنوك 

املنتجــــات املالية الإ�صالمية املحدودة 

البديلة(،  )املنتوجات  ا�صم  حتت 

لكنها  بالإ�صالمية  ت�صميتها  متجنبا 

لقيت عزوفا من جانب املواطنني ب�صبب 

غالئها. ورخ�ض يف العام 2010 للبنوك 

حمدودة  جمموعة  تقدمي  التقليدية 

التي  الإ�صالمية  املالية  اخلدمات  من 

دفع  حظر  مثل  ال�صريعة  باأحكام  تتقيد 

الفائدة.

يف  الإ�صالمي  التمويل  م�صعى  وت�صارع 

اإ�صالمية  حكومة  و�صول  بعد  املغرب، 

انتخابات  بعد  ال�صلطة،  اإىل  معتدلة 

القت�صاد  ت�صرر  ومع   ،2011 اأواخر 

املغربي من اأزمة ديون منطقة الأورو.

لي�ست هناك امتيازات للبنوك الإ�سالمية

جتذب التجربة املغربية يف التعاطي 

من  يف العديد  الدينية  ال�صوؤون  مع 

الدول الإفريقية، التي باتت تق�صده 

هذه  م�صاجدها. اآخر  اأئمة  لتدريب 

مايل،  وقبلها  نيجرييا،  كانت  الدول 

وغينيا كوناكري، وتون�ض، وليبيا.

واأو�صح رئي�ض ديوان وزير الأوقاف 

اللطيف  عبد  الإ�صالمية  وال�صوؤون 

اأن  اجلديد«،  لـ»العربي  البكدوري 

املغرب  جناح  على  دليل  »الأمر 

واأ�صاف  الديني«.  ال�صاأن  تدبري  يف 

اإىل  ياأتون  الذين  امل�صاجد  »اأئمة  اأن 

ثنائية  اتفاقيات  اإطار  يف  املغرب 

بغية التاأهيل والتكوين، ينخرطون 

اأئمة  ليكونوا  تعدهم  ور�صات  يف 

املعتدل«،  الإ�صالم  ين�صرون 

يراعي  التكوين  »هذا  اإىل اأن  م�صريا 

خ�صو�صيات كل بلد اإفريقي«.

الأكادميي  اخلبري  قال  جهته،  من 

»املغرب  اإن  احل�صيني  الدين  تاج 

دينية  اأو  روحية  دبلوما�صية  يتبع 

نحو بلدان غرب اإفريقيا، على غرار 

بهدف  القت�صادية،  الدبلوما�صية 

تو�صيع منافذه يف القارة الإفريقية، 

يفر�صها  التي  التحديات  ومواجهة 

ال�صمراء«.  القارة  يف  حميطه  عليه 

اأدوات  ميتلك  »املغرب  اأن  واأ�صاف 

مطلوبة،  جتربته  جتعل  دينية 

بالعتدال  يت�صم  اأنه  وخ�صو�صا 

والو�صطية«.

ال�صاأن  يف  الباحث  اأكد  جهته،  من 

الأمر  اأن  حمادة  منت�صر  الديني 

ياأتي يف �صياق ما �صماه التعاطي مع 

العربية  املنطقة  يف  القائمة  »الفنت 

مع تفاعالت اأحداث الربيع العربي«، 

للملف  املغرب  »تدبري  اإىل  م�صريا 

تروي�صه  مع  احلركي،  الإ�صالمي 

البع�ض  على  وت�صييقه  البع�ض 

باآخر  اأو  ب�صكل  وحتكمه  الآخر، 

التيار  لأداء  الكربى  املعامل  يف 

الإ�صالمي احلركي، يف �صقيه الإخواين 

وال�صلفي«.

الدبلوما�ســــية الدينيــــة
انطالق  الرباط،  العا�صمة  �صهدت 

توت  امللك  »كنوز  معر�ض  فعاليات 

عدة  �صمن  امل�صري  اآمون«  عنخ 

املغرب  يف  م�صرية  ثقافية  تظاهرات 

خالل ال�صهر اجلاري.

اأحمد  بالرباط  م�صر  �صفري  واأو�صح 

املوقع  اأن  الدين،  جــــمال  اإيهاب 

املعر�ض،  به  �صيقام  الذي  املتميز 

من  كبري  عدد  ا�صتـــقطاب  ي�صمن 

طلبة  خا�صة  املغـــــــربي  اجلمهور 

واملهتمني  واجلامعات  املدار�ض 

اأن  م�صيفا  الفرعونية،  باحل�صارة 

�صهر يونيو اجلاري �صي�صهد »ن�صاطا 

اأن  واأبرز  مكثفا«،  م�صريا  ثقافيا 

مدن  ت�صع  �صتطوف  التظاهرة  هذه 

وتطوان،  طنجة،  هي:  مغربية 

ومكنا�ض،  وفــــا�ض،  و�صف�صاون، 

والدار  واأكاديــــــــر،  ومراكــــ�ض، 

اأن  مو�صحا  واجلديدة،  البي�صــاء، 

املعر�ض ي�صم اأكرث من اأربعني قطعة 

اأثرية، ت�صلط ال�صوء على الكثري من 

امللكية  واجلنائزية  الدينية  العقائد 

يف م�صر القدمية. 

اأن  الدين:  جمال  ال�صفري  واأ�صاف 

كتابية  اأدوات  القطع  هذه  �صمن  من 

واإك�ص�صوارات  ومالبـــــ�ض  واألواح 

لهذا  �صخ�صية  ومتعلقات  وحلي، 

الأ�صرة  ملوك  اأحد  يعد  الذي  امللك 

ملدة  م�صر  وحكم  ع�صرة،  الثامنة 

األف  يف  وفاته  حتى  �صنــوات  ع�صر 

ومائتني وخم�صني قبل امليالد. 

اأن  الدين،  جمال  ال�صفري  وك�صف 

�صينظم  امل�صري  الثقــــايف  املركز 

ال�صينمائي  املركز  مع  بالتـــعاون 

ل�صينما  الثقايف  »الأ�صبوع  املغربي 

ال�صينما  لرواد  الت�صجيلية  الأفالم 

 19 بني  ما  الفرتة  خالل  امل�صرية« 

و25 من يونيو، يف قاعة الفن ال�صابع 

التظاهرة  هذه  وتت�صمن  بالرباط، 

نقا�صية  وحلقات  �صينمائية  عرو�صا 

ال�صينما  فن  وحمبي  نقاد  بح�صور 

من البلدين. 

فرعون م�سر ي�سل اإىل الرباط

األزمي
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اأظهرت بيانات »اإيه اآي اإ�س اليف« لتتبع ال�سفن، اأن الناقلة التي حتمل 

اأنابيب  املنقول عرب خط  العراق  كرد�ستان  اإقليم  �سحنة من خام  اأول 

اجتهت اإىل ميناء املحمدية يوم االإثنني املا�سي، بعد اأن غريت م�سارها، 

يوم اجلمعة، اإذ كانت يف طريقها اإىل الواليات املتحدة.

وكانت الناقلة تتجه اإىل ال�ساحل االأمريكي على خليج املك�سيك، االأ�سبوع 

املا�سي، وغريت م�سارها فجاأة باجتاه البحر املتو�سط، يوم اجلمعة.

احلكومة  عن  مبناأى  واملكثفات  اخلام  بيع  يف  كرد�ستان   اإقليم  وبداأ 

املركزية عرب �ساحنات اإىل ميناءين تركيني �سغريين، قبل اأن ميد خط 

االأنابيب اخلا�س به اإىل تركيا.

وت�سف بغداد مبيعات النفط »بالتهريب« وتقول اإن موؤ�س�سة ت�سويق 

النفط العراقية )�سومو( هي وحدها املخــــول  لــــها  اخلام العراقي. 

اإجراءات قانونية �سد من ي�سرتي  وهددت احلكومة املركزية باتخاذ 

خام كرد�ستان.

التوتر  ا�ستد  اجلديد،  الكردي  االأنابيب  خط  من  الت�سدير  بدء  ومع 

بني بغداد وكرد�ستان، وقدم العراق طلبا للتحكيم �سد تركيا و�سركة 

»بوتا�س« الرتكية خلطوط االأنابيب.

احلاجة اإىل 8 ماليني رجلبرتول كرد�صتان ي�صل اإىل املحمدية

اأوبتيميز«  »فاميلي  اأجنزتها  موؤ�س�سة  حديثة  درا�سة  ك�سفت 

املتخ�س�سة يف درا�سة كل ما يتعلق باالأ�سرة واحلياة الزوجية 

عن اأرقام خميفة تخ�س ن�سبة العنو�س يف البلدان العربية، ومن 

بينها املغرب.

فقد اأظهرت االإح�سائيات اأن اأعلى ن�سبة عنو�سة يف العامل العربي 

فال�سعودية،  واملغرب،  وم�سر،  و�سوريا،  لبنان،  يف  �سجلت 

اأقل ن�سبة عنو�سة يف الوطن  واالإمارات، بينما �سجلت فل�سطني 

العربي.

وقد اأثارت الدرا�سة التي همت �سبح العنو�سة الذي يطارد الفتيات 

خا�سة يف الوطن العربي جدال وا�سعا خا�سة يف �سفوف العن�سر 

الن�سوي الذي �سكك يف �سحة االأرقام واملعطيات، وهو االأمر الذي 

دفع منظمة »وومن اأوف دو فيوت�سر« اإىل اإ�سدار بالغ مناه�س 

للدرا�سة دعت من خالله الن�ساء العان�سات يف العامل اإىل �سرورة 

التم�سك بالتفاوؤل يف طريق ن�سالهن من اأجل البحث عن »زوج«.

وح�سب نف�س الدرا�سة دائما، فاإن ن�سبة العنو�سة يف املغرب ت�سل 

اإىل 60 يف املائة، مما يعني اأن اأزيد من 8 ماليني فتاة مغربية هن 

● وكاالتيف حالة عنو�سة.

بقلم: عبد الحق الريكي

اأثار انتباهي رقم جاء �سمن ا�ستطالع راأي املغاربة، ن�سر 

يوم 26 ماي 2014، من قبل »مركز االإعالم حول اجلوار 

نظر  وجهة  معرفة  الرئي�سي  مو�سوعه  كان  االأوربي«. 

املغاربة يف ما يخ�س ال�سراكة مع اأوربا من خالل قيا�س 

م�ستوى تقا�سم القيم مع اجلارة ال�سمالية ودور اأوربا يف 

دعم تنمية وا�ستقرار املغرب. و�سمن نف�س اال�ستطالع مت 

طرح �سوؤالني بعيدين عن مو�سوع العالقة ما بني املغرب 

واأوربا بل يهمان ال�ساأن ال�سيا�سي واالقت�سادي الداخلي 

للمغرب.

هذا اال�ستطالع الذي ا�ستند على نتائج األف ا�ستجواب 

 2014 ويناير   2013 دجنرب  بني  ما  الفرتة  يف  اأجريت 

بتمويل من االحتاد االأوربي، اأفرز عن تفاوؤل ن�سبة 68 يف 

املائة من امل�ستجوبني بالو�سع االقت�سادي للبلد، وارتياح 

ن�سبة 79 يف املائة مل�سار الدميقراطية يف املغرب)..(. 

اأثار انتباهي كثريا هذا الرقم االأخري ومغزاه لي�س من حيث 

عالقته بالظرفية ال�سيا�سة الراهنة بل يف بعده التاريخي. 

اإن كان طرح علي �سوؤاال حول اإمكانية و�سول ن�سبة 79 يف 

املائة من املغاربة اإىل االرتياح لدميقراطية بلدهم، لكنت 

من املت�سائمني من ح�سول ذلك، الأنني �ساأ�ستح�سر ن�سب 

م�ساركة املغاربة يف انتخابات �سابقة. �سنة 2002 كانت 

ن�سبة امل�ساركة  يف حدود 51.6 يف املائة، اأما �سنة 2007 

فلم تتعد الن�سبة 37 يف املائة وكانت �سدمة قوية للكل، 

دولة واأحزابا. عقب الربيع العربي عرفت ن�سبة امل�ساركة 

ارتفاعا ن�سبيا، حيث قفز الرقم اإىل 45.6 يف املائة.. واالآن 

املائة  79 يف  ن�سبة  ارتياح  للراأي يحدثنا عن  ا�ستطالع 

مل�سار الدميقراطية يف املغرب! 

هل لهذا الرقم دالالت؟ وهل املرحلة التي يعي�سها املغرب، 

جديد،  د�ستور  واإقرار  فرباير،   20 حركة  اإثر  على 

وانتخابات اأدت اإىل تبوئ حزب اإ�سالمي رئا�سة احلكومة 

يف اإطار حتالف وا�سع، مكنت من خلق ديناميكية جديدة 

امل�ستويني  على  بلده  مب�ستقبل  يتفاءل  املواطن  جتعل 

املغرب  دخل  هل  اآخر  مبعنى  وال�سيا�سي؟  االقت�سادي 

مرحلة تاريخية نوعية؟ وهل كان هذا متوقعا؟

املغربي  املفكر  خل�س  اجلملة  بهذه  متوقع«،  �سيء  »ال 

املجلة  مع  حوار  يف  الو�سع،  العروي  اهلل  عبد  الكبري 

املغربية »زمان«. يف تفكري العروي، هذا الكالم له دالالت 

كربى، مبعنى اأنه ال ميكن توقع اجتاهات التاريخ اأو ماآل 

»الربيع  توقع  اأحد  ال  وال�سيا�سي.  االجتماعي  ال�سراع 

م�ستقبل  يتوقع  اأن  ميكن  اأحد  ال  اأن  واأظن  العربي« 

انتفا�سات ال�سعوب العربية �سد القهر واال�ستبداد وال 

والربملانية  اجلماعية  االنتخابات  يف  امل�ساركة  ن�سب 

املقبلة باملغرب.. ويزيد املفكر العروي يف اإثارة اهتمامنا 

حيث ي�سرح اأنه »خالل.. كل ال�سنوات التي كنت اأحاول 

فيها فهم النظام )يق�سد نظام امللك الراحل احل�سن الثاين( 

ي�سنع  ما  هو  هذا  منده�سا.  اأجدين  مرة  كل  يف  مازلت 

التاريخ. التاريخ موجود الأن ال �سيء متوقع«!! 

متفاجئ  اإنك  كذلك  تقول  »هل  زمان  جملة  �سوؤال  وعن 

مرة  كل  يف  »نعم،  العروي،  اأجاب  الدولة؟«،  بقرارات 

تتبعت  مثال،  القرارات.  اتخاذ  ب�سرعة  منده�سا  اأجدين 

حكم  من  الثاين  الن�سف  االأقل،  على  بخطوة،  خطوة 

احل�سن الثاين، الذي كان يت�سرف بناء على حد�سه. ولي�س 

اندها�سي،  الثاين مل يرث  اأفعال احل�سن  من  هناك واحد 

ب�سبب اأنه مل يكن متوقعا«. كما مل يكن متوقعا خطاب 

مبا�سرا  جوابا  كان  الذي  التاريخي،   2011 مار�س   9
و�سريعا للملك حممد ال�ساد�س على موجة الربيع العربي 

خارطة  يعد  الذي  اخلطاب  هذا  فرباير...   20 وحركة 

وبداية  مرحلة  نهاية  عن  واإعالنا  جديد  ملغرب  طريق 

م�سروعا  ال�سوؤال  يبقى  اأخرى)..(.  تاريخية  مرحلة 

اإن كان املغرب دخل مرحلة تاريخية جديدة؛ ففي اأي 

اجتاه؟ نحو مزيد من االنفتاح الدميقراطي اأو من اأجل 

امت�سا�س الغ�سب ال�سعبي وتقوية الدولة على ح�ساب 

املجتمع.. خا�سة اأن هناك جدال، داخل املغرب وخارجه، 

اإن  قائل  ما بني  حول م�ستقبل املغرب. هناك اجتاهان، 

املغرب من �سمن الدول التي مل ت�سلها بع�س رياح الربيع 

العربي، ومقر  باأن املغرب »ا�ستثناء« ومنوذج يف طريقة 

معاجلته ملوجة ثورة ال�سعوب العربية، كونه ا�ستطاع 

تغيري د�ستوره واإدماج االإ�سالميني املعتدلني يف احلكم 

الذين مازالوا منذ اندالع الربيع العربي اإىل يومنا هذا يف 

كرا�سيهم احلكومية)..(.

.. املفكر املغربي عبد اهلل العروي يرى اأن »التاريخ موجود 

الأن ال �سيء متوقع«، واملفكر امل�سري ح�سن حنفي يذهب 

اأن »التاريخ ق�سية حبلى  يوؤكد  نف�س االجتاه كونه  يف 

بالتوقعات واالإمكانات غري املنظورة«، لكن املفكر ح�سن 

حنفي يرجح فر�سية موجة ثانية للربيع العربي ت�سمل 

حدوث  حظوظ  اأن  يعتقد  العروي  اهلل  وعبد  املغرب، 

هذه الثورة �سئيل ما دامت »ال�سلطة امللكية )املغربية( 

لها دور �سامن لال�ستقرار، خ�سو�سا اأنها ت�سمح بتفريق 

كون  تو�سيحا  العروي  ويزيد  ال�سيا�سي«  عن  الديني 

ال�سراع املجتمعي اليوم هو حول من �سي�ستاأثر بالزعامة 

اأو جماعة..  اأو تنظيما،  اأو فئة،  اأكان �سخ�سا،  الدينية 

ويح�سم يف امل�ساألة بالن�سبة للمغرب حيث على امللك اأن 

يهتم باالأ�سئلة الدينية، لتفادي ا�ستئثار �سخ�س اآخر بها، 

ثم حتريف اللعبة ال�سيا�سية«)..(.

طرحنا ال�سوؤال: املغرب اإىل اأين؟ واإذا بنا ن�سل اإىل ن�سف 

الطريق نظرا ل�سعوبة اجلواب ما دام اأن �سوؤاال يحيلنا اإىل 

اآخر خمتلف عنه ومرتبط به اأ�سد االرتباط، يتعلق مبن 

�سي�ستاأثر بامل�ساألة الدينية اأو ما م�سري االإ�سالم ال�سيا�سي، 

وهو مو�سوع ال�ساعة والع�سر عامليا وجهويا وقطريا. 

اأفغان�ستان،  من  وامل�سلمني  باالإ�سالم  من�سغلة  اأمريكا 

والعراق، مرورا ب�سوريا، وليبيا، وم�سر، و�سوال اإىل مايل. 

العربية واالإ�سالمية  الدول  القريب من  الغرب االأوربي 

والذي ي�ستوطن اأرا�سيه ماليني امل�سلمني منهمك يف تتبع 

كل �سغرية وكبرية حول تطورات الربيع العربي وق�سايا 

اجلهاد وجتنيد مواطنيه يف حرب �سوريا. 

.. املغرب اإىل اأين؟ �سوؤال �سعب ومعقد. هل الطريق الذي 

�سي�سلكه �سيكون نتيجة توافق جمتمعي برعاية الدولة 

اأم خيارات فوقية دون �سند �سعبي؟ هل النخبة املغربية 

ميادين  من  االن�سحاب  املغربي  ال�سعب  قرار  تعترب 

العملية  يف  اأكرث  اإ�سراكه  ي�ستوجب  ن�سجا  االحتجاج 

فر�سة  مت  ومن  الواقع  لالأمر  ا�ست�سالما  اأم  ال�سيا�سية 

للبع�س للعودة اإىل اأ�ساليب التحكم القدمية؟ وهل هناك 

من يعرف بال�سبط مبا يفكر ال�سعب املغربي؟ االأ�سئلة 

كثرية واالأجوبة قليلة. لكن الكل، �سعب ونخبة حاكمة، ال 

ميكنهما اإال اأن يوافقا راأي املفكر املغربي عبد اهلل العروي 

متوقع«،  �سيء  ال  الأن  موجود  »التاريخ  اإن  يقول  حني 

وينبهنا اإىل مقولة املفكر امل�سري ح�سن حنفي كون »م�سار 

التاريخ )دائما( مع احلق«)..(.

توافق جمتمعي برعاية الدولة اأم خيارات فوقية دون �شند �شعبي

اإىل اأين ي�صري املغرب.. اندها�ش املفكر عبد اهلل العروي

أصبح 
الجزائريون  
يسمون في 

ما بينهم 
بالمقاهي، 

رئيسهم 
باسم »عزوز 
بوتعويقة«

عبد العزيز 
بوتعويقة..



العقوبات الفرنسية االقتصادية، إضافة إلى السياسة تكون مرتبطة 
باألزمات التي تحصل مع المغرب، ولن تكون األزمة الحالية بشأن مدير 

الديسطي، الحموشي دون خسائر..
وها هي “األسبوع” تنشر وثيقة فرنسية بتاريخ 18 أبريل 1966 في 
أعقاب األزمة التي واكبت اختطاف الزعيم المهدي بنبركة بباريس.

سياق 
أهم أزمة 

في العالقات 
المغربية 
الفرنسية

املهدي  كتف  لقد 

من  بركة  بن 

بعد  ن�شاطـــاته 

 23 اأحــــــــداث 

 ،1965 مـــــــار�س 

الرجل  واأ�شبح  بل 

االقتناع  مقتنعا متام 

حزب  حتول  ب�شرورة 

للقوات  الوطني  االحتاد 

ثورية.  اأداة  اإىل  ال�شعبية 

فكر  حتول  على  يدل  وما 

يوم  كتب  اأنه  بو�شوح  الرجل 

بعنوان  ن�شا   1965 يونيو   7
للو�شعية  كارثية  “ح�شيلة 
ل�شنة  واالجتماعية  االقت�شادية 

بذلك،  الرجل  يكتف  ومل   .”1965
لها  دولية  باأن�شطة  يقوم  اأخذ  بل 

االإعداد  ومنها  داللة،  من  اأكرث 

كان  الذي  الثالث  القارات  ملوؤمتر 

يف  الدولية  ال�شاحة  مو�شوع 

اإىل  الرجل  وحتول  املرحلة،  تلك 

يف  وا�شتقبل  مرموقة،  �شخ�شية 

اأكرث من دولة بحفاوة. ويف خ�شم ن�شاطه جاء 

وعلى حني غرة نباأ اغتياله يف باري�س م�شاء 30 

اأكتوبر 1965.

العالقات  يف  خطرية  اأزمة  اغتياله  اأحدث  لقد 

املغربية الفرن�شية، وهي التي تعترب اأخطر اأزمة 

بني البلدين منذ ا�شتقالل املغرب واإىل االآن، حيث 

مبا�شرة،  الثاين  احل�شن  دوغول  اجلرنال  هاجم 

ب�شبب �شناعة اجلرمية التي تورط فيها النظام 

دوغول  واعترب  فرن�شا،  اأر�س  على  املغربي 

لت�شفية  م�شرح  اإىل  حتولت  فرن�شا  اأن  يومها 

كانت  وقد  املغاربة.  بني  الداخلية  احل�شابات 

العالقات املغربية الفرن�شية تطفو عليها م�شبقا 

اأزمة ناجتة عن قرار النظام املغربي با�شرتجاع 

وقد  باملغرب.  الفرن�شيني  املعمرين  اأرا�شي 

ل�شفريها  فرن�شا  ا�شتدعاء  االأزمة  هذه  عن  نتج 

يف  البلدين  بني  العالقات  ودخلت  باملغرب، 

كيفية  معرفة  نريد  ونحن  اجلمود،  من  مرحلة 

واأن  االأزمة؟ خا�شة  الفرن�شيني مع هذه  تعامل 

البلدين جتمع بينهما عالقات اقت�شادية مرتابطة 

العالقات  انقطاع  جراء  من  يتاأثر  قد  ومتداخلة 

نكت�شفه  ما  وهذا  املغاربة.  من  اأكرث  الفرن�شيني 

من خالل هذه الوثيقة.      

هذه الوثيقة من وثائق الدبلوما�شية الفرن�شية، 

�شوؤون  مديرية  رفعتها  مذكرة  عن  عبارة  وهي 

اإفريقيا ال�شمالية )وهي عبارة عن مكتب اأبحاث 

خرباء  ي�شم  الفرن�شية  اخلارجية  لوزارة  تابع 

وزير  اإىل  اإفريقيا(  �شمال  ق�شايا  حول  فرن�شيني 

“حول  عنوان  حتمل  الفرن�شي،  اخلارجية 

موؤرخة  وهي  للمغرب”،  امل�شاعدات  م�شروع 

بـ18 اأبريل 1966، وم�شدرها باري�س.

المساعدات االقتصادية وسيلة من 
وسائل التغلغل االقتصادي الفرنسي

ي�شري اأ�شحاب التقرير وهم م�شوؤولون فرن�شيون 

كبار، باأنه بعد ا�شتقالل امل�شتعمرات عن فرن�شا 

كانت امل�شاعدات االقت�شادية لهذه االأخرية ت�شكل 

دائما اأداة اأو و�شيلة مف�شلة للتغلغل االقت�شادي. 

وت�شري الوثيقة اإىل اأن معظم امل�شاريع التي تقوم 

الطويل،  املدى  على  تكون  االأ�شا�س  هذا  على 

وتكون بطريقة منظمة ولها اأهداف حمددة تخدم 

امل�شاعدات  فمثال  الفرن�شي.  االقت�شاد 
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»الأ�سبوع« تنفرد بن�سر وثائق عاملية عن ما�سي وم�ستقبل املغرب

وثيقـــــة فرن�ســـية: 
كيف عاقبت فرن�سا املغرب

 بعد اختطاف املهدي 
بنربكة �سنــــة 1965



الع�ضكرية تعترب �ضرورية لإحداث تراكم وحركية 

وجمال حيوي يف كثري من خطوط الإنتاج بالن�سبة 

لل�سناعة الفرن�سية. اأما امل�ساعدات املدنية، فح�سب 

�سنة  كل  يف  لفرن�سا  ت�سمن  فهي  التقرير  اأ�سحاب 

بامل�ساريع القت�سادية  حق الحتكار وال�ستفراد 

اجلديدة، التي تطرحها الدول التي تقدم لها فرن�سا 

م�ساعدات اقت�سادية.

تخوف فرنسا من اتجاه المغرب نحو 
الواليات المتحدة األمريكية

ملاذا ت�سعى فرن�سا اإىل اأن تبقى هي املالكة حلقوق 

له  وتقدم  للمغرب،  اقت�سادية  م�ساعدات  تقدمي 

ملناف�سة  �سعت  وملاذا  �سخمة؟  مالية  م�ساعدات 

دول عظمى كاأمريكا من اأجل اأن تبقى هي الدولة 

بامل�ساعدات  املغرب  على  تنعم  التي  الوحيدة 

�سخ�ص  يف  فرن�سا  تخوفت  وملاذا  القت�سادية؟ 

م�سوؤولني كبار من تخلي املغرب على ال�ستعانة 

مب�ساعداتها القت�سادية؟

 حتمل الوثيقة يف كل ف�سولها توجيهات واقرتاحات 

بخ�سو�ص التطورات الأخرية الناجتة عن التوتر 

ق�سية  ب�سبب  الفرن�سية،  املغربية  العالقات  يف 

املهدي بنربكة، ومدى انعكا�سها �سلبا على فرن�سا 

من الناحية القت�سادية وال�سيا�سية، اإذ تنبه هذه 

الوثيقة اإىل اأنه من املمكن يف امل�ستقبل القريب، اأن 

امل�ساعدات  تف�سيل  اإىل  تدريجيا  املغرب  ي�سعى 

امل�ساعدات  على  اأخرى  دول  من  اخلارجية 

الفرن�سية، وبالتايل فاإن فرن�سا هي اخلا�سر ل حمالة 

حيث �ستخ�سر تبعية املغرب لها، وت�سري الوثيقة 

القوى  بع�ص  �سوب  املغرب  اجتاه  بوادر  اأن  اإىل 

العظمى وا�سحة، وهو ما تاأكد بجالء حيث اجته 

املغرب يف تلك املرحلة نحو التعامل مع الوليات 

املتحدة الأمريكية.

ضرورة الحفاظ على النفوذ المعتاد 
للصناعة الفرنسية في المغرب

اأ�سحاب  فاإن  املغرب،  و�سعية  بخ�سو�ص  اأما   

“من  فاإنه  الأزمة  تلك  ورغم  يلحون  التقرير 

الأدوات  على  املغرب  يف  نحافظ  اأن  ال�سروري 

والو�سائل املعتادة للتدخل القت�سادي” وكذلك 

“�سرورة احلفاظ على النفوذ املعتاد ل�سناعتنا 
ال�سروري  من  اأنه  على  اأحلوا  كما  املغرب”.  يف 

احلرة  بنوعيها  امل�ساعدات  اآلية  ت�سغيل  اإعادة 

انقطعت  والتي  للمغرب،  املمنوحة  وامل�سروطة 

منذ توتر العالقات بعد مقتل املهدي بنربكة. حيث 

�سددوا على اأنه من �ساأن ذلك اأن يجعلهم يدفعون 

العتدال  على  املغربية  احلكومة  ي�سجعون  اأو 

باملغرب  الفرن�سيني  الرعايا  جتاه  �سيا�ستها،  يف 

اأرا�سي  ا�ستعادة  املغاربة  قرر  بعدما  وذلك 

اأ�سحاب  وراأى  واخلا�ص.  الر�سمي  ال�ستعمار 

امل�ساعدات  ا�ستمرار حركة  �ساأن  من  اأنه  التقرير 

ال�ستفادة  حق  لفرن�سا  ي�سمن  اأن  القت�سادية 

املطرودين  الفرن�سيني  املعمرين  ق�سية  من 

ال�ستعمار اخلا�ص  اأرا�سي  انتزعت منهم  الذين 

والر�سمي. وقد اعتربوا اأن من �ساأن تقدمي حزمة 

من القرو�ص اأن يطمئن احلكومة املغربية، التي 

مواقفها  من  لفرن�سا  بدا  قد  كان 

تعتقد  فرن�سا  جلعل  ت�سعى  اأنها 

يغري  لن  الأقل  على  املغرب  اأن 

يف  ال�ستمرار  بخ�سو�ص  موقفه 

عملية ا�سرتجاع اأرا�سي املعمرين 

الأ�سا�ص  هذا  وعلى  الفرن�سيني. 

اأكد اأ�سحاب التقرير على �سرورة 

القت�سادية  امل�ساعدات  ا�ستمرار 

الفرن�سية للمغرب. 

تحالف الملك مع بعض 
األحزاب السياسية يضر 

بمصالح فرنسا في المغرب 
اأكد اأ�سحاب التقرير باأن هناك العديد 

الأمور  تطور  جتعل  قد  الدلئل  من 

للمغرب،  بالن�سبة  اآخر  منحى  يتخذ 

يواجه  الثاين  اأن احل�سن  اأبرزها  ولعل 

احلكم  جراء  من  متنامية  �سعوبات 

من  ابتداء  ميار�سه  �سار  الذي  املطلق 

الإعالن عن حالة ال�ستثناء، حيث �سار 

احلل الوحيد املمكن له ح�سب اأ�سحاب 

على  والنفتاح  املفاو�سة  هو  التقرير 

الحتاد  اأو  لل�سغل،  املغربي  الحتاد 

اأجل  من  ال�سعبية  للقوات  الوطني 

اإ�سراكهم يف احلكومة، ومل يخف اأ�سحاب 

امللك  نتائج حتالف  التقرير تخوفهم من 

حيث  ال�سيا�سية،  التنظيمات  هذه  مع 

الحتاد  �سعود  حال  يف  اأنه  اإىل  ملحوا 

اأو  لل�سغل،  املغربــــــــــــي 

الوطني  التـــــــــحاد 

ال�سعبية  للقـــــــوات 

امللك  من  �سيح�سلون  اأنهم  �سك  فال  ال�سلطة  اإىل 

ح�سب  والتي  ال�سيا�سية،  التنازلت  بع�ص  على 

اأ�سحاب التقرير من املمكن اأن تكون على ح�ساب 

قد  حيث  م�سلحتها،  يف  لي�ست  اأو  فرن�سا  نفوذ 

يتعلق الأمر بقرارات توؤثر يف احل�سور والتغلغل 

الثقايف الفرن�سي يف املغرب بالدرجة الأوىل، فمثال 

من �ساأن �سعود تلك الأحزاب اإىل ال�سلطة اأن يحد 

واجلرنال  بنهيمة،  الإخوة  وقوة  �سيا�سة  من 

�سيا�سة  من  احلد  اإىل  ي�سعون  الذين  اأوفقري 

اأ�سحاب  اعتربه  ما  وهو  وعرقلتها،  التعريب 

التقرير  يخدم م�سلحة فرن�سا ومن �ساأن �سعود 

تلك الأحزاب اأن يجعل �سيا�سة التعريب تعود اإىل 

الثقافية  فرن�سا  مب�سالح  ي�سر  ما  وهو  م�سارها 

�ساأن  اأن من  التقرير  اأ�سحاب  راأى  باملغرب. كما 

�سعود تلك الأحزاب اإىل ال�سلطة اأن يجعل النظام 

املغربي ي�سرع يف برنامج جديد يتعلق با�سرتجاع 

اأرا�سي ال�ستعمار اخلا�ص والر�سمي، وهو الذي 

ولهذا  ال�ستقالل.  حلزب  الأول  املطلب  يبقى 

اأكدوا مرة اأخرى على �سرورة ت�سريع عملية 

للملك  لتتيح  القت�سادية  امل�ساعدات  عودة 

هام�سا اآخر للمناورة من جديد.

 

توصيات حول كيفية تقديم 
المساعدات االقتصادية

امل�ساعدات  ل�ستمرار  الأخ�سر  ال�سوء  اأعطي  واإذا 

املمنوحة، فمن الوا�سح اأنه ينبغي اإجراء العملية يف 

تكتم وعلى م�ستوى اخلدمات فقط، كما اأحلوا على اأن 

اجلدول الزمني لهذه امل�ساعدات يجب اأن ياأخذ يف اأي 

حال من الأحوال اعتبار تطور ق�سية املهدي بنربكة 

من  يكون  لن  اأنه  راأوا  كما  الق�سائية.  الناحية  من 

ال�سروري اأن يرتك للمغاربة حرية الت�سرف يف جميع 

ال�سروري  من  اأنه  يوؤيدون  املقابل  ويف  امل�ساعدات. 

اأن تدر�ص امل�ساعدات يف الرباط على م�ستوى ال�سفري 

وباقي الدوائر املهتمة بذلك.

وي�سري اأ�سحاب التقرير اأنه بعد اأن ي�سمنوا اإجراءات 

معقولة من الرباط، بخ�سو�ص �سكل امل�ساعدات فاإنه 

بني  ما  بتقدمي  اللتزام  يف  ينظروا  اأن  عندئذ  ميكنهم 

50 اإىل 65 يف املائة من امل�ساعدات، بينما يرتك الباقي 
ل�ستخدامها  املالية  العتمادات  �سالمة  على  للحفاظ 

اأعقاب  يف  املطرودين  للمزارعني  تعوي�سات  لدفع 

اأرا�سي  ا�سرتجاع  يف  ر�سمية  ب�سفة  املغرب  �سروع 

يجب  ل  اأنه  اإىل  التقرير  اأ�سحاب  وي�سري  ال�ستعمار. 

ول  امل�ساعدات،  بخ�سو�ص  املغاربة  توقعات  اإحباط 

يجب جتنب تدهور العالقات املغربية الفرن�سية، بقدر 

ما عليهم اأن يحافظوا على و�سائل التعوي�ص عن هذه 

امل�ساعدات املقدمة وكيفية ا�ستثمارها.
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لماذا تسعى فرنسا إلى أن تبقى هي 
المالكة لحقوق تقديم مساعدات 

اقتصادية للمغرب، وتقدم له مساعدات 
مالية ضخمة؟ ولماذا سعت لمنافسة 

دول عظمى كأمريكا من أجل أن تبقى 
هي الدولة الوحيدة التي تنعم على 

المغرب بالمساعدات االقتصادية؟ ولماذا 
تخوفت فرنسا في شخص مسؤولين 
كبار من تخلي المغرب على االستعانة 

بمساعداتها االقتصادية؟

أكد أصحاب التقرير بأن هناك العديد 
من الدالئل قد تجعل تطور األمور 
يتخذ منحى آخر بالنسبة للمغرب، 

ولعل أبرزها أن الحسن الثاني يواجه 
صعوبات متنامية من جراء الحكم 

المطلق الذي صار يمارسه ابتداء من 
اإلعالن عن حالة االستثناء
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الثقافة
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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.

الدورة ال�ساد�سة من 

ملتقى مغاربة العامل
حتت�سن مدينة ال�سعيدية الدورة ال�ساد�سة من ملتقى مغاربة 

الفرتة  “معر�ض بالدي”، وذلك طيلة  اإطار فعاليات  العامل يف 

املمتدة ما بني 6 و10 غ�ست من ال�سنة اجلارية، وهو من تنظيم 

جريدة “اجلالية املغربية” بتعاون مع �سركائها املعنيني، حتت 

�سعار: “مغاربة العامل فاعلون اأ�سا�سيون يف التنمية املحلية”. 

ال�سياحية  العا�سمة  �ست�سهدها  التي  التظاهرة  هذه  تهدف 

للمغرب  ال�سياحية  باملوؤهالت  التعريف  اإىل  املغرب،  ل�سرق 

اأ�سا�سية لرتويج  لدى مغاربة العامل، والعمل على و�سع لبنة 

اخلربات  لتبادل  ف�ساءات  خلق  وكذا  املغربية،  املنتوجات 

وتوجيه اال�ستثمارات وتوظيفها ب�سكل اأف�سل، اإ�سافة اإىل تقريب 

الروؤى واال�سرتاجتيات يف املجال اال�ستثماري ببالدنا، وعر�ض 

خ�سائ�ض مناخ االأعمال املتوفر.

األف   50 من  اأزيد  ا�ستقطاب  طموحاته  �سمن  املعر�ض  وي�سع 

زائر و50 عار�سا من خمتلف ربوع اململكة موزعني على اأروقة 

خمتلفة، و�سوف تتخلل هذه التظاهرة لقاءات ين�سطها خرباء 

من مغاربة العامل يف جماالت الهجرة واال�ستثمار. كما �سيت�سمن 

برنامج هذه الدورة اأن�سطة فنية، وثقافية، وريا�سية موازية.

جتدر االإ�سارة اإىل اأن تنظيم هذا املعر�ض يتزامن مع تخليد اليوم 

الوطني للمهاجر الذي ي�سادف العا�سر من غ�ست.

امللتقى الأول 

ال�صينمائي بال�صويرة
تان�سيفت  مبراك�ض  ال�سحافة  نادي  ينظم 

ال�سويريات  احل�سارات  وجمعية  احلوز 

وبدعم من املديرية االإقليمية لوزارة ال�سناعة 

والت�سامني  االجتماعي  واالقت�ساد  التقليدية 

ابتداء  االأول،  ال�سينمائي  امللتقى  بال�سويرة 

من 23 يونيو اإىل غاية 25 منه، بح�سور عدة 

وبا�ست�سافة  واإعالمية،  �سينمائية  فعاليات 

اأخرج  الذي  جلون  بن  ح�سن  املغربي  املخرج 

ا�ستح�سان  لقيت  التي  االأفالم  من  �سل�سلة 

 ،1993 يف  ريت«  »يا  قبيل  من  اجلمهور 

و»�سفاه   ،1996 يف  االأم�ض«  و»اأ�سدقاء 

 ،2000 يف  امراأة«  و»حماكمة  ال�سمت«، 

ما�سي  2004، و»فني  يف  ال�سوداء«  و«الغرفة 

اآ مو�سي؟«، و»املن�سيون«، و»القمر االأحمر«، 

وغريها من االإنتاجات ال�سينمائية.

�سريطه  عر�ض  الفني  اللقاء  هذا  خالل  و�سيتم 

هذا  االأحمر«، و�سيتوج  »القمر  ال�سينمائي 

ال�سويريات  للح�سارات  فنية  ب�سهرة  امللتقى 

وفرقة كناوة برئا�سة الفنانة لطيفة بومزوغ.

انطالق  عن  الثقافة  وزارة  اأعلنت 

امل�سرح  قطاع  لدعم  تكميلي  برنامج 

يف   2014 ل�سنة  االأوىل  الدورة  بر�سم 

وذلك  م�ساريع،  عرو�ض  طلبات  �سيغة 

بغالف مايل ي�سل اإىل اأربعة )4( ماليني 

امل�سرحيون  الكتاب  منه  درهم، ي�ستفيد 

والوكالء  والتقنـــــيون  واملـــخرجون 

وموؤ�س�سات  امل�سرحية  والفرق  الفنيون 

ترويج  وموؤ�س�سات  امل�سرحي  االإنتاج 

مقاوالت  من  الفني  املنـــتوج  وتوزيع 

ووكاالت وتعاونيات فنية وفرق م�سرح 

ال�سارع.

ويهم هذا الدعم التكميلي لقطاع امل�سرح 

امل�سرحية،  اجلوالت  التالية:  املجاالت 

التكوين،  وحمرتفات  الفنية  واالإقامات 

املهرجانات  يف  وامل�ساركـــــة  وتنظيم 

وم�سرح  امل�ســــــــــرحية،  والتظاهرات 

ال�سارع.

وتفتح هذه الطلبات خالل فرتتني:

 ،2014 يونيو  و16   2 بني  ما  االأوىل 

والثانية ما بني 7 و15 يوليوز 2014.

على  يتعني  الدعــــم  لـــهذا  وللرت�سح 

مديرية  لدى  ملفاتهم  و�سع  املر�سحـني 

�سارع  مي�سليفن،  بـ)17  الكائن  الفنون 

دفرت  وفق  وذلك  الرباط(،   - اأكدال 

التحمالت الذي ميكن حتميله من موقع 

املديرية  مقر  من  �سحبه  الوزارة اأو 

املذكورة.

اأربعة ماليني درهم لدعم قطاع اأب الفنون

البحـــث فـــي الثقافـــــة املغربـــــية
بكلية  ال�سردي  اخلطاب  دكتوراه  وتكوين  املقارنة،  والدرا�سات  للخطاب  ال�سرديات  خمترب  ينظم 

االآداب والعلوم االإن�سانية بنم�سيك ـ الدار البي�ساء، الندوة العلمية االأوىل للباحثني يف الدكتوراه، يف 

حمور: “ق�سايا يف الثقافة املغربية”، وذلك يومي االأربعاء واخلمي�ض 04 و05 يونيو 2014، بقاعة 

عبد الواحد خريي، ابتداء من ال�ساعة التا�سعة والن�سف �سباحا.

وتروم هذه الندوة فتح النقا�ض يف بع�ض ق�سايا الثقافة واالأدب باملغرب، قدميه وحديثه، فقد �سكل 

اإىل  باالإ�سافة  ا�ستوطنوه.  الذين  ثقافات وح�سارات كل  فيها  ان�سهرت  بوتقة  القدمي  املغرب، ومنذ 

وموطن  واالإ�سالمي،  العربي  والعامل  اإفريقيا  بوابة  وكونه  االأندل�ض/اأوربا،  من  وقربه  انفتاحـه 

الكثري من العلماء والرحالة، ونوابغ ال�سعراء، واملت�سوفة، واملجاذيب، وحتى البهاليل، وال�سحرة، 

والكهان... وغريهم ممن مبثوثة اأفكارهم، واأقوالهم، واأحالمهم يف م�سان خمتلفة: ككتب الرحالت، 

وكتب التاريخ، والنوازل الفقهية، والرتاجم والطبقات،... بحيث طبعوا مبيا�سم متعـددة كـينونـة 

االإن�سان، واحلياة، واالأدب، والثقافـة.

الدورة ال�صاد�صة ع�صرة للمهرجان الوطني للم�صرح
اأعلنت وزارة الثقافة عن تنظيم الدورة ال�ساد�سة ع�سرة للمهرجان 

 09 يوم  غاية  اإىل  وت�ستمر   03 يوم  انطلقت  التي  للم�سرح  الوطني 

يونيو 2014، مبدن مكنا�ض واحلاجب وموالي اإدري�ض زرهون.

ال�سامية  املولوية  الرعاية  حتت  ك�سابقاتها،  الدورة،  هذه  وتنعقد 

مع  ب�سراكة  اهلل،  ن�سره  ال�ساد�ض  حممد  امللك  اجلاللة  ل�ساحب 

اجلماعة احل�سرية ملكنا�ض، وبتعاون مع والية جهة مكنا�ض تافيالت. 

متنوعة:  وثقافية  فنية  فعاليات  الدورة  هذه  برنامج  ويت�سمن 

عرو�ض م�سرحية يف اإطار امل�سابقة الر�سمية )12 عر�سا(، وعرو�ض 

م�سرحية للكبار ولل�سغار خارج امل�سابقة )12 عر�سا(، وندوة فكرية 

حول »الكتابة خارج الن�ض امل�سرحي«، ثم توقيع اإ�سدارات م�سرحية 

ور�سات  اإىل  باالإ�سافة  م�سرحيني،  وفنانني  مبدعني  وتكرمي  جديدة، 

تكوينية.

)املركز  مكنا�ض  مبدينة  خمتلفة  ف�ساءات  املهرجان  فقرات  و�ستوؤثث   

واملركز  احلبول(،  وف�ساء  الفرن�سي،  واملعهد  املنوين،  حممد  الثقايف 

الثقايف باحلاجب، واملركز الثقايف مبوالي ادري�ض زرهون.

حركة »ال�صباب امللكي« 

تغري ا�صمها لت�صبح »حركة 

مغاربة الد�صتور«
على  عممته  بالغ  يف  امللكي  ال�سباب  حركة  اأعلنت 

»حركة  من  ا�سمها  تغيري  عن  االإعالم  و�سائل 

الد�ستور«،  مغاربة  »حركة  اإىل  امللكي«  ال�سباب 

منا�سلو  ح�سره  مو�سع  اجتماع  خالل  وذلك 

ومن�سقها  موؤ�س�سها  وتراأ�سه  احلركة  ومنا�سالت 

العام يف نف�ض القاعة التي عرفت تاأ�سي�سها الفعلي 

يوم 10 يناير 2011 بزنقة اأبو القا�سم الزهراوي 

للحركة  العام  املن�سق  واأو�سح  البي�ساء،  بالدار 

جديد  نف�ض  اإعطاء  هو  التغيري  هذا  من  الهدف  اأن 

للحركة، والعمل على حماية املكت�سبات الد�ستورية 

التي جتاوبت مع جزء كبري من امل�سروع املجتمعي 

ا�سمها  ربط  عن  بعيدا  من اأجله  تاأ�س�ست  الذي 

مبعاداة �سباب 20 فرباير. 

جاء  اال�سم  يف  التغيري  اأن  العام  من�سقها  واأكد 

البع�ض  ا�ستغالل  هو  االأول  رئي�سيني،  ل�سببني 

بعيدا  واالبتزاز  اال�سرتزاق  اأجل  من  اال�سم  لهذا 

املرحلة  اأن  هو  والثاين  التاأ�سي�سية،  املبادئ  عن 

على  يعمل  اآخر  نوع  من  ن�ساال  تتطلب  القادمة 

حماية املكا�سب الد�ستورية التي بداأ البع�ض يعمل 

وا�ستغالل  م�سارها  عن  وحتريفها  تهريبها  على 

ب�سرا�سة  دافعت  التي  الن�سالية  احلركات  �سمت 

للمواطنني من  الد�ستوري وتعبئتها  امل�سروع  عن 

قرارات والقيام  باتخاذ  ل�ساحله،  الت�سويت  اأجل 

الد�ستور  روح  عن  البعد  كل  بعيدة  مببادرات 

وتت�سالح مع الف�ساد واال�ستبداد وقهر املواطنني 

الب�سطاء.

الأ�صبوع ت�صدر عن 

دار الن�صر دنيا بري�س 

�شركة حمدودة

طبع من هذا العدد 40.000

 املدير العام  ورئي�س 

التحرير 

م�شطفى العلوي 

 مديرة الن�صر: 

حكيمة خلقي 

h.khalki@voila.fr

 �شكرتري التحرير:

�صعيد الريحاين 

journal_said@yahoo.fr

الدار البي�شاء:كرمي اإدبهي 

 كتاب الراأي:

رمزي �صوفيا

حممد بركو�س

احل�شني الدراجي

اإدري�س اأبايا

رداد العقباين

 بو�شعيب االدري�شي

م�شطفى الطريبق

يو�شف الكتاين

 املرا�شلون: 

زهريالبوحاطي

عبد اهلل جداد

نور الدين هراوي

حممد �شجيع

عزيز الفاطمي

�شعيد اأحتو�س

عبد الرحيم عواد

 العنوان:

�شارع االأمري موالي 

عبد اهلل

�صندوق الربيد: 439 

الرباط
 الهاتف:

0537708047

 الفاك�س:

0537708049
 االإيداع القانوين:

1965 جوان   28
 ال�صحب:

ماروك �شوار

 التوزيع:

�صابري�س

 الإعالنات:

ال�صبار:

0664494024



 العدد: 792  اخلميس 05 يونيو 2014

قالوا ونقول
لن �أتنازل عن فل�سفتي

»المدرب العامري«

● »�سارتر« ديال �ملدربني!!

�لطاو�سي وعدين مبعاودة �الت�سال ومل يفعل

»المحترف المغربي بوصوفة«

م�سكني كان م�سغول تيعطي �لت�سريحات   ●

و�ال�ستجو�بات، ورمبا تي�سلي!!

�لعامري و�أن�سيلوتي وجها  لوجه

»المنتخب«

● يا �هلل بني على حنة يديك!

بودريقة ربح مليار �سنتيم بخ�سارة �للقب

»صحف«

● وخ�سر ثقة جماهري �لرجاء

�نتقال  لعرقلة  يخطط  �جلديـــــدي  �لدفــاع 

�ملدرب بن�سيخة للرجاء

»األحداث المغربية«

● تخطيط فا�سل، �للي د� �سي د�ه

بودريقة تخلى عني بطريقة تفتقد �إىل �للباقة

»البنزرتي مدرب الرجاء«

● �سبق له �أن فعل نف�س �ل�سيء مع �بن �لرجاء 

كاع، �ملدرب فاخر

عبد �الإله �أكرم قريب من رئا�سة »�لطا�س«

»صحف«

�رحل«  »�أكرم  �أو�سايف..  �لبا�س  يحد  �هلل   ●

�ستنتقل �إىل �حلي �ملحمدي!!

لي�س من حق �أي مدرب �نتقاد زميل له

»أبرون رئيس المغرب التطواني«

�لعامري  �ل�ســـــي  �أ  وذنيــك  على  �سمع   ●

»�لفيل�سوف«!!

ن�سختها  يف  �لوطنية  للبطولة  �ملتتبعني  كل 

»�الحرت�فية« ��ستغربو� كثري� للكرم �حلامتي 

خالل  خا�سة  �ملغربية،  �لفرق  عن  للم�سوؤولني 

�لدورة �الأخرية.

�ملكتب �مل�سري الأوملبيك �أ�سفي وعد العبيه مببلع 

نقطة  على  ح�سولهم  حالة  يف  درهم  �ألف   45
�لبقاء  لهم  ت�سمن  و�حدة  نقطة  نعم  و�حدة، 

�سمن �لكبار.

هذ� �ملبلغ �سيتحول ب�سرعة قيا�سية �إىل 100 �ألف 

تلقى منحة  من فريق �ملغرب  �أن  درهم، بعد  

�لتطو�ين مقابل هزم �لرجاء مناف�سه على �للقب، 

باالإ�سافة �إىل منح �ل�سلطات �ملحلية و�جلماعات 

وو...

فريق �أوملبيك خريبكة �لذي كان مهدد� بالنزول 

و�سعيتهم  من  العبوه  ��ستفاد  �الآخر  هو 

�ملتاأخرة، وح�سلو� على مبلغ 30 �ألف درهم بعد 

�نت�سارهم »�ملده�س« على �لنادي �لقنيطري..

فريق �ملغرب �لفا�سي �لذي �نتظر �إىل �آخر دقيقة 

من عمر �لبطولة لي�سمن مكانته �سمن �لكبار، 

�نت�سر باأعجوبة بعد �سربة جز�ء �سد �سباب 

�ملغرب  �لكثري،  �ل�سيء  عنها  قيل  �حل�سيمة 

�سرفية  بدورة  م�سريوه  قام  �الآخر  هو  �لفا�سي 

ومن  حمبيه،  من  �ل�سدقات  جلمع  وبال�سينية 

بع�س �لغيورين على �لفريق لت�سجيع العبيهم 

على �لفوز و�لبقاء �سمن ق�سم �الأ�سو�ء.

فريق �جلمعية �ل�سالوية هو �الآخر وعد العبيه 

مبنحة �سخمة �سريطة �النت�سار خارج �مليد�ن 

من  �ل�سالويني  حرم  �لذي  �أكادير  ح�سنية  �سد 

هذه �ملنحة، ورمى بهم �إىل  جحيم �لق�سم �لثاين.

على  تت�سارع  كانت  �لتي  لالأندية  بالن�سبة 

�لفوز بالبطولة، فقد �نح�سرت يف فريقني وهما 

�لرجاء �لذي خ�س�س مبلغ 20 مليونا لالعبيه، 

وهكذ� الحظنا كيف خطفت �سا�سة دوزمي لقطة 

�لر�قي وهو  �لرجاوي ع�سام  لالعب  »موؤثرة« 

�لفريق  �أما  �لكبري،  �ملبلغ  هذ�  ل�سياع  يبكي 

�لتطو�ين فقد متكن من �حل�سول على 15 مليون 

�سنتيم بعد هزمه لفريق نه�سة بركان �لذي �سيع 

هو �الآخر �ملنحة �لتي وعده بها فريق �لرجاء، 

و�لتي بلغت 30 �ألف درهم.

باأم  �لدورة �الأخرية، ور�أينا  هكذ� ع�سنا خالل 

�أعيننا �ملاليني �لتي مل جتد من ياأخذها، وتتبعنا 

�أمور هوؤالء �مل�سريين �لكرماء �لذين مل يبخ�سو� 

على العبيهم مبنحهم كل هذه �ملبالغ، ويف �آخر 

نف�س من عمر �لبطولة.

�ملو�سم؟  بد�ية  يف  �ملاليني  هذه  كانت  �أين  ترى 

بد�ية  منذ  �الأمو�ل  هذه  كل  �سرفت  ولو  ماذ� 

�لبطولة، وقام هوؤالء �أ�سباه �مل�سريين برتتيب 

بيوتهم، وت�سجيع العبيهم �لذين عانو� �ل�سيء 

�لكثري قبل تو�سلهم باأجورهم �ل�سهرية، ومنحهم 

�لبئي�سة.

هل كانو� ملزمني  �نتظار �لدورة �الأخرية �لتي 

هذه  كل  خل�سنا  لو  وماذ�  ذهبا،  تلد  �أ�سبحت 

�لبطولة �لرديئة يف دورة و�حدة؟

�الإجابة  �مل�سريين  هوؤالء  من  تنتظر  �أ�سئلة 

عنها، يف زمن �سميت �لبطولة باالحرت�فية ظلما 

وعدو�نا.
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واهلل عيب

يعي�س �ملهاجم �لدويل �ل�سابق �لتي�سري و�سعية 

�لوقوف  �مل�سوؤولني  تتطلب من  �سحية حرجة، 

بجانبه وم�ساعدته ماديا ومعنويا حتى يت�سنى له 

�خلروج من �أزمته.

ال  و�لذين  �لقدم  كرة  حمبي  من  �جلديد  للجيل 

يعرفون هذ� �لالعب �لذي �سال وجال يف �ملالعب 

�لوطنية، وللم�سريين �لذين يتجاهلون �لعديد من 

�لالعبني �لذين �أعطو� �ل�سيء �لكثري لوطنهم ومل 

ي�ستفيدو� كغريهم، نوجه هذه �لكلمة، فالالعب 

ومعقل  بالبي�ساء  �لقدمية  �ملدينة  �بن  �لتي�سري 

نادي  مع  �لكروية  حياته  بد�أ  �لود�ديني،  معظم 

)مكتب  �سابقا   R.A.P.C �لبي�ساوي  �مليناء 

�لعديد  �إىل  ذلك  بعد  لينتقل  �ملو�نئ(  ��ستغالل 

و�لرجاء  �مللكي،  كاجلي�س  �لوطنية  �لفرق  من 

�لبي�ساوي، �سباب �ملحمدية و�ملغرب �لتطو�ين، 

�لوطن  خارج  ق�سرية  جتربة  له  كانت  كما 

وبال�سبط بفرن�سا.

عبد �لكبري �لتي�سري حمل قمي�س �ملنتخب �لوطني 

يف بد�ية �لثمانينيات، وكان �سمن �جليل �جلديد، 

بجانب  لعب  حيث   ،1979 �جلز�ئر  نك�سة  بعد 

�ملرحوم عزيز �لد�يدي، وموح، وجو�د �الأندل�سي، 

و�لطاهري  و�لفياليل،  حمامة،  �للطيف  وعبد 

و�آخرون، و�سارك كذلك يف �إق�سائيات كاأ�س �لعامل 

ل�سنة 1982 حتت قيادة �ملدرب �لفرن�سي جو�ست 

فونطني �لذين كان يكن لهذ� �لالعب كل �لعطف 

و�لتقدير.

قا�سيا،  �جتماعيا  و�سعا  حاليا  يعي�س  �لتي�سري 

�أن يحظى  كما يعاين من �ملر�س يف �سمت، دون 

باهتمام �مل�سوؤولني عن �ل�ساأن �لكروي يف هذ� �لبلد. 

ترى ما هو دور موؤ�س�سة حممد �ل�ساد�س لالأبطال 

�لريا�سيني �لتي ير�أ�سها �لوزير �ل�سابق من�سف 

�لدوليني  �لالعبني  �سندوق  �أين  ترى  بلخياط؟ 

�لذي ينام د�خل �أروقة �جلامعة، و�أين مفاتيحه؟

قبل  �لكبري  �لالعب  هذ�  �إنقاذ  يتم  �أن  نتمنى 

فو�ت �الأو�ن، وقبل �أن نرى �مل�سوؤولني يقدمون 

على  �لالعب  هذ�  باأخالق  وي�سيدون  �لتعازي، 

�سا�سات �لتلفزة، و�الإذ�عات.

غرف  �إحدى  يف  حاليا  �لتائه  �لتي�سري  �أنقذو� 

م�ست�سفيات �لد�ر �لبي�ساء.

اأنقذوا عبد الكبري التي�سري

فريق  رئي�س  بودريقة  حممد  متكن 

من  �لتخل�س   من  �لبي�ساوي  �لرجاء 

»�خلبري« و�ملدير �لتقني للفريق ح�سن 

حرمة �هلل بلباقة ودبلوما�سية، قلما طبقها 

هذ� �لرئي�س يف �لعديد من خرجاته.

من�سبه  وبف�سل  ��ستطاع  بودريقة 

�أن  �جلامعة  لرئي�س  كنائب  �جلديد 

يفر�س على هذه �الأخرية، مديره �لتقني 

�لذي �سمن له مكانا مريحا حيث �أ�سبح 

للجامعة  تقنيا  مدير�  �إ�سعار  وبدون 

�مللكية �ملغربية لكرة �لقدم.

�ساري  عقده  ماز�ل  �هلل  حرمة  ح�سن 

�ملفعول مع �لفريق �الأخ�سر، لكنه مل 

�ملبلغ  مقابل  يذكر  �سيء  باأي  يقم 

�لكبري �لذي يتقا�ساه، مما دفع �لعديد 

باملطالبة  و�ملــحبني  �ملنخرطني  من 

باإبعاده و�لبحث عن �إطار كفء باإمكانه 

د�خل  �أكرثها  وما  �ملو�هب،  ��ستغالل 

�لقلعة �خل�سر�ء.

هذه  لكـــــل  ذرعا  ذ�ق  بودريقـــــة 

�الحتجاجات على مديره �لتقني �لذي 

�أ�سبح ي�سكل عبئا ثقيال على ميز�نية 

�لرجاء، تنف�س �ل�سعد�ء حينما �لتحق 

باملكتب �ملديري للجامعة، و�نتهز �أول 

رئي�س �جلامعة  لل�سغط على  فر�سة 

تعيني  على  م�س�س  على  و�فق  �لذي 

حرمة �هلل كمدير تقني.

للتذكري، فقد �سبق حلرمة �هلل �أن حتمل 

نف�س �مل�سوؤولية يف عهد رئي�س �جلامعة 

لكن   ،1993 �سنة  �لزموري  �لكولونيل 

�سرعان ما طرد من هذ� �ملن�سب ب�سبب 

�لعديد من �مل�ساكل �لتي خلقها، و�لتي 

دفعته لهجرة طويلة �إىل �أوربا و�خلليج 

د�مت قر�بة عقدين من �لزمن.

وهكذ� يتمكن �ل�ساب بودريقة من �إبعاد 

حرمة �هلل بكل لباقة وهدوء..

�أمل نقل �حليلة �أح�سن من �لعار؟

بودريقة حلرمة اهلل: احليلة اأح�سن من العار

اخلبريان يودعان 
الق�سم الوطني الأول..

�لعاملي  باملدرب  �سبيه  باأنه  يدعي  �الأول 

جمهور  باأن  وي�سيف  غو�رديوال!  �الإ�سباين 

�حتاد طنجة كان يناديه بهذ� �للقب، حينما 

كان ي�سرف على تدريب فريقه �لذي كاد �أن 

يغادر حتت قيادته �لق�سم �لوطني �لثاين..

بنها�سم  �ملدرب  هو  �ملغربي  »غو�رديوال« 

�لذي �أغمي عليه خالل لقاء فريقه �جلمعية 

�ل�سالوية �سد ح�سنية �أكادير، حيث كان هذ� 

�للقاء هو �الأخري للفريق �ل�سالوي يف �لق�سم 

�لوطني �الأول.

�لثاين منظر فوق �لعادة، بد�أ مو�سمه �لكروي 

�لذي عا�س معه  �أوملبيك خريبكة  مع فريق 

�لبطولة،  �نطالق  منذ  �مل�ساكل  من  �لعديد 

و�ساهم ب�سكل كبري يف �لنتائج �ل�سلبية �لتي 

تاأثريها  الحظنا  و�لتي  �لفريق،  ح�سدها 

بامللمو�س يف نهاية �ملو�سم.

هذ� »�ملنظر« �لكبري يف »�الأ�ستوديو« فقط، هو 

فوؤ�د �ل�سحابي �لذي متكن وبف�سل جتربته 

�لطويلة يف هذ� �مليد�ن �أن »يرمي« فريق ود�د 

فا�س �إىل �لق�سم �لثاين، ليعود جمدد� وب�سرعة 

يف«  تي.   1 »ميدي  �أ�ستوديوهات  �إىل  فائقة 

بدون �أن ي�سيع �لكثري من �لوقت.

من  وعا�س  �سادة،  يا  �لتو��سع  من  ف�سيء 

عرف قدره.

الصحابي بنهاشم

�ملتخلق  �لدويل  �لالعب  عليها  �أقدم  وم�سكورة  طيبة  بادرة 

وذلك  �الأطل�س،  �أ�سود  قدماء  جمعية  رئي�س  رو�سي،  يو�سف 

بتوقيعه �تفاقية �سر�كة مع وز�رة �ل�سباب و�لريا�سة، و�لتي 

بعملية  �ل�سابقون  �لدوليون  �لالعبون  يتكلف  �أن  على  تن�س 

�لتنقيب، وتكوين �ملو�هب �لريا�سية، و�لبحث عنها يف �أحياء 

خمتلف �ملدن �ملغربية.

من  جديد  جيل  خلق  من  �سيمكننا  �حلي«  »�أبطال  برنامج 

�لالعبني �لذين �سيخ�سعون لتد�ريب مكثفة من طرف دوليني 

يتوفرون على جتربة طويلة يف هذ� �مليد�ن.

برنامج »�أبطال �حلي« يعود بنا �إىل �لزمن �جلميل �لذي كنا فيه 

نتابع مباريات كبرية يف ف�ساء�ت �الأحياء �ل�سعبية �لتي كانت 

خالية من �الإ�سمنت، وكانت مرتعا ل�سباب مغمورين �أ�سبحو� 

جنوما كبار�.

يف �لد�ر �لبي�ساء مثال، كان ملعب �ل�سيلي يف درب �ل�سلطان 

وبال�سبط بحي الرميطاج، مكانا يحج �إليه كل »�لكو�يرية«، 

بكار،  بيت�سو،  كاملرحوم  �لدوليني،  من  �لعديد  منه  وتخرج 

فتحي  �حلد�وي،  عمار،  نبي  بنيني،  غاندي،  �سعيد  حمان، 

جمال، حمر�وي، هر�س، ��سحيتة، عبد �لكبري، م�سطفى برك، 

و�لقائمة طويلة جد�..

كذلك �ل�ساأن مبلعب �ملك�سيك بالعنق )�ملدينة �لقدمية( حيث 

�كت�سفنا عبد �هلل هيد�مو، �رزيق، موماري�س، �الإخوة بكاري..

�أن تعم هذه �لفكرة كل �ملدن �ملغربية، الأنها منا�سبة  نتمنى 

�ملعوزة  �لطبقة  �أبناء  من  خا�سة  للرب�عم  �لفر�سة  الإعطاء 

�لنجوم  معظم  الأن  و�لت�سجيع،  �مل�ساعدة  �إىل  و�ملحتاجة 

�لعامليني كانو� من �لطبقة �لكادحة.

برنامج »�أبطال �حلي« فر�سة طيبة كذلك لالعبني �لدوليني 

كفاء�تهم  الإظهار  �لتدريب  لرخ�س  و�حلاملني  �ملهم�سني 

وقدر�تهم على خلق جيل جديد من �لنجوم.

ع�سام الراقي ودموع التما�سيح
�لرجاء  العب  �ساهد  من  كل 

يذرف  وهو  �لر�قي  ع�سام 

و�حل�سرة  �حلزن  دموع 

هزمية  بعد  �للقب،  ل�سياع 

�أ�سفي  �أوملبيك  �سد  فريقه 

بهدف ل�سفر، كل من �ساهد هذ� 

ورق  �إال  »�مل�سكني«  �لالعب 

حلاله، ومتنى له بطولة جديدة مع �لرجاء خالل �ملو�سم �لقادم.

ع�سام �لر�قي، ويف عز �لرتكيز على هذه �ملبار�ة �حلا�سمة و�لفا�سلة، 

مياطل  وظل  بها،  تو�سل  �لتي  �لعرو�س  �الأ�سبوع  طو�ل  يناق�س  ظل 

�ملكتب �مل�سري للفريق يف م�ساألة جتديد عقده �لذي �نتهى بنهاية �لبطولة 

�لوطنية.

ع�سام �لر�قي مل يتاأ�سف على �سياع لقب �لبطولة من �لرجاء يف �لدورة 

�الأخرية، بقدر ما بكى وتاأمل  على �سياع منحة د�سمة كان �سي�سيفها �إىل 

�ملبالغ �لكبرية �لتي ح�سل عليها مع �لفريق �لبي�ساوي.

فكفى من �لتمثيل �أمام �لكامري�ت، ففريق �لرجاء �أ�سبح يف حاجة ما�سة 

�إىل �أبنائه �لذين ميوتون حبا يف �لقمي�س �الأخ�سر، وال يكرتثون للماديات 

وللمنح �لتي يجب �أن تعطى ملن ي�ستحقها.

يوسف روسي: رئيس جمعية قدماء أسود األطلس

»اأبطال احلي« واأ�سود الأطل�س

       عن البطولة »االحرتافية«

حتفيزات الدقائق الأخرية

حرمة اهلل
التيسير



الرباط: سعيد الريحاني 

ح�شود  و�شط  بنف�شه  مزهوا  كريان  بن  وقف 

مبدينة  ال�شتقباله  حجوا  الذي  احلا�شرين 

تناول  من  للتو  فرغ  قد  وكاأنه  وبدا  اأكوراي، 

بحل  �شوته  باأعلى  فطالب  للطاقة«،  »م�شروب 

ال�شمع  قطر  اإنه  بل  واملعا�شرة،  االأ�شالة  حزب 

على قياديي هذا احلزب مرتني، عندما قال لهم: 

عيوب  فيه  حلزب  ميكن  وال  ف�شدت  »خلطتكم 

يكونو  بغاو  »اإيال  اأ�شاف  ثم  ال�شمود«،  خلقية 

�شرفاء، خا�شهم يحلو حزبهم«.

وكان رئي�س احلكومة قد و�شل اإىل اأكوراي، يوم 

الثانية  ال�شاعة  على  املن�شرم،  ماي   24 ال�سبت 

بعد الزوال، ولكنه مل يظهر و�شط احل�شود اإال يف 

ال�شوؤال  ليطرح  م�شاء،  اخلام�شة  ال�شاعة  حوايل 

وماذا  اأكل؟  ماذا  احلكومة؟  رئي�س  كان  اأين 

�شرب؟ قبل اأن ي�شعد للمن�شة بعد اأزيد من ثالث 

يف  زميله  رفقة  املدينة  اإىل  الو�شول  من  �شاعات 

احلكومة عبد اهلل باها.

كان  كريان  بن  اأن  »االأ�شبوع«  م�شادر  توؤكد 

املتو�شطة  العائالت  اإحدى  عند  �شيفا  حل  قد 

زارهـــــا  التي  العائـــــلة  نف�شها  وهي  احلال، 

منا�شبات  التاريخ، يف  قبل هذا  بن كريان مرتني 

اجلميل  رد  اإطار  يف  ذلك  ويدخل  خطابية)..(، 

اأن  قبل  اأكوراي،  يف  ا�شتقبله  الذي  للرجل 

الغداء  وجبة  »كانت  للحكومة..  رئي�شا  ي�شبح 

متوا�شعة.. اأطباق دجاج و�شلطة وكاأ�س �شاي«، 

يقول م�شدر »االأ�شبوع«.

اإذن، �شرب بن كريان كاأ�س ال�شاي و�شعد  هكذا 

�شعبويته  اإن  قالوا  الذين  على  يرد  كي  للمن�شة 

مواتية  الفر�شة  باأن  تاأكد  وقد  تناق�س)..(،  يف 

اأكرث من اأي وقت اآخر لتوجيه �شرباته »للخلطة 

واملعا�شرة،  االأ�شالة  حزب  داخل  الفا�شدة« 

ح�شب قوله، ولوال مرجعية بن كريان املعروفة 

لكان قد و�شل به احلما�س، الذي غذته ت�شفيقات 

ما  فيها،  يقول  كاد  رمبا  درجة  اإىل  احلا�شرين، 

قاله الوزير الوفا الأحد النواب)..(، اإال اأنه رغم 

فاإن  واملعا�شرة،  االأ�شالة  حزب  على  الهجوم 

اأ�شخا�س  نحو  موجهة  كانت  كريان  بن  �شربات 

يحاربون  الذين  االأ�شخا�س  هم  رمبا  بعينهم، 

ما  وهو  التنظيم،  هذا  داخل  من  املوؤمنني  اإمارة 

حتت  �شابق  عدد  يف  »االأ�شبوع«  اأكدته  كانت 

عنوان: »كيف حتول حزب االأ�شالة واملعا�شرة 

من حزب يتبنى م�شروع امللك اإىل حزب يحارب 

ماي   8 عدد:  )االأ�شبوع،  املوؤمنني«،  اإمارة 

.)2014
له  رفع  �شاي،  بكاأ�س  حظي  قد  كان  كريان  بن 

املعنويات، رفقة اأ�شدقائه يف اأكوراي، ولكن ذلك 

مل مينعه من م�شاهدة احلقيقة التي تقف اأمامه 

ع�شرات  يتجاوز  اأن  عليه  كان  فقد  مكياج،  دون 

ال�شيعات الفالحية املتخ�ش�شة يف اإنتاج العنب 

الذي ت�شتخرج منه اخلمور، قبل اأن يحط الرحال 

يف نف�س املكان الذي قطع فيه اال�شتعمار الفرن�شي 

روؤو�س املقاومني املكنا�شيني الذي اأبدوا مقاومة 

�شر�شة يف مواجهة الغزاة.

ورمبا ال يعرف بن كريان، احلا�شل على تزكية 

غري  يقف  كان  اأنه   ،)..(2011 د�شتور  مبقت�شى 

بعيد عن املكان الذي ارتكبت فيه املجزرة، بعد 

 ،2012 �شنة  احلماية  معاهدة  على  التوقيع 

التمثيل بجثث، وتقطيع  اأن  اأي�شا  وقد ال يعرف 

بداية  عند  حتول  قد  كان  مغربيا،   15 روؤو�س 

مازالت  بريدية  بطاقة  اإىل  املغرب،  ا�شتعمار 

حدود  اإىل  اال�شتعماري  االأر�شيف  يف  متداولة 

وقفت  نف�شه  املكان  يف  ال�شورة(..  )اأنظر  اليوم 

القوات اال�شتعمارية لتعدم الوطنيني.. يف املكان 

نف�شه وقف بن كريان ليطالب بحل حزب االأ�شالة 

واملعا�شرة)..(.

وقد ال يعرف كثري من النا�س اأن �شمود املقاومة 

يف وجه اال�شتعمار هو الذي جعل رئي�س احلكومة 

�شاي  كاأ�س  اأريحية  بكل  ي�شرب  لكي  اليوم  يقف 

جنحت  لو  االأحمر..  للنبيذ  معمل  قرب  منعنع، 

خطط اال�شتعمار، لتم ا�شتقبال رئي�س احلكومة، 

اإن قدر له اأن يكون.. بقنينة »�شمبانيا«.
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حوار مع النا�صطة اللبنانية امل�صهورة بدفاعها عن مغربية ال�صحراء:

بن كريان طالب بحل »البام« يف نف�س املكان الذي قطع

 فيه اال�صتعمار روؤو�س املغاربة

�سيا�سـة اخلـبز 
واأتـــــاي

خباري
رير إ

تقـ

عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة 
والتنمية يفطر بالخبز وأتاي

بن كيران كان قد حظي بكأس 
شاي، رفع له المعنويات، رفقة 

أصدقائه في أكوراي، ولكن ذلك لم 
يمنعه من مشاهدة الحقيقة التي 
تقف أمامه دون مكياج، فقد كان 
عليه أن يتجاوز عشرات الضيعات 

الفالحية المتخصصة في إنتاج العنب 
الذي تستخرج منه الخمور

)الصورة مقلوبة(

رؤوس المقاومين المقطوعة  من طرف االستعمار 
الفرنسي في آكوراي
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رويدة مروة 
بلباس صحراوي

مل يكن رئي�س احلكومة اأو من حتدث عن »اخلبز 

ا�سمه  وزيرا  اإن  بل  �سيا�سية،  حمطة  يف  واأتاي« 

اأمام  يوم  ذات  وقف  ال�سحراوي  القادر  عبد 

اإىل  امل�سهورة  كلمته  وقال   ،1963 �سنة  برملان  

حدود اليوم: »ال�سعب يريد اخلبز يا موالي«..

عبد القادر ال�سحراوي �سخ�س اأكن له احرتاما 

ورجال  املغرب،  مثقفي  اأوائل  من  الأنه  كبريا، 

الفكر الكبار، ومن الدعاة االحتاديني اإىل االنفتاح 

واحرتام حقوق االإن�سان.. ال�سحراوي، كانت له 

�سوالت وجوالت عندما مت تقدمي ملتم�س الرقابة 

وكانت  املغربي  الربملان  داخل  نوعه  من  االأول 

ال�ساحة تعرف حينها ت�سابقا بني قطبي االحتاد 

التعبري،  وح�سن  الف�ساحة،  يف  يتفاوتان  الذين 

واختيار العبارات واجلمل التي مل يبق لها وجود 

يف القامو�س ال�سيا�سي املغربي، وهما كل من عبد 

القادر ال�سحراوي واملحامي حممد الترب.. ولكن 

بقدرة قادر �سوف ينتقل ال�سحراوي اإىل ال�سفة 

االأخرى، واأ�سبح وزيرا لالإعالم.. فعرفت الرقابة 

اأوجها يف عهد هذا الوزير االحتادي.. فهو الذي 

ابتدع عر�س ال�سحف املغربية على وزير االإعالم 

يف  عنه  مرة  كتبنا  ولذلك  بطبعها..  ال�سماح  قبل 

طلب  الذي  الوزير  جلريدتنا:  االأوىل  ال�سفحة 

اخلبز من مواله، فاأكل كعب غزال و�سكت«، )من 

م�سطفى  ملوك،  وثالثة  �سحايف  مذكرات  كتاب: 

العلوي(.

كل من الوزير ال�سحراوي وبن كريان ا�ستعمال 

عبارة اخلبز يف خطاباتهما، واإن كان هذا االأخري 

تختلف  الظروف  ولكن  ال�ساي،  اإليه  اأ�ساف  قد 

معمل  عن  بعيد  غري  يقف  كريان  بن  كان  فقد 

مكنا�س  يف  االأحمر،  النبيذ  ل�سناعة  م�سهور 

ت�سبح  اأن  الفرن�سي  اال�ستعمار  لها  اأراد  التي 

ركز  ملاذا  لكن  الروحية،  للم�سروبات  عا�سمة 

»يقول  غريها:  دون  مكنا�س  على  اال�ستعمار 

التابعة  الفالحية  ال�سيعات  اإحدى  م�سري 

»sodea«، مبكنا�س  الفالحية  التنمية  ل�سركة 

هذه  عينك  باأم  ترى  اأنت  ا�سمه:  ذكر  عدم  ف�سل 

زراعية  فاأغلبها  االأطراف،  املرتامية  االأرا�سي 

التابعة  ال�سيعات  بع�س  اإىل  وي�سري   - بورية 

ل�سركة »ويليام بيتي�س« الفرن�سية التي ت�ستثمر 

ا�ســـــــــم  تـــحت  معمل  ولهــــــا  املجال،  هذا  يف 

.- اأكوراي  مبنطقة   »domaine sahari« 

هذا ال�ساب يق�سي يومه و�سط �سيارة يتجول بها 

عرب ال�سيعات التي ت�سل م�ساحتها اإىل 500 هكتار، 

يتفقد اأحوال العمال واالآليات، ففي اأول يوم وقع 

و�سعه  كان  واإن  عمله،  ملبا�سرة  �سيء  كل  على 

الذين  املوؤقتني  العمال  عن  قليال  يختلف  املادي 

اآيت �سوالة  كانوا ينتظرونه بجانب �سور معمل 

الزهيد. راتبهم  تلقي  يف  اأمال  اخلمور،   ل�سناعة 

هذه  تركز  فــــــــــاإن  ذلك،  اإىل  باالإ�سافـــــــة 

كبري  عدد  وجود  اإىل  ال�سناعة مبكنا�س راجع 

منذ  القطاع  هذا  يف  يتاجرون  بها  اليهود  من 

املغرب. و�سط  وجودها  عن  ف�سال   القدم، 

الفرن�سي  اآخر يف�سر تركيز اال�ستعمار  هناك �سر 

مقاومة  يف  يتمثل  �سر  منطقة مكنا�س،  على 

املقاومة املغربية عن طريق اخلمور اأي بكلمات 

طريق  عن  املقاومة  ينابيع  جتفيف  اليوم 

وت�ستقطب  فيه  تتحرك  الذي  الب�ساط  حرق 

لها  املجاورة  رجاالتها مبكنا�س واملناطق  منه 

ثم وجود  اأزرو، خنيفرة..(،  )اإفران، احلاجب، 

)�سهادة  باملنطقة«،  فرن�سية  ع�ســــكرية  ثكنات 

حلزب  املوالية  التجديد  بجريدة  من�ســــــورة 

العدالة والتنمية، 29 يونيو 2004(.

 حيلة.. الحكومة اإلسالمية تعترف 
بالخمور كبند في قانون المالية  

مبكنا�س  �سروطه  فر�س  يف  اال�ستعمار  جنح  لو 

لكانت قد حتولت اإىل عا�سمة عاملية للخمر، ولكن 

كبريا  عددا  اأن  رغم  ذلك،  غري  �ساءت  االأقدار 

باأكوراي،  كريان  بن  اجتماع  يف  احلا�سرين  من 

يعملون كفالحني داخل ال�سيعات الفالحية الإنتاج 

عندما  اإح�سا�سهم  تت�سوروا  اأن  ولكم  اخلمور، 

�سرب  على  يحثهم  احلكومة  رئي�س  اأن  ي�سمعون 

من  يومهم  قوت  يك�سبون  هم  بينما  واأتاي  اخلبز 

العمل يف م�سانع اخلمور)..(.

اخلمور  زراعة  لت�سجيع  اال�ستعمارية  الفكرة 

خالل  جديد  من  انتع�ست  قد  كانت  مكنا�س،  يف 

ال�سنوات االأخرية مع الدعوة اإىل اإحياء فعاليات 

مهرجان اخلمور، »بعد اأن نظم املجل�س اجلهوي 

القنــــ�سلية  مع  لل�سياحـــــة مبكنا�س ب�سراكة 

الفرن�سية، ومع منتجي املادة حفال بهدف الرتويج 

ه�سربي�س  )امل�سدر:  باخلارج«  املغربية  للخمور 

اأن  ال�سدف  غريب  من  ولعل   ،)2008 فرباير   4
الرد  اأي�سا  هم  اختاروا  املهرجان  هذا  خ�سوم 

عليه بطريقة خا�سة ال تختلف كثريا عن طريقة 

الفنان املغربي ر�سيد  رئي�س احلكومة، فقد »دعا 

اإقامة  اإىل  املراك�سي  مب�سرور  املعروف  م�سرور 

اأقيم  التي  القاعة  بنف�س  ال�ساي  تذوق  حفل 

االعتبار  الإعادة  وذلك  اخلمر،  تذوق  حفل  فيها 

لتاريخ مدينة مكنا�س واأ�سالة ال�سعب املغربي«، 

)امل�سدر نف�سه(.

ال اأحد يعرف ملاذا يختار بن كريان مكنا�س دائما، 

غري  حا�سد  جتمع  و�سط  ظهوره  اأن  االأكيد  ولكن 

بعيد عن �سيعات العنب هو رد غري مبا�سر على 

اأولئك الذين يقولون اإن ا�ستهالك اخلمور قد ارتفع 

حيث  االإ�سالميني،  حكومة  عهد  يف  كبري  ب�سكل 

توؤكد وكالة رويرتز لالأنباء اأن املغاربة ي�ستهلكون 

اخلمر اأكرث من احلليب، فهم »ي�ستهلكون يف العام 

 400 ت�سمل  لرت  مليون   131 جمموعه  ما  الواحد 

خمر،  قنينة  مليون  و38  جعة،  قنينة  مليون 

ومليون  وي�سكي،  قنينة  مليون  ون�سف  ومليون 

قنينة فودكا، و140 األف قنينة �سامبانيا«.

حتركات »ال�سكارى« داخل جمل�س النواب

مكنا�س.. من مهرجانات �خلمور �إىل مهرجانات 
بن كيــر�ن للخـــبز و�أتـــاي

لم تكن زيارة بن كيران لمدينة أكوراي األولى من نوعها بل سبقتها زيارة أخرى قبل أن يطالب  بحل حزب البام، عندما كان بالكاد يتلمس 
خطواته األولى في العمل الحكومي، وقتها كان شديد الحساسية إزاء التماسيح والعفاريت)..(، لكنه وإن كان هذه المرة قد شرب كأس شاي 
في بيت مكناسي، فإنه قال في المرة السابقة، »راه طرف ديال الخبز وكاس ديال أتاي، وراحة البال أحسن من أي حاجة ملي كيتفقد االستقرار..

المغاربة موالفين.. هذا هو الشعب الوحيد الذي يعيش بالخبز وأتاي«.
قد يعتبر البعض أن بن كيران وظف أكلة شعبية في خطاب سياسي، ودغدغ من خاللها مشاعر الكثيرين، غير أن ذلك ليس سوى مقدمة لما 

سيحصل فيما بعد، حيث ستنتشر صور وزراء حزب العدالة والتنمية وهم يتقاسمون مع المواطنين مؤكوالت شعبية مثل »البيصارة« والقهوة.. 
أو كما حصل مع البرلماني الوجدي عبد العزيز أفتاتي، الذي سربت صورته وهو يفطر بالخبز وأتاي مثل أي مستخدم بسيط يكسب قوت يومه من 

أشغال شاقة)..(.

بنكيران في آكوراي

كل من الوزير الصحراوي 
وبن كيران استعمال عبارة 

الخبز في خطاباتهما، 
وإن كان هذا األخير قد 
أضاف إليه الشاي، ولكن 
الظروف تختلف فقد كان 
بن كيران يقف غير بعيد 

عن معمل مشهور لصناعة 
النبيذ األحمر، في مكناس 
التي أراد لها االستعمار 

الفرنسي أن تصبح عاصمة 
للمشروبات الروحية
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هناك من يقول اإن حكومة بن كريان فعلت ما يف 

املفرو�ضة  ال�ضرائب  �ضعر  ترفع  وهي  و�ضعها 

على اخلمور واجلعة وال�ضجائر الفاخرة، بن�ضبة 

100 لرت من  لكل  األف درهم   15 اإىل  زيادة ت�ضل 

الأغلبية  من  م�ضدرا  ولكن  اخلمور..  ا�ضتهالك 

التي  الأحزاب  يهم  كان  ما  اأن  لـ»الأ�ضبوع«  اأكد 

هو  »النا�ضطني«)..(  بع�ض  �ضفوفها  يف  ت�ضم 

كاأحد  باخلمور  العرتاف  يف  كريان  بن  توريط 

قانون  يف  لها  بنودا  جتد  التي  التمويل  م�ضادر 

كان  اإ�ضالمية،  �ضبه  حكومة  اأن  واحلال  املالية، 

من املحتمل اأن ترف�ض العرتاف بذلك)..(، ولعل 

هذا هو ما يف�ضر افتتاح حمالت جديدة لت�ضويق 

اخلمور يف عهد بن كريان ب�ضكل غري م�ضبوق، يف 

ح�ضول  املتتبعون  فيه  ينتظر  كان  الذي  الوقت 

يف�ضل  احلكومة  رئي�ض  اأن  طاملا  العك�ض)..( 

م�ضدر  قول  ح�ضب  واأتاي،  اخلبز  عن  احلديث 

»الأ�ضبوع« يف الأغلبية.

 معركة ال عالقة لها بالخبز وأتاي
معاقبة  عدم  عن  النظر  وبغ�ض  �ضيا�ضته،  حزب  لكل 

الربملاين الذي دخل اإىل الربملان خممورا، يف عز النقا�ض 

ال�ضكر  لقوانني  طبقا  النتخابية،  القوانني  حول 

العلني)..(، فاإن هناك من يف�ضل احلديث عن »اخلبز 

عن  احلديث  يف�ضل  من  وهناك  والبي�ضارة«  واأتاي 

دواعي النفتاح، لكن اإحدى اجلل�ضات �ضمحت بظهور 

ا�ضطر  حيث  طبيعية،  غري  حالة  ويف  �ضكران،  برملاين 

�ضكران  برملاين  م�ضافحة  تفادي  اإىل  النواب  من  عدد 

ادري�ض  بالربملاين  الأمر  ويتعلق  حركاته)..(  ف�ضحته 

البقايل الذي ت�ضبب لأ�ضدقائه يف حزب التجمع الوطني 

لالأحرار يف حرج كبري، عندما ا�ضطروا لتقبيل روؤو�ض 

توؤكد هذه  مقابل عدم خروج �ضور  ال�ضحفيني  بع�ض 

الف�ضيحة خالل �ضهر �ضتنرب 2011، اأي قبل دخول بن 

كريان للحكومة.

قبلها، فتحت معركة  يف عهد احلكومة احلالية ولي�ض 

اخلمر على م�ضراعيها، فهذا امل�ضت�ضار حممد ادعيدعة، 

يقول،  امل�ضت�ضارين  مبجل�ض  الفدرايل  الفريق  رئي�ض 

على  احلكومة  فر�ضتها  التي  الأخرية  الزيادات  »اإن 

)�ضحف  للمواطنني  ال�ضرائية  بالقدرة  م�ض  اجلعة 

يناير 2013(، بدعوى اأن هناك من املغاربة من ي�ضلي 

�ضالة الع�ضاء وي�ضرب اخلمر يف ما بعد.. »اللهم اإن هذا 

ادعيديعة  ولكن  الإ�ضالميون  يرددها  مل  كلمة  منكر«.. 

الأخرية  الزيادة  باعتبار  كريان،  بن  حلكومة  قالها 

�ضت�ضاهم يف ارتفاع ثمن اإنتاج »املاحيا«.

مب�ضاكل  الن�ضغال  من  انتقلنا  حتى  حدث  الذي  ما 

اخلبز واأتاي اإىل م�ضاكل اخلمر؟ قد يكون لالأمر عالقة 

بتحركات جبهة حقوقية، تقول اإن القانون الذي يح�ضر 

على املغاربة ا�ضتهالك الكحول و�ضراءه يجب األ يلغى 

لأن الأمر يتعلق باحلرية الفردية، وهذا التوجه تعرب 

الأ�ضالة  حزب  يف  القيادية  عليه  غبار  ل  ب�ضكل  عنه 

لوكالة  قالت  التي  الروي�ضي  خديجة  واملعا�ضرة 

الأنباء الفرن�ضية: »اإن القانون الذي ين�ض على اإباحة 

بيع الكحول لالأجانب فقط خمالف للد�ضتور الذي يقر 

احلريات الفردية«.

 حكاية شباط والوزير السكران
اأي وزير  اإىل  اأ�ضابع التهام  اأن وجهت  مل ي�ضبق 

يف احلكومة باأنه ميار�ض عمله وهو �ضكران، ولكن 

الذين ح�ضروا احتفالت فاحت ماي ب�ضارع الن�ضر 

ين�ضوا  مل  املا�ضية،  ال�ضنة  الرباط،  مدينة  يف 

دخل  باأنه  احلكومة  يف  لوزير  �ضباط  حميد  اتهام 

اإىل الربملان �ضكرانا، ورجحت ال�ضحافة اأن الأمر 

اإىل  وبالرجوع   ،2013 اأبريل   29 بجل�ضة  يتعلق 

هذه اجلل�ضة جند اأن الوزراء الذين ح�ضروها هم: 

البحري،  وال�ضيد  الفالحة  وزير  اأخنو�ض  »عزيز 

وعبد  والتعمري،  ال�ضكنى  وزير  اهلل  بنعبد  ونبيل 

املهني،  والتكوين  الت�ضغيل  وزير  �ضهيل  الواحد 

العمومية  الوظيفة  وزير  الكروج  العظيم  وعبد 

ال�ضكران  الوزير  الإدارة، ولكن من هو  وحتديث 

من بني هوؤلء؟

يقول �ضباط: »قلت لرئي�ض احلكومة وباقي الأمناء 

العامني اإن ت�ضريحاتي جاءت يف �ضياق معروف، 

فيها  ي�ضتعمل  التي  ماي  بفاحت  الحتفالت  وهو 

اأما  ال�ضغيلة«،  اإىل  يوجه  معروفا  نقابيا  خطابا 

ا�ضم الوزير ال�ضكايري »فماغادي�ض نقولو ليكم«، 

ومن اعترب نف�ضه معنيا فليتوجه اإىل املحكمة، اأما 

اإذا اعتربت احلكومة كلها معنية بالأمر، فلتتوجه 

اإىل املحكمة وت�ضجل دعوى �ضدي، واأنا �ضاأم�ضي 

حريا  كان  الق�ضاء..  اإىل  واأمتثل  املحكمة  اإىل 

يف  حتقيقا  تفتح  اأن  احلكومة  رئي�ض  ال�ضيد  بك 

املو�ضوع لتعرف كيف يلج ال�ضادة الوزراء القبة 

الت�ضريعية عو�ض اأن تهاجموين وحتا�ضبوين، واإذا 

ما  فافعلوا  خاطئ،  اأنني  التحقيق  نتائج  اأثبتت 

�ضئتم« )موقع فرباير: 8 ماي 2013(.   

�ضفوف  داخل  ال�ضكران  الوزير  ملف  اأغلق  هكذا 

اأغلب  ولكن  بعد،  فيما  ت�ضتت  التي  الأغلبية 

التحاليل ال�ضحفية اأكدت اأن املعني بكالم �ضباط، 

واأن  �ضيما  ل  �ضهيل،  الواحد  عبد  الوزير  هو  كان 

اأول املغادرين ل�ضفينة احلكومة  هذا الأخري كان 

الأوىل املعدلة التي خرج منها حزب �ضباط)..(.

مل توجه اأ�ضابع التهام اإىل الوزير �ضهيل وحده، 

�ضرب  على  بالإدمان  متهم  نف�ضه  �ضباط  اإن  بل 

اخلمر، بعد الت�ضريحات التي اأدىل بها عبد النبي 

وقت  يف  منه  مقربا  كان  الذي  ال�ضحفي  ال�ضراط، 

عندما  �ضباط  اإن  قال  الأخري  هذا  الأوقات،  من 

وعندما  الفجر  معه  ي�ضلي  اإ�ضالميا  يجال�ض 

ال�ضهرة  معه  يقت�ضم  اخلمر  يحت�ضي  من  يجال�ض 

اأي�ضا:  اإىل ما بعد منت�ضف الليل«.. املتحدث قال 

يف  يجل�ض  ولكنه  الروج..  اإل  يحت�ضي  ل  »�ضباط 

اأماكن منعزلة«.

 صراع في مساحة غير محفظة
وخ�ضومه  كريان  بن  بني  اخلمر  حول  ال�ضراع 

�ضعب  بني  معركة  هناك  باأن  النطباع  يعطي 

الطرفني  كال  لكن   اخلمر..  و�ضعب  واأتاي،  اخلبز 

بهما و�ضط  م�ضاحة خا�ضة  ي�ضتطيعان حتفيظ  ل 

هذا النقا�ض الذي �ضخن اأكرث من الالزم يف عهد بن 

كريان، اإىل درجة طرح معها ال�ضوؤال، ماذا ي�ضرب 

هوؤلء ال�ضيا�ضيون املغاربة وامل�ضوؤولون احلكومة، 

قراراتهم  يتخذون  م�ضروبات  اأي  تاأثري  وحتت 

ويطلقون ت�ضريحاتهم)..(. 

لكن مصدرا من األغلبية 
أكد لـ»األسبوع« أن ما 
كان يهم األحزاب التي 

تضم في صفوفها بعض 
»الناشطين«)..( هو توريط 

بن كيران في االعتراف 
بالخمور كأحد مصادر 

التمويل التي تجد بنودا لها 
في قانون المالية



�صراط البكالوريا:
بني هاج�س العائالت 

واإهمال البلديات
لكل عائلة �بن �أو حفيد �أو فرد من �لأ�سرة �أو 

»�سر�ط  من  �ملرور  على  مقبل  �جلري�ن،  �بن 

�لبكالوريا«؛ هذ� �ل�سر�ط �لدنيوي �لذي مير 

منه �إجباريا كل من يريد جنة �لعلوم وفردو�س 

تلك  يدخل  ولن  �لر�قية،  و�لأعمال  �لوظائف 

�جلنة �أو ذلك �لفردو�س �إل من يجتاز �ل�سر�ط 

�لدنيوي ب�سالم وعافية وعلى جبهته »ح�سن« 

�أو »ح�سن جد�«، �أما »متو�سط« �أو »مقبول« 

فهاوية جحيم �لبطالة �لفكرية وعذ�ب �حلياة 

�لأ�سبوع  من  و�بتد�ء  �نتظاره،  يف  �ملعي�سية 

�ملقبل )10 يونيو( �ست�سغل كل �لأ�سر �لرباطية 

بهذ� �ل�سر�ط �لذي �سيرتك ور�ءه وكما جرت 

�لعادة لكل �سنة، �سحايا يقدرون بحو�يل ن�سف 

�ملمتحنني وهم بالآلف، فاإذ� كنا نتوقع �سحايا 

فمن �مل�سلم له هناك جالد يختفي بيننا ل يتوقع 

�لأ�سر  كل  حني  يف  »هانية«  و�لدنيا  �سيء  �أي 

وتعي�س  ق�سوى  ��ستنفار  حالة  يف  �لرباطية 

�ل�سر�ط  �أيام  �نتظار  يف  مكهربة  �أجو�ء  يف 

و�حل�ساب.

هم  و�ل�ساكنة  �لأ�سر  عن  ينوبون  و�لذين 

�أ�سحاب �لدنيا »هانية« فلقد مرت دورة �أبريل 

�ملا�سية، وكنا ننتظر مناق�سة ور�س �متحانات 

و�لتخطيط  قبله  وما  بعده  وما  �لبكالوريا 

ملو�جهة كل �لحتمالت بتاأ�سي�س جلنة كومندو 

لالإ�سر�ف على عمليات �إنقاذ وتوجيه و�إر�ساد 

يعرتي  ما  كل  وت�سوية  وت�سجيع  وت�سهيل، 

�ملمتحنني كما هو موجود مثال يف بلديات فرن�سا 

ل�سمان  �لبلديات  هذه  تتدخل  حيث  و�إ�سبانيا 

م�ستقبل �أبناء من �نتخبوهم.

فبدل  ح�سرة  يا  �لعا�سمة  �لرباط  يف  وعندنا 

جتند  و�لتقرير،  للنقا�س  �مللف  هذ�  طرح  من 

رو  وَعّمْ »�لحتياطيني«  با�ستدعاء  �ملنتخبون 

وت�سلحو�  �آخرها،  عن  �لجتماعات  قاعة 

مبنا�سلي  وحت�سنو�  �لكالمية،  باملد�فع 

ما  يف  �حلرب  �فتتاح  عن  و�أعلنو�  �أحز�بهم، 

بينهم، وحتت �أنظار �ملتفرجني بد�أت �ملعارك 

و�لف�سائح  �ملتبادلة،  و�لتهامات  �لكالمية، 

�آت  �لقيامة  يوم  باأن  تخيلنا  حتى  �ملزلزلة، 

�سحايا  �سترتك  �ل�سقلبة  هذه  و�أن  حمالة،  ل 

�أيام من �لق�سف  �أبناءنا. وبعد  مثل ما ينتظر 

م�ساألة  تعلمون(  )كما  �مل�ساد حول  و�لق�سف 

حزبية توقف »�لبارود« �مل�سكل من �لرثثرة، 

�تفقو�  بعدما  منا�سليه،  فريق  كل  و�سحب 

تعانق  من  ومنهم  مغلوب،  ول  غالب  ل  باأن 

لوقف  �أحدهم  عند  »زردة«  �أقيمت  ورمبا 

لتبد�أ  �أبريل،  دورة  و�نتهت  �حلرب،  هذه 

وهي  �لبكالوريا  �متحانات  مع  �لأ�سر  معاناة 

�متحانات لي�ست حربا بال �سر�ط وما �أدر�ك ما 

�سر�ط �لبكالوريا. وهو �لأمر �لذي مل يتمكن 

�ملنتخبون من فك �سفر�ت طال�سمه �لتي �سوف 

زهاء  على  �هلل  عناية  تدخلت  �إذ�  �إل  تق�سى 

ن�سف �ملر�سحني.

و�سيكون �لناجحون و�لر��سبون على حد �سو�ء 

�ملنتخبون  د�م  ما  ر��سهم«  »�سوق  يدبرون 

على  للمحافظة  �حلزبية  �حلروب  �أنهكتهم 

�ملقاعد �جلماعية، �أو ل�سقلبة بع�سهم �لبع�س 

تلك  عفو�،  �ملاليري،  تلك  على  »للجلو�س« 

�ملقاعد.

�متحاناتهم  على  �لأكباد  فلذ�ت  �أعن  فاللهم 

وي�سر ول تع�سر مبتغاهم، وقلوبنا معهم، يف 

�لكالمية  بهو�ياتهم  م�سغولني  منتخبني  عهد 

�لتي مل منها �سكان �لعا�سمة �لإد�رية.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

الرباط يا حسرة

�صورة التقطت يف اأواخر 

اخلم�صينيات من القرن 

املا�صي للمغفور له احل�صن 

الثاين وهو اآنذاك وليا 

للعهد، برفقة املرحوم 

حممد الر�صيد ملني من 

اأعيان الرباط ووزير 

يف احلكومة الأوىل بعد 

ال�صتقالل.

وال�صورة ماأخوذة يف 

ْدِريبة مولي عبد اهلل 

بقلب املدينة العتيقة.

باإ�سالح  �هتم  �مللكي  �مل�سروع  كان  �إذ� 

�ل�سكان،  يهم  ما  كل  وت�سييد  وترميم 

�سومعة  �إىل  �لروح  �إعادة  من  �بتد�ء 

�لتي ظلت لقرون من�سية  �لأثرية  ح�سان 

�ملد�ر�س  �أبو�ب  فتح  �إىل  ومهملة، 

مل  �لذين  �ل�سبيان  وتربية  ل�ستقبال 

ي�ستوفو� بعد �سن �لتمدر�س، وما بينهما 

من �إجناز�ت كربى مل ترتك حيا �إل دخلته 

ول دو�ر� �إل حمته ول جوطية �إل �سيد 

�أربع  ظرف  ففي  منوذجيا،  �سوقا  مكانها 

�لإجناز�ت  كل  نفقات  �ستبلغ  �سنو�ت 

�ستم�س  ملـــيار   2000 حو�يل  �ملنتظرة 

و�لعمر�نية  �لجتماعيــة  �ملر�فــــــق  كل 

و�لديـــــنية  و�لريا�سيـــــــــــة و�لرتبوية 

و�لنقل  و�لرتفيهية،  و�للوجي�ستيكية 

و�لطرقات و�حلد�ئق و�لإنارة، و�لبنيات 

�لتحتية و�أحياء جامعية جديدة و�أخرى 

�أوبر�  �سكل  على  كبري  وم�سرح  للفنون 

و�حد  م�سروع  �إلخ...  وم�ست�سفيات 

م�سروع  هو  مليار   2000 هذه  يف  غائب 

وت�سورو�  �مل�ست�سارين،  جمعيات  منح 

ومنح  �ل�سيار�ت  ل�سر�ء  مبالغ  منها  لو 

�هلل  لكن  �لبع�س،  لبع�سهم  وم�ساعد�ت 

�مل�سروع  بتنفيذ  �سركة  وتكلفت  �سلم، 

�مللكي �لذي يعد �لأول من نوعه يف �لدول 

�لعربية و�لإفريقية.

م�سري  عن  �لت�ساوؤل  �إىل  يدفعنا  )وهذ� 

�لبناء  د�م  فما  �جلماعة،  ميز�نية 

يف  مائة  م�سمون  و�لرتميم  و�لإ�سالح 

�ملائة مع �مل�سروع �مللكي، فاأين �ست�سرف 

مائة  حو�يل  مبعدل  ميز�نيتها؟  �جلماعة 

مليار كل �سنة؟ هل �سيزيد �ملنتخبون يف 

منح �جلمعيات ليوزعو� تلك �ملائة مليار 

وم�ساريف  وموظفيهم،  جمعياتهم  على 

)�سيلعنون  �أم  وهو�تفهم،  �سيار�تهم 

�مل�ساركة  ويقررون  �لرجيم(،  �ل�سيطان 

�أ�سطول  جتديد  مثل  بركة(  )ب�سي 

و�ل�سغرية؟  منها  �لكبرية  �لتاك�سيات 

لتنظيم  �أر�سية  حتت  حمطة  وت�سييد 

هو  كما  بالأ�سو�ء  �ل�سيار�ت  مرور 

عالمات  وتغيري  �أوربا؟  يف  به  معمول 

�أماكن  ويف  م�سيئة  باأخرى  �لت�سوير 

هذه  من  فابتد�ء  ومرئية؟  مدرو�سة 

على  �مل�ساريف  كل  �سنعترب  �مليز�نية 

ماد�مت  تبذير،  جمرد  »�إ�سالح«  �أي 

�لإ�سالحات �جلذرية و�لعميقة تكلف بها 

�مل�سروع �مللكي.

�أمو�ل  م�سري  ماآل  يف  نفكر  �إننا 

�مليز�نيات.   
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من

 أرشيف

 الرباط

عدد  هو  �صاطئا،   79 اأ�صل  من   27
لل�صباحة  ال�صـــــــاحلة  ال�صواطـــئ 

لنظافتها وجودة مياهها، ومع الأ�صف 

ت�صنفها  مل  الـــرباط  �صواطئ  كــــل 

موؤ�ص�صة حممد ال�صاد�س للبيئة، اإل يف 

خانة ال�صواطئ امللوثة و»املكرف�صة« 

�صاحلة  للعا�صمة  ال�صواطئ  واأقرب 

جنوبا،  بوزنيقة  �صاطئ  لل�صباحة، 

بالعرائ�س  الرمل  را�س  و�صاطئ 

العا�صمة  جمل�س  راأي  فما  �صمال، 

واأين �صي�صتحم الرباطيون؟

حمطة  �صتحدث  امللكي  امل�صروع  يف 

خط  ومتديد  الريا�س  بحي  قطار 

وت�صييد  احلي،  هذا  اإىل  الطرامواي 

راقية  مبوا�صفات  طرقية  حمطة 

لتعوي�س حمطة القامرة احلالية مع 

اإن�صاء مركز كبري لو�صائل النقل.

لل�صيارات  مواقف   8 اإحداث  �صيتم 

طريق   100 واإ�صالح  الأر�س،  حتت 

كلم،   150 م�صافة  على  رئي�صية 

بجانب  اأر�صي  حتت  موقف  واإن�صاء 

تنظيم  مع  املدينة  القطار  حمطة 

حركة املرور والتوقف بجانب هذه 

املك�صوف  اجلزء  وتغطية  املحطة، 

وا�صتغالله  بغداد  �صارع  بجوار  منها 

يف وقوف ال�صيارات.

�صتنقل املجازر البلدية من العكاري، 

والفواكه،  للخ�صر  اجلملة  و�صوق 

»تام�صنا«،  اإىل  املن�صور  يعقوب  من 

من  »لفرياي«  �صوق  نقل  �صيتم  كما 

املن�صور  بيعقوب  ال�صبانات  �صارع 

يتم  مل  بينما  املدينة،  خارج  اإىل 

ال�صناعي  احلي  نقل  يف  التفكري 

ح�صان  مقاطعة  من  ال�صغرى  للمهن 

اإىل مكان اآخر ونقرتح مثال نقله اإىل 

د�ستورية،  �إذن  فهي  �لد�ستور،  ي�سمنه  حق  �ل�سحة 

عن:  تخلت  �سنو�ت  ب�سع  منذ  �ملكلفة  و�لوز�رة 

�ل�سحة،  وز�رة  ��سمها:  و�أ�سبح  �لعمومية  �ل�سحة 

مما يعني �أنها و�سعت �خت�سا�ساتها وتكلفت بال�سحة 

كان  �لذي  هذ�  و�خل�سو�سي  �لعمومي  �لقطاعني  يف 

تابعا لالأمانة �لعامة للحكومة �لتي كانت خمت�سة يف 

�لبت يف كل ما هو مقنن بقانون، و�ليوم تتهياأ �لوز�رة 

وجعله  �لتقنني  من  �خل�سو�سي  �لقطاع  لتحرير 

�سيكون  �سك  ودون  �لأمر  يعنيهم  من  �أمام  مفتوحا 

مقيد� ب�سروط.

و�لرباط وهي �أكرب مركز ��ست�سفائي باململكة ويق�سدها 

�لأطباء  جل  متوقع  بحكم  �ملدن  كل  من  �ملر�سى 

وعياد�تها،  وم�سحاتها  مب�ست�سفياتها  �لأ�ساتذة 

حولو�  �لذين  �لأطباء  بع�س  من  ت�سكو  �لرباط  هذه 

يتاجرون  »ب�ساعات«  �إىل  �ملر�سى  بع�س  �أج�سام 

�ملري�س  على  يك�سف  �إن  ما  بع�سهم  �أن  حتى  فيها، 

»معينة«  وعيادة  »معني«،  خمترب  �إىل  يوجهه  حتى 

�لطبيعة،  �لأجهزة  لبيع  وحمل»معني«  لالأ�سعة، 

�مل�سحات  بع�س  يف  يروج  وما  »معينة«.  وم�سحة 

وما يتعر�س له بع�س �ملر�سى من ��ستغالل، وفر�س 

جر�حية  وعمليات  متدنية،  وخدمات  باه�سة  فو�تري 

غري �سرورية، كل هذه �لكو�رث �لتي يعاين منها و�إن 

كانت تقت�سر على بع�س �لأطباء �لذين ل يحرتمون 

ق�سمهم �ملهني، ول يلتزمون بو�جبهم �لوطني، و�إذ� 

�لطبي  �لقطاع  �ليوم، ينحو نحو حترير  �لتوجه  كان 

�خل�سو�سي، خ�سو�سا يف فتح �لعياد�ت و�مل�سحات، 

فنعتقده مل�سلحة �ملر�سى، لأن ذلك �لتحرر يف ر�أينا لن 

يكون م�سرعا يف وجه �لعموم ولكن رمبا للفئات �لتي 

و�لتعا�سديات  �لتاأمينات  �سركات  مثل  �لأمر  يهمها 

�سك  ودون  �لجتماعية،  و�ل�سناديق  و�ملوؤ�س�سات، 

من  تكابده  ما  غريها  من  �أكرث  تعرف  �مل�سالح  هذه 

م�ساريف ل حت�سى، خالفا لبع�س �مل�سحات وبع�س 

�ملخترب�ت وبع�س عياد�ت �لأ�سعة وبع�س �لأطباء.

وقبل �أن ت�سمح �لوز�رة �ملعنية باإ�سر�ك من ي�ستحق 

�أثمنة  قانونيا  حتديد  عليها  �ملو�طنني،  حياة  تاأمني 

و�ملتخ�س�سني  �جلر�حني  �لأطباء  و�أتعاب  �لدو�ء، 

عامل  �إىل  �لقادمني  على  وتطبيقها  للعموم  ون�سرها 

�لطب من »�ل�ستثمار«.

وبكل �سر�حة �إذ� كان بع�س �لأطباء يخافون من �أن 

�مل�سوؤولية  نحمل  فاإننا  جتارة،  �إىل  �ل�سحة  تتحول 

لبع�س �لأطباء �لذين حولو� بالفعل ومنذ زمان هذه 

لالأرباح  جتارة  جمرد  �إىل  �ل�سريفة  �ملقد�سة  �ملهنة 

�ملغلوبني  �ملر�سى  �ملو�طنني  ح�ساب  على  �ل�سريعة 

�إىل بع�س  و�أمو�لهم  �أرو�حهم  ت�سليم  �إىل  و�مل�سطرين 

فنعم  �لنا�س.  �سعف  يقدرون  ول  �هلل  يخافون  ل  من 

�ملو�طنني  �سحة  عالج  يف  �لأمر  يعنيهم  من  لإ�سر�ك 

�سريطة مر�عاة �أحو�لهم �ملادية.

لأن الرباط مركز لال�صتفتاء يف اململكة

ال�صحة »الد�صتورية« تتخلى عن العمومية 
واخل�صو�صية وتزحف نحو التجارية؟

مع انطالق امل�صاريع امللكية يف العا�صمة

كيف �صيربر املجل�س 
اجلماعي نفقات 

100 مليار كل �صنة؟



محمد سعدوني

يو�سف  املرحوم  عائلة  جلـــــاأت 

�سعنوين، �اأقاربه، �اأ�سدقا�ؤه، اإىل 

تنظيم �قفة احتجاجية اأمام حمكمة 

يوم  �ذلك  بوجدة،  اال�ستئناف 

للتنديد   ،2014 ماي   23 اجلمعة 

مبا اعترب�ه »اأحكاما غري من�سفة« 

يف حق ابنهم )26 �سنة( الذي ذهب 

يوم  م�ساء  قتل  جرمية  �سحية 

نتيجة   ،2008 اأبريل   16 االأربعاء 

م�ستوى  على  تلقاها  قوية  �سربة 

راأ�سه بوا�سطة »حجرة« اخرتقت 

على  ل�ساحنته،  االأمامي  الزجاج 

�جدة  مدينة  بني  الرابط  الطريق 

�سائقو  له  �جهها  النعيمة،  �بلدة 

�ساحنات م�سربون عن العمل)..(.

�تــــحقيقات  حتريات  �بعــــــــــــد 

مارتونية من طرف عنا�سر املركز 

التابعة  �جدة  ب�سرية  الق�سائي 

العامة  �النيابة  اجلهوية  للقيادة 

اأعطى  املدينة،  نف�س  با�ستئنافية 

�كيل امللك تعليماته باعتقال املتهم 

مر�ر  عرقلة  اأجل  من  الرئي�سي، 

الناقالت با�ستعمال ��سائل غر�سها 

تعطيل املر�ر �الت�سبب يف حد�ث 

ما  يف  �فاة،  عنه  نتج  م�سايقة  اأ� 

توبع �سركا�ؤه يف حالة �سراح موؤقت 

متوا�سال،  كان  البحث  اأن  بحكم 

بعد  كاملة  احلقائق  اإىل  للو�سول 

االإحاطة بظر�ف »اجلرمية«.

احلاج  ال�سحية  اأب  ��سرح 

الرباءة  اأحكام  اأن  ال�سعنوين 

تكن  مل  املتهمني  حق  يف  ال�سادرة 

عادلة �من�سفة، �مل حتدد اجلهة 

التي ترب�ست بابنه الوحيد، الذي 

ال�ساحنات  اإ�سراب  يف  ينخرط  مل 

�سنة  النقل  قطاع  عرفه  الذي 

يرتاح  �لن  يهناأ  لن  �اأنه   ،2008
املجرمني  اعتقال  يتم  حتى  بال  له 

مبعاقبتهم،  العدالة  �تن�ســـــفه 

االأبواب  جميع  �سيطــــــرق  كما 

�املوؤ�س�سات  الربملان  فــــــيها  مبا 

احلقوقية)..(.
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أصداء سوسية

تيزنيت  اإقليم  يف  الفقهاء  من  العديد  عرب   ◆
االأئمة يف م�سجد  باأحد  ا�ستيائهم مما حلق  عن 

بعد  موؤخرا)..(  بونعمان،  بجماعة  اإد�جدة 

على  الد�ار  من  االأ�سخا�س  بع�س  اأقدم  اأن 

طرد االإمام بطريقة ��سفها مواطنون باملهينة 

�حتت التهديد، ب�سبب خالف بني االإمام �اأحد 

اآخر  اأعيان املنطقة على م�ساألة تزكية �سخ�س 

للقيام مبهمة موؤذن)..(.

يف  العام  احلق  معتقلي  من  جمموعة  دخل   ◆

اإ�سراب  يف  موؤخرا،  بتزنيت،  املحلي  ال�سجن 

املعاملة  على  احتجاجا  الطعام  عن  مفتوح 

من  املذكور  بال�سجن  يتلقونها  التي  ال�سيئة 

طرف بع�س م�سوؤ�يل �موظفي هذا ال�سجن)..( 

ال�سجناء  برتحيل  مطالبتهم  اإىل  باالإ�سافة 

القريبة  ال�سجون  اإىل  ذ�يهم  عن  املبعدين 

االكتظاظ  ذلك  اإىل  اأ�سف  �سكناهم،  حمل  من 

التطبيب  يف  احلق  من  اال�ستفادة  �عدم 

�النظافة)..(.

◆ يتحرك اأحد النافذين يف مدينة اإنزكان الإيقاف 

التح�سريية  »اللجنة  خللق  الرامية  املبادرة 

مدينة  عن  للدفاع  املدين  املجتمع  لتن�سيقية 

اأبناء  من  جمموعة  دعوة  اإطار  يف  اإنزكان« 

اأ�سحابها  التي يرى  املبادرة  املدينة)..( �هي 

بـ»الطغمة  ��سفوه  من  �جه  يف  �ستقف  اأنها 

املتجربة« التي جعلت املدينة »بقرة حلوبا«، 

حتايل  يف  �املباين  العقارات  كل  على  �ترامت 

�سافر على القانون)..(.

عمرية  اأيت  خمي�س  �ساكنة  معاناة  ت�ستمر   ◆

اخلطري  الرتدي  ب�سبب  باها،  اأيت  اأ�ستوكة  يف 

العرب  د�ار  �اأ�سبح  االأمنية)..(  للحالة 

قلة  ب�سبب  للمجرمني،  ملجاأ  »كولومبيا« 

االأمن، �غياب ا�سرتاتيجية �ا�سحة من طرف 

احلمالت  بع�س  با�ستثناء  عنه،  امل�سوؤ�لني 

م�سبقا  اإ�سارتها  تعطي  التي  التم�سيطية 

للمخالفني �اخلارجني عن القانون قبل بدايتها، 

�تطبعها �سيا�سة »باك �ساحبي«)..(. 

اأخالقيا  خطرا  املقاهي  من  العديد  ت�سكل   ◆

الهوى  لبائعات  ا�ستقطابها  ب�سبب  حقيقيا 

ب�سكل علني)..( �احلال اأن هذه املقاهي جتلب 

�املراهقني  املراهقات  يغري  ب�سكل  االأنظار 

�ستعمل  فهل  توفرها)..(  التي  االإثارة  باأجواء 

ال�سلطات امل�سوؤ�لة على ت�سديد املراقبة حول 

ما يجري داخل هذه املقاهي املعر�فة)..(.

اجلامعة  �منا�سالت  منا�سلو  يتاأخر  مل   ◆

تلبية  يف  باإنزكان  التعليم  ملوظفي  الوطنية 

�قفة  قرر تنظيم  الذي  االإقليمي  مكتبهم  طلب 

 /05  /29 اخلمي�س  يومه  اإنذارية  احتجاجية 

الفتات  ثالث  املحتجون  �رفع   )..(2014
�سعار:  اإحداها  حتمل  الثالثة،  املكاتب  متثل 

باإنزكان  التعليم  ملوظفي  الوطنية  »اجلامعة 

باالختالالت  تنديدا  احتجاجية  �قفة  يف 

�التجا�زات التي تعرفها نيابة �زارة الرتبية 

الوطنية)..(.

◆ اأ�سرف حميد ال�سنوري عامل عمالة اإنزكان 

اأيت ملول، موؤخرا، على توزيع بطائق االإقامة 

بح�سور  باالإقليم،  االأجانب  املهاجرين  على 

عدد من امل�سوؤ�لني، �الربملانيني، �املنتخبني، 

�احلقوقي)..(. املدين  املجتمع  من   �فعاليات 

س.هـ
توفيت موؤخرا، طفلة يف الثامنة من عمرها متاأثرة مب�ساعفات مر�س التهاب ال�سحــــــايا 

»امليناجنيت«، بعد اأن مت نقلها يف �قت �سابق اإىل امل�ست�سفى اجلامعي ابن ر�سد بالــــــدار 

البي�ساء بعد عالج اأ�يل بكل من م�ست�سفى حممد اخلام�س بوادي زم، �م�ست�سفى احل�سن 

 الثاين بخريبكة)..(.

�كاإجراء �قائي قامت امل�سالح الطبية بوادي زم بتلقيح تالميذ املوؤ�س�سة، �اأطرها 

الرتبوية، �بع�س اأفراد عائلة �جريان ال�سحية)..(.

قد�ر،  �احلاج  �العــــالمة،  �ملطوع،  �احلر�سة،  �سكيكيمة،  اأحياء  من  املعت�سون  فك 

املجل�س  رئي�س  طــــــرف  من  �عودا  تلقوا  بعدمـــــــا   زم،  �ادي  بلدية  اأمام  اعت�سامهم 

لل�سرب،  ال�ساحلة  باملياه  الربــــــط  م�ساكــــــل  بحل  �التنمية،  للعدالة  املنتمي  البلدي 

»ال�سقايات«)..(. �اإ�سالح  امللفات  �معاجلة  ا�ستقبال  يف  البدء  يتم  اأن  يتوقع   حيث 

�كان بع�س �سكان هذه االأحياء يف �ادي زم قد دخلوا يف احتجاجات د�رية منذ اأ�سهر، للمطالبة 

بتوفري اخلدمات ال�سر�رية للحياة د�ن جد�ى، االأمر الذي دفعهم اإىل ت�سيعد االحتجاج بعد 

تراجع املجل�س البلدي عن �عود �سابقة ملعاجلة امللف)..(.

وجدة

 العدد: 792  اخلميس 05 يونيو 2014

دار الثقافة.. 
احللم امل�ستحيل

إدير عبد الحميد

م�سرع  مدينة  جمعيات  جمموع  ي�سل 

بينما  جمعية،   115 حوايل  بلق�سريي 

يتعدى  منها ال  الن�سيطة  عدد اجلمعيات 

هذه  �سباب  اأن  رغم  جمعية،   12 اأ�   10
بن�ساطته  معر�ف  ال�سغرية  املدينة 

�ديناميته)..( �تت�ساءل هذه اجلمعيات 

»دار  اأبواب  فتح  عدم  عن  الن�سيطة 

�التي  املدينة،  اأبناء  �جه  يف  الثقافة« 

اأ�رد فاعل جمعوي اأنها تعترب اإىل حد�د 

اأ�سبحت  بعدما  م�ستحيال،  حلما  اليوم 

مهملة)..(.

انتهاء  رغم  فتحها  عدم  �سبب  �يبقى 

�ال  غام�سا،  �جتهيزها،  بنائها  اأ�سغال 

دار  �ستظل  متى  فاإىل  يعلمه)..(  اأحد 

الثقافة جامدة بد�ن حراك على م�ستوى 

الذي  احلقيقي  ال�سبب  �ما  االأن�سطة؟ 

يوؤخر فتحها؟

ما يجري ويدور في المدن 

وادي زم

الدار البيضاء

تلقيح مدر�سة بكاملها بعد وفاة
 تلميذة بـ»املياناجنيت«

وعود بدون �سمانات

عندما يختلط االحتجاج بالفو�ضى!

ال�ساب الذي فقد حياته ب�سبب اإ�سراب نفذه مهنيو النقل

مشرع بلقصيري

حماولة للقطع مع ف�ساد اجلمعيات 
خالد الدريوش

حددت اللجنة التح�سريية لتاأ�سي�س املجل�س اجلهوي للمجتمع املدين بالدار البي�ساء تاريخ 7 

2014 لعقد موؤمترها التاأ�سي�سي، �ا�ستطاعت اللجنة التح�سريية التي اجتمعت طيلة  يونيو 

جمعية   11� البي�ساء،  الدار  جهة  �سعيد  على  جمعية   400 من  اأزيد  مع  الفارطني  ال�سهرين 

ملغاربة العامل، �بطريقة ت�ساركية �سياغة اأر�سية م�سر�ع قانون تنظيمي �تاأ�سي�سي)..(.

�ناق�ست اللجنة يف االجتماع عددا من املوا�سيع �التح�سريات اجلارية لعقد املوؤمتر التاأ�سي�سي 

يف موعده املذكور، مع االإجماع على �سر�رة التاأ�سي�س لفعل جمعوي جديد يقطع مع الف�ساد، 

�مع ت�سارب امل�سالح ما بني ال�سيا�سي �املجتمع املدين، �العمل على تاأ�سي�س مقاربة جديدة 

للتوجيهات  �اال�ستجابة  االإ�سالح  �ترية  الإ�سراع  املدين،  �املجتمع  املوؤ�س�سات  بني  تكاملية 

امللكية ال�سامية)..(.
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املنع�شني  لبع�ض  الأرا�شي  تفويت  عملية  البي�شاء  الدار  مدينة  ت�شهد 

هاته  وحتولت  املواطنني)..(  ح�شاب  على  املحظوظني،  العقاريني 

ال�شكان يف �شيء، فال  اإىل جتزئات �شكنية ل تخدم  قادر  الأرا�شي بقدرة 

من  كفى  القرب..  مالعب  ول  حدائق،  ول  لالأطفال،  رو�ض  ول  م�شجد، 

زحف الإ�شمنت على ح�شاب راحة املواطنني)..(.

القيا�شي يف  الرقم  الذي حطم  ال�شلطة،  اأعوان  باأحد  ال�شعادة  ابتلي حي 

اإدارية،  ووثائق  �شهادات  على  احل�شول  يف  الراغبني  املواطنني  ابتزاز 

بغ�ض النظر عن كرثة حتر�شه بالن�شاء)..(. 

واأمثاله،  »املقدم«،  هذا  اإن  امللحقة  على  الوافدين  املواطنني  اأحد  وقال 

ي�شيئون اإىل الإدارة املغربية، يف الوقت الذي يتم فيه احلديث عن تقريب 

الإدارة من املواطن)..(.

نظم ع�شرات العمال اإحدى ال�شركات الكائنة مبمر املوندرين، يف منطقة 

ال�شركة، احتجاجا على توقيف  اأمام باب  ال�شبع، وقفة احتجاجية  عني 

املكتب النقابي عن العمل، وعلى عدم احرتام احلق يف احلرية النقابية، 

وما و�شفوه بامل�شايقات، والتهديدات، وتلفيق التهم، من اأجل الت�شييق 

على العمال، وممثليهم النقابيني)..( يتم ذلك على بعد اأ�شابيع من احتفال 

العامل باليوم العاملي لل�شغل)..(.

ي�شكل قطاع البناء غري املهيكل مرتعا خ�شبا لنت�شار اآفتي الر�شوة والغ�ض 

ومنح  والت�شاميم،  امليدانية،  والدرا�شات  البناء،  مواد  م�شتوى  على 

الرخ�ض، يف ظل غياب الرت�شانة القانونية ل�شمان جودة و�شالمة البناء، 

ما جعل اآلف الأ�شر مهددة بالت�شرد)..( فاأزيد من ن�شبة 80 يف املئة من 

الأورا�ض ل تخ�شع للمراقبة امل�شتمرة، و�شروط ال�شحة وال�شالمة بها 

قبل  كانت  اأر�ض »مردومة«،  العمارة فوق  بناء  يتم  ما  منعدمة، وغالبا 

�شنوات مقلعا لالأحجار)..(.

ت�شتكي عدد من الأ�شر القاطنة يف حي �شيدي مومن، من حتول »منزل« 

للق�شاء على  ال�شكني  امل�شروع  اإطار  �شقق يف  �شكانه من  ا�شتفاد  قد  كان 

دور ال�شفيح، اإىل وكر للدعارة)..( حيث ا�شتغل اأحد الورثة فراغ املكان 

امل�شوؤولني  من  امل�شتكون  ويلتم�ض  البغاء)..(،  ملمار�شة  ن�شاء  وا�شتقدم 

التدخل لو�شع حد لذلك)..(.

ما  كثريا  حيث  الأمن،  غياب  عن  اإل  ر�شيد  مولي  بحي  حديث  ل 

لل�شرقة  الثاين،  احل�شن  جامعة  م�شيك  بن  كلية  وطالبات  طلبة  يتعر�ض 

والعنف)..(.

منهم  الزائرات  وخا�شة  اخل�شراء  الغابة  حديقة  زوار  يتعر�ض  كما 

لل�شرقة، فكم من امراأة جل�ض قربها اأحد ال�شبان، اعتقدت اأنه من الطلبة 

مبا  يطالبها  بطنها  على  �شكينا  ي�شع  به  لتتفاجاأ  درو�شه،  ملراجعة  جاء 

عندها من مال وهاتف نقال)..(.

بيضاويات

● محمد برزوق

الوايل مفكر يهدم مقهى �شهر م�شت�شار ملكي
سطات

خريبكة

سعيد الهوداني
ودعت مدينة خريبكة �شابا يف الع�شرينيات 

قاتلة على  تلقى طعنة  قد  كان  من عمره، 

م�شتوى بطنه بوا�شطة اآلة حادة، ويف الوقت 

ذاته اأ�شيب فيه �شاب اآخر يف التا�شعة ع�شر 

من عمره اإ�شابة بليغة، ا�شتدعت خ�شوعه 

بامل�شت�شفى  م�شتعجلة  جراحية  لعملية 

. بخريبكة  الثاين  الــــح�شن   الإقلــــيمي 

�شجارا  اأن  اإىل  احلادث  تفا�شيل  وتعود 

�شهرة  يف  كانوا  �شبان  ثالثة  بني  اندلع 

�شابان  قام  بعدما  الأمل،  بحي  ماجنة 

الذي كان  الثالث  ال�شخ�ض  بتعنيف  اثنان 

وهو  اجلريان،  باحرتام  وطالبوه  معهم، 

هاجمهما  الذي  اجلاين  ي�شت�شغه  مل  ما 

اأحدهما،  حياة  اأنهت  حادة  اآلة  بوا�شطة 

املوت)..(. ي�شارع  الثـــــاين   وتركــــــت 

الأجهزة  من  عنا�شر  املكان  بعني  وحلت 

الأمنية املخت�شة، ومت اعتقال اجلاين الذي 

اإخ�شاعه  انتظار  يف  مقاومة،  اأية  يبد  مل 

ليقول  الق�شاء  على  واإحالته  للتحقيق، 

اإىل  ال�شحية  جثة  نقل  مت  كما  كلمته، 

الإقليمي  بامل�شت�شفى  الأموات  م�شتودع 

الإجراءات  اتخاذ  اإىل حني  الثاين،  احل�شن 

القانونية لدفنه)..(.

أكدت بعض المصادر  أن 
الحسين الوردي وزير 
الصحة أعفى نهاية 

شهر ماي المنصرم مدير 
مستشفى الجهوي 

الحسن الثاني بسطات، 
واعتبرت المصادر نفسها 
أن القرار راجع إلى تراجع 

الخدمات المقدمة 
للمرضى، وكذا تفجير 

فضيحة تعرض مريضات 
لالغتصاب)..(.

تلكس

مراد جالل
افتتحت الندوة، التي نظمتها الكلية املتعددة 

املنتدى  مع  ب�شراكة  باأ�شفي  التخ�ش�شات 

اجلمعوي لأ�شفي، موؤخرا، باجلل�شة العامة 

التي تخللتها مداخالت تروم حتديد املداخل 

القانونية واملوؤ�ش�شاتية للجهوية، واإ�شكالية 

ت�شويق املجال، اأطرها خرباء متخ�ش�شون 

من خمتلف امل�شارب العلمية)..(.    

علوم  يف  )متخ�ش�ض  قب  حممد  واأكد 

اجلهوية  اأن  الب�شرية(  اجلغرافيا 

وثقافية  �شيا�شية  �شو�شيو  ق�شية  ت�شكل 

نحو  النتقال  لور�ض  ومدخال  واقت�شادية، 

بعني  اآخذا  باملغرب،  الدميقراطية  تعزيز 

منظومة  م�شت  التي  الديناميات  العتبار 

التجارب  مع  ومتا�شيا  املغربي،  املجتمع 

اجلهوية  من  اأخذت  التي  املقارنة  الدولية 

ال�شروري  من  اأ�شبح  ا�شرتاتيجيا،  مطلبا 

املركزي  بني  تكاملية  �شيغ  اإىل  الو�شول 

اجتماعية  تعاقدات  على  بناء  واملحلي 

اعتماد  ي�شتلزم  هذا  كل  دميقراطية. 

دميقراطية  اإطار  يف  جمالية  لتنمية  مقاربة 

عرب  ال�شيا�شي  القرار  خالل  من  ت�شاركية 

اآليات  وتطوير  اجلهوي،  بال�شاأن  الهتمام 

جهوية  جمال�ض  عرب  ال�شيا�شية،  امل�شاركة 

منتخبة ومنتجة ل�شيا�شات عمومية ناجعة. 

مراعاة  اإىل  احلاجة  على  التاأكيد  مع  هذا 

با�شتح�شار  الرتابي  التقطيع  يف  التوازن 

مقاربات متعددة: جمالية، ب�شرية، ثقافية، 

تنموية... 

اجلغرافيا،  �شعبة  رئي�ض  تدخل  جهته،  من 

الندوة،  هذه  اأن  اإىل  م�شريا  فرحات،  ح�شن 

العام  النقا�ض  اإذكاء  يف  للم�شاهمة  جاءت 

املجال  تدبري  »اإ�شكاليات  مو�شوع  حول 

بناء  يف  املمكنة  املدين  املجتمع  واأدوار 

تخفى  ل  الذي  الدميقراطية«  اجلهوية 

مل�شار  بالن�شبة  ال�شرتاتيجية  اأبعاده 

م�شتوى  على  �شواء  للبالد،  العام  التطور 

وامت�شا�ض  املجالية  الختاللت  معاجلة 

الجتماعية،  اخل�شا�شات  اأنواع  خمتلف 

اأو على م�شتوى منط احلكامة والختيارات 

التنموية، وتعبئة النخب املحلية واجلهوية 

باعتبار  للرتاب  متوازن  اإعداد  م�شل�شل  يف 

ممتدا  تراكميا  ديناميكيا  م�شل�شال  اجلهوية 

وق�شايا،  اإ�شكالت  من  واملكان،  الزمان  يف 

اآنية وم�شتقبلية، ومبا ي�شمح بتالقح الأفكار 

واملقاربات  الروؤى  وتقاطع  والجتهادات 

اجلهوي  التنظيم  اآليات  ك�شف  طريق  عن 

وك�شب  املعيقات  لتجاوز  املجايل  والتدبري 

»اجلهوية   اأن  فرحات  واأ�شاف  الرهان، 

تندرج يف �شياق روؤية جديدة لتدبري �شوؤون 

والوطن  الدولة  وحدة  اإطار  يف  التنمية 

من  اجلهات  متكني  عرب  وذلك  والرتاب، 

اقت�شادية  جمالت  يف  مهمة  اخت�شا�شات 

ملبداأي  وفقا  وبيئية،  وثقافية  واجتماعية 

مقت�شيان  وهما  احلر،  والتدبري  التفريع 

د�شتوريان يكت�شيان اأهمية بالغة«.

عبد  اجلمعوي  املنتدى  رئي�ض  وتدخل 

اأنه متا�شيا مع  اإىل  الكبري اجميعي، م�شريا 

هذا ال�شياق ويف اإطار مبادرة الئتالف املدين 

حول اجلهوية الدميقراطية، التي اأعلن عن 

ميالدها مبدينة فا�ض واملحطات الت�شاورية 

التي تلتها �شواء مبدينة املحمدية اأو مدينة 

الدينامية  هذه  اإطالق  ثمة  ومن  بوزنيقة 

خمتلف  عرب  اجلهوية  اللقاءات  من  لعدد 

جهات اململكة والتي ا�شتهلت بندوة مدينة 

مدينة  ندوة  تلتها  اأوىل  كمحطة  وارزازات 

تنظيمها  املزمع  اأ�شفي  ندوة  تاأتي  الناظور 

من طرف املنتدى اجلمعوي لأ�شفي، وباقي 

�شركائه كحلقة من �شل�شلة لقاءات الئتالف 

املدين من اأجل جهوية دميقراطية)..(.

شؤون

وية
ه

 ج

هل �شرتاعي اجلهوية التنوع 
الثقايف مبدينة ا�شفي؟

نور الدين هراوي

�شنت ال�شلطات املحلية حتت اإ�شراف وايل 

�شطات وعرب اإنزال قوي حلمالت مو�شعة 

الذين  واملطاعم)..(  املقاهي  اأرباب  على 

اإىل  للراجلني  املخ�ش�شة  الأر�شفة  حولوا 

والطاولت،  بالكرا�شي  موؤثثة  �شالونات 

حم�شوبة  مقاه  اأ�شحاب  احلملة  و�شملت 

ورتب  ومبهام  وازنة  �شخ�شيات  على 

املقاهي  اإحدى  خمتلفة، ومل ت�شتثن حتى 

التي ميلكها �شهر م�شت�شار ملكي)..( و�شط 

املدينة قرب الويل ال�شالح بويا لغليمي.

هذه املبادرات اعتربها الراأي العام مبثابة 

امل�شلحة  فر�شتها  اإيجابي  اأمني  ربيع 

العامة، وو�شع حد لنتهاك حرمة الأداب 

العامة للراجلني)..(.

ليلة ماجنة تنتهي بجرمية قتل

تقرير
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:

م�س�ؤول حزبي يعيث يف الأر�ض ف�سادا  زهير البـوحاطي

ت�زيع »اأم�ال« هباء 

منث�را يف تط�ان

يف  الريا�ضيني  الفاعلني  اأحد  رئي�س  م�ؤخرا،  �ض�هد 

وه�  تط�ان،  مدينة  و�ضط  اخلام�س  حممد  �ضارع 

ي�زع عددا كبريا من الأوراق املالية من فئتي 100 

و200 درهم، على جمم�عة من ال�ضباب، معظمهم من 

و«القرق�بي«  املخدرات  ويتعاط�ن  »املنحرفني«، 

بكل اأن�اعها واأ�ضنافها.

واحت�ضد العديد من ال�ضباب �ضغارا وكبارا، ح�ل 

باإكرامياته،  للظفر  يتزاحم�ن  الفاخرة،  �ضيارته 

اأكملت  بعدما  الهمزة)..(  على  احل�ض�ل  وبالتايل 

وه�  امل�ض�ؤول،  هذا  متنها  وعلى  طريقها  ال�ضيارة 

ن�افذ  من  املال  ي�زع  وي�ضارا  ميينا  بيديه  يل�ح 

�ضيارته)..(.
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من  والتجاوزات  الختاللت  رائحة  فاحت 

الأحزاب  اأحد  فروع  عن  م�ض�ؤول  مكتب 

العام  حديث  ف�ضائحه  ف�ضارت  ل�،  ب�ادي 

واخلا�س)..( ومن بينها اإقدامه على »نهب« 

رمال البحر والأودية.

مت  اأنه  اجلماعة  يف  امل�ض�ؤولني  بع�س  واأكد 

وعربة  ذاته  للم�ض�ؤول  يع�د  جرار  �ضبط 

املحجز  يف  و�ضعهما  ومت  بالرمال،  حمملة 

الهكتارات من  ناهيك عن ع�ضرات  البلدي. 

الأرا�ضي املنه�بة واملنزوعة من اأ�ضحابها 

من بينهم اإحدى قريباته)..(.

اجلمع  عقد  اأن  امل�ض�ؤول  لهذا  و�ضبق 

املنطقة،  �ض�ارع  اإحدى  يف  للحزب  العام 

املدينة  خارج  من  بـ»بلطجية«  وا�ضتعان 

و�ضفه  الذي  الن�ضاب  اإكمال  اأجل  من 

وا�ضتنكرت  القان�ين.  بغري  املتتبع�ن 

التي  الطريقة  املتتبعني  وبع�س  ال�ضاكنة 

املكتب  واإ�ضناد  العام  اجلمع  عقد  بها  مت 

ملجم�عة من الأ�ضخا�س غري م�ؤهلني، ومن 

ذوي ال�ض�ابق العدلية )..(.   

 تدمري الغطاء الغاب�ي من اأجل بنايات ع�س�ائية

عزيز الفاطمي
تعر�س اأحد اأفراد الق�ات امل�ضاعدة ب�ضاحة جامع الفنا 

مبدينة مراك�س، م�ؤخرا، لعتداء ج�ضدي من طرف ثالثة 

اأ�ضخا�س ينحدرون من اإفريقيا جن�ب ال�ضحراء، اأثناء 

القيام ب�اجبه املهني، مما ا�ضتلزم ح�ض�ر رجال الأمن 

من اأجل حترير حم�ضر ح�ضب وقائع النازلة)..(. 

اإنهم كان�ا ي�ضطرون  وقال بع�س معتدين ل�ضه�د عيان 

اأر�س  ا�ضتغالل  اأجل  من  ي�ميا  درهما   20 ر�ض�ة  لأداء 

»الفرا�ضة«)..(  كباقي  منت�جاتهم  لعر�س  ال�ضاحة 

 20 من  املرت�ضي  �ضيجني  كم  امل�اطنني،  اأحد  وت�ضاءل 

درهما ي�ميا اإذا و�ضعنا بعني العتبار العدد الهائل من 

»الفرا�ضة« بال�ضاحة، و�ضارع الأمري م�لي الر�ضيد 

»لربان�س«، ف�ضيك�ن ل حمال رقما كبريا)..(. 

مبنطقة  البتدائية  امل�ؤ�ض�ضات  اإحدى  ت�ضهد 

اإقبال متزايدا جلحافل  اإنزكان،  اإقليم  اجلرف يف 

الذباب التي تثري قرف وا�ضمئزاز اأطر امل�ؤ�ض�ضة 

داخل  �ض�اء  يخالط�نها  الذين  وتالميذها، 

الر�ضة  تلك  رغم  املدر�ضة،  �ضاحة  يف  اأو  الف�ض�ل 

م�ؤخرا،  منها  ا�ضتفادت  التي  باملبيد  »اليتيمة« 

والتي اأقل ما ميكن اأن يقال عنها اإنها ل ت�ضمن ول 

تغني من ج�ع)..(.

ويطالب تالميذ ومدر�ض� هاته امل�ؤ�ض�ضة ال�ضلطات 

امل�ض�ؤولة بالتدخل، للقطع مع الأ�ضباب امل�ؤدية اإىل 

انتظار  يف  وح�لها،  املدر�ضة  داخل  الذباب  تكاثر 

ر�س ما يكفي من املبيد، ملنع تفاقم ال��ضع)..(.

إنزكانمراكش

الصويرة

�سفقة م�سب�هة 
بـ20 ملي�ن �سنتيم 

سعيد أحتوش
تقدم م�ضت�ضار جماعي ب�ضيدي احمد اأوحامد، التابعة دائرة 

و�ضفه  ما  يف  حتقيق،  فتح  بطلب  ال�ض�يرة،  باإقليم  متنار 

بف�ضل جديد ت�ضهده اجلماعة التي ميثلها، من ف�ض�ل �ض�ء 

الت�ضيري، وخروقات، وهدر املال العام)..( اإىل كل من وزير 

الأخرية،  بال�زارة  املحلية  اجلماعات  ومدير  الداخلية، 

ثم  الإقليم،  وعامل  احل�ز،  تان�ضيفت  مراك�س  جهة  ووايل 

اجلماعات  �ض�ؤون  وق�ضم  العامة،  ال�ض�ؤون  ق�ضم  رئي�ضي  اإىل 

املحلية بعمالة ال�ض�يرة، ورئي�س دائرة متنار.

ملجل�س  العادية  الدورة  خالل  اأنه  امل�ضت�ضار  ذات  واأكد 

اجلماعة، والذي انعقد بتاريخ 30 اأبريل من ال�ضنة احلالية، 

مكتب  مع  �ضراكة  باتفاقية  متعلقة،  نقطة  م�ض�ؤول  عر�س 

للدرا�ضات)..( مت رف�ضها بالأغلبية، معرت�ضني على تف�يت 

ال�ضفقة بطريقة مبا�ضرة، دون طرحها ك�ضفقة عم�مية، اإل 

اأنه خالل دورة 26 ماي، يفاجاأ بجدول الأعمال يت�ضمن نف�س 

النقطة، ليتم الت�ض�يت عليها بعد ا�ضتمالة باقي الأع�ضاء، رغم 

ما �ضابها من مالحظات)..( حيث ح�ضر �ضخ�ضان من مدينة 

مكتب  ميثالن  اأنهما  على  امل�ض�ؤول  نف�س  قدمهما  �ضي�ضاوة، 

مبا�ضرة، وبغالف  بطريقة  ال�ضفقة  تف�يت  ليتم  الدرا�ضات، 

مايل قدره 20 ملي�ن �ضنتيم �ضن�يا، علما اأن اجلماعة، ح�ضب 

امل�ضت�ضار اجلماعي، ل تت�فر على اأية مداخيل، وبالتايل فهي 

يف غنى عن مثل هكذا �ضفقات)..(.

تالميذ »ين�س�ن« الذباب يف الأق�سام الدرا�سيةاأفارقة »يعتدون« على رجل من الق�ات امل�ساعدة

مريرت

شجيع محمد  
�ضرعت �ضاكنة قبيلة اأيت �ضيدي احمد العربي، 

الآونة  يف  مريرت  مبدينة  احلمام،  قيادة 

العرائ�س  بت�قيع  ماي  �ضهر  من  الأخرية 

ال�ضكايات  وت�جيه  جانبه(،  ال�ض�رة  )اأنظر 

النافذين،  الأ�ضخا�س  بع�س  �ضد  لل�ضلطات 

الذين يحاول�ن ا�ضتغالل البئر م��ض�ع النزاع 

لأغرا�س خا�ضة)..(.

وتع�د تفا�ضيل الق�ضية اإىل ك�ن اأبناء و�ضاكنة 

املجل�س  من  مت�يل  على  ح�ضل�ا  القبيلة 

للتنمية  ال�طنية  املبادرة  ومن  الإقليمي 

الب�ضرية من اأجل بناء بئر مبنطقة »ت�ضب�ضاقت« 

يعد  الأخري  هذا  اأن  حيث  القبيلة،  بنف�س 

م�ضروعا من امل�ضاريع التي تع�د بالنفع العام 

على القبيلة، والذي �ضيتم ا�ضتغالله من طرف 

جميع ال�ضاكنة دون ا�ضتثناء اأو متييز، رغم اأن 

اجلهات ال�ضالفة الذكر حتاول، ح�ضب ال�ضكان، 

اإقحام هذا امل�ضروع يف ح�ضابات �ضيا�ضية)..( 

بحفر  قام�ا  الذين  القبيلة  اأفراد  متهمني 

هذا  اأن  خ�ض��ضا  النف�ذ)..(  با�ضتغالل  البئر 

اأر�س تابعة للقبيلة، ليت�ضح  امل�ضروع يقع يف 

يف الأخري اأن هذه اجلهات حتاول امل�س باأفراد 

القبيلة الذين طالب�ا بفتح حتقيقات نزيهة يف 

امل��ض�ع)..(.

حماولة الرك�ب على م�سروع م�لته املبادرة ال�طنية للتنمية الب�سرية

بكرثة  املنت�ضر  الع�ض�ائي  البناء  ا�ضتطاع 

جبل  غابة  اأ�ضجار  على  تدريجيا  يق�ضي  اأن 

در�ضة املت�اجد غرب مدينة تط�ان، امل�َضكلة 

من اأ�ضجار العرعار، وال�ضف�ضاف، واأ�ضجار 

نــــادرة)..(  الأمر الذي ي�ضــــــتدعي التدخل 

العاجل للمديرية اجله�ية للمياه والغابات، 

الغائبة عن حماية املجال البيئي والغاب�ي 

باملنطقة.

الغابة  بقطع  الأ�ضخا�س  بع�س  ويق�م 

واإتالفها، بت�اط�ؤ مك�ض�ف مع بع�س اأع�ان 

ال�ضلطة وم�ض�ؤول باملنطقة، وحت�يلها لبقع 

اأر�ضية يتم البناء فيها ع�ض�ائيا دون ترخي�س 

من اجلماعة احل�ضرية لتط�ان.

على  والبي�ت  املنازل  من  العديد  و�ضيدت 

ط�ل ال�ضريط املجاور للغابة املذك�رة، ب�ضكل 

ع�ض�ائي وغري منظم ي�ض�ه �ض�رة املدينة، 

وينظر بكارثة بيئية خطرية)..(.

ويظهر مدى العتداءات ال�ا�ضحة على الغابة 

بجبل در�ضة، حيث برزت اأمكنة فارغة باأطراف 

اأ�ضخا�س  اأ�ضجارها  يقتلع  وو�ضطها،  الغابة 

لأ�ضحاب  لبيعها  امليدان،  يف  متخ�ض�ض�ن 

الأفرنة، واملخابز، واحلمامات)..( وكل هذا 

يتم حتت اأنظار ال�ضلطات املحلية دون اتخاذ 

التدابري الالزمة من طرف املكلفني بالقطاع اأو 

جمعيات حماية البيئة، وال�ق�ف �ضد ه�ؤلء 

لإنقاذا لبيئة وحماية ل�ضحة امل�اطن)..(.



مرة  لأول  باملغرب  حللت  عندما 

يف  للم�شاركة   1975 �شنة  يف 

كان  املظفرة  اخل�شراء  امل�شرية 

حياتي،  يف  م�شهودا  يوما  ذلك 

الذين  اآلف  مع  عدت  وعندما 

يوم  كان  احلدث  هذا  يف  �شاركوا 

يف  جديدة  انطالق  نقطة  العودة 

قررت  حيث  ك�شحفي،  حياتي 

اإجراء مقابالت �شحفية مع كافة 

ال�شخ�شيات املغربية، وكان اأول 

املالية  وزير  مع  اأجريته  لقاء 

اهلل  اأطال  بن�شليمان  القادر  عبد 

له  جمال�شتي  وخالل  عمره،  يف 

�شحفي  لقاء  اإجراء  علي  اقرتح 

ال�شميلي،  بن�شامل  ال�شيد  مع 

من�شب  يومها  ي�شغل  كان  الذي 

وال�شرائب  للجمارك  عام  مدير 

يوجد  وكان  املبا�شرة،  غري 

البي�شاء،  الدار  مدينة  يف  مقره 

املحدد  موعدي  يف  و�شويل  وعند 

تلقيه  بعد  بحرارة  ا�شتقبلني  

مكاملة هاتفية ب�شاأين من ال�شيد عبد 

على  وانطلق  بن�شليمان،  القادر 

من�شبه  مبهام  تعريفي  يف  الفور 

تقوم  الذي  والدور  احل�شا�س 

وال�شرائب  اجلمارك  اإدارة  به 

املنظـــــومة  يف  املبا�شــــرة  غـــري 

�شوؤايل  وكان  للبالد،  القت�شادية 

هي  »ما  ال�شميلي:  لل�شيد  الأول 

اأ�شعب م�شاكلكم يف هذا املجال؟« 

الكبرية  امل�شكلة  »اإن  يل:  فقال 

املخدرات  جتار  ب�شبب  نعي�شها 

وتقدميهم  �شبطهم  و�شعوبة 

للعدالة، واأقول لك ب�شراحة باأن 

املخدرات  ترويج  مكافحة  مهمة 

اأ�شعب  من  تعــــترب  املغرب  يف 

املهام فتجار املخدرات يف ازدياد 

على  يتوفرون  وهـــــم  متوا�شل، 

بالغة  بتقنيات  كبرية  مزارع 

احل�شي�س.  نبتة  لإنتاج  التطور 

خمتلفة  و�شائل  لديهم  اأن  كما 

مراوغة  يف  الدهاء  وفائقة 

ال�شلطات وال�شتمرار يف اإنتاجهم 

هي  »وما  ف�شاألته:  وجتارتهم«. 

رغم  اأهدافهم  لتحقيق  تقنياتهم 

على  ت�شربونه  الذي  احل�شار 

املخربة  التجارة  من  النوع  هذا 

للبــــــالد؟«، فاأجـــــــــابني: »اإنهم 

ذاك.  اأو  لهذا  الر�شاوى  يدفعون 

اأحد  على  القب�س  األقينا  ـ  وكلما 

تنطلق  املخدرات،  جتار  كبار 

يف  روؤو�س  طرف  من  التدخالت 

من  لتخلي�شهم  كبرية  مراكز 

كونهم  بدعوة  العدالة  قب�شة 

رد  هو  »وما  ف�شاألته:  اأبرياء«. 

يل  فقال  املواقف؟  هذه  يف  فعلك 

ب�شرامة: »اأنا حا�شم يف هذا ال�شاأن 

ول اأقبل اأية و�شاطة من اأية جهة 

بالدي  م�شالح  على  للمحافظة 

و�شحة  املغرب  �شباب  و�شالمة 

املواطنني، واأي�شا لتنفيذ قرارات 

القادر  عبد  ال�شيد  املالية  وزير 

جمريات  يتابع  الذي  بن�شليمان 

املخدرات.  جتار  مع  التحقيقات 

التي  اجلبارة  اجلهود  ورغم 

نبذلها جميعا للقيام مبهامنا بهذا 

اخل�شو�س، فاإنني اأقول لك وبكل 

�شراحة باأنني عاجز عن تطويق 

عليها  والق�شاء  الظاهرة  هذه 

ب�شكل نهائي لأن جتار هذه ال�شموم 

يف املغرب يتلقون اإغراءات كبرية 

الدوليني،  املخدرات  اأباطرة  من 

التي  اأوربا  دول  يف  وخا�شة 

عرب  ياأتون  ما  وغالبا  جتاورنا. 

البحر يف زوارق �شريعة فينقلون 

املخدرات من �شمال املغرب. كما 

اأن هناك و�شائل اأخرى لنقلها عرب 

طائرات �شغرية حتط مبا�شرة يف 

ي�شعب  وهذه  احل�شي�س.  مزارع 

اكت�شافها ولكننا واحلمد هلل نعمل 

بكل طاقاتنا  يقظة، ونحاول  بكل 

اخلارجة  التجارة  هذه  مكافحة 

عن القانون«.

امل�شاكل  هي  »وما  و�شاألته: 

على  ي�شعب  التــــــي  الأخرى 

ف�شحك  مكافحتها؟«  اجلـــمارك 

»امل�شكل  الفــــور:  على  يل  وقال 

ال�شخم الآخر هو تهريب الأموال 

وهي  اخلارجية.  البنوك  نحو 

احلدود  عرب  تتم  التي  العمليات 

املينائية واملطارات، وهم يهربون 

كالدولر،  ال�شعـــــــبة  العمـــــلة 

تتم  والأ�شرتليني..  والفرنك، 

وتقدمي  املبالغ  م�شادرة  اأحيانا 

اأ�شحابها اإىل العدالة واأحيانا تتم 

ت�شوية املو�شوع اإذا كانت املبالغ 

�شئيلة... وعدت لأ�شاأله جمددا: 

العملة  تهريب  يحاولون  »وملاذا 

بح�شرة:  يل  فقال  ال�شعبة؟« 

مينع  املغرب  يف  قانون  »هناك 

اإخراج الدرهم املغربي اأو العملة 

اإخراج  عمليات  وكل  ال�شعبة. 

ال�شرف  مكتب  عرب  تتم  الأموال 

يف  ال�شالحية  لوحده  له  الذي 

مبالغ،  اأية  حتويل  على  املوافقة 

وخا�شة يف ما يتعلق بامل�شتثمرين. 

يف  احلق  لهم  فاإن  املغاربة  اأما 

اخلارج  نحو  العملة  حتويل 

اأو  الطبي  العالج  اأو  للدرا�شة 

ال�شتجمام خارج اأر�س الوطن«. 

ثم عاد ليوؤكد يل: »... ورغم هذه 

الإجراءات، فاإنه لي�س من ال�شهل 

علينا �شبط كل مهرب«.

ال�شيد  تعيني  فتم  �شنوات  ومرت 

ال�شميلي وزيرا لل�شيد لأول مرة 

الثانية  احلكومة  يف  املغرب  يف 

خالل  بوعبيد  املعطي  للمرحوم 

�شنة 1981. وخالل هذه الفرتة 

منزل  يف  األتقيه  ما  غالبا  كنت 

�شقيقه رجل الأعمال والفنان عبد 

الواحد ال�شميلي الذي كانت لديه 

البي�شاء،  الدار  يف  رائعة  فيال 

والطرب  الفن  اأهل  يجمع  وكان 

راقية،  حفالت  يف  وال�شعراء 

ا�شم  له  اأجنبي  فنان  من  وكم 

املنا�شبات  تلك  يف  �شادفته  رنان 

اأم  العربي  الطرب  �شيدة  ومنهم 

كلثوم. وكنت اأجد ال�شيد بن�شامل 

ال�شميلي مرتاحا من عناء العمل 

الر�شمي يف بيت �شقيقه و�شط جو 

عائلي ي�شرح ال�شدر.

الواحد  عبد  اأن  بالذكر  واجلدير 

طفل  اأي  ينجب  مل  ال�شميلي 

والتي  تزوجها  التي  ال�شيدة  من 

فقام  كبرية،  عائلة  من  تنحدر 

ال�شميلي  بن�شامل  الوزير  �شقيقه 

ليتبناها  له  بناته  اإحدى  بت�شليم 

لأن اهلل كان قد رزق ال�شيد بن�شامل 

عا�س  وهكذا  كثرية.  بذرية 

�شادق  واإخاء  ود  يف  ال�شقيقان 

واحدا  اهلل  رحمة  اإىل  انتقال  حتى 

تلو الآخر رحمهما اهلل.
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بقلم : رمزي صوفيا

بن�صالــــم �ل�صميــلي.. �أول مدير عـــام 
للجمارك و�أول وزير لل�صيد �لبحري يف �ملغرب

وكلما ألقينا القبض على أحد كبار 
تجار المخدرات، تنطلق التدخالت 

من طرف رؤوس في مراكز 
كبيرة لتخليصهم من قبضة 
العدالة بدعوة كونهم أبرياء

المشكل الضخم اآلخر هو تهريب 
األموال نحو البنوك الخارجية، وهي 

العمليات التي تتم عبر الحدود 
المينائية والمطارات، وهم يهربون 

العملة الصعبة كالدوالر والفرنك 
واألسترليني.. تتم أحيانا مصادرة 

المبالغ وتقديم أصحابها إلى العدالة 
وأحيانا تتم تسوية الموضوع إذا 

كانت المبالغ ضئيلة)..(

  عبد القادر بن سليمان 
حـــــي يـــــرزق

ال�شابق  العدد  دخلت يف مقايل يف 

بن  القادر  عبد  الأ�شتاذ  حول 

ال�شابق  املالية  وزير  �شليمان 

عبارة تفيد باأنه انتقل اإىل الرفيق 

الأعلى وذلك ب�شبب غري مق�شود. 

عبد  الأ�شتاذ  عمر  يف  اهلل  اأطال 

القادر بن �شليمان. الصحفي رمزي صوفيا في حديث مع بنسالم الصميلي



 

»ال�شيعة« تتعار�ض

 مع كتابة اهلل و�شنة نبيه

اأ�سرت يف مو�سوع �سابق اإىل بع�ض التقاليد والعادات التي تقام 

يف ذكرى عزاء احل�سني، وما يقام يف تلك املنا�سبات من مظاهر 

الأقفال  وو�سع  بال�سال�سل  الظهور  و�سرب  الروؤو�ض  ك�سدخ 

التقاليد  هذه  كربالء،  يف  باملئات  اخليام  واإقامة  الأرجل،  يف 

البيت  اآل  يف  اإقامتها حمبة  باإباحة  ال�سيعة  علماء  يفتي  التي 

وتذكري امل�سلمني مبعاناتهم، ول جند من يناق�ض ال�سيعة يف 

حرمتها وخمالفتها للكتاب وال�سنة، بالإ�سافة اإىل ما ينعت به 

البيت« بنعته من طرف  ال�سيعية »اآل  كل م�سارك يف قناتهم 

�ساحب القناة باأنهم ))من املخالفني العمريني(( اأي املوؤيدين 

اخللفاء  فو�سف  عنه،  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  للخليفة 

الرا�سدين باأنهم كفار وو�سف عائ�سة بالفجور... والتاآمر على 

اآل بيت الر�سول باأخذ ما خلف من اإرث وقع اغت�سابه من طرف 

خلفاء الر�سول، بالإ�سافة اإىل التطاول على اخلالفة الإ�سالمية 

وهو  الر�سول،  من  بو�سية  علي  الإمام  حق  من  كانت  التي 

البيت  اآل  �سروط حمبة  كانت  فاإذا  املوت،  �سكرات  يعاين من 

تقت�سي تكفري ال�سحابة وهم املب�سرون باجلنة وامل�ستخلفون 

يف  للم�ساركة  املتدخلني  نعت  وكذلك  وفاته،  بعد  للر�سول 

قناة »اآل البيت« ال�سيعية باأنهم »عمريني« واأن »العمريني« 

ل عقل لهم ول علماء لهم ))ويركز بالأخ�ض على املتدخلني 

من مغاربة وجزايريني(( فاأدب احلوار واأ�سلوبه غري متوفر 

)اأي  البث عليهم،  ال�سيعية حيث يقطع  القناة  اأ�سحاب  عند 

املغاربة( ويحرمون حتى من الإدلء باآرائهم وهم يناق�سون 

اأ�سحاب قناة »اآل البيت« وهنا يطرح �سوؤال ملح �سد اأولئك 

له عالقة باأدب احلوار وقواعده، وما يقت�سيه الهدي النبوي 

ملا  وكذلك  واإر�سادهم،  النا�ض  خماطبة  يف  تعاليمه  اإتباع  يف 

يدعو له القراآن الكرمي يف الدعوة احلكيمة واجلدال احل�سن... 

�سائل  كل  مواجهة  يف  الوقوف  عدم  من  ذكر  ما  على  زيادة 

وم�ستفهم على حياة ال�سحابة وعلى راأ�سهم خلفاء الر�سول 

بعد وفاته، وكيف ميكن اأن يو�سفوا بالنعوت التكفريية وهم 

املب�سرون باجلنة من طرف الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، كل 

ذلك يوؤكد على اأن امل�سرف على قناة »اآل البيت« يف حاجة اإىل 

كثري من املعرفة ب�سرية الر�سول و�سحابته ر�سي اهلل عنهم، 

وبهذا ن�ستخل�ض اأن اأقواله وحججه العلمية والأدبية يجب 

مراجعتها اإن مل نقل تقوميها لعدم توفرها على مقت�سيات ما 

ورد يف كتاب اهلل و�سنة نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم، اأ�سف اإىل 

ما ذكر اأن امل�سرف على تلك »القناة« ل يح�سن حتى قراءة 

الن�سو�ض التي ينطق بها كحجة على ما يريد ال�ستدلل به 

ففار�سيته،  العربية،  اللغة  مبخارج  النطق  يح�سن  ل  لكونه 

قراآنية،  اآية  يتلو  عندما  خ�سو�سا  التمطيط  عليها  يغلب 

وغالبا ما يقع خلط عنده حينما ي�سرد كالما مكتوبا بزيادة 

ما يوافق حجته املذهبية، مع اأن قراءة ال�ستدلل يجب اأن 

يكون منطوقا باحلرف ل زيادة فيه ول نق�سان، وك�ساأن غري 

املتمرنني على قراءة ما كتب باللغة الف�سيحة فهم عاجزون 

يقعوا يف  ال�سحيح حتى ل  وال�سرد  بالطالقة  بها  النطق  عن 

اخللط بني القراءة ال�سليمة، وتوفر املعنى مما وقع قراءته 

من الناحية الإعرابية وال�سرفية، وبالأخ�ض مما ر�سم ونطق 

بالقراآن باعتبار ما ي�ستوجب الإمالة اأو الإدغام خ�سو�سا يف 

تعدد وجوه قراءة حروفه كما هو عند القراء وقراءتهم، اأو 

ملا وقع فيها من التفاق بينهم والختالف... ومما يالحظ اأن 

امل�سرف على قناة »اآل البيت ال�سيعية« ل ي�ستطيع التفريق 

ي�ستطيع  ول  القطع،  اأو  الو�سل  بهمزة  النطق  يح�سل  بها 

اأو  ا�ستفهام وتعجب  فيه  ما وقع  النطق يف  قاعدة  يطبق  اأن 

ا�ستئناف اأو �سرد ال�ستدلل، ول نكلف �ساحب القناة مبا ل 

يطيق خ�سو�سا عندما نلزمه بتجويدها ما يقراأه من قرءان، 

لأن ذلك من واجب املقرئ لقول تعاىل )ورتل القراآن ترتيال( 

اأما بالن�سبة ملن يريد  هذا من جهة ال�سكل لقراءة كتاب اهلل، 

يحتاج  فهذا  ملعانيه((  واإدراكا  ))فهما  بالقراآن  ي�ستدل  اأن 

ل�ساحب  يتوفر  مل  �سيء  وهذا  ال�سيوخ  يد  على  ممار�سة  اإىل 

مغربنا  اهلل يف  كتاب  عليه طلبة  ملا  ال�سيعية« خالفا  »القناة 

اإذا اكتفينا بالقراءة والفقهية والنحوية  قراءة ور�سما، هذا 

اإىل  بالإ�سافة  النبوي،  احلديث  وم�سطلحات  والأ�سولية، 

والفرائ�ض،  والعرو�ض،  والبيان،  البالغة،  علوم  درا�سة 

والفلك، وغريها من العلوم التي اأح�ساها املغاربة فكان من 

له يف  اأن يتخذهم �سيوخا  ال�سيعية«  واجب �ساحب »القناة 

تلك العلوم. 

 يتبع

مل اأفهم ملاذا حاولوا اأن يجعلوا »املعلومة« التي روجوا لها، وكتبوا عنها حتت 

عناوين مب�ساحيق مغرية اإىل اأبعد حد، اأن يجعلوها �سارية ال�سحر، ميكنها اأن 

تثني رجال الأمن عن ال�سري قدما يف ما اأقدموا عليه من باب اإعادة عقلنة »العمل 

اليومي« وتوزيع املهام بقدرة كبرية على تدبري املتوفر، يف اإطار اإداري حم�ض، 

رغم  بالآداب،  �ساذة وخملة  ت�سهد حالت  التي  املناطق  بع�ض  بتغطية  ي�سمح 

املدينة  تعرفه  ما  اإىل  بالنظر  الأمني  منه اجلهاز  يعاين  الذي  املهول  اخل�سا�ض 

يف  يتحرك  وما  متطورة  جرائم  من  بها  يدور  وما  عمراين،  تو�سع  من  احلمراء 

اأو�ساطها من جتارة ممنوعة مبقت�سى القانون.

مل اأفهم ملاذا اأثريت ق�سية »الأمر باملعروف والنهي عن املنكر« بطريقة غري بريئة 

اأن �سرطيات دخلن املجال الأمني مبوؤهالت وتكوين عاليني  كما قيل يل، ملجرد 

الوظيفة  يف  امل�ساواة  مبداأ  ويحني  يفعل  متواٍز  ب�سكل  �سرطة  رجال  جانب  اإىل 

الأمنية، قلت »�سرطيات« ميثلن فرقة اأحدثت مبوجب قانون معني 

العدد:  »الأخبار«  اأمني جلريدة  م�سوؤول  ذلك  اأكد على  كما 

475، اقت�ست الظروف اأن يقمن باأعمال داخلة يف �سلب 
مهامهن ويف اإطار قانوين كما ورد يف رد الإدارة العامة 

لالأمن، وحتت اإ�سراف النيابة العامة التي ل تتوانى 

يف متابعة عمل ال�سرطي اأو ال�سرطية، والتاأكد من 

اإزعاج  اأي  من  وخلوها  املتبعة  امل�ساطر  �سالمة 

حلقوق الإن�سان كما هو متعارف عليها.

املحافظة  دون  »التعليق«  يف  البع�ض  بالغ  لقد 

خروج  اتهم  عندما  بالغ  اخلرب،  قد�سية  على 

ومالحقة  الأمن  لتثبيت  مدين  بزي  ال�سرطية 

امل�ستبه فيهم اأو فيهن، واأل�سق بها جرمية امل�ض 

حاولوا  التي  التجول  حرية  خا�سة  باحلريات، 

يف  فقط  رغبة  املفهوم  من  اأكرب  بعدا  اإعطاءها 

تقوم  التي  اجلبارة  اخلطوات  و�سل  »الت�سوي�ض«، 

املقدمة  ويف  مراك�ض،  يف  الوطني  الأمن  عنا�سر  بها 

الوايل الدخي�سي الذي ل ينفك ي�سجل ح�سوره الدائم يف 

كل الأماكن املحاطة، بال�سياح قبل اأن تفتح الأعني على �سم�ض 

معلقة بغري حبل، ويربهن على احرتافيته وحزمه املتوا�سل، وكذا 

رئي�ض ال�سرطة الق�سائية الرجل املتمكن واملن�سبط والذي ل يعرف اإىل الراحة 

�سبيال كما يحكي مروؤو�سوه، دون اأن نن�سى طبعا نائب الوايل عبد الرحيم �ساهر 

املواطن  راحة  اأجل  من  تتعب  التي  اجلادة  والعنا�سر  الفعالة  الأطر  وباقي 

وغياب  الب�سرية  املوارد  قلة  منها  العميقة،  وامل�ساكل  امل�ساعب  رغم  واأمنه، 

اآليات ال�ستغال وظروف العمل ال�سعبة.

اإن الأمن يف مدينة اخللود مراك�ض احلمراء ليهفوا اإىل »طهارة كل الف�ساءات« 

ويت�سوق اإىل حتليتها )اإن �سح التعبري( مما ي�سيء اإىل �سمعتها، واإىل احلد من 

ا�ستفحال غول الدعارة، وذلك حتى تبقى مدينة بال خالعة كما قيل، يف انتظار 

البولي�سية  املراأة  بني  ذلك  يف  فرق  ل  اجلذري،  احلل  واإيجاد  البديل  طرح 

به  املنوطة  املهام  ويوؤدي  حمدد،  اإطار  يف  ي�ستغل  الكل  البولي�سي  والرجل 

داخل فرقة الأخالق التابعة مل�سلحة ال�سرطة الق�سائية، وهي املجموعة التي 

تتكيف مع الف�ساءات العمومية خا�سة تلك التي يوؤمها ال�سياح الأجانب وكذا 

الأ�سر املغربية املنحدرة من مدن اأخرى يت�سم مواطنوها باللتزام الأخالقي، 

الدعارة  على  بالتحري�ض  »امل�سبوهات  مع  ال�سرطيات(  )خا�سة  وتتوا�سل 

اأف�سل من  رجال ال�سرطة(، وت�سعى اإىل توفري اطمئنان نف�سي وعقائدي اإن �سح 

التعبري للزائر والوافد على املدينة، وتتخذ يف نف�ض الوقت ما تراه منا�سبا يف 

حالت معينة ل يتنازع اثنان يف كونها حالت ت�ستحق الإيقاف وتطبيق القانون 

�سلوكا غري  العمل بعقلية متنورة و�سلوك ح�ساري متميز، ولي�ض  به  اجلاري 

�سوي اأو خرقا حلقوق مدنية كما قال اأحدهم يف اإحدى الفتتاحيات.

تخطي  �سوى  خيار  من  لنا  يعد  مل  وقت  يف  جدا  كبري  لكالم  روج  لقد 

يف  ل�سنا  لأننا  وا�ستغرابا  اندها�سا  اأثار  كالم  املنحدرات.. 

امل�سادر  بتباين  متباينة  ردودا  اأثار  قندهار، 

تطلب  )التي  العامة  لدى  غ�سبا  يثري  اأن  قبل 

ال�سالمة( خا�سة واأن املروجني له هم من كانوا 

بالأم�ض القريب ينددون بالدعارة، وي�ستنكرون 

ويلقون  املدينة،  يف  مهول  ب�سكل  انت�سارها 

بالالئمة على رجال الأمن الذين تاأخروا كما 

قيل عن �سنع مناعة يف درجة ق�سوى ميكنها 

اأن ت�سد الباب يف وجهها )اأي الدعارة(، بل 

اأقل  مل  اإن  �سفحات  خ�س�ض  بع�سهم  اإن 

اأعدادا كاملة ملعاناة ال�سكان وت�سررهم من 

الظاهرة التي تنا�سلت يف وقت من الأوقات 

وجتذرت  مربحة(،  جتارة  اأ�سبحت  )حتى 

بال�سواحي، ونقلت  اأو  املدينة  �سواء يف عمق 

اإىل اجلهات املعنية  الأبرياء  �سكايات املواطنني 

اإىل  ت�سرب  مما  يقال،  كما  املنبع  جتفيف  اأجل  من 

الو�سط املراك�سي نتيجة الت�ساهل مع الظاهرة وتركها 

تتوغل يف الأحياء ب�سكل �سافر ومف�سوح، مثل حي البديع 

وال�سكينة  الهدوء  يف  املثل  م�سرب  القريب  بالأم�ض  كان  الذي 

وح�سن اجلوار، حيث اأ�سبح اليوم قبلة واقية لكل »موم�ض« هاربة من قب�سة 

ال�سرطة اأو فارة من غ�سبة الأ�سرة اأو راغبة يف و�سع مولود بعيدا عن اأعني 

باملوؤونة،  �سيء:  بكل  يتكلفون  معروفة،  دور  اأ�سحاب  حماية  وحتت  الرقباء 

املالكني يوفرون كل  لأن  الالزمة مبقابل ودون و�ساطة،  وبالزبائن، وبالرعاية 

فيه  ت�ساهد  ما  كثريا  الذي  الليل،  منت�سف  بعد  اأو  النهار  يف  �سواء  اخلدمات 

اأعني �سكان ب�سطاء يخ�سون على  اأمام  بال�سكاكني  ا�سطدامات وعري وحروب 

اأنف�سهم وعلى بناتهم واأبنائهم من العربدة والهيجان والت�سلط، فريجعون اإىل 

وا�ستغفار وكثري  تتخللها دعوات  الأوان  قبل  اأخرى  ليقيموا �سلوات  مقراتهم 

من احلمد واحلولقة.

.. اإذا كان املغرب يف �سحرائه، و�سحراء املغرب يف اأح�سانه، فما الداعي اإىل 

ال�سهداء الربرة،  اأجله مئات  الرتاجع عن هذا املك�سب الذي قدم املغرب من 

يتحملها  ومازال  حتملها  التي  الدراهم  من  املاليري  مئات  و�سرف 

فقهاء  يقول  وكما  املالية،  ال�سائقة  رغم  املغربي  ال�سعب 

اإىل  يلجاأ  اأن  املت�سرر  وعلى  دارنا  يف  »نحن  القانون 

اأ�سحاب حق حيث  املحاكم املخت�سة«، واإذا كنا 

اأ�سدرت املحكمة الدولية بالهاي باأن ال�سحراء 

كانت  واإمنا  خالء  اأر�سا  تكن  مل  الغربية 

ما  يف  املغرب، وهذا  مع  �سيادة  عالقة  لها 

اأر�ض  على  اأما  القانوين،  اجلانب  يخ�ض 

ل�سكان  ال�ساحقة  الأغلبية  فاإن  الواقع 

احلكم  مبداأ  توؤيد  اجلنوبية  الأقاليم 

على  املغرب  يقرتحه  الذي  الذاتي 

الذي  الجتاه  وهو  ال�سحراء،  �ساكنة 

اأقاليمه  جمموع  على  املغرب  يعزم 

وذلك يف �سيا�سة الالمركزية واجلهوية 

�سيجعل  الذي  النظام  وهو  املو�سعة، 

البالد تنق�سم اإداريا اإىل حكومات جهوية 

اأ�سلوب  اخــــــتيار  يف  وم�ستقلة  م�سغرة 

ملخططات  طبقا  مواردها  و�سرف  تدبريها 

وترتك  املركزية  احلكومة  عليها  ت�سادق 

بلورتها للمنتخبني املحليني.

واإذا كانت اجلولت املتعددة التي خا�سها املغرب 

الوهمية  اجلمهورية  ممثلي  مع  والتفاو�ض  للتجاوز 

بح�سور ممثل مالحظ عن اجلزائر واآخــر عـــــن موريتانيـــــا، 

اجلزائر  كانت  التي  الفرتة  وهي  �سنة(،   35( عقود  عدة  ودامت  تعرثت  قد 

تراهن عليها يف انتظار انهيار املغرب وتركيعه، فاإن لل�سرب حدود، حيث اإىل متى 

�سيظل جمل�ض الأمن يحدد كل �سنة مدة اإقامة بعثة املينور�سو ب�سحرائنا لأن 

وجود هذه البعثة مل ياأت بنتيجة تذكر رغم الأموال الطائلة التي ت�سرف عليها، 

وذلك ب�سبب تعنت الفرقاء الذين يتفاو�سون معنا وهم غري راغبني يف اإيجاد 

املغرب على �سحرائه،  �سيادة  ير�سي اجلميع، مع احلفاظ على  الذي  احلل 

فلماذا نذهب اإىل هذه اللقاءات املبتذلة التي مل و�سئم منها اجلميع ونحن نعلم 

اأن موقف اخل�سوم لن يتغري قيد اأمنلة؟! ومن امل�ستفيد من هذا البتزاز وهذه 

املماطلة املق�سودة، فاإذا كانت اجلزائر تعتقد اأن املغرب لي�ض له النف�ض الطويل 

واملوارد الالزمة وامل�سنية لال�ستمرار يف جمابهة ماليري الدولرات 

فاإنها  البولي�ساريو،  لربيبها  تخ�س�سها  التي 

مليونا  وثالثني  خم�سة  اأن  تتنا�سى  اأو  تن�سى 

والنفي�ض  بالنف�ض  �سحوا  الذين  املغاربة  من 

كلهم  م�ستعدون  �سحرائهم،  ا�سرتجاع  �سبيل  يف 

للدفاع عن وحدة ترابهم الوطني ولو اأدى ذلك 

اإىل ا�ست�سهاد اآخر مواطن منهم، م�سداقا لقول 

ال�ساعر:                 

    ومن مل يذد عن حو�سه ب�سالحه

                      يهدم ومن ل يهدم النا�ض يظلم

يعتقدون  اجلزائريون  الأخوة  كان  اإذا  اأما 

ويعتربون مد يدنا لهم حفاظا على الأخوة 

التي تربط بني ال�سعبني، �سعفا قد ت�ستغله 

فاإننا  املفتعل من طرفها،  ال�سحراء  نزاع  يف 

ال�سجاعة  و�سف  يف  ال�ساعر  بقول  نذكرها 

والإقدام على ال�ست�سهاد: 

 ونحن بنو ظبة اأ�سحاب اجلمل

ننازل املوت اإذا املوت نزل   

حروب  من  العربي  العامل  يف  يجري  ما  نتدبر  األ 

وتطاحن واغتيال بني الأخوة ويرجعون عن غيهم اعتبارا 

لوحدة اللحمة؟! م�سداقا لقوله تعاىل: »واإذا قيل له اتق اهلل 

اأخذته العزة بالإثم«، فليتذكروا موقف الإ�سالم من حماربة بع�سهم 

لبع�ض يف قوله عز وحل: »واإن طائفتان من املوؤمنني اقتتلوا فاأ�سلحوا بينهما 

فاإن بغت اإحداهما على الأخرى فحاربوا التي تبغي حتى تفيء اإىل اأمر هلل«.

فمن يا ترى منا يبغي على الآخر.

 محمد بركوش

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
هل ن�سي عبد العزيز بوتفليقة اأن غدا عند اهلل امللتقى؟!

�سرطيات بزي مدين ينظفن �سوارع مراك�ش من اخلالعة
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الرأي
 العدد: 792  اخلميس 05 يونيو 2014

الحلقة الثامنة

الحلقة الرابعة

لم أفهم لماذا 
أثيرت قضية »األمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر« 
بطريقة غير بريئة، كما قيل، لمجرد 

أن شرطيات دخلن المجال األمني 
بمؤهالت وتكوين عاليين إلى جانب 
رجال شرطة بشكل متواز يفعل 

ويحين مبدأ المساواة في 
الوظيفة األمنية)..(

أصدرت 
المحكمة الدولية 

بالهاي بأن الصحراء الغربية 
لم تكن أرضا خالء وإنما كانت لها 
عالقة سيادة مع المغرب، وهذا في 

ما يخص الجانب القانوني، أما على أرض 
الواقع فإن األغلبية الساحقة لسكان 
األقاليم الجنوبية تؤيد مبدأ الحكم 
الذاتي الذي يقترحه المغرب على 

ساكنة الصحراء)..(

...........

يتبع
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المنبر الحر
 العدد: 792  اخلميس 05 يونيو 2014

فتحـــــــــت 

ز  لتـــــلفا ا

ت  جــــد و و

كرة  يف  مقابلة 

امللــــــعب  القـــــــدم. 

والت�صوير  جدا  جميل 

يعــــــــــني  والإخراج، 

التمام  متام  �صيء  كل 

تغيري  وعدم  للم�صاهدة  يدفعك 

لن  باأن  العتقاد  كل  وتعتقد  القناة، 

ول  امللعب  هذا  ول  الإر�صال  هذا  يكون 

من  الالعبني  هوؤلء  ول  الأ�صواء  هذه 

هذا،  بكل  اعتقادك  يف  يزيد  وما  عندنا. 

باأ�صماء  ينطق  املعلق  ت�صمع  عندما  هو 

كونزالي�س«  »كار�صيال  مثل  الالعبني 

اندها�س  اأميا  وتنده�س  و»داكو�صطا« 

للمنتخب  هي  املقابلة  اأن  تعلم  عندما 

الذين  هوؤلء  من  وتت�صاءل:  املغربي، 

ومن  الوطني؟  املنتخب  �صمن  يلعبون 

اأتى بهم؟ وهل هم مغاربة اأ�صال اأم ن�س 

للقتال  الكافية  الغرية  فيهم  وهل  ن�س؟ 

العابرة يف  الفرحة  تلك  اإدخال  يف �صبيل 

قلوب املغاربة بتفوق ولو طفيف اأو حتى 

غري م�صتحـق اأو تاأهـل ولو ع�صري؟. قلت 

لعل املدرب اجلديد يعلم يف هوؤلء خريا 

ما  منهم  يخرج  رمبا  اأو  نحن،  نعلمه  ل 

مل ي�صتطع مدرب قبله اأن يخرجه منهم، 

الذي  الزاكي  ما  اأدراك  وما  الزاكي  اإنه 

طالبت به اجلماهري منذ �صنوات ليكون 

على  وليوقع  الوطني  للفريق  مدربا 

بداية �صقوطه من اأعلى يف اآخر م�صواره 

الريا�صي، وتنتهي �صمعة ت�صقط �صومعة 

هذا املدرب الذي مل يفلح يف تغيري مالمح 

اآ�صفي،  اأوملبيك  كنادي  متوا�صع  ناد 

مع  ال�صتمرار  اأو  الرتهل  من  واإنقاذه 

لإحراز  والغني  القوي  الوداد  نادي 

لتجني�س  الزاكي  يلجاأ  رمبا  البطولت. 

الوطنية  بالألوان  للعب  مقاتلني  اأفارقة 

كما تفعل دولة قطر يف جميع الريا�صات 

لأنه يعلم اأن لي�س لدينا مقاتلني من طراز 

»كوكو« يف الفريق الوطني ول مانع من 

ال�صتوائية  القرود  على  حتى  العتماد 

ا�صتدعى  اإن  الغالية  الأهداف  لت�صجيل 

الأمر ذلك. اجلواب على مع�صلة الفريق 

الوطني يكمن يف �صيء واحد فقط، منوذج 

نادي املغرب التطواين كفيل بحل كل ما 

تتخبط فيه الكرة املغربية. العتماد على 

الن�سء املكون داخل الدار وو�صع الثقة 

ول  والعناية،  باملحبة  واإحاطته  فيه 

الأجانب  باملغاربة  ال�صتعانة  من  مانع 

ول  الوطني  الن�صيد  يحفظون  ل  الذين 

يحفظون  ول  ال�صالم  رد  حتى  يعرفون 

حتى الفاحتة، ب�صرط اأن تكون اأكعابهم 

الفريق  له  يفتقد  ما  لإ�صافة  جدا  عالية 

الوطني.

المصطفى دريد )سطات(        

اإىل وزير التجهيز
واللوج�صتيك  التجهيز  وزير  اإىل 

متجول  بائع  عن  دافع  الذي 

زيارة  عليه  مراك�س،  مدينة  يف 

من  اأطفالنا  عن  ليدافع  اأزمور 

وادي  قنطرة  من  املرور  خطر 

�صياجها  تال�صى  التي  الربيع  اأم 

يخ�صى  طفل  من  فكم  احلديدي، 

ال�صياج  هذا  بجانب  املرور 

يخ�صاه  اأ�صبح  والذي  املتهالك 

حتى الكبار، علما اأن هذه القنطرة هي الرابط الوحيد 

وهي  لها،  املجاورة  واجلماعات  اآزمور  مدينة  بني 

املمر الرئي�صي لالأطفال والتالميذ القاطنني بالدواوير 

املجاورة لأزمور، والذين يتابعون درا�صتهم ويق�صون 

م�صاحلهم اليومية يف املدينة ذاتها.

شكيب جالل ) أزمور(

القر�ض امل�سفيوي ينق�ض 
على الن�سر الرجاوي 

ويهدي للحمامة البي�ساء 
لقبها الثاين

واأ�صفي  البي�صاء  الدار  من  جاء  غفري  جمهور  بح�صور 

اأن  يريد  رجاوي  ن�صر  بني  املتناق�صات  مباراة  ملتابعة 

اإ�صراف  اأمام قر�س م�صفيوي عنيد، وحتت  يحلق عاليا 

ولية اأمن اأ�صفي وبتن�صيق مع ولية اأمن الدار البي�صاء 

ريا�صية،  ظروف  يف  مر  كروي  عر�س  اإجناح  اأجل  من 

اأ�صفي،  اإقليم  وعامل  عبدة،  دكالة  جهة  وايل  وبح�صور 

مباريات  خم�س  يف  اأ�صفي  اأوملبيك  �صاند  وكعادته  الذي 

حتفيز  اأجل  من  ا�صتقبالني  للفريق  وخ�ص�س  الأخرية 

 45000 اإىل  الالعبني من خالل تخ�صي�صه منح و�صلت 

درهم، يف حني حفز عبد املالك اأبرون الفريق امل�صفيوي 

مبنحة 30000، وجمعية ع�صاق اأوملبيك اأ�صفي خ�ص�صت 

منحة 10000 درهم، وجنح عميد اأوملبيك اأ�صفي رفيق 

39 مانحا  الدقيقة  الفوز يف  عبد ال�صمد يف توقيع هدف 

�صاق  مو�صم  بعد  الحرتافية،  البطولة  يف  البقاء  فريقه 

وع�صري �صابته العديد من التعرثات، وحلد ال�صاعة تظل 

اأ�صباب توا�صع اأوملبيك اأ�صفي خالل هذا املو�صم جمهولة 

غائبة  وجوه  ظهرت  وقد  اجلهود،  كل  ت�صافر  حني  اإىل 

طيلة البطولة وح�صرت يف هذه املباراة بال�صبط، فهل 

هي عودة �صلح اأم ت�صجيع اأم؟ 

وتلقى املكتب امل�صري لأوملبيك اأ�صفي والالعبني ت�صكرات 

حارة من نظرائهم التطوانيني عقب حتقيقهم لقب البطولة 

الحرتافية الثانية حتت اإ�صراف عزيز العامري.

رشيد زوبيد )أسفي(

ال�صيد رئي�س احلكومة، ابنتي تريد مقعدا 

يف اجلامعة ل ماأذونية ول ريعاً... ابنتي 

طالبة تفهم درو�صها اأكرث وحتب الوطن 

اأكرث، ل حتب ال�صيا�صة رغم اأنني ربيتها 

ال�صيا�صة  يل  تقول  ابنتي  املواطنة،  على 

التزامات وتعاقدات، واأنتم �صيدي رئي�س 

ابنتي  ابنتي...  اأمام  احلكومة خذلتموين 

تكاد تكفر وهي ترى كل اأحالمها تتهاوى 

الذي  حقها  ا�صرتداد  عن  عاجز  واأنا 

جته�صه بريوقراطية واأعطاب اإدارتك... 

بدون  ولكن  املنحة  على  ح�صلت  ابنتي 

حل  على  ابنتي  تنكب  هل  منحة…!، 

هي  اأم  ودرو�صها  درا�صتها  معادلت 

املنحة،مل  معادلت  اأوىل  حتل  اأن  ملزمة 

تفهم كيف حترم منها رغم اأنها اأدرجت يف 

لوائح احلا�صلني عليها؟؟

ل�صيدي  الإقليمية  اللجنة  على  العهدة   

نحا�س  كوثر  ابنتي  را�صلت  التي  اإفني 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  احلاملـــــة 

الوطني  ورقـــــــمها   JD  66930 رقــــم 

العلوم  بكلية  طالبة   ،1311035250
عيا�س  القا�صي  بجامعة  والتقنيات 

اإقليم  عامل  من  ر�صالة  عرب  مراك�س، 

بتاريخ   4166 رقم  حتت  اإفني،  �صيدي 

التاأكيد على  2013، حيث مت  26 �صتنرب 
اأن اللجنة وبعد درا�صة ملفها وافقت على 

تخويلها منحة التعليم العايل…

نجيب نحاس )سيدي إفني(

كم يلزمنا اأن ن�سدق وعودكم؟

اأهوؤالء مــن ميثلون املغاربة؟

التي  احلالت  تلك  ال�صوارع،  باأطفال  املق�صود 

عادة ما ن�صادفها يف خمتلف املدن والأحياء من 

والأ�صرة  املنزل  بف�صاء  الرتباط  فقدوا  الذين 

ماأوى  بدون  يعي�صون  اأنهم  اأو  والعائلة، 

ويجعلون من الأر�س فرا�صا ومن ال�صماء غطاء، 

واملق�صود بذلك اأي�صا احلالت- الأطفال الذين 

وموؤ�ص�صات  املدر�صة  بف�صاء  الرتباط  فقدوا 

التن�صئة الجتماعية الأخرى، يف مقابل الت�صرد 

وما �صيتبع ذلك من حرمان، وبوؤ�س، وتهمي�س.

ما  اأن  الإح�صائيات  من  جمموعة  تفيد  فمثال 

اأعمارهم  ترتاوح  باملغرب  طفل  مليون  يناهز 

ما بني 9 و14 �صنة ل يتوفون على مقعد داخل 

املدر�صة. كما اأن العديد من حالت الأطفال يتم 

ويتم  اأخالقي  ول  قانوين  �صند  بدون  ت�صغيلهم 

اأن الكثري  اإذ  ا�صتغاللهم يف ظل و�صعية مهينة، 

واحلرمان  والعنف،  لل�صرب،  يتعر�س  منهم 

قا�صرات  م�صغالت  )حالة  م�صغليهم  طرف  من 

عديدة  اأنها  كما  والتعذيب(.  لل�صرب  تعر�صن 

عر�صة  الأطفال  فيها  يكون  التي  احلالت  هي 

لتحر�صات خمتلفة.   

اأما احلالت املعهودة واملتعلقة باأطفال ال�صوارع 

من ال�صنف املعهود، فهي حالة- ق�صية اأ�صبحت 

امل�صتوى الجتماعي.  ب�صدة على  نف�صها  تطرح 

اإنها نوع من املاأ�صاة باألوان الت�صرد، واحلرمان، 

والق�صوة، والنحراف.. يف عز احلديث عن بنود 

التمدر�س،  حق  فيها  مبا  الطفل  حقوق  اتفاقية 

وحق الرتبية، وحق الرعاية...   

ح�صيلة  م�صاءلة  املفرو�س  من  اأ�صبح  لقد 

القطاع،  امل�صجلة على م�صتوى هذا  الإجنازات 

ت�صاهم يف ظهور  التي  الظروف  البحث يف  وكذا 

وتنامي هذه الظاهرة املتمثلة يف مغادرة الأطفال 

لأ�صرهم ومنازلهم وف�صاءاتهم العائلية. عالوة 

على معرفة دور موؤ�ص�صات الرعاية الجتماعية 

وكذا  امليدان.  هذا  يف  ت�صتغل  التي  واجلمعيات 

من  واحلد  الق�صاء  اأجل  من  املقدمة  البدائل 

خطورة  من  عليها  ينعك�س  وما  الظاهرة  هذه 

جمتمعية.      

الو�صية  اجلهات  يواجه  الذي  التحدي  اإن 

الطفولة من  اإنقاذ هذه  وامل�صوؤولة هو �صرورة 

ينابيع واأوكار النحراف، والت�صرد، والت�صول، 

الأ�صرية  الختاللت  معاجلة  وكذا  والبوؤ�س، 

اإىل  توؤدي  التي  والقت�صادية  والجتماعية 

جذور  معاجلة  على  والعمل  احلالت  هذه  مثل 

هذا  وجود  ا�صتمرار  ال�صعب  من  اإذ  الظاهرة، 

�صوارع،  الأماكن:  خمتلف  يف  املوؤمل  الواقع 

ال�صلوكات  لكل  عر�صة  اأطفال  ومزابل.  واأزقة، 

املحيط  وهو  النحراف،  ومظاهر  واملمار�صات 

هوؤلء  حتول  على  الأيام  توايل  مع  امل�صوؤول 

الأطفال يف امل�صتقبل اإىل جمرمني. 

محمد زاهـد

اأطفال ال�سوارع .. م�سروع جمرمني

غا�سب على القنوات 
املغربية يحن اإىل زمن 

اإدري�ض الب�سري
والدولية،  العربية  الف�صائيات  اأتنقل بني  التلفاز،  اأمام  واأنا 

ثقافية،  برامج  عن  اأروع،  ول  مبتعة  خاللها  من  اأ�صتمتع 

دينية، و�صيا�صية، وريا�صية، وحتى الأغاين الرومان�صية التي 

ل تخد�س احلياء، وخا�صة روائع �صيدة الطرب »اأم كلثوم«.

اأما الأفالم فمن اخليايل اإىل الواقعي، اأفالم مثرية ت�صد اأنظار 

من  ال�صينما  لرواد  القدمية،  الأفالم  وبالأخ�س  امل�صاهد، 

خمرجني وممثلني.

فال  ف�صائياته،  عرب  احلبيب،  وطني  اإىل  احلنني  يجرين  ثم 

اأحد �صوى املهازل بكل تالوينها، ل برامج ول اأفالم ول هم 

ت�صيب  ومعادة  ومنحطة،  تافهة  برامج  �صوى  يحزنون، 

كرامة  الكرامة،  من  حاطة  وم�صل�صالت  بالغثيان،  امل�صاهد 

دون  وممثلوها،  خمرجيها  كرامة  ومن  امل�صاهد،  الإن�صان 

الكالم عن امل�صل�صالت الرتكية واملك�صيكية امل�صتوردة باأبخ�س 

الت�صال  وزير  اأنظار  اأمام  هذا  يقع  جمانا.  رمبا  اأو  الأثمان 

الناطق الر�صمي با�صم احلكومة »يا ح�صرة«.

وهل بلد املغرب واملغاربة مت�صخون اإىل هذه الدرجة؟ بحيث 

يرتكز الإ�صهار يف قنواتنا على مواد التنظيف بكرثة.

رحم اهلل زمن اإدري�س الب�صري ملا كان وزيرا لالإعالم، وكان 

يوقف هذه املهازل مبكاملة هاتفية ترتع�س لها فرائ�س كل من 

يف الدار، حتى حيينا و�صفنا قنواتنا يف الدرك الأ�صفل، مع اأنه 

بف�صل 30 درهما التي تقتطع من جيوب امل�صاهد �صهريا كدعم، 

كان من الأجدر اأن نكون يف م�صاف القنوات العاملية والقارية 

دون منازع.

واحلمد هلل حبانا بال�صحون املقعرة »بارابول«، هذه الأخرية 

جعلتنا يف غنى عن م�صاهدة هذه الكوارث داخل قنواتنا.

ع�صر  و�صايروا  بقنواتنا،  املهازل  هذه  اأوقفوا  ف�صلكم  فمن 

والتقدم  التكنولوجيا  ع�صر  والع�صرين،  الواحد  القرن 

والزدهار، حتى واإن كان القطار قد فاتكم.
مصطفى بصير )فاس(

الرباح

الزاكي
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قراء »الأ�شبوع« يدعون بال�شفاء 
ملدرينا م�صطفى العلوي

ملديرنا  �أجريت  �لتي  �جلر�حية  �لعملية  بعد 

و�ضمن  �لعلوي،  م�ضطفى  موالي  �لقدير 

�أر�ضلت  �لتي  و�لربقيات  �لر�ضائل  من  �الآالف 

يتقدم  �ل�ضحية،  حالته  على  لالطمئنان  له 

م�ضطفى ق�ضنيني �لكاتب �ملحلي للنقابة �لوطنية 

وحممد  وجدة(،  )فرع  �ملغربية  لل�ضحافة 

�لقدير  لالأ�ضتاذ  �خلال�ضة  مبتمنياتهما  �ضعدوين 

موالي م�ضطفى �لعلوي، ر�جني من �هلل �أن يلهمه 

يكمل  حتى  ذخر�  يبقيه  و�أن  و�لعافية،  �ل�ضحة 

�ل�ضائعة« ب�ضفة  �لنبيلة عرب »�حلقيقة  ر�ضالته 

�ل�ضحفي«  »�الأ�ضبوع  جريــــــدة  وعرب  خاـ�ضة، 

�لغر�ء ب�ضفة عامة، و�أن يحفظه من كل مكروه، 

�آمني يا رب �لعاملني.

من وجدة: مصطفى قشنيني ومـحمـد سعــدوني 

م�ضطفى  موالي  �لكبري  �أ�ضتاذنا  �إىل  متمنياتي 

�لعمر،  وطول  �لعاجل  بال�ضــــــــفاء  �لعلوي 

و�الحرت�م  �لتقدير  ملوؤها  �إعالمــــــــــية  وحتية 

�ل�ضحفي”. “�الأ�ضبوع  جريدة  طاقــــــم   �إىل 

سعيد الهوداني )خريبكة(

تلقينا مبزيد من �الأمل نباأ �إ�ضابتكم بوعكة �ضحية، 

و�إننا كقر�ء ومتتبعي جريدتكم �لغر�ء »�الأ�ضبوع 

�ل�ضحفي«، نتمنى لكم �ل�ضحة و�لعافية، وو�ثقون 

من �أن �إر�دتكم �حلديدية �ضتتغلب على كل مكروه.

عبد العزيز الحليمي )طنجة(

و�لعمر  �لعاجل  �ل�ضفاء  �ل�ضحفيني  لقيدوم  �أمتنى 

�ملديد مع �لتهاين و�أطيب �ملتمنيات لنجاح �لعملية 

تعاىل  �هلل  من  ر�جيا  له،  �أجريت  �لتي  �جلر�حية 

باأعلى  يزودنا  حتى  �لقدير  �أ�ضتاذنا  لنا  يحفظ  �أن 

و�أح�ضن �ملقاالت وخا�ضة �حلقيقة �ل�ضائعة.

عبد السالم الفارسي )البيضاء(

جر�حية  لعملية  تتعر�ضو�  �أن  �هلل  �إر�دة  �ضاءت 

كللت و�حلمد هلل بالنجاح، وبدل �هلل �ملر�ض �ضفاء 

و�لع�ضر ي�ضر� و�حلزن �ضرور�.

وبهاته �ملنا�ضبة و�أ�ضالة عن نف�ضي وعن �الأ�ضرة، 

ونرجوه  �لغالية  �ضحتكم  با�ضرتجاع  �أهنئكم 

�ضبحانه �أن يحفظكم من كل مكروه ملو��ضلة جهادكم 

�الأكرب يف �الرتقاء بهذ� �لوطن ملا هو �أح�ضن.

مالكي علوي موالي الصادق )سال(

�لوطنية  �لر�بطة  عن  ونيابة  �خلا�ض  با�ضمي 

ملدير  �أتوجه  �لبي�ضاء  بالد�ر  �الأد�ر�ضة  لل�ضرفاء 

جريدة »�الأ�ضبوع« �ل�ضيد م�ضطفى �لعلوي باأحر 

�لتهاين على جناح �لعملية �جلر�حية �لتي �أجريت 

له، �آملني من �هلل تعاىل جلت قدرته �أن ميده بال�ضحة 

و�لعافية �آمني يا رب. 

موالي عبد اهلل رضوان )رئيس الرابطة الوطنية 
للشرفاء األدارسة بالدار البيضاء(

لقد كانت معجزة �الإ�ضر�ء و�ملعر�ج �آية ح�ضية باهرة، 

قدرته  بها  يظهر  �أن  �هلل  �أر�د  خالدة،  �إالهية  ومعجزة 

و�إر�دته، �أن يرى �لنا�ض منزلة ر�ضوله �الأمني، و�أن يعده 

ويهيئه ج�ضميا وروحيا لي�ضتطيع حتمل �أعباء �لر�ضالة 

و�لقيام بها، ولذلك كانت �حلكمة يف هذه �ملعجزة تثبيتا 

�لر�ضول،  لقلب  تثبيتا  وتذكري�،  له  وتكرميا  للر�ضول 

�هلل معه وموؤيده ونا�ضره  �أن  �ملادي  بالدليل  و�إ�ضعاره 

خا�ضة بعدما لقي من عناد �لكفار و��ضطهادهم، كما ظهر 

هذ� �لتكرمي يف هذه �حلفاوة �لتي قوبل بها  يف �الأر�ض 

ويف �ل�ضماء باإجماع �الأنبياء و�لر�ضل به يف بيت �ملقد�ض 

�ضيافة  يف  ونزله  �إماما،  بهم  و�ضالته  له  و��ضتقبالهم 

�ضيد  هو  و�ملدعو  �لعظيم،  �لرب  هو  فالد�عي  �لرحمن، 

�ملر�ضلني، و�خلدم هم �ملالئكة، و�لعربة هي �لرب�ق.

يف  ذلك  ويظهر  للم�ضلمني  تذكري�  �ملعجزة  كانت  كما 

�لربط بني �مل�ضجد �حلر�م مبد�إ �الإ�ضر�ء، وبني �مل�ضجد 

هذين  مكانة  �إىل  نظرهم  ليلفت  �ملعر�ج  مبد�إ  �الأق�ضى 

�حلرمني و�الهتمام بها وهو م�ضد�ق قوله �ضلى �هلل عليه 

و�ضلم  »ال ت�ضد �لرحال �إال �إىل ثالثة م�ضاجد، م�ضجدي 

هذ�، و�مل�ضجد �حلر�م، و�مل�ضجد �الأق�ضى«، لذلك بينت 

يف هذه �ملعجزة للر�ضول �الأمني ومن خالله الأمة �الإ�ضالم 

�ل�ضالة من  �ل�ضريعة عمليا ومتثل ذلك يف فر�ض  بينت 

ر�آها  �لتي  �لكربى  �مل�ضاهد  وكذلك  �ضمو�ت،  �ضبع  فوق 

�لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم يف معر�جه، وكان ذلك كله 

�إيذ�نا من �هلل للم�ضلمني باأنهم �ضيمكنون من عبادة ربهم 

و�أد�ء فري�ضتهم حيث يكون �لقر�ر و�الأمن بعد �لهجرة 

جاءت  ولذلك  و�لظلم  �الإيذ�ء  عهد  وينتهي  و�خلوف، 

�إثرها قيام  �أثر �الإ�ضر�ء و�ملعر�ج ثم على  �لهجرة على 

�ملدينة �الإ�ضالمية و�لدولة �ملحمدية �خلالدة.

�جلهاد  م�ضهد  �أوال  ر�آها  �لتي  �مل�ضاهد  هذه  من  وكان 

و�فتتاحا  بدء�  كان  �لذي  �هلل  �ضبيل  يف  و�ملجاهدين 

ل�ضل�ضلة �مل�ضاهد �لتي ر�آها.

يزرعون  قوم  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  ر�أى  فقد 

في�ضاأل  كان  كما  عاد  ح�ضدو�  وكما  يوم  يف  ويح�ضدون 

�هلل  �ضبيل  يف  �ملجاهدون  هوؤالء  فقال   هذ�؟  ما  جربيل 

ت�ضاعف لهم �حل�ضنة �إىل �ضبعمائة �ضعف »وما �أنفقتهم 

من �ضيء فهو يخلفه وهو خري �لر�زقني«.

ثم �أتى على قوم ت�ضدخ روؤو�ضهم بال�ضخر وكلما �ضدخت 

فقال   هذ�؟  ما  جربيل  في�ضاأل  قبل،  من  كانت  كما  عادت 

هوؤالء �لذين ال يوؤدون �لزكاة.

ثم �أتى بعد ذلك على رجل جمع حزمة ال ي�ضتطيع حملها 

هذ�  فقال   جربيل؟  يا  هذ�  ما  في�ضاأل  عليها  يزيد  و�إمنا 

�أد�ءها  ي�ضتطيع  ال  �أمانات  لديه  تكون  �أمتك  من  رجل 

ويريد حملها.

متحطمني  في�ضقطون  تثقلهم  بطونها  �أقو�ما  ويرى 

�لربا، وقوما  ياأكلون  �لذين  في�ضاأل عنهم جربيل هوؤالء 

�آخر يطعمون �لنار فتحرق �ضدورهم و�أمعاوؤهم في�ضاأل 

عنهم فيقول جربيل  هوؤالء �لغمازون �للمازون.

من  كثري�  يرى  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  وماز�ل 

�آياتنا«. وهو  �مل�ضاهد ت�ضديقا لقوله تعاىل  »لرنيه من 

ي�ضعد يف �ل�ضماو�ت �إىل �أن دخل �ل�ضماء �ل�ضابعة، فوجد 

�لبيت �ملعمور، ووجد رجال �أ�ضند ظهره �إليه ف�ضاأل عنه 

عليه  ورد  عليه  ف�ضلم  �إبر�هيم  �أبوك  هذ�  فقال   جربيل 

�خلليل عليه �ل�ضالم، ثم مثلت �جلنة �أمام �لر�ضول فر�أى 

نعيمها، ثم ر�أى �لنار ور�أى جحيمها ثم رجع بعد ذلك 

�لقهار  �لو�حد  هلل  �لر�ضول  و�ضجد  �ملنتهى  �ضدرة  �إىل 

�لعر�ض  فوق  من  �الأعلى  �لند�ء  فتلقى  و�ضكر�  حمد� 

وبركاته  �هلل  ورحمة  �لنبي  �أيها  عليك  �ل�ضالم  �لعظيم 

فقال �لر�ضول  �ل�ضالم علينا وعلى عباد �هلل �ل�ضاحلني، 

�الأنبياء  فودع  �ملقد�ضة  �ل�ضخرة  �إىل  �لنبي  عاد  ثم 

�إىل  وعاد  �حلر�م،  �لبيت  �إىل  �لرب�ق  وركب  و�ملر�ضلني 

فر��ضه يف بيت �أم هاين، وباهلل �لتوفيق.   

الخطوات القادمة

● د. يوسف الكتاني

الإ�صراء واملعراج بينت 

ال�صريعة عمليا عن طريق 

امل�صاهد والآيات

مل ي�ضبق الأي رئي�ض حكومة مغربي �أن تعر�ض 

للهجوم �لذي تعر�ض له �لرئي�ض �حلايل عبد �الإله 

لي�ض لكرثة  �لهجوم  بن كري�ن، وباملنا�ضبة هذ� 

عندما  �لدنيا  بالد  كل  ففي  لقلتها،  �أو  �إجناز�ته 

ت�ضعد �أية حكومة تت�ضدى لها �ملعار�ضة، وهذ� 

هو دورها �لطبيعي، و�إذ� مل تنجز هذه �حلكومة 

وعودها �أو معظم وعودها لل�ضعب فمن �لطبيعي 

�أن يعاقبها هذ� �الأخري، و�لعقاب هو �لت�ضويت 

للمعار�ضة، لذلك جتدها م�ضتعدة لذلك وتكون قد 

جتاوزت جميع �لعرث�ت، و�مل�ضاكل، و�لنو�ق�ض 

�لتي كانت تعرتيها لتم�ضك بزمام �حلكم لتربهن 

معار�ضة  متار�ض  كانت  و�أنها  جاهزيتها،  عن 

بناءة.

لكن.. يف �ملغرب �ختلط �الأمر و�أ�ضبحنا ال نفرق 

بني �ملعار�ضة الأنها كثرية وال تتمثل يف �الأحز�ب 

معار�ضة  جتد  وجهك  تويل  �أينما  بل  فقط، 

تعار�ض، ولالأ�ضف كلها تعار�ض �ضيئا و�حد� �أو 

�إال  ت�ضمع  فال  كري�ن،  بن  و�حد�،  �ضخ�ضا  لنقل 

بن كري�ن فعل، رئي�ض �حلكومة هو �ل�ضبب، بل 

�ملعار�ضة تبنتها جهات غري حزبية حتت م�ضمى 

بغطاء  �لتدثر  من  �أ�ضهل  ولي�ض  و�ملهنية،  �لنقد 

�لقبيل  هذ�  من  م�ضطلحات  جر�  وهلم  �ملهنية 

به،  تقوم  ما  كل  وت�ضفيه  معينة  جهة  ملهاجمة 

فاإذ� قامت بتفعيل قانون جممد ن�ضب للحكومات 

�الأدوية  بع�ض  ثمن  من  خف�ضت  و�إن  �ل�ضابقة، 

�حلد  من  رفعت  و�إن  ناق�ضة،  خطوة  �عتربت 

كافية،  غري  خطوة  ذلك  �عترب  لالأجور  �الأدنى 

�تهمت  �ملقا�ضة  �ضندوق  من  �قرتبت  عندما 

ملحاربة  �جتهت  �نتخابية،  حملة  متار�ض  باأنها 

�ضنت عليها حملة  �ملقالع و�ملاأذونيات  �لريع يف 

�ضعو�ء، �ضافر رئي�ضها حل�ضور جنازة طالب قتل 

�الإعالمية،  �آلتها  �ملعار�ضة  حركت  �جلامعة  يف 

على  �لكامري�  �أمام  وحيد  برنامج  مقدم  وجل�ض 

ويزبد  ويرغد  يخطب  �مل�ضري  �الإعالم  غر�ر 

ويطالب بن كري�ن بتو�ضيح من �أدى ثمن �لطائرة 

طالب  جنازة  حل�ضور  ��ضتقلها  �لتي  �خلا�ضة 

و�ضيلة  �إىل  �ل�ضفر  مو�ضوع  تغري  حيث  مغربي، 

�ل�ضفر، وعو�ض �أن نطرح �ل�ضوؤ�ل جميعا، كيف 

ميكن �أن نقف يف وجه �الإرهاب بجميع �أ�ضكاله؟ 

طائرة  م�ضاريف  دفع  من  هو  �ل�ضوؤ�ل  �أ�ضبح 

رئي�ض �حلكومة.

�أنا ال �أحابي حزب �لعد�لة و�لتنمية، فورقته هو 

�الآخر �آخذة يف �الحرت�ق، وال �أقول باأنه هو �أمل 

�ملغاربة وال �أهاجم حزبا معينا، بل �أريد �أن �أبلغ 

ر�ضالة مفادها �أن �ملغرب يف حاجة الأحز�ب قوية، 

ال يهم �أن تكون يف �حلكومة �أو �ملعار�ضة، �ملهم 

متار�ض  و�أن  م�ضد�قية،  وذ�ت  قوية  تكون  �أن 

مغربا  نريد  بنذ�لة.  ولي�ض  باأخالق  �ل�ضيا�ضة 

ال  �آخر،  على  حزب  ي�ضتقوي  باأن  نريد  ال  قويا، 

بدون  حكومة  نريد  ال  بئي�ضة،  �ضعبوية  نريد 

تقدر  وال  �ل�ضعيف  على  تقدر  حكومة  برنامج، 

على �لقوي، حكومة ت�ضتطيع �أن ت�ضل يدها �إىل 

خز�ئن  �إىل  ت�ضل  �أن  ت�ضتطيع  وال  �لفقري  جيب 

�لغني، وال نريد معار�ضة مري�ضة �ضعيفة جل 

�أبطالها ممثلون من �لدرجة �لثانية ال يح�ضنون 

�الإقناع، �آن لبع�ضهم �أن يذهب لريتاح ويريح، ال 

�أمناء عامني ينزلون باملظلة من �ملجهول،  نريد 

�أحز�بهم  د�خل  بهم  يقبل  مل  �أ�ضخا�ضا  نريد  ال 

فكيف يقبل بهم �ل�ضعب، نريد �ضيا�ضيني �ضرفاء 

يبيعون  ال  �ضحفيون  فيه  نزيها  �إعالما  ونريد 

�أن ندخل متاهة  �أقالمهم وال �ضمائرهم، ال نريد 

نريد  �جلريدة؟  تلك  �أو  �لقناة  تلك  لك  �أين  من 

حتيز،  دون  هو  كما  �خلرب  ينقل  حمايد�  �إعالما 

جر�ئد  نريد  ال  بقر�ءتها،  ن�ضتمتع  جر�ئد  نريد 

جر�ئد  نريد  ال  كري�ن،  بن  هو  �لرئي�ضي  بطلها 

يظن �أ�ضحابها باأنهم هم �لذين ميلكون �حلقيقة 

وغريهم �أغبياء، ال نريد تخوين بع�ضنا �لبع�ض، 

للمز�يد�ت  برملانا  نريد  ال  �لفنت،  مغرب  نريد  ال 

�لفارغة، نريد مغربا جميال فعال، م�ضتقر� مطمئنا 

�آمنا، نريد مغربا ي�ضع �جلميع.. نريد معار�ضة 

�ضخ�ض  ومعار�ضة  �ل�ضر�خ  من  وكفانا  بناءة 

بن كري�ن وحزبه، فاالنتخابات �ملقبلة رمبا لن 

حتمله �إىل رئا�ضة �حلكومة و�أنا �أكتبها للتاريخ، 

فمن �ضتعار�ضون �آنذ�ك؟ وهل �ضتعار�ضون �أ�ضال 

�أيها �ملعار�ضون؟.

يونس كحال

من  �لنقل  قطاع  يعترب 

مل  �لتي  �ملهمة  �لقطاعات 

تتمكن �أي حكومة من �إيجاد 

�إر�دة  �إىل  يحتاج  �لقطاع  هذ�  الأن  �لريع،  �قت�ضاد  مع  و�لقطع  لها  حل 

حاجة  �لكاملة..  م�ضوؤوليته  يتحمل  حكومة  رئي�ض  من  قوية  �ضيا�ضية 

عقود  فمنذ  يوم.  عن  يوما  تزد�د  �لب�ضائع  �ضحن  و�إىل  �لنقل  �إىل  �ملو�طن 

�أو غري مبا�ضرة،  �لوز�ر�ت بطريقة مبا�ضرة  �أم  فيه  �لقطاع تتحكم  وهذ� 

ال  �أ�ضماء  هناك  �إذ  عنه،  ر��ضية  تكون  ملن  �متياز�ت  �لدولة  متنح  بحيث 

عالقة لها بقطاع �لنقل ولها �أكرث من »كرمية« تكرمت بها �ل�ضلطة بو�ضعها 

يف ��ضمه.. من �لعار �أن جند �أ�ضخا�ضا لهم م�ضاريع و�أر�ضدة بنكية مهمة 

يحظون بهاته »�لكرمية«، �إن �أ�ضحاب هاته �لكرميات ميار�ضون �البتز�ز 

مل�ضتغليها. 

مبلغ  �أ�ضبح  لـــــــقد 

�إىل  »�حلالوة« يــــــ�ضل 

�ملاليني، �ضحـــيح �أن هناك عائالت و�أر�مل ومعاقني مورد عي�ضهم هو هاته 

»�لكرمية«، ولكن مع �الأ�ضف هذ� غري مقبول، هناك و�ضائل �أخرى مل�ضاعدة 

حترير  من  البد  �إليها.  مايل  مبلغ  حتويل  خالل  من  �ملحتاجة  �الأ�ضر  هاته 

�لريع،  �قت�ضاد  للقطع مع  �ل�ضجاعة  �الأول  للوزير  �لقطاع و�أن تكون  هذ� 

كلنا مغاربة ال ميكن �أن نقبل �ضيا�ضة »�جري يا تاع�ض من �ضعد �لناع�ض«، 

البد �أن تعطى هاته �لرخ�ضة للحرفيني �لعاملني يف هذ� �لقطاع منذ عقود. 

كفى من �قت�ضاد �لريع، كلنا مغاربة يجب �أن نكون �ضو��ضية يف �حلقوق 

محمد برزوقو�لوجبات. 

مــــن �صتعار�صـــون عنــدما يذهــب بـــن كيـــران؟

»اجري يا تاع�س من �صعد الناع�س «

بن كيران
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 ال�سابع ع�سر  رم�سان

درو�س وعرب
● بقلم: 

مصطفى الطريبق

�أبي جهل   �آذو� �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم بعد  ومن �لذين 

كرب�ء  لها  ودعا  وليمة  مرة  �سنع  فقد  معيط،  �أبي  بن  عقبة 

قري�ش وفيهم ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، فقال له �سلى 

�آكل طعامك حتى توؤمن باهلل، فت�سهد، فبلغ  �هلل عليه و�سلم ال 

لقيت  �إن  حر�م  وجهك  من  وجهي  له  فقال  خلف،  بن  �أبي  ذلك 

حممد� فلم تطاأ عنقه وتبزق يف وجهه وتلطم عينه، ففعل لعنه 

�لظامل على  يع�ش  تعاىل  »ويوم  �هلل  قول  فيه  فنزل  ذلك،  �هلل 

يديه يقول يا ليتني �تخذت مع �لر�سول �سبيال، يا ويلتي ليتني 

مل �تخذ فالنا خليال، لقد �أظلني عن �لذكر بعد �إذ جاءين وكان 

�ل�سيطان لالإن�سان خذوال«. ومن بينهم �أي�سا  �لعا�ش بن و�ئل 

و�لد عمرو بن �لعا�ش، ثم �الأ�سود بن عبد يغوت �لزهري من 

بني �أخو�ل �لر�سول  �سلى �هلل عليه و�سلم، و�الأ�سود بن عبد 

�أبي  �ملطلب �الأ�سدي �بن عم خديجة، و�لوليد بن �ملغرية عم 

�ساحر  �أنه  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  عن  قال  �لذي  جهل 

يفرق بني �لرجل و�أهله وولده ومو�ليه، ثم �لندر بن �حلارث، 

وكل هوؤالء �لذين �آذو� �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم �نتقم �هلل 

منهم، فمنهم من قتل كاأبي جهل و�لن�سر بن �حلارث وعقبة  بن 

بها  ماتو�  خطرية  باأمر��ش  �هلل  �بتاله  من  ومنهم  معيط،  �أبي 

كاأبي لهب و�لعا�ش بن و�ئل و�لوليد بن �ملغرية، ومل يقت�سر 

و�إمنا  فقط،  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  على  هوؤالء  �إيذ�ء 

�إيذ�وؤهم  وكان  �الإ�سالمي،  �لدين  و�عتنق  �أ�سلم  من  كل  �سمل 

للم�سلمني يت�سم بالظلم �لفظيع، و�لتعذيب و�لقهر و�لتجويع، 

بن رباح،  �إ�سالمهم كبالل  �أعلنو�  بذلك عدد كبري ممن  فاأوذي 

فا�سرت�ه  �لقر�سي،  �لذي كان مملوكا الأمية بن خلف �جلمحي 

�أبو بكر �ل�سديق منه و�أعتقه، فاأنزل �هلل تعاىل قوله  )فاأنذرتكم 

نار� تلظى ال ي�سالها �إال �الأ�سقى �لذي كذب وتوىل و�سيجنبها 

�الأتقى �لذي يوؤتي ماله يتزكى، وما الأحد عنده من نعمة جتزى 

�إال �بتغاء وجه ربه �الأعلى ول�سوف ير�سى(.

�أم  جماعة  قري�ش  كفار  طرف  من  عذبو�  �لذين  �مل�سلمني  ومن 

زفرية،  ت�سمى  و�مر�أة  فكيهة،  و�أبو  فهرية،  بن  وعامر  بالل، 

وعمار بن �أبي يا�سر و�أخوه، و�أبوه، و�أمه، وخباب بن �لقرت، 

وكان م�سركو قري�ش يعتقدون �أنهم �سينالون نفعا و�سيوقفون 

�الإ�سالم  على  �لنا�ش  �إقبال  من  ويحدون  �الإ�سالمية  �لدعوة 

و�إتباع �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم، ولكن �لذي ح�سل كان 

عك�ش ما �أر�دو�.

عم  حمزة  منهم  و�سادتهم،  �لعرب  �أخيار  هذ�  بعد  �أ�سلم  فقد 

�أبي  باإيذ�ء  �سمع  �إن  ما  �لذي  و�سلم،  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول 

و�سبه  �إليه  توجه  حتى  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  للر�سول  جهل 

ر�أ�سه  �سج  ثم  دينه،  على  و�أنا  حممد  ت�سب  كيف  له   وقال 

بالقو�ش �لذي كان معه، فقد كان �إيذ�ء قري�ش للم�سلمني �سببا 

يفكرون  �مل�سركني  �الإ�سالمي، مما جعل  �لدين  �الإقبال على  يف 

�هلل عليه و�سلم وعر�ش كل �سيء  �لر�سول  �سلى  يف حماورة 

عن  �لتخلي  �أجل  من  له  �سيء  كل  حتقيق  منه  وطلبو�  عليه، 

�لدعوة، ولكنهم مل يح�سلو� على �سيء فز�د �الإ�سالم �نت�سار� 

وقوة  باإ�سالم عمر بن �خلطاب، وبعد ذلك مل يجد �مل�سركون 

�إال و�سيلة و�حدة وهي مقاطعة �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم، 

ومنعو�  بالكعبة،  وعلقوها  �سحيفة  بذلك  وكتبو�  و�أ�سحابه، 

و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  فاأمر  �سيء،  كل  من  �مل�سلمني 

نق�ست  �ل�سحيفة  هذه  ولكن  �حلب�سة،  �إىل  بالهجرة  �أ�سحابه 

و�سقت فوجدو� �الأر�ش قد �أكلتها فلم يبق فيها �إال ما فيه ��سم 

�هلل، وكان �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم قد �أخرب عمه �أبا طالب 

�أن تفتح هذه �ل�سحيفة، ومع ذلك بالغ كفار قري�ش  بذلك قبل 

يف �الإذ�ية، فتوجه �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم �إىل �لطائف، 

�لقبائل وعومل معاملة  ولكنه مل يجد هناك خري� من روؤ�ساء 

�سيئة، فتاأمل �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم و�نتهى �إىل �سجرة 

ودعا �هلل قائال 

على  وهو�ين  حيلتي،  وقلة  قوتي،  �سعف  �أ�سكو  �إليك  �للهم   «

�لنا�ش، يا �أرحم �لر�حمني، �أنت رب �مل�ست�سعفني، و�أنت ربي، 

�إىل من تكلني �إىل بعيد يتجهمني؟ �أم �إىل عدو ملكته �أمري؟ �إن 

�أو�سع يل،  �أبايل، ولكن عافيتك هي  مل يكن بك علي  غ�سب فال 

�أعوذ بنور وجهك �لذي �أ�سرقت له �لظلمات، و�سلح عليه �أمر 

�لدنيا و�الآخرة من �أن تنزل بي غ�سبك، �أو يحل علي �سخطك، 

لك �لعتبى حتى تر�سى، وال حول وال قوة �إال بك«..  

يتبع 

الحلقة  الثالثة

مرت �سنون على �عتماد قانون منع �لتدخني 

يف �الأماكن �لعامة، لكن تطبيقه مل يتجاوز 

موقع �الأمانة �لعام للحكومة، وظل حبي�ش 

و�ملتعاقبني.  �مل�سوؤولني  مكاتب  رفوف 

مع  مغاربة  فيها  عانى  �أعو�م،  ومرت 

�لتدخني �ل�سلبي يف �لف�ساء�ت و�مل�ساحات 

�خل�سر�ء، وحتى مقر�ت �لعمل، فرد ي�سل 

كبرية  كميات  ��ستهالك  عرب  »�لن�سوة« 

»�لن�سوة«  ي�ساركه  و�آخر  �لنيكوتني،  من 

ومرت  دخانه.  ��ستهالك  عرب  ق�سر� 

�الأعو�م، وحمالت �لتوعية، و�لتح�سي�ش ال 

تتوقف، ول�سنا �الأو�ئل يف هذ� �لباب، لكننا 

�سريورة  هي  �لتوعية،  عملية  باأن  نوؤمن 

وذلك  موقعه  من  يجتهد  وكل  باالأ�سا�ش، 

تدخني. بدون  جمتمع  و�حد..   لهدف 

لكن  عاملية،  جمموعات  تقاومه  حلم 

باأن  �آمنا  �خلري«  »مبادرة  جنود  نحن 

�ملعركة  و�أن  �لب�سطاء،  ي�سنعه  �لتغيري 

قادمة،  لقرون  �ست�ستمر  »�لتدخني«  مع 

�أعلنا  ونحن  �جلميع،  معركة  الأنها 

فيها. �نخر�طنا  و�أمانة  �سدق   بكل 

�لتدخني،  على  حرب  يف  �نخر�طنا 

�أردنا،  كبري،  جمتمعي  م�سروع  يف  ياأتي 

نكون  �أن  �خلري«  »مبادرة  جنود  نحن 

طمعا  لي�ش  لب�سمتهم،  �لو��سعني  من 

و�ل�سورة،  �ل�سوت  من  ن�سيب  يف 

تدخني. بدون  مبجتمع  �إميانا   لكن 

يخلد �لعامل كل عام هذ� �حلدث، كل قطر 

ح�سب �سياقه، ومل نرد يف »مبادرة �خلري« 

�أن مير �حلدث دون �أن نكون من �ل�سباقني 

�لذي  �ملحيط  يف  �الأقل  على  ال�ستح�ساره 

تعي�ش  �لتي  �لبيئة  ويف  فيه  ن�ستغل 

�حلدث،  موعد  �قرت�ب  ومبجرد  فينا. 

�سرخة  الإطالق  مبادرة  عن  �أعلنا  حتى 

�أجل  من  �لعا�سمة  مقاهي  يف  وردية، 

�ملدخنني. دخان  من  �ملدينة  هو�ء   �إنقاذ 

�لفكرة ب�سيطة، لكن ر�سالتها �سامية، نعتزم 

نحن جند »مبادرة �خلري« ق�سد جمموعة 

الإقناع  �القت�سادية،  �لعا�سمة  مقاهي  من 

عرب  �لتدخني،  عن  باالإقالع  �ملدخنني 

حتت  �لورود  وتوزيع  مبا�سر،  تو��سل 

 �سعار: »خذ يا�سمني و�أقلع عن �لتدخني«.

عرب  �ملبادرة  ت�سل  �أن  يف  �أمل  وكلنا 

النطالق  بد�ية  تكون  و�أن  �الأ�سهاد، 

مبادر�ت مثيلة، عرب دعم �الإعالم �لذي هو 

�حلرب  يف  �لرئي�سيني  �ل�سركاء  �أهم  �أحد 

على �لتدخني.

دريوش خالد

»خذ اليا�سمني واأقلع عن التدخني« 

�لتاأ�سي�سي  �ملوؤمتر  يف  ل�سكر  �إدري�ش  حتدث 

بحرقة  يبدو  مبا  باليو�سفية  حلزبه  �الإقليمي 

�لتهمي�ش  �سيا�سة  عن  �أكرب  وح�سرة  كبرية 

تنهجها  �لتي  و»حلكرة«  و�الإق�ساء 

�سماها »مدينة  ما  جتاه  �حلكومة 

�لرت�ب« يف �إ�سارة �إىل مدينة �ليو�سفية 

�لتنمية  حلبة  خارج  �ملرمية 

وم�سمارها، وبلهجة �نفعالية تاأثرية 

تعهد  �ملدينة  �أبناء  حتى  �فتقدها 

�حلكومة  بجلد  �الحتادي  �لزعيم 

عليها  �لتهمي�ش  هذ�  لعنة  و�سب 

وق�ش م�سجعها بتوبيخها على جرمها 

و�حلمريات«،  »�حلمريني  حق  يف 

و�سلق وزر�ءها باالأ�سئلة �حلارقة يف قبة 

�لربملان.

مغربي  �سيا�سي  يتحدث  �أن  جميل  الأمر  �إنه 

بارز بهذه �حلرقة عن يتيمة �ملد�ئن، و�أن جتد 

�ليتيمة �أخري� من يد�فع عنها وينافح ب�سالبة 

وتركوها  غريهم  قبل  �الأبناء  هجرها  بعدما 

ن�سيا من�سيا، مع �لتنويه �إىل �أن �الإق�ساء �لذي 

يتحدث عنه �إدري�ش ل�سكر طاعن يف �ل�سن قد بلغ 

�ململكة  حكومات  عليه  �سهدت  عتيا،  �لكرب  من 

وب�سمت  �ال�ستقالل،  منذ  �ملتعاقبة  �ل�سعيدة 

�إذن،  فهو  �خلا�ش،  بخامتها  حكومة  كل  عليه 

من باب �الإن�ساف، لي�ش ماركة م�سجلة يف ��سم 

وهذه  لها،  �سرعيا  �بنا  ولي�ش  �حلكومة،  هذه 

فقط �إ�سارة ال نريد �لدخول يف تفا�سيلها حتى 

ال ن�ستغرق فنغرق يف متاهات �حلفر يف متاهات 

تاريخ �ملدينة وذ�كرتها �ملن�سية، مبا يلهينا عن 

من  نتغيى  �لذي  �لرئي�سي  �ملو�سوع  معاجلة 

ل�سكر  �سر �إفر�د  على  كثب  عن  �لوقوف  خالله 

ت�سويباته �لنارية من م�سد�ش كلماته �لر�سا�ش 

على ج�سد �حلكومة �لوطنية، وجتاهله جلرم 

جمل�سها  يف  ممثلة  للمدينة  �ملحلية  �حلكومة 

ماثال  �الحتادي  رئي�سه  كان  �لذي  �حل�سري 

�أمامه يف من�سة �ملوؤمتر.

هو  باإحلاح  هنا  نف�سه  يطرح  �لذي  و�ل�سوؤ�ل 

ملاذ� �نتقد �سيادته باأريحية  تدبري �لدولة مللف 

�لتنمية باملدينة، وهو حمق يف ذلك، ومل ينب�ش 

به  تقوم  فا�سل  تدبري  �أروع  عن  �سفة  ببنت 

رئا�سة �ملجل�ش �حل�سري ل�ساأنها؟ ملاذ� �سكت 

ل�سكر عن �إغر�ق �لرئا�سة �الحتادية، �إن �سح 

�لتعبري، �ملدينة يف م�ستنقع �لفو�سى و�الإهمال 

و�سوء �لتدبري، وعن مر�كمتها لالأزبال �ملادية 

و�ملعنوية؟

دقيقة  �لزعيم �الحتادي مبعطيات  لقد حتدث 

عن �الإقليم وعا�سمته، وفرمل ل�سانه عند طابو 

�أولهما:  �حتمالني،  �أمام  هنا  ونحن  �ملجل�ش، 

�أو  عليه،  دل�سو�  باملعلومات  �أمدوه  �لذين  �أن 

�ملجل�ش  �سورة  عنه  حجبو�  تقدير  �أقل  على 

لعدة  جد�  م�ستبعد  وهذ�  �ملقززة،  �حل�سري 

�عتبار�ت  منها �أن �ل�سم�ش ال حتجب بالغربال، 

�لذكاء  من  ميلكون  �مل�سورة  �أ�سحاب  و�أن 

جمرد  �أن  يعرفون  يجعلهم  ما  و�حل�سافة 

كتابة ��سم �ملجل�ش �حل�سري يف حمرك �لبحث 

»غوغل« كافية لفتح ردم ياجوجه وماجوجه، 

�سورة  �أحلك  يف  �ملت�سخ  غ�سيله  و�إخر�ج 

ميكن  ال  �مل�ست�سارين  �أن  ومنها  و�أقتمها، 

�العتبارية  زعيمهم  مبكانة  يجازفو�  �أن 

عليه،  يح�سد  ال  موقف  يف  وي�سعوه 

�لعظيم  �ملجل�ش  بفار�ش  يهلل  وهو 

و�إجناز�ته �لتاريخية، مبا �سيجعل 

�حلا�سرين،  �سخرية  حمط  منه 

لالأثر  يقبلوه  �أن  ميكن  ال  �أمر  وهو 

�ل�سيء �لذي �سيخلفه عليهم وعلى 

كيانهم �ل�سيا�سي.

�الأرجح  وهو  �لثاين،  �الحتمال  �أما 

�أحيط  ل�سكر  �أن  ح�سب ت�سورنا، فهو 

يقوده  �لذي  �ملجل�ش  نقائ�ش  بكل  علما 

�ملدينة من فر�ش  �لذي حرم  فتى �الحتاد 

وح�سافته  حنكته  ولكن  حقيقية،  تنمية 

لي�سرف  بعيد�،  يحلق  جعلتاه  �ل�سيا�سية 

�حلكومة  بو�قع  �ملجل�ش  و�قع  عن  �الأنظار 

و�إجر�مها يف حق �ملدينة، لكن هذ� ال ينفي �أنه 

قدم �إ�سار�ت يفهم منها عدم �لر�سا و�لتربم من 

رفيقه �الحتادي، فاللجوء �إىل �ل�سمت و�إطباق 

�لفم عن دور ما لهذ� �لرئي�ش يف حتقيق �لتنمية 

للمدينة، مع �لعلم �أن عمره على عر�سها يفوق 

عمر �حلكومة يف �سدة �حلكم، �إ�سارة قوية ملن 

�أن يح�سر زعيم حزب  يهمهم �الأمر، فال يعقل 

�سيا�سي �إىل مدينة ير�أ�سها �أحد �أع�ساء �حلزب، 

�الأمد�ح  له  ليكيل  �لفر�سة  ي�ستغل  �أن  دون 

ويرفع من قيمة �أ�سهمه �أمام ناخبيه، ومل يكتف 

ل�سكر بال�سمت، بل حتدث مبا ي�سبه �العتذ�ر 

�ل�سمني عن مهزلة رئا�سة �ملجل�ش حني غر�ش 

ب�سره يف �حلا�سرين د�عيا �أن�ساره �إىل �ختيار 

�ل�سباب لقيادة �ملرحلة �لقادمة، كما لو �أر�د �أن 

يقول �إن �أبانا �سيخ كبري، و�إننا ب�سدد �لتكفري 

كلح  تغطي  �سابة  وجوه  باختيار  �أخطائه  عن 

هذه �ملرحلة �لتي ر�سمتها �أياد مرجتفة.

نور الدين الطويليع 

ملاذا اأغمــ�س اإدريــ�س ل�ســكر عينــا وفتح اأخـــرى

 يف موؤمتـــر حزبــه الإقليمـــي باليو�سفــــية؟

لشكر



المنوعات

بع�ض  املرء  يجد  التجارب  وترتاكم  الأحداث  تتزاحم  عندما 

مع  يل  وقعت  التي  تلك  مثل  م�ضحكة  واأخرى  م�ؤملة،  امل�اقف 

ال�ضهري يف حي  اله�ائية، وكرائها  الدراجات  اإ�ضالح  اأمني مهنة 

على  متعذرا  ال�ضغل  اأ�ضبح  عندما  وذلك  اإدار،  بابن  الق�ضبة 

غالبية ال�طنيني، فكان علينا التعاون لي�ضاعد املي�ض�ر املع�ضر. 

�ضلكت اأنا اأي�ضر الطرق، فاأجرت دكانا من ال�ضرفاء العل�ييــن 

»بدفة واربع« قريبا من مكتبة ال�ضعب ل�ضاحبيها ال�ضيد املهدي 

العا�ضمي، وال�ضيد اأحمد بلحاج، وا�ضرتيت مع �ضركائي ومنهم 

اأخي عبد اهلل بع�س الدراجات وما حتتاجه ور�ضة »ال�ضيكلي�س« 

فر�ضة اجل�ار  مغتنما  فتحته  املحل  بعد جتهيز  ثم  اأدوات،  من 

مع مكتبة ال�ضعب الأتردد عليها من اأجل االطالع على ال�ضحف، 

�ضعبية  وجريدة  العام«،  و»الراأي  »العلم«  جريدتي  وخا�ضة 

املغربية  بالعامية  ال�ضفياين  ال�ضالم  عبد  �ضاحبها  اأ�ضدرها 

اأ�ضبح  الرباط.  يف  ت�ضدر  كانت  »املطرقة«  وعن�انها  الدارجة 

العديد من االأ�ضدقاء يق�م�ن بزيارتي وي�ضارك�نني يف مطالعة 

ال�ضحف املت�فرة.. وذات �ضباح مبجرد ما فتحت الدكان، وقف 

نظراته،  ِب�َضر  يفزع  اجلثة،  �ضخم  بدراجته،  �ضخ�س  بابي  على 

متعجرف بق�ضمات وجهه، فخاطبني قائال:

ه�:  ا�ضك�ن م�ل احلان�ت؟..

اأجبت: اأنا.. 

قال: ومنني جيتي لهاذ ال�ضنعة؟.. 

اأنا: تعلمتها من زمان..

ه�: و�ضك�ن معلمك؟..

اأنا: املعلم مبارك احلن�س اللي كان يف ب�ط�يل باب دكالة..

ه�: وفني الرخ�ضة با�س حليتي؟.. 

اأنا: اآ�ضمن رخ�ضة؟.. ومن عند من غادي ناخذ هاذ الرخ�ضة؟.. 

و�ضك�ن اأنت بعدا؟.. 

ه�: اإىل ما عرفتني�س دابا تعرفني مزيان ، اتبعني لدار البا�ضا ، 

ْق علي هاذ اخلربة اللي داير لينا بها هنا حلقة برغ�ث.. َطمَّ

ثم رفع رجله التي كان يحافظ بها على ت�ازنه، ومل يكلف نف�ضه 

حتى ال�ق�ف على قدميه وه� يتحدث معي من �ضدة ثقته بنف�ضه 

اأن  لتع�دهم  االأمر  بت�جيه  يكتف�ن  ه�ؤالء  مثل  وكان  وغروره، 

دار  اإىل  وراءهم  يلهث  املطل�ب  جتعل  »اتبعني«  كلمة  جمرد 

البا�ضا. غري اأنني مل اأكن من ذلك الن�ع، كما اأن جتاربي اأ�ضبحت 

ن�ضعر  النماذج، خا�ضة ونحن  اأمام هذه  حت�ضنني من كل جنب 

اأنهم يعي�ض�ن حلظاتهم االأخرية. كنت اأعرف هذا ال�ضخ�س الذي 

كان اأمينا لهذه املهنة. 

اأخرجت كل ما يف الدكان من دراجات واأدوات واأدخلت ذلك اإىل 

فندق اأمامي للبهائم معروف بفندق »ال�ضي�ضمي«، والتم�ضت من 

حار�س الفندق اأن يحتفظ باأمانتي عنده مقابل بع�س الرياالت، ثم 

اهتديت اإىل حيلة مازالت ت�ضحكني كلما تذكرتها، حيث اجتهت 

التي  »اأطل�س«  �ضينما  العهد،  احلديثة  لل�ضينما  مقابل  مكان  اإىل 

اأمد اهلل يف عمره، وكان  ال�ضي حممد بن اجلياليل  اأ�ضبح يديرها 

هذا املحل ل�ضاحبه ال�ضريف م�الي عبد الرحمن العل�ي، امل�قر 

عند البا�ضا، واملدع�م لك�نه من »ال�ضرفا« ذوي امل�اقف ال�ضلبية 

يف كل ما حدث من نفي للملك واإبعاد له، فكانت له اليد الط�ىل على 

كل ما يدر االأرباح من جتارة، فه� �ضاحب الرتاخي�س لت�زيع 

كان  كما  واالأطفال،  ال�ضباب  جتلب  مازالت  التي  البيارات  لعبة 

اأي�ضا ممثال ل�ضركة امل�ضروبات الغازية املت�فرة حينها.. دخلت 

عند م�الي عبد الرحمن وقلت له بعد ال�ضالم:

عند  من  واربع«  »دفة  يف  املحل  واحد  كريت  اأنا  ال�ضريف  اأنا: 

ال�ضرفاء داملا�ضني وبغيت نعمل فيه قه�ة..

ه�: ذوك حل�انت اجلداد اللي قدام الفندق؟.. 

اأنا: اإيه هما هذوك..

اأنا جيب غري كرو�ضة  اإي�ا مت�ضعني، وجاو يف مكان مهم..   ه�: 

دابا واجي تدي البيار وامل�ضروبات، بلحـق الثالجـة ما عندي�س، 

غادي ت�ضـ�ف مــع ا�ضحاب  ك�كا

ومل يطلب مني ك�ضمانة اإال اأن يرافقني اأحد اأع�انه ليتعرف على 

الدكان. مل مير على زيارة ذلك االأمني امل�ضتفز اأكرث من �ضاعتني 

اإىل  »�ضكلي�س«  من  وح�لته  الدكان،  مالمح  تغيري  اأمتمت  حتى 

مقهى، وا�ضتعملت زيرا من الطني بدل الثالجة، ورفعت قليال من 

�ض�ت الرادي�، وجل�ضت اأتفرج على اثنني من املخازنيا يذهب�ن 

ويع�دون بحثا عن ور�ضة »ال�ضيكلي�س«..
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نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

بقلم: أبو أزهار

باسم الجهاد
وحجة رفع العماد

تسلحوا بالعناد
واغتالوا العقل والرشاد

ونشروا األرق والسهاد
وباعوا الضمير بالمزاد

وهام كل في واد
وسيطر الفساد

على الخزائن والعتاد
فاحترق السماد
والنبات والجماد

وارتوى أديم البالد
بإكسير العباد

وتلون فضاؤه بالسواد
وساده الحداد

فيا له من جهاد
ويا لحرقة األكباد!!

اأين املطافئ؟

الكالم الموزون

♦ ا�صت�صفاك اهلل لطاعته، وحباك 
بعبادته، واختارك للفناء فيه، وخدمة 

عباده، ووجهك لح�صن الفعال، و�صالح 

الأعمال، واأر�صدك اإلى طريق الخير والحق، 

لتكون �صميعا مطيعا، متبعا م�صتقيما، 

فكن كما اأرادك مولك، وحقق اإرادته في 

دنياك وم�صعاك، تفز في الدارين وتنال 

الُح�صَنيين.

♦ اختارك واختار لك، ودبرك ودبر لك، 
فاتبع تدبير مولك، والتزم طاعته، ول 

تحد عن نوامي�صه ومقاديره، ول تتنكب 

عن �صراطه وطريقه، فخيرك في التزام 

الأوامر، والتنكب عن النواهي، فاإن العاقل 

اللبيب من التزام الطاعات، وناأى عن 

المنهيات.

د. يوسف الكتاني

يف مقابلة �ضحفية اأجرتها، م�ؤخرا، اعرتفت النجمة اأجنلينا ج�يل اأنها تعد 

مبفاجاأتها  األقت  ثم  كلي�باترا،  الفرع�نية  امللكة  عن  �ضخم  فني  لعمل  حاليا 

الكربى م��ضحة اأن هذا الفيلم قد يك�ن اآخر اأعمالها اأمام الكامريا.

وو�ضفت ج�يل �ضخ�ضية كلي�باترا باأنها �ضديدة التعقيد، واأنها تبذل ق�ضارى 

هذا  حتقيق  من  كثريا  اقرتبت  واأنها  املمكنة؛  التفا�ضيل  بكل  لالإملام  جهدها 

بالفعـــل.

واأ�ضافت ج�يل اأنها ت�ضعر اأن هذا الفيلم قد ي�ضتنزف كل طاقاتها، 

اأن  بعدها  جدا  ال�ارد  من  واأنه  ممكن،  �ضكل  باأف�ضل  للخروج 

جتد اأنها لن ت�ضتطيع تقدمي اأي جديد يف ناحية التمثيل، وه� ما 

�ضيرتتب عليه اعتزالها.

وبينما مل تكن تلك هي املرة االأوىل جل�يل للتعبري عن رغبتها 

يف اعتزال التمثيل، حيث حتدثت عن هذا االأمر منذ اأيام قليلة، 

بعد  ولكن  اأمها،  لرغبة  اإر�ضاء  التمثيل  بداأت  اأنها  مربرة 

اأنها ال حتب هذا  اأدركت  الثالثينيات؛  اإىل منت�ضف  و�ض�لها 

واالنخراط  واالإخراج،  بالكتابة  اأكرث  ت�ضتمتع  واأنها  كثريا، 

اأكرث يف املجال ال�ضيا�ضي وحق�ق االإن�ضان.

امللكة الفرعونية كليوباترا تدفع 
اأجنلينا جويل اإىل اعتزال التمثيل
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يف اإطار فعاليات اجلامعة ال�ضعبية مل�ؤ�ض�ضة الفقيه 

التط�اين للعلـــم واالأدب واالأعمال االجتماعية، 

تنظمها  التي  احل�ارات  �ضل�ضلة  و�ضــــمن 

امل�ؤ�ض�ضة مع �ضخ�ضيات ثقافية و�ضيا�ضية من 

خمتلف االأحزاب ال�ضيا�ضية وامل�ضارب الفكرية 

ت�ضغل  التي  الق�ضايا  من  جملة  مناق�ضة  بهدف 

م�ؤ�ض�ضة  ت�ضت�ضيف  ال�طني؛  العام  الراأي  بال 

الفقيه التط�اين واجلامعة ال�ضعبية التابعة لها 

الربملانية ح�ضناء اأب� زيد، لتحاورها يف ق�ضايا 

املراأة واحلكامة واملجتمع، وذلك ي�م اخلمي�س 

اخلام�ضة  ال�ضاعة  من  ابتداء   2014 ي�ني�   12
والن�ضف بعد الزوال مبقر امل�ؤ�ض�ضة الكائن بـ: 

17 �ضارع فل�ضطني، بطانة - �ضال.

الربملانية ح�سناء اأبو زيد يف �سيافة موؤ�س�سة الفقيه التطواين

الندوة الدولية الثانية للدكتوراه 
حول اللغة العربية

الندوة  بالقنيطرة  االآداب  لكلية  التابع  العربية«  اللغة  »اإعداد  خمترب  ينظم 

الدولية الثانية للدكت�راه ح�ل اللغة العربية، وذلك ي�مي 6 و7 ي�ني� 2014 

ومن  مغربية،  جامعات  من  اأ�ضاتذة  مب�ضاهمة  القنيطرة،  مبدينة  االآداب  بكلية 

اململكة العربية ال�ضع�دية، وت�ن�س، واجلزائر، واإيطاليا، واأملانيا، وفرن�ضا.

تعازينا للحاج ميلود ال�سعبي
حممد  ال�ضيد  اهلل  برحمة  امل�ضم�ل  االأعلى  بالرفيق  التحق 

ميل�د  املعروف  االأعمال  لرجل  االأكرب  النجل  ال�ضعبي، 

ال�ضعبي، عن �ضن يناهز 60 عاما.

وكان الفقيد ي�ضغل من�ضب نائب الرئي�س التنفيذي ملجم�عة 

من  جمم�عة  ت�ضيري  على  وي�ضرف  القاب�ضة،  ه�لدينغ  يينا 

تعترب  التي  ال�ضعبي  ملجم�عة  التابعة  ال�ضناعية  ال�حدات 

من اأجنح ال�ضركات ال�ضناعية يف جمال تخ�ض�ضها باملغرب، 

كما كان رحمه اهلل اأ�ضغر برملاين يف عهد امللك املرح�م احل�ضن 

مبدينة  املحلي  ال�ضيا�ضي  العمل  يف  النا�ضطني  ومن  الثاين، 

»االأ�ضب�ع«  تتقدم  االأليم  امل�ضاب  هذا  اإثر  وعلى  القنيطرة. 

ميل�د  احلاج  االقت�ضادي  القطب  ل�الده  التعازي  باأحر 

واإخ�ته  اأ�ضماء،  ال�ضيدة  واأخته  ال�ضعبي،  ماما  لال  الفا�ضلة  ال�ضيدة  وحرمه  ال�ضعبي، 

ال�ضادة: �ضفيق، ف�زي، في�ضل، حم�ضن وعمر، واإىل جميع اأفراد العائلة املتميزة يف جماالت 

االقت�ضاد ال�طني.

اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن.





�سابقة العفاريت والتما�سيح التي ارتبطت 

بحكومة رئي�س احلكومة بن كريان، وما 

عبارات  �سكل  يف  فعل،  ردود  من  اأعقبها 

اأو  الوزراء،  واأفقدت  بالبذيئة،  و�سفت 

من  ظاهرة  هي  العقالء،  ر�سد  بع�سهم، 

اخلطورة مبكان، وال تخافوا على اأنف�سكم، 

الأنها وح�سب احلكاية التي �ساأحكي لكم، 

خطرية على رئي�س احلكومة وحده.

فقد ح�سل يف تاريخ اإيران، الغري بعيد، اأن 

ت�سع�ست الو�سعية احلزبية وال�سيا�سية 

لوالية  االأوائل  الع�سر  ال�سنوات  يف 

تعددت  اأن  بعد  بهلوي،  ر�سى  ال�ساه، 

االأحزاب)...( وكرثت ال�سغوط، لي�سطر 

رئا�ستها  اأ�سند  حكومة  ت�سكيل  اإىل  امللك 

رازم  »علي  وا�سمه  االأقطاب،  اأحد  اإىل 

ذلك  يف  الدينية  لل�سغوط  ونظرا  اأراه«، 

الوقت، وقبل ثورة اخلميني بحوايل ربع 

لرئي�س  الديني  الر�سيد  كان  قرن)...(، 

مت�سع�سعا،  »رازم«  هذا،  احلكومة 

حكومة  رئي�س  اإىل  حمتاجة  والظروف 

اأحزابا  متدين، لي�سرك معه يف احلكومة، 

يف  للمذاكرة  ال�ساه  فا�ستقبله  اأخرى، 

ليطلب  املعار�سة،  تلطيف حدة  مو�سوع 

اأن  ال�ساه،  من  »رازم«  احلكومة  رئي�س 

يعلن مع قرار ت�سميته، اأنه ي�سمى »احلاج 

تعرف  اأنت  لل�ساه:  وي�سيف  اأراه«  رازم 

يا موالي اأين مزداد يف اأول يوم من ال�سنة 

الهجرية، ونحن يف اإيران، كل من ازداد يف 

ذلك التاريخ ي�سمى حاجا.

رئي�سا  رازم،  احلاج  اأ�سبح  وفعال، 

 ،1950 جوان   25 يوم  اإيران  حلكومة 

طهران،  يف  االأمريكي  امل�ست�سار  ليكتب 

»وايلي« تقريرا حلكومته، يوجز مربرات 

رئي�سا  رازم  احلاج  تعيني  وظروف 

متزايدا  تعاطفا  هناك  ))اإن  للحكومة 

حتى بني اأعداء احلاج رازم، ال�سيا�سيني 

الظروف،  هذه  يف  لتعيينه  ال�سابقني، 

امل�شو�شة((  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 

)مدافع اآية اهلل. ح�سنني هيكل(.

ولي�س من باب ال�سدفة، اأن يكون اأحد اأبناء 

عم ال�ساه، االأمري عبد الر�سى متخرجا من 

جامعة هارفرد، جاء منها مت�سبعا باأفكار 

اقت�سادية جديدة)...( واأثناء خو�سه مع 

بع�س ال�سيا�سيني يف التعليق على تعيني 

»احلاج رازم«، قال: ))اإنه اأفعى تكمن يف 

الع�شب(( )نف�س امل�سدر(.

وهكذا كان االأمري قد �سبق منتقدي رئي�س 

قامو�س  ابتدع  الذي  كريان  بن  حكومتنا 

»العفاريت والتما�سيح«.

احلاج  احلكومة  رئي�س  جاء  ومرة، 

»رازم« للربملان ليقدم نف�سه، فاعرت�سه يف 

كلمة الرتحيب رئي�س املعار�سة، م�سدق، 

االإيرانية  املعار�سة  تاريخ  دخل  الذي 

بقوله:  احلكومة  رئي�س  وخاطب  مبكرا، 

))اأنت ل�ست بحاج فلماذا تريد خداعنا، 

اإىل  اأر�سلك  الذي  ال�سخ�ص  اإىل  ارجع 

قط((  ثياب  يف  ثعلب  جمرد  اإنك  هنا.. 

)نف�س امل�سدر(.

احلاج  احلكومة  رئي�س  عجز  وا�ستفحل 

اإذا  ينوي  كان  ال�ساه  اأن  اكت�سف  ))الذي 

ا�ستطاع)...( اأن يبقيه مغلول اليدين(( 

للوزارة  كرئي�س  مهامه  اأنه رغم  والواقع 

فاإنه ))مل يكن باإمكانه اأن يحقق الكثري، 

وجبهة  الق�سر  بني  املعركة  فخطوط 

البرتول،  تاأميم  فكرة  �ساحب  م�سدق 

هناك  يعد  ومل  متاما  ات�سحت  قد  كانت 

جمال للحلول الو�سط((.

مل ن�سل بعد لتفا�سيل االأخطار التي تهدد 

»االأفعى  رازم،  احلاج  احلكومة  رئي�س 

التي تكمن يف الع�سب«، و«الثعلب الالب�س 

لثياب قط«.

فقد كانت هناك يف اإيران، جماعات دينية 

متطرفة تتمعن يف ما يقال، وتتفاعل حتت 

ال�سطح، اإىل اأن ح�سل ما مل يكن منتظرا، 

رئي�س  كان   ،1951 فرباير   20 يوم  ويف 

احلكومة احلاج رازم ي�سلي على جنازة 

اأحد رجال الدين، حني هاجمه �ساب وقتله 

بالر�سا�س يف عني املكان، وعندما اعتقل 

اأكرب،  اهلل  ي�سيح  وهو  القاتل  احلرا�س 

�ساألوه عن ا�سمه كان يجيبهم: اأنا عبد اهلل، 

لت�سدر جريدة »اأ�سناف« يف اليوم املوايل 

وهي تن�سر كاريكاتور ملالك يحمل م�سد�سا 

وكتبت حتت الر�سم: القبلة االأخرية.

احلاج  يحفظ  اأن  اهلل  من  نتمنى  طبعا.. 

كل  كانت  هل  ندري  ال  الذي  كريان،  بن 

موؤخرا  قال  عندما  احتماالته  يف  االأخطار 

))دير حزب  التازي  االأعمال كرمي  لرجل 

عال�ص  را�سك  �سوف  واجي  النا�ص  بحال 

دعاء  من  يحفظه  اأن  نتمنى  كما  قاد((. 

ال�سحفي اإدري�س الكنبوري الذي ت�ساءل: 

هل يحب اإحراق بن كريان.

مل  كريان،  بن  احلاج  رئي�سنا  اأن  اأم 

االأخرية،  املطالبة  �سطور  بني  ما  يقراأ 

جمل�س  يف  واملعا�سرة  االأ�سالة  حلزب 

با�سم  الناطق  جرد  حني  امل�ست�سارين، 

الوقار  اأقنعة  كل  من  وجهه  احلزب، 

االجتماعي، وطالب باإ�سدار عفو عام عن 

مزارعي الكيف، واإلغاء ظهري 1974 الذي 

يجرم جتارة احل�سي�س، واملطالبة طبعا 

بالعفو واإطالق �سراح جميع املعتقلني يف 

ق�سايا احل�سي�س، واعتبار هذه التجارة، 

فهل  االإن�سان،  حقوق  بنود  من  بندا 

القتلى  عدد  كريان)...(  بن  احلاج  يجهل 

البي�ساوية  ال�سوارع  يف  ي�سقطون  الذين 

بني  امل�سلحة  ال�سراعات  يف  والطنجاوية 

اأقطاب احل�سي�س، الذين يدفعون املاليري، 

العامل  اأنحاء  جميع  ويف  مبالغة،  وبدون 

من  كل  ت�سفية  يف  املتخ�س�سني  للقتلة 

من  اهلل..  واحلافظ  مل�ساحلهم،  يتعر�س 

�سيطايل  �سمرية  احلديدية،  املراأة  تهديد 

لنب كريان، رئي�س احلكومة، عندما قالت 

عليك  �سيعود  اللغوي  العنف  ))اإن  له: 

خرجاتك  لأن  الأيام)...(،  من  يوم  يف 

�ستكون مكلفة، ولها تبعات خطرية((.

الوحيدة  الدولة  هو  لي�س  املغرب  اإن 

اأو  ال�سيا�سي  العمل  فيها  يتحول  قد  التي 

اإىل التهديد بالقتل واالغتياالت،  احلزبي، 

احلكومة  رئي�س  اغتيال  �سابقة  ولي�ست 

االأخرية  اأو  االأوىل  هي  »رازم«  االإيراين 

مثلما اأن رئي�س احلكومة بن كريان، لي�س 

وهو  االأوىل  اغتياله  حماولة  مواجهة  يف 

اغتياله  حماولة  تفا�سيل  اأعطى  الذي 
اأ�سابت  حيث  باري�س،  يف   ،1995 �سنة 

من  هو  ليفلت  غريه  واحدا  الر�سا�سة 

املوت.. وما كل مرة ت�سلم اجلرة.

مرتني  �سيتقلب  الثاين  احل�سن  امللك  لعل 

يف قربه، وهو ي�سمع اأنه اأ�سبح يف وطنه 

وال  الدميقراطية  بفر�س  يطالب  ال  حزب 

الهيمنة  اأجل  من  وال  الف�ساد،  مبحاربة 

على الربملان، اأو احل�سول على االأغلبية، 

واإمنا من اأجل ا�ست�سدار قانون للرتخي�س 

بتجارة املخدرات.

فهل لغاية مثل هاته نادى اجلرنال اأوفقري 

على املحجوبي اأحر�سان يوما، واأبدى له 

�سيا�سي،  حزب  تاأ�سي�س  يف  اأوفقري  رغبة 

انقالبه  اأوفقري  ينظم  اأن  قبل  ذلك  وكان 

�سنة 1972 �سد امللك احل�سن الثاين.

بداية  يف  الثاين  احل�سن  امللك  كان  وملاذا 

على  متناهية،  وب�سجاعة  م�سرا  حكمه، 

تاأ�سي�س حزب جبهة الدفاع عن املوؤ�س�سات 

الد�ستورية، ومل يترباأ موؤ�س�سو هذا احلزب 

الرغبة كانت ملكية)...( كما ترباأ  اأن  من 

منها موؤ�س�سو حزب االأ�سالة واملعا�سرة، 

اإن  بل  املخدرات)...(  بتحرير  املطالب 

االأمري  اأقربائه  اأحد  اأمر  الثاين  احل�سن 

موالي علي ليرتاأ�س االجتماع التاأ�سي�سي 

حلزب الفديك يف بداية ال�سبعينات. واأمر 

اأحمد  اإليه،  واملقربني  ديوانه  اأع�ساء 

ومدير  ال�سرقاوي،  واملف�سل  جديرة، 

االأمن االغزاوي، ووزيره اأحمد باحنيني 

والناطق  ال�سالوي،  اإدري�س  وم�ست�ساره 

بنك  ومدير  العلوي  اأحمد  موالي  با�سمه 

موؤ�س�سي  هم  ليكونوا  الزغاري  الدولة 

حزب الفديك؟

الزمان،  ذلك  يف  االأحزاب  كانت  طبعا 

واأنبل،  اأ�سرف  اأغرا�س  اأجل  من  تتاأ�س�س 

ف�سل  مثلما  وانتهت،  ف�سلت  ذلك  ورغم 

وزير  تكليف  مت  الذي  الريفي،  احلزب 

عليه  باالإ�سراف  بنهيمة  حممد  الداخلية 

))احلزب الريفي، بعد حزب العمل الذي 

حزب  هو  واحلاج،  احماد  املرحوم  اأ�س�سه 

يقول   - امللكي  بالق�سر  مبا�سرة  مرتبط 

على  العملية  على  وامل�سرفون   - بنهيمة 

والفقيه  ح�سن،  حمو  الكولونيل  راأ�سهم 

بنمن�سور،  الوهاب  وعبد  الركراكي، 

اخلا�ص  الطبيب  بنيعي�ص  والدكتور 

وال�سيخ  علي،  بن  واملن�سوري  للملك، 

اأمزيان، ورغم ذلك مل تنجح العملية(( 

)مذكرات اأحر�سان(.

رحم اهلل زمانا كانت تعترب فيه االأحزاب 

�سمامات اأمان ال�ستقرار النظام، وطماأنة 

للتعبري  و�سائل  له  اأن  على  العام،  الراأي 

وللو�سول اإىل املجال�س املنتخبة.

القيم  فيه  تهاوت  زمانا  اهلل  وقبح 

الذي  الربملان  قبة  يف  حتى  واالأخالق، 

طبق  �سورة  مبالغة  وبدون  اأ�سبح 

االأ�سل ل�ساحة جامع الفنا يف مراك�س التي 

ال يعرف اأحد اإ�سما الأي مرو�س لالأفاعي 

مثلما ال يعرف الراأي العام الوطني اإ�سما 

لواحد من النواب الربملانيني اجلادين يف 

تدخالتهم.

هذا الربملان الذي اأ�سبح فقط عالة على 

ال�سعب  يعني  املغربية،  الدولة  ميزانية 

املغربي، ي�سرف اأكرث من اأربعني مليارا 

عن  اخلارج  امل�ست�سارين  جمل�س  على 

الد�ستور، املنتهية واليته ))كل م�ست�سار 

برملاين يكلف خزينة الدولة 112 مليونا، 

ال�سيارات  لوقود  مليون   300 وي�شرف 

وثمانية  اخلارج،  اإىل  للرحالت  ومليار 

بهذا  املوظفني  واأجور  لرواتب  ماليري 

وفوزي  للهدايا،  مليونا  و50  املجل�ص، 

بدون  مليارا   29 ي�سرف  بنعالل)...( 

رقابة(( )االأخبار. 17 دجنرب 2013(.

من اأجل اأقل من هذا بكثري، اأ�سدر احل�سن 

الثاين يف 7 جوان 1965، قرارا بالعو�سرة 

اأقطاب  فيه  وكان  واإغالقه،  للربملان، 

عالل  اأمثال،  مفكرون،  وعظام  جادون 

الفا�سي، والدكتور عبد اللطيف بن جلون، 

احلميد  وعبد  الرا�سي،  الواحد  وعبد 

والطاهر  الفياليل،  والها�سمي  القا�سمي، 

وعبد  الطري�س،  اخلالق  وعبد  غالب، 

الرحمن بادو، واملعطي بوعبيد، وحممد 

الترب، وعبد القادر ال�سحراوي، والدكتور 

اخلطيب رئي�س املجل�س يا ح�سرة، وحدو 

وبن  اخلطيب،  الرحمن  وعبد  ال�سيكر، 

يتوان  فلم  واآخرون،  الوَكوتي  اهلل  عبد 

جمل�سهم  اإغالق  عن  الثاين  احل�سن  امللك 

حيث كان يرى ))اأن ذلك الربملان مي�سي 

اأوقاته يف نقا�ص عقيم)...( ويتعثـر �سريه 

الفرقاء  بني  ال�سيا�سية  احل�سابات  يف 

املغرب يف حاجة  اإن  داخله، وكان يقول 

لتقل  ال�سيا�سي)...(  ال�ستجمام  اإىل 

حدة هذه النقا�سات حتت قبة الربملان(( 

الهادي  عبد  ال�سيا�سة.  من  قرن  )ن�سف 

بوطالب(.

املغرب،  و�سيا�سيي  نواب  اأن  اأكيد 

مثلما  والعفاريت،  بالتما�سيح  ان�سغلوا 

ان�سغل قبلهم نواب �ساه اإيران، باالأفاعي 

مل  اأننا  حقنا،  يف  عار  لكنه  والثعالب، 

احلكومة  يف  ال  �سيا�سيا  وال  نائبا  ن�سمع 

الق�سية  عن  يتحدث  املعار�سة،  يف  وال 

االأ�سا�سية بالن�سبة للمغاربة، وهي ق�سية 

املعلنة  العاملية  واحلرب  ال�سحراء.. 

علينا يف ق�سية ال�سحراء، وكم هو خميف 

اأن ي�ستمر الو�سع على ما هو عليه االآن.

 مصطفى العلوي

األخيرة 28

الضـــائعة
الحقيقة

 العدد: 792  اخلميس 05 يونيو 2014

لعل الملك 
الحسن الثاني 

سيتقلب مرتين 
في قبره، وهو 
يسمع أنه أصبح 
في وطنه حزب 
ال يطالب بفرض 
الديمقراطية وال 
بمحاربة الفساد، 

وإنما من أجل 
استصدار قانون 
للترخيص بتجارة 

المخدرات

أغلقوا هذا البرلمان المشغول 
بالعفاريت والداعي لتحرير الحشيش

عبد اإلله بن كيران يضرب البندير: آلحافظ اهلل
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