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مدير كبير للمؤسسة المكلفة 
كان  العائلية،  والوصايا  باإلرث 
عشر  منذ  مهمته  في  مستقيما 
وإخباره  استدعاؤه،  ليتـــم  سنوات، 
بأنه سيحصــل علـــى جميع حقوقه 
وميزات  المرتفعة  والتعويضـــات 
لمغادرة  قبــوله  مقابل  المغـــادرة، 
منصبه.  عن  تنازل  وفعال  منصــبه، 
استعمل  األسلوب،  هذا  أن  ويظهر 

مع أطر أخرى كي تغادر مناصبها.
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»احلكومة 
التي ت�شبه 
هي�ضورة 
الهداوي«

الحسن الثاني الذي قال له بوطالب: »لم يحصل أن جمعت 
28حكومة نصابا، وصعلوكا، ووزيرا«

الضـــائعة الحقيقة م�س�ؤول �سام  يف 

الحتاد الأروبي:

متابعة احلمو�شي من طرف 
فرنـــ�شا ازدواجـية 

م�شطــــــرية 

مرفو�شــــة

عندما ابت�سم املتهم.. 

وه� يف قاعة املحكمة
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هل كـان اإقـــــ�شاء 
�شركــــة »املقاولون 
العرب« �شببا 
يف متابـــعة 
بنعــــلو

الفرق بني جمم�عتي  الهمة   والعماري

كيف انتقل »البام« من تبني 

م�شروع امللك اإىل حزب يحارب 

اإمارة املوؤمنني

الملف
ألسبوعي

اأول ا�شطدام بني احلكومة ا

ومنري املاجدي

»كيو�شك« ع�شوائي يف ملك الوزير 
التوفيق و�شط  الربملان
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أمل قبول

عندما ابت�سم املتهم.. وهو يف قاعة املحكمة

هل كان اإق�شاء �شركة »املقاولون العرب« 
�شبــــبا فــي متابعـــة بنـــعلو

يتحدث املتتبعون جلل�سات املحكمة اال�ستينافية، 

عبد  املتهم  ملف  يف  ق�ساياها،  بني  من  تنظر  التي 

املطارات،  ملكتب  ال�سابق  املدير  بنعلو،  احلنني 

حني  اجلل�سات،  اإحدى  يف  تعكر  الذي  اجلو  عن 

اأفلتت من �سفتي بنعلو ابت�سامة عابرة، رمبا كانت 

�سادرة عن تفاوؤله يف م�سار الق�سية، وهي جزئية، 

ترفع من قيمة املحكمة والق�ساء، حينما اأ�سبحنا 

التفاوؤل يخرج من م�ساعر املتهم، بعد م�سي  نرى 

�سر  ينفثون من عيونهم  املتهمون،  فيه  كان  زمان، 

الت�ساوؤم، واخلوف من الظلم.

وقد تاأكد ال�سحفيون املتتبعون للجل�سات االأخرية 

اأية  من  اتهامه  الئحة  خلو  بنعلو،  ق�سية  يف 

ما كان  اأموال، وهو  اأو حتويل  �سرقة،  اأو  ر�سوة، 

املخططون)...( لهذه املحاكمة، يربطونها مبا ين�سر 

وها  االأطراف،  بع�ض  من  بدفع)...(  ال�سحف  يف 

مبخالفات  كلها  تتعلق  بها،  يواخذ  التي  التهم  هي 

املطارات يف  اإق�ساء مكتب  ذلك،  واأهم من  اإدارية، 

من  العرب«)...(  »املقاولون  ل�سركة  بنعلو  عهد 

الرت�سح للفوز ب�سفقة، الأن هذه ال�سركة، املعروفة، 

كانت دائما تفوز ب�سفقات اإدارة املطارات واأن هذه 

اأزيحت الأن عرو�سها  ال�سركة)...( يف عهد بنعلو، 

كانت مرتفعة، لت�سدر االأوامر باإزاحة املدير الذي 

ال يعرف من هي �سركة »املقاولون العرب«)...(.

بتغيري  القدر..  حكم  من  بنعلو،  تفاوؤل  وينطلق 

عهده  يف  الذي  للح�سابات،  االأعلى  املجل�ض  رئي�ض 

للمطارات،  ال�سابق  املدير  من  عائلي،  قريب  تكفل 

عبد اهلل �سرحان، وقد اأ�سبح رئي�سا للغرفة الثانية، 

يف جمل�ض احل�سابات، بتح�سري واإعداد)...( ملف 

بنعلو، وهي اجلزئية التي كتبت »االأ�سبوع« حتت 

يافطتها ))من يحا�سب املجل�ض االأعلى للح�سابات( 

)االأ�سبوع، عدد: 12 دجنرب 2013(.

 ،2014 يناير   16 عدد  يف  ن�سرت  التي  »االأ�سبوع« 

املطارات، يف عهد  اإدارة مكتب  وثيقة �سادرة عن 

امل�سلحة  العامة،  »الكتابة  عن  ال�سابق،  مديرها 

للذين  الئحة  وبها  املطارات،  الإدارة  الق�سائية« 

وبينهم  املطارات،  اإدارة  من  �سلفات  اأخذوا 

املجل�ض  يف  القا�سي  قريب  �سرحان،  العايل  عبد 

عنونت  وقد  �سرحان،  اهلل  عبد  للح�سابات  االأعلى 

مو�سوعا   )2013 دجنرب   12 )عدد:  »االأ�سبوع« 

الدرا�سات الذي  بعنوان �سخم: ))اإن مدير مكتب 

اأ�سند اإليه املجل�ض االأعلى للح�سابات �سبق اأن عمل 

موظفا يف االإدارة ال�سابقة للمطارات(( وي�سهد اهلل، 

كما ي�سهد الق�ساة اأنه مل ي�سدر اأي تكذيب وال بيان 

حقيقة عن املجل�ض االأعلى للح�سابات يف عهد رئي�سه 

اجلديد امل�سهور با�ستقامته، ال�سيد اإدري�ض جطو.

بنعلو  يطالب  اأخرى)...(  جزئيات  هناك  ورمبا 

وكانت  عنها،  للبحث  املوؤقت،  بال�سراح  باإمتاعه 

دفاعا عن  واإمنا  بنعلو،  دفاعا عن  »االأ�سبوع«، ال 

حق نا�سدت وزير العدل، والرئي�ض جطو باالجتماع 

يف  �سابقا  موظفا  جعلت  التي  الظروف  ملناق�سة 

املطارات يتحول اإىل قا�ض يحرر �سك اتهام يف حق 

املدير اجلديد للمطارات.

فيما  بالبحث  الظروف)...(  ت�سمح  مل  اإذا  وحتى 

االأعلى  املجل�ض  »اختالالت  »االأ�سبوع«،  اأ�سمته 

فاإن  جطو«،  واإدري�ض  امليداوي  بني  للح�سابات 

والق�ساء  الق�ساء،  اأيدي  بني  هي  اليوم  الق�سية 

يعرف، اأن عجز اأو تخاذل املتهم بنعلو، هو الذي 

الذي  القا�سي  يف  بالطعن  حمام،  تكليف  من  منعه 

اإدارة  يف  م�سوؤوال  قبل  من  كان  الذي  وهو  اتهمه، 

املطارات، فهو اإذن طرف وحكم.

الرباط. األسبوع 

كذبت االأيام كل االإرها�سات املتعلقة 

ورجوع  جماريها،  اإىل  املياه  بعودة 

�سفينة  اإىل  اأوريد  ح�سن  املفكر 

عن  اأخبار  ت�سربت  اأن  بعد  �سباه 

مقابلة  عرب  العودة،  م�سوار  بداية 

�سديقه  مع  اأخرية  بروتوكولية 

اإال  ال�ساد�ض.  حممد  امللك  القدمي 

لغوب�ستها)...(  عادت  الظروف  اأن 

اأوريد، من عودة  ب�سكل اأخاف ح�سن 

مترت�سه  رغم  التفتي�ض«،  »حماكم 

حماكم  مو�سوع  املو�سوع،  هذا  يف 

كانت  التي  االآمال  خلف  التفتي�ض، 

عري�سة، مقرا ))بالتقدم الذي عرفته 

وثقافية،  اجتماعية،  ق�سايا  يف  بالدنا 

اإال  يراه  الذي ال  ال�سيء  و�سيا�سية(( 

االأحول)...( اأو االأعمى..

اإىل  اأوريد،  ح�سن  جلوء  اأن  ويظهر 

التذكري بنفوذ رجال الدين يف البالط 

امل�ست�سار  باإ�سبانيا، حيث كان  امللكي 

املت�سرف وقتها ي�سمى »توريكيمادا«، 

ما  نتيجة  كان  �سي�سنريو�ض«  »�سليل 

مبعوثا  اأن  من  االأ�سبوع،  منه  تاأكدت 

امل�سوؤولني  نبه  امل�سدر)...(  معروف 

يتعامل معها  التي  عن جملة »زمان« 

تنويع  �سرورة  اإىل  اأوريد،  ح�سن 

فقط  االقت�سار  وعدم  الكتاب  اأقالم 

على اأ�سحاب االأقالم اجلارحة.

مبا  م�سفوعا  التنبيه  كان  طبعا.. 

اإليه  ملح  ما  وهو  فال..  واإال  يعني: 

ملحاكم  مكان  ال  بكتابة:  اأوريد  ح�سن 

التفتي�ض بيننا.    

تنبيه على طريقة »طوريكيمادا« ملجلة »زمان«

alousboue.com

إذا فاتتكم واحدة من حلقات 
الحقيقة الضائعة، راجعوا:

تنهي جريدة »االأ�سبوع ال�سحفي« اإىل جميع املعلنني ووكاالت االإ�سهار والراأي العام، 

اأن ال�سيدة فاطمة الزهراء الفا�سي، التي ا�ستغلت يف اجلريدة كمتعاونة بالق�سم التجاري 

من �سهر يوليوز 2013 اإىل �سهر فرباير 2014، مل تعد تربطها اأية عالقة بـ»االأ�سبوع ال�سحفي«، 

ويبقى على الراغبني يف ن�سر اإعالناتهم االت�سال مبا�سرة باجلريدة على االأرقام التالية:

الهاتف: 47 80 70 0537

ويعترب هذا االإعالن مبثابة اإ�سعار لكل املوؤ�س�سات التجارية التي تتعامل مع »االأ�سبوع«.

أوريد

بنعلو

الرباط: األسبوع 

لدار  التابع  احلديدية  الكرة  نادي  نظم 

اإ�سبانيا يف الرباط حفال بهيجا م�ساء، يوم 

الفريق  بعودة  احتفاء  املا�سي،  االإثنني 

امللكية  اجلامعة  اأح�سان  اإىل  له  التابع 

للكرة احلديدية بعد فرتة غياب ا�ستمرت 

ملدة عامني، و�سكل اللقاء منا�سبة لالحتفاء 

النادي الذي احتل رتبة  باإجنازات فريق 

البطولة  يف  النهاية(  ن�سف  )بلغ  م�سرفة 

ال�سنوية التي مت تنظيمها، يوم 23 مار�ض 

مدن  من  فرق  عدة  بح�سور  املا�سي، 

مغربية خمتلفة.

احلفل الذي ا�ستمر اإىل حدود �ساعة متاأخرة 

اأعمال  رجال  بح�سور  متيز  الليل،  من 

�سركة  عن  وممثلني  جامعيني  واأ�ساتذة 

للفريق،  امل�ساندة  ال�سينية،  »هاواوي« 

املعلوماتية  ال�سبكات  يف  واملتخ�س�سة 

وت�سويق الهواتف النقالة.

عن  بولعي�ض  اأحمد  النادي  رئي�ض  وعرب 

فيها  اجتمع  التي  املنا�سبة  بهذه  �سعادته 

معهم  ن�سج  الذين  اأ�سدقائه  بع�ض  مع 

املجال  يف  عمله  م�سوار  طيلة  عالقاته 

فندقية  وحدات  لعدة  كمدير  ال�سياحي، 

طنجة،  يف  »مالبطا«  مثل  م�سهورة، 

اأكادير« واأوطيل »ال�سياحة«  و»�سحراء 

البي�ساء«،  »الدار  وفندق  مراك�ض  يف 

اأن  بالرباط)..(، موؤكدا  وفندق »ح�سان« 

اإ�سبانيا«  لـ»دار  التابع  االإ�سباين  النادي 

يف  م�سبوقة  غري  م�ساركة  ن�سبة  حقق 

من  فريقا   245 بلغت،  ال�سنوية  بطولته 

خمتلف املدن)..(.

الذي  النادي،  اأن  اأي�سا  اأكد  بولعي�ض، 

ي�سم يف �سفوفه بطل املغرب، يف ريا�سة 

يبدل  ال�سبان(  )�سنف  احلديدية  الكرة 

ق�سارى جهده لتنظيم دوري دويل، ودي، 

يجمع عدة فرق من خمتلف الدول، بهدف 

امل�ساركة يف رفع التحدي ال�سياحي الذي 

 ،2020 اأفق  يف  مدة  منذ  املغرب  اأعلنه 

غري اأن تفا�سيل هذه الدورة �سيعلن عنها 

يف وقت الحق ح�سب ما اأكده نائب رئي�ض 

النادي »الودغريي«.

نادي »دار اإ�شبانيا« للكرة احلديدية يحتفل بعودته للجامعة

ـــالن
إعـ

الئحة المستفدين من قروض المكتب الوطني للمطارات 

- الفاك�ض: 49 80 70 0537

alousbouea@gmail.com :اأو الربيد االإلكرتوين
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الوردي

بروكسيل. األسبوع

ع�سية اخلمي�س 3 اأبريل 2014، ا�ستقبل املبعوث 

مبا  املكلف  كوتينغ«  »اأندريو  امل�سيو  الأروبي، 

الأروبية  »اللجنة  ي�سمى 

مكتبه  يف  الإن�سان«  بحقوق  املكلفة 

امل�ستقل)...( عن جتمع الربملان الأروبي، وامل�ستقر 

ا�ستثنائيا، يف مكتب خا�س، متواجد يف 85 �سارع 

ال�سحفية  البعثة  ا�ستقبل  بروك�سيل،  نريفيان 

املغربية، التي ق�ست اأربعة اأيام يف التجوال عرب 

مكاتب الحتاد الأروبي، الذي مل يبق يحمل ا�سم 

امل�سوؤول  هذا  ليقول  امل�سرتكة،  الأروبية  ال�سوق 

ال�ستمرار  اخلطاإ،  من  اإنه  الأروبية،  اللجنة  عن 

واخلطاأ  الأروبية)...(،  ال�سوق  عن  احلديث  يف 

حلد  املغاربة  امل�سوؤولون  ميار�سه  ما  هو  طبعا 

الآن، بالتعامل مع ال�سوق امل�سرتكة، ليقول امل�سيو 

كوتينغ اإننا يف مكتبنا هذا مكلفون بفر�س احرتام 

ال�سحفي  الفوج  فوجئ  وقد  الإن�سان،  حقوق 

ال�سحفيون  كان  التي  التعابري  بعنف  املغربي، 

املغاربة يف اأذهانهم، يعتربونها تلميحا اإىل الأزمة 

الفرن�سية املغربية، حول مدير الدي�ستي احلمو�سي 

عبد اللطيف.

وفيم كان امل�سوؤول عن حقوق الإن�سان يف اللجنة 

و�سنعمل  قبيل  من  عبارات  يف  يتو�سع  الأروبية 

الإن�سان،  حلقوق  اخلروقات  كل  ا�ستئ�سال  على 

مدير  كان  حماكمنا،  اأمام  املخالفني  ومتابعة 

ال�سحفيني  بني  العلوي  م�سطفى  الأ�سبوع، 

املغاربة احلا�سرين، يت�سفح قانون هذه املوؤ�س�سة، 

التي �سمت امل�سوؤول عن املتابعات كومي�سريا)...( 

 1950 نونرب   4 يف  ال�سادر  القانون  هذا  ح�سب 

بروما عا�سمة اإيطاليا، والذي مت حتيينه والتو�سع 

1999، والذي ين�س قانونه الأول على  فيه �سنة 

والف�سل  الإن�سان،  حقوق  احرتام  على  احلر�س 

الثاين على حق النا�س يف احلياة، والف�سل الثالث 

امل�سوؤولني  ومتابعة  التعذيب)...(  منع  على 

عنه، والف�سل الرابع على منع العبودية ليالحظ 

م�سطفى العلوي اأن الف�سل الأول، مينع الكومي�سري 

الأروبي من التدخل يف التحقيقات ال�سخ�سية)...( 

حقوق  احرتام  قوانني  بفر�س  مكلفة  اللجنة  واأن 

الأروبية  الدول  على  الإن�سان 

الأروبي  الحتاد  يف  الع�سوة 

وحدها)...( مع مالحظة اإ�سافية وهامة يف الف�سل 

الأبحاث  على  ال�سحف  اطالع  متنع  ال�ساد�س، 

املحاكمات)...(  يف  ال�سحفيني  ح�سور  ومتنع 

املتعلقة بحقوق الإن�سان.

وعندما طلب املتكلم با�سم اللجنة، امل�سيو كوتينغ 

اأ�سئلة،  لهم  كانت  اإذا  املغاربة  ال�سحفيني  من 

على  و�سع  العلوي،  م�سطفى  دور  جاء  وعندما 

الناطق الر�سمي الأروبي هذا ال�سوؤال:

امل�سيو كوتينغ.. اأقراأ هنا يف الفقرة »اإي« من الف�سل 

الثالث، اأن جلنتكم مفرو�س عليها اأن تتعاون مع 

املوؤ�س�سات العاملية، لحرتام حقوق الإن�سان مع 

تفادي ازدواجية املتابعات)...( ونحن يف املغرب 

نتتبع هذه الأيام، متابعة فرن�سية، مل�سوؤول اأمني 

املتابعة  هذه  تكون  اأن  املفرو�س  وكان  مغربي، 

�سادرة عن موؤ�س�ستكم التي تعترب فرن�سا ع�سوا 

ملتزما بف�سولها، األ تعتربون املتابعة الفرن�سية 

مل�سوؤول مغربي داخلة يف الزدواجية التي ين�س 

عليها هذا الف�سل؟

قائال:  كوتينغ  امل�سيو  الأروبي،  امل�سوؤول  ليجيب 

هناك ازدواجية)...(.

املغاربة،  ال�سحفيني  كل  له  اهتز  الذي  ال�سيء 

ومن  كوتينغ،  امل�سيو  مع  احلا�سرين  والأع�ساء 

بينهم امل�ست�سار »اليا�سو بوتان« ليقول له م�سطفى 

اأن تعطونا ت�سريحا ر�سميا  العلوي: هل ميكنكم 

حول هذه الزدواجية، فيجيبني وكاأنه حمرج: ل 

ميكنني اإعطاوؤكم هذا الت�سريح، اإ�سافة اإىل اأنني 

غري خمول لالإدلء بت�سريح.

وقد تتبعت خالل فرتة مر�سي والعملية اجلراحية 

ال�سحفيني  من  واحد  يكتب  اأن  يل  اأجريت  التي 

احلا�سرين، هذه امل�سادة الكالمية، وهذا العرتاف 

الأروبية،  اللجنة  متابعة  بني  بالزدواجية، 

ومتابعة احلكومة الفرن�سية للحمو�سي، فلم يح�سل 

هذا، ورمبا كتبه اأحدهم يف تقرير �سري، واإن كنت 

ل�ست مكلفا بالدفاع عن املدير احلمو�سي، واإمنا كان 

مفرو�سا يف حماميه الذين يقيمون يف اأفخم فنادق 

مادامت  الإ�سكالية،  هذه  عن  يبحثوا  اأن  باري�س 

الذي  فرن�سا ع�سوا موؤ�س�سا يف الحتاد الأروبي، 

الحتاد  اأن  م�سورة،  ترونها  عدة  ف�سول  يف  قرر 

الأروبي، مكلف بفر�س احرتام حقوق الإن�سان يف 

امل�سوؤول  واعرتاف  وحدها)...(  الأروبية  الدول 

الر�سمي عن اللجنة الأروبية، وحمكمتها، وق�ساتها 

العقد  كتاب  من   27 اإىل   /20/19 الف�سل  )انظر 

ازدواجية  هناك  باأن  الإن�سان(  حلقوق  الأروبية 

كل  طبعا  مغربي.  مل�سوؤول  الفرن�سية  املتابعة  يف 

الأروبية)...(  الإن�سان  حقوق  احرتام  ن�سو�س 

تفر�س على كل دولة معاقبة امل�سوؤولية عن خروق 

حقوق الإن�سان فيها.

متابعة احلمو�شي من 
طرف فرن�شا ازدواجية 

م�شطرية مرفو�شة

م�س�ؤول �سام  يف الحتاد الأروبي:

المشعل : من 10 إلى 16 أبريل  2014

الفصل الثالث من القانون األروبي: تمنع االزدواجية في المتابعات

حتمية إرسال لجان بحث للدول المعنية قبل القيام بأية متابعة

الحموشي
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ب�س�ؤال،  جهات)...(  اأع�ساء  اإزعاج  نريد  ال 

الالزمة  اجلراأة  ميلك�ن  ال  باأنهم  م�سبقا  نعلم 

لالإجابة عليه، هل ن�سحك اأم نبكي؟

عزيز  رق�سة  �سجل  املتداول،  الفيدي�  �سريط 

و�سط  ال�زير  ظهر  و»حتياحه«.  الرباح 

ب�سي�ف  ل�ج�هها  عالقة  ال  �سعبية،  فرقة 

الرق�ص،  يف  م�هبته  عن  م�ازين، وه� يك�سف 

)ال�س�رة  الهيقي  خديجة  زوجته  وب�سمات 

مظهره  م��س�ع  يف  الرباح(  عزيز  رفقة 

واأناقته، باعرتافها.

امل�اقع  وقن�ات  ال�سحف  تناقلتها  الرق�سة 

ذكر  اإذ  متاما.  خمتلفة  بطريقة  االجتماعية، 

البع�ص: »اهلل يعطيك ال�سحة اأ ال�سي الرباح.. 

ولد ال�سعب. براف� �سد الريتم مزيان!!«، وعلق 

اأو عالن؟  اأن يرق�ص فالن  اآخرون: »ما العيب 

الرباح اأو بن كريان م�اطنان عاديان ي�ساركان 

�سفتهما  فهل  واأتراحه.  اأفراحه  ال�سعب 

جانبهما  اإظهار  اأمام  عائقا  ت�سكل  احلك�مية 

ما  �سابه  رق�سهما  هل  واالإن�ساين؟  االجتماعي 

اإىل  اإ�سارة  اإنه  بل  ال،  طبعا  باالأخالق؟  مي�ص 

املغربي  والرتاث  بالعادات  ارتباطهما  مدى 

وعالمة على الت�ا�سع واالنفتاح«.

وقد �سبق للمفكر ح�سن اأوريد، الناطق الر�سمي 

الظاهرة،  �سخ�ص  اأن  امللكي،  للق�سر  ال�سابق 

»العدالة والتنمية من�سجم مع خطابه« )اأخبار 

الي�م، 9/ 7/ 2013(

لكن لفهم �سياق ر�سالة ال�زير و»حتياحه«، البد 

بدونهما،  يكن  مل  هامني،  بحدثني  التذكري  من 

ح�سب املراقبني، حدوث تغيري باجلهة.

عمدة  »الرباح«،  بانتفا�سة  يتعلق  االأول، 

النقل و»مر�سي امللك  القنيطرة ووزير  مدينة 

منه،  مقربني  بتعبري  البي�سارة«،  و�سعب 

احنا  »وا�ص  امل�سه�رة  و�سرخته  ببن�سليمان 

ولي�ص  لال�ستنكار  ال�س�ؤال  امللك«؟،  م�ساخيط 

عاملة  امراأة  تعيني  والثاين  طبعا،  لال�ستفهام 

امللك«  »مر�سية  العدوي  زينب  وقا�سية، 

االإله  عبد  ب�سهادة،  و»عظيمة«،  بتعبريها، 

والتنمية  العدالة  حزب  عام  اأمني  كريان  بن 

اأمري  قدمها،  املغربية،  احلك�مة  ورئي�ص 

امل�ؤمنني امللك حممد ال�ساد�ص، لت�سعد كر�سي 

نقطة  خالله  من  عاجلت  احل�سنية،  الدرو�ص 

ح�سا�سة يف االقت�ساد االإ�سالمي، هي: »حماية 

ذلك  يف  وفقت  وقد  االإ�سالم«،  يف  العام  املال 

باعرتاف العلماء.

االأمريكي  ال�سفري  ر�سالة  زيارة/  ت  وجاء 

اجلديد،  لل�ايل  ب��ص«  »دوايت  اجلديد، 

الطريق  خارطة  �س�اب  لت�ؤكد  �سابقة،  يف 

باملنطقة، يف م��س�ع احلكامة املحلية اجليدة، 

ال�سابق على  ال�ايل  اإدري�ص خزاين،  اإحالة  بعد 

التقاعد.

اأوباما،  باراك  الرئي�ص  ممثل  مبادرة  ولي�ست 

نهاية م�سل�سل »اإعادة الروح«، ملنطقة منك�بة، 

بل قد تك�ن من�ذجا للدبل�ما�سية امل�ازية، يف 

كذلك.  �سابقة  يف  اأخرى،  جتربة  جناح  حالة 

يتعلق االأمر، مببادرة �سفارة مايل، تنظيم ي�م 

الرباح،  عزيز  ال�زير  بلدية  مبقر  »جتي�ارا«، 

ي�م ال�سبت 10 ماي اجلاري، لتفعيل مكت�سبات 

البلد  لهذا  ال�ساد�ص  حممد  امللك  جاللة  زيارة 

الرئي�ص  فخامة  وزيارة  ال�سقيق،  االإفريقي 

ورئا�سته  لبلدنا  كايتا،  ب�باكار  اإبراهيم  املايل، 

ملعر�ص الفالحة مبكنا�ص.

»ر�سيد  ونائبه  الرباح  ال�زير  انتفا�سة 

�سبق  من  ا�ستبداد  وجه  يف  بلمقي�سية«، 

اجلهة،  م�س�ؤولية  يف  العدوي  زينب  ال�ايل 

العن�ان  على  ر�سالة  املراقبني،  ح�سب  يعترب 

ال�سحيح. وال ت�ساأل الطغاة ملاذا طغ�ا، ولكن 

ا�ساأل العبيد ملاذا ركع�ا؟

الرباح،  عزيز  والعمدة  ال�زير  ورق�سة 

والهيت  لـ»التحياح  عر�ص  اإىل  تتح�ل  قد 

يف  باجلهة،  الف�ساد  رم�ز  على  والدرديك«، 

حلفل  وغريه)...(،  »الرباح«  ح�س�ر  حالة 

�سفارة مايل وجمعية طلبتها، واإعادة الرق�سة 

على  بلديته،  مبقر  االأفارقة  اأ�سقائنا  مع 

والدقة  اجلميل،  االإفريقي  »الطامطام«  اإيقاع 

املراك�سية املرافقة له. 

رقــــ�ضة �لــوزير �لربــاح: »هل ن�ضــحك �أم نبـــكي«؟
بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

الرباط: األسبوع
هجماته  اإيقاع  من  الرفع  احلك�مة  رئي�ص  كريان  بن  االإله  عبد  قرر 

املبا�سرة على اأمني عام حزب اال�ستقالل حميد �سباط، خالل االأ�سب�ع 

املا�سي.

بن كريان اأ�سر لبع�ص مقربيه اأن اجلهة التي وراء �سباط »مبغات�ص« 

حت�سم وانتقلت الإحكام ال�سيطرة على �سرعة حك�مة بن كريان بعدما 

امل�ست�سارين،  وجمل�ص  الن�اب  جمل�ص  على  ال�سيطرة  من  اقرتبت 

وبالتايل النجاح يف فرملة اإيقاع ا�ستغال حك�مة بن كريان يف ما تبقى 

من الزمان، خا�سة بعد جناحها يف بداية ال�سيطرة كذلك على املقاعد 

االنتخابية »�سيدي اإفني وم�الي يعق�ب«.

هكذا �سينتقل بن كريان اإىل لغة �ساخنة وغري م�سب�قة يف حربه على 

�سباط، حيث �سماه مبا�سرة بالفا�سد والأول مرة، وو�سفه كذلك بالغارق 

يف الف�ساد وباملخل��ص واملن�سار »طالع واكل هابط واكل« وغريها من 

االأو�ساف املبا�سرة.

بن كريان، ويف �سابقة كذلك خ�ص �سباط بهج�مني �ساخنني يف اأقل من 

االحتاد  احتفاالت  من�سة  يف  ماي  فاحت  اخلمي�ص  ي�م  االأول  اأ�سب�ع، 

بب�زنيقة مع  االأخري  االأحد  لقاء  باملغرب، والثاين يف  لل�سغل  ال�طني 

الكتاب املجاليني حلزب العدالة والتنمية.

فاحت ماي اليوم العاملي لتبادل الشتائم

»�ملخلو�ض« �لغارق يف �لف�ضاد.. هذ� هو �ضباط يف نظر بن كري�ن

ياسمين بن عمور

ف�ضيحة يف �لدبلوما�ضية 

�لربملانيـــــــة
الرباط: األسبوع

جمال  يف  ح�سل  ما  به  ي��سف  ما  اأقل 

اجلمعة  ي�م  الربملانية،  الدبل�ما�سية 

الن�اب ه� »املهزلة  املا�سية، مبجل�ص 

الكربى« يف حق وفد برملاين اأ�سرتايل.

الذي  والنقا�ص  الهام  اال�ستقبال  فبعد 

ر�سيد  الن�اب  جمل�ص  رئي�ص  اأجراه 

اجلمعة،  �سباح  العلمي،  الطالبي 

الذي  االأ�سرتايل  الربملاين  ال�فد  مع 

االأ�سرتايل،  الربملان  رئي�سة  تراأ�سه 

االأ�سرتايل  الربملاين  ال�فد  هذا  �سيجد 

نف�سه يف امل�ساء وحيدا تائها يف ممرات 

ا�ستقبال  الن�اب دون  وردهات جمل�ص 

يف  املغربي  الربملاين  ال�فد  طرف  من 

اإطار اجتماع جلنة ال�سداقة الربملانية 

من  نائب  بقيادة  االأ�سرتالية  املغربية 

امل�ساء،  يف  مربجما  كان  اأغلبي  حزب 

واختفى  االأ�سرتايل  ال�فد  ح�سر  حيث 

عن  ن�اب   8« املغاربة  الن�اب  جميع 

من  واحد  نائب  با�ستثناء  فريق«  كل 

حزب اجلرار  اأنقذ امل�قف وحاول ملء 

من  �سرنفع   ال�سل�ك  بهذا  فهل  الفراغ، 

قيمة دبل�ما�سيتنا الربملانية؟

الرباط: األسبوع 
بن  حك�مة  تقدمي  اقرتاب  مع 

كريان مل�سروع قان�ن االنتخابات 

اجلديد، اأخذت حدة املناف�سة بني 

االأحزاب ترتفع يف جمال ا�ستقطاب 

باخلارج  املغربية  اجلالية  اأفراد 

للت�س�يت هذه املرة.

املعار�سة  من  االأحزاب  بع�ص 

هذه  منح  مقرتحات  جتاوزت 

30 و60  اجلالية باخلارج ما بني 

مقعدا برملانيا من جمم�ع الالئحة 

ال�سيغ  يف  البحث  اإىل  ال�طنية، 

يف  اجلالية  هذه  الإ�سراك  الناجعة 

االنتخابات.

على  ح�سلت  التي  االأحزاب  هذه 

وثيقة مف�سلة متثل خارطة جميع 

املغربية  وال�سفارات  القن�سليات 

باخلارج، وجدت الكارثة، حيث يف 

بع�ص اجلهات يف قارات حمرتمة 

كاأمريكا واأوربا ي�سيطر اخل�سا�ص 

يكن  مل  اإن  القن�سليات  يف  امله�ل 

دون   طبعا  لها،  التام  االنعدام 

احلديث عن وج�د �سفارة واحدة 

للجالية املغربية املنت�سرة باأربعة 

بلدان جماورة اأو اأكرث اأحيانا.

هذه  جعلت  املعطيات،  هذه 

لعر�سها  مذكرة  تعد  االأحزاب 

وت�سم  القريب  يف  احلك�مة  على 

باالإنرتنيت،  الت�س�يت  اقرتاح 

كحل  بال�كالة  الت�س�يت  اأو 

�سبكة  يف  امله�ل  اخل�سا�ص  لهذا 

القن�سليات وال�سفارات.

�لت�ضابق �النتخابي يك�ضف غياب 
�لقن�ضليات �ملغربية باخلارج

الرباط: األسبوع
اتهم عبد اهلل ب�ان� رئي�ص فريق العدالة والتنمية، الثالثاء املا�سي، في�سل 

العراي�سي مدير تلفزي�ن دار الربيهي »دون ت�سميته« بتحدي  الربملان 

واحلك�مة من جديد وقطع البث املبا�سر على جل�سة جمل�ص الن�اب هذه 

املرة. هذا االحتجاج الذي �سدر من عبد اهلل ب�ان� على منع بث االإحاطة 

علما يف جمل�ص الن�اب عرب اأم�اج القناة االأوىل والتي قال عنها ب�ان� اإنها 

قان�نية وخمتلفة عن اإحاطة جمل�ص امل�ست�سارين غري القان�نية، اأيده فيه 

وزير العالقات مع الربملان احلبيب ال�س�باين ووعد بفتح حتقيق ومعاقبة 

امل�س�ؤولني على هذا التحدي من جديد.

اأن من  تفيد  اأخرى  »االأ�سب�ع« على معطيات  اأخرى، ح�سلت  من جهة 

املا�سي،  الثالثاء  الن�اب،  جمل�ص  جل�سة  عن  التلفزي  البث  قطع  قرر 

لي�ص في�سل العراي�سي، بل قرار �سادر عن اجتماع مكتب جمل�ص الن�اب 

برئا�سة ر�سيد الطالبي العلمي وبح�س�ر جميع ممثليه مبن فيهم القيادي 

يف العدالة والتنمية حممد يتيم الذي كان يرتاأ�ص اجلل�سة، مت االتفاق فيه 

على نقل اأط�ار االأ�سئلة واأج�بة ال�زارة دون نقل االإحاطة علما التي 

تقدم يف اآخر اجلل�سة.

�لطالبي �لعلمي هو من قطع �لبث.. 
ولي�ض �لعر�ي�ضي

الرباح وزوجته

الطالبي العلمي ورئيسة 
مجلس النواب األسترالي

بن كيران رفقة شباط
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الرباط: األسبوع
وال�ش�ؤون  الأوقاف  وزير  رد  لقي 

كريان  بن  حكومة  يف  الإ�سالمية 

التهكمية  بطريقته  الت�فيق  اأحمد 

فريق  رئي�س  ب�ان�  اهلل  عبد  على 

العدالة والتنمية مبجل�س الن�اب، 

�شديدا  غ�شبا  املا�شي،  الأ�شب�ع 

لدى هذا الأخري.

حيث رد الت�فيق على دع�ة ب�ان� 

حل  اإيجاد  اإىل  الأوقاف  ل�زارة 

وت�ش�ية مع 100 ن�شمة بحي �شيدي 

�شيدت  حيث  مبكنا�س،  ب�زكري 

اأرا�شي الأوقاف منذ  م�شاكن ف�ق 

الي�م  تطالبهم  وال�زارة  �شنة   20
من  بك�ن  »رد«  الأر�س،  باإخالء 

يجب  ل  القان�ن  خارج  ب�شيء  قام 

الت�شاهل معه، »حتى اأنا ميكن غدا 

القاعة  هذه  �شاحة  على  نرتامى 

العامة مبجل�س الن�اب واأ�شيد بها 

ك�شك ع�ش�ائي وغدا اأرف�س اإخالء 

املكان بحجة اأين قدمي فيه«.

العدالة  ا�شتفزاز  من  زاد  الت�فيق 

»وباملنا�شبة  وقال،  والتنمية 

يف  ليكم  نبيع  ما  بزاف  عندي  راه 

الكي��شك ديايل«.

حل  اإيجاد  اإىل  دعا  قد  ب�ان�  وكان 

عاجل ل��شعية �شاكنة حي �شيدي 

ب�زكري مبكنا�س مع وزارة الأوقا

الي�م  ال�شاكنة  تطالب  التي  sف 
ربحت  بعدما  الأر�س  باإخالء 

الدع�ى يف تنازع ملكية الأر�س مع 

اأحفاد »�شيدي ب�زكري«، م�جها يف 

ال�قت نف�شه ر�شائل �شاخنة لف�شاد 

ال�شلطة واملنتخبني الذين تعاقب�ا 

على ت�شيري املدينة يف هذا امل�شكل 

بال�شبط.

اأر�شيفات  يف  ا�شتقر  امل�شادر،  م�ؤكد  تقرير 

كيف  بالتف�شيل،  يعطي  الت�شال،  وزارة 

يناير  بني  ما  املغربية،  ال�شحف  مبيعات  اأن 

ونهاية مار�س 2014، نزل بن�شبة اأربعني يف 

املائة، ومل يقل التقرير، ما اإذا كان الأمر يتعلق 

بعزف الي�ميات كلها على نغمة واحدة.

يف ال�قت الذي تقف فيه بريطانيا، م�ؤيدة كل 

وت�شتقبل  املغرب،  �شد  الب�لي�شاري�  م�اقف 

من  وفدا  املا�شي  الأ�شب�ع  برملانها  يف 

املغرب،  على  اإ�شبانيا  حتتج  الب�لي�شاري�، 

اآلف  املحظية،  �شركاته  اإحدى  ت�شدر  الذي 

جبل  اإىل  والأحجار  ال�شخ�ر  من  الأطنان 

طارق، الذي تريد بريطانيا ت��شيعه، باأحجار 

املغرب.

ي�شتفيدون  العقار،  �شما�شرة  من  كثري 

العقارية،  املحافظة  ح�ل  قان�نا  وي�شتغل�ن 

اأو  �شراع  كل  باأن  يق�شي   ،1913 بـ  موؤرخا 

به �شاحب  يعلم  اإذا مل  الأمالك،  خالف ح�ل 

اأربع �شن�ات  الأر�س ومل يتعر�س، فاإنه بعد 

يفقد حق امللكية.

 

وزارة  عنه  اأعلنت  الذي  م�شار،  برنامج 

رهن  الأيام  هذه  وو�شعته  ال�طنية،  الرتبية 

ونقط  ح�شيلة  على  لالطالع  التالميذ  اإ�شارة 

يجد  حيث  كبريا،  تعرثا  يعرف  امتحاناتهم، 

تلميذ  ا�شم  م�شار،  مل�قع  ول�جه  عند  التلميذ 

نقط  يف  خلبطة  جانب  اإىل  ا�شمه،  بدل  اآخر 

المتحانات، واأخطاء فظيعة، دفعت التالميذ 

اإىل اخل�ف على م�شتقبلهم الدرا�شي من تعرث 

هذا امل�شار.

امراأة، لكن  يق�ل املثل: وراء كل رجل عظيم 

ال�اقع يق�ل اإن امراأة ق�ية يف املجل�س الأعلى 

مقعد  ل�شمان  ق�اها  بكامل  ت�شعى  للتعليم 

جمعية  �شاحب  عي��س،  الذين  ن�ر  ل�شديقها 

القرو�س ال�شغرى، �شمن الرتكيبة اجلديدة 

عمر  امللكي  امل�شت�شار  يق�ده  الذي  للمجل�س 

عزميان.

ماي   21 ي�م  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  يعقد 

اجلاري، جل�شة خا�شة للنظر يف ملفات ترقية 

كما  اأعلى،  ودرجات  رتب  اإىل  الق�شاة  بع�س 

قد  تاأديبية،  قرارات  عدة  املجل�س  �شيتخذ 

نادي  اأ�شالك  �شمن  النا�شط�ن  منها  ي�شلم  ل 

التقاعد  الق�شاة، وباملقابل قد يتم متديد �شن 

بالن�شبة لق�شاة اآخرين.

انفراج مرتقب يف ملف  مبنا�شبة احلديث عن 

حكاية  البع�س  يتداول  ال�شلفيني،  املعتقلني 

ال�شجن  من  �شراحه  اأطلق  الذي  الرجل  ذلك 

قد  بالفاحتة،  تزوجها  التي  زوجته  اأن  ف�جد 

اأ�شبحت زوجة لرجل اآخر بعقد �شرعي.. وقد 

مبنا�شبة  الرجل  هذا  ق�شة  عن  احلديث  مت 

اإثارة م��ش�ع مقلق، وه� اأن بع�س ال�شلفيني 

يحررها  التي  ال�شرعية  بالعق�د  يعرتف�ن  ل 

العدول)..(، عك�س �شلفيني اآخرين.

ذلك  عن  »غرباوية«  اإخبارية  م�اقع  حتدثت 

النا�س، ملدة ن�شف  كاأيها  الذي وقف  الربملاين 

درهما   50 على  احل�ش�ل  انتظار  يف  �شاعة، 

كهدية من متجر ممتاز للب�شائع، نظري وفائه 

يتقا�شي  الربملاين  غريه)..(،  دون  املحل  لهذا 

ما يناهز 35 األف درهم يف ال�شهر، فماذا ترك 

لأ�شحاب اأجرة 1200 درهم يف ال�شهر.

ما خفي

الرباط: األسبوع
التي  الكبرية  الت�شهيالت  بعد 

قدمتها كل من ال�شفارة الإ�شبانية 

يف  باملغرب  الفرن�شية  وال�شفارة 

بالن�شبة  التاأ�شريات  م��ش�ع 

لرجال املال والأعمال وال�شيا�شة 

املغاربة، بدورها اأعدت ال�شفارة 

�شروطا  باملغرب  الربيطانية 

ت�شهيالت  ه�ؤلء  ملنح  جديدة 

الأرا�شي  دخ�ل  تاأ�شرية  يف 

الربيطانية.

مذكرة هذه الت�شهيالت التي بلغت 

وللم�ؤ�ش�شات  لل�زارات  ر�شميا 

تت�شمن  الكربى  العم�مية 

لل�شخ�شيات  مب�شطة  �شروطا 

العم�مية ولرجال املال والأعمال 

الربيطانية،  التاأ�شرية  لنيل 

الأحيان  بع�س  يف  املجانية  منها 

مع  التجاوب  يف  وال�شرعة 

مبدد  تاأ�شريات  ومنح  الطلبات 

اأ�شهر  �شتة  من  تنطلق  اأط�ل 

�شنتني  اإىل  ومتتد  اأدنى،  كحد 

وخم�س �شن�ات مفت�حة لدخ�ل 

الأرا�شي الربيطانية.

الوفا

الدرمومي الخليجي
عزيز الدرمومي الكاتب العام 

للشبيبة الحركية وبرلماني 
الالئحة الوطنية يرتدي »العقال« 

الخليجي، قبيل انتخابه رئيسا 
التحاد الشباب العربي من أجل 

الحرية والديمقراطية.
صورة الدرمومي أعادت إلى 

األذهان الحديث عن تلك األيام 
التي تلقى فيها المغرب دعوة 

لاللتحاق بمجلس التعاون 
الخليجي، حين توقع البعض تخلي 

المغرب عن الجلباب المغربي 
أمام إغراءات البترول)..(. 
حصل ذلك قبل أن يتلقى 

الدرمومي  بعد ذلك لكمة على 
وجهه من طرف زميله في الحزب

»كيو�سك« ع�سوائي يف ملك الوزير التوفيق و�سط �ساحة  الربملان

الوزير الوديي 
ي�ستقطب اأطرا من 

وزارة املالية 

الرباط: األسبوع 

ذكرت م�شادر مطلعة اأن عبد اللطيف 

ال�زير  لدى  املنتدب  ال�زير  ال�ديي 

الأول املكلف باإدارة الدفاع ال�طني، 

�شرع منذ مدة يف ا�شتقطاب عدة اأطر 

التي  واملالية  القت�شاد  وزارة  من 

حممد  التجمعي،  راأ�شها  على  ي�جد 

ب��شعيد.

وكان ال�ديي قد ق�شى جتربة ط�يلة 

اإىل  ي�شل  اأن  قبل  املالية  وزارة  يف 

م�شت�ى كاتب عام، ليتم تعيينه ي�م 

اأن  ويرجح  وزيرا،   2010 دجنرب   2
على  ح�شل�ا  الذين  الأطر  بع�س 

رتبة مدير، من اأ�شدقائه، ولكن ذات 

مل  الذي  ال�ديي  اأن  ت�ؤكد  امل�شادر 

الأطر  بع�س  اختيار  �شر  عن  يك�شف 

عامل  على  ركز  املالية  وزارة  من 

امل�شتقطبني  جل  اأن  اإذ  »الكفاءة« 

ل�زارة الدفاع يحظ�ن ب�شمعة طيبة، 

ت�شمل  اأن  ينتظر  املبادرة  اأن  علما 

اأي�شا بع�س الأطر من بنك املغرب.

التجارة  وزير  العلمي،  حفيظ  قال 

وال�شناعة، يف ح�شرة امللك خالل بداية �شهر 

اأبريل املا�شي، اإن املغرب �شيخلق ما يقارب 

ملي�نا و300 األف من�شب �شغل جديد خالل 

خمطط  خالل  من  املقبلة،  �شن�ات  الع�شر 

امل�اطن�ن  كان  وبينما  ال�شناعي..  لالإقالع 

الإقالع،  هذا  م�ؤ�شرات  ظه�ر  ينتظرون 

اآخر  يف  للتخطيط  ال�شامية  املندوبية  اأكدت 

بالغ �شدر خالل الأيام القليلة املا�شية اأن: 

»�ش�ق العمل فقدت 58 األف من�شب عمل يف 

يف  عمل  من�شب  األف  و26  القروي،  املجال 

املدن، حيث ارتفع عدد العاطلني عن العمل، 

 114 2013 والعام احلايل بنح�  ما بني عام 

و74  بالقرى،  منهم  األفا   40 �شخ�س،  األف 

األفا يف املدن، بحيث ارتفع معدل البطالة اإىل 

ن�شبة 10.2 يف املائة يف حني كانت الن�شبة يف 

نف�شها من  الفرتة  املائة خالل  9.4 يف  حدود 

العام املا�شي«.

وهي  احلليمي  مكتب  عن  ال�شادرة  الأرقام 

وهي  ت�قعات،  ولي�شت  حقيقية  اأرقام 

الدويل  البنك  بثقة  حتظى  التي  املعطيات 

وامل�ؤ�ش�شات املالية الكربى يف العامل جاءت 

حتقيق  �شع�بة  مبا�شر  غري  ب�شكل  لت�ؤكد 

نب�ءات الإقالع ال�شناعي على اأر�س ال�اقع، 

األف   26 التقليدية  ال�شناعة  »فقدت  حيث 

عمل يف  من�شب  و19  املدن،  يف  عمل  من�شب 

والأ�شغال  البناء  قطاع  فقد  ما  يف  القرى، 

املدن،  عمل يف  من�شب  األف   12 العم�مية 

و9 اآلف يف القرى.. فعن اأي اإقالع �شناعي 

يتحدث�ن؟

من ن�صــــــــــــــــــــدق؟

تفـــاوؤل الوزير العلمي وواقعـــــية اأحـــمد احلليـــمي 

مو�سم الت�سهيالت يف ال�سفارة الربيطانية

الوديي

التوفيق
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جولة ك رو�س  كري�ستوفر  الأممي  املبعوث  يبداأ 

جديدة من الزيارات تقوده اإىل املغرب، وخميمات 

تندوف، واجلزائر، وموريتانيا، ابتداء من ال�شهر 

العام  الأمني  لتقرير  التح�شري  اإطار  يف  اجلاري، 

للأمم املتحدة يف �شهر اأكتوبر املقبل.

وتاأتي هذه الزيارة اجلديدة اأياما فقط بعد اإقرار 

يف  املينور�شو  بعثة  مهمة  متديد  الأمن  جمل�س 

القرار  تو�شيات  �شياق  ويف  املغربية،  ال�شحراء 

الأممي اجلديد بتقريب وجهات النظر بني اأطراف 

ير�شي  �شلمي  حل  اإيجاد  على  والعمل  النزاع، 

الأطراف، حيث من املتوقع اأن يبداأ رو�س جولته 

كل  مع  مواقفها  يف  حازمة  كانت  التي  الرباط  من 

اأمريكا  وخا�شة  النزاع  مبلف  املعنية  الأطراف 

وبان كي مون.

ثمنت قبيلة اآيت حل�شن التي تنتمي اإليها الوزيرة 

بوعيدة،  امباركة  اخلارجية  وزير  لدى  املنتدبة 

جمل�س  م�شادقة،  بو�شعاب  يحظيه  اجلهة  ووايل 

املتعلق   2152 رقم  قراره  على  بالإجماع  الأمن 

اإىل  بال�شحراء  »املينور�شو«  بعثة  مهمة  بتمديد 

غاية اأبريل 2015، دون اإدخال اأي تعديل يف املهمة 

املوكولة اإليها.

عقده  ا�شتثنائي  اجتماع  خلل  القبيلة  واأكدت 

�شيوخها، ون�شاوؤها، و�شبابها، م�شاء يوم ال�شبت 

على  الدويل  املنتظم  اإجماع  اأن  بالعيون،  املا�شي 

جلدية  وتزكية  للمغرب  انت�شار  »هو  القرار  هذا 

اململكة يف الطي النهائي لهذا النزاع املفتعل حول 

ق�شية ال�شحراء«، و»اعرتاف �شريح باملجهودات 

التي تبذلها اململكة يف جمال تعزيز وحماية حقوق 

الوطني  الرتاب  كافة  م�شتوى  على  الإن�شان 

ول�شيما يف الأقاليم اجلنوبية للمملكة«.

البولي�شاريو  جبهة  اأن  �شلمى  م�شطفى  اأكد 

واجلزائر دخل يف خمطط يرمي لت�شويق ظاهرة 

انتهاكات حقوق الإن�شان يف املغرب، لذر الرماد يف 

عيون الراأي العام العاملي عما يعانيه من هو اأوىل 

بالدفاع واحلماية، والذين ي�شتد عليهم احل�شار 

يوما بعد يوم يف خميمات املحتجزين فوق الرتاب 

اجلزائري. 

عن  مولود،  �شيدي  ولد  �شلمى  م�شطفى  وك�شف 

حقه  ل�شتعادة  املغربي  الق�شاء  اإىل  جلوئه  قرار 

يف احل�شول على وثيقة �شفر باعتباره من مواليد 

ال�شاقية احلمراء وادي الذهب.

الكوركا�س،  رئي�س  الر�شيد  ولد  خليهن  حتركات 

اخلا�س  امللكي  ال�شت�شاري  املجل�س  اأن  توؤكد 

ل�شوؤون ال�شحراء مازال يتمتع بقوته الد�شتورية 

جديدة  اآلية  انتظار  يف  الدبلوما�شي  وح�شوره 

خليهن  ا�شتقبل  فقد  اأع�شائه،  مع  دوره  لتفعيل 

النواب  جمل�س  رئي�شة  باي�شوب  برونوين 

الأ�شرتايل، مربزا جدية وم�شداقية املقرتح املغربي 

حلل مينح حكما ذاتيا مو�شعا لل�شحراويني حتت 

ال�شيادة املغربية. ورافق برونوين باي�شوب مدير 

بباري�س، وم�شت�شاره،  اأ�شرتاليا  ديوانها، و�شفري 

والتجارة  اخلارجية  ال�شوؤون  وزارة  عن  وممثل 

واخلارجية الأ�شرتالية.

للأمن  العام  املدير  الرميل  بو�شعيب  ا�شتجاب 

بدري«،  »ال�شاحلة  ال�شحراوية  لنداء  الوطني 

التي اأ�شيبت يف حادثة �شري بالعيون تطلبت اإجراء 

عملية جراحية م�شتعجلة لرتكيب ق�شبان حديدية 

من  امل�شابة  ومتكنت  ج�شدها،  من  اأطراف  يف 

اإجراء العملية مب�شت�شفى مولي احل�شن باملهدي 

يف اأجواء طبيعية.

العيون: األسبوع

مبخيمات  ال�شحراويون  رف�س 

املحا�شرين  مال  هدر  تندوف 

الدولية  امل�شاعدات  من  املح�شل 

بـ»�شينما  �شمي  مهرجان  على 

حرم  رئا�شته  تولت  ال�شحراء«، 

عبد  حممد  البولي�شاريو  زعيم 

بوادر  من  كان  والذي  العزيز، 

على  التغيري  �شباب  اإقدام  رف�شه 

ال�شيء  خيامه،  من  خيمة  اإحراق 

الذي خلق حالة من الهلع والفزع 

العديد  جعل  ما  �شيوفه،  لدى 

داخل  احلياتية  امل�شاريع  من 

من  واملمولة  اللجئني  خميمات 

ت�شاب  اإ�شبانية  جمعيات  قبل 

املالية  ال�شائقة  ب�شبب  بالتوقف 

التي اجتاحت اإ�شبانيا، وقد خطط 

الف�شيحة  باملهرجان  �شمي  ملا 

مدريد  الإ�شــــــبانية  بالعا�شـــمة 

بتاريخ 28 �شتنرب 2013. 

اأع�شاء  قدم  الجتماع،  هذا  ويف 

الإ�شبانية  اجلمعيات  اإحدى  من 

املتعاطفة مع البولي�شاريو وثائق 

تثبت تورط املدعو »ب�شرايا بيون« 

مدريد  مبقاطعة  اجلبهة  ممثل 

مزورة  فواتري  تقدمي  يف  ونائبه 

جبهة  يف  ر�شمية  جهات  طرف  من 

اإىل  وجهت  لأموال  البولي�شاريو 

وامل�شوؤولني  الف�شاد  رموز  جيوب 

»�شينما  مهرجان  تنظيم  عن 

التي  الف�شيحة  وهي  ال�شحراء«، 

تنتظر  اإ�شبانية  جمعيات  مازالت 

للعدالة  تقدميها  اأو  فيها  احل�شم 

الإ�شبانية يف حالة عدم تاأديب، اأو 

الأموال  واإعادة  املتهمني  توقيف 

املهربة اإىل اجلهات ال�شرعية.

والتزم ممثل البولي�شاريو باإ�شبانيا 

يف هذا الجتماع باإيجاد حل �شريع 

للق�شية قد يكون على �شكل حركية 

متثيلية  م�شتوى  على  ا�شطرارية 

عجزت  الذي  الأمر  وهو  مدريد، 

قيادة الرابوزين عن حتقيقه. 

الس بالماس: عبد اهلل جداد
ف�شلت البولي�شاريو من خلل بع�س ال�شبان 

تقدمي  حفل  لتوقيف  ت�شخريهم  مت  الذين 

التي  لل�شحراء  الفوتوغرافية  ال�شور 

احت�شنتها دار اإفريقيا بل�س باملا�س، فافتقاد 

�شيا�شية  من�شورات  حملوا  الذين  ال�شبان 

للخربة والتجربة جعلهم ي�شاهمون عن غري 

الذي  املعر�س  افتتاح  حفل  اإجناح  يف  ق�شد 

تتبعه عدد كبري من الإ�شبانيني وكذلك قنا�شل 

وموريتانيا،  والأوروغواي،  رو�شيا،  دول 

واملغرب. نوعية احل�شور الإ�شباين ونوعية 

الن�شاط الثقايف البعيد عن املجال ال�شيا�شي 

نهاية  اإىل  ال�شبان يرتبكون وينتظرون  جعل 

القن�شل  يعلن  اأن  وقبيل  الر�شمية،  الكلمات 

عن  للح�شور  الكناري  بجزر  للمغرب  العام 

دعوتهم حلفل ال�شاي، مل يجد ال�شبان اإل تلك 

انتباه  لإثارة  اأوراقا  فيها  اأخرجوا  اللحظة 

اإىل  ودفعهم  بينهم  الفو�شى  وخلق  الزوار 

يقع  مل  الذي  ال�شيء  وهو  احلفل،  مغادرة 

اأ�شل حيث ا�شتمر احلفل اإىل ال�شاعة العا�شرة 

والأ�شاتذة،  للدبلوما�شيني،  �شمح  ما  ليل، 

والكاتبة العامة ومدير دار اإ�شبانيا التوقيع يف 

ال�شجل الذهبي للمعر�س، معتزين باملقاربة 

الثقافية ومبادرة رئي�س الرابطة ال�شحراوية 

التوبايل  الإدري�شي  والتنمية  للدميقراطية 

�شحراوي  �شيخ  وم�شاركة  اهلل،  عند  �شيدي 

ال�شحف  وجتاهلت  املدعوين،  جانب  اإىل 

الإ�شبانية بل�س باملا�س هذا احلادث، وهو ما 

اأزعج ممثل البولي�شاريو بجزر الكناري الذي 

به  قام  الذي  ال�شور  معر�س  لإف�شال  خطط 

اأي دعم من  �شحراويون وحدويون وبدون 

اأي كان، فانقلب ال�شحر على ال�شاحر.

اتهام زوجة عبد العزيز املراك�شي بتبديد

 اأمـــــوال امل�شاعـــدات الإن�شانيــــة

البوليساريو: عبد اهلل جداد
من  جماعات  انتماء  يوم  بعد  يوم  يتاأكد 

البولي�شاريو اإىل �شبكة الجتار يف الأ�شلحة 

بهدف  اجلوار  دول  نحو  تهريبها  وت�شهيل 

ك�شفت  فقد  ال�شتقرار.  البلبلة وعدم  خلق 

اإف�شال  اجلزائرية«  »ال�شروق  جريدة 

ال�شلح،  من  كبرية  كمية  تهريب  حماولة 

يف  لب�شار،  الثالثة  الع�شكرية  بالناحية 

تندوف  لولية  تابعة  حدودية  نقطة 

ع�شكرية  وحدة  واأوقفت  »الناهي«،  تدعى 

موريتانيا،  مع  احلدود  على  جزائرية 

ولهم  م�شلحني  الأرجح  على  وهم  املهربني 

جن�شيات  من  اإرهابية  جماعات  مع  �شلة 

جزائرية وموريتانية.

قيادة  املجموعة  هذه  ر�شد  يف  و�شاهم 

ت�شخري  ذلك  بعد  ليتم  اجلوي،  الدفاع 

وحدة من كومندو جزائري مكلف مبحاربة 

امل�شلحة  املجموعة  طاردت  التي  الإرهاب 

التي  ت�شم خم�شة اأفراد، ثلثة موريتانيني 

كانوا على منت مركبتني  اإثنني  وجزائريني 

رباعيتي الدفع، ومت حجز 17 قطعة ر�شا�س 

و12  ثقيلة،  ر�شا�شات  و3  كل�شينوكوف، 

حركات  ن�شطت  وقد  جي«،  بي  »اإر  قذيفة 

الإرهاب تواجدها على احلدود ال�شحراوية 

مع ليبيا وموريتانيا لتهريب الأ�شلحة، كان 

ليبيا،  مع  احلدودية  اإليزي  بولية  اآخرها 

حيث متكن اجلي�س اجلزائري من اعرتا�س 

قافلة م�شلحة مكونة من 6 �شيارات رباعيات 

قادمة  اجلزائرية  احلدود  اخرتقت  الدفع، 

من الرتاب الليبي، قبل اأن يتم توقيف كافة 

كانوا  م�شلحا   20 وعددهم  القافلة  عنا�شر 

مدججني باأ�شلحة ر�شا�شة، كما مت الق�شاء 

4 اإرهابيني بولية اأدرار بعد عمليات  على 

اإطلق النار.

�شالح البولي�شاريو يهدد اأمن اجلزائر

ف�شـل مناورة البوليـ�شاريو بال�س بالـــما�س

مطالب بتنظيم ا�شتفتاء 

�شعبي لقيا�س �شعبية 

البولي�شاريو يف تندوف
تندوف. األسبوع 

ال�شحراويني املنتف�شني  حتولت معركة 

البولي�شاريو  جبهة  و�شيا�شة  قيادة  �شد 

فقد  للنقا�س،  وا�شع  ف�شاء  اإىل  دقيقة  من 

ك�شف م�شدر موثوق من داخل خميمات 

ال�شحراويني  من  عددا  اأن  تندوف 

غري  اقرتاحا  يتداولون  املخيمات  يف 

م�شبوق. يتعلق باقرتاح تنظيم ا�شتفتاء 

�شعبي لقيا�س حجم ال�شرعية التي تتوفر 

املزايدات  عن  بعيدا  البولي�شاريو  عليها 

الغبية،  والعاطفة  الرنانة  وال�شعارات 

اأ�شحاب  وبرر  توؤخر،  ول  تقدم  ل  التي 

منتدى  من  الطرح  هذا  تبني  القرتاح 

خميمات  يف  الذاتي  احلكم  موؤيدي  دعم 

امل�شتقبل  اأفق احلل يف  بانعدام  تندوف، 

على  البولي�شاريو  قدرة  وعدم  القريب، 

بلورة حل اأو اتفاق ينهي اللجوء الأبدي 

اجلزائري،  الرتاب  فوق  لل�شحراويني 

وعجزها عن قبول الراأي والراأي الآخر، 

�شحراوي  لكل  التخوين  يف  ومتاديها 

يطمح لتقدمي ت�شور حول الق�شية بعيدا 

تعني  الذي  الوقت  النظام، يف  اأوامر  عن 

فيه كل ال�شحراويني دون متييز.

واملبالغة  ال�شائد  املفهوم  مع  والقطع 

ممثل  البولي�شاريو  اعتبار  يف  الإعلمية 

وحيدا لل�شحراويني، رغم اأن كل الوقائع 

املعطيات  تغري  نتيجة  ذلك،  غري  تعك�س 

ال�شحراء  نزاع  لن�شاأة  امل�شاحبة 

يف  متجاوزة  اأ�شبحت  والتي  املغربية، 

يف  مقوماتها  كل  وانتفت  الراهن  الوقت 

كل  على  منفتح  وعامل  جديد  عهد  ظل 

نظام  عن  بعيدا  والتوجهات،  الآراء 

احلزب الواحد.

يف  �شعبي  ا�شتفتاء  اقرتاح  ويقوم 

اجلبهة  قيادة  �شتعمل  والذي  املخيمات، 

م�شتفيدة من جتربة  نتائجه  تزوير  على 

ا�شتف�شار  على  اجلزائر،  �شنيعتها 

ل  واحد  �شوؤال  خلل  من  ال�شحراويني 

غري هو: »هل تعترب جبهة البولي�شاريو 

لل�شعب  والوحيد  ال�شرعي  املمثل 

ال�شحراوي، نعم/ ل؟«.

واحد من عائلة اجلماين 
يلتحق بالبولي�شاريو

عائلة  اأقارب  من  واحد  اجلماين  �شعيد  النعمة 

اجلماين، وهو الذي اختار الرمتاء يف اأح�شان جبهة 

البولي�شاريو بعد اإلبا�شه �شراعة ما ي�شمى بوزارة 

التنمية بجبهة البولي�شاريو، ون�شي يف خطابه اأمام 

بجل�شة النقا�س اخلا�شة بال�شيد البحري والأحياء 

لوزراء  امل�شرتك  املوؤمتر  اإطار  يف  املنعقدة  املائية، 

وتربية  وامل�شائد  الريفية،  والتنمية  الزراعة، 

اجلاري  ال�شهر  بداية  املنعقد  املائية،  الأحياء 

انت�شارا يف معركته  املغرب حقق  اأن  اأبابا،  باأدي�س 

القت�شادية مع الحتاد الأوربي واأنه يخ�شع لدفرت 

حتملت دويل. 

زوجة عبد العزيز 
المراكشي
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أسرار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي  ❋

كيف للقلب �أن ينب�ض وقد 
مت قطعه عن �لر�أ�ض؟

العليا  باملدر�سة   2014 ماي   2 اجلمعة  يوم  انعقدت 

للأ�ساتذة التابعة جلامعة حممد اخلام�س اأكدال - الرباط، 

اأجل تاأكيد هوية املدار�س العليا  ندوة حتت عنوان »من 

الوطنية  للنقابة  املحلي  الفرع  مكتب  نظمها  للأ�ساتذة«، 

للتعليم العايل.

والكاتب  اجلامعة  رئي�س  كلمتي  باإلقاء  الندوة  انطلقت   

العايل وكذا كلمات مكاتب  للتعليم  الوطنية  للنقابة  العام 

للأ�ساتذة  كثيفا  ح�سورا  وعرفت  اجلهوية،  الفروع 

ما  اأن  اإال  الفعاليات.  من  والعديد  والطلبة،  اجلامعيني، 

يجب الرتكيز عليه هو الغياب التام للرتبية الوطنية عن 

و�سعية  خطورة  اأجوائها  على  خيمت  التي  الندوة  هذه 

لتدارك  به  القيام  ما يجب  الرتبوية وم�سوؤولية  املنظومة 

ما يجب تداركه قبل فوات االأوان. من بني ما مت التطرق 

له ما يعرفه التعليم ما قبل اجلامعي من اختلالت عميقة 

تعليمنا  جعلت  والتعلم  التعليم  �سوابط  باأب�سط  خملة 

العاملي وحتى على  ال�سعيد  الرتتيب على  يحتل موؤخرة 

ال�سعيد العربي. تبداأ هذه االختلالت منذ ولوج جدران 

التعليمية،  االأطوار  تقدم  مع  وتتعاظم  وتتنوع  املدر�سة 

ككرة الثلج املتدحرجة لتته�سم على م�ستوى التعليم العايل 

بحيث ي�سبح من ال�سعب جدا اإعادة ترميمها كما يجب، 

خا�سة يف ظل العمل بنظام »ل م د« العبثي املثري للجدل. 

القطع  يتم  احلادة،  التعليمية  التحديات  هذه  خ�سم  يف 

الرائدة يف جمال  للأ�ساتذة  العليا  املدار�س  موؤ�س�سات  مع 

اإحلاقها  ملجرد  واملربزين  الثانوي  التعليم  رجال  تكوين 

يوؤهلها  الذي  الطبيعي  مكانها  حيث  اجلامعي  بالف�ساء 

للقيام مبهامها على اأح�سن وجه. مت القطع مع ثلث قرن من 

اخلربة املكت�سبة بهذه املوؤ�س�سات، بعد اأن متت حما�سرتها 

من  الت�سعينيات  بداية  منذ  دورها  تقزمي  على  والعمل 

»املراكز  ي�سمى  مبا  عنها  التعوي�س  ليتم  املا�سي،  القرن 

اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين« التي مت ا�ستحداثها �سدا 

القوانني  وكل  للتعليم  الوطني  امليثاق  مقت�سيات  على 

خا�س  بقطاع  يتعلق  االأمر  كاأن  واالأخلقيات،  واالأدبيات 

يت�سرف امل�سرفون فيه كما يحلو لهم، ال مبيدان بخطورة 

لبلد مبكانة  الناب�س  القلب  التي متثل  املنظومة الرتبوية 

حتديات  يواجه  واجليوا�سرتاتيجية،  التاريخية  املغرب 

اأوج  يف  هذا  يحدث  نعم  ال�سارية.  وامل�ستقبل  احلا�سر 

وتر�سيد  اله�سا�سة  وحماربة  احلكامة  �سعارات  هيمنة 

من  فهل  ببلدنا؛  للنهو�س  واملادية  الب�سرية  املوارد 

ُيَبلقن  اأن  اله�سا�سة  ملحاربة  املوارد  وتر�سيد  احلكامة 

والرتبية  العايل  التعليم  بني  املتاري�س  وتقام  التعليم 

الوطنية؟ لقد اأ�سبح �سد احلبل بني الوزارتني هو الطاغي 

على امل�سهد، وهو النهج الذي ت�سبب يف ت�سوهات ع�سوية 

اإىل  الرتبوية  املنظومة  ج�سد  اأ�سعفت  خطرية  وتورمات 

التناق�سات  اأ�سبحت  بحيث  قواها،  واأنهكت  بعيد  حد 

هي ال�سمة الطاغية على امل�سهد الرتبوي للبلد. فاإن كان 

للمجل�س االأعلى للتعليم دور اأ�سا�سي عليه القيام به، فليبداأ 

من هنا، من العمل على تر�سيد املوارد الب�سرية واملادية 

للمنظومة الرتبوية؛ البد من العمل على اإفهام امل�سوؤولني 

عن قطاع الرتبية الوطنية اأن التعليم اجلامعي هو امتداد 

الثانوي  التعليم  واأن  الثانوي،  للتعليم  طبيعي  ع�سوي 

العايل.  للتعليم  م�ستل  هو  االأخرى(  التعليم  اأطوار  )وكل 

حميطها  على  اجلامعة  انفتاح  �سعار  نرفع  اأن  يعقل  فهل 

االجتماعي، يف الوقت الذي يعمل فيه امل�سوؤولون عن قطاع 

الع�سوي  التوا�سل  اأوا�سر  قطع  على  الوطنية  الرتبية 

فكيف  الرتبوية؛  املنظومة  راأ�س  اجلامعة،  مع  الطبيعي 

للقلب اأن ي�ستمر يف النب�س وقد مت عزله عن الراأ�س؟

وحما�سبته  الكاملة  م�سوؤولياته  بتحمل  مطالب  اجلميع 

جودته  كانت  كيفما  اخل�سو�سي،  التعليم  فلي�س  عليها، 

التي  ال�سديدة  ال�سغوطات  �سيتحمل  من  املفرت�سة، 

زمن  يف  االجتماعي  ال�سرح  تثبيت  دعامات  لها  تتعر�س 

االأخرية.  ال�سنني  يف  االأمم  تواجهها  التي  التحديات  كل 

�سائق  يقودها  قاطرة كهرومغناطي�سية  للتعليم من  فلبد 

االجتاه  ويف  �سليمة  �سكة  فوق  خبري،  ماهر  اأكرث(  )ال 

ال�سحيح. 

الرباط: األسبوع

ال�سعبية  احلركة  روؤو�س  بع�س  يتجه 

العن�سر  العام احلايل احمند  للأمني  املوالني 

على  الطريق  لقطع  حمبوكة  خطة  ر�سم  اإىل 

ملن�سب  حداد  حل�سن  ال�سياحة  وزير  تر�سح 

االأمانة العامة حلزب ال�سنبلة.

ما  يف  تطبخ  التي  اخلطة  هذه  م�سمون 

التي  والقوانني  االأنظمة  بلجنة  ي�سمى 

التوجه  هو  ال�سرغيني،  املحامي  يراأ�سها 

حول  جديدة  قانونية  �سروط  و�سع  نحو 

املر�سح ملن�سب االأمانة العامة، وهي �سروط 

اإىل  بالنظر  ال�سيق جدا  املقا�س  �ستحدد على 

موؤهلت حل�سن احلداد وعلى راأ�سها: تاريخ 

االلتحاق باحلزب، والتدرج يف امل�سوؤوليات، 

ال�سيا�سي  املكتب  داخل  الواليات  وعدد 

ال�سيا�سي  املكتب  يف  متتابعة  واليات  »ثلث 

للحزب«؛ وهي ال�سروط التي قد ال تتوفر يف 

حل�سن حداد.

االإعداد  يتم  هوؤالء  بح�سب  املفاجاأة  هذه 

لطرحها على املوؤمترين خلل اأ�سغال املوؤمتر 

يونيو  �سهر  اأواخر  عقده  املزمع  الوطني 

�سارية  لت�سبح  عليها  امل�سادقة  ق�سد  املقبل 

املفعول.

اأن�سار العن�سر يف الهجومات  اإىل ذلك، �سرع 

على حل�سن حداد داخل املواقع االجتماعية 

�سبغه  جرى  الذي  بالتقنوقراطي  متهمينه 

باالأ�سفر وامللتحق حديثا باحلزب واملتطاول 

على موؤ�س�سي احلزب، داعني يف الوقت نف�سه 

التوقيعات  من  االآالف  ع�سرات  جمع  اإىل 

ال�ستمرار العن�سر اأمينا عاما حلزب احلركة 

ال�سعبية.

�سربة  وجهوا  قد  للعن�سر  املناوئون  وكان 

واالأمني  والريا�سة  ال�سبيبة  وزير  الأن�سار 

منح  باالأغلبية  رف�سوا  عندما  احلايل  العام 

لهم  يختار  كي  العن�سر  الحمند  تفوي�س 

رئي�سا للفريق مبجل�س النواب.

م�سادر  ح�سب  وقتها  ال�سائد  االعتقاد  وكان 

»االأ�سبوع«، اأن املجموعة ال�سائدة للعن�سر 

تاتو  القادر  لعبد  �سربة  توجيه  تريد  كانت 

الع�سو الذي ي�سرتك نف�س الطموح مع حل�سن 

حداد يف الو�سول اإىل االأمانة العامة.

بوك«  »الفي�س  ن�سطاء  بع�س  تداول  وقد 

وزير  دبلومات  بني  فيها  يقارنون  اأر�سية 

والريا�سة  ال�سبيبة  ووزير  حداد،  ال�سياحة 

تداعيات  من  يعاين  مازال  الذي  اأوزين 

ح�سوله على »ما�سرت م�سغر«.

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

تارودانت: األسبوع
موقعة  تنديدية  ر�سالة  ك�سفت 

من طرف عدة جمعيات للمجتمع 

املدين باإقليم تارودانت، اأن بع�س 

بامل�ست�سفى  ال�سحية  االأطر 

املحلي بجماعة »اأولوز« باالإقليم 

ي�ستقبلون املر�سى وهم يف حالة 

بالن�ساء  »يتحر�سون«  كما  �سكر 

املر�سى.

باأن  كذلك  تقول  الر�سالة   هذه 

كارثية  امل�ست�سفى  و�سعية  هذا 

وبخا�سة  م�ستويات  عدة  على 

زاوية  ومن  اخلدمات،  جهة  من 

االأطر الطبية امل�ستغلة به.

ذات  قالت  ال�سياق،  هذا  ويف 

لعامل  وجهت  التي  املرا�سلة 

االإقليم ولوزير الداخلية ولوزير 

يعاين  امل�ست�سفى  اإن  ال�سحة، 

من  جمعيات  ع�سر  وب�سهادة 

من  واملواطنني  املدين  املجتمع 

املرافق  جميع  يف  تام  �سبه  �سلل 

للطبيب  املتكررة  الغياب  ومن 

االإثنني  يومي  خا�سة  الرئي�سي 

واجلمعة، كما اأن هذا امل�ست�سفى 

األف   33 من  اأزيد  يق�سده  الذي 

يعاين  اجلماعة  ك�ساكنة  مواطن 

بحيث  االأطر  يف  حاد  نق�س  من 

ي�سم فقط طبيبا رئي�سيا وبع�س 

على  يتوفر  وال  املمر�سني، 

اأحيانا  ويلجاأ  اإ�سعاف  �سيارة 

ممر�سني  طرف  من  لعمليات 

غري خمت�سني، كما هو احلال يف 

اأحيانا  التي تتم  الوالدة  عمليات 

من طرف املمر�سني.

الرباط: األسبوع

يت�سح اأن معركة الكاتب االأول للحتاد اال�سرتاكي اإدري�س ل�سكر مع 

الزايدي  اأحمد  النواب  مبجل�س  اال�سرتاكي  للفريق  ال�سابق  الرئي�س 

اأخذت بعدا اآخر وت�سعيدا جديدا بعد تواري الطرفني عن  ورفاقه، 

االأنظار.

الفريق  الأ�سغال  ورفاقه  الزايدي  مقاطعة  على  ل�سكر  رد  حيث 

اال�سرتاكي وحل�سور الربملان ب�سفة عامة، مبنع رفاق الزايدي من 

طرح االأ�سئلة ال�سفوية داخل اجلل�سات العامة ومن ال�سفريات با�سم 

الفريق اإىل خارج اأر�س الوطن يف اإطار الدبلوما�سية املوازية.

اإىل ذلك، طرح ل�سكر خلل االجتماع االأخري للنواب، الثلثاء املا�سي، 

االجتماعات،  عن  الزايدي  رفاق  غياب  ا�ستمرار  مع  التعامل  كيفية 

واقرتاح  الرفع يف ن�سبة االقتطاعات من اأجور نواب رفاق الزايدي 

وبخا�سة يف  ن�سبة م�ساهمة هوؤالء يف ميزانية �سندوق الفريق، وذلك 

ب�سبب التغيبات غري املربرة.

حلزب  برملانيا  فريقا  يرتاأ�س  جل�سة  اآخر  خلل  نف�سه،  ل�سكر  ووجد 

الوردة مل يتعد ح�سور اأع�سائه 12 نائبا ونائبة احتادية.

»�ل�سكايرية« يف 
�مل�ست�سفيات �لعمومية

�خلطة �ل�سرية 

لإق�ساء حد�د من 

�ل�سـباق حـــول

 �لأمانة �لعامة 

عقوبــــــــــة احتاديـــــة

منع �أن�سار �لز�يدي من 
�ل�سفر �إىل �خلارج
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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

ألول مرة يجتمعان في صورة واحدة، إدريس الراضي 
البرلماني الذي عرى بطنه في البرلمان احتجاجا على بن 

كيران، وابن عمه عبد الواحد الراضي صاحب الرقم القياسي 
من حيث ترؤس مكتب الغرفة األولى)..(.

الراضــــــــيان..

الف�ساد مازال موجودا 
والعقليات  الثقافة 

تتغري  مل  القدمية 

داخل  نهاـــــــــــــــئيا 

الوزارات والإدارات. 

الف�ساد  اأن  تظن  هل 

وطار«؟  جنحني  »دار 

الف�ساد كال�سداأ يجب اأن 

حديد  من  بفر�ساة  حتكه 

يزول،  كي  طويلة  وملدة 

اأثره،  �سترتك  اأنك  وتاأكد 

املغرب،  يف  مازال  الف�ساد  نهائيا.  يزول  فلن 

موجودين  مازالوا  الف�ساد  عن  واملدافعون 

بقوة ويعرقلون عمل من ي�سعى اإىل الإ�سالح، 

وهم يفعلون ذلك لأنهم ل ميتلكون م�سداقية 

�سيا�سية.

لحسن الداودي )الحكومة(  

اخللفي واحلكامة اجليدة 
تعيني  بخ�سو�ص 

وزير الت�سال لكاتب 

ا�ستفاد  اأن  �سبق  عام 

من املغادرة الطوعية، 

للمال  هدر  يعني  فهذا 

اأن  اعتبار  على  العام، 

تزخر  الت�سال   وزارة 

ميكنها  مهمة  بكوادر 

حتمل امل�سوؤولية، وبهذا 

كريان   بن  حكومة  تكون 

تر�سيخ  جمال  يف  جديد  من  املوعد  اأخلفت  قد 

احلكامة اجليدة وحت�سني منط عي�ص الإدارة 

املغربية.

محمد المسكاوي )الشبكة المغربية لحماية المال العام(

الفرق بني م�سر واملغرب
الفني  الوجود  كان 

يف فرتة ال�سبعينيات 

من  بكثري  اأ�سعب 

اليوم، لوجود اأ�سماء 

فنية كبرية ومناف�سة 

قوية لهذا تطلب الأمر 

من غري امل�سريني بذل 

جمهودات اأكرب للوجود 

م�سر  اأر�ص  على  الفني 

منتوجها  ت�سجع  التي 

املحلي، يف ما ن�سري نحن يف املغرب نحو تف�سيل 

الإنتاج الأجنبي على املحلي.

غيثة بنعبد السالم )فنانة( 

اأمتـــنى اأن يكــــــــــــون 
التنــاف�س �ســريفا 

اأمتنـــــــــــــــى اأن 

التناف�ص  يـكــــون 

�سريـــــــــفا.. نحن 

على  نحــــــــر�ص 

املتبادل  الحرتام 

اأنا  املر�سحني.  بني 

يف  اخلو�ص  اأريد  ل 

�سخ�سي  نقا�ص  اأي 

كان،  مر�سح  اأي  مع 

اأفكار  �ســــــراع  فهـــذا 

املوؤمتر  مقررات  تفعيل  وكيفية  وت�سورات 

الوطني املقبل.

نبيل بنعبد اهلل )حزب التقدم واالشتراكية(

�سكل الثالث من ماي، اليوم العاملي حلرية ال�سحافة، 

وال�سحافيني  ال�سحافة  واقع  لقراءة  منا�سبة 

والهيئات  املنظمات  مت�سكت  اأن  بعد  باملغرب، 

ميدان  يف  متاأخرة  مرتبة  بو�سع املغرب يف  الدولية 

منظمة  تقرير  اآخرها  كان  ال�سحافة،  حريات 

بال  »مرا�سلون  منظمة  وتقرير  هاو�ص«  »فريدوم 

املغاربة،  امل�سوؤولني  حفيظة  اأثار  ما  وهو  حدود«، 

اأي�سا  يرد  املنظمات  هذه  تقارير  يف  يرد  ما  اأن  رغم 

مغربية.  و�سحافية  حقوقية  منظمات  تقارير   يف 

با�سم  الر�سمي  الناطق  الت�سال،  وزير  وانتقد 

احلكومة املغربية، هذه الت�سنيفات الدولية املتعلقة 

بحرية ال�سحافة، وقال اإنها »غري من�سفة« وهو ما 

يطرح �سوؤال مَدى م�سداقية هذه الت�سنيفات. واأ�ساف 

اأن وزارته عملت على اإعداد تقرير حول واقع حرية 

والفرن�سية  العربية  باللغات  املغرب،  يف  ال�سحافة 

بالأمازيغية. وي�سدر  والإجنليزية،   والإ�سبانية 

وقال تقرير للنقابة الوطنية لل�سحافة املغربية اإنه 

ما بني �سنة 2013، و2014، مل يتح�سن و�سع حرية 

ال�سحافة يف املغرب، قيد اأمنلة، بل اإن الو�سع احلايل 

ُينبئ مب�ستقبل مت�سائم واأن كل املطالب التي حملها 

يخ�ص  ما  يف  املغرب،  عرفه  الذي  ال�سعبي  احلراك 

الآن. حلد  �سيء  اأي  منها  يتحقق  مل  الإعالم   حرية 

ويرى التقرير الذي قدمه الأمني العام للنقابة الوطنية 

لل�سحافة املغربية، يون�ص جماهد، حول واقع حرية 

املا�سية، �سورة  ال�سنة  املغرب خالل  ال�سحافة يف 

»�سوداوية« حول واقع حرية ال�سحافة يف املغرب؛ 

ففي جمال العتداء على ال�سحافيني، اأورد التقرير 

يف  م�ستمرة؛  تزال  ما  والتع�سفات  العتداءات  اأن 

هذا ال�سدد قال جماهد اإّن العتداء على ال�سحافيني 

 يتم ب�سكل متكرر، »و�سار ريا�سة لدى ال�سلطات«.

وم�ْسمع  مراأى  على  تتّم  العتداءات  اأن  واأ�ساف 

امل�سوؤولني، دون اأن يحركوا �ساكنا، رغم املرا�سالت 

الكثرية وال�سكايات التي تتقدم بها النقابة اإىل وزارة 

الربملانية،  الفرق  ومرا�سلة  واحلريات،  العدل 

حياة  ل  »لكن  الإن�سان،  حلقوق  الوطني  واملجل�ص 

ملن تنادي«، واأنه لو كانت ال�سلطات تقوم بدورها يف 

معاقبة من يعتدي على ال�سحافيني لراجعوا اأوراقهم، 

�سيا�سة  ا�ستمرار  عن  ينّم  يح�سل  ما  اأن  معتربا 

 الالعقاب يف التعامل مع املعتدين على ال�سحافيني.

وعرفت بع�ص املدن املغربية اأن�سطة مكثفة مبنا�سبة 

وقفات  الرباط  يف  نظم  كما  لل�سحافة  العاملي  اليوم 

احتجاجية للمطالبة بالإ�سراع بتنزيل القانون املنظم 

ال�سحافيني  على  العتداءات  من  واحلد  لل�سحافة 

اأزمة  املكتوبة  ال�سحافة  فيه  تعرف  وقت  يف 

 وتنت�سر ال�سحف الإلكرتونية بدون قانون ينظمها. 

النا�سرين  فيدرالية  رئي�ص  مفتاح  الدين  نور  وقال 

األف   70 ال�سحافية فقدت  اإن املطبوعات  يف املغرب 

ال�سحف  من  والكثري  املكتوبة،  ال�سحافة  يف  قارئ 

الأرقام والإح�سائيات  باملجان، واإن  توزع اجلرائد 

 ،»OJD« »على موقع »مكتب التحقق من النت�سار

الفهم!  على  وع�سية  �سعبة  اأ�سياء   تك�سف 

من  الثانية  اجلل�سة  خالل  مفتاح،  الدين  نور  وقال 

للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  نظمتها  التي  الندوة 

لل�سحافة،  العاملي  اليوم  والعلم والثقافة مبنا�سبة 

التي  اجلل�سة  وهي  والإحباط،  املرارة  من  بكثري 

خ�س�ست لأخالقيات مهنة ال�سحافة وتنظيم املهنة، 

اإذا مل يعد هناك قراء لهذه ال�سحافة، على من �سنطبق 

هذه الأخالقيات، ل بد من حل اإ�سكالية الوجود، اأول 

وقبل كل �سيء، اإن امل�سكل اقت�سادي، لكنه اأعقد من 

�سيا�سي..  هو  مبا  ومرتبط  هيكلي  اإنه  بكثري،   ذلك 

اهتمام  اإن  قائال  مفتاح  الدين  نور  الزميل  وعّلق 

ال�سحافة باجلرائم واحلوادث لي�ص عيبا، ولكن ما 

حجمها هو ما ميكن اأن يطرح ال�سوؤال، واإذا اهتمت 

لالأجور،  الأدنى  احلد  مبوا�سيع  الإعالم،  و�سائل 

ب�ساعتهم،  تبور  ال�سحافة،  وقانون  والباطرونا، 

وقال »اإذا حدثتهم عن ال�سميك والباطرونا وقانون 

تنزل  اأحد،  حتى  يقراأك(  )ل  مكيقراك  ال�سحافة، 

اإىل  الرجوع  اأما  اإذن؟  نفعل  ماذا  درجة،  بثمانني 

»ترمومرت«..  لدي  �سخ�سيا  الإثارة..  اأو  التاريخ 

منغلقا  املغرب  فيها  كان  مرحلة  بعد  بداأنا  لقد 

الراحل،  بامللك  الهتمام  الثاين،  احل�سن  عهد  يف 

ما  و�سرعان  اجلديد،  بامللك  الهتمام  بعد  وفيما 

و�سلنا  ثم  النظام،  يف  الثاين  بالرجل  املغاربة  اهتم 

 ملرحلة خطف فيها الأ�سواء اجلرنال العنيكري..«. 

وخل�ص رئي�ص فدرالية النا�سرين، اإىل اأننا مل ننجح 

العام،  لل�ساأن  القراء  اهتمام  لفت  اإىل  ك�سحافيني، 

الذي  هو  العام  ال�ساأن  ذنبي..  لي�ص  »هذا  ويقول: 

اأنا  به  اأهتم  لكي  النا�ص،  اهتمام  يثري  اأن  يفرت�ص 

ال�سحايف«.

�ل�صحافة �ملكتوبة فقدت 70  �ألف قارئ 

حريــــة ال�سحافــــة.. ال حـــياة ملن تــــنادي 

قررت عائلة �سحراوية مكونة من �ستة 

اأفراد الإقامة ب�سكل نهائي يف املغرب، بعد 

زيارة لالأقاليم اجلنوبية، يوم اخلمي�ص 

لربنامج  عملية  ثاين  اإطار  يف  املا�سي، 

تبادل الزيارات العائلية الذي بداأ يف ماي 

الداخلة  مدينة  بني  جرت  اجلاري، 

اأن  بعد  وذلك  تندوف،  وخميمات 

للمفو�سية  ال�ساأن  بهذا  بطلب  تقدمت 

ال�سامية ل�سوؤون الالجئني.

�سالح  حممد  بعائلة  الأمر  ويتعلق 

الأب  من  املكونة  حممود  حممد 

الذين  الأربعة  واأطفالهما  والزوجة 

واحد  عام  بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح 

عدد  يرتفع  وبذلك  �سنوات،  وع�سر 

الذين  البولي�ساريو  جبهة  عنا�سر 

بعد  ال�سحراء  يف  ال�ستقرار  قرروا 

ا�ستفادتهم من برنامج تبادل الزيارات 

العائلية اإىل 286 �سخ�سا.

 59 اإىل  ينتمون  �سخ�سا   234 وكان 

جديدة  رحلة  من  ا�ستفادوا  اأ�سرة 

واإىل  من  املا�سي  اخلمي�ص  جرت 

الداخلة واأو�سرد، �سمن عملية تبادل 

الزيارات العائلية، التي ت�سرف عليها 

الالجئني،  ل�سوؤون  العليا  املفو�سية 

الأرا�سي  يف  تندوف،  خميمات  بني 

اجلنوبية  والأقاليم  الــــــــجزائرية 

املغربية.

يف عملية تعترب الأوىل من نوعها، 

متكنت امل�سالح الأمنية بطنجة، 

لرتويج  �سبكة  اأكرب  تفكيك  من 

الهريوين ب�سمال املغرب.

العملية  هذه  خالل  مت  وقد 

خمدر  من  كيلوغرامات   5 حجز 

بـ5  قيمتها  تقدر  الهريوين 

مليار  )ن�سف  درهم  ماليني 

وتوقيف  و�سيارتني،  �سنتيم(، 

ن�ساء.  3 بينهم  من  اأ�سخا�ص   9 
هذه  اإن  اأمنية  م�سادر  وقالت 

اأ�سهر  اأربعة  بعد  متت  العملية 

تفكيك  مت  والتعقب،  البحث  من 

تن�سط  كانت  التي  ال�سبكة  هذه 

يف مــدن طنـــــــــجة، وتطــــوان، 

. ر ظو لنـــا ا  و

الهاربون من البولي�ساريو اإىل الداخلة  

ن�سف مليار �سنتيم من املخدرات 
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على  القب�ض  ال�شرطة  م�شالح  األقت 

�شبكة للن�شب مكونة من ثالثة �شبان، 

ا�شتغلوا ميوالت  بع�ض ال�شخ�شيات 

والعربية،  واالأجنبية  املغربية 

خملة  اأو�شاع  يف  بت�شويرهم  وقاموا 

البتزازهم.

وت�شم قائمة ال�شحايا برملانيني ورجال 

اأعمال مغاربة ومدربا �شابقا للمنتخب 

عامة  �شخ�شيات  اإىل  اإ�شافة  املغربي، 

من اخلليج العربي و�شحفيني وعاملني 

يف قناة »اقراأ«. 

قرر  بعدما  الف�شيحة  تفجرت  حيث 

عدم  باملغرب   »BBC« قناة  مرا�شل 

اإىل  ب�شكوى  فتقدم  لالبتزاز  اخل�شوع 

ال�شرطة الق�شائية مبدينة »القنيطرة« 

الو�شائل  خمتلف  اإىل  جلاأت  التي 

للو�شول  املتطورة  التكنولوجية 

االأمر  اأن  وات�شح  اجلناة،  مكان  اإىل 

يتعلق بثالثة �شبان من مدينة مغربية 

يدر�شون  زم«  »وادي  ا�شمها  �شغرية 

يف معهد للتكنولوجيا التطبيقية، واألقي 

القب�ض عليهم يف حمل �شكنهم حيث مت 

حجز عدد كبري من االأ�شرطة التي بلغ 

عددها 72 �شريطاً.

وقد علق اأحد �شباط ال�شرطة على ذلك 

قائالً: »جمموع ما مت حجزه ميكن اأن 

يفتح قناة اإباحية بكاملها«، يف ما ات�شح 

بعد البحث اأن عدد ال�شحايا ي�شل اإىل 

ال�شخ�شيات  من  اأغلبهم  �شخ�شا،   63
بينهم  من  والعربية،  املغربية  العامة 

برملانيون وريا�شيون )اأبرزهم مدرب 

ورجال  املغربي(  للمنتخب  �شابق 

اأعمال مغاربة وخليجيون، و�شحفيون 

مواقع  ال�شباب  ا�شتغل  وقد  عرب. 

الوهمية  الكامريا  وبرامج  الدرد�شة 

اإىل  يتحدثون  باأنهم  ال�شحايا  الإقناع 

فتاة لبنانية جميلة تقدم خدمة جن�شية 

فيتفاعلون  االإنرتنيت،  عرب  ترفيهية 

اأو�شاع  يف  ت�شويرهم  ويتم  معها 

فا�شحة.

برملانيون ورجال اأعمال مغاربة وخليجيون يف ت�سجيالت »وادي زم« 

هل تتاأثر �سواحل املغرب 
بالغوا�سات الربيطانــية 

النوويـــــــة؟ 
امللكية  للبحرية  التابعة  القاعــــــدة   اإىل  و�شــــــــلت 

الربيطانية، الغوا�شة النووية »اإت�ض اإم اإ�ض تريونف«، 

منذ يوم ال�شبت املا�شي، بدعوى التوقف التقني.

الغوا�شات  اأقدم  بني  من  واحدة  تعترب  الغوا�شة 

البحرية  مهمات  من  العديد  يف  �شاركت  التي  الربيطانية 

بامل�شتعمرة  حتل  نوعها  من  غوا�شة  ثالث  تعد  امللكية، 

خ�شعت  قد  وكانت   ،2014 �شنة  بداية  منذ  الربيطانية 

التح�شني  واأعمال  الإ�شالحات  االأخرية  ال�شنوات  يف 

اأكتوبر  يف  حلت  قد  ن�شاطها،  مبوا�شلة  لها  ت�شمح  التي 

من العام املا�شي بال�شخرة لتتوقف بها الأيام »يف اإطار 

الروتني املعتاد«.

واعترب املتحدث با�شم املجموعة االإيكولوجية االإ�شبانية 

لل�شحافة  ت�شريح  يف  مونيوز  اأنطونيو  »بريدميار«، 

النووية  الغوا�شات  جتريها  التي  التوقفات  املحلية، 

بالبيئة يف م�شيق جبل  كل مرة يف املنطقة خطر حمدق 

طارق.

املباركي يتحدث عن 

»�سالة الفا�سيني« 

اليهودية يف جنيف 

كتاب  تقدمي  موؤخرا،  جنيف،  مدينة  �شهدت 

برواق  ال�شرقي«  املغرب  يهود  »ذاكرة 

للكتاب  الدويل  باملعر�ض  العربية  الثقافات 

وال�شحافة بالعا�شمة ال�شوي�شرية.

وي�شلط هذا الكتاب الذي يقع يف حوايل 200 

�شفحة وال�شادر عن دار الن�شر »ال كروازي 

و�شهادات  �شور  خالل  من  �شومان«،  دي 

الرتاث  على  ال�شوء  تاريخية،  ومعطيات 

العربي باملنطقة ال�شرقية.

وي�شتعر�ض تلك املعامل واالأماكن واالأ�شرحة 

التي جمعت اليهود وامل�شلمني برتاب مناطق 

والناظور،  وفكيك،  ودبدو،  وجدة،  ومدن 

حيث ب�شم التعاي�ض حياة اجتماعية الأجيال 

تعاقبت على مدى قرون وتقا�شمت يف ان�شجام 

وحلظات  وم�شارا  اإن�شانية  قيما  وت�شامح 

تاريخ املغرب بعيدا عن التنازع اأو ال�شراع.

ال�شرقية،  اجلهة  تنمية  وكالة  مدير  وقال 

رفقة  املوؤلف  هذا  قدم  الذي  ملباركي،  حممد 

هذا  اإن  الرتناين،  القادر  عبد  الن�شر  مدير 

»العمل ميثل قراءة اأخرى جديدة لالآثار التي 

ما تزال حية ملا�ض م�شرتك حتدونا الرغبة يف 

االحتفاء بلحظاته امل�شرقة«.

�شحفية،  ت�شريحات  يف  ملباركي،  واعترب 

ال�شرقي«  املغرب  يهود  »ذاكرة  كتاب  اأن 

يهتم  موؤلف  ما هو  بقدر  تاريخيا  موؤلفا  لي�ض 

مثل  العميقة  للمناطق  احلياتية  باجلوانب 

دبدو وفكيك حيث عا�شت جماعات من ال�شكان 

يف ت�شامن وت�شامح«.

وذكر يف هذا ال�شدد باأن هذا االإ�شدار اجلديد 

مبنا�شبة  امللكية  الر�شالة  بعد  مبا�شرة  جاء 

افتتاح الكني�شة اليهودية »�شالة الفا�شيني« 

يف 13 فرباير 2013 بفا�ض، بعد ترميمها.

هذه  يف  ال�شاد�ض،  حممد  امللك  جاللة  واأكد 

التي  العربية  »اخل�شو�شية  على  الر�شالة، 

الد�شتور  ذلك  كر�ض  وكما  اليوم،  ت�شكل 

اجلديد للمملكة، اأحد الروافد العريقة للهوية 

الوطنية«.

وذكر ملباركي  يف الندوة التي مت عقدها بدبدو 

اأندري  اجلاللة،  �شاحب  م�شت�شار  بح�شور 

اأزوالي، ووايل اجلهة، وعدد من ال�شخ�شيات 

االإ�شدار  هذا  مبحاور  للتعريف  االأخرى 

اجلديد.

واأو�شح اأن هذا اللقاء �شكل منا�شبة مت خاللها 

للثقافة  دار  باإن�شاء  تتعلق  اتفاقية  توقيع 

بدبدو، م�شريا اإىل اأنه يجري التفكري حاليا يف 

�شبل تاأهيل هذه اجلماعة ال�شغرية وخا�شة 

حي املالح بها.

كروازي  »ال  ن�شر  مدير  اعترب  ناحيته،  من 

دي �شومان«، عبد القادر الرتناين، اأن الغاية 

تثمني  يف  تتمثل  العمل  هذا  من  االأ�شا�شية 

�شادت  التي  والت�شامح  االن�شجام  حلظات 

لقرون مديدة يف هذه املنطقة من اململكة.

بالكتاب  التعريفي  اللقاء  هذا  يف  و�شارك 

اجلالية  اأفراد  �شمنه  من  متنوع  ح�شور 

مغاربة،  ويهود  ب�شوي�شرا  املقيمة  املغربية 

روجي  بجنيف،  اليهودية  الطائفة  ورئي�ض 

�شارتييل.

لفعاليات  بطال  معمورة«  »زيان  اجلواد  توج 

�شباق اجلولة االأوىل من جائزة �شاحب ال�شمو 

رئي�ض الدولة للخيول العربية االأ�شيلة يف �شن 

مل�شافة  االأوىل«  »للفئة  فوق  فما  �شنوات  اأربع 

1700 مرت.
اأورو،  األف   50 املالية  جوائزه  اإجمايل  وبلغ 

مب�شمار  اأم�ض  يوم  ال�شباق  اأقيم  والذي 

بالتزامن  املغرب،  يف  »اأنفا«  البي�شاء  الدار 

اخليول  ل�شباق  العاملي  لليوم   13 الدورة  مع 

من  دولية  مب�شاركة  االأ�شيلة،  العربية 

خرية  جانب  اإىل  وفرن�شا،  وعمان  ال�شعودية 

باإقامة  باملغرب،  االأ�شيلة  العربية  اخليول 

�شتة اأ�شواط للخيول العربية االأ�شيلة.

»زيان  الرحيم  عبد  ف�شول  الفار�ض  وقاد 

وباإ�شراف  ر�شني  جالوبي  ملالكه  معمورة« 

املدرب جون دوروال، للفوز بلقب اجلولة التي 

العربية  اخليول  ل�شباقات  تاريخيا  حدثا  تعد 

اجلائزة  ت�شت�شيف  كونها  باملغرب،  االأ�شيلة 

ف�شول  الفار�ض  واأكد  التاريخ،  يف  مرة  الأول 

اتبع  اأن  بعد  بال�شباق،  جواده  فوز  توقع  اأنه 

مبكرًا  باجلواد  الدفع  بعدم  املدرب  تعليمات 

اإىل ال�شدارة، واإطالق العنان له يف امل�شتقيم، 

وبالفعل جنحت اخلطة.

للتوجيهات  ترجمة  ال�شباق  تنظيم  وياأتي 

بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شامية 

الفريق  ودعم  الدولة،  رئي�ض  نهيان  اآل  زايد 

نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 

للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبو ظبي  ويل عهد 

واملتابعة  التنفيذي،  املجل�ض  رئي�ض  امل�شلحة 

بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ل�شمو  امل�شتمرة 

ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة 

احتاد  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض 

االإمارات للفرو�شية، للتعريف باجلواد العربي 

يف املحافل الدولية.

مجريات السباق

وكان ال�شباق قويا ومثريا من بدايته بني جميع 

فار�شاً،   13 والبالغ  فيه،  امل�شاركني  الفر�شان 

واجتهت  وفرن�شا،  وعمان  ال�شعودية  مثلوا 

الرباق«  و»فوز  »االأ�شقر«  نحو  الرت�شيحات 

التي  اخليول  وهي  املوري«،  و»نوبروبلم 

حققت انت�شارات باهرة يف �شباقات الفئة االأوىل 

يخبئ  معمورة«  »زيان  كان  ما  يف  باملغرب، 

الكثري مع فار�شه ف�شول)..(.

وتزامنت اجلولة االأوىل من اجلائزة مع الدورة 

العربية  اخليول  ل�شباق  العاملي  لليوم   13
ال�شباقات  من  العديد  �شهدت  التي  االأ�شيلة، 

الدار  جائزة  م�شابقة  ويف  الهامة،  واالأ�شواط 

ال�شباقات  واأغنى  اأ�شهر  من  ويعد  البي�شاء، 

اأ�شواط،  �شتة  من  ال�شباق  وتاألف  املغرب،  يف 

ويف  الفر�ض،  لت�شجيع  امللكية  ال�شركة  وتنظمه 

ال�شوط االأول)..(.

لأول مرة يف املغرب

خيول »اآل نهيان« ت�سنع احلدث يف م�سمار الدار البي�ساء 

كريكاتير
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قد يقول �لبع�ض �إن حديث ح�سناء عن 
تكون  وقد  له،  قيمة  ال  طبي  مو�سوع 
بع�ض  �أن  خا�سة  �سيا�سية،  دو�فع  له 
�أية  تربطهم  ال  �لرباط  يف  �الحتاديني 
�ملاجيدي)..(،  منري  مع  ود  عالقة 
من  لالنتباه  مثري�  كان  موقفها  �أن  غري 
تعرف  ورمبا  �سيدالنية،  كونها  حيث 
�ل�سجائر  �إ�سهار  �إن  بقولها  تعني  ماذ� 

�الإلكرتونية، مبثابة »كارثة حقيقية«.
 

 الحسين الوردي في مواجهة 
الماجيدي 

بعناية  مدة  منذ  �ل�سحة  وزير  يحظى 
تتمثل يف تعيني حر��س  ملكية خا�صة، 
العتد�ء  تعر�صه  منذ  له  �صخ�صيني 
�لربملان، مل تف�صل �ملحكمة  قبة  د�خل 
�أبرز  يف ظروفه ومالب�صاته بعد، ولعل 
�صحة  حماية  يف  �مل�صاهمة  هي  مهامه 
�لو�صائل  بكل  �ملغاربة  �ملو�طنني 
يقول  فماذ�  �ملتاحة،  �حلكومية 

�لوردي؟
بارتياح  �لوردي  �حل�صني  ينظر  ال 
تقوم  �لتي  �ل�صخمة  �الإعالمية  للحملة 
بها �صركة �ملاجيدي ل�صالح نوع معني 
�إن  ويقول  �الإلكرتونية،  �ل�سجائر  من 
ن�صر  ��صتغر�ب  بكل  »�صجلت  وز�رته، 
�ل�سيجارة  ملنتوج  جتارية  �إعالنات 

�الإلكرتونية«.
طبعا مل يتحدث �لوردي عن �ملاجيدي 
�الإ�صهار  هذ�  مينع  مل  �أنه  كما  باال�صم، 
بالغه  يف  �لن�صيحة  طريق  �صلك  ولكنه 
2014، وقد  �أبريل   22 بتاريخ  �ل�سادر 
�أبدى �أربع مالحظات حول هذ� �ملنتوج 
�لذي بات يغزو جميع �ملدن ب�صكل غري 

م�سبوق: 
تعترب  مل  �ليوم،  حدود  �إلــــــــــــى   ➊
�ل�سيجارة  �لعاملية،  �ل�سحة  منظمة 
عن  لالإقالع  م�ساعد�  بديال  �الإلكرتونية 

�لتدخني، وال تتوفر على معطيات علمية 
تثبت �صالمة �أو جناعة هذ� �ملنتوج.

منتوج  خلو  علميا  يثبت  لــــــــم   ➋

�أ�سر�ر  �أية  من  �الإلكرتونية  �ل�سيجارة 
على �ل�صحة

➌ حتتوي �ل�صيجارة �الإلكرتونية على 

يجعلها  قد  مما  �لنيكوتني،  من  كميات 
�صببا يف �الإدمان على �لتدخني. 

➍ مـــــــــن �ملمكـــــن �أن يكون ��صتهالك 

�سهال  مدخال  �الإلكرتونية  �ل�سيجارة 
للتدخني، خا�صة عند �ل�صباب و�لن�صاء.   
عن  �أي�صا  �ل�صحة  وز�رة  وتعربرِّ 
�الإعالنات  هذه  ترويج  �أمام  ��صتغر�بها 
�سحية  فو�ئد  ت�سميه  ملا  �لتجارية، 
ت�صتنكر  كما  �الإلكرتونية.  لل�صيجارة 
�لوز�رة طرق �لت�صويق، �لتي ت�صتهدف 
�لذين  و�لن�صاء  �ل�صباب  خطري،  ب�صكل 
مما  قبل،  فيما  �لتدخني  لهم  ي�صبق  مل 
�ل�صحية  للمخاطر  �صك  بال  يعر�صهم 
�لوخيمة، كال�صرطانات و�أمر��س �لقلب 
علميا  و�ملثبتة  خا�صة،  و�ل�صر�يني 
وب�صكل قاطع كنتائج مبا�صرة للتدخني. 
باالإ�صافة �إلى ذلك، فاإن منظمة �ل�صحة 
�صالمة  �إلى  تخل�ْس  مل  �لعاملية 
مة  ��صتعمال �الأجهزة �الإلكرتونية �ملَُقدرِّ
ال  �ملنتوجات  هذه  �أن  كما  للنيكوتني. 
هيئة  �أية  ِقَبل  من  للمر�قبة  تخ�صع 

وطنية للمر�قبة على �ل�صعيد �لدويل. 
�لذكر  �ل�صالف  �لبالغ  كون  يف  جد�ل  ال 
تقول  �أن  فما معنى  و�إال  بالغ حمت�سم، 
قد  معينا  منتوجا  �إن  �ل�سحة  وز�رة 
و�ل�صرطان  �لقلب  �أمر��س  يف  يت�صبب 
قر�ر�  ت�صدر  وال  علني  ب�صكل  يروج 

مبنعه؟
�ملرة  هذه  �أن  �إلى  �الإ�صارة  وجتدر 
�الأولى �لتي تتحرك فيها جهة حكومية 
�ملاجيدي،  �أن�سطة  من  ن�ساطا  لتنتقد 

ملك �للوحات �الإ�صهارية.

 سكوت السكرتير
 الخاص للملك  

مل ي�صدر حتى �الآن �أي بالغ عن �صركة 
منري  حممد  للملك  �خلا�س  �لكاتب 
وجهة  �لعام  للر�أي  ليو�صح  �ملاجيدي 
نظره يف �ملو�صوع، �أو على �الأقل ر�أيه 
يف ما يتعلق ببيان وز�رة �ل�صحة، كما 
�أنه مل يتحرك ليكذب �الأخبار �ملتد�ولة 
منذ مدة و�لتي تقول باأنه ميلك �صركتني 
�صي  »�إف  هي  �الأولى  �لوقت،  نف�س  يف 
كوم«، �ملتخ�ص�صة يف �لدعاية، و�لثانية 
�ملتخ�ص�صة   »E- Klop« �صركة:  هي 
�الإلكرتونية  �ل�صيجارة  ترويج  يف 
لها  منتوجات  تقدم  �إنها  تقول  و�لتي 
فو�ئد �صحية، ت�صاعد على �لنوم، ولها 

مفعول مهدئ، وتعطي �لطاقة)..(.
�لدعاية  �إن  بل  فح�صب  هذ�  لي�س 
�لقانون،  بحكم  ممنوعة  للتدخني 
�ل�سريف  �لظهري  مقت�سيات  ح�سب 
�لتدخني،  مبنع  رقم 15.91 �ملتعلق 
كما  للتبغ،  و�الإ�صهار و�لدعاية 
بتاريخ  �لنو�ب  جمل�س  عليه  و�فق 
بالعطف  ووقعه  29 �أبريل 1991، 
�للطيف  عبد  �ل�صابق  �الأول  �لوزير 

�لفياليل.
للتبغ:  �لدعاية  مينع  �لقانون  هذ� 
�صو�ء يف »�لرب�مج �الإذ�عية و�لتلفزية 
يف  �ل�صادرة  �ل�صحافة  و�الأ�صرطة، 
�لقاعات  د�خل  و�الإعالنات  �ملغرب، 
�خلا�صة باإلقاء عرو�س فنية �أو ثقافية، 
�أماكن  بو�جهات  و�لعالمات  �ملل�صقات 

بيع �أو �سنع �لتبغ«.
�إ�صارة  �أية  يت�صمن  ال  �لقانون  هذ� 
يف  �ملنت�صرة  �الإ�صهارية  للوحات 
�ل�صو�رع نظر� لقدمه ولتكا�صل �لربملان 
عن حتيينه، كما �أنه يتحدث عن �لتبغ 
�لتي  �الإلكرتونية  �ل�سجائر  ولي�ض 
�لتدخني،  عن  بديال  �لبع�س  يعتربها 

علمية  تقارير  الأية  وجود  ال  �أنه  رغم 
توؤكد جناعة هذه �ملنتوجات)..(.

وتتو��صل  �ملاجيدي  �صكوت  يتو��صل 
�لذي  �ليوم  ذلك  منذ  �لتاأويالت  معه 
�أ�سارت فيه �ل�سحافة �إلى »تاأ�سي�ض �أول 
�الإلكرتونية  �ل�صجائر  لت�صويق  �صركة 
 E-Klop« صم�� حتمل  �ملغرب  يف 
ت�صويق  يف  متخ�ص�صة  وهي   ،»SARL
ويقع  �الإلكرتونية..  �ل�سجائر  وتوزيع 
�لبي�صاء يف  �لد�ر  مقرها �الجتماعي يف 
مقر  يوجد  حيث  »ريجن�سي«،  �إقامة 
�سركة »FC Com«، �ل�صركة �ململوكة 
مايو   31 لكم،  )موقع  �ملاجيدي،  ملنري 

.)2013

 لوبيات الدواء ليست سهلة 
يقول م�صدر مطلع من وز�رة �ل�صحة، 
هذه  د�خل  �لدو�ء  م�صنعي  لوبيات  �إن 
و�لدليل على  لن�صاطها،  �لوز�رة ال حد 
ذلك �أن جل �أطر وز�رة �ل�صحة ��صرتو� 
»فيالت« فخمة يف عني �لذئاب، بعد �أن 
وو�صعو�  �لعمومية،  �لوظيفة  تركو� 
�ملنتجة  �ل�صركات  �إ�صارة  رهن  �أنف�صهم 
للدو�ء و�لتي تتحكم يف �ملاليري، ح�صب 

تعبري م�سادر »�الأ�سبوع«.
تقف  �لدو�ء  لوبيات  �أن  تعتقد  هل 
لال�سطد�م  �ل�سحة  وز�رة  دفع  ور�ء 
طرحته  �ل�صوؤ�ل  هذ�  �ملاجيدي؟  مع 
»�الأ�صبوع«، على �أحد �خلرب�ء يف جمال 
�أو  �لدو�ء  لوبيات  �أن  فقال  �ل�سيادلة، 
�ل�صبب  هم  يكونو�  قد  معها  �مل�صتغلني 
يف دفع وز�رة �ل�صحة على �ال�صطد�م 
مع �ملاجيدي، بعد �أن فتح �لوردي »بال 
هو�دة« معركة تخفي�س �أثمنة  �لدو�ء، 
يكون  �أن  �أي�صا  ي�صتبعد  مل  �أنه  غري 
�لذي  �لبالغ  ور�ء  نف�صه  هو  �لوردي 
باعتباره  �ملاجيدي  �سركة  �سد  �سدر 

عمال روتينيا.

هل هي لعبة لوبيات الدواء؟

اأول ا�صطدام بني حكومة بن كريان واملاجيدي
لم تستسغ البرلمانية حسناء 

أبو زيد، التي كانت قاب قوسين 
أو أدنى من ترؤس فريق 

االتحاد االشتراكي بالبرلمان، 
منظر تلك اللوحات اإلشهارية 

المنصوبة في جل شوارع 
العاصمة الرباط، بهدف الترويج 

للسجارة اإللكترونية.
حسناء أبو زيد، قالت أمام لجنة 

القطاعات اإلنتاجية وبحضور 
وزير الصحة الحسين الوردي: 

»هذا النوع من اإلشهار يجب 
توقيفه مهما كان وزن صاحبه، 
حتى لو كان وزيرا في البالد«، 
ورغم أنها لم تذكره باالسم 

إال أن الجميع فهم أنها تتحدث 
عن منير الماجيدي، سكرتير 

الملك الذي يحتكر سوق 
اللوحات اإلشهارية بالعاصمة، 
)موقع اليوم، 24/ 26 مارس 

.)2014
الرباط: سعيد الريحاني 

لم يصدر حتى اآلن أي 
بالغ عن شركة الكاتب 
الخاص للملك محمد 

منير الماجيدي ليوضح 
للرأي العام وجهة 

نظره في الموضوع، 
أو على األقل رأيه 
في ما يتعلق ببيان 

وزارة الصحة، كما 
أنه لم يتحرك ليكذب 
األخبار المتداولة منذ 
مدة والتي تقول بأنه 
يملك شركتين في 
نفس الوقت، األولى 
هي "إف سي كوم"، 

المتخصصة في 
الدعاية، والثانية هي 
 »E- Klop« :شركة

المتخصصة في ترويج 
السيجارة اإللكترونية
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 العدد: 788  اخلميس 08 ماي 2014

البيان القانوني حلسابات مؤسسة  دنيا بريس للنشر والصحافة
SOCIETE DOUNIA-PRESSE SARL                   BILAN     ACTIF     

               (modèle normal)     Exercice clos le 31/12/13

ACTIF              EXERCICE Exercice Précédent

 
Brut Amortissement

et provisions Net Net

,,,,,,,,,,,, IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS  (A)     3263,00 1957,80 1305,20 1957,80
*  Frais préliminaires 3263,00 1957,80 1305,20 1957,80
*  Charges à repartir sur plusieurs  exercices
*  Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  (B)     
*  Immobilisation en recherche et développement
*  Brevets, marques, droits et valeurs similaires
*  Fonds commercial
*  Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)     17133,33 2865,69 14267,64 10555,97
*  Terrains
*  Constructions
*   Installations techniques, matériel et outillage
*  Matériel transport
*  Mobilier, matériel de bureau et aménagements
    divers 17133,33 2865,69 14267,64 10555,97
*  Autres immobilisations corporelles
*  Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATIONS FINANCIERES  (D)     
*  Prêts immobilisés
*  Autres créances financières
*  Titres de participation
*  Autres titres immobilisés
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF  (E)    
*  Diminution des créances immobilisées
*  Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E) 20396,33 4823,49 15572,84 12513,77
STOCKS (F)     
*  Marchandises
*  Matières et fournitures, consommables
*  Produits en cours
*  produits intermédiaires et produits résiduels
*  Produits finis
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT  (G)     342859,43 342859,43 323816,83
*  Fournis. débiteurs, avances et acomptes
*   Clients et comptes rattachés 312824,20
*  Personnel
*  Etat 343859,43 343859,43 10992,63
*  Comptes d'associés
*  Autres débiteurs
*  Comptes de régularisation-Actif -1000,00 -1000,00
TITRES VALEURS DE PLACEMENT  ( H)     
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF  ( I )     
.   (Eléments circulants)     
                    TOTAL II  ( F+G+H+I )     342859,43 342859,43 323816,83
TRESORERIE-ACTIF 571964,79 571964,79 2949982,70
*  Chéques et valeurs à encaisser
*  Banques, TG et CCP 558414,66 558414,68 2946749,06
*  Caisse, Régie d'avances et accréditifs 13550,11 13550,11 3233,64
                                     TOTAL III 571964,79 571964,79 2949982,70
           TOTAL GENERAL I+II+III 935220,55 4823,49 930 397,06 3 286 313,30
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Tableau n° 1eau n°1         SOCIETE DOUNIA-PRESSE SARL
BILAN (PASSIF)

(Modèle Normal) Exercice clos Le 31/12/2013
Exercice Exercice Précédent

9232,39 112307,89
 100000,00 100000,00
  

 

 

F 20000,00 10000,00
I
N
A 2307,89 -5933,43
N -468810,50 -1257688,03
C 355735,00 1265929,35
E 9232,39 1265929,35
M

N

 T
 
P
E
R

M
N
E
N
T

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES      (D)
*  Provisions pour risques
*  Provisions pour charges
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF                                      (E)
*  Augmentation des créances immobilisées
*  Diminution des dettes de financement

                                                                Total I(A+B+C+D+E) 9232,39 9232,39

921164,67 3174005,41
 225549,63 1302970,60
 

 23556,52
  12343,44 3674,61
 205879,30 536417,65
 464810,30 1253688,03
 12582,00 9222,00
 44476,00
 

 

                                                                   Total II (F+G+H) 921164,67 3174005,41
L

TRESORERIE-PASSIF
*  Crédits d'escompte
*  Crédits de trésorerie
*  Banques de régularisation
                                                                               Total III

                                                  TOTAL GENERAL I+II+III 930397,06 3286313,30
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

*  Etat
*  Comptes d'associés
*  Autres créanciers
*  Comptes de regularisation passif

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES           (G)

*  Autres dettes de financement

*  Organisme sociaux

*  Emprunts obligataires

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Elements circulants)        (H)

*  Clients créditeurs, avances et acomptes
*  Personnel

DETTES DE FINANCEMENT                                               (C)

*  Résultat nets en instance d'affectation (2)

PASSIF
CAPITAUX PROPRES
*  Capital social ou personnel (1)
*  Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé                                                 capital appelé                                                                                                                        
dont versé.......  *  Prime d'émission, de fusion, d'apport

*  Réserve légale

*  Ecarts de réevaluation

*  Résultat net de l'exercice (2)

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES                                      (B)
* Subvention d'investissement

* Provisions réglementées

*  Fournisseurs et comptes rattachés
DETTES DU PASSIF CIRCULANT                                         (F)

*  Autres réserves
*  Report à nouveau  (2)

Bilan Financier 2013

Tableau n°2   SOCIETE DOUNIA-PRESSE SARL
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)
Exercice du 01/01/13 au 31/12/2013

OPERATIONS  

NATURE Propres à    l'exercice 
concernant les 

exercices 
précédent

TOTAUX DE 
L'EXERCICE

TOTAUX DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

1 2 3=2+1 4
E I  PRODUITS D'EXPLOITATION 4620109,40 4620109,40 5 533 191,10
X *  Ventes de marchandises (en l'état)
P *  Ventes de biens et services produits 3570109,40 3570109,40 4133191,10
L     chiffre d'affaires 3570109,40 3570109,40 4133191,10
O *  Variation de stocks de produits (1)
I *  Immobilisations produites par l'entre-
T    prise pour elle-même
A *  Subventions d'exploitation 1050000,00 1050000,00 1400000,00
T *  Autres produits d'exploitation
I *  Reprises d'exploitation:
O     transferts de charges
N                                    Total I  4620109,40 4620109,40 5533191,10

II  CHARGES D'EXPLOITATION 3958473,25 29,70 3958502,95 3730267,66
*  Achats revendus(2) de marchandises
*  Achats consommés(2) de matières 3046173,20 3046173,20 2961432,53
    et fournitures
*  Autres charges externes 188663,76 29,70 188693,46 138210,00
*  Impôts et taxes 14231,50 14231,50
*  Charges de personnel 706263,86 706263,86 629595,17
*  Autres charges d'exploitation
*  Dotations d'exploitation 3140,93 3140,93 1029,96                                  Total II  3730179,66 88,00 3730267,66 5933,43

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 661636,15 -29,70 661606,45 1802923,44
IV PRODUITS FINANCIERS

F *  Produits des titres de partic. et autres
I   titres immobilisés
N *  Gains de change
A *  Interêts et autres produits financiers
N *  Reprises financier : transfert charges
C                                      Total IV  
I V  CHARGES FINANCIERES 2132,59 2132,59 893,34
E *  Charges d'interêts 2132,59 2132,59 893,34
R *  Pertes de change
S *  Autres charges financières

*  Dotations finacières
                                     Total V  2132,59 2132,59 893,34

VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)  -2132,59 -2132,59 -893,34
VII RESULTAT COURANT (III+VI)  659503,56 -29,70 659473,86 1802030,10

1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)
2) Achats revendu ou consommés : achats -variation de stocks

Tableau n° 2
SOCIETE DOUNIA-PRESSE SARL

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)

OPERATIONS  TOTAUX DE

NATURE Propres à l'exercice exercices 
précédents

TOTAUX DE 
L'EXERCICE

L'EXERCICE  
PRECEDENT

1 2 .3=2+1 4
VII RESULTAT COURANT (reports) 659503,56 -29,70 659473,86 1802030,10
VIII  PRODUITS NON COURANTS

N *  Produits des cessions d'immobilisations
O *  Subventions d'équilibre
N *  Reprises sur subventions d'investissement
C
O *  Autres produits non courants
U *  Reprises non courantes  ; transferts de charges

R                                    Total VIII  
A IX  CHARGES NON COURANTES 102820,07 102820,07 91,60
N *  Valeurs nettes d'amortissements des
T    immobilisations cédées

*  Subventions accordées
*  autres charges non courantes 102820,07 102820,07 91,60
*  Dotations non courantes aux amortis-

   sements et aux provisions

                                      Total IX  102820,07 102820,07 91,60
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) -102820,07 -102820,07 91,60
XI RESULTAT AVANT IMP!TS (VII+X) 556683,49 -29,70 556653,79 1801938,50
XII IMP!TS SUR LES BENEFICES 200918,79 200918,79 536009,15
XIII RESULTAT NET (XI-XII) 355764,70 -29,70 355735,00 1265929,35

TOTAL DES PRODUITS 4620109,40 4620109,40 5533191,10
XIV .(I+IV+VIII)

TOTAL DES CHARGES 4264344,70 29,70 4264374,40 4267261,75
XV .(II+V+IX+XIII)

RESULTAT NET 355764,70 -29,70 355735,00 1265929,35
XVI .(total des produits-total des charges)

الحساب الختامي
للمقاولة برسم سنة 2013

1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)
2) Achats revendu ou consommés : achats -variation de stocks

Tableau n° 2
SOCIETE DOUNIA-PRESSE SARL

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)

(modèle normal) du 01/01/2013 au 31/12/2013

661636,15 -29,70

-29,70

-29,70

-29,70

-29,70

-29,70

-29,70

659503,56

-102820,07
556683,49

355764,7

4620109,4

4620109,4

4264344,7

659503,56
-2132,59

DOUNIA Presse 
S A R L
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الثقافة
 العدد: 788  اخلميس 08 ماي 2014

بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك، 
صدرت الطبعة الثانية، ووزعت في جميع أنحاء المغرب 

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

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
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تنظيم الندوة العلمية الرابعة 

واخلتامية للدورة الثامنة ع�شرة 

جلامعة موالي علي ال�شريف
�إىل  �لثقافة  وز�رة  تنهي 

علم �مل�ؤرخني و�لباحثني 

بتاريخ  و�ملهتــــــــــمني 

�ملعا�صر،  �ملغـــــــــــرب 

�لعلمية  �لنـــــــــدوة  �أن 

و�خلتامية  �لر�بـــــــــعة 

ع�صرة  �لثامنة  للدورة 

علي  مـــــــ�الي  جلامعة 

�ملخ�ص�صة  �ل�صريــــــف 

حلة  ملر � « �صـــــــة  � ر لد

ي��صف:  بن  حممد  �صيدي  �ل�صلطان  عهد  من  �لثانية 

و21   20 ي�مي  �أ�صغالها  �صتعقد   ،»1955  -  1939
ي�ني� 2014 مبدينة �لعي�ن.

ومن �أجل �لرت�صح للم�صاركة يف هذه �لندوة �لعلمية، 

�لربيد  عرب  �مل��ص�ع،  يف  طلبات  تقدمي  يتعني 

 ،my.alichrif@minculture.gov.ma �الإلكرتوين 

�لغر�ض  لهذ�  �ملخ�ص�صة  �ال�صتمارة  على  �عتماد� 

وكذ� �ملحاور �ل��ردة �صمن  �ل�رقة �لتقدميية �لتي 

ميكن  و�لتي  �لغر�ض  لهذ�  �لعلمية  �للجنة  �أعدتها 

حتميلها من �مل�قع �الإلكرتوين ل�ز�رة �لثقافة

.www.minculture.gov.ma 

لتلقي  �أجل  كاآخر   2014 ماي   20 تاريخ  ويعترب 

�لرت�صيحات.

�لتابعة  �لندو�ت  خيمة  �حت�صنت 

ب�صاحة  �ملنظم  �لكتاب  ملعر�ض 

�ل�صر�غنة بالبي�صاء، ندوة فكرية ح�ل 

و�الأ�ص�لية  �لقاعدة  »تنظيم  كتاب: 

و�أهد�ف  �لتكفري  �أ�ص�ض  �الإ�صالم�ية: 

نظمها  ق�ص�ري،  الإدري�ض  �لتفجري« 

�لبي�صاء   بالد�ر  �ل�صرديات  خمترب 

حميد  �لباحثان  �للقاء  يف  و�صارك، 

لغ�صاوي وحممد �لدوه� وم�ؤلف �لكتاب 

�للقاء  هذ�  وتر�أ�ض  ق�ص�ري.  �إدري�ض 

ميل�د �لهرم�دي �لذي �أبرز �أن م��ص�ع 

نقدية  حتليلية  در��صة  ه�  �لكتاب 

م�صتفي�صة ح�ل فكر م�ؤ�ص�صي �الأ�ص�لية 

�الإ�صالم�ية ور�صد لتح�التها، بدء� من 

و�صعها  �لتي  �الأوىل  �لنظرية  �ملبادئ 

مفكرو �الأ�ص�لية يف مرحلة �لتاأ�صي�ض �إىل 

�أن �صارت �أ�صال بحد ذ�ته ومعينا ينهل 

منه �الأ�ص�لي�ن �لالحق�ن.   

�لباحث  مبد�خلة،  �لندوة  و�فتتحت 

حميد لغ�صاوي �لتي �أكد فيها �أن �لكاتب 

جديد�  مفه�ما  طرح  ق�ص�ري  �إدري�ض 

عنف  هي  »مبا  �الإ�صالم�ية،  لالأ�ص�لية 

ماهيته  ي�صت�حي  عنه«،  بديل  ال  منظم 

من غطاء �خلطاب �لديني »�إ�صالم�ي« 

ومفرطة  �أحادية  تاأويلية  ومنهجية 

هي  �ملطروحة  �الإ�صكالية  �إن  معنى. 

للخطاب  و��صتيعاب  فهم  �إ�صكالية 

�لديني ويف مقدمته فهم �لقر�آن بالذ�ت، 

و�آليات ��صتغاله و�أمناط ت�ظيفه. وختم 

�خلطاب  �أن  على  بالتاأكيد  مد�خلته 

�أزمة  من  يعاين  �الإ�صالم�ي   �الأ�ص�يل 

�لكثري  يحمل  عم�ما،  �إيدي�ل�جية 

و�لقدرية  و�ل�صلفية  �مليث�ل�جيا  من 

فرط  من  ملتب�صة  وهي  و�لغيبية، 

عم�ميتها، جتيز �لرتهيب و�لقتل وحمل 

وتهيمن  �أي�صا،   �لق�ل  وفن  �ل�صالح 

عليها �لنزعة �لدوغمائية، يف ظل غياب 

خطاب فكري وفل�صفي، وهيمنة خطاب 

و�صفاف  ن��ياه  مك�ص�فة  �صعب�ي 

و�حلل  �الإيدي�ل�جي.  �مل�صت�ر  على 

لتجاوز  ق�ص�ري  �إدري�ض  منظ�ر  من 

على  يق�م  �جلهادي«،  »�لد�صت�ر  هذ� 

تعميق �خلط  �لدميقر�طي وتبني فكر 

��صرت�تيجي ي�يل �أهمية لالقت�صاد. 

حتليـــــل خطــــاب التكـــفري

 2014 �أبريل   30 �الأربعاء  ي�م  �ل�صرديات  خمترب  نظم 

�صباحا، لقاًء �حتفائيا بامل��هب �ل�صابة �لتي �صاركت يف 

م�صابقة �أدبية ي�صتبك فيها �لذ�تي بالتخييلي، وم��ص�عها 

ح�ل: »�لكتابة باأ�صل�ب ق�ص�صي عن �أحد�ث مثرية وقعت 

لك �أو لغريك، ماز�لت عالقة  بذهنك يف رحلة من �لرحالت 

�لتي قمت بها«، وذلك يف �إطار �نفتاح كلية �الآد�ب و�لعل�م 

�الإن�صانية بنم�صيك - �لد�ر �لبي�صاء على حميطها مبختلف 

مك�ناته، لرت�صيخ قيم �لثقافة و�الإبد�ع و�إتاحة �لفر�صة 

للم��هب �لتالميذية يف قطاع �لتعليم، ومن �أجل تثمني 

�أو��صر �لتن�صيق و�ل�صر�كة مع مك�نات �لرتبية و�لتعليم 

بنيابة م�الي ر�صيد �صيدي عثمان - �لد�ر �لبي�صاء.

الذاتي والتخييلي يف اإبداع املالئكة 

�ل�صينما  بعامل  �ملهتم�ن  ينتظر 

ه�ية  ك�صف  كبري،  ب�صغف  �ل�طنية 

�ل�صينمائي  للمركز  �جلديد  �ملدير 

�ملغربي بعد �إحالة �ملدير �ل�صابق ن�ر 

�لدين �ل�صايل على �لتقاعد.

�لعديد  فاجاأ  �الإحالة  قر�ر 

باأن  ر�أو�  �لذين  �ملتتبعني،  من 

له  ويرجع  كبري  بعمل  قام  �ل�صايل 

عرفتها  �لتي  �النتعا�صة  يف  �لف�صل 

�لكبري  كاهتمامه  �ملغربية،  �ل�صينما 

�ملادية  وم�صاعدته  باملهرجانات، 

��صتفادو�  �لذين  �ملخرجني  لبع�ض 

�حلامتي)...(،  كرمه  من  كثري� 

و�لبع�ض �الآخر يرى باأن هذ� �لقر�ر 

ظل  �ل�صايل  باأن  علما  حكيما،  كان 

جتاوز  �أن  بعد  عقد  مب�جب  يعمل 

�صن �لتقاعد بكثري، فحان �ل�قت ليخلد 

ل�صخ�ض  �لفر�صة  و�إعطاء  للر�حة 

�آخر.

كل  يحري  �لذي  �ل�حيد  �ل�ص�ؤ�ل 

�ملهتمني بال�صاأن �ل�صينمائي �ملغربي، 

ه� من له �لقدرة و�لكفاءة مللء هذ� 

من  يتطلب  و�لذي  �ل�صاغر،  �لكر�صي 

�لعالية  و�لكفاءة  �لتجربة  �صاحبه 

على  يدر  ح�صا�ض،  من�صب  الإد�رة 

ومطالب  طائلة،  �أم��ال  �صاحبه 

�ل�صاب  �ملخرج  تدبريها.  بح�صن 

حكيم بلعبا�ض �ملقرب جد� من حزب 

وزير  و�صديق  و�لتنمية  �لعد�لة 

�الت�صال م�صطفى �خللفي، كان �أق�ى 

لقر�بته  �ملن�صب،  لهذ�  �ملر�صحني 

�لقطاع  بهذ�  �ل��صي  مع  و�صد�قته 

حتى  الأ�صابيع  ينتظره  ظل  �لذي 

ي�صع ملف تر�صيحه.

بني  يعي�ض  �لذي  بلعبا�ض  حكيم 

�ل�اليات �ملتحدة �الأمريكية �لتي يحمل 

�الأمريكية،  زوجته  بف�صل  جن�صيتها 

و�ملغرب حيث يقطن وي�صتفيد كذلك 

�ل�صينمائي  �ملركز  من  �لدعم  من 

لتم�يل �أعماله، �ختفى خالل �الأ�صابيع 

تلقى  �أن  بعد  �الأنظار،  عن  �الأخرية 

عر�صا مغريا من قطر لالإ�صر�ف على 

هناك،  �ل�صينمائية  �ملر�كز  بع�ض 

ليبقى �ملر�صح �لذي تت�فر فيه �لكفاءة 

ه�  و�حلكمة،  و�لتجربة  �ملطل�بة، 

�ملخت�ض  مل�ك،  م�صطفى  �الإعالمي 

و�لذي  و�لب�صري،  �ل�صمعي  عامل  يف 

يعترب من بني �مل�ؤ�ص�صني لقناة دوزمي، 

حيث عمل بها ل�صن��ت ط�يلة، قبل 

�أن يتم تعيينه كمدير للرب�مج، فبعد 

�لنجاح �لكبري �لذي عا�صه د�خل قناة 

عني �ل�صبع، �نتقل �إىل �لدوحة كمدير 

عام على قناة �جلزيرة لالأطفال �لتي 

فبف�صل  منه جمه�د� كبري�،  تطلبت 

كفاءته جنح فيما ف�صل فيه �الآخرون.

بكل  �لناجحة  �لتجربة  هذه  بعد 

�ملقايي�ض، عاد �إىل �أر�ض �ل�طن ليتم 

تعيينه جمدد� مدير� عاما لقناة ميدي 

�صات بطنجة، دون �أن نن�صى عمله يف 

فاإن  لذلك  و�الإعالم،  �لت���صل  ميد�ن 

معظم �ملهتمني بعامل �ل�صينما يرون يف 

هذ� �لرجل، �ل�صخ�ض �ملنا�صب الإد�رة 

هذ� �ملن�صب و�إمتام ما بد�أه �صلفه ن�ر 

�لدين �ل�صايل.

وطنيا  برناجما  �لثقافة  وز�رة  و�صعت 

للم�صرح  �ل�طني  بالي�م  لالحتفال 

بتعاون  وذلك  مــــــــاي(،   14(

م�ؤ�ص�صــــــــــة  مع  وتن�صيق 

حممد  �ل�طــني  �مل�صــــــــرح 

و�ملديـــــــــــريات  �خلامـــــ�ض، 

�جله�يـــــــة، و�ملندوبيـــــــــات 

�الإقليمية، و�جلماعات �ملحلية، 

�ملدين. وتغطي  �ملجتمع  وهيئات 

�ملر�كز  جممل  �لربنامج  هذ�  فقر�ت 

�لعر�ض  وف�صاء�ت  و�مل�صارح  �لثقافية 

�ململكة،  ومدن  جــــــــــهات  خمتلف  عرب 

ويحـــفل �لربنامج بفعاليات م�صرحية 

خمتلفة. وعلى غر�ر باقي �لف�صاء�ت 

و�ملن�صاآت �لثقافية، �صي�صهد �ملركز 

�لثقايف مبدينة �لفنيدق فقر�ت فنية 

م�ص�ؤولني  بح�صـــــــ�ر  متن�عة، 

و�صخ�صيات ر�صمية وتت�صمن على 

نعيمة  �لفنانني:  تكرمي  �خل�ص��ض 

�إليا�ض، وحممد �جلم. 

من �شيخلف ال�شايل على رئا�شة املركز ال�شينمائي املغربي؟

االحتفال باليوم الوطني للم�شرح ل�شنة 2014

محمد الخامس

مصطفى ملوك



درو�س ريال مدريد

وريال  ميونيخ  بايري  بني  الأخرية  املباراة  تتبع  من  كل 

الأبطال  ع�صبة  كاأ�س  نهاية  ن�صف  اإياب  بر�صم  مدريد 

للأندية، اإل ووقف م�صدوها للم�صتوى الرائع واملبهر الذي 

ظهر به الفريق امللكي.

»برنابو«  املرجعي  امللعب  احت�صنه  الذي  الذهاب  لقاء 

مبدريد، انتهى بهدف نظيف ل�صالح الريال.

انتظرنا ككل اجلماهري الريا�صية املحبة للفن الرفيع، رد 

فعل البايري يف لقاء الإياب، لكن املفاجاأة الكبرية، والرد 

ال�صريع جاءا من الريال الذي �صدم الأملان بت�صجيله هدفني 

�صريعني مل يتقبلهما الفريق البافاري الذي ا�صت�صلم للأمر 

الواقع، ور�صخ لقوة و�صجاعة الريال الذي اأنهى هذا اللقاء 

احلا�صم بانت�صار كبري، واإهانته لكربياء وعجرفة الأملان.

الفارط  املو�صم  خلل  اأذل  ميونيخ  بايري  فريق  كان  فاإذا 

فريق بر�صلونة وهزمه ذهابا واإيابا، فاإن الريال متكن من 

رد العتبار للكرة الإ�صبانية ب�صكل عام واأعاد لها هيبتها 

و�صمعتها.

اأن  ولعبينا  مدربينا  على  هو  كمغاربة،  نحن  يهمنا  ما 

ي�صتفيدوا من واقعية لعبي ريال مدريد الذين مل يكتفوا 

اإىل الدفاع للحفاظ  بثلثية ال�صوط الأول، ومل يرتاجعوا 

على هذا ال�صبق، بل �صاعفوا من جمهوداتهم وهجوماتهم 

اأهداف  ت�صجيل  باإمكانهم  وكان  رائعا،  هدفا  لي�صيفوا 

اأخرى.

ومدربونا  الهواة  لعبونا  يطبقها  اأن  يجب  وعرب  درو�س 

الذين يتحدثون اأكرث مما يعملون.

 العدد: 788  اخلميس 08 ماي 2014

قالوا ونقول
كان  الوطني  للمنتخب  �صابق  مدرب 

ي�صتعني بفلكي لختيار الت�صكيلة.

»مواقع«
● نف�س املدرب اللي �صوروه يف ف�صيحة 

القنيطرة، نكولو �صكون، ول بل�س؟

للمكفوفني  القدم  لكرة  املغربي  املنتخب 

يخلق املفاجاأة، ويتاأهل اإىل نهائيات كاأ�س 

العامل بالربازيل.

»وكاالت«

اللي  هوما  احلقيقيون  املكـــــفوفون   ●

بعينيهم، وما دايرين والو..

»المدرب عزيز العامري«مورينهو »زرك«

● وانت �صيبي؟ كن حت�صم �صويا

اأ�صبحنا نطل على لقب البطولة.

»الرجاوي الصالحي«

● منني، من ال�صرجم ول من البالكون؟

اعتزايل الت�صيري قرار ل رجعة فيه.

»رئيس الوداد عبد اإلله أكرم«

● اهلل على راحة.. وخا تعطلت بزاف

تاألق ثلثي التن�س املغربي كان �صدفة.

»البطل السابق هشام أرازي«

● �صدفة خري من األف ميعاد..

موظفو اجلامعة ممنوعون من الكلم.

»الصحراء المغربية«

الهزيلة  رواتبهم  من  وممنوعــــــون   ●

واملتاأخرة.

لعب  مع  يت�صامنون  الرجاء  لعبو 

»األخبار«بر�صلونة األفي�س.

● و�صوف على جبهة، وا�س تيعرفهم بعدا؟

انتظار طويل، وبعد م�صل�صل �صمي  بعد 

تارة هيت�صكوكي، وتارة اأخرى مك�صيكي، 

امللكية  للجامعة  املديري  املكتب  ر�صخ 

واقتنع  الأمر،  اإىل  القدم  لكرة  املغربية 

باأن الإطار الوطني بادو الزاكي هو رجل 

املرحلة. 

تعيني الزاكي مدربا للمنتخب الوطني مل 

يكن �صهل كما يظن البع�س، لأن العديد 

يفقدوا  مل  مازالوا  الذين  امل�صو�صني  من 

ناوروا  اجلامعة،  عامل  يف  البقاء  اأمل 

لأنهم  الرجل،  اإبعاد  اأجل  من  كثريا 

يعرفون جيدا �صراحته وجراأته التي لن 

تروقهم، خا�صة واأنه ل يجامل ول يتملق 

لأحد.

فمنذ اإعلن ت�صكيلة املكتب امل�صري اجلديد 

معنا  وينتظر  ننتظر،  ونحن  للجامعة، 

ال�صارع املغربي عن هوية املدرب اجلديد 

للمنتخب الذي يعي�س اأ�صواأ اأيامه.

كل املغاربة و�صعوا اأياديهم على قلوبهم، 

جديدة  �صدمة  اأو  مفاجاأة  ينتظرون 

التي  والنك�صات  ال�صدمات  اإىل  تن�صاف 

ع�صناها قرابة عقد من الزمن.

املر�صحني  املدربني  ملفات  و�صع  بعد 

املالية  املبالغ  لحظنا  املنتخب،  لقيادة 

ال�صخمة وغري املعقولة التي طالب بها 

اأدفوكات  كالهولندي  املدربني،  هوؤلء 

الذي اأ�صر على اأجر يتجاوز 260 مليون 

مفاو�صيه  مع  �صريحا  كان  كما  �صنتيم، 

اإفريقيا  بكاأ�س  بالفوز  يعدهم  مل  حيث 

التي �صتحت�صنها بلدنا يف يناير 2015، 

عقد  على  األح  كما  يحزنون،  هم  ول 

لأربع �صنوات. فبعملية ح�صابية ب�صيطة 

�صيح�صل هذا املدرب بعد اأربع �صنوات 

على اأكرث من 10 مليري، و�صي�صل �صنه 

لنف�صه  �صي�صمن  اأي  �صنة،  �صبعني  اإىل 

الأموال  بف�صل  مريحا  تقاعدا  ولعائلته 

التي �صيجنيها من »اأجمل بلد يف العامل«.

�صنه  يتجاوز  الذي  الإيطايل  العجوز 

اخلام�صة وال�صبعني، كان اأكرث راأفة من 

زميله الهولندي وطلب مبلغ 160 مليون 

�صنتيم فقط! لكنه ا�صرتط اأن يكون طاقمه 

امل�صاعد متكونا من اإيطاليني وعلى راأ�صهم 

اللعب الدويل ال�صابق طارديلي.

جيدا  نعرفهم  الإيطايل،  هذا  �صما�صرة 

اجلدد  امل�صريين  اإقناع  من  متكنوا  بل 

للجامعة والذين تنق�صهم التجربة يف هذا 

املجال، بل متكنوا من فر�س هذا العجوز 

الذي كان قاب قو�صني اأو اأدنى  من الفوز 

احلكيم  التدخل  لول  الغنيمة،  بهذه 

راأوا  الذين  »الكبار«  امل�صوؤولني  لبع�س 

املرحلة  هذه  ويف  الأ�صلح  املدرب  باأن 

القدم  كرة  منها  متر  التي  احل�صا�صة 

الوطنية هو بادو الزاكي الذي مل ي�صرتط 

طلبه  اأجر،  باأي  يطالب  ومل  �صيء،  اأي 

الوحيد هو م�صاعدته وم�صاركة اجلميع 

يف اإنقاذ املنتخب قبل فوات الأوان.

كل  اأبعد  �صليم  اختيار  الزاكي،  تعيني 

رئي�س  تنتظر  كانت  التي  النتقادات 

ذكيا  كان  الذي  لقجع  فوزي  اجلامعة 

احل�صا�س،  امللف  هذا  مع  التعامل  يف 

املهتمني  كل  اأنهك  الذي  الكبري  وامل�صكل 

مب�صتقبل املنتخب املغربي.

فوزي لقجع حتدى اجلميع من �صما�صرة 

هو  باأنه  علنية  واأعلنها  وم�صريين، 

يعترب  الذي  التعيني  هذا  عن  امل�صوؤول 

ور�صالة  كبريا،  حتديا  الوقت  نف�س  يف 

امل�صار  عرقلة  يف  يفكر  من  لكل  وا�صحة 

اجلديد للمنتخب.

انطلق  من  اأ�صهر  �صتة  بعد  على  ونحن 

التي  للأمم  اإفريقيا  كاأ�س  نهائيات 

اإىل  ال�صتماع  وبعد  بلدنا،  �صتحت�صنها 

بادو  فاملدرب  املغربي،  ال�صارع  نب�س 

اأي وقت م�صى  اأكرث من  الزاكي مطالب 

منذ  ينطلق  واأن  املوعد،  يف  يكون  باأن 

يكون يف م�صتوى  اإعداد منتخب  الآن يف 

تطلعات اجلماهري الريا�صية التي هتفت 

يف كل منا�صبة با�صمه، وكان له ما اأراد، 

اجلماهري  لهذه  اجلميل  يرد  اأن  فعليه 

التي  للأمم  اإفريقيا  بكاأ�س  بالفوز  وذلك 

اأ�صبحت مطلبا �صعبيا، كما على املكتب 

املديري اجلديد للجامعة اأن ي�صاند بادو 

امل�صوؤولية  لأن  التقني،  وطاقمه  الزاكي 

اأ�صبحت كبرية وعلى اجلميع اأن يكون 

يف امل�صتوى.

فحظ �صعيد لبادو الزاكي.
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ونحن  ع�صرية  اأياما  ع�صنا 

اجلديد  الربان  ننــــــتظر 

للمنتخب الوطني.

يف البداية كانت الكفة راجحة 

للمدربني الأجــــــــانب بف�صل 

قبل  �صاعات  بل  �صما�صرتهم، 

هوية  عن  الر�صمي  الإعلن 

املدرب اجلديـــد، كان الإيطايل 

لهذا  املر�صح  هو  تراباطوين 

املن�صب.

الأحداث،  هذه  خ�صــــم  يف 

وقوته  ثقله  بكل  رجل  تدخل 

ومتكن من قلب الطاولة على 

اجلميع، اإنه عبد احلق رزق 

اهلل )ماندوزا( رئي�س ودادية 

غري  الذي  الرجل  املدربني، 

جمرى تعيني املدرب اجلديد، 

وجراأته،  كاريزمته،  بف�صل 

ودفاعه ال�صر�س عن كل الأطر 

الوطنية كيفما كان نوعها.

فيما  جنح  ماندوزا  الرئي�س 

ومتكن  الآخرون،  فيه  ف�صل 

كل  اإقناع  من  دقيقة،  اآخر  يف 

امل�صوؤولني عن ال�صاأن الكروي 

وموؤيدين،  معار�صني،  من 

الزاكي  الوطني  املدرب  باأن 

هو الأ�صلح، خا�صة واأننا مل 

الكثرية  الدرو�س  من  ن�صتفد 

املدرب  باأن  علمتنا  التي 

يف  ينجح  ولن  مل  الأجنبي 

املغرب لعدة اأ�صباب ل داعي 

لذكرها الآن.

يعترب  ماندوزا  احلق  عبد 

املغاربة  املدربني  كل  عراب 

احلب  كل  له  يكنون  الذين 

جنح  اأن  فبعد  والتقدير، 

بتعيني  اجلامعة  اإقناع  يف 

فر�س  يف  جنح  الزاكي، 

كمدرب  فاخر  احممد  املدرب 

ملنتخب املحليني.

احلق  عبد  �صديقنا  ففل�صفة 

ميكن  احلي  مطرب  اأن  هي 

اجلو  وجد  اإذا  يطرب  اأن  له 

من  امل�صاعدة  ووجد  ملئما، 

كل الأطراف.

الوطنية  الأطر  كل  فعلى 

الرجل  هذا  ف�صل  تن�صى  األ 

اأ�صبح  عليها، والذي بف�صله 

التي  قيمته  املغربي  للمدرب 

كانت يف احل�صي�س.

�صكرا ماندوزا.

واأخريا اجلامعة ت�ضت�ضلم لنداءات ال�ضارع الريا�ضي  

وتعــــني الزاكـــــــي ناخـــــــبا وطنــــــيا

عراب المدربين المغاربة
�شكرا  ماندوزا:

ماندوزا

حت�صب  التي  الإيجابية  النقاط  من 

امللكية  للجامعة  املديري  للمكتب 

اإ�صناده  هي  القدم،  لكرة  املغربية 

مهمة تدريب منتخب املحليني للإطار 

الوطني احممد فاخر.

مدربا  الزاكي  بادو  تعيني  فبعد 

اأطر  مب�صاعدة  الأول  للمنتخب 

�صاحب  من  تتكون  �صابة  وطنية 

الكرة الذهبية ل�صنة 1999 م�صطفى 

حجي، و�صعيد �صيبا، وخالد فوهامي 

معدا  والعمراين  للحرا�س  كمدرب 

بدنيا، على املدرب فاخر اأن يفكر مليا 

يف الطاقم امل�صاعد له يف هذه التجربة.

الآخر  هو  املعروف  فاخر  احممد 

لهذا  كرويا  م�صروعا  اأعد  ب�صرامته 

ي�صميه  اأن  يف�صل  الذي  املنتخب 

املنتخب الثاين اأو الرديف، ليعيد بذلك 

للعبني  والحرتام  املفقودة،  الثقة 

يف  ميار�صون  الذين  »املحرتفني« 

فاخر  احممد  الوطنية،  البطولة 

كل  يف  التدقيق  كذلك  عليه  معروف 

للعبني  امل�صتمرة  كمراقبته  �صيء، 

يف كل ما يهمهم من تداريب والوقوف 

وعلى  الغذائية  الوجبات  على 

�صك  ين�صى ول  لن  �صوف  �صحتهم، 

الطاقم الطبي ومهمته الكبرية داخل 

كل منتخب.

اجلديد  املديري  املكتب  كان  فاإذا 

الربوفي�صور  وافق على متديد عقد 

الطبي  الطاقم  هيفني كم�صرف على 

للمنتخب الأول، فعليه اأن ل ين�صى 

الإ�صراع يف تعيني طاقم طبي كفء 

للمنتخب الرديف.

املكتب اجلامعي لن يجد اأح�صن من 

الثنائي املاهر الربوفي�صور العر�صي 

والدكتور جمال الدين مريي.

بالكفاءة  له  امل�صهود  الثنائي  هذا 

واملهنية، يعرفهم احممد فاخر خري 

ل�صنوات  معه  وا�صتغل  املعرفة، 

طويلة مع فريق الرجاء.

هذا الثنائي كذلك يتوجه اإليه معظم 

الذين  الوطنية  البطولة  لعبي 

والهتمام  الرحب  ال�صدر  يجدون 

الكبري كيفما كان فريقهم.

نتمنى اأن ي�صري املكتب اجلامعي على 

وذلك  نهجها،  التي  ال�صيا�صة  نف�س 

بتعيني طاقم طبي مغربي على غرار 

ما قام به مع املنتخب الأول.

بدون عنوان

ميري

ماندوزا

العرصي
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الأ�صالة  حزب  بال�صبط؟  يح�صل  ماذا 

يطرد  حزب  اأول  كان  الذي  واملعا�صرة 

ا�صتعملوا  اأنهم،  بدعوى  منتخبيه  بع�ض 

زراعة  عن  اليوم  يدافع  املخدرات،  اأموال 

القنب الهندي يف الريف، األي�ض الأمني العام 

ال�صابق ال�صيخ حممد بيد اهلل هو الذي قال: 

»اإن هناك ت�صلال وا�صحا لأموال املخدرات 

اإىل بع�ض الأحزاب ومراكز النفوذ املحلية.. 

حان الوقت لنفتح�ض بيوتنا ون�صطبوا باب 

ال�صادرة  التجديد  )جريدة  اأول«،  دارنا 

بتاريخ: 17 �صتنرب 2010(.

خارج  نف�صه  وجد  الذي  اهلل،  بيد  ت�صريح 

املوؤمتر  انعقاد  عقب  ال�صيا�صي  املكتب 

فوؤاد  وجود  مع  تزامن  للحزب،  الأخري 

كان  وقد  البام،  �صفوف  داخل  الهمة  عايل 

يرتاأ�ض وقتها اللجنة الوطنية لالنتخابات، 

وحر�ض �صخ�صيا على متابعة تقارير جلنة 

الأخالقيات التي ف�صحت الأمر)..(، ورمبا 

كان الهمة يحاول اأن يبعد كل ما من �صاأنه 

اأن ي�صو�ض على امل�صروع احلقيقي حلزب 

هو  ي�صطر  اأن  قبل  واملعا�صرة،  الأ�صالة 

الآخر ملغادرة ال�صفينة بعد تقدمي ا�صتقالته 

بتاريخ 14 ماي 2014.

قد يقول البع�ض اإن الأموال املتح�صلة عن 

زراعة القنب الهندي حالل، بينما الأموال 

بعد  فيه  الجتار  نتيجة  عليها  املح�صل 

الهمة  عايل  فوؤاد  اأن  طاملا  حرام..  طحنه، 

نف�صه كان اأول املدافعني عن حق الفالحني 

يف زراعة القنب الهندي يف كتامة، خالل لقاء 

م�صغر انعقد يف اأحد الفنادق املحلية بتاريخ 

17 ماي 2009 )اأنظر ملف الأ�صبوع، عدد: 
يبقى  ذلك  مع  ولكن   ،)2013 دجنرب   19
ال�صوؤال مطروحا عن ال�صبب الذي جعل جل 

الدميقراطيني« يغادرون  اأطر حركة »لكل 

هذا احلزب الذي كان يعترب مبثابة جبهة 

للدفاع عن امللك واملوؤ�ص�صات الد�صتورية.

»لكل  حركة  هنــــــــــاك  كانت  عندمــــــــــا 

وا�صحة،  الأمور  كانت  الدميقراطيني« 

تعلق  �صواء  الر�صميون  الناطقون  وكان 

الأمر بالب�صري الزناكي الذي مل يعد يظهر له 

اأثر، اأو الناطق الر�صمي �صابقا با�صم احلزب 

�صالح الوديع الذي ا�صتقال من مهامه، كان 

يقال باأن احلزب واحلركة ينهالن من تقرير 

اخلم�صينية الذي كان يتوخى ر�صم البدائل 

الإن�صاف  هيئة  وتو�صيات   ،2025 ملغرب 

وامل�صاحلة.. غري اأن احلزب اليوم ل يكاد 

ي�صتعمل هذه امل�صطلحات، ليطرح ال�صوؤال 

الدميقراطيني«  »لكل  حركة  كانت  اإذا  عما 

قد تخلت عن م�صروعها اأو اأن احلزب �ُصرق 

منها)..(.

لبد من التذكري اأي�صا اأن زعيم حركة »لكل 

الدميقراطيني«، وهو فوؤاد عايل الهمة مل يكن 

يخجل يوما من احلديث عن م�صروع »جاللة 

لفائدة  �صوت  املغربي  »املواطن  امللك«، 

يف  امللك  جاللة  جانب  اإىل  ا�صتغلت  اأحزاب 

م�صروع مغربي وا�صح املعامل..«. اإىل هنا، 

امللك  جاللة  م�صروع  هو  ما  �صوؤال:  يطرح 

الذي جعل الهمة يخرج من وزارة الداخلية 

ال�صيا�صة؟)..(،  بحر  يف  بنف�صه  ليغامر 

»املغرب  الأخري:  هذا  ل�صان  اجلواب على 

حماربة  على  مفتوحة  حلقة  يف  الآن  دخل 

الأمية، وحماربة الفقر، وعلى العمل.. هذا 

ال�صاد�ض، هذا هو  هو م�صروع امللك حممد 

م�صروع مغرب اليوم، اأظن اأن الرجوع اإىل 

الأ�صل اأ�صل واليوم اأقول جلميع الطاقات 

يف جميع املناطق املغربية وخارج املغرب 

اأمتنى  وطننا..  خلدمة  الوقت  حان  اإنه 

اأخرى  زاوية  يف  اآخر،  فريق  يف  اأ�صاهم  اأن 

خلدمة وطني وملكي«، )ت�صريح فوؤاد عايل 

القناة  الهمة يف برنامج �صيف خا�ض على 

الثانية، يوم الإثنني 10 �صتنرب 2007(.

روحه،  على  حمافظا  البام  مازال  هل 

اأول  اأجلها  من  خلق  التي  وم�صاريعه 

اأن  بعد  املطروح  ال�صوؤال  هو  هذا  مرة؟ 

»لكل  حركة  كوادر  من  احلزب  اإفراغ  مت 

عايل  فوؤاد  مغادرة  وبعد  الدميقراطيني«، 

الهمة لل�صفينة، هل يعقل اأننا اأمام انحراف 

مل�صار حزب الأ�صالة واملعا�صرة؟.

مزارعي  مل�صاندة  لقاء  تنظيم  يعترب  األ  

احل�صي�ض �صربا للمبادرة الوطنية  للتنمية 

باب  �صكان  الدفاع عن حق  ملاذا  الب�صرية، 

يف  احلق  ولي�ض  احل�صي�ض  زراعة  يف  برد 

املاء الذي  يحتاجونه؟

هل انحرف حزب الأ�صالة واملعا�صرة بعد رحيل الهمة؟

تحليل إخباري

كيف انتقل »البام« من تبني 

م�شروع امللك اإىل حزب يحارب 

اإمارة امل�ؤمنني؟

مشهد ال يصدق لكنه واقعي: يقوم رجل 
الدرك الملكي بمساعدة مبحوث عنه في 
قضية مخدرات لركن سيارته قرب المكان 

الذين تجمع فيه العديد من مزارعي 
الحشيش، الدركي يشك أن هذا الرجل هو 

المبحوث عنه، لكنه لم يلق عليه القبض 
اليوم، رغم صدور مذكرة بحث في حقه.

إنه يوم استثنائي سيتم فيه تعطيل 
القانون، أو ربما التغاضي عن تطبيقه من 

أجل السماح بانعقاد اللقاء التواصلي 
الذي عقده حزب األصالة والمعاصرة في 

باب برد وسط قبائل صنهاجة، واجبالة، 
وبني أحمد.. »المثير للسخرية أن نصف 

هؤالء المزارعين مبحوث عنهم من قبل 
رجال الشرطة الذين يساعدونهم اليوم 

على ركن سياراتهم«، )تعليق مقتبس من 
جريدة ليبراسيون الفرنسية(.

أكثر من ذلك، سيتحول اللقاء الذي 
انعقد يوم 5 مارس 2014 إلى جلسة 

محاكمة علنية للدولة، وسياساتها، تجاه 
هذا النوع من المزارعين)..( وربما أكل 
الدركيون خالل هذا اليوم ما لم يأكله 

الطبل  في يوم العيد، حسب تعبير المثل 
الشعبي، بعد أن تم اتهامهم مباشرة 

بابتزاز السكان)..(.
الرباط: سعيد الريحاني 

فريق األصالة والمعاصرة بمجلس النواب

قد يقول البعض إن 
األموال المتحصلة 
عن زراعة القنب 

الهندي حالل، بينما 
األموال المحصل 

عليها نتيجة االتجار 
فيه بعد طحنه، 

حرام.. طالما أن فؤاد 
عالي الهمة نفسه 
كان أول المدافعين 
عن حق الفالحين في 
زراعة القنب الهندي 

في كتامة
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استقالة فؤاد 
عالي الهمة 

يتذكر كثري من املواطنني ذلك 

فيه وزارة  اأعلنت  الذي  اليوم 

والت�شريفات  امللكية  الق�شور 

يكن  مل  خـــــــربا  والأو�شمة 

عايل  فوؤاد  تعيني  وهو  متوقعا، 

»نظرا  ملكيا،  م�شت�شارا  الهمة 

التي  املهام  يف  وجتربته  خلربته 

اأ�شندت اإليه«، ح�شب البالغ الذي 

�شدر يف بداية �شهر يوليوز 2011، 

الأ�شالة  حلزب  املنت�شبني  لكن 

ذلك  اأي�شا  ين�شون  ل  واملعا�شرة 

عندما   ،2011 ماي   15 اليوم، 

الإلكرتونية  املواقع  بع�ض  اأعلنت 

من  الهمة  عايل  فوؤاد  ا�شتقالة  خرب 

واملعا�شرة،  الأ�شالة  حزب  هياكل 

ب�شكل مفاجئ.

ملاذا ي�شتقيل الهمة من احلزب الذي 

اجلواب  اجلهد؟  كل  اأجله  من  بدل 

اأن  »يوؤ�شفني  يقول:  ل�شانه  على 

من  ا�شتقالتي  قرار  باأن  علما  اأحيطكم 

خالل  من  املتابعة  جلنة  رئا�شة  مهام 

من  الوطني،  املكتب  داخل  يجري  ملا  متابعتي 

مربرة،  غري  وانق�شامات  جانبية،  �شراعات 

والرغبة يف تعطيل عمل اللجن التي مت التوافق 

وكذا  ورئا�شتها،  و�شالحيتها،  تركيبتها،  على 

الأمناء  من  اجلديد  اجليل  مبهام  يتعلق  ما 

الت�شور  م�شامني  ت�شكل  وكلها  اجلهويني، 

التنظيمي الذي حاز على موافقة املكتب الوطني 

احلالية،  لل�شنة  ال�شيا�شي  الدخول  مبنا�شبة 

على  الذي  ال�شيا�شي،  امل�شروع  اأن  اإىل  اإ�شافة 

اأ�شا�شه مت بناء احلزب، قد تعر�ض لنحرافات 

كثرية، مل ت�شتطع خال�شات اخللوات املتكررة 

جتاوزها، اإ�شافة اإىل اأن اجلو ال�شائد اليوم 

اإىل  جتربتنا  يجر  الوطني،  املكتب  داخل 

لالآمال  انهيارا  ي�شكل  مما  املاأزق،  و�شع 

املعلقة عليها يف حلظة �شيا�شية دقيقة متر 

ر�شالة  ن�ض  من  )مقتطف  بالدنا..«،  منها 

رفعها  التي  الهمة  عايل  فوؤاد  ا�شتقالة 

ماي   14 بتاريخ  الوطني،  املكتب  اإىل 

.)2011
بهذه الطريقة ان�شحب فوؤاد عايل الهمة، 

الأ�شالة  م�شروع  انحراف  يوؤكد  وهو 

عن  يتحدث  اأن  دون  واملعا�شرة، 

جتليات هذا النحراف.

 االصطدام مع إمارة 
المؤمنين 

اأحمد  اجلامعي  لالأ�شتاذ  �شبق 

اأن  الأمازيغي  النا�شط  ع�شيد، 

اإدري�ض  املوىل  ن�شب  يف  �شكك 

فجرَّ  العلوية،  الدولة  موؤ�ش�ض 

عليه ذلك الت�شريح نقمة اأ�شوات 

عندما  خا�شة  املجتمع،  يف  كثرية 

قبل  تهديدية«،  املحمدية،  الر�شالة  »اإن  قال: 

اأن ي�شتجمع قواه ويقول اإنها ر�شالة اإرهابية، 

وكان ع�شيد يتكلم يف ندوة دعت اإليها اجلمعية 

املغربية حلقوق الإن�شان بالرباط، )25 اأبريل 

.)2013
اإ�شرائيلي)..(،  خمطط  اإنه  قال  من  هناك 

اأن  غري  حماكمته)..(،  اإىل  دعا  من  وهناك 

واملعا�شرة  الأ�شالة  حزب  داخل  اأ�شواتا 

وقوف  ولول  م�شاندته،  اإىل  تدعو  كانت 

املكتب  لكان  املطالب  هذه  وجه  يف  البع�ض 

من  ي�شاند  بالغا  اأ�شدر  قد  للحزب  الوطني 

داخل  من  مطلع  م�شدر  يقول  ع�شيد،  خالله 

حزب الأ�شالة واملعا�شرة.

عندما قال الهمة باأن الأ�صالة 

واملعا�صرة انحرف عن �صكته

الفرق بني جمم�عتي ف�ؤاد واإليا�س العماري
يفتخر الهمة ومعه الكثير 
ممن التحقوا بحزب األصالة 

والمعاصرة فيما بعد، بكونهم 
جاؤوا للمساهمة في »مشروع 

الملك«، لكن عبارات من هذا 
النوع قد ال تبدو مقبولة لدى 
بعض أعضاء المكتب الوطني 

األخير لحزب األصالة والمعاصرة، 
وربما لن يستغرب أحد إذا سمع 
إلياس العماري يقول بأن: »حزب 

األصالة والمعاصرة لم يسبق 
له أن أعلن أنه جاء ليدافع عن 
المشروع الملكي، وإنما جاء 

للمساهمة من موقعه في 
تطوير البالد.. وألن األمر كذلك 
فقد أعلنا منذ البداية أننا ضد 

خوصصة القضايا والثوابت 
المشتركة بين المغاربة«، )تصريح 

إلياس العماري، جريدة المساء، 
17 فبراير 2012(.

قد يكون هناك خالف بين التصور 
الحزبي كما كان يراه فؤاد عالي 
الهمة وإلياس العماري الذي قال 

خالل الخروج اإلعالمي المشار 
إليه، إن منير الماجيدي الكاتب 

الخاص للملك »تاجر ذكي«، 
و»عبد اللطيف الحموشي: المخبر 

المؤمن باهلل وبرسله وبكتبه 
وباليوم اآلخر«.. وقد تكون هذه 

هي الجزئية التي جعلت عالقة 
الرجلين تتراجع بشكل كبير في 

السنين األخيرة، حتى أن إلياس 
العماري قال: »نعم أجرؤ على 

قول ذلك.. صداقتي بفؤاد عالي 
الهمة لم تعد بنفس الحرارة«، 

وقال قبلها: »عالقتي بفؤاد 
ليست كما كانت سابقا، حيث 

كنا نلتقي يوميا، ألنه كان معي 
في نفس الحزب.. اليوم هو في 

مؤسسة أخرى..«.
في الحوار نفسه، تسأله 

الجريدة: »واش درتي شي حاجة 
قلقات الهمة منك؟«، يجيب: 
»إيوا منعرف.. منعرف.. )قبل 

أن يستطرد قائال( أنا كندير 
باش يتقلق طبعا.. أنا الخدمة 

ديالي خاصني ندير باش يتقلقوا 
الحكام.. أنا منديرش باش 

الحكام يكونوا سعداء.. أنا 
أمارس السياسة باش يتقلقو 

الحكام«، )حوار مع الصحافية 
بوشرى الضو، جريدة األخبار(.

وبغض النظر عن إدراج الهمة 
من خالل كالم إلياس في قائمة 
»الحكام«، فإن عددا كبيرا من 

المتتبعين يعتقدون أن عالقة 
الهمة بإلياس لم تعد كما كانت، 

وحيث أن موقع إلياس أقل من 
موقع المستشار الملكي، فإن 
األرجح هو أن الهمة هو من 

عمل على التقليل من حرارة هذه 
العالقة.

الهمة خالل ترشحه بدائرة الرحامنة سنة 2007
وفي اإلطار استقالته الموقعة باسمه من حزب البام

لن يستغرب أحد إذا 
سمع إلياس العماري 

يقول بأن: »حزب 
األصالة والمعاصرة 
لم يسبق له أن أعلن 
أنه جاء ليدافع عن 
المشروع الملكي
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هذه  يف  واملعا�صرة  الأ�صالة  حزب  يدخل  ملاذا 

اإمارة  املتاهة؟ وملاذا �صيفكر يف دعم رجل يهاجم 

املوؤمنني؟ اجلواب: ل يوجد يف القانون الأ�صا�صي 

حلزب الأ�صالة واملعا�صرة ولكنه يوجد يف لئحة 

التي  املواطنة«،  »اليقظة  حلركة  امل�صري  املكتب 

»املر�صدة  دور  الروي�صي  خديجة  فيها  تلعب 

الروحية«، ذلك اأن ع�صيد ما هو اإل زميل خديجة 

يف احلركة، وقد اأ�صدرت اجلمعية املذكورة بيانا 

�صديد اللهجة تدين من خالله ت�صريحات، ال�صيخ 

ح�صن الكتاين ال�صلفي، الذي بادر اإىل انتقاد ع�صيد 

على �صفحته يف »الفي�س بوك«، معتربة اأن »ح�صن 

خطابا  الإنرتنيت  على  �صفحته  يف  وظف  الكتاين 

تكفرييا غارقا يف معجم التحري�س والتجرمي �صد 

ع�صيد«.

ومل يتمكن املرتاحون لأفكار ع�صيد من مترير قرار 

واملعا�صرة،  الأ�صالة  حزب  بالغات  يف  الت�صامن 

الأوتار  نف�س  على  تعزف  الروي�صي  خديجة  لكن 

ي�صنفه  الذي  الباحث  هذا  عليها  يعزف  التي 

فاإقرار  العلمانيني)..(  خانة  �صمن  الإ�صالميون 

لها  بالن�صبة  اإ�صالمية  دولة  املغرب  باأن  الد�صتور 

كان نتيجة ال�صغط، »اإقرار املغرب دولة اإ�صالمية 

التيارات  من  �صغط  بعد  جاء   2011 د�صتور  يف 

والتنمية،  العدالة  طرف  من  خا�صة  الإ�صالمية، 

الذي  الدولة  داخل  التقليدي  اللوبي  من  وبدعم 

لعب دورا �صلبيا«، )امل�صاء، 2 اأكتوبر 2012(.

حزب  يف  قيادي  و�صفها  التي  خديجة،  هجومات 

على  اجلديد«  العهد  بـ»جالدي  والتنمية  العدالة 

ت�صاند  جعلها  ب�صلة)..(  لالإ�صالميني  ميت  ما  كل 

اأنها  لدرجة  الفردية)..(  احلريات  كل  عالنية، 

اخلمور  لبيع  املجرمة  القوانني  باإلغاء  طالبت 

العلمي  املجل�س  رئي�س  جعل  ما  وهو  للم�صلمني، 

اإىل  يدعون  الذين  عنها:»اإن  يقول  ي�صف  اأحمد 

يف  للم�صلمني  اخلمور  بيع  حظر  قوانني  مراجعة 

اجتاه تغيريها يطرقون بابا خطريا ل جمال فيه 

كتابا  �صرعا  حم�صوم  لأنه  الجتهاد؛  اأو  للنقا�س 

فرباير   2 بري�س،  هبة  )موقع  واإجماعا«،  و�صنة 

.)2010
بع�س  اإليها  تنظر  ل  التي  خلديجة  يكون  قد 

حظوة  الر�صى  بعني  الرباط  جهة  منا�صالت 

الأ�صالة  حلزب  اجلديد  ال�صيا�صي  املكتب  داخل 

الدعم  ح�صد  يف  اأحيانا  تف�صل  لكنها  واملعا�صرة، 

يف  ح�صل  كما  اأفكارها،  لبع�س  بالن�صبة  الالزم 

تطالب  توقيعات  لئحة  جلمع  ب�صعيها  يتعلق  ما 

كانت  الذي  الوقت  ففي  الإعدام،  عقوبة  باإلغاء 

مل  مقرتحها،  على  التوقيعات  تهاطل  فيه  تنتظر 

اأن  بالأحرى  حزب،  برملانيي  ود  ك�صب  ت�صتطع 

اأحد  تعبري  ح�صب  اأخرى،  فرق  توقيعات  تك�صب 

يوقع  مل  اإنه  لـ»الأ�صبوع«  قال  الذي  الربملانيني 

يتم  يعد  مل  العري�صة  هذه  العري�صة؛  هذه  على 

احلديث عنها، علما اأنها حتاكي جتارب اأوربية يف 

هذا ال�صدد)..(.

 تعليق الساسي..
 هل هو صحيح؟

بعني  تنظر  ل  التي  هي  وحدها  خديجة  ولي�صت 

الر�صى للد�صتور احلايل الذي �صوت عليه املغاربة 

تتعدى  ل  قد  كلماتها  اإن  بل  �صعبي،  ا�صتفتاء  يف 

حزب  يف  زميلها  به  يوؤمن  ملا  �صدى  جمرد  كونها 

فالد�صتور  العماري،  اإليا�س  واملعا�صرة  الأ�صالة 

طرف  من  يكتب  مل  املغاربة  عليه  �صوت  الذي 

اللجنة التي تراأ�صها عبد اللطيف املنوين اأو اللجنة 

التي تراأ�صها امل�صت�صار امللكي حممد املعت�صم، بل 

�صنعته  عليه  الت�صويت  مت  الذي  »الد�صتور  اإن 

يف  ت�صتغل  كانت  اآلية  بينها  من  اآليات،  ثالث 

الذي كان  اإليا�س  البيوت )الديور(«، ح�صب قول 

يتحدث خالل ندوة �صحفية عقدها حزب الأ�صالة 

واملعا�صرة، بتاريخ 12 �صتنرب 2012.

اأ�ص�س  اأر�صية  مبثابة  اعتباره  ميكن  اإليا�س  كالم 

م�صطفى  واملعا�صرة  الأ�صالة  حزب  اأمني  عليها 

خاللها  من  ليطالب  الأخرية،  خرجته  الباكوري 

الد�صتورية،  الوثيقة  ن�س  على  تعديالت  باإدخال 

قول  اإن  ال�صا�صي،  حممد  ال�صيا�صي  املحلل  ليقول 

اإليا�س باأنه مل ي�صوت على الد�صتور احلايل ميهد 

اإىل  اإن الد�صتور يحتاج   لدخول مرحلة يقال فيها 

لت�صذيب  حجة  �صتكون  احلقيقة  »لكن  اإ�صالح، 

ب�صبب   2011 د�صتور  يف  الواردة  التنازلت 

يعتقده  ما  هذا  فرباير«.   20 حركة  �صغوطات 

اأن  ذلك  متفائلة،  تبدو  توقعاته  لكن  ال�صا�صي 

ال�صوؤال الذي مل يخطر ببال ال�صا�صي هو ماذا لو 

يف  الدفع  عن  تنم  الد�صتور  تعديل  مطالب  كانت 

اجتاه تقزمي ال�صالحيات امللكية ب�صكل اأكرب، ماذا 

لو كان هناك خمطط حلذف »اإمارة املوؤمنني« من 

الد�صتور.

 الفرق بين فلسفتين 
جمموعة  بني  كبري  فرق  عن  احلديث  ميكن 

الأكادميي،  التكوين  عليها  يغلب  كان  التي  الهمة 

العماري  اإليا�س  فيها  يوجد  التي  واملجموعة 

بامتياز،  اإعالميا  جنما  منه  جتعل  والتي  اليوم، 

هو »م�صوؤول �صيا�صي يقيم الدنيا وي�صغل النا�س.. 

مدللها،  فهو  ال�صحافة،  تع�صقه  العماري  اإليا�س 

بدهاء«،  وميار�صها  اللعبة،  لهذه  مدرك  وهو 

اللطيف  عبد  احلزب  يف  زميله  ت�صريح  )ح�صب 

وهبي، يومية النا�س، عدد: 28 يناير 2014(.

الأ�صالة  حزب  يف  قياديا  نت�صور  اأن  ميكن  هل 

واملعا�صرة �صيقول باأنه مل ي�صوت على الد�صتور، 

ومكن  املغرب،  يف  ال�صتقرار  م�صاألة  ح�صم  الذي 

ب�صالم؟  العربي  الربيع  عقبة  جتاوز  من  املغرب 

مل  »املغرب  باأن  العماري  قول  يعني  ماذا  ثم 

يحدد خياره اللغوي بعد«، قبل اأن يوكد يف حوار 

على  عيو�س  الدين  نور  مع  يتفق  اأنه  �صحفي 

تعميم التعليم بالدارجة، علما اأن هناك من ذهب 

التعليم  الدارجة يف  اإقحام  باأن حماولة  القول  اإىل 

املوؤمنني، »فعندما  باإمارة  الأ�صا�صي هدفها امل�س 

نزيل اللغة العربية فاإننا ن�صتهدف القراآن الكرمي، 

ن�صتهدف  فاإننا  الكرمي  القراآن  ن�صتهدف  وعندما 

بال�صرورة عمق الإ�صالم، وعندما ن�صتهدف عمق 

الفقهية  الجتهادات  كل  ن�صتهدف  فاإننا  الإ�صالم، 

املوؤمنني«،  اإمارة  قيام  اإىل  اأدت  التي  وال�صيا�صية 

لالأ�صبوع  اخلليفة  حممد  ال�صتقاليل  )ت�صريح 

ال�صحفي، عدد 19 دجنرب 2013(.

بع�س  اإن  بل  يرام،  ما  على  ت�صري  ل  البام  اأمور 

فهذا  الهمة،  عايل  فوؤاد  لأيام  يحنون  اأع�صائه 

الأمني العام ال�صابق حلزب الأ�صالة واملعا�صرة 

يدعو اإىل »عدم ن�صيان منا�صلني كافحوا و�صمدوا 

مبادرة  منتقدي  باأن  ويقول  ع�صيبة«.  اأوقات  يف 

الواقع  يق�صد يف  يقروؤوها وهو  الذاتي مل  احلكم 

اإن املبادرة حل بعيد عن  اإليا�س الذي قال  زميله 

البارز  القيادي  بلكو�س«  الواقع، وهذا »احلبيب 

يف حركة »لكل الدميقراطيني« يدعو اإىل ا�صرتجاع 

منتقدا  احلزب،  منها  مر  التي  الع�صيبة  الأيام 

يقودها  والتي  للحزب،  الربملانية  الأذرع  هيمنة 

اأن  معتربا  وهبي،  اللطيف  وعبد  بن�صما�س  حكيم 

اأو  »جماعة  يف  للحزب  ال�صيا�صي  امل�صروع  تقزمي 

�صلبية يف م�صروع  تاأثريات  له  كانت  برملاين  فريق 

كبري«،  ب�صكل  املوؤ�ص�صون  فيه  �صاهم  الذات  قائم 

الذي  الوطني  املجل�س  من  م�صتقاة  )ت�صريحات 

عقده احلزب يف اأكتوبر من ال�صنة املا�صية.

 آخر ورطة لحزب األصالة 
والمعاصرة 

الوطني  املكتب  اأ�صغال  على  ليخيم  الت�صنج  عاد 

مبنا�صبة  موؤخرا،  واملعا�صرة،  الأ�صالة  حلزب 

الإخبارية  املواقع  بع�س  تداولتها  التي  الأخبار 

اإىل جتميد  ال�صيا�صي  املكتب  �صعي  وال�صحف عن 

احلزب  يف  ال�صابات  القياديات  اإحدى  ع�صوية 

مل  الأخرية  هذه  بنحمو،  بكوثر  الأمر  ويتعلق 

ي�صدر ما يثبت طردها من احلزب با�صتثناء بالغ 

ويف�صح  بال�صم،  اإليها  ي�صري  ل  للمجهول  مبني 

جتميد  عن  تتحدث  مقالت  انت�صار  اأمام  املجال 

احلزب)..(  اأ�صرار  ت�صريب  بدعوى  ع�صويتها، 

باملقابل تقول كوثر: »من له م�صكل معي، ينبغي 

تكون  واأن  مزعومة،  و�صية  وراء  يختبئ  ل  اأن 

من  تبقى  وما  وال�صجاعة  اجلراأة  من  القليل  له 

مبا�صرة«،  يل  يقولها  كي  واملروءة،  الرجولة 

)اأنظر حوار كوثر بنحمو مع الأ�صبوع، عدد: 24 

اأبريل 2014(.

الأ�صالة  حلزب  اجلديد  الوطني  املكتب  ورطة 

واملعا�صرة ل تقف عند حدود اجلدل حول قانونية 

طرد اإحدى ع�صواته، ذلك اأن القانون الأ�صا�صي ل 

طرف  من  منتخب  ع�صوية  جتميد  اإمكانية  يتيح 

املوؤمتر، طاملا اأن التهمة غري وا�صحة)..( ح�صب 

اأي�صا  تورط  احلزب  ولكن  مطلع،  م�صدر  تعبري 

يف م�صاندة الربملاين ال�صاب املهدي بن�صعيد الذي 

يكون  كي  »الكوطة«،  اإطار  يف  الربملان  اإىل  دخل 

رئي�صا للجنة العالقات اخلارجية والدفاع مبجل�س 

فرق  اأن  مطلعة  م�صادر  اأكدت  »فقد  النواب، 

الأغلبية الربملانية امل�صاندة للحكومة تن�صق يف ما 

بينها، للطعن يف انتخاب الربملاين املهدي بن�صعيد 

الإ�صالمية  وال�صوؤون  اخلارجية  للجنة  رئي�صا 

باملجل�س، ب�صبب حمله للجن�صية الفرن�صية، وهو 

ما قد يوؤثر يف توجهات هذه اللجنة التي تعترب من 

الت�صريعية،  باملوؤ�ص�صة  املهمة  الربملانية  اللجان 

الربملانية..  الدبلوما�صية  تعزيز  يف  لدورها  نظرا 

لالأحرار  الوطني  التجمع  فريق  من  م�صدر  واأفاد 

اأن فرق الأغلبية �صتربر قرارها بناء على �صابقة 

اإعفاء ال�صتقاليل اأحمد اخلريف من من�صب كاتب 

يحمل  اأنه  تبني  بعدما  اخلارجية،  يف  الدولة 

 5 عدد:  الأخبار،  )يومية  الإ�صبانية،  اجلن�صية 

ماي 2014(.

ا�صم املهدي بن�صعيد ورد اأي�صا يف م�صروع جترمي 

على  املح�صوبني  من  واحد  اأي�صا  وهو  التكفري، 

كان  اإذا  عما  ال�صوؤال  ليطرح  الروي�صي،  خديجة 

حتقيق  على  يعمل  واملعا�صرة  الأ�صالة  حزب 

اأجندة حزبية يف اإطار قانون الأحزاب، اأو اأجندة 

مثل  اجلمعيات  بع�س  تتباناها  مدنية  حقوقية 

املواطنة«،  »اليقظة  وحركة  احلكمة«  »بيت 

»لكل  حركة  لأبجديات  �صلة  باأي  ميثان  ل  وهما 

اأبرز  الهمة  عايل  فوؤاد  يعد  التي  الدميقراطينب« 

موؤ�ص�صيها)..(.

الهمة يراقب تصرفات العماري في لقاء سابق

أكدت مصادر 
مطلعة أن فرق 

األغلبية البرلمانية 
المساندة للحكومة 
تنسق في ما بينها، 
للطعن في انتخاب 
البرلماني المهدي 
بنسعيد رئيسا للجنة 
الخارجية والشؤون 

اإلسالمية بالمجلس، 
بسبب حمله للجنسية 

الفرنسية



الرباط تلتقط دعوة وزير 
اخلارجية للعودة اإىل امللكية

وزير  �أ�صر  فكرية،  وحمادثات  �صحافيني  حو�رين  يف 

بهاج�س  وعالنية  �الإدالء  على  ليبيا  لدولة  �خلارجية 

يف  و�قع  �إىل  �لهاج�س  ذلك  يتحول  �أن  ويتمنى  يوؤرقه 

بلده، و�أكد باأنه لن يرت�جع �أبد� عما يوؤمن به وي�صعى 

�صجاعة  وبكل  �حلكومي،  من�صبه  ذلك  كلفه  ولو  �إليه 

ووطنية وم�صوؤولية �أعرب عن رغبته �الأكيدة يف عودة 

�صبق  حكم  ليبيا،  وطنه  �إىل  �مللكي  و�حلكم  �مللكية 

�لدولة  وقو�عد  �أ�ص�س  �أر�صى  �أن  �خلم�صينيات  يف  له 

�حلكم،  على  تتناوب  و�أحز�ب  د�صتورية  مبوؤ�ص�صات 

ت�صمن  �لتي  �مللكية  باملظلة  حممي  �حتادي  ونظام 

و�ل�صرق  باجلنوب  �ل�صمال  وجتمع  �لبالد  وحدة 

بالغرب وت�صهر على تاآخي �لليبيني ال فرق بني �لعربي 

مت�صامنني  موحدين  كلهم  و�لطو�رق،  و�الأمازيغي 

�لذي  �لعلم  هذ�  و�حد،  وطني  علم  حتت  مطمئنني 

�صاع منذ �أربعني �صنة عندما ت�صلط على �لبالد زمرة 

من �النقالبيني �لذين فر�صو� »�لثورة« على �ل�صعب، 

و�أمام  �الأبرياء،  �ملو�طنني  دماء  حلقن  ومر�عاة 

�لفنت،  من  ووقاية  و�ملدرعات،  و�لدبابات  �الأ�صلحة 

تنازلت �مللكية حماية لالأرو�ح �أمام �صهية �حلكم �لتي 

ال حتد لالنقالبيني.

وكانت �أربعون �صنة من �لدمار �لفكري و�لدميقر�طي، 

و�لهدم و�لردم، و�لتحقري و�لعبودية، و�ل�صلب و�لدفن 

و�إقبار �لدولة �مللكية �لد�صتورية وتفريخ دولة يف �صكل 

�صيعة عائلية ي�صريها �الأب و�أبناوؤه و�أ�صهاره، �صيعة 

باأقفال ال يدخلها وال يخرج منها �إال من �أذن له �صاحب 

�ل�صيعة �لذي �ألغى �لد�صتور، وحرم �الأحز�ب، و�أهان 

وكمم  �ل�صعب،  �أفر�د  بني  �لتو��صل  ومنع  �ملثقفني، 

الفتات  علق  �أنه  حتى  �النتخابات  وحرم  �الأفو�ه، 

وفر�س  تدجيل«،  �لتمثيل  »باأن  حتذر:  �ملدن،  د�خل 

ملي�صيات بولي�صية حتت غطاء �للجان �ل�صعبية يف كل 

مكان خلنق �أنف�صا �ل�صعب و�صلب خري�ت �لوطن.

وموؤ�مرة  للنا�س  كبري  �صجن  �إىل  �لثورة  وحتولت 

لت�صدير  ومنبع  وثرو�تهم،  نفطهم  على  لال�صتحو�ذ 

حتويل  بعد  �لغنائم  القت�صام  �خلارج  �إىل  �لثور�ت 

و�جللد،  و�ل�صلخ،  للذبح،  قابلة  �أغنام  �إىل  مو�طنيه 

و�الأكل.

وزير �خلارجية �لليبي و�لذي دخل �لتاريخ ب�صجاعته 

و�صر�حته، مل يكن �لوحيد �لذي �نت�صب مطالبا بعودة 

�مللكية �لغائبة، بل تعالت �أ�صو�ت �ملفكرين و�ملثقفني 

يف عدد من �لبلد�ن �لعربية، حمذرة من �ال�صتمر�ر يف 

قبول �أنظمة �جلمهوريات، ومذكرة باأيام �مللكيات، وها 

�لكويت،  بدولة  ندوة  يف  �صارك  كبري  عربي  مثقف  هو 

مع  �مللكية  م�صر  بلده  قارن  �لعرب  �ملثقفني  و�أمام 

م�صر �جلمهورية، وكيف كانت وهي ملكية ال تتجاوز 

و�لدوالر  �لذهب  و�أ�صعار  �ملائة،  يف   2 �لبطالة  ن�صبة 

كل  يف  نه�صة  تقارنها  ال  �لثقافية  و�لنه�صة  »ببال�س« 

يف  و�لفنانني  و�لفال�صفة  �الأدباء  �أعظم  وبروز  �لعامل، 

كل �ملجاالت و��صتدل برفاهية �ل�صعب �مل�صري �مللكي 

بكونه كان له تاك�صيات من نوع »�لكادياك«، وح�صلت 

�لعامل،  يف  مدينة  �أح�صن  جائزة  على  �لقاهرة  مدينة 

لهيب  �إىل  �لكنانة  بالد  لتجرف  »�لثورة«  وت�صلطت 

�لثور�ت، و�إىل ثورة بعد ثورة، وهي �ليوم تتجه نحو 

�ل�صعب  ير�صاه  رئي�س  الختيار  دميقر�طية  �نتخابات 

�مل�صري، هذ� �ل�صعب �لعظيم �لذي يعود �إليه ولوحده 

�ختيار م�صريه بنف�صه، وقد تعلمنا هنا يف �ململكة باأن 

ال نتدخل يف �صوؤون �لغري.

وكما تعلمون تناولنا هذ� �حلديث، �عتبار� للعالقات 

طر�بل�س  ب�صكان  �لرباط  �صكان  تربط  �لتي  �الأخوية 

تن�س  وتو�أمة  تاآخي  �تفاقيات  ومبوجب  و�لقاهرة 

�لعربية  �لعو��صم  هذه  �صكان  »باأن  �الأوىل:  مادتها  يف 

فنحن  لذلك  بينهم«،  ما  يف  �لد�ئمة  �الأخوة  يعلنون 

ونتعاطف  �الأختني،  �لعا�صمتني  يف  يجري  ما  نتابع 

�أنف�صنا �لتدخل يف �صوؤونهم  �إخو�ننا حمرمني على  مع 

�لد�خلية، متمنني �أن تتحقق رغبة �لوزير �لليبي.

ونذكر �الأخوة باأنهم يف قلوبنا ومعنا يوميا و�لدليل هو 

�ل�صو�رع �لتي تقع و�صط مركز عا�صمة �ململكة، �صارع 

و�صارع  طر�بل�س،  �صارع  ثم  م�صر،  و�صارع  �لقاهرة، 

�ملحبة  �صدق  على  �صادق  عربون  وهذ�  بنغازي، 

و�الإخاء.

لقد عاد �لعلم �لليبي �مللكي يرفرف يف دولة ليبيا، فهل 

تتحقق �أمنية وزير خارجيتها؟

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

دورية وزير �لد�خلية حول عقلنة ودمقرطة خدمات 

»�الأزبال« مل تاأت باأي جديد يف هذ� �لقطاع، بالرغم 

من مرور 17 �صهر� على �صدورها وعلى تد�ول ما 

جاء فيها من طرف جمل�س �جلماعة �لذي �تخذ قر�ر� 

طي  يف  ظل  �لقر�ر  هذ�  �أن  �إال  مقت�صياتها  بتطبيق 

�حلزبية  بال�صر�عات  منتخبينا  الن�صغال  �لن�صيان 

�النتخابية،  �الإقاالت من منا�صب  �أفخاخ  وين�صب 

�لرباط يف برجمة »طرد«  حتى تخ�ص�صت جماعة 

�ملكاتب  د�خل  م�صوؤوليات  من  �لبع�س  بع�صهم 

�جلماعية �مل�صرية. وتركو� �ملدينة تتنف�س من حتت 

�أزبالها ونفاياتها ـ �صرف �هلل قدركم ـ  حتى �أ�صحت 

�أحياء بكاملها عبارة عن مطارح تختزن �الأزبال يف 

حاويات مركبة من »ميكا« هي نف�صها �صارت مزبلة 

و�صر�ق  و�لفئر�ن.  للطوبات  د�فئا  ومقر�  وملوثة 

لتنظم  �أنو�ع �حل�صر�ت  كل  لتجمع  �لزيت، وقيادة 

هجومها على منازل �ل�صكان �ملحيطة باملكان. وهذه 

�لغزو�ت يدفع عليها �ل�صكان �صريبة �صهرية ت�صلم 

مع و�جبات �الأكرية �إىل �ملالكني �لذين يحولونها �إىل 

�جلماعة. ويبقى خارج هذه �ل�صريبة عدد كبري من 

�الأزبال وبكثافة، بل ومنهم من »ينتج«  »منتجي« 

مثل  ملوثة  و�أو�صاخا  و�أ�صر�ر�  وكو�رث  �أمر��صا 

نفايات كل �ملعالج �ال�صت�صفائية و�مل�صانع، و�ملعامل 

و�أور��س �مليكانيك و�ل�صباغة وخملفات م�صتودعات 

�الإ�صمنت و�لياجور، وهذه �أخطر �لنفايات �لتي كان 

على �لوز�رة  تقنينها بفر�س معاجلتها ولي�س فقط 

م�صرتك  قر�ر  من  فالبد  جمعـــها  ت�صعرة  بتحديد 

هذه  يلزم  �لبيئة  ووز�رة  �لد�خلية  وز�رة  بني 

�ل�صحية  �لدولية  باملعايري  بالتقيد  �ملوؤ�ص�صات 

و�لبيئية للتخل�س من �الأزبال.

�إجباريا  يدفعون  �لذين  هم  �ل�صكان  �لرباط،  يف 

�صريبة �لنظافة، فاأما �ملوؤ�ص�صات �لتي تغرق �ملدينة 

بالنفايات فهي تقريبا معفاة، مثل �ملطاعم �لكبرية، 

و�ملقاهي،  و�الإد�ر�ت،  و�ل�صغرية،  و�ملتو�صطة 

�لدجاج  �ل�صجائر، وجتار  �أعقاب  باأطنان خملفات 

يوؤدون  فال�صكان  و�ل�صقوط،  و�للحوم،  و�الأ�صماك 

�صنويا لل�صركات �ملكلفة بتدبري قطاع �لنظافة حو�يل 

18 مليار� �صنويا مقابل خدمات تتلخ�س يف »رفع 
�الأزبال« ورميها يف �ملطرح، دون مو�كبتها من طرف 

�ملجل�س �جلماعي بقر�ر�ت تفر�س �أوعية �أو �أكيا�صا 

�ملنزلية  للنفايات  خم�ص�صة  �صود�ء  بال�صتيكية 

و�أخرى باألو�ن خمتلفة للنفايات �ملماثلة، مع دعم 

�أثمنة بيعها للمو�طنني.

فاإذ� كان �ملجل�س �جلماعي، ال يتكلف بتدبري قطاع 

�الأزبال و�لنظافة ماد�م فو�س ذلك للخو��س، فعلى 

على  و�لرتبية،  و�لتقنني  بالتنظيم،  يتكفل  �الأقل 

�لنظافة مع �لعلم باأننا ن�صمع �لعجائب و�لغر�ئب 

�أ�صياء ال ت�صرف  عما يجرى يف �لق�صم �ملكلف على 

�ملدينة.    

الرباط يا حسرة

ا�ستهر ا�سم »ماري فاييت« يف الرباط 
وكان يحمله م�ست�سفى كبري يقع بني 

حي املحيط وحي القبيبات على املحيط 
الأطل�سي.

وال�سورة لهذه ال�سيدة �ساحبة هذا 
ال�سم املزدادة �سنة  1864 واملتوفاة �سنة 

وقد  مكنا�س،  مدينة  يف  ودفنت   1912
تطوعت طيلة حياتها كممر�سة خلدمة 

املر�سى واملحتاجني من �سكان العا�سمة.
الرباط تتذكر هذه الإن�سانة الفا�سلة 

وتتمنى باأن نكت�سف مثيلة هذه 
املواطنة الفرن�سية من بني »املنا�سالت« 

املغربيات اللواتي يطالنب باملنا�سفة 
واملقاعد الربملانية والوزارية 

واجلماعية.

وز�رة  قدمت  ون�صف  �صنة  حو�يل  منذ 

مرفوقة  مذكرة  �لتقليدية  �ل�صناعة 

لل�صناعة  �جلهوية  للتنمية  مبخطط 

و�قرتحت  �لرباط،  جلهة  �لتقليدية 

حو�يل، 16 مليار �صنتيم الإجناز م�صاريع 

بدريبة  »�لفنادق«  تاأهيل  بينها:  من 

و�إحد�ث  بنعي�صى،  ودريبة  �خلياطني، 

يف  و�مل�صاهمة  �لتقليدية،  �لفنون  معهد 

بباب  و�حلرف  للفنون  مدينة  �إن�صاء 

�لبحر، وخلق ف�صاء�ت لبيع �ملنتوجات 

برجمت  �مل�صاريع  هذه  وكل  �لتقليدية 

لل�صناعة   2015 »روؤية  �إطار:  يف 

�لتقليدية« عر�صت ملناق�صتها و�مل�صادقة 

�لذي  عليها من طرف �ملجل�س �جلماعي 

�لتزم باأن يكون �صريكا �إىل جانب جمل�س 

�ملخطط  لتنفيذ  �جلهة  وجمل�س  �لعمالة 

هذه:  الإخر�ج  ملزما  قر�ر�  �أ�صبح  �لذي 

وها  �لوجود،  حيز  �إىل  �لقر�ر،  ـ  �لروؤية 

�ل�صنة  علينا  �صتحل  �صهور  وبعد  نحن، 

حتى  �أو  »روؤية«  وال   2015 �ملوعودة 

عليه  �التفاق  مت  ملا  »خرب«  �أو  »ح�س« 

وبرجمته!

ورمز  �لفنون،  حظرية  و�لرباط: 

�الأ�صالة وعبق �لتاريخ، وروح �لتقاليد 

برنامج  يف  حت�صر  هي  ها  �الآثار،  وكنز 

وتذوق  لطرق  تتهياأ  قرية  وكاأنها  عام، 

حني  يف  �لتقليدية  �ل�صناعة  و�كت�صاف 

ومبتكرة  وخالفة  ومبدعة  ر�ئدة  هي 

�الأ�صيل،  �لفن  ذ�ت  �ل�صناعات  الأهم 

يرت�جع  بد�أ  �الأ�صف،  مع  �لفن  هذ� 

منتجة  �لرباط  كانت  وبعدما  ويتقهقر، 

ملنتوجات  عار�صة  جمرد  �أ�صبحت 

ت�صنع خارجها. فاأين هي �صولة �لزربية 

�لرباطية، �لتي مل يعد لها �أثر يف �ملدينة؟ 

و�لبلغة  �حل�صري،  م�صانع  هي  و�أين 

�لرباطية، و�لطرز �لرباطي. و�لطربو�س 

�مللكي، و�لبدعية، و�لقفطان، و�ملجدول 

�لرباطية  �لرو�ئع  من  وغريها  �ملحلي 

�لتي �ختفت يف عهد �لوز�رة و�ملندوبية 

و�ملندوبية  �جلهوية 

و�الإقليمية  �جلهوية  و�لغرفة  �الإقليمية 

�القت�صادي  �ملجــــــل�س  يف  وممثليـــــها 

و�الجتماعي و�لبيئي.

ويف جمل�س �مل�صت�صارين وجمل�س �جلهة 

»لقتل«  هوؤالء  وكاأن  �لعمالة،  وجمل�س 

ولي�س  �ملحلية  �لتقليدية  �ل�صناعة 

الإنعا�صها وتطويرها و�لنهو�س مب�صتوى 

عي�س �لعاملني فيها.

بكل �صر�حة �لقطاع ت�صلط عليه �لتجار 

ويجلبون  ويبيعون  يتاجرون  �لذين 

�لذين  وهم  �ملدينة،  خارج  من  �ل�صلع 

لل�صناع  �لتمثيلية  �ملنا�صب  يحتلون 

�لفنانون  �ملبدعون  �أما  �لتقليديني، 

من  يعانون  فهم  �حلقيقيون  �ل�صناع 

وهوؤالء  و�الأمر��س،  و�لتهمي�س  �لفقر 

�الآيلة  يذوبون ويحرتقون يف حو�نيتهم 

و�الأحياء  �لعتيقة  �ملدينة  يف  لالنهيار 

»�ل�صكاير«  �أ�صحاب  بينما  �ل�صعبية، 

يتربعون على ح�صابهم وعلى �صناعتهم 

بعيد�  ولي�س  جبينهم،  وعرق  ومهارتهم 

بـ16  ـ   �ل�صكاير  �أ�صحاب  ـ  ينعمو�  باأن 

�لتقليديني،  لل�صناع  �ملخ�ص�صة  مليار� 

فهل و�صلت �لر�صالة.

العنصر

بالرغم من دورية لوزارة الداخلية

ال يزال �سكان الرباط يتحملون �سنويا 
غريهم اأزبال  على  مليارا   18
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ما يجري ويدور يف جمل�س اجلماعة 

وجود  على  �سحية  عالقة  هو 

ويتنباأ  الأحزاب،  بيــــــــن  تناف�س 

حرارة  بارتفاع  ال�سيا�سيني  بع�س 

موعد  اقرتب  كلــــما  التــــــــــناف�س 

ال�سنة  يف  اجلماعة  انتخــــابات 

املقبلة خ�سو�سا بني حزبي العدالة 

واملعا�سرة،  والأ�سالة  والتنمية 

حزب  غياب  �سبب  عن  ويت�ساءلون 

على  تربع  الذي  ال�سعبية  احلركة 

ول  �سنة   30 مدة  اجلماعة  حكم 

العمالة،  جمل�س  رئا�سة  على  يزال 

حزب  اختفى  اأين  املحري،  وال�سوؤال 

الحتاد ال�سرتاكي؟

والجــــــــتماعات  ال�ستــــــعدادات 

ال�ساحة اجلماعية  متوالية لتعزيز 

»مر�سد  ا�سم:  يحمل  جديد  مبولود 

املنتخب«،  مهام  لتتبع  الناخـــــب 

من  املوؤ�ســـ�سة  اللجـــــنة  وتكونت 

على  لالإ�سراف  معروفة،  �سخ�سيات 

ازدياد هذا املولود الذي قد ي�سادف 

عيد العر�س املقبل.

وقف  املالح  حي  اأر�س  فعال  هل 

املو�سوع  يف  بحثنا  ملكا؟  ولي�ست 

للموؤرخ  كتاب  يف  اجلواب  ووجدنا 

معلمة  القا�سي:  الإله  عبد  الأ�ستاذ 

املغرب –اجلزء 9 �سفحة 3027 »باأن 

ماله  من  ال�سلطان  ا�سرتاها  الأر�س 

اخلا�س وحب�سها على اليهود وكانت 

يف ما �سبق »جنانات« يف ملكية اأ�سرة 

وزارة  راأي  فما  قا�سم،  بن  حممد 

الأوقاف؟

منح  حتولت  بذلك  تنباأنا  كما 

ورطت  دامغة  حجة  اإىل  اجلمعيات 

»الزبونية  يف  املنتخبني  من  عددا 

واملح�سوبية وا�ستغالل منا�سبهم«.

بع�س الغيورين الذين ف�سحوا اليوم 

ما ف�سحناه منذ �سنوات، �سيخدمون 

خريهم«  كمــــلوا  »لو  الربــــــــــاط 

التي  املاليري  باإرجاع  باملطالبة 

امل�سغلني  املحظوظني  على  وزعت 

لأموال اجلماعة.

قيل اإنها للتنمية اجلهوية لل�سناعة التقليدية:

16 مليارا ر�سدت لتمويل امل�سروع الذي  ال اأثر له يف الرباط

من

 أرشيف

 الرباط
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زهير البوحاطي
تر�سو مبيناء مدينة �سبتة املحتلة 

العديد من ال�سفن احلربية التابعة 

للوحدات الرو�سية، حيث اتخذ هذا 

الأ�سطول من امليناء قاعدة له منذ 

اأ�سباب  ولتزال  اأ�سبوع،  من  اأكرث 

وجود هذه ال�سفن باملدينة جمهولة، 

خطف  ال�سفن  هذه  وا�ستطاعت 

التف  الأ�سواء فور و�سولها حيث 

حولها رجال الإعالم، وامل�سورون، 

�سدرت  كما  لها،  �سور  للتقاط 

عناوين رئي�سية ب�ساأنها ملجموعة من 

ال�سحف الناطقة بالإ�سبانية.

هذا  اأن  باملدينة  م�سادر  واأكدت 

نطاق  يف  ياأتي  الرو�سي  الأ�سطول 

املجال ال�سياحي، وا�ستمتاع اجلنود 

الذين و�سل عددهم اإىل اأكرث من 500 

جندي مبناظر املدينة لب�سعة اأيام.

املغربية  الفعاليات  ت�ساءلت  ما  يف 

هذه  �سبب  عن  باملدينة  القاطنة 

الزيارة التي ت�سم فريقا خا�سا يف 

جمال ال�ستعالمات والتن�ست. كما 

ربطت الفعاليات هذه الزيارة باإقدام 

طائرات  ثالث  اقتناء  على  املغرب 

مقاتلة ع�سكرية من نوع »مرياج اإف 

1« الفرن�سية، يف الوقت الذي كانت 
اإ�سبانيا متخوفة من مطالبة املغرب 

باملدينتني املحتلتني �سبتة ومليلية.

كواليس جهوية

أصداء سوسية

ما  الأمازيغية،  تاماينوت  منظمة  �سجبت   ◆
العقار،  نهب  »مافيات«  عن  بالتغا�سي  و�سفته 

وا�ستمرار �سيا�سة نزع الأرا�سي، ونهب الرثوات، 

وكذا امليز الذي يتلقاه »املبدع الأمازيغي«.

وجاء ذلك يف بالغ لها �سدر عقب اختتام فعاليات 

موؤمترها 11 املنظم حتت �سعار »دورة املرحوم 

عبد العزيز ال�سامخ«.

◆ تقدم جمموعة من متعلمي ومتعلمات اإحدى 
الثانويات التاأهيلية بتارودانت، والذين يبلغ عددهم 

12 تلميذا وتلميذة )8 اإناث و4 ذكور(، ب�سكايات 
اإىل مدير املوؤ�س�سة بخ�سو�ص الإهانة، وال�ستهزاء، 

ل له اأمر تربيتهم  والزدراء بهم من طرف من ُوكِّ

وتكوينهم، حيث قام اأ�ستاذ ملادة الفل�سفة ب�سبهم 

و�ستمهم، ونعتهم واآباءهم واأمهاتهم باأقبح النعوت، 

م�ستعمال األفاظا تخد�ص احلياء، ح�سب ما جاء يف 

�سكايات امل�ستكني.

◆ األقت م�سالح الأمن الوطني باملنطقة الإقليمية 
متهم  �سنة،   26 �سنه  ل�ص  على  القب�ص  لتيزنيت 

اأحياء  من  بعدد  منازل  من  جموهرات  ب�سرقة 

الثالثاء املا�سي  يوم  زوال  جرت  وقد  املدينة، 

عملية متثيل جرمية ال�سرقة، باملنازل الكائنة بكل 

من حي املوظفني »ليزاميكال«، وحي »الإيراك«، 

و�سارع 30 واأفراك اليو�سفية، حيث اعرتف اجلاين 

باملن�سوب اإليه.

مكنت جولة م�سائية قام بها اأحد امل�سوؤولني   ◆
حترير  من  موؤخرا،  لإنزكان،  الأمنية  باملنطقة 

ظرف  يف  ال�سيارات  اأ�سحاب  حق  يف  خمالفة   25
 قيا�سي حدده �سهود عيان يف اأقل من �ساعة واحدة.

ومل تكن هذه الزيارة امليدانية املفاجئة هي الأوىل 

الأخرية  الفرتة  املدينة يف  �سهدت  بل  من نوعها، 

الأمن  عنا�سر  �سفوف  يف  ق�سوى  ا�ستنفار  حالة 

منهم التابعني مل�سلحة ال�سري واجلولن، واآخرين 

من فرقة ال�سقور.

◆ اختتمت باأكادير، فعاليات اليومني الدرا�سيني، 
العاملي  اليوم  مبنا�سبة  تنظيمهما  جرى  اللذين 

بني  اجلهوي  »الإعالم  لبحث  ال�سحافة،  حلرية 

حرية الراأي والتعبري واأخالقيات مهنة ال�سحافة«، 

من ِقبل املركز املغربي للدرا�سات والأبحاث، ويف 

اإطار �سراكة مع العديد من املوؤ�س�سات الفاعلة يف 

املجال الإعالمي واحلقوقي.

◆ يف الوقت الذي طالب فيه بع�ص �سكان اإنزكان 
بالقيام بحملة مت�سيطية لإحدى املقاهي املتواجدة 

م�سينة  ممار�سات  البلدي، ب�سبب  امللعب  اأمام 

داخلها)..( مت �سبط �ساب و�سابة يف و�سعية خملة 

بالآداب مبرحا�ص مقهى اآخر بتيزنيت، وت�ساءل 

مواطنون من دور الأمن اإن مل يقم مبا يجب القيام 

به. 

◆ اأقدمت ع�سابة جمهولة، موؤخرا، على �سرقة 
يف  باأكادير  الأحياء  من  بعدد  ال�سيارات  من  عدد 

باأنهم  ال�سحايا  من  عدد  وذكر  غام�سة،  ظروف 

فوجئوا ب�سرقة حمتويات �سياراتهم، يف ما اأ�سار 

جمموعه  ما  �سرقوا  الع�سابة  اأفراد  باأن  اأحدهم 

8000 درهم  من ال�سلع كانت موجودة يف �سيارته 
بحي املوظفني، وذكر اآخرون باأن �سياراتهم اختفت 

 منها العديد من التجهيزات، ووثائق �سخ�سية)..(.

لت�سجيل  ال�سرطة  خمافر  على  ال�سحايا  وتقاطر 

�سكاياتهم يف املو�سوع، وطالبوا من اجلهات الو�سية 

بتكثيف حمالتها لإيقاف عنا�سر الع�سابة.

محمد الدفيلي
انتهت الدورة الثانية للمهرجان الربيعي 

للفرو�سية بجماعة �سيدي بوعثمان اإقليم 

الرحامنة، الذي عقد من 17 اإىل 20 اأبريل 

طرف  من  تخاذل  عرفت  لكنها  املن�سرم، 

اجلمعيات  لتزال  التي  املنظمة  اجلهة 

التي وعدتها  الدعم  تنتظر  فيها  امل�ساركة 

وعدت  قد  الأخرية  هذه  وكانت  به)..( 

اآلف درهم لكل   10 اأربع جمعيات مببلغ 

واحدة، وجمعية اخليالة مببلغ 15.500 

ب�سبعة  تقدر  اإجمالية  بقيمة  اأي  درهم، 

ماليني �سنتيم.

وبتن�سيق  اجلمعية  اأع�ساء  اأحد  واأفاد 

اقتنوا  اأنهم  الأخرى،  اجلمعيات  مع 

البارود من مالهم اخلا�ص، وكذا تنقلهم، 

ال�سيء الذي راكم عليهم ديونا �سخ�سية، 

طرقهم  كل  �سيوؤجلون  اأنهم  واأ�ساف 

الحتجاجية اإىل ما بعد الثالثاء املقبل.

باملنطقة  وا�سع  نطاق  على  يتداول 

رجال  بني  والعلنية  اخلفية  ال�سراعات 

على  ملول  اأيت  اإنزكان  بعمالة  ال�سلطة 

املفرت�ص  الإداري  ال�ستقرار  ح�ساب 

تعميقه وتثبيته)..( حيث حتاك فر�سيات 

الأطراف  جميع  بني  جمانية  واتهامات 

من  واحلد  تهمي�سه،  اأو  الآخر،  لإق�ساء 

حتركاته يف خمتلف م�سالح الإقليم.

عالمة  من  اأكرث  ال�سراعات  هذه  وطرحت 

ا�ستفهام؛ ليذهب البع�ص اإىل اأن مردها هو 

تكد�ص رجال ال�سلطة بالق�سم)..( يف الوقت 

يف  للعيان  وا�سح  فراغ  فيه  ي�سجل  الذي 

تطالب  التي  واملقاطعات  الدوائر  خمتلف 

بتوفري ما يكفي من رجال ال�سلطة ملبا�سرة 

عامل  تطلعات  وتنفيذ  امليداين،  العمل 

امللكية  التوجهات  على  املبنية  الإقليم 

لل�سلطة،  اجلديد  املفهوم  حول  ال�سامية 

اأحد ف�سول هذا التطاحن نقل املعركة اإىل 

عموم املوظفني وخلق البلبلة يف �سفوفهم 

املرتقب،  قائد«  »خليفة  من�سب  حول 

خا�سة واأن اآخر التعيينات يف هذا املن�سب 

عرف الكثري من اللغط واجلدل)..(.  

سبتة
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سيدي قاسم

حمظوظة  منازل   4
حتظى باملاء يف دائرتني 

انتخابيتني مهددتني 
بالعط�ش
حميد بوعادي 

التابع  ال�سبل  اأولد  دوار  يعي�ص 

الذي  الطالب  لبري  القروية  للجماعة 

ل يبعد عن املدينة �سوى بكيلومرتات 

وتاأهب  ا�ستنفار  حالة  معدودة 

وا�ستعداد حللول ف�سل ال�سيف الذي 

ي�سادف �سهر رم�سان الأبرك، ب�سبب 

اأن  رغم  الدوار  بهذا  املحدق  العط�ص 

 2008 �سنة  منذ  �سابقة  وعود  هناك 

لكنها مل تنفذ)..( حيث مل ي�ستفد من 

لل�سرب  ال�سالح  املاء  قنوات  ربط 

بع  دفع  ما  منازل،   4 �سوى  باملنازل 

اجلهة  هي  عمن  للت�ساوؤل  املواطنني 

اأو اجلهات التي كانت و�سيطة لتزويد 

لل�سرب،  ال�سالح  باملاء  الرباعي  هذا 

دائرتني  على  يتوفر  دوار  وتهمي�ص 

انتخابيتني رغم اأن التكلفة كانت على 

ح�ساب هوؤلء الأ�سر، يف حني اجلماعة 

لل�سرب  ال�سالح  املاء  باإدخال  ملزمة 

واأنها اأدت ما يفوق 500 مليون �سنتيم 

لإي�سال املاء للدوار، الأمر الذي جعل 

من  القادم  يف  يتهياأون  ال�سكان  بع�ص 

اأمام  الأيام للقيام بوقفات احتجاجية 

اأن  مواطنون  ويذكر  العمالة.  باب 

كان  بورقية  �سكيب  ال�سابق  العامل 

لكن  املع�سلة  هذه  بحل  وعدهم  قد 

واليـــــوم  النهار،  حماه  الليل  كالم 

يقولون »ال�سرب اتقادا«)..(.

ما يجري ويدور في المدن 

ابن جرير

أيت ملول

الوعود الكاذبة يف مهرجان التبوريدة بالرحامنة

حرب املواقع بني رجال ال�سلطة 

�سفن حربية رو�سية
 على ال�سواطئ املغربية

هل هي ردة فعل �إ�سبانية؟
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احتالل واجهــــات املحـــالت التجاريـــة باإنـــزكان

تحليل إخباري

بهم  خا�صا  قانونا  لأنف�صهم  �إنزكان  مدينة  جتار  �صن 

حمالتهم  و�أمام  �لعمومية  �ملمر�ت  مبوجبه  يحتلون 

وقوف  منع  هو  و�لهدف  قانوين،  �سند  دون  �لتجارية 

�ملعنية مما يجعل  �ل�سيار�ت م�ستغلني جتاهل �جلهات 

�لتجار  �أحد  و�لنموذج  م�ستمر)..(   يف  تز�يد  �لظاهرة 

ب�سارع �ملد�ر�س �لذي و�سع �أمام حمله �لتجاري بر�ميل 

وقوف  ليمنع  »�ل�سورة«  بالإ�سمنت  مملوء  حديدية 

�ملارة  �ملدينة ويهدد �سالمة  �ل�سيار�ت، ما ي�سوه منظر 

ويعرقل وقوف �ل�سيار�ت)..( ويت�ساءل �أحد �ملهاجرين 

�لو�فدين على �ملدينة، موؤخر�، هل بهذ� �ل�سلوك �سريبح 

�ملغرب رهانه �ل�سياحي؟

وحتى ل تتحول جل �سو�رع مدينة �إنزكان �إىل �سبه حلبة 

تفعيل  �ملحلية  �ل�سلطات  فعلى  �حلو�جز،  على  للقفز 

�لقو�نني �ملن�سو�س عليها وقيام �سرطة �ملرور بدوريات من 

�أجل تطبيق �لقانون على �أ�سحاب �ملحالت �لتجارية بكل 

 من �سارع �ملد�ر�س، و�سارع م�سكينة، و�سارع ك�سيمة)..(.

�خلا�سة  �ملخالفـــــات   �أ�سبـــــحت 

�ل�ساعة  �لعمومية حديث  بال�سفقات 

�لأزقة،  بتزفيت  منها  يتعلق  ما  يف 

كثري�  �ملخالفات  فهاته  و�ل�سو�رع، 

وتكوين  تركيب  تهم  تقنية  تكون  ما 

�لطبقة �لأ�سا�سية لل�سو�رع و�لأزقة ما 

قبل �لتزفيت)..(.

ومنها �أنه مت حفر �لزنقات 16، و14، 

و20، و24، دومنا �أن يتم تزفيتها، وقد 

علق �أحد �ملو�طنني على ذلك �ساخر� 

»رمبا �سيتم ��ستيـر�د �لزفــــت مــــن 

�خلارج«.                          

يتو�جد مبدينة �لد�ر �لبي�ساء �لعديد 

يق�سدها  �لعمومية  �لإد�ر�ت  من 

�إجناز  �أجل  من  يوميا  �ملو�طنون 

لأد�ء  �أو  �إد�رية  و�سهاد�ت  وثائق 

�حرت�م  عدم  ويعد  �ل�سريبة)..(. 

من  �لعمومية  �لإد�رة  يف  �لوقت 

يفاجاأ  ما  فغالبا  �ملتف�سية،  �لظو�هر 

�ملو�طن عند دخوله �أي �إد�رة كيفما 

كانت باأن �ملوظف �ملكلف بهاته �ملهمة 

متاأخر�  �سي�سل  �أو  ياأِت،  مل  تلك  �أو 

ياأتي  وحينما  �ساعتني،  �أو  ب�ساعة 

و�ملكاملات  �مللفات  بني  م�ستتا  جتده 

�لهاتفية �لتي ل تنتهي، ويف ذلك �سياع 

مل�سلحة �ملو�طن)..(.

�مل�سوؤولة  �جلهات  �ستتحرك  متى 

حد  و�سع  �أجل  من  �ل�سحة  بوز�رة 

�إىل  �مل�ساجد  �أبو�ب  من  عدد  لتحول 

ومع�سبات،  تقليدية  طبية  عياد�ت 

يف  يتاجر  ودب  هب  من  كل  حيث 

يف  و�ملثري  �لطبية)..(  �لأع�ساب 

�أن �لبع�س منهم ل يحرتم  �لأمر هو 

�مل�ساجد، حيث يتم ��ستعمال مكرب�ت 

�لإزعاج  يف  يت�سبب  مما  �ل�سوت 

�أحد  يف  �أنك  تعتقد  �إذ  للم�سلني، 

�لأ�سو�ق �لأ�سبوعية)..(.

بيضاويات

● محمد برزوق

إنزكان

مكناس 

حسين عدنان

��ستغرب بع�س �ملو�طنني من �إعادة �حلفر و�لردم 

فرتة  بعد  مكنا�س،  مبدينة  رو�مزين  ب�سارع 

ما  وهو  وتر�سيفها،  �لطريق  تعبيد  على  ق�سرية 

�سيوؤدي حتما �إىل تاأخر �أ�سغال �لبنية �لتحتية)..( 

و�أ�سارو� �إىل �أن غياب �لتن�سيق بني �جلهات �ملعنية 

�لعملية  هاته  ور�ء  �لتنفيذ، كانا  يف  �لدقة  وعدم 

�أو �سيانتها من  ل�ستكمال بع�س �ملر�فق �لأخرى 

خالل جتديد �سبكات �أعمدة �لكهرباء، وترميم قناة 

�ل�سرف �ل�سحي ل�ستكمال �لبنية �لتحتية)..(.

وتفاجاأ �أ�سحاب �ملحالت �لتجارية باأعمال حفر يف 

�ل�سارع �لذي ي�سهد رو�جا جتاريا كبري� باملدينة، 

و�أعربو� عن غ�سبهم نتيجة �لأ�سر�ر �لتي حلقت 

بهم �قت�ساديا يف �ل�سابق، حيث ��ستغرقت �لأ�سغال 

به �آنذ�ك �أكرث من �سنة)..(.

ويتميز �ل�سارع برو�جه �لتجاري حيث ي�ستقطب 

لطرق  ملتقى  وهو  �ملو�طنني،  من  كبري�  عدد� 

�ملدينة  �إىل  �لهدمي  �ساحة  من  يوؤدي  حيث  عديدة 

�جلديدة وبع�س �لجتاهات �لأخرى)..( وي�سيف 

بع�س �ل�سكان �أنه مهما يحدث فاإن �لطريق لن يعود 

تهييء  �إعادة  من  �لرغم  على  �ل�سابق  يف  كان  كما 

�ملنطقة �لتي تتم عملية �حلفر بها، كما �أكدو� على 

�ملنفذة  �ل�سركات  على  عقوبات  توقيع  �سرورة 

�ملو�سوعة،  و�ملعايري  باملو��سفات  تلتزم  ل  �لتي 

و�لتي مل ينتج عنها �سوى �إهد�ر �ملال �لعام)..(.

ركود جتاري يف �شوارع مكنا�س ب�شبب الأ�شغال 

نور الدين الطويليع 
يوسف اإلدريسي

�لباطنية  »�خلو�لقة«  بحرية  تعترب 

�خلو�لقة  جماعة  برت�ب  �ملتو�جدة 

�أكرب  �ليو�سفية  لإقليم  �لتابعة  �لقروية 

بحرية على �ل�سعيد �لإفريقي، ملا تتوفر 

عليه من �حتياطي �سخم من �ملاء، ت�ستفيد 

منه �ساكنة مدينتي �ليو�سفية و�ل�سماعية 

وجمموعة من �جلماعات �لقروية.

و�ملقروء  �ملرئي  �لإعالمي  �لزخم  ولعل 

حول هذه �لبحرية وما تتوفر عليه من 

�حتياطي مائي �سخم قد زرع يف �لنفو�س 

وهم  �ملو�طنني،  وجعل  �لطماأنينة، 

ي�ستهلكون هذه �ملادة �حليوية مطمئني 

�لبال، ل ي�ساورهم �أدنى �سك يف �أن يكونو� 

معنيني يوما باأزمة نق�س يف �ملياه، بيد 

للماء  �ملتكررة  �لأخرية  �لنقطاعات  �أن 

�ل�سبكة  عرفتها  �لتي  لل�سرب  �ل�سالح 

�ملائية مبختلف مناطق �لإقليم، جعلت 

كلما  �لإنذ�ر  �سفار�ت  تطلق  �ل�سنابري 

هذ�  لديهم  زعزعت  بفتحها،  �أحدهم  هم 

تقول  �إ�ساعات  تنا�سل  ظل  يف  �لعتقاد 

فهل  �لبحرية،  �ساعة  ن�سوب  باقرت�ب 

�ستن�سب فعال هذه �لبحرية يف �لقريب 

�لعاجل؟ وما �أ�سباب �لنقطاعات �ملتكررة 

للماء �ل�سالح لل�سرب؟ 

ويف ظل �حلديث عن وفرة مياه �لبحرية 

�لباطنية تطالعنا �أخبار من هنا وهناك 

قاب  �أ�سبحت  �لبحرية  باأن  تقول 

وهي  �لن�سوب،  من  �أدنى  �أو  قو�سني 

جمرد �إ�ساعات ل �أ�سا�س لها من �ل�سحة 

�عتمدت  على ما تعرفه �ل�سبكة �ملائية من 

�نقطاعات متكررة، و�حلقيقة �أن �مل�سكل 

�ملكتب  تدبري  بطريقة  يرتبط  بنيوي 

ملحطته  لل�سرب  �ل�سالح  للماء  �لوطني 

�ملائية ولآباره مبنطقة �خلو�لقة، فالآبار 

�أثرت  بت�سوهات  ولدت  ي�ستعملها  �لتي 

فح�سب  ومردوديتها،  فاعليتها  على 

خرب�ء يف �مليد�ن، يجب من �أجل �ملحافظة 

على �لآبار و�سمان ��ستمر�ريتها، و�سع 

�حل�سى �لأ�سود )�لكر�فيت( ب�سمك 30 

مرت� كحاجز يف�سل بني �جلد�ر �لرت�بي 

للبئر و�أنبوبه �حلديدي من قاعه �إىل قمته 

مبا يحول دون ت�سرب �لطمي من ثقوب 

�لأنبوب �إىل �لبئر، �أو �إغالقه، حيث يلعب 

�حل�سى هنا وظيفة �لت�سفية، ومبا �أن 

كلفة هذه �ملادة �ملادية لبئر عمقه 60 مرت� 

قد ت�سل �إىل حو�يل  ثالثة ماليني �سنتيم، 

فقد مت �لتخلي عنها بالن�سبة لهاته �لآبار 

حيث و�سعت �لأنابيب �حلديدية بالبئر 

جمانبة للجد�ر �لرت�بي دون �أن يف�سلها 

عنه �أي حاجز، وهذ� هو �ل�سبب �ملبا�سر 

جعل  �لذي  �ملائي  من�سوبها  لرت�جع 

مر�ت  بالتوقف  �إنذ�ر�  تتلقى  �مل�سخات 

كثرية يف �ليوم �لو�حد)..(.

ويف �إطار �ملناولة، فوت �ملكتب �لوطني 

�ملقاولت  لإحدى  �ملحطة  �ساأن  تدبري 

�لتي ت�سغل حاليا ثالثة عمال ينحدرون 

من دو�وير �ملنطقة، وظيفتهم �لأ�سا�سية 

على  تتوفر  ل  �لتي  �ملحطة  حر��سة 

تقني متخ�س�س لتتبع وترية �لإنتاج، 

�لأ�سبوعية  بالإح�سائيات  و�لقيام 

و�ل�سهرية و�ل�سنوية للوقوف عن كثب 

�لتد�بري  و�تخاذ  �ملعطيات،  كل  على 

�ل�ستباقية يف حالة ما �إذ� لح يف �لأفق 

هناك  �مل�سوؤولني  يوقظ  ما، ومل  م�سكل 

للماء  �ملتكررة  �لنقطاعات  �سفعة  �إل 

�ملدوية، ولعل �ملفارقة �لكبرية هنا �أن 

�لإد�رة و�سعت خمططا، وهي على �سفا 

�أزمة خانقة، يق�سي بتعميم  حفرة من 

�ملاء �ل�سالح لل�سرب على �ساكنة �لإقليم 

 95 �إىل   2015 بن�سبة �ست�سل يف حدود 

باملئة، بدعم من �لبنك �لدويل ح�سب ما 

�لإقليمي  �ملكتب  م�سوؤول  كلمة  يف  جاء 

للمكتب يف دورة �ملجل�س �جلهوي جلهة 

عبدة دكالة، دون �أن تدري �أنه ل �ل�سابق 

ول �لالحق �سيجد �سيئا على �لطاولة �إن 

��ستمرت د�ر لقمان على حالها.

فيه  دفعت  �لذي  �لوقت  يف 

�لد�ر  جماعة  �لد�خلية  وز�رة 

�سركة  �إحد�ث  �إىل  �لبي�ساء 

عدد  ت�ساءل  �لنقل،  قطاع  تنظم 

�لأجرة  �سيارة  �سائقي  من 

�سيار�ت  ��ستثناء  يتم  ملاذ� 

و�لكبرية؟  �ل�سغرية  �لأجرة 

�سيارة  �سائق  حق  من  �ألي�س 

�لتقاعد  من  �ل�ستفادة  �لأجرة 

و�ملوظفني)..(  �لعمال  كباقي 

على  تعمل  �ل�سركة  فهاته 

للمهنيني  �لنقل  رخ�س  منح 

مالية  مبالغ  منهم  وت�ستخل�س 

من حالة �ل�ستفادة من �لتغطية 

و�لتعـــــوي�سات  �ل�ســــــــحية، 

�ملر�س،  عن  و�لتاأمني  �لعائلية، 

و�لتقاعد)..(. 

تلكس

شؤون

وية
ه

 ج
اأخطاء املكتب الوطني للماء ال�شالح لل�شرب

الإ�شاعة التي هددت �شكان اليو�شفية بالعط�س
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عني على
إعــــداد:

�شكايات املواطنني تك�شف حيل املقاولني  زهير البـوحاطي

»اآ�ش خا�شك اأ العريان.. 
موؤمتر اأ موالي«

 26 �إىل   24 من  �لفرتة  يف  �لبوغاز  مدينة  عرفت 

�لدويل  �ملنتدى  فعاليات  �ملن�صرم،  �ل�صهر  من 

�لثالث للمدن �لعتيقة بق�صر موالي عبد �حلفيظ، 

�لهدف من ور�ء تنظيمه  وت�صاءل مو�طنون عن 

�لطنجاويني  منازل  كانت  �إذ�  منه  �ملغزى  وعن 

�لعتيقة ماز�لت ت�صقط تباعا على روؤو�س �صكانها 

بب�صع قطر�ت من �لغيث)..(. 

وقال بع�س �صكان �ملدينة �إنه كان �أوىل �أن تنفق 

الإعادة  �ملنتدى،  على  ت�صرف  �لتي  �ملاليري  تلك 

باالنهيار  �ملهددة  و�ملباين  �لعتيقة  �ملدينة  تهيئة 

يف �أية حلظة)..(.

 العدد: 788  اخلميس 08 ماي 2014

ت�صتعملها  �لتي  �لبناء  مو�د  ر�فعة  ماز�لت 

على  حمدقا  خطر�  ت�صكل  �ملقاوالت  �إحدى 

�صكان �صارع �ملكي �لنا�صري وحتدث ت�صوي�صا 

و�صبيب  و�لهاتف،  �لتلفزي،  �ال�صتقبال  على 

وت�صييد  بناء  �أ�صغال  �نتهاء  رغم  �الإنرتنيت، 

�صركة  ملقر  �ملجاور  �ملذكور  بال�صارع  عمارة 

�لتبغ بتطو�ن.

ورغم �ل�صكايات �ملتعددة لل�صكان و�ت�صاالتهم 

�إثارة  ق�صد  �مل�صوؤولني،  ببع�س  �ملتكررة 

�النتباه �إىل هذه �الآلة �خلطرية، �إال �أن �لر�فعة 

�ل�صخمة، �ملكونة من �أعمدة حديدية، وخيوط 

كهربائية مرتفعة �ل�صغط، و�أحجار، وكتل من 

�الإ�صمنت �ملثبتة يف �الأعلى الأجل �لتو�زن، تهدد 

�صالمة �ملو�طنني من �ملارة و�ل�صكان، وماز�لت 

تقم  ومل  �مل�صتكني،  وجه  يف  مكانها  يف  ثابتة 

�ل�صلطات بثني �صاحب مقاولة �لبناء الإز�لتها 

و�قتالعها ورفع �ل�صرر عن �ل�صاكنة)..(.

من  �النتهاء  بعد  �ملقاولني  بع�س  ويف�صل 

ومعد�تهم،  �آالتهم،  ترك  �لبـــــــناء  �أور��س 

وخ�صبهم، و�أدو�ت �لبناء كلها يف مكان �الأ�صغال 

�لعديد  ماز�ل  �لتي  �ل�صكنية  و�صط �ملجمعات 

كر�ء  �أو  نقلها  م�صاريف  لتجنب  قائما،  منها 

لتاأمينها  د�ئم  حار�س  و�إيجار  لو�صعها  مكان 

وعدم �صرقتها)..(.

�جلماعة  دور  عن  مو�طنون  ويت�صاءل 

�ل�صكان  جتاه  بو�جبها  تقم  مل  �إذ�  �حل�صرية 

من  حقوقهم  حماية  ق�صد  �لبناء،  ومر�قبة 

�صجيج تلك �الآالت �لتي ترتفع �أ�صو�تها بحدة 

ي�صكل  �لذي  �الأمر  وهو  �لرياح،  هبوب  عند 

�إزعاجا لل�صكان.

موؤخر�،  لو،  و�دي  مدينة  �صهدت 

�الأ�صالة  حلزب  فرع  تاأ�صي�س 

من  جمموعة  بح�صور  و�ملعا�صرة 

لها  �ملجاورة  �ملدنية و�لقرى  �صكان 

يقدر  �ملدين،  �ملجتمع  من  وفعاليات 

عددهم بنحو 150 �صخ�صا. 

»لبنى  �لتاأ�صي�س،  �جتماع  وتر�أ�س 

للحزب،  �الإقليمية  �الأمينة  �أمغار« 

�الأمني  بري«  �ملنـــــــــعم  و»عبد 

�أكد� على �صرورة  �جلهوي، �للذ�ن 

تاأ�صي�س فروع جديدة لتغطية كافة 

�صيا�صة  لنهج  �لوطني،  �لرت�ب 

�لقرب، من �أجل قيام �حلزب بدوره 

يف تاأطري وتنظيم �ل�صكان، ق�صد رد 

�العتبار للعمل �ل�صيا�صي ��صتعد�د� 

و�لربملانية  �جلماعية  لال�صتحقاقات 

و�ملهنية �لقادمة.

�للجنة  ع�صو  مزروع«  »يو�صف  و�أكد 

لو  و�دي  مدينة  �أن  على  �لتنظيمية، 

ل�صبابها  ونفور�  �صيا�صيا  فر�غا  تعرف 

�ل�صيا�صي،  �لعمل  من  ول�صبانها 

�لذي  �ل�صيء  و�جلمعوي،  و�حلزبي، 

حلزب  �ملحلي  �ملكتب  بتاأ�صي�س  �ألزمنا 

عن  به  يتميز  ملا  و�ملعا�صرة،  �الأ�صالة 

غريه من �الأحز�ب �الأخرى بهدف خدمة 

�مل�صاو�ة،  وحتقيق  �لعام،  �ل�صالح 

حت�صني  �أجل  من  و�حلرية،  و�لعدل، 

قطاعات  وجعل  �ل�صكان  دخل  م�صتوى 

من  و�لتعليم  و�لت�صغيل  �ل�صحة 

�أولويات برنامج �حلزب)..(.

الصويرة 

سعيد أحتوش

مدينة  جمل�س  معها  تعاقد  �لتي  �لنظافة  �صركة  عمال  يعاين 

لغياب  نظر�  و�مل�صاكل  �الإكر�هات  من  �لعديد  من  �ل�صويرة، 

عدم  ب�صبب  �ل�صركة  مقر  د�خل  �ل�صحية  �ل�صالمة  �صروط 

توفر �لعمال على دفرت �صحي، وعدم ��صتفادتهم من �لتغطية 

�أنه يتم �قتطاع و�جبها من �أجورهم ح�صب ما  �ل�صحية رغم 

ذكرته م�صادر مطلعة، لكن ال ي�صتفيدون منها)..( فملف �ملر�س 

�الجتماعي،  لل�صمان  �لوطني  �ل�صندوق  طرف  من  ُيرف�س 

ل�صبب هو �أن �ل�صركة ال توؤدي و�جب �لتغطية، بل �لغريب �أنه 

يتم �قتطاع حتى �الأيام �ملر�صية، رغم تقدمي �لعمال ل�صهاد�ت 

طبية.

 كما �أنهم يعانون من عدم �حرت�م �حلد �الأدنى لالأجور، بل �إنه 

�صالفا  �ملوؤ�ص�صة �ملذكورة  لدى  بـ34 عامال،  �لت�صريح  يتم  مل 

ملقر  �لت�صغيل  قطاع  عن  للم�صوؤولني  زيارة  �أي  غياب  ظل  يف 

�ل�صركة، للوقوف على �الأو�صاع �ملرتدية للعمال، هوؤالء �لذين 

يعاين �أغلبهم من غياب نظام د�خلي ينظم �لعالقة بني �لطرفني، 

و�الأخطر هو �حلالة �مليكانيكية �ملزرية لل�صاحنات و�ل�صيار�ت 

�لتابعة ل�صركة �لنظافة هاته، حيث ال �أ�صو�ء مكابح، ال �أ�صو�ء 

تغيري �الجتاه)..( بل �إنها ال تتوفر على ورقة �أو وثيقة �لفح�س 

�لتقني، م�صاكل دفع �لعمال ثمنها غاليا، حيث �صحبت موؤخر� 

رخ�صة �صياقة �أحدهم، وحكم عليه باأد�ء غر�مة مالية حددت 

�أن غري �الجتاه، لي�صدم �صاحب  2500 درهم، بعد  يف مبلغ 

در�جة نارية، مما �أ�صبح ي�صكل خطر� ج�صيما لي�س على �لعمال 

فقط، بل على باقي �ملو�طنني �أي�صا)..(.

لتجاوز�ت  حد  و�صع  �صيتم  متى  مطروحا:  �لت�صاوؤل  ليبقى   

�صركات �لنظافة �لتي هي فوق �لقانون؟.

هل ي�شمع وزير الت�شغيل �شرخة عمال �شركة النظافة؟

البام يف وادي لو

    سعيد العيدي

�صاحنة  من  �لبنزين  من  لرت   300 حو�يل  ت�صرب  �أدى 

�صهريجية حمملة بحو�يل 33 طنا تابعة الإحدى �صركات 

�لنقل بتمارة، كانت و�قفة مبحطة للوقود ب�صارع حممد 

موؤخر�،  بخريبكة،  �ال�صتئناف  حمكمة  قبالة  �ل�صاد�س 

ب�صبب خطاإ يف �لتفريغ �إىل خلق نوع من �لذعر و�خلوف 

يف �صفوف �لعاملني باملحطة، وجتنبا ملا ميكن �أن يحدثه 

�لت�صرب من �أخطار حمدقة باملارة و�ل�صاكنة.

�ل�صلطة،  ورجال  �ملدنية،  �لوقاية  رجال  �إخبار  ومت 

و�الأمن، و�ملجل�س، و�ل�صحافة �لذين ح�صرو� على �لتو، 

ومت تطويق �ملكان من قبل رجال �الأمن كما قامت عنا�صر 

�ملزودة  باملياه  �ملت�صرب  �لبنزين  بر�س  �ملدنية  �لوقاية 

بحو�يل 50 لرت� من مادة »�إمييل�صوز« �مل�صاد للحريق)..( 

�ملدنية  بالوقاية  �لعامل  �لطاقم  �هلل و�صمود  لطف  ولوال 

ورجال �ملطافئ حلدث ما مل يكن يتوقع يف �حل�صبان)..(.

ومن هنا وجب �لتفكري مليا و�إجناز حمطات �لوقود خارج 

�ملدينة خمافة �لوقوع يف �لكو�رث �أو على �الأقل بتزويد 

بالتجهيز�ت  �ملدينة  د�خل  �ملتو�جدة  �لوقود  حمطات 

�أو  �لوقود  ت�صريب  �أثناء  �ل�صريع  للتدخل  �لوقائية 

�حلريق)..(.

خريبكة

وجــدة 

من يحمي عقارات املهاجرين املغاربة يف اخلارج؟
مـحمـد سـعدونــي

و�ملقاهي،  �ل�صارع  وحديث  �ل�صحافة  مد�د  ت�صيل  �لعقار  مافيا  ملفات  حكايات  ماز�لت 

للك�صف عن �لذين نهبو� وزورو� و��صتلو� على �أر��ٍس وعقار�ت باأكملها، وي�صكل �ملهاجرون 

�ملغاربة �أغلبية �صحايا �لعقار)..( ويف هذ� �ل�صدد، تقدمت �ملو�طنة »ح. �إ« ب�صكاية �إىل 

كل من و�يل والية وجدة، ورئي�س �جلماعة �حل�صرية، ومدير �لوكالة �حل�صرية باملدينة 

�أر�صيتني يف ملكها وملك  نف�صها، يف حق »منع�س عقاري« تتهمه بال�صطو على قطعتني 

�أخيها �ملتو�جد يف ديار �ملهجر، بدعوى �أنها م�صاحات)..(.

�ل�صيدة �ملذكورة تقدمت ب�صكاية �إىل رئي�س �ملجل�س �لبلدي �لذي �أمر باإيقاف �لبناء وطلب 

من �لكاتب �لعام للبلدية فتح حتقيق، لكن هذ� �الإجر�ء تبخر يف �نتظار حكم �ملحكمة، 

للقطعتني  �صور�  �أخذت  بعدما  �لبناء  يف  �ال�صتمر�ر  من  منعته  �لتعمري  �صرطة  �أن  كما 

هذ�  لكن  ملكها،  يف  �أحقيتها  تثبت  �لتي  �لوثائق  لكل  �الأ�صل  طبق  ون�صخا  �الأر�صيتني، 

�الإجر�ء تبخر هو �الآخر، ما دفعها �إىل تقدمي �صكاية �إىل �ل�صيد و�يل �جلهة �ل�صرقية.

يذكر �أن �مل�صتكية، تتوفر على وكالة من �أخيها �لذي كان »�ملجزئ« يعتقد �أنه تويف، كما 

�الأر�صيتني  للقطعتني  ملكيتها  تثبت  �لتي  و�الإد�رية  �لقانونية  �لوثائق  كل  على  تتوفر 

�ملتو�جدتني ب�صدرة بوعمود بحي �لنور، وكان �أخوها »�أ. �إ« قد ��صرتى هاتني �لقطعتني 

�صنة 1976 و�صجلها، كما مت �إدر�جهما يف عملية �لهيكلة �لتي ��صتفادت منها عدة �أحياء 

برو�ية  �ملذكور  �لعقاري  �ملنع�س  ت�صبث  ظل  يف  بعد  حت�صم  مل  �لق�صية  لكن  هام�صية. 

�أخرى للوقائع، جعلته يح�صل على �لرخ�س �الإد�رية �لالزمة ملبا�صرة �أ�صغال �لبناء فوق 

�لقطعتني �ملذكورتني.

سطات

اإق�شاء جمعيات تعليمية من لقاءات 
الوزيـــــــر بلمخـــــتار

نور الدين هراوي
�إق�صائهم وعدم دعوتهم حل�صور  �لعديد من جمعيات �ملجتمع �ملدين عن �صبب  ت�صاءلت 

�ملغربية  �ملدر�صة  و�قع  حول  بلمختار،  وز�رة  �إليها  دعت  �لتي  �لت�صاورية  �للقاء�ت 

موالي  باإعد�دية  �صطات  باإقليم  �لتعليم  نيابة  طرف  من  �ملا�صي،  �أبريل   28 �الإثنني  يوم 

�إ�صماعيل من خالل بالغ عممته �لوز�رة على خمتلف �أكادمييات ونيابات �الأقاليم، من �أجل 

تقدمي معطيات وحتاليل مو�صوعية لالأ�صباب �لكامنة ور�ء �إخفاقات �ملنظومة �لرتبوية، 

حيث كان لبع�س هذه �جلمعيات خا�صة �ملهتمة باللغات و�لرت�ث �الأمازيغي و�حل�صاين 

�ل�صحر�وي)..( �قرت�حات يعتقدون �أنها بد�ئل لتجاوز �لو�صعية �حلالية �ملزرية للمدر�صة 

�ملغربية و�إعادة �لثقة �إليها، وكذلك ر�صم معامل و�أولويات م�صروع تربوي فعال)..( خا�صة 

�أنها تربطها و»يا ح�صرة« مع �لنيابة �الإقليمية �ملذكورة �صر�كات و�تفاقيات يف جمايل حمو 

�الأمية و�لرتبية غري �لنظامية)..( لتجد نف�صها غري معنية مبثل هذه �للقاء�ت �لتي كانت 

عبارة عن ور�صات ومنتديات مفتوحة يف وجه جميع فعاليات �ملجتمع على �الأقل ملعرفة 

وجهة نظرها، ولت�صهم كذلك بدورها يف �إعد�د �لتقارير �لنهائية �ملرفوعة للوز�رة �لو�صية 

و�ملجل�س �الأعلى على حد �صو�ء، ت�صيف �مل�صادر.

ت�شرب خطري للبنزين قرب حمكمة اال�شتئناف
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املريني،  احلق  عبد  الدكتور 

�صخ�صية غنية عن التعريف ووجه 

والأدب  الفكر  وجوه  اأعظم  من 

وعلوم الدين والتاريخ التي اأجنبها 

�صيا�صي  لكونه  اإ�صافة  املغرب، 

اأملعي ورجل قرار �صديد ونظر بعيد 

من الدرجة الأوىل.

باملحطات  واملليء  الطويل  م�صاره 

الوظيفية والعملية امل�صرفة يجعل 

حياته  جوانب  كافة  على  الوقوف 

الذي  بال�صكل  ممكن  غري  املهنية 

عبد  الدكتور  قدمه  ما  بكل  يحيط 

احلق املريني لوطنه.

مبدينة  املريني  الدكتور  ولد  وقد 

الرباط �صنة 1934، وتلقى درا�صته 

يو�صف  مولي  بثانوية  الثانوية 

اأحرز   1960 �صنة  ويف  بالرباط، 

العليا  الدرا�صات  معهد  دبلوم  على 

املغربية �صنة 1960، وبعده ح�صل 

الآداب  يف  الإجازة  �صهادة  على 

�صنة  بالرباط  الآداب  كلية  من 

الدرا�صات  دبلوم  وعلى   ،1962
العليا من معهد الدرا�صات العربية 

جلامعة  التابع  العليا  والإ�صالمية 

�صنة  يف  الفرن�صية  �صرتا�صبورغ 

1966، ثم �صهادة دكتوراه اجلامعة 
1973، ثم  �صنة  املعهد  نف�س  من 

دكتوراه الدولة يف الآداب من جامعة 

حممد بن عبد اهلل بفا�س �صنة 1989، 

»�صعر  الأطروحة:  مو�صوع  وكان 

حتت  املغربي«  الأدب  يف  اجلهاد 

اجلراري.  عبا�س  الدكتور  اإ�صراف 

ملادة  اأ�صتاذا  العملية  حياته  وبداأ 

يا�صني  ابن  بثانوية  العربية  اللغة 

الثاين  احل�صن  وثانوية  باملحمدية 

الوطنية  الرتبية  وملادة  بالرباط، 

باملعهد امللكي لل�صبيبة والريا�صة. 

وبف�صل ذكائه وانخراطه يف مهامه 

من�صب  اإىل  و�صل  جناح،  بكل 

الدولة  كاتب  نائب  ديوان  رئي�س 

الأطر  وتكوين  التقني  التعليم  يف 

حياته.  من  املرحلة  تلك  نف�س  يف 

ووا�صل العمل بكل توؤدة ووطنية، 

للراحل  امللكية  بالثقة  فاز  حتى 

طيب  الثاين  احل�صن  امللك  العظيم 

ملحقا  جاللته  فعينه  ثراه،  اهلل 

ما  والأو�صمة  الت�صريفات  مبديرية 

بني �صنتي 1965 و1972. ومن هذا 

املن�صب ارتقى الدكتور عبد احلق 

املريني �صلم التـاألق بف�صل مثابرته 

وحظوته بالتقدير املولوي للح�صن 

فاأ�صبح مكلفا مبهمة بوزارة  الثاين 

والت�صريفات  امللكية  الق�صور 

ثم   ،)1998  1972-( والأو�صمة 

مديرا للت�صريفات امللكية والأو�صمة 

�صنة 1998. وبعد �صبع �صنوات من 

فراغ من�صب الناطق الر�صمي با�صم 

ح�صن  خروج  منذ  امللكي  الق�صر 

تعيني  مت   ،2005 يونيو  يف  اأوريد 

عبد احلق املريني يف هذا املن�صب 

  .2012 اأكتوبر   29 الإثنني   يوم 

 1968 ل�صنة  املغرب  بجائزة  فاز 

عرب  املغربي  »اجلي�س  كتابه:  عن 

كنون  اهلل  عبد  وبجائزة  التاريخ«، 

كتابه:  عن   1997 �صنة  لالآداب 

»�صعر اجلهاد يف الأدب املغربي«.

متكامل  رجل  املريني  والدكتور 

اجلوانب الطيبة العطرة، حيث اإىل 

املتميزة،  املهنية  �صخ�صيته  جانب 

للخزانة  قدم  كبري  اأديب  فهو 

املغربية والعربية موؤلفات ومقالت 

وكتابات �صملت كل امليادين، هذا اإىل 

جانب رقي اأخالقياته وتدينه حيث 

باأحزابه  الكرمي  القراآن  حفظ  ختم 

الكاملة يف �صن مبكرة، بل اإنه ن�صخ 

ال�صتني حزبا كاملة بخط يده. ومن 

اأهم موؤلفاته: 

- »اجلي�س املغربي عرب التاريخ«، 

1968، �صدرت  الطبعة الأوىل �صنة 

ومزيد  منقحة  اخلام�صة  الطبعة 

لها  و�صدرت   ،1997 �صنة  فيها 

 ،2000 �صنة  بالفرن�صية  ترجمة 

خالل  �صاد�صة  طبعة  له  و�صدرت 

�صنة 2011.

- »�صعر اجلهاد يف الأدب املغربي«، 

اأطروحة دكتوراه، 1968، طبعتها 

وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة 

 ،1996 �صنة  جزاأين  يف  الإ�صالمية 

و�صدرت لها طبعة جديدة ومنقحة 

 2010 �صنة  خالل  واحد  جزء  يف 

طبع ون�صر من�صورات الزاوية.

جزاأين:  املغربية،  املراأة  »دليل   -

.2000 - 1993
املغرب  تاريخ  اإىل  »مدخل   -

احلديث من عهد احل�صن الأول اإىل 

عهد احل�صن الثاين«، طبعته وزارة 

ال�صوؤون الثقافية، 1996.

- ال�صاي يف الأدب املغربي، �صل�صلة 

�صراع، اجلزء 57. 

درا�صات  اخلام�س  حممد   -

و�صهادات، 1988.

اأجزاء:  ثالثة  يف  »احل�صنيات«   -

1975 - 1979 - 1983. جمع فيها 
اأن�صدت يف مدح ملك  التي  الق�صائد 

املغرب.

- كتاب جاللة امللك احل�صن الثاين 

الإن�صان وامللك 1985.

متعددة  جوائز  على  حاز  -كما 

وال�صيا�صي  الأدبي  م�صاره  خالل 

والفكري.

ويعترب الدكتور عبد احلق املريني 

التي  القليلة  ال�صخ�صيات  من 

تقدير  على  حتافظ  كيف  عرفت 

القرار  �صناع  وكل  احلكومات  كل 

يف  عملت  التي  ال�صخ�صيات  وكبار 

ا�صم  ُيذكر  ل  امللكي، حيث  املحيط 

وينطلق  اإل  املريني  احلق  عبد 

هو  لالإعجاب  واملثري  عليه.  الثناء 

ح�صا�صة  منا�صب  توليه  ورغم  اأنه 

عليه  تثري  اأن  املمكن  من  وكان 

من  ال�صيا�صية  التيارات  زوابع 

جنح  فقد  اأخرى  وهيئات  اأحزاب 

احرتام  على  املحافظة  يف  دائما 

كان  مبهامه  قيامه  لأن  اجلميع 

بعيدا عن فكرة ال�صالح الذاتي بل 

والن�صباط  الوطني  ال�صالح  ظل 

�صعارا  امللكية  التعليمات  تنفيذ  يف 

ومبداأ للدكتور عبد احلق املريني.

وقد تعرفت عليه عندما كنت اأتردد 

املنا�صبات  يف  امللكي  الق�صر  على 

كنت  وعندما  ال�صعيدة،  الر�صمية 

»ال�صيا�صة  جريدة  لتحرير  مدير 

التي  الدولية،  الطبعة  الكويتية«، 

كانت تطبع يف املغرب، حيث كتبت 

األفه  الذي  القيم  موؤلفه  عن  كثريا 

يومها عن فقيد العروبة والإ�صالم، 

حممد  الراحل  امللك  البالد  حمرر 

فقد  ذلك،  يف  اأبالغ  ومل  اخلام�س. 

مرجع  عن  عبارة  املوؤلف  كان 

الدرجة  من  و�صيا�صي  تاريخي 

املثقف  اإعجاب  حاز  حيث  املمتازة 

الأول  العبقري  واملفكر  العظيم 

كما  الثاين  احل�صن  الراحل  جاللة 

نال تقدير كل امل�صارب والتوجهات 

الأدبية والفكرية لكبار كتاب واأدباء 

الع�صر. 

ويف �صنة 2001، كنت ب�صدد تاأليف 

املنجزات  ملك  عن  يل  موؤلف  ثاين 

امللك  جاللة  احلداثية،  والنه�صة 

وذلك  اهلل  اأيده  ال�صاد�س  حممد 

ال�صاد�س،  »حممد  عنوان:  حتت 

ف�صاهم  والتغيري«،  الإ�صالح  ملك 

الذي  اجلزء  يف  ال�صيال  بقلمه  فيه 

الفكرية  لل�صخ�صيات  خ�ص�صته 

جناحا  املوؤلف  ونال  وال�صيا�صية، 

جاللة  عن  الأول  موؤلفي  مثل  طيبا 

»حممد  عنوانه:  كان  الذي  امللك 

ال�صاد�س، امللك الأمل«.

فقط  القليلني  اأن  بالذكر،  واجلدير 

احلق  عبد  الدكتور  باأن  يعرفون 

املريني له مرجع كبري حول تاريخ 

املراأة املغربية، واأنا �صخ�صيا اأتوفر 

�صهر  عدد  من  نادرة  ن�صخة  على 

اأكتوبر 1989 من جملة »فرح« الذي 

املريني  احلق  عبد  الدكتور  كتبه 

بكامله حتت عنوان: »ببليوغرافيا 

على  يجب  حيث  املغربية«،  املراأة 

التاريخ احلقيقي  الباحثني عن  كل 

لتاريخ  م�صرفة  ن�صائية  لأ�صماء 

الكثريون  يجهلها  ولالأ�صف  املغرب 

الهام  املرجع  هذا  عن  يبحثوا  اأن 

عبد  الدكتور  كتبه  الذي  والنادر 

احلق املريني.

اخلال�صة  وطنيته  وبفـــــــ�صل 

املغاربة  ولإخوانه  وللملك  هلل 

امل�صرية  قاطبة، فبعد رحيل مبدع 

الثاين،  احل�صن  املظفرة  اخل�صراء 

احتفظ جاللة ملك الأورا�س الكربى 

حممد ال�صاد�س بالدكتور عبد احلق 

املريني اإىل جانب ال�صخ�صيات التي 

فمار�س  املولوية،  ثقته  فيها  و�صع 

مهامه كمدير للت�صريفات والأو�صمة 

اإل كل  يناله  الذي ل  املن�صب  وهو 

ومتيز  املولوية  بالثقة  حظي  من 

بالوطنية ال�صادقة، وبعد ذلك عينه 

جاللة امللك اأمينا على دفتي تاريخ 

وناطق  للمملكة  كموؤرخ  املغرب 

وهو  امللكي،  الق�صر  با�صم  ر�صمي 

من�صب مزدوج مل ي�صبق ل�صخ�صية 

قبل الدكتور عبد احلق املريني اأن 

ح�صلت عليه بالكامل.

الدكتور  تويف  ل  قليلة  نبذة  هذه 

التقدير  يف  حقه  كامل  املريني 

والتعريف مبا قام به حتى نعطي به 

القدوة والنربا�س لالأجيال املقبلة. 

القادمة  ال�صنوات  اأن  ول�صك 

اأخرى  خدمات  للمغرب  �صتعطي 

وال�صيا�صي  للوطن  البار  البن  من 

ذي  والأديب  �صمت  يف  يعمل  الذي 

احلق  عبد  الدكتور  احلكيم:  القلم 

املريني.

الدكتور عبد احلق املريني.. 

�سيا�سي، اأديب، عامل دين، ورجل ثقة اجلميع

ختم عبد الحق 
المريني  حفظ 
القرآن الكريم 

بأحزابه الكاملة 
في سن مبكرة، 

بل إنه نسخ 
الستين حزبا 

كاملة بخط يده



امل�ستعمر يحرق 

املراك�سيني يف رم�سان
�شهدت  منفاه  من  اخلام�س  حممد  ورجوع  املغرب  ا�شتقالل  بعد 

اإطار الفرحة التي  بع�س املدن املغربية حتوالت ومهرجانات يف 

عا�شها املغاربة كما وقع ر�شد للن�شاطات امللكية يف اأكرث من مدينة 

عملت و�شائل االإعالم على ن�شرها مبا فيها اجلرائد التي ما يزال 

لها اإذ ذاك تبعات اإعالمية مع فرن�شا بجريدة ال�شعادة وجريدة 

اجلرائد  وبع�س  ماروكان«  »لوبوتي  وجريدة  بري�س«  »ماروك 

»االأمة«..  وجريدة  »العلم«  جريدة  مثل  وطني  امتداد  لها  التي 

التي  التحركات  تلك  ل�شبط  اجلرائد  هذه  اإىل  الرجوع  وميكن 

بعد  اململكة  عاي�شتها  التي  واالأخبار  االأحداث  جمريات  واكبت 

بجريدة  املنفى  من  اخلام�س  حممد  له  للمغفور  امليمونة  العودة 

»مدغ�شقر«، و�شاأقت�شر على نقل ما وقع ت�شجيله مبدينة مراك�س 

كما عاي�س �شكانها ب�شرائها و�شرائها.. ومن االأحداث التي عرفتها 

مدينة مراك�س يف 2 ماي 1956 مقتل 40 �شخ�شا كما ن�شرت ذلك 

جريدة ال�شعادة، كما وقع جرح حوايل خم�شني اآخرين وكلهم من 

املغاربة والواقعة معروفة بوقعة »ثريان اخلائنني« بباب دكالة 

مبراك�س)..(.

لقيام  مراك�س  مبدينة  حوادث  جرت   1956 ماي   3 تاريخ  »يف 

جمهور من املتظاهرين يقدر عددهم بنحو األف �شخ�س انت�شروا 

15 قتيال وعددا من  اأحياء املدينة، وقد خلفت هذه احلوادث  يف 

اجلرحى، وقد كان من بني القتلى ابن اخلليفة ال�شابق الكالوي 

الذي اأحرقوه وعدد اآخر من اخلونة«، )ن�شرة جلريدة ال�شعادة 

وجريدة العلم بتاريخ 3 ماي 1956(، وتبعا ملا ذكر تراأ�س جاللة 

لدرا�شة  م�شتعجال  وزاريا  جمل�شا  اخلام�س  حممد  الراحل  امللك 

جريدة  ن�شرت  وقد  امللكي  اجلي�س  وتكوين  مراك�س  يف  احلالة 

اجلاللة  �شاحب  علم  اإن  »ما  كالتايل:  الرباط  من  اخلرب  »العلم« 

بحوادث مراك�س حتى عقد على الفور جمل�شا وزاريا فوق العادة 

ا�شتمر من ال�شاعة العا�شرة من م�شاء يوم االأربعاء حتى الثانية من 

�شباح يوم اخلمي�س )5 ماي 1956(، وقد �شارك  يف هذا االجتماع 

اأركان  رئي�س  احل�شن  موالي  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

القوات امل�شجلة، ورئي�س احلكومة ال�شيد اأمبارك البكاي، وخليفته 

بالفريج،  اأحمد  ال�شيد  اخلارجية  ووزير  الزغاري،  حممد  ال�شيد 

كديرة،  ر�شا  واأحمد  املحمدي  اإدري�س  ال�شيدان  الدولة  ووزيرا 

الوطني  االأمن  ومدير  اليو�شي،  احل�شن  ال�شيد  الداخلية  ووزير 

ال�شيد حممد االغزاوي. وقد اهتم املجل�س الوزاري اأوال بدرا�شة 

احلالة يف مراك�س على �شوء احلوادث الدامية، وقد اأعطى �شاحب 

اجلاللة االأوامر لكل من ال�شيد الزغاري، وال�شيد احل�شن اليو�شي، 

ال�شرعة،  جناح  على  ملراك�س  بالتوجه  االغزاوي  حممد  وال�شيد 

وبالفعل فقد غادروا الرباط متوجهني اإىل مراك�س يف منت�شف ليلة 

اإليهم  عهد  وقد  املجل�س،  انعقاد  من  �شاعتني  بعد  اأي  اخلمي�س، 

�شاحب اجلاللة باتخاذ التدابري التي يرونها كفيلة باإقرار النظام 

والهدوء مهما بلغت قوتها و�شدتها، كما اأناط لهم مهمة البحث عن 

عنها  امل�شوؤولني  عن  بحزم  وبالبحث  ومهيجها  احلوادث  م�شدر 

5 ماي  بعد هذا االإجراء املتخذ«، كما ن�شرت جريدة »العلم« يف 

»اإن  تقول:  مراك�س«  حوادث  يف  للتحقيق  ق�شاة  »اإيفاد   :1956
اللجنة املكونة من نائب رئي�س احلكومة ووزير الداخلية واملدير 

العام االأمن الوطني التي مهمتها اإعادة الهدوء وا�شتتباب االأمن 

مبدينة مراك�س قد عر�شت على �شاحب اجلاللة ع�شية يومه بيانا 

مف�شال حول احلوادث التي وقعت بهذه املدينة، وقد كلف وزير 

العدل باإيفاد اأربعة ق�شاة اإىل مراك�س بق�شد التحقيق يف عني املكان 

وحتديد امل�شوؤوليات، والق�شاة املوكل اإليهم التحقيق هم ال�شادة: 

عبد ال�شالم الديي، واأحمد الزغاري، وعمر الدكايل، وحممد ال�شباغ 

ي�شاعدهم يف مهمتهم ال�شيد حممد الفا�شي ب�شفته كاتبا« وتنتهي 

وقعة مراك�س التي جرت يف �شهر مايو 1956 باإرجاع الهدوء اإىل 

فيها  ت�شاربت  التي  الوقعة  هذه  �شردنا  وقد  و�شكانها،  املدينة 

االأقوال واختلفت فيها االآراء خ�شو�شا بعدما كانت مدينة مراك�س 

اأمام ملك البالد  حمطة حكم البا�شا الكالوي، وكيف وقع ركوعه 

الذي رجع اإىل وطنه و�شعبه منت�شرا. لقد تعددت االآراء يف )وقعة 

حمركة مراك�س( يف ظروف قيل عنها اإن امل�شتعمر كان ي�شعى من 

وراء اإثارتها الإ�شعار العامل اأن رجوع حممد اخلام�س مل يكن هو 

ينطلق  الذي  الر�شا�س  ودوي  الثورات  الإ�شكات  الناجح  احلل 

لت�شفية امل�شتعمر واأعوانه، �شيما واأن القائمني باملحرقة ال يعدون 

اأجزاء  جمرد  واأنهم  يذاع،  كان  كما  التحرير  جي�س  مقاومي  من 

م�شخرين نظرا ل�شيق حاجياتهم وانعدام اإح�شا�شهم الوطني، وقد 

لوحظ من بني متزعمي املحرقة يف »ثريان اخلائنني« بع�س من 

كان يقوم بن�شاطه يف حالقي جامع الفناء.

وكان ا�شم اأحد املنتحلني للزي الن�شوي بال�شاحة ممن قام ب�شدخ 

روؤو�س بع�س من كان له عطف على املعمرين بخدماته لهم، كان 

ا�شمها »زبيدة«، و»ح�شن النجار« وغريهما، ممن كان يرتدد ا�شمه 

يف القيام بعمل احلرف على مراأى وم�شمع  من املراك�شيني، لقد كان 

اليوم التي جرت فيه املحرقة من اأيام �شهر رم�شان وكانت ال�شماء 

االأج�شام  روائح  معها  ت�شاعدت  مطري  م�شب  اإىل  حتولت  قد 

امل�شوية مما دعا الراحل حممد اخلام�س اىل رفع يديه اىل ال�شماء 

باللطف وعدم املوؤاخذة ملا جرى يف مراك�س.             

ما يحدث اليوم يف احلركة ال�شعبية )احلزب امل�شتن�شخ( هو �شيء عادي جدا، 

رغم ما يقال وما ي�شتنتجه البع�س ممن ال يعرفون احلركة وم�شارها املت�شعب 

واملمتد على م�شافة زمانية لي�شت هينة؛ م�شافة مت�شي فيها االأيام وتتكرر على 

ال�شا�شة وال�شادة  يفكر  اأن  ال�شعراء، دون  اأحد  قال  طريق �شوئي جريح، كما 

احلركيون يف ت�شميد تلك اجلراح واإ�شعافها.

ما يحدث )لي�س يف احلركة فقط( هو ناجت بالدرجة االأوىل عن غياب التاأ�شيل 

ال�شيا�شي احلقيقي، املبني على الدميقراطية الداخلية، وعلى عدم الركون يف 

النظيفة،  ال�شيا�شة  حتبذها  ال  و�شائل  وا�شتعمال  والرف�س،  االإق�شاء  اأ�شلوب 

وال يليق اال�شتغال عليها يف اللحظة الراهنة التي تقت�شي تركيزا جديا لتك�شري 

منها،  املوؤ�ش�شة  الذاكرة احلزبية، وتخلي�س  زوايا  القابعة يف  املا�شي  منطية 

وفتح اآفاق جديدة متلي تاريخا منقحا - اإن �شح التعبري- على �شفحات احلزب 

املن�شابة كالغدير الربئي، يف حماولة قوية ترمي اإىل خلخلة ركود العجز 

وال�شلل، واإ�شقاط الروؤو�س التي حان قطافها، كل ذلك من اأجل 

اإحياء حلظات هاربة بكل طراوتها وحالوتها، وا�شتعادة 

ب�شرى الزمن االآتي على يد فر�شان الرجولة وفار�شات 

االأنوثة، بعيدا طبعا عن املراأة القزديرية التي بات 

من ال�شروري اليوم اإعادتها اإىل حجمها الطبيعي؛ 

حمكمة  قب�شة  من  التحرر  هو  همهم  فر�شان 

ومقاومة االأيادي التي مت�شكها، واالنفتاح على 

خزان احلزب من �شباب ون�شاء واأطر فاعلة كما 

قال يل اأحد احلركيني، االأ�شبوع املا�شي، عندما 

والتي  »املوؤثرة«  العنا�شر  بع�س  مع  التقينا 

مازالت تنتظر االإ�شارة، )ممن؟ اهلل اأعلم(.

هناك �شراعات داخل احلزب ال ميكن اإخفاوؤها 

على كل حال، )�شراع اأجنحة ال�شبيبة احلركية(، 

والدميقراطية(،  امل�شروعية  تيار  داخل  )�شراع 

ما  على  تغذيها  تقرر(،  التي  االأجنحة  )�شراع 

يظهر )طموحات �شخ�شية وم�شالح �شيقة، تتمثل يف 

اال�شتحواذ واأقول اال�شتحواذ ولي�س غريه( على االأمانة 

العامة، واال�شتفراد باملزايا التي توفرها وهي عديدة كما يعلم 

اجلميع؛ �شراعات حم�شورة يف اأ�شماء معينة تتباهى يف كل مرة 

بعبورها املبا�شر اإىل القمة دون مرور من القاعدة، ودون احتكاك باملنا�شلني 

احلركيني الذين مازال اأكرثهم يعي�س على ذكريات املا�شي املج�شد يف اأحر�شان 

الزايغ، وبع�س اأ�شحابه املخل�شني للكلمة وااللتزام، رغم اأن احلركة ال�شعبية  

كغريها من االأحزاب التاريخية هي مبثابة رحم يت�شوق اإىل االإخ�شاب والتالقح 

مب�شل ال�شباب، حفاظا على اال�شتمرارية والبقاء الذي يتغذى من التجديد وفتح 

املجال لالأخرى، لتتقوى فر�س التغيري، وتغيب خا�شية »التملك احلزبي« كما 

�شماها اأحد االأ�شاتذة.

االأمني  العن�شر  رحيل  ب�شرورة  تقول  االأ�شوات  بع�س  موؤخرا،  ارتفعت،  لقد 

العام للحركة، بعد اأن ق�شى ما يقرب ثالثة عقود على راأ�س االأمانة، وهي اأ�شوات 

ال حتمل معها م�شروعا وا�شحا، وال برناجما جمتمعيا »من�شجما مع مرجعية 

احلزب االإيديولوجية وموقعه يف امل�شهد ال�شيا�شي  العام«، بل اإن البع�س ممن 

ا�شتقدموا للغر�س نف�شه يجهلون الكثري عن احلزب الذي يتحدثون عن زعيمه 

وقائده »اخلالد«، وال يدركون باأن العن�شر هو ورقة رابحة بكل املقايي�س يلجاأ 

اإليها عندما ت�شيق وت�شتد االأزمات، حيث يكون على ا�شتعداد الأداء املهمة على 

»يف�شل  يقول  وكما  والأنه  احلزب،  ح�شاب  اأو  ح�شابه  على  ولو  حال  اأح�شن 

اأعلم، واملثال احلي الذي يعجبه اال�شت�شهاد  م�شلحة الوطن على الكل« واهلل 

االنتخابات  ت�شكيل احلكومة اجلديدة واملنبثقة عن  اأقدم عليه عند  ما  به هو 

االأخرية التي جرت يف ظل الد�شتور احلايل، واالأكيد اأو املوؤكد هو اأن العن�شر 

اأو التي يتقيد بها جل املتناف�شني  ال ميكن التفريط فيه بال�شهولة املتقول بها، 

على املن�شب االأعلى خا�شة اإذا ما علم اأن العن�شر مازال قابال لال�شتعمال )مع 

االعتذار على الكلمة( اإذا ما اأخذت الظروف التي تعي�شها االأحزاب باالعتبار، 

ومدرو�س،  �شريع  ب�شكل  زعاماتها  على  طراأت  التي  والتغيريات 

جعلت العن�شر يبدو ك�شجرة با�شقة و�شط واحة 

املطلوب،  بالقدر  اإال  التخيالت  بها  تطول  ال 

احلمالت  على  االعتماد  هذا  ي�شعب  ولذلك 

تقت�شر  التي  املحت�شمة  واللقاءات  املنظمة  غري 

اأو تدور بني اأفراد القبيلة اأو اجلماعة، واالتكال 

على الدعاية التي ال يتوفر لها اإ�شعاع وح�شور 

لها  التي  احلركية  االأو�شاط  داخل  قويان 

الكلمة االأخرية يف تقوية جانب على جانب، 

بالدارجة  يقال  كما  )العاليل(  بـ  واخلروج 

اإىل امليدان واالإف�شاح على الرغبة يف ولوج 

)احللبة( بربنامج وا�شح وخطط متنا�شقة 

وقادرة على »تدبري املرحلة«، هذه االأخرية 

بلني،  »قويا  امراأة«  »اأو  رجال  تتطلب  التي 

متفهما بذكاء، حامال مل�شروع م�شتقبلي، قابال 

اتخاذ  يف  والت�شاور  امل�شاركة  مف�شال  للحوار 

القرارات التي تهم احلزب وتهم الوطن، م�شتعدا 

لهم  كان  الذين  الغا�شبني  احلركيني  كل  ال�شتقطاب 

الف�شل يف تقوية ال�شفوف واحلفاظ على مكانة املوؤ�ش�شة 

احلزبية بكل ما لديهم، واخلروج بنظرة ذات بعد وطني )حتدد 

املوقع واالإيديولوجيا( نظرة لي�شت مقت�شرة يف ن�شجها على جمموعة 

فر�شت على احلزب بطريقة ب�شعة �شيا�شيا اإن �شح التعبري، تتحكم وت�شود، 

انطالقا من مركزها وحتكمها يف الهياكل »املهرتئة« ويف القطاعات املوازية كقطاع 

ال�شبيبة الذي قطع اأمدا كبريا دون اأن ي�شوي ق�شية ب�شيطة تتعلق بال�شن اأو 

العمر، وهذا م�شكل من امل�شاكل التي ت�شيء اإىل احلزب واىل ما�شيه الذي كان 

يزخر باأ�شماء المعة، مل ي�شمع عنها اأنها تنازلت عن كربيائها، وقبلت بالوقوع 

يف علبة ال�شوكالطة، اأو حكاية الدبلومات التي اأثارت �شجة كبرية ا�شتباح فيها 

البع�س قول كل �شيء.

وتعميمه على كل امل�شوؤولني احلركيني رغم اأن املعني باالأمر اأعطى الدليل على 

عدم �شحة ما يرتدد.        

.. مما ال �شك فيه اأن بوتفليقة يعلم اأن اأول 

التي جاءت من م�شر  ال�شالح  �شحنة من 

ومت ا�شتالمها مبيناء راأ�س املاء بالقرب من 

مدينة ال�شعيدية، قرر رجال جي�س التحرير 

اإىل جبهة  ثلثاها  اأن متنح  املغربي يومئذ 

التحرير اجلزائري، ومل يح�شل املغاربة 

اإال على ثلثها، وذلك اعتبارا ل�شخامة وقوة 

اجلي�س اال�شتعماري الفرن�شي.. وهو يعلم 

التحقوا  املغربي  ال�شباب  مئات  اأن  اأي�شا 

ب�شفوف املجاهدين اجلزائريني للم�شاهمة 

يف حرب التحرير اجلزائرية وجلهم �شقوا 

بدمائهم الزكية ت�شاري�س جبال االأورا�س، 

واأن ال�شالح ب�شتى اأنواعه كان ياأتيهم من 

املرحوم  كان  حيث  البي�شاء،  الدار  قلب 

ير�شل  �شايلة  بن  رم�شان  اأحمد  املجاهد 

يف  وهي  ظاهريا  االأ�شماك  تنقل  �شاحنات 

احلقيقة م�شحونة باأ�شلحة خمباأة بطريقة 

واالأدهى  احلوت.  �شناديق  يف  حمكمة 

وهو  �شايلة  بن  املرحوم  يحكي  ذلك  من 

ال�شخ�س الذي يعرفه بوتفليقة عز املعرفة، 

اأنه بعد ا�شتقالل اجلزائر �شافر اإىل العا�شمة 

اجلزائر لالت�شال بالرئي�س هواري بومدين 

الذي كان يوفر له ال�شكن طيلة مقامه مبدينة 

وجدة، وملا طلب موعدا ملقابلة الرئي�س، 

انتظر ع�شرة اأيام حيث نفذت الفلو�س التي 

كانت معه وا�شطر لالقرتا�س، وحني مت 

اللقاء، �شكره �شكرا جزيال وقال له حرفيا: 

اإن ا�شمك االآن منقو�س يف جبال االأورا�س، 

اللتني  ال�شاحنتني  با�شرتجاع  طالبه  وملا 

املتال�شيات  مبركز  ال�شداأ  اأ�شابهما 

من  االأمر  اإن  اأعتذر  له:  قال  )الفرياي(، 

اخت�شا�س وزير االأ�شغال العمومية، ومل 

الوزير  بذلك  االت�شال  حتى  نف�شه  يكلف 

الوجدي  املح�شن  وخرج  املهمة،  لت�شهيل 

من مكتب الرئي�س وهو يجر رجليه وقلبه 

يعت�شر حزنا.

التحرير  جبهة  مع  الرجل  هذا  وق�شة 

جميع  لدى  معروفة  وزعمائها  اجلزائري 

العزيز  عبد  لدى  وخ�شو�شا  الوجديني 

بوتفليقة، الأنه هو الذي كان يتاأكد �شخ�شيا 

تتوقف  كانت  التي  ال�شاحنات  من حمولة 

بوجدة قبل الدخول اإىل الرتاب اجلزائري، 

ومبا اأن »الواعي ال يحايف« كما يقول املثل 

فقد تذكرت االأخ عبد العزيز، رفيق الدرا�شة 

املاأوية  الذكرى  حلت  حني  وال�شبى 

لتاأ�شي�س مدر�شة �شيدي زيان التي كان لنا 

�شرف ولوجها، وهي اأول موؤ�ش�شة تعليمية 

بنتها فرن�شا �شنة 1907، ذلك اأنني قررت 

مع ثلة من الرفاق قدماء هذه املدر�شة اأن 

نحتفل بهذه الذكرى واأجمعنا على ا�شتدعاء 

ب�شفته  املنا�شبة  هذه  حل�شور  بوتفليقة 

التالميذ،  قدماء  كاأحد  يعني  ال�شخ�شية 

املجاالت  ي�شمل  غنيا  برناجما  وح�شرنا 

االقت�شادية واالجتماعية والثقافية يدوم 

لثالثة اأيام، ي�شارك فيه �شفوة من العلماء 

املخت�شني من مغاربة واأجانب، واأخربت 

بذلك الديوان امللكي ووزارة الداخلية)..( 

اجلرنال  اجلزائري  بال�شفري  وات�شلت 

بلخري العماري )انظر ال�شورة(، و�شاألت 

اإىل  الدعوة  لتوجيه  االأن�شب  الطريقة  عن 

بني  من  اجلرنال  وكان  بوتفليقة  الرئي�س 

امل�شوؤولني اجلزائريني املتحم�شني لالإ�شراع 

تر�شي  بطريقة  ال�شحراء  م�شكلة  بحل 

اجلميع يف اإطار ال�شيادة املغربية، فاأجابني 

منا�شبة  هذه  قائال  اجلزائرية  بلهجته 

بتكوين  ون�شحني  ن�شيعها،  يلزم�س  ما 

العزيز ت�شافر  جلنة من قدماء رفاق عبد 

اإىل  الدعوة  لتقدم  اجلزائر  العا�شمة  اإىل 

الرئي�س بعد اأن يكون هو قد قام بالرتتيبات 

الالزمة لتحديد موعد اللقاء يكون اأع�شاء 

اللجنة �شيوفا عند فخامة الرئي�س، ولكن 

ولالأ�شف منعتنا ال�شلطات املحلية بوجدة 

رمبا  التي  الذكرى  بهذه  االحتفال  من 

كانت ت�شكل فر�شة لتلطيف االأجواء بني 

علما  واجلزائريني،  املغاربة  امل�شوؤولني 

بني  جرت  الطاولة  كرة  يف  مباراة  باأن 

فريقني من رو�شيا والواليات املتحدة كانت 

�شببا يف اإحداث اأول ات�شال بني القطبني 

كروت�شاف وجون كنيدي، ومنها انطلقت 

املفاو�شات بني البلدين بعد حرب باردة 

دامت عدة عقود.

ورب �شدفة خري من األف موعد كما يقول 

امل�شوؤولني  بع�س  ي�شيء  وهكذا  املثل، 

ل�شالح بالدهم من حيث ال ي�شعرون.

 محمد بركوش

 إدريس أبايا
 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
هل ن�سي عبد العزيز بوتفليقة اأن غدا عند اهلل امللتقى؟!

يف انتظار حترك »احلركة« بعد اأن �سقطت يف علبة ال�سكوالطة

22
alousbouea@gmail.com

الرأي
 العدد: 788  اخلميس 08 ماي 2014

الحلقة الرابعة

الحركة 
الشعبية  كغيرها من 

األحزاب التاريخية هي بمثابة 
رحم يتشوق إلى اإلخصاب 

والتالقح بمصل الشباب، حفاظا 
على االستمرارية والبقاء الذي 

يتغذى من التجديد وفتح المجال 
لألخرى، لتتقوى فرص التغيير، 

وتغيب خاصية »التملك 
الحزبي«

يبدو في الصورة الحسين 
الدراجي رفقة الجنرال 

بلخير العماري وهو يدله 
على صورة بوتفليقة.

يتبع
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إعالنات
 العدد: 788  اخلميس 08 ماي 2014

اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�رضية ملكنا�س
ق�شم املمتلكات وال�ش�ؤون 

القان�نية
 امل�شلحة القان�نية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

قاعة  باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 

للألعاب الإلكرتونية برقم 96 �صارع 

احجاوة برج مولي عمر مكنا�س من 

طرف ال�صيد)ة(: بوع�صل حكيم.

الت�صال  الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احل�صرية ملكنا�س )ملحقة احلبول( 

ق�صد الطلع على هذا امللف واإبداء 

مدته  اأجل  خلل  وذلك  ملحظاته، 

)15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�صر هذا 

الإعلن.

As 260/14

❋❋❋

اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�رضية ملكنا�س
ق�شم املمتلكات وال�ش�ؤون 

القان�نية
 امل�شلحة القان�نية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

القانونية ملفا يتعلق باإحداث مطعم 

2 مكنا�س  691 جتزئة مرجان  برقم 

من طرف ال�صيد)ة(: بوهليل احممد.

الت�صال  الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احل�صرية ملكنا�س )ملحقة احلبول( 

ق�صد الطلع على هذا امللف واإبداء 

مدته  اأجل  خلل  وذلك  ملحظاته، 

)15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�صر هذا 

الإعلن.

As 261/14

❋❋❋

اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�رضية ملكنا�س
ق�شم املمتلكات وال�ش�ؤون 

القان�نية
 امل�شلحة القان�نية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

حمل  باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 

زنقة   22 برقم  ال�صيارات  لغ�صل 

طرف  من  مكنا�س  الزرهونية   9
ال�صيد)ة(: خليفي قا�صم.

الت�صال  الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احل�صرية ملكنا�س )ملحقة احلبول( 

ق�صد الطلع على هذا امللف واإبداء 

مدته  اأجل  خلل  وذلك  ملحظاته، 

)15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�صر هذا 

الإعلن.

As 262/14

❋❋❋

اململكة املغربية

    وزارة الداخلية
    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�رضية ملكنا�س
ق�شم املمتلكات وال�ش�ؤون 

القان�نية
 امل�شلحة القان�نية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

باإحداث مقهى  القانونية ملفا يتعلق 

طرف  من  مكنا�س  اأكدال   90 برقم 

ال�صيد)ة(: وفاء ا�صكنا.

الت�صال  الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احل�صرية ملكنا�س )ملحقة احلبول( 

ق�صد الطلع على هذا امللف واإبداء 

مدته  اأجل  خلل  وذلك  ملحظاته، 

)15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�صر هذا 

الإعلن.

As 263/14

❋❋❋

اململكة املغربية

    وزارة الداخلية
    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�رضية ملكنا�س
ق�شم املمتلكات وال�ش�ؤون 

القان�نية
 امل�شلحة القان�نية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

حمل  باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 

لبيع وتريي�س الدجاج برقم 5 طريق 

احلاج قدور كلم6 مكنا�س من طرف 

ال�صيد)ة(: �صعيد الكرزازي.

الت�صال  الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احل�صرية ملكنا�س )ملحقة احلبول( 

ق�صد الطلع على هذا امللف واإبداء 

مدته  اأجل  خلل  وذلك  ملحظاته، 

)15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�صر هذا 

الإعلن.

As 264/14

❋❋❋

اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�رضية ملكنا�س
ق�شم املمتلكات وال�ش�ؤون 

القان�نية
 امل�شلحة القان�نية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 

م�صبنة بالطاقة الكهربائية برقم 46 

ا�صباتا  اخلطابي  الكرمي  عبد  �صارع 

مكنا�س من طرف ال�صيد)ة(: ر�صوان 

فرجاين.

الت�صال  الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احل�صرية ملكنا�س )ملحقة احلبول( 

ق�صد الطلع على هذا امللف واإبداء 

مدته  اأجل  خلل  وذلك  ملحظاته، 

)15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�صر هذا 

الإعلن.

As 265/14
❋❋❋

اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�رضية ملكنا�س
ق�شم املمتلكات وال�ش�ؤون 

القان�نية
 امل�شلحة القان�نية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 

الزدهار  F حي  برقم  مقهى ومطعم 

طرف  من  مكنا�س  عمر  مولي  برج 

ال�صيد)ة(: خالد بنطرحة.

الت�صال  الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احل�صرية ملكنا�س )ملحقة احلبول( 

ق�صد الطلع على هذا امللف واإبداء 

مدته  اأجل  خلل  وذلك  ملحظاته، 

)15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�صر هذا 

الإعلن.

As 266/14
❋❋❋

اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�رضية ملكنا�س
ق�شم املمتلكات وال�ش�ؤون 

القان�نية
 امل�شلحة القان�نية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

القانونية ملفا يتعلق باإحداث م�صبنة 

بالطاقة الكهربائية برقم 19 عمارة ب 

5 جتزئة ريا�س الزيتون مكنا�س من 
طرف ال�صيد)ة(: عزيز بلعناب.

الت�صال  الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احل�صرية ملكنا�س )ملحقة احلبول( 

ق�صد الطلع على هذا امللف واإبداء 

مدته  اأجل  خلل  وذلك  ملحظاته، 

)15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�صر هذا 

الإعلن.

As 267/14

❋❋❋

اململكة املغربية

    وزارة الداخلية

    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�رضية ملكنا�س

ق�شم املمتلكات وال�ش�ؤون 

القان�نية

 امل�شلحة القان�نية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

حمل  باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 

 20 برقم  الدجاج  وتريي�س  لبيع 

عمارة ب 3 امل�صرية برج مولي عمر 

اأ�صماء  ال�صيد)ة(:  مكنا�س من طرف 

ارا�صيدي.

الت�صال  الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احل�صرية ملكنا�س )ملحقة احلبول( 

ق�صد الطلع على هذا امللف واإبداء 

مدته  اأجل  خلل  وذلك  ملحظاته، 

)15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�صر هذا 

الإعلن.

As 268/14

❋❋❋

اململكة املغربية
وزارة العدل

حمكمة اال�شتئناف التجارية
بفا�س

املحكمة التجارية
مبكنا�س

مكتب التسوية والتصفية
 والتسيير القضائي

إشعار بفتح مسطرة التصفية 
القضائية

ال�صادر   4 عدد  احلكم  مبقت�صى 

امللف  يف   2014/04/17 بتاريخ 

 8302/  2013  -  9 عدد  التجاري 

مبكنا�س  التجارية  املحكمة  ق�صت 

»بفتح م�صطرة الت�صفية الق�صائية يف 

حق ال�صيدين عبد احلليم بوخري�س 

�صاحبي  بوخري�س،  الواحد  وعبد 

مقرها  الكائن  احلر،  الزمن  موؤ�ص�صة 

الأن�صاري  ح�صان  زنقة   11 برقم 

بال�صجل  وامل�صجلة  مكنا�س  الريا�س 

 65524 رقم  حتت  التجاري 

و65528 حتليلي.

الدفع  عن  التوقف  تاريخ  باعتبار   -

هو الثمانية ع�صر �صهرا ال�صابقة لفتح 

م�صطرة الت�صفية الق�صائية.

- بتعيني الأ�صتاذ حميد اأرحو قا�صيا 

عبد  وال�صيد  امل�صطرة  يف  منتدبا 

العزيز لبيب �صنديكا.

- ب�صمول احلكم بالنفاذ املعجل.

- بجعل امل�صاريف امل�صبقة للم�صطرة 

مع  درهم   2000 مبلغ  يف  حمددة 

ب�صفة  ال�صوائر  باقي  ا�صتخل�س 

امتيازية.

As 269/14

❋❋❋

اململكة املغربية

وزارة العدل واحلريات

حمكمة اال�شتئناف التجارية

مبراك�س

املحكمة التجارية باأكادير

مكتب ال�شجل التجاري 

ملف عدد: 117 - 2014
حساب خصوصي: 10206 م

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
)النشرة الثانية( 

عينية  ح�صة  تقدمي  عقد  مبقت�صى 

يونيو   10 بتاريخ  الإم�صاء  م�صحح 

احل�ص�س  مراقب  وتقرير   2013
املوؤرخ يف 10 يونيو 2013،

قدم ال�صادة:

لبطاقة  احلامل  احل�صن  راغب   1-

.J68716 التعريف الوطنية رقم

-2 راغب عبد الرحمن احلامل لبطاقة 

.B279158 التعريف الوطنية رقم

-3 راغب عبد الرحمن احلامل لبطاقة 

.JB144512 التعريف الوطنية رقم

احلامل  الرحمن  عبد  راغب   4-

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

J106531، الأ�صل التجاري الكائن 
برقم 49 �صارع احل�صن الثاين بيوكري 

�صتوكة اأيت باها، كح�صة يف ال�صركة 

 RAGHIBOU FRERES « املدعوة 

.» SARL
كتابة  م�صلحة  رئي�س  فاإن  وبذلك 

اأن  م�صلحة  ذي  لكل  يعلن  ال�صبط 

�صبط  مبكتب  ت�صجل  التعر�صات 

ع�صرة  اخلم�صة  اأجل  داخل  املحكمة 

الثانية  للن�صرة  املوالية   )15( يوما 

من  و104   84  ،83 للمواد  طبقا 

مدونة التجارة. 

As 270/14

❋❋❋

اململكة املغربية

وزارة العدل واحلريات

حمكمة اال�شتئناف 

بالقنيطرة

املحكمة االبتدائية

�شيدي قا�شم

إشهار بيع أصل تجاري 
ملف 72/14

حساب خصوصي رقم: 45954

ال�صبط  كتابة  م�صلحة  رئي�س  يعلن 

ب�صيدي  البتدائية  املحكمة  لدى 

قا�صم.

العرفيني  العقدين  مبقت�صى  اإنه 

 2008/03/13 بتاريخ  املوؤرخني 

2009/01/13 وامل�صجلن ب�صيدي 
قا�صم.

باع ال�صيد حممد امكوي احلال لبطاقة 

التعريف الوطنية رقم ج 72386 اإىل 

ال�صيدان:

لبطاقة  احلامل  امكوي  �صعيد   -  1
التعريف الوطنية رقم ج ك 42381.

- ابراهيم امكوي احلامل لبطاقة   2
التعريف الوطنية رقم ج ك 42751.

جميع الأ�صل التجاري الكائن الزنقة 

39 رقم 2 �صيدي قا�صم وهو عبارة عن 
خمدع هاتفي، وكذا الأ�صل التجاري 

الكائن برقم 40 احلي اجلديد �صيدي 

املادية  عنا�صرهما  بجميع  قا�صم 

بال�صجل  وامل�صجلن  واملعنوية 

البتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

ب�صيدي قا�صم حتت عدد 31304.

املذكور  البائع  دائني  فعلى  وعليه 

اأن يتقدموا بتعر�صاتهم داخل  اأعله 

اأجل اأق�صاه خم�صة ع�صرة يوما بعد 

الن�صرة الثانية طبقا للقانون اإىل كتابة 

ال�صبط – مكتب ال�صجل التجاري – 

باملحكمة البتدائية ب�صيدي قا�صم.

As 271/14

اململكة املغربية

وزارة العدل واحلريات

حمكمة اال�شتئناف بتازة

املحكمة االبتدائية بتازة

مكتب ال�شجل التجاري

إعالن عن بيع أصل تجاري

ال�صبط  كتابة  م�صلحة  رئي�س  يعلن 

لدى املحكمة البتدائية بتازة.

من  موثق  عديل  عقد  مبقت�صى  اأنه 

وعبد  الهلوي  �صعيد  العدلن  طرف 

للإ�صهاد  املنت�صبان  اعبيزة  الفتاح 

مبدينة تازة موؤرخ يف 2014/02/05 

املتتابع عدد   04 مذكرة احلفظ عدد 

باإدارة  وم�صجل   36 ال�صفحة   30
 2014/02/21 بتاريخ  الت�صجيل 

رقم  عقد  و1096   220 عدد:  حتت 

�صفيح  حممد  ال�صيد  ا�صرتى   191
 Z الوطنية  بطاقته  ال�صلم  عبد  بن 

281256 ال�صاكن �صارع علي بن بري 
رقم 16 تازة.

من البائع له ال�صيد عبد املجيد مهجري 

 B151583 بن احمد بطاقته الوطنية

 15 زنقة   2 غيثة  جتزئة  ال�صاكن 

البي�صاء، جميع  ال�صق  28 عني  رقم 

املادية  بعنا�صره  التجاري  الأ�صل 

رقم  فا�س  بزنقة  الكائن  واملعنوية 

28 تازة اجلديدة وامل�صجل بال�صجل 
بتازة  البتدائية  للمحكمة  التجاري 

حتت عدد 12196 بثمن قدره مائتي 

األف درهم 200000.00 درهم.

اأعله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

ق�صم  اإىل  بتعر�صاتهم  يتقدموا  اأن 

ال�صجل التجاري باملحكمة البتدائية 

تاريخ  من  يبتدئ  اأجل  داخل  بتازة 

اليوم  الأول وينتهي يف  الإعلن  ن�صر 

اخلام�س ع�صر من ن�صر الإعلن الثاين.

As 272/14
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المنبر الحر
 العدد: 788  اخلميس 08 ماي 2014

كتامة املهم�شة يف املغرب اجلميل
يل �صديق افرتا�صي �صويدي الأ�صل 

املتحدة  بالوليات  يعي�ش  لكنه 

حتدثنا  مرة  اأول  يف  الأمريكية، 

املغرب؟  عن  يعرفه  عما  �صاألته 

فاأجابني بالقول: “كل ما اأعرفه هو 

اأنه ببلدكم تقع عا�صمة احل�صي�ش 

هذا  �صديقي  كتامة”...  العاملية 

يخت�صر  الذي  الوحيد  هو  لي�ش 

املغرب يف منطقة كتامة، بل العديد 

يزورون  ل  الأجانب  ال�صياح  من 

الكثري  �صمعوا  لأنهم  اإل  البلد  هذا 

بكل  �صيتها  ذاع  التي  كتامة  عن 

اأرجاء الب�صيطة.. لن نخجل بالقول 

بالعامل  منتج  اأول  هي  كتامة  اإن 

نخجل  ولن  الهندي،  القنب  لنبتة 

بالقول اإن كتامة هي اأكرث املناطق 

فقرا بهذا املغرب اجلميل!!

ول  كـــــوبا  هـــــي  لي�صت  كتامة 

باكـــــــــ�صتان،  ول  الرباغواي 

وكاأنه  بنف�صه   منفرد  عامل  كتامة 

هي  كتامة  العامل،  خارج  جزء 

تاأخذ  التي  اجلبلية  املنطقة  تلك 

املغرب  ما فوق خريطة هذا  مكانا 

باقي  ت�صبه  ل  لكنها  الغريب، 

و�صو�صيولوجيا  جغرافيا  املناطق 

واقت�صاديا...  واأنرتبولوجــــــــــيا 

طبعا لن اأقول و�صيا�صيا لأين حينها 

�صاأكون جمرد عابث.

ل  الذي  املغرب  من  جزء  كتامة 

مغاربة  اأنا�صها  للمغرب،  ينتمي 

يتكلمون  فقط،  الر�صمية  بالوثائق 

الدارجـــــــة املغــــــربية وبع�صهم 

الأمازيغية الريفية.. قليلهم متعلم 

العربية  كانت  اإن  يدرك  ل  وجلهم 

اأم  الي�صار  اإىل  اليمني  من  تكتب 

كتامة  ويف  اليمني!  اإىل  الي�صار  من 

وحيدة  وثانوية  وحيدة  اإعدادية 

وجمــموعة مـــــــــــدار�ش ابتدائية 

للتدري�ش، ل  اإل  ت�صلح لأي �صيء 

مرتني  اإل  الأ�صاتذة  اإليها  يح�صر 

يف  متاما  ويختفون  الأ�صبوع،  يف 

اأيام تك�صو فيها الثلوج كل املنطقة، 

تغيب المتحانات وحتدد معدلت 

التلميذ ح�صب ما يجلبه من بي�ش 

وخبز وخ�صر لبع�ش الأ�صاتذة. 

التي  املنطقة  تلك  هي  كتامة 

تختلف بها املفاهيم، هناك الن�صاء 

قوامات على الرجال، هن ي�صتغلن 

واأغلب  وخارجه..  املنزل  داخل 

حالة  يف  اأو  بال�صجن  اإما  الرجال 

اأبدي، الرجال هناك يقتتلون  فرار 

ب�صبب �صجرة اأرز اأو �صاقية ماء... 

�صيجارة  يف  فمختزلة  حياتهم  اأما 

غليون  يف  اأو  باحل�صي�ش  حم�صوة 

)�صب�صي( حم�صو بالكيف... هناك ل 

معامل، ل م�صانع، ل دور �صباب، 

ل م�صت�صفيات، ل طرق معبدة، ل 

مركبات... هناك ل وجود للدولة، 

هناك فقط راية بالية ترفرف فوق 

امل�صدعة  اجلماعة  تلك  �صطح 

جدرانها.

لالأحالم،  يفتقد  عامل  هي  كتامة 

الواقع  النا�ش ق�صوة  هناك يعي�ش 

زيارة  مع  احللم  يتوهمون  فقط، 

يعدهم  الفالين،  الربملاين  املر�صح 

ويبني لهم اجلنان اخل�صراء بكالم 

حقوقي ت�صدقه ال�صخور.. ينجح، 

ي�صل اإىل القبة، يتخذ مقعدا مريحا 

ول يغادره ثانية.. يدركون موؤخرا 

اأنهم انتخبوا مر�صحا ل يقدر على 

احلركة اإل كل 5 �صنوات!!

كل  التي  القرية  تلك  هي  كتامة 

الدولة  �صكانها عاطلون وت�صنفهم 

يف خانة ال�صكان الن�صيطني، فح�صب 

منطق الدولة املغربية كل من ميلك 

نعجة اأو معزة اأو دجاجة اأو ديك 

�صاأعيد قويل  لذلك  فهو غري عاطل! 

اإن كتامة جزء من املغرب الذي ل 

ينتمي للمغرب.

 عبد السالم المساتي

داز القطار
وضاع السفر
اتالهيت معا ن�شرة الأخبار

واال�ستماع جلرائم القتل 

واالنتـــــحار

وباأ�س احلروب امل�سببة للدمار

مع درجات احلرارة ومقايي�س 

الأمطار

وحالة البحر وقوة االإع�سار

ابقيت م�سدود بتلك ال�سور

حتى م�سى عليا القطار

وانا مازال فقاعة االنتظار

الأين ما ا�سمعت ملنبه ولت�سفار

يعطيو اإ�سارة النطالق القطار

�ساعت �سالحية تذكرة 

ال�سفــــــــر

وانا ما معاياي ال درهم وال 

ديـــــــــنار

با�س نبات ونخل�س االإفطار

وبقدرة اهلل وم�سيئة االأقدار

اتالقيت �سديق غاب عن 

الأنـــــــظار

�سنني هادي ما �سفتو فالدوار

اتعرف عليا والداين للدار

اح�سن بيا وكرايل فالكار

ورجعت كاأنه حتى �سي ما �سار

لكن اخذيت العربة من ال�سفر

با�س نتفادى فامل�ستقبل تكرار

هاد االأمور اللي ما خ�سها�س 

تذكـــــــــر

الأن ح�سلت الغربة تقهر

وغلطة االإهمال فال�سفر ال 

تغتــــــــفر

لهادا البد من اأخذ احلذر 

واالحتياط عند كل �سفر

أحمد محمد العرابي )وجدة(

قراء »الأ�شبوع« يدعون 

بال�شفاء العاجل ملديرنا 

م�شطفى العلوي

لقد اطلعت يف العدد ما قبل الأخري جلريدتكم 

املوقرة على نباإ خ�صوعكم لعملية جراحية 

�صعبة، التي مرت بنجاح، واإين اإذ اأتقدم اإىل 

ح�صرتكم باأحر واأ�صدق التهاين على متاثلكم 

وكامل  التام  ال�صفاء  لكم  اأمتنى  لل�صفاء، 

ال�صحة والعافية وطول العمر.

محمد ليمامي )رئيس جمعية تافياللت(

قراء  جميع  عن  ونيابة  اخلا�ش  با�صمي 

»الأ�صبوع ال�صحفي« يف مدينة اأزمور اأتوجه 

على  الأماين  واأطيب  التهاين  باأحر  ل�صيادتكم 

جناح العملية اجلراحية التي اأجريت ملدير 

داعني  العلوي،  م�صطفى  الأ�صتاذ  اجلريدة 

مبوفور  �صيادته  على  مين  اأن  القدير  العلي 

حتى  ب�صفائه  يعجل  واأن  والعافية  ال�صحة 

اإنه  وعنايته،  بلطفه  حمفوفا  لقرائه  يعود 

�صميع جميب.

شكيب جالل )أزمور(
عــــدد  اجلريــــــــدة  على  اطـــــــــالعي  بعـد 

24/ 04/ 2014 وخ�صو�صا ال�صفحة الثانية 
الأ�صتاذ  انتقال  خرب  احلزن  ببالغ  تلقيت 

زايد  ال�صيخ  م�صت�صفى  اإىل  العلوي  م�صطفى 

تكللت  والتي  اجلراحية  العملية  واإجراء 

بالنجاح واحلمد هلل.

كما اأت�صرع هلل العلي القدير اأن يعجل ب�صفائه 

للعودة اإىل ا�صتئناف ن�صاطه الفكري وال�صحفي 

واأن يزيد يف عمره اإنه �صميع جميب.

شجيع محمد )مريرت(
ب�صفاء  يعجل  اأن  القدير  العلي  من  اأمتنى 

مولي  املحنك  وال�صحايف  اجلليل  اأ�صتاذنا 

مكروه  كل  من  ويحفظه  العلوي  م�صطفى 

اآمني، اإنه �صميع جميب. 

عزيز الفاطمي )مراكش(

اإن القرابة �صيء مقد�ش ولها يف املجتمعات 

والأمم دللت كثرية منها، اأنه كلما اعت�صم 

النا�ش بحبلها كلما كانت الأمة قوية ملا فيها 

من تعاون وتعا�صد وتاآزر.

ول يخفى على اأحد اأن اآ�صرة القرابة تنفرد 

القيم،  �صائر  عن  الأهمية  بهذه  وحتظى 

لالإن�صان  البيولوجي  القرب  من  اآتية  واأنها 

مع اأخيه واأخته وعمه وعمته، طبعا وخاله 

اآخره، ثم فروعهم، ولكل هوؤلء جميعا  اإىل 

اإىل  ين�صاف  اجلد،  وهو  األ  م�صرتك  قا�صم 

ذلك م�صقط الراأ�ش وهو دون �صك، الوطن، 

العجيب  النتماء  هذا  تتاأمل  واأنت  وهكذا 

اأمام  كاأنك  نف�صك  جتد  والأر�ش  الدم  يف 

�صخ�ش واحد، ك�صجرة واحدة و�صاخمة، 

اإىل  حتتاج  طبعا  وهي  �صتى،  فروع  لها 

تكون  املنطق  من  وهنا  والعناية،  ال�صقي 

نية ال�صقي جلميع فروعها دون ا�صتثناء اأي 

فرع منها.

هكذا هي �صجرة العائلة والقرابة حتتاج اإىل 

جميع  بني  والرحمة  واملودة  ال�صمل  جمع 

اأفرادها دون اأي متييز بني الإخوة، حتى ل 

لأخيهم  يعقوب  �صيدنا  اأبناء  كاأخوة  تكون 

يو�صف، �صاحمهم اهلل، اأو اأخوة هذه الأيام 

والتي  جوع  من  تغني  ول  ت�صمن  ل  التي 

احلالة  لكنا�ش  احلاجة  عند  اإل  تتجلى  ل 

املدنية وعقد الزدياد.

معينة،  �صادقة  اأخوة  تكون  اأن  يجب  بل 

كاأخوة �صيدنا مو�صى لأخيه هارون عليهما 

ال�صالم.

القرابة  تكون  اأن  تدعو  مثالية  اأخوة  وهي 

بع�صا،  بع�صه  ي�صد  املر�صو�ش  كالبنيان 

اإليها،  احلاجة  اأم�ش  يف  الآن،  نحن،  والتي 

الذي  العجيب  الع�صر  هذا  يف  وخا�صة 

اأ�صبحت فيه حتى لقمة العي�ش لها لعبتها.

عبد الجليل شهيد )البيضاء(

ليت اأخوة زمان تعود

املدن  خمتلف  يف  الأيام  هذه  يالحظ 

من  كثفوا  الأمن  رجال  اأن  املغربية 

حمالتهم املتوا�صلة ملكافحة اجلرمية 

للمجرمني  حزم  بكل  والتحدي 

واملنحرفني حفاظا على الأمن وحماية 

للمواطنني، وهي باردة ح�صنة وعمل 

ال�صكر  كل  عليه  القائمني  ي�صتحق 

واجلزاء لأن الكثري منهم ي�صحي اأحيانا 

ما  احلمالت  هذه  حرك  وقد  بحياته، 

اأ�صبح يطلق عليه بظاهرة »امل�صرملني« 

والتهديد اخلطري الذي اأ�صبحت ت�صكله 

اأمن  على  الإجرامية  الع�صابات  هذه 

املواطنني وحياتهم، فانعدام الأمن يف 

بع�ش الأماكن اأدى اإىل انت�صار اجلرائم 

خوف  يف  يعي�صون  املواطنني  وجعل 

املغربية  املدن  كربيات  اأن  اإذ  دائم 

حتولت بع�ش اأحيائها اإىل نقط �صوداء 

واأماكن خطرية، نظرا لتف�صي اجلرائم 

داخلها ب�صكل خميف، وي�صول ويجول 

ما  ت�صفح  ويكفي  داخلها.  املجرمون 

يكتب يف اجلرائد الوطنية للوقوف على 

فظاعة احلوادث الإجرامية التي تقع 

كل يوم هنا اأو هناك اأبطالها جمرمون 

ال�صوابق  ذوي  من  اأغلبهم  منحرفون 

والعتداء  والنهب  ال�صلب  هوايتهم 

يحملونه  ما  بوا�صطة  املواطنني  على 

اأ�صلحة بي�صاء من �صكاكني  معهم من 

وغريها،  و�صيوف،  احلجم،  كبرية 

وكاأننا نعي�ش يف عهد »ال�صيبة« القوي 

اتخذ  وقد  ال�صعيف،  على  ي�صيطر 

هوؤلء املنحرفون جمموعة من الألقاب 

يطلقونها على اأنف�صهم مثل: الوح�ش، 

من  غريها  اأو  و�صع�صع..  ونينجا،  

الألقاب، اإذ اأحيانا يتم العتداء وال�صلب 

يف وا�صحة النهار واأمام اأعني النا�ش ول 

لبط�ش هوؤلء،  التحدي  ي�صتطيع  اأحد 

وحتى البوادي التي كانت تنعم بالأمن 

بع�صابات  مهددة  اأ�صبحت  والأمان 

الذين ميلكون و�صائل  �صرقة املوا�صي 

النقل وميلكون حتى الأ�صلحة لقد اآن 

الأوان لإعادة النظر يف احلالة الأمنية 

ببالدنا، والت�صدي بكل حزم وقوة اإىل 

كل من �صولت له نف�صه اأن يخل باأمن هذا 

البلد وا�صتقراره، ول �صك اأن توجيهات 

رعاياه  حلماية  اجلاللة  �صاحب 

يقوم  التي  املكثفة  الأمنية  واحلمالت 

بها رجال الأمن طبقا لهذه التوجيهات 

�صتعطي اأكلها وثمارها.  

جد بوشتى )الرباط(    

اجلرمية باملغرب والتحركات الأمنية
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هذا  يحمل  الذي  امل�صري  الفيلم  اأق�صد  ال 

يف  ال�صطط  ظاهرة  ير�صد  والذي  العنوان، 

�صرذمة من رجال  ال�صلطة من طرف  ا�صتعمال 

احلرمات،  ينتهكون  الذين  املف�صدين  االأمن 

ويلفقون التهم، وياأكلون اأموال النا�س بالباطل، 

وتكون النهاية ثورة وانتقاما، ويف ت�صوري اأن 

الفيلم يعلن �صدق نبوءة الفنان مبا �صيحدث، 

وهو ما قد حدث فعال.

املجتمع  يعرفها  التي  الفو�صى  اأق�صد  اإمنا 

امللك  احتالل  من  الراهن،  الظرف  يف  املغربي 

العمومي يف االأ�صواق واأر�صفة ال�صوارع، اإىل ملع 

ال�صيوف البوارق، لي�س بني عب�س وذبيان، وال 

العام  ال�صارع  يف  واإمنا  املظلمة،  املنعطفات  يف 

ويف وا�صحة النهار، يف حتد �صافر لل�صلطة، مع 

تقدمي الغنائم بال�صور املن�صورة، والفيديوهات 

املبثوثة على مواقع التوا�صل االجتماعي، فكاأن 

هوؤالء املف�صدين على مذهب اأبي نوا�س القائل:

اأال فا�صقني خمرا وقل يل هي اخلمر

                           وال ت�صقني �صرا اإذا اأمكن اجلهر

اأهمية  االأمن  ق�صية  يويل  احلنيف  ديننا  اإن 

ق�صوى، فقد َمنَّ به املوىل عز وجل على قري�س 

من  واآمنهم  جوع  من  »اأطعمهم  قال:  حني 

اأن  يجب  بل  تطعمني،  اأن  يكفي  فال  خوف«، 

حتميني ممن يريد اأن ي�صلبني هذا الطعام.

هي فو�صى يف احلياة النيابية، فلم يعد الربملان 

م�صدر ت�صريع، وت�صافر اجلهود بني االأغلبية 

واملعار�صة لت�صريع وترية االإ�صالح والتنمية 

املن�صود،  والنهو�س  التقدم  بعجلة  والدفع 

واإمنا اأ�صحى حلبة �صراع ين الفرقاء، وخا�صة 

اأولئك الذين مازالوا مل ي�صت�صيغوا اخليبة وبني 

اأ�صرا�صهم طعم الهزمية، فهم يرون اأنهم كانوا 

قاب قو�صني اأو اأدنى من اقتعاد كر�صي رئا�صة 

احلكومة، لوال هذا الربيع الذي ع�صف باآمالهم، 

واأطاح باأحالمهم.

ت�صتطع  فلم  الديني،  احلقل  يف  فو�صى  هي 

الوزارة الو�صية توحيد الروؤى و�صبط امل�صار، 

فكل بائع »�صيديات« اأمام امل�صاجد، وكل عطار 

ي�صدل حليته،  ثم  كلمة من هنا وهناك،  يلتقط 

النا�س،  على  ويخرج  اأفغانية،  جبة  ويلب�س 

وكاأنه ابن تيمية زمانه، يحرم ويحلل، ويد�س 

وهو  االإفتاء  اأما  النا�س،  خ�صو�صيات  يف  اأنفه 

التوقيع عن رب العاملني، فقد تطاول عليه من 

ال يح�صن قراءة الفاحتة.

يعد  فلم  ال�صيا�صية،  االأحزاب  يف  فو�صى  هي 

القيادية  ال�صخ�صية  ميتلكون  اأمناوؤنا 

والطاعة  االمتثال  االأع�صاء  على  تفر�س  التي 

واالحرتام؛ لرتدي م�صتواهم الفكري الهزيل، 

و�صعف  ال�صيا�صي،  تب�صرهم  وانعدام 

والدولية،  الوطنية  للم�صاكل  حتليالتهم 

وت�صفية  للحزازات  مرتعا  احلزب  غدا  فقد 

وراء  واجلري  واالنبطاح  احل�صابات، 

املنا�صب واالمتيازات.

ال�صراع  حيث  اجلامعة  يف  فو�صى  هي 

وبناء  التح�صيل  ح�صاب  على  البليد  ال�صاذج 

ثقافة  يولد  وتطرف  جهل  هناك  ال�صخ�صية، 

لتفريخ  حقال  اجلامعة  اأ�صبحت  العنف، 

االإرهاب بدل تخريج النخب.

نردد  اأن  العارمة  الفو�صى  هذه  تفر�س  اأال 

جميعا اللطيف.

محمد إكرام السباعي

�مل�ؤمــن يختبــر يف �إميـانه 

بالفـــــنت و�ل�شد�ئـــد

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

.. من خالل ما �صبق، البد اأن نتذكر ق�صة ر�صول اهلل �صيدنا حممد �صلى اهلل 

عليه و�صلم حينما �صافر اإىل الطائف ولقي املتاعب وال�صدائد وال�صعاب 

ف�صرب وت�صرب ففرج عنه اهلل تعاىل.

ففي �صهر �صوال يف ال�صنة العا�صرة من النبوة يف اأواخر يونيو موافق �صنة 

619 م توجه النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اإىل الطائف التي تبعد عن مكة 
بنحو �صتني ميال، وكان مواله زيد بن حارثة معه، وكلما مر بقبيلة دعا 

اأهلها اإىل االإ�صالم، حتى و�صل اإىل الطائف، ف�صادفه ثالثة اإخوة كانوا من 

روؤ�صاء ثقيف وهم باليل وم�صعود وحبيب، وهم عمرو بن عمري الثقفي، 

فدعاهم اإىل اهلل والدخول يف االإ�صالم، فقال االأول: اإنه ميزق ثياب الكعبة 

اإن كان اهلل اأر�صله،  وقال الثاين: اأما وجد اهلل اأحدا غريك؟ وقال الثالث: 

اأرد عليك  اأن  اأعظم خطرا من  الأنك  اإن كنت ر�صوال  اأبدا،  اأكلمك  واهلل ال 

الكالم، ولئن كنت تكذب على اهلل ما ينبغي اأن اأكلمك، فرتكهم ر�صول اهلل 

�صلى اهلل عليه و�صلم ووا�صل طريقه ومكث بني اأهل الطائف مدة ع�صرة 

اأيام، ومل يدع اأحدا من اأ�صراف الطائف اأال ودعاه لالإ�صالم، فلم ي�صتجب 

اأحد من هوؤالء، وطلبوا من الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم اأن يخرج من 

ال�صفهاء املحر�صون والعبيد وهم  اأراد اخلروج تبعه  بالدهم، وحينما 

ي�صيحون يف وجهه ووقفوا له �صفني وهم يرمونه باحلجارة وبكلمات 

نابية، حتى اخت�صبت نعاله بالدماء، وكان زيد بن حارثة يقيه بنف�صه، 

وبقي احلال كذلك حتى التجاأ الر�صول  �صلى اهلل عليه و�صلم اإىل حائط 

لعتبة و�صيبة ابني ربيعة على بعد ثالثة اأميال من الطائف، وحني ذلك 

عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  وق�صد  �صبيلهم،  حال  اإىل  ال�صفهاء  اأولئك  عاد 

و�صلم حبلة من عنب وجل�س حتت ظلها م�صندا جدارا، واأثناء جلو�صه 

اأمله فقال �صلى  اإىل اهلل تعاىل بدعاء يدل على كرثة حزنه و�صدة  توجه 

اأ�صكو �صعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواين  اإليك  اهلل عليه و�صلم: »اللهم 

على النا�س يا اأرحم الراحمني اأنت رب امل�صت�صعفني واأنت ربي، اإىل من 

تكلني؟ اإىل بعيد يتجهمني، اأم اإىل عدو ملكته اأمري؟ اإن مل يكن بك علي 

الذي  وجهك  بنور  اأعوذ  يل،  اأو�صع  هي  عافيتك  ولكن  اأبايل،  فال  غ�صب 

اأ�صرقت له الظلمات، و�صلح عليه اأمر الدنيا واالآخرة من اأن تنزل علي 

العتبى، حتى تر�صى، وال حول وال  اأو يحل علي �صخطك، لك  غ�صبك، 

قوة اإال بك«.

غالمهما  فدعيا  م�صاعرهما،  فتحركت  احلال  هذه  على  ربيعة  ابنا  وراه 

»عدا�س« وهو ن�صراين، وطلبا منه اأن ياأخذ قطفا من العنب ويذهب به 

اإىل ر�صول اهلل، فلما و�صعه بني يديه �صلى اهلل عليه و�صلم مد يديه وقال: 

با�صم اهلل ثم اأكل.

فقال عدا�س: هذا كالم مل اأ�صمعه من اأهل هذه البالد، فقال له ر�صول اهلل 

ن�صراين،  اأنا  قال:  دينك؟  وما  اأنت؟  بلد  اأي  من  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى 

من اأهل نيبوة، فقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: من قرية الرجل 

ال�صالح يون�س بن متى، قال له: ما يدريك ما يون�س بن متى؟ قال ر�صول 

اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: ذلك اأخي، كان نبيا واأنا نبي، فانحنى عدا�س 

على راأ�س ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ويديه ورجليه يقبلها.

اأف�صده عليك، فلما جاء  اأما غالمك فقد  اأحدهما لالآخر:  ابنا ربيعة  فقال 

عدا�س قاال له: ويحك ما هذا ؟ قال: يا �صيدي، ما يف االأر�س خري من هذا 

الرجل، لقد اأخربين باأمر ال يعلمه اإال نبي.  

وروى البخاري الق�صة بتف�صيل ب�صنده عن عروة بن الزبري، اأن عائ�صة 

اأتى  عليه و�صلم، هل  اهلل  للنبي �صلى  قالت  اأنها  اهلل عنها حدثته  ر�صي 

لقيت،  ما  لقيت من قومك  قال:  اأحد؟  اأ�صد عليك من يوم  عليك يوم كان 

وكان اأ�صد ما لقيت من هم يوم العقبة، اإذ عر�صت نف�صي على ابن عبد 

اأردت، فانطلقت واأنا مهموم، على  اإىل ما  باليل بن عبد كالل، فلم يجنِب 

وجهي، فلم اأ�صتفق اإال واأنا بقرن الثعالب - وهو امل�صمى بقرن املنازل 

اأظلتني، فنظرت فاإذا فيها جربيل،  اأنا ب�صحابة قد  ـ فرفعت راأ�صي فاإذا 

فناداين فقال: اإن اهلل قد �صمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث اهلل 

اإليك ملك اجلبال، لتاأمره مبا �صئت فيهم، فناداين ملك اجلبال، �صلم علي، 

ـ  ثم قال، يا حممد، ذلك فما �صئت، اإن �صئت اأن اأطبق عليهم االأخ�صبني 

يقابله وهو  والذي  قبي�س  اأبو  مكة،  هما جبال  واالأخ�صبان:  لفعلت،  اأي 

عز  اهلل  يخرج  اأن  اأرجو  بل  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  النبي  قال  قيقعان، 

وجل من اأ�صالبهم من يعبد اهلل عز وجل وحده ال �صريك به �صيئا، )انظر 

458 وم�صلم باب ما لقي النبي   /1 �صحيح البخاري كتاب بدء اخللق 

�صلى اهلل عليه و�صلم من اأذى امل�صركني واملنافقني 2/ 109(.

فالر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم �صرب على االإذاية وتوجه اإىل اهلل بدعائه 

�صاكيا �صعف قوته ومبينا اأن عافية اهلل اأو�صع له، فا�صتجاب اهلل لدعائه 

وجاءه جربيل واأخربه اأن اهلل اأر�صل اإليه ملك اجلبال وقال له: اإن �صئت 

اأن اأطبق عليهم جبلي مكة، ولكن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم متنى اأن 

يخرج اهلل من اأ�صالبهم من يعبد اهلل عز وجل وحده وال ي�صرك به �صيئا.

روح  هي  وهذه  والفنت  واملحن  ال�صدائد  على  احلقيقي  ال�صرب  هو  هذا 

االإميان وحقيقته.

وما اأجمل اأن يتحلى االإن�صان باأخالق وف�صائل ومزايا ر�صول اهلل �صلى 

ال�صدائد  عنا  اهلل  يذهب  اأن  بذلك  حتلينا  ما  اإذا  والبد  و�صلم،  عليه  اهلل 

ونعي�س  بن�صره،  اهلل  وميدنا  قلوبنا  فتطمئن  الفنت  عنا  ويبعد  واملحن 

اآمنني مطمئنني، والبد للموؤمن اأن يخترب يف اإميانه فاإذا جنح عا�س اآمنا 

مطمئنا.        

الحلقة  الثانية

االأمل  من  بكثري  املغربي  ال�صعب  غالبية  ت�صعر 

واحلزن والغنب والدونية ملا ي�صل اإىل م�صامعهم اأن 

منظمات دولية وازنة ت�صع املغرب يف خانة الدول 

بل  الفتة،  م�صتويات  اإىل  التعليم  فيها  يهبط  التي 

ومقلقة للذين لهم غرية على هذا الوطن ومنظمة 

تعليمه واالنحدار الذي اأ�صبحت عليه م�صتويات 

طلبة  اأو  االأويل  التعليم  تالميذ  من  املتمدر�صني 

بع�س  م�صتقبال  يدفع  قد  مما  اجلامعي،  التعليم 

املغاربة  الطلبة  قبول  اإىل عدم  الدولية  اجلامعات 

لالنت�صاب اإليها بدعوى اأن م�صتواهم قد ال ميكنهم 

من م�صايرة مقررات تلك اجلامعات، وبعودة املرء 

اإىل اأوائل �صنوات اال�صتقالل ملا كان رجال التعليم 

واأطره قليلني، وقتها مل يكن املغرب يتخبط بحدة 

املغاربة  يكن  ومل  م�صاكل،  وكذا  االأزمة  هذه  يف 

ي�صمعون عن اإ�صالح منظومة التعليم، وكانت اأعلى 

�صهادة عند اأكرب اأطر وزارة الرتبية والتعليم هي 

الطالب  االأكرث، وكان  االإجازة على  اأو  البكالوريا 

اأو التلميذ احلا�صل على ال�صهادة خالل ال�صنوات 

االأوىل لال�صتقالل اأف�صل بكثري ويف جميع النواحي 

من احلا�صل على االإجازة اليوم، ولو قارن املرء 

بني الطالب اجلامعي اليوم وبني ال�صهادة االبتدائية 

جد  امل�صتوى  يف  بينهما  الفرق  اأن  لوجد  القدمية 

االإثنني، ويت�صاءل  املقارنة بني  اإن �صحت  �صئيل 

الكثري من املواطنني: ماذا ا�صتفاد املغرب وبالتايل 

تكوين  معاهد  وجود  كرثة  من  التعليم  وزارة 

االأ�صاتذة واملعلمني واإعارته اأو ا�صتن�صاخه لربامج 

تعليم دول متقدمة يف ميدان التعليم وفعاليته غري 

الدول  طابور  يف  واال�صطفاف  الوراء  اإىل  الرجوع 

ذات امل�صتوى املتدين لتعليمها، مما يطرح عالمات 

ا�صتفهام وحتى عالمات تعجب حول جدوى وجود 

املغرب  ف�صل  يفهم  وال  ومردوديتها.  املعاهد  هذه 

يف النهو�س مب�صتوى تعليمه واإخراجه من النفق 

يف  وخ�صو�صا  اإليها  انحدر  التي  واحلافة  املظلم 

ال�صخمة  امليزانية  من  بالرغم  االأخرية  ال�صنوات 

املغرب  يف  التعليم  م�صتوى  وتدين  له،  املر�صودة 

الذي  الف�صاد  باآفة  ما  حد  اإىل  مرتبط  اأنه  ال�صك 

امليادين   جميع  يف  وا�صت�صرى  النواحي  كل  طال 

حتى مت العجز عن حماربته، واإال فما معنى هذا 

التخبط وهذا الرتاجع الذي اأودى اإىل هذه املاأ�صاة 

بحكم  املغاربة  كل  م�صت  التي  ال�صيئة  وال�صمعة 

اأنها تخ�س عمودا من اأعمدة بناء مغرب احلداثة 

محمد نرجيس )البيضاء(والدميقراطية.

هل اأ�شبح م�شكل التعليم اأب امل�شاكل يف املغرب؟

هي فو�شى

ق�صد  هـــــــــــــذه  بكلمتي  لكم  اأتقدم 

به  وتقومون  قمتم  ما  على  �صكركم 

ال�صويرة  مبدينتي  اإ�صالحات  من 

منذ  الن�صيان  طالها  التي  العتيقة 

ال�صيانة  يف  ذلك  ويتجلى  زمان، 

الرئي�صية،  �صوارعها  بكل  والعناية 

واأبوابها  اأ�صوارها  ترميم  اإعادة  وكذا 

�صاطئها  جنبات  كل  وتر�صيف  وت�صجري 

اجلميل. 

ن�صفق بحرارة لكل هذه املجهودات، لكن �صيدي العامل وم�صاعديه اأنبهكم 

اإىل ثالث نقط �صوداء يجب االنتباه لها بل الت�صريع باإ�صالحها وهي:

حتى �صاحة موالي احل�صن وجب  دكالة  باب  من  املوؤدية  الطريق   -  1
لكرثة  بالراجلني  تليق  وال  مزرية  و�صعية  يف  اأ�صبحت  الأنها  تر�صيفها 

احلفر واالأزبال، وهي ممر رئي�صي لكل املواطنني وال�صياح على ال�صواء.

اجلديدة  لل�صويرة  تفقدية  بزيارة  وقمتم  �صبق  هل  ت�صاوؤل:   -  2
ال�صويرة  وبني  بينها  الفا�صل  الطريق  ب�صيارتكم  وقطعتم  »الغزوة« 

العتيقة؟ فاإنكم �صتقفون على ما يذهلكم من و�صعية مرتدية لهذه الطريق، 

ملطار  كذلك  املوؤدية  الطريق  وهي  جنباتها،  كل  وتاآكل  باجلملة  حفر 

موكادور »وا ح�صرتاه«.

النفايات النعدام  اإهمال يف جمع  »الغزوة«  ملدينة  البيئية  احلالة   -  3
امل�صوؤولة،  ال�صركة  طرف  من  تنظيفها  وعدم  جتديدها  وعدم  احلاويات 

كما  بكرثة،  يقطنونها  وامل�صطافني  ال�صيف  ف�صل  على  مقبلون  ونحن 

منعدمة،  االأماكن  بع�س  ويف  �صعيفة  جد  بالغزوة  العمومية  االإنارة  اأن 

واأي�صا االإ�صارات املرورية داخل هذه املدينة اجلديدة منعدمة وممرات 

من  التالميذ  خلروج  االنتباه  وعالمات  الت�صوير،  وعالمات  للراجلني، 

املدر�س والطلبة من اجلامعة، وهذا قليل من كثري.

ب. المهدي )الصويرة(

كيف نحكم؟اإىل عامل ال�شويرة
�صاألتم باإحلاح عن اأ�صلوب حكم الديار

جنيبكم بدون خجل وال وجل باحلديد والنار

وال نبايل باإراقة دماء الن�صاء اأو ال�صغار

ونت�صفى ونحن نعذب ال�صيوخ والكبار

ونقمع ب�صدة دعاة الوحدة واالأحرار

ونرتاح وتلك الدماء ت�صب �صب االأنهار

وجنند ال�صحافة لن�صر االأكاذيب من االأخبار

ون�صرتي ال�صمائر والذمم �صراء التجار

ونقف �صدا يف طريق كل منو وازدهار

وال نعباأ بحرمة وال باحرتام اجلار

قتلتنا الغرية واأف�صدت و�صوهت املنظار

وطمعنا يف اال�صتيالء على اأر�صه والبحار

وال نت�صامر وال جنل�س اإال مع االأ�صرار

ومن عدائنا ما يدعو اإليه رجال اأبرار

ونرد على دعوات االإ�صالح باحتقار

هذه خريطة طريقتنا بالليل والنهار

نروجها داخليا وخارجيا يا ح�صار

ال تعجبوا ال نويف بعهد يا اأويل االأب�صار

ارجع لربك وداوم على اال�صتغفار

وتذكر م�صري فرعون وجنوده واالأن�صار

ومو�صوليني وهتلر وغريهما وبقية الكفار

وح�صاب ع�صري ويوم ال تقبل فيه االأعذار

وال اأوراق مزورة مطلية بطالء العار 

وال رئي�س وال �صافع واحلكم للواحد القهار

فاخلام�س ويف واأعطى وكنا له غدار

والثاين وحد وبنى يف ال�صحاري والقفار

وال�صاد�س ر�صول حمبة و�صدق با�صتمرار

وح�صن العاقبة عند اهلل للرجال االأخيار

عبد الواحد بن مسعود

جمال مخططر



بقلم: أبو أزهار

بين األديم والفضا
كنا نومض ومضا

طوال وعرضا
وفي الحكم والقضا

كنا ال ننقض نقضا
فأغمضنا الجفون غمضا

واقترضنا قرضا
لنزرع األرضا

حقدا وبغضا
ولنهدم الروضا

وليقتل بعضنا بعضا
وكأنه علينا فرضا

ففينا من مضى
ومنا من قضى

وكيف نرضى
بهذه الفوضى

وهل نحن مرضى؟!

الإخوة الأعداء

الكالم الموزون

المنوعات

كان علي بعد الو�صول اإىل العربة اأن اأفك جلام البغل كي يتناول 

اأح�صن املقاهي مرحب به خوفا  اإىل  وجبته بينما احلار�س يتجه 

وخبز  والبي�س  الطماطم  وخليط  ال�صاي  له  يقدم  حيث  ونفاقا، 

احلمولة  قمة  اإىل  العربة  ملأت  قد  اأكون  اأن  وعلي  التنورت«   «

الهرمية، ثم اأجته اإىل الزاوية التي جتل�س فيها عمتي وقد اأخرجت 

من �صلتها ما لذ وطاب، و�صباب املنطقة، والأقرباء ياأتون بحذر 

اأن يجر عليهم احلديث معي مال حتمد عقباه،  ووجل خوفا من 

هذا  �صاحبت  والإ�صاعات  الأقوال  من  العديد  واأن  خ�صو�صا 

العتقال.. منها اأنني كتبت على جدران املدر�صة احلديثة باللون 

الأحمر كلمة »ي�صقط ال�صتعمار«.. وبع�صهم قال كتبت »يحيى 

وبني  بيني  امل�صاجرة  ح�صر  اأنه  يق�صم  من  وهناك  يو�صف«  ابن 

والن�صارى..  واحلاكم  القائد  اأ�صتم  و�صمعني  ميلود،  العميل 

واأقوال اأخرى ح�صب عمتي 

»طيمة«. كانت دموع هذه العمة مل تنقطع. واأخربتني اأنها طرقت 

كل الأبواب مبا فيها منزل قريبتنا زوجة ال�صيد جلول الرتجمان 

جزائري  له  زميل  وا�صتعطف  غامر  اأنه  اأبلغها  الذي  اجلزائري 

اأي�صا ا�صمه بلحاج املكلف باأمن املنطقة.  

كان املق�صود يف تعييني يف مهمة جلب الزبالة التي تتحول اإىل �صماد 

كل يوم بعد قطع امل�صافة مرتني يف ال�صباح ومرتني يف امل�صاء اأكرث 

من ثلثني كيلومرت.. قلت كان املق�صود هو الت�صهري بي، والرتهيب 

لأقراين، ملدة زادت عن الأ�صبوع، ثم اأتيحت الفر�صة لكبري حرا�س 

ال�صجن، فتعمد تغيري املهام لل�صجناء، واأقحمني �صمن جمموعة 

الب�صتانيني املكلفني بتنقية اأحوا�س الزهور من الطفيليات وفاءا 

بوعده لروح رئي�صه الراحل عمي عمر بوخل�صرت، وكانـــت هذه 

املهمة منح�صرة داخل �صور »البريو« مركز احلاكم والقائد معا.. 

اأنظف  ظروف  يف  تراين  اأن  رقية  للة  للحبيبة  ي�صر  الذي  ال�صيء 

واأخف. وما زال وقع هذه الزيارات كلما تذكرته يوؤملني، ول اأحب 

اأن اأ�صتفي�س فيه.

�صاحب  زوجة  زارت  اجلديدة،  مهمتي  بداية  من  اأ�صبوع  بعد 

منا�صب  ك�صخ�س  انتباهها  فاأثرت  »البريو«  الفرن�صي  ال�صندوق 

باخلدمة يف  اإحلاقي  فطلبت  بلغتهم،  ال�صغار  اأبنائها  مع  للتفاهم 

والأرانب  الدواجن  واأقفا�س  فيلتها،  بحديقة  للعناية  منزلها 

ي�صمى  ما  يف  �صلفي  من  ت�صلمتها  التي  الأ�صغال  وبقية  والكلب، 

»بالقو�صيني« ت�صليم املهام.

اأنظف،  ال�صاد�صة  من  ابتداء  �صباح  كل  نف�صي  وجدت  وهكذا 

الكلب الأملاين  اأفك رباط  ال�صجر والأحوا�س، ثم  اأ�صقي  واأكن�س، 

الأ�صل، واأحمل �صلة يت�صع بطنها حلمل رجلني، واأت�صمر باحلبال 

باحل�صائ�س،  اخلا�س  الف�صاء  نحو  واأنطلق  جوانبها  تدلت  التي 

واأنواع النباتات والكلإ والأعلف لأنواع احليوانات التي ميلكها 

واأعوانهم من اجلزائريني،  الفرن�صني  امل�صتعمرين  املنطقة  حكام 

ويف الوقت الذي اأ�صرع فيه يف جز الع�صب و«الف�صة« يكون الكلب 

املدلل قد انطلق لختيار اأف�صل الأماكن لق�صاء حاجته وتروي�س 

ع�صلته. 

حزب  يف  املنا�صلني  اأحد  خفية  املكان  هذا  يف  راآين  �صباح  ذات 

اأُخرج من �صجنه النفرادي الذي كان يق�صي  اأن  ال�صتقلل بعد 

للحاكم  بعدائه  واجلهر  الآخر  هو  انفعاله  ب�صبب  عقوبته  فيه 

يو�صف،  بن  حممد  ال�صرعي  وامللك  بالعر�س  وتعلقه  الع�صكري  

كما اأخربته بدوري عن كل ما وقع جلماعة ال�صهيد حممد باحلاج 

البقال وتواجد هذا الأخري يف دهاليز مركز ال�صرطة بجليز عندما 

كنت معتقل هناك مثلما اأخربين به اخلليل الورزازي مبا يف ذلك 

قبل  مبا�صرة  الكلوي  البا�صا  اإ�صراف  حتت  للتعذيب  تعر�صه 

للمحكمة  وتقدميه  التنكيل  من  للمزيد  الفرن�صيني  اإىل  ي�صلمه  اأن 

الع�صكرية 

كان حمدثي وا�صمه »احل�صني املا�صي« اأي�صا من مدر�صة عبد اهلل 

اأول  كان  1935، حيث  �صنة  منذ  اإ�صعاعها  انت�صر  التي  اإبراهيم 

وهو  باأمزميز  الثلثاء  �صوق  يف  اإبراهيم  اهلل  عبد  للزعيم  اعتقال 

يف زيارة مع اأمه عمتي »للة فاطمة«. كما كان رمبا الوحيد من 

تعنت  بعد  ال�صتعمار  مع  امل�صلحة  املواجهة  زكى  الذي  القادة 

اجلرنال كيوم وتغوله على امللك حممد بن يو�صف بعد اأن مل يعد 

يخفي ا�صتمراره يف حبك خطته الرامية اإىل اإزاحة امللك و نفيه. 

كان احلديث بيني و بني الأخ احل�صني املا�صي املنحدر من اأ�صرة 

التي  املواقف  تلك  وخا�صة  املوا�صيع  هذه  حول  يدور  توزنتي، 

الذروة والقمة  لل�صري نحو  الن�صال  اأدكت روح  و  الهمة  اأ�صعلت 

جريدة  لإدارة  البقال  ال�صهيد  بها  قام  التي  الزيارة  تلك  ومنها 

العلم، وعبد اهلل ابراهيم �صيد على قلم حتريرها، كي ياأخذ راأيه 

كما �صلف الذكر.
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نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

 ال تظلم وال تقبل �أن تكون 
مظلوما، وتم�سك بالحق 

و�نت�سر له، و�بتعد عن �ل�سر 

و�جعل بينك وبينه حاجز�، وكن 

على �لدو�م للمظلومين ن�سير�، 

وعليهم عاطفا، ولهم خدوما، 

ولحقوقهم مد�فعا، ومنافحا، 

يجعلك �هلل من�سور� ومقبوال.

 �إياك �أن تطغيك قوتك �أو 
يبطرك مالك، �أو تعجبك 

نف�سك، لجمال �أو �سفوف، �أو 

من�سب، فتتعالى على خلق �هلل، 

وتتكبر عليهم، فتح�سب نف�سك 

من طينة غير طينتهم، �أو �أنك 

متميز عليهم، فتخ�سر جاهك 

ونف�سك، و�سمعتم بينهم، 

فاتق �هلل وكن من �لمتو��سعين.

 العدد: 788  اخلميس 08 ماي 2014

 + �صورة

د. يوسف الكتاني

17 من ماي املقبل،  تنظم مبدينة طنجة يف 

منظموها  لها  اختار  كربى  فنية  تظاهرة 

�صلطانة«.  »للة  دللة  من  اأكرث  لها  ت�صمية 

الأنوثة  بذخ  بني  يجمع  الذي  ال�صم  وهو 

املغربية والعربية، وبني التميز الن�صائي يف 

كل تفا�صيله اليومي.

حتييها  كربى  �صهرة  �صت�صهد  التظاهرة   

فنانات متاألقات مثل املطربة �صعيدة �صرف، 

مع  اجلمهور  موعد  �صيكون  ال�صهرة  وقبل 

بهي  اأزياء  عر�س  خلل  من  الأثواب  ع�صق 

املغربية  الكوليغرافيا  على  تيمته  يف  ي�صتند 

والعربية. ويفتح اأفقه على هدف راٍق ونبيل 

والعربي  املغربي  والفن  الثقافة  خدمة  هو 

والعراقة  احلداثة  بني  املزاوجة  خلل  من 

جت�صيد  ترنو  التظاهرة  اأن  كما  التاريخية. 

ال�صمال واجلنوب من  التلقح احلا�صل بني 

خلل جتربة التلقح املغربي الإفريقي. 

»اللة �سلطانة« تعر�ض اإبداعها يف طنجة

 2014 ماي   10 ال�صبت  يوم  �صيقام 

حفل تتويج الفائزين بجائزة اأكادير 

و�صيعرف  اجلهوية،  لل�صحافة 

الوطــني  الإعلمي  هذا احلدث 

حكوميني  م�صوؤولني  حـــ�صور 

وم�صوؤويل  جهويني  وم�صوؤولني 

والنقابية،  ال�صيا�صية،  الهيئات 

واملهنية بجهة �صو�س ما�صة درعة.

تو�صلت  قد  املنظمة  اللجنة  وكانت 

مب�صاركاتهم  الإعلم  ون�صاء  رجال  من 

يتعلق  اإعلميا  ومنتوجا  م�صاركة   38 و�صلت 

مبجال التحقيق يف ال�صحافة املكتوبة، والربورتاج 

الإلكرتونية  ال�صـــــــــــــحافة  يف 

الإذاعات،  يف  الربامج  و�صــــــنف 

يف  التلفـــــزي  والروبورتـــــاج 

اأي�صا  و�صيتم  التلفزة.  �صنـــــف 

�صيح�صره  الذي  احلدث  هذا  يف 

املكتب التنفيذي للنقابة الوطنية 

اأحد  تتويج  املغربية  لل�صحافة 

ال�صحفيني  م�صابقة  يف  امل�صاركني 

الطلبة  فيها  يتبارى  التي  ال�صباب 

املنتمون للجهة. كما �صيتم اختيار �صخ�صية 

الإعلمي  العمل  تطوير  يف  �صاهمت  اجلهة  من 

باجلهة.

غاييه  جويل  الفرن�صية  املمثلة  اأنهت 

علقتها  عاما   41 العمر  من  البالغة 

هولند  فران�صوا  الفرن�صي  بالرئي�س 

بعد فرتة ق�صرية على ك�صــــف عــلقتها 

ال�صرية به.

اأجرت حتقيقا عن  وبح�صب جملة »غال« التي 

املمثلة امل�صهورة بفكرها وثقافتها فاإن »جويل غاييه 

بو�صفها امراأة م�صتقلة اختارت طريقها هذا لأ�صباب 

ل تتعلق بالدولة ول بالراأي العام«. فهي مل تعد تطيق 

الذي  الإعلمي  وال�صغط  اخلا�صة  حياتها  على  التطفل 

يتعر�س له ولداها املراهقان من جراء علقتها بالرئي�س.

�صعيدة  حياة  تعي�س  »لكي  غاييه  اأن  اإىل  املجلة  واأ�صارت 

ال�صوء  دائرة  ف�صلت البتعاد عن هولند، ولن تدخل يف 

بالرئي�س  فعلقتها  معلنة«.  غرامية  بعلقة  اخلطرية 

حمرتمة  ومديرة  حرة  »امراأة  من  اأحالتها  الفرن�صي 

لثلث �صركات، اإىل امراأة بو�صع مدام دي مونت�صبان، 

ع�صيقة لوي�س الرابع ع�صر املف�صلة، يلحق النا�س 

�صورها بل هوادة على غوغل«، ونقلت جملة 

»غال« عن املخرج برنار مراد، �صديق غاييه 

قوله »اإنها مل حتلم قط باأن تكون ال�صيدة 

الأوىل«.

يعلن متحف بنك املغرب اأنه يف يوم اخلمي�س 8 ماي على ال�صاعة 

ال�صاد�صة والن�صف م�صاء، �صيتم افتتاح معر�س »ترحال، املغرب 

بعيون الفنانني ال�صت�صراقيني«.

يحتفي هذا املعر�س الذي ي�صتمر اإىل غاية 15 نونرب 2014 باأكرب 

الفنانني ال�صت�صراقيني يف القرن التا�صع ع�صر، الذين قدموا املغرب 

يف اأبهى �صوره. وتعد اللوحات املعرو�صة مبثابة رحلة اكت�صاف 

لغنى الرتاث املغربي، لتنوع مناظره واأ�صالة ثقافته.  

اجلماعة  مع  ب�صراكـــــــــــة 

ينظم  ملول   لأيت  احل�صرية 

حمرتف كوميديا للإبداع الفني 

ملهرجان  ال�صابعة  الـــــدورة 

الق�صري،  للفيلم  الدويل  �صو�س 

للزراعة  الثاين  احل�صن  مبعهد 

اأيام  ملول  باأيت  والبيطرة 

اجلاري،  ماي   11-10-9-8
حتت �صعار: »ال�صينما دعامة 

والذي  للتنمــــية«،  اأ�صا�صــــية 

جمموعة  م�صاركة  �صيعرف 

من الدول ال�صقيقة وال�صديقة 

واآ�صيا؛  واإفريقيا  اأوربا  من 

وتركيا،  واجلزائر،  كم�صر، 

والعراق، وبلجيكا، وهولندا، 

و�صوريا،  وفل�صطني،  واأملانيا، 

وتون�س، وموريتانيا، واليمن، 

والبحرين، وليبيا، وجورجيا، 

التي  املكانة  نوع  يوؤكد  مبا 

منذ  املهرجان  هذا  بها  يحظى 

له  �صطر  والذي  انطلقته 

املنظمون برناجما متنوعا. 

ترحال، المغرب 
بعيون الفنانين 
االستشراقيين

جائزة اأكادير لل�سحافة اجلهوية

مهرجان �سو�ض الدويل للفيلم الق�سري

جويل غاييه تنهي  عالقتها بالرئي�ض 
الفرن�سي فران�سوا هوالند





عمال  يوما  الثاين  احل�سن  امللك  جمع 

اأوفقري،  اجلرنال  وكان  الأقاليم، 

))ال  لهم:  فقال  للداخلية،  وزيرا 

اأريد منكم اأن ت�صبحوا قهوايجيا يف 

با�صتطاعتي  الأنه  الوزراء،  خدمة 

�أن �أغريكم متى �أ�شاء((.

الو�سعية  يف  املتعمق  اأن  واحلقيقة، 

احل�سن  اأيام  املغرب  يف  احلكومية 

خالفا  كارثية،  كانت  اأنها  يرى  الثاين 

تقدمها  كانت  التي  الرباقة  لل�سورة 

�سحف النظام، وخا�سة »لوماتان«، 

العلوي،  اأحمد  مولي  كان  التي 

يوم)...(،  كل  افتتاحية  فيها  يكتب 

وقارنوا ذلك الزمان بحا�سرنا، حيث 

رجل  كلها)...(  الدولة  يف  يتواجد  ل 

يف  مرة  ولو  عمود،  كتابة  على  قادر 

ال�سنة.

بع�ض  ك�سفتها  التي  الأ�سرار  ومن 

الوزراء  اأن  املن�سورة،  املذكرات 

اأكرث جراأة من وزرائنا  وقتها، كانوا 

الآن.

ت�سوروا عندما �سكل كرمي العمراين، 

اإحدى وزاراته ا�ستقبل امللك احل�سن 

عبد  وم�ست�ساره  �سديقه  الثاين، 

يف  يذكر  مل  الذي  بوطالب،  الهادي 

وزارة  عن  للملك  قال  اأنه  مذكراته، 

احممد  فيها  وكان  العمراين،  كرمي 

وحممد  للعدل،  وزيرا  باحنيني 

بنبو�ستة، وزيرا للداخلية، واملعطي 

وعبد  للفالحة،  وزيرا  جوريو 

لالإعالم،  وزيرا  ال�سحراوي  القادر 

»الأ�سبوع«  جريدة  و�سفته  وقد 

الحتاد  حزب  ترك  اأن  بعد  وقتها، 

فقالت  الوزارة،  وف�سل  الوطني، 

عنه »الأ�سبوع«: الوزير الذي طالب 

اخلبز  يريد  ال�سعب  الربملان:  يف 

وزيرا  اأ�سبح  وعندما  مولي،  يا 

لالإعالم، اأكل كعب الغزال و�سكت.

حممد  فيها  كان  العمراين  حكومة 

الربنو�سي وزيرا لالأ�سغال العمومية، 

واأر�سالن اجلديدي، امل�سهور بحكاية 

»�سيفطني �ساحب اجلاللة«، وعندما 

بوطالب،  الهادي  عبد  امللك،  ا�ستقبل 

يف  امل�ساركة  رف�سه  عن  لي�ساأله 

احلكومة، قال له بوطالب: ))�إنه مل 

يا  �مللكية  �لق�شور  تاريخ  يف  ي�شبق 

موالي، �أن �شمت �حلكومة، �شعلوكا 

ون�صابا ووزيرا(( لريد عليه احل�سن 

الثاين، وهو يف اإيفران: ))كنت �أمتنى 

�شبيهة  غري  �حلكومة،  تكون  �أن 

بهي�شورة �لهد�وي �ملرقعة باأطر�ف 

�خلي�ش �مللونة((.

عا�ض  الذي  اأحر�سان،  املحجوبي 

هذه الأحداث، وروى عنها، يقول اإنه 

الت�سريح  هذا  اأن  الزمن،  غرائب  من 

الهيدورة)...(  احلكومة  عن  امللكي 

الطيب  املمثل  قدم  اأن  �سادف 

البي�ساء  الدار  م�سرح  يف  ال�سديقي، 

رواية بعنوان: »موت ال�سيخ �سيدي 

ي�ض)...(« القطب العظيم، الذي مات 

نتيجة توقف حبة حم�ض يف حلقه.

اأوحى بد�ستور  الذي  اأن  اإلينا،  يخيل 

2011، حيث احلكومة تعني من طرف 
معاناة  درو�ض  من  ا�ستفاد  الأغلبية، 

احل�سن الثاين، مع هذه احلكومة التي 

قال:  يوما  م�ساكلها  يف  تعمق  بعدما 

�لدولة  �إن  ب�شر�حة،  يل  ))قولو� 

�أفل�شت((.

حكومته  اأن  امللك  عرف  وعندما 

هو  كان  القبيح  امل�سري  فاإن  مفل�سة، 

اأغلب  وكان  ال�سخريات،  انقالب 

الدولة، ينتظرون ذلك  املتعاملني مع 

كما  احلتمي)...(  الدموي،  امل�سري 

املقربني  نقل عن مناق�سات  يظهر مما 

والوزراء.

يكونا  مل  وزيرين،  بني  نقا�ض  يف 

جيبهما)...(،  يف  ل�سانهما  ي�سعان 

اأحدهما كان املعطي جوريو، الكاتب 

اأقوى  وكان  الداخلية  لوزارة  العام 

وهو  غريه،  من  واأعرف  وزير،  من 

اأحر�سان:  املحجوبي  ملخاطبه  يقول 

))لكنه �الآن، بد�أ �لعد �لعك�شي)...( 

و�لطوفان يتوعدنا نتيجة ت�شرفات 

�أنهم  يت�شورون  �لذين  �مل�شوؤولني 

يف  باإغر�قها  م�شاكلهم  يحلون 

اأحر�سان،  ليجيبه  الكذب((  بحر 

))كيف  جوابه:  يف  قليال  ومتعنوا 

وهو  �شيئا،  �مللك  يعرف  �أن  تريد، 

غارق يف برقياتكم �مل�شنوعة)...( 

�للفظي)...(  و�لوالء  �ل�شنة،  طول 

و�الأغاين  و�لرقــــــ�شات  و�ملو�كــب 

و�لهتافــــات، و�خليام و�لفنطازيات 

و�جلماهيــــــــر �ملرت��شة، و�لرو�بي 

�ملغطاة بامل�شفقني، �إنكم مل ترتكو� 

وال  �حلقيقة  ملعرفة  فر�شة  للملك 

و�شائل  منه  �نتزعتم  لقد  �ملر�جع، 

)مـذكرات  �الطالع على �حلقيقة(( 

اأحر�سان(.

هذا.. يا ح�سرة، ما قيل يف حق امللك 

يعط  مل  رمبا  الذي  الثاين،  احل�سن 

منه  اأذكى  ملكا  للمغاربة،  التاريخ 

خلف  ذلك،  رغم  ولكنه  ح�سا..  واأبلغ 

باأن  يعرتف،  جعله  ما  الكالم  من  لنا 

الدولة اأنهكته، اأو ب�سيغة اأخرى، اأن 

اأقوى  كانت  به،  املحيطني  مناورات 

منه.

ك�سفت  التي  احلادثة  هذه  ت�سوروا 

وهو  مرة،  الثاين  احل�سن  �سعف 

الإيك�سربي�ض  جريدة  يف  مقال  يقراأ 

»بيري  ال�سحفي  بقلم  الفرن�سية، 

دوبلي« وقد عنون مقاله عن املغرب: 

»قبل اأن يغرق ال�سعب«.

كان  املقال،  هذا  بعد  ومبا�سرة 

احل�سن الثاين يرتاأ�ض يف �سريح حممد 

حينما  معتادا،  دينيا  حفال  اخلام�ض، 

انحنى عليه اأحد احلجاب، وقال له: 

عبد  الحتادي  الزعيم  اإن  مولي، 

الرحيم بوعبيد، حا�سر يف ال�سريح.. 

للقوات  الوطني  الحتاد  وكان 

ال�سعبية بقيادة بوعبيد يف اأوج عظمة 

اأحداث  وكانت  يا ح�سرة،  املعار�سة 

باأحكام  انتهت  قد  الدموية،  مراك�ض 

احتاديي  حق  يف  الق�سوة  منتهى  يف 

من  الثاين  احل�سن  لي�سحى  مراك�ض، 

عبد  بح�سور  متاأثرا  الدينية،  ليلته 

الرحيم بوعبيد، وي�سدر بيانا بنف�ض 

املنا�سبة يعلن فيه قرار اإطالق �سراح 

مبراك�ض،  ال�سيا�سيني  املعتقلني  كل 

الرحيم  عبد  حل�سور  فقط  نتيجة 

بوعبيد يف ال�سريح.

نقطة  عند  الثاين،  احل�سن  يتوقف  مل 

بعد  من  واأياما  هاته،  ال�سعف)...( 

عز  ويف  اأكادير،  اإىل   1971 يف  �سافر 

الثاين،  احل�سن  يعلن  الحتفالت 

الكبري  املقاوم  �سراح  اإطالق  قرر  اأنه 

»�سعيد بونعيالت«، وعندما ركب يف 

اأوفقري  اجلرنال  وبجانبه  ال�سيارة 

بونعيالت  اإطالق  قررت  لقد  يقول: 

ب�سو�ض)...(،  بلده  اإىل  و�سلت  لأين 

تكرميا ل�سوا�سا املقربني اإليه جميعا، 

رغبتي  تبلغوا  اأن  اأرجوكم  ولكني 

حلزب  انتماءه  يعلن  األ  لبونعيالت 

ذلك  منذ  ح�سل  ما  وذلك  الحتاد، 

الزمان اإىل الآن.

ح�سابه  الثاين  للح�سن  كان  لقد 

خ�سو�سا  الحتاديني  مع  ال�سخ�سي 

ال�ستقالل،  عندما حتالفوا مع حزب 

والحتاد  يعطة،  علي  وحزب 

لل�سغل بقيادة املحجوب بن  املغربي 

ال�سديق، واأ�س�سوا »الكتلة الوطنية« 

يف  �سيا�سية  حركة  اأقوى  كانت  التي 

التاريخ  هذا  لي�سهد  املغرب،  تاريخ 

من  اأقوى  كان  الثاين  احل�سن  اأن 

الكتلة، وابحثوا معي هذه الأيام، عن 

بقاياها، فلن جتدوا اأثرا لها.

امللوك،  ل�سيا�سة  ممار�سة  اأول  ولعل 

ت�سجل  بداأت  كانت  ت�سد)...(  فرق 

احل�سن  ا�ستقبل  عندما  انت�ساراتها، 

عالل  ال�ستقالل  حزب  زعيم  الثاين، 

اإغراء  حتت  وقع  الذي  الفا�سي، 

بح�سور  حكى  الذي  الثاين،  احل�سن 

عالل  اإن  ال�سهود،  من  جمموعة 

الفا�سي قال يل: »اإين ل اأحب ال�سخونة 

كثريا ول الربودة كثريا.. اإين اأف�سل 

واأ�ساف  احلمام«،  بباب  الوقوف 

اأعطيت  لقد  الثاين ملحاوريه:  احل�سن 

الأوامر لت�سجيل كل حمادثاتهم)...( 

يخافون  الكتلة،  عن  امل�سوؤولني  فاإن 

حكى  بينما  امل�سوؤولية،  حتمل  من 

اإين  له:  قال  بوعبيد  الرحيم  عبد  اأن 

عهود  من  �سنوات  لع�سر  ظهري  اأدير 

التحرر القت�سادي.

حا�سر �ساأل امللك احل�سن عن راأيه يف 

فقال  اإبراهيم،  اهلل  عبد  الكتلة  رئي�ض 

القمر،  من  لتوه  نزل  اإن�سان  اإنه  لهم: 

)الت�سريحات كلها واردة يف مذكرات 

هذه  اأغلب  ح�سر  الذي  اأحر�سان 

الأحداث(.

امللكية  تاريخ  يف  غنية  فرتة 

احل�سن  امللك  يلعب  حيث  باملغرب، 

اأن  رغم  البقاء،  ورقة  بدهاء،  الثاين 

وزرائه  من  امللك،  على  املح�سوبني 

يحاولون  اأ�سبحوا  واأ�سدقائه، 

الو�سع  هو  كما  قوة)...(  ت�سكيل 

من  ينطلق  الطغيان،  لأن  الآن)...( 

اأ�سبحوا  باأنهم  املقربني)...(  �سعور 

القوة الوحيدة احلامية للملك.. الذي 

لنفوذهم،  يخ�سع  اأن  عليه  يتحتم 

وتلك طبيعة احلكم، من عهد نريون 

اإىل عهود بن كريان.. وبن جلون.

فقد اأطلق امل�ست�سار الف�سيح للح�سن 

ت�سريحا  مرة  بن�سودة  اأحمد  الثاين، 

يراأ�سه  كان  الذي  الربملان  يف  جانبيا 

وقال:  بوطالب،  الهادي  عبد  �سديقه 

وقتها  اأحد  يفهم  ومل  معنا.  امللك  اإن 

عندما  اإل  بن�سودة،  يعنيه  ماذا 

ق�سر  يف  جمتمعا  احل�سن  امللك  كان 

ال�سخريات، مع الوزير الأول، اأحمد 

اأعجبه احلال، ورفع  الذي  العراقي، 

يف  �إين  ))موالي..  متذمرا:  �سوته 

�لر�أي  �شد  �حلكومة،  �شد  حرب 

�أتعامل  كيف  �أعرف  �لذي  �لعام، 

برملاين)...(  فهو  �لربملان  �أما  معه، 

�مللك،  غ�شب  ليثري  �شدي،  وهو 

حفيظ  موالي  �جلرن�ل  بح�شور 

�لع�شكي،  �أحمد  �لتعليم  ووزير 

غا�شبا:  �لثاين  �حل�شن  ويقول 

و�لربملان  �أنا،  وزر�ئي  �لوزر�ء  �إن 

برملاين �أنا، فهل تريدين �أن �أحتارب 

وجزء�  قمي�شي  �أعتربهم  من  مع 

مني((.

قاله  ت�سريحا  »الع�سكي«  ليخلد 

ب�سوت مرتفع، ول زال مولي اأحمد 

عمره،  يف  اهلل  بارك  حيا  العراقي 

الواقعة،  هذه  يكذب  اأن  وميكنه 

ونحن م�ستعدون لن�سر بيانه، حينما 

حينما  جمنون  اإنك  الع�سكي:  قال 

تقول اإن الربملان برملاين، اإل اإذا كنت 

تريد من امللك اأن يغلق هذا الربملان، 

اأن مت اعتقال  اأنك ع�سبي منذ  اأعرف 

وزرائك الأربعة.

اأحر�سان، الذي كان بدوره يعاين من 

قوة حكومة العراقي، خل�ض الو�سع 

وحديثا)...(  قدميا  املغرب،  يف 

يجعل  ولزال)...(  كان  الأمر،  باأن 

املغاربة اأ�سباها لالأ�سطورة املعروفة 

متحلقني  كانوا  الذين  الأيتام  عن 

اأحجارا  و�سعت  التي  اجلدة  حول 

يف الطنجرة، واأوقدت حولها النريان 

لهم  تطبخ  باأنها  الأطفال  لتوهم 

نع�سوا  لهم:  تقول  وهي  الع�ساء، 

يطيب  حتى  وليداتي  يا  نع�سوا 

ع�ساكم.
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»الحكومة التي تشبه هيضورة الهداوي«

فترة غنية في تاريخ 
الملكية بالمغرب، 
حيث يلعب الملك 

الحسن الثاني بدهاء، 
ورقة البقاء، رغم 

أن المحسوبين على 
الملك، من وزرائه 

وأصدقائه، أصبحوا 
يحاولون تشكيل 
قوة)...( كما هو 

الوضع اآلن)...( ألن 
الطغيان، ينطلق من 
شعور المقربين)...( 
بأنهم أصبحوا القوة 

الوحيدة الحامية 
للملك..

)الحسن الثاني(

تأثر الملك الحسن الثاني بحضور عبد الرحيم بوعبيد في الضريح، فأعلن قرار إطالق سراح كل 
المعتقلين السياسيين بمراكش


