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خروجه  وبعد  سابق،  كبير  وال 
إحدى  ثلث  اشترى  الوالية،  من 
مليار،   200 بـ  الكبرى  المقاوالت 
وحيث اكتشف أنها مقاولة تلد الذهب 
بإعالن  مؤسسها  إلبعاد  خطط  فقد 
وضع  في  ليصبح  سطور  أربعة  من 
 400 فرنسية  شركة  عليه  عرضت 
مليار للدخول كشريكة، إال أنه رفض 
وحده  سيبقى  الذي  وهو  العرض، 

صاحب هذه الشركة.
 أكيد أن للوالة والعمال بركاتهم.
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صـراع األقطـاب داخـل أســوار القــصر
قبل الزاز صحفي يشبه بوهمو بإدريس البصري
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الضـــائعة الحقيقة

بوتفليقة يرت�شح للمرة 
الرابعة..  يف �شورة وتعليق

بوهموالزاز

الـــوزراء 
يمارســون 
انتـــــحار 

الهارا كيري 
وبن كيران

ملزم بتـرميم 
حكــــومته
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اجلـزائر �شــربت اأخـبارا عــن قطع 
موريطانيا لعالقاتها مع الرباط

االحتاد اال�شرتاكـي يخ�شــر دعوى
ق�شـائية  فـي  الـــدار البي�شاء

افتتاح ال�شفارة االإيرانية بالرباط
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بوادر فتح 

�سفارة اإيرانية 

بالرباط 
الرباط: األسبوع

قام الأ�سبوع املا�سي، وفد م�سغر وب�سيط 

اإىل  بزيارة  الإيرانية  الدبلوما�سية  عن 

املغرب مل يعلن عن  مغزاها و�سياقها.

وبالتزامن مع هذه الزيارة �سوهد عدد من 

واإ�سالحات  برتميمات  يقوم  امل�ستخدمني 

وتزيينات، وتبليط قوي داخل مقر ال�سفارة 

الإيرانية ب�سارع ال�سوي�سي بالرباط.

املكاملة  اإىل  اإ�سافة  هذا  كل  يوؤ�سر  فهل 

الهاتفية التي كان قد اأجراها وزيرا خارجية 

البلدين، وال�ستقبال الذي خ�ص به الأمري 

يف  الإيراين  الربملان  رئي�ص  ر�سيد  مولي 

للوفد  ال�ستقبال  حفاوة  حتى  اأو  تون�ص، 

موؤمتر احتاد  امل�سارك يف  املغربي  الربملاين 

املا�سي،  ال�سهر  الإ�سالمية بطهران،  الدول 

العالقات  عودة  قرب  على  »يوؤ�سر« 

طبيعتها  اإىل  الطرفني  بني  الدبلوما�سية 

العادية؟.

أمل قبول

لم يفهم كثير من المتتبعين 
سر ذلك الطوفان البشري الذي 

حج الستقبال الملك محمد 
السادس عندما حل بدولة غينيا، 

غير أنها ليست المرة األولى 
التي يتم فيها االحتفاء بملك 

مغربي بهذا الشكل، بل إن 
الغينيين كانوا يتداولون أوراقا 
نقدية تظهر فيها صور ملوك 

المغرب العلويين، والنموذج 
من هذه الورقة النقدية التي 

يظهر فيها الملك محمد 
الخامس )أنظر الصورة(.

صورة محمد الخامس في األوراق المالية الغينية

الرباط: األسبوع
كرمي  اأن  »الأ�سبوع«  م�سادر  اأكدت 

ل�سندوق  العام  املدير  املن�سوري 

التجهيز اجلماعي تقبل قرار اإعفائه من 

من�سبه على راأ�ص هذه املوؤ�س�سة املالية 

العمالقة التابعة لإمرباطورية �سندوق 

الإيداع والتدبري، حتى اأنه �سلم املفاتيح 

مبا�سرة  قيا�سي،  وقت  يف  وال�سيارات 

بعد �سماعه خرب تعيني عالل ال�سكروحي 

ال�سابق للجماعات املحلية  املدير العام 

بوزارة الداخلية يف مكانه.

احل�سيمة،  مدينة  ابن  ال�سكروحي، 

واأحد املغ�سوب عليهم من طرف بع�ص 

ملفات  كل  اإذن  �سريث  الأحزاب)..( 

املدير ال�سابق، الذي مل يكن يعرفه اأحد 

اإىل اأن حتدثت عنه »الأ�سبوع« يف عددها 

2013، ليقول  اأكتوبر   3 ال�سادر بتاريخ 

واحد من مقربيه، »املقال كان قا�سح«، 

كانت  »الأ�سبوع«  اإن  الآن  يقول  ورمبا 

�سببا يف اإزاحة املدير، من من�سبه)..(.

التجهيز  �سندوق  يعرف  ل  وملن 

يقدم  الذي  البنك  ذلك  فهو  اجلماعي 

املحلية،  للجماعات  باملاليري  قرو�سا 

وباإمكانه اأن يرفع من امل�ستوى املعي�سي 

جلماعة معينة، وباإمكانه اأن يدل جماعة 

املالية،  القرو�ص  طريق  عن  اأخرى، 

ادري�ص  جعل  الذي  ال�سبب  هو  وهذا 

لقيمته،  ينتبه  الداخلية  الب�سري وزير 

الداخلية،  لوزارة  تابعا  بنكا  فجعله 

الإيداع  ل�سندوق  تابعا  يكون  اأن  بدل 

والتدبري)..(.

ال�سكروحي  كان  اإذا  ما  يعرف  اأحد  ول 

ما  وكل  القدمية،  امللفات  يف  �سينب�ص 

احلرب  تلك  هو  الآن  حتى  موؤكد  هو 

ال�سابق،  املدير  مقربي  بني  امل�ستعرة 

ال�سعود)..(،  حتاول  جمموعة  وبني 

البنك  اأن�سطة  اأن  بالتاأكيد  ولكنه يعرف 

املجل�ص  لتقارير  خ�سبة  مادة  كانت 

الأعلى للح�سابات، الذي �سبق اأن »اأكد 

اأن هذه املوؤ�س�سة التي تتمتع بال�سخ�سية 

تعرف  املايل  وال�ستقالل  املعنوية 

قرو�ص  منح  بينها؛  من  خروقات  عدة 

م�ساريع  اإجناز  اأجل  من  جلماعات 

احلقيقية  لالحتياجات  ت�ستجيب  ل 

لل�سكان، كما هو احلال بالن�سبة لقر�ص 

منحه  درهم  مليون   24.5 قيمته  بلغت 

لبن  احل�سرية  للجماعة  ال�سندوق 

حني  يف   ،2008 مار�ص   4 بتاريخ  احمد 

 14.75 كان يف حدود  اأن طلب اجلماعة 

ال�سندوق  يتو�سل  ومل  درهم،  مليون 

اإل  املبلغ  تغيري  بعد  الثاين  بالطلب 

بتاريخ 18 مار�ص 2008. )انظروا اإىل 14 

مليارا كفارق بني ما طلبته اجلماعة وما 

اأخذته(«، )تفا�سيل اأخرى �سبق ن�سرها 

يف عدد الأ�سبوع امل�سار اإليه(.

هل �سيتخل�ص ال�سكروحي من »م�سامري 

تدارك  على  �سيعمل  وهل  املايدة«؟ 

لعودة  عنوان  جمرد  اأنه  اأم  النقائ�ص؟ 

املحلية؟  اجلماعات  يف  الداخلية  حتكم 

تعيني  مبنا�سبة  مطروحة  اأ�سئلة  كلها 

�سندوق  بنك  راأ�ص  على  ال�سكروحي 

على  يتوفر  ل  الذي  التجهيز اجلماعي، 

املقر  با�ستثناء  املغرب  يف  فروع  اأية 

�سك  ول  الرباط،  يف  املوجود  املركزي 

اأن احلركية التي تعي�سها املوؤ�س�سة هذه 

الأيام كفيلة بتقدمي اجلواب.

الرباط: األسبوع

ف�سل حزب الأ�سالة واملعا�سرة يف اإجناح 

الذي  الن�ساء  موؤمتر  من  الأوىل  الن�سخة 

مار�ص   8 يوم  املراأة  عيد  مبنا�سبة  انقعد 

التي  احلادة  اخلالفات  بعد  املا�سي، 

فر�ستها �سروط املناف�سة )اأنظر التفا�سيل 

غري  العدد(،  هذا  داخل   ،4 ال�سفحة:  يف 

ن�ساء  ا�ستقطاب عدة  املوؤمتر جنح يف  اأن 

ح�سرن  كلهن  اأخرى  لأحزاب  ينتمني 

اجلل�سة الفتتاحية.

نزهة  هناك  كانت  احلا�سرات  مقدمة  يف 

حزب  با�سم  ال�سابقة  الوزيرة  ال�سقلي 

املوؤمتر  متيز  كما  وال�سرتاكية،  التقدم 

بح�سور القيادية احلركية املثرية للجدل 

عن  ال�سابة  والربملانية  الع�سايل،  حليمة 

بالإ�سافة  غالم،  مونية  ال�ستقالل  حزب 

يف  وزميلتها  رحاب،  حنان  الحتادية  اإىل 

احلزب ر�سيدة بنم�سعود.

ال�سيا�سيني  الفرقاء  ح�سور  اأن  ورغم 

ملوؤمترات م�سرتكة ل يعد عيبا من الناحية 

للتقاط  فر�سة  يعد  اأنه  اإل  ال�سكلية 

ح�سور  اأن  ذلك  ال�سيا�سية،  الإ�سارات 

التجمعي الطالبي العلمي يف هذا اللقاء، ل 

ميكن اأن يكون جمرد حدث عابر يف الوقت 

جمل�ص  لرئا�سة  نف�سه  فيه  يح�سر  الذي 

النواب.

الن�صاء اللواتي »التحقن« بحزب الأ�صالة واملعا�صرة 

عودة �إىل مو�صوع �لبنك �لذي يت�صرف يف �ملاليري وال يعرفه �أحد 

الوايل ال�صكروحي.. من العمل مع 
اجلماعات املحلية اإىل »التحكم« يف رقابها
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رمزي صوفيا  

الوالي السكروحي



ما خفي كان أعظم
الأ�سعار،  وارتفعت  املبيعات،  نزلت 

ال�صحيح،  هو  العك�س  اأن  هي  واحلكمة 

املغرب،  يف  واملنازل  امل�صاكن  مبيعات 

�صنة  املائة  يف   6 فا�صلة   5 بن�صبة  نزلت 

2013 وال�صبب هو الأزمة ح�صب تقرير 
بنك املغرب، اإل اأن العجب، هو اأن الأثمان 

وامل�صاكن  املنازل  اأثمان  ال�صنة  هذه  يف 

اأن  املقاولني  يف  مفرو�صا  وكان  ارتفعت، 

يخف�صوا الأ�صعار لي�صهلوا البيع.

العيد  ذكرى  ح�صر  امل�صت�صار  اأزولي، 

الت�صعني للرئي�س عبد الرحمن اليو�صفي، 

اأندري  اأن  بينهم،  فيما  املعلقون،  ليتبادل 

دورا  الثاين،  اأيام احل�صن  لعب،  اأزولي، 

اأول  تاأ�صي�س  اأجل  من  وموؤثرا  كبريا 

حكومة للتناوب يف املغرب.

اإذا مل تعرث ال�صرطة الدولية على املبحوث 

عنه ح�صن البلغي الذي نظم عملية ال�صطو 

لن�صاط  بداية  ف�صتكون  طنجة،  بنك  على 

اأروبا  يف  امل�صتقرة  املغربية  الع�صابات 

لتنظيم عمليات اأكرث مثرية لال�صتغراب.

اإقليم  يف  الالجئني  ال�صوريني  ظاهرة 

يف  �صكوك  ت�صوبها  اأ�صبحت  وجدة، 

الإيرانية،  لل�صيعة  اأقطاب  ت�صريب 

بجوازات �صورية، واإطالق عمليات زواج 

�صيعيات  وبني  و�صيعة  مغربيات  بني 

يح�صلون  الذي  الق�صد  وهو  ومغاربة، 

اجلزائر  من  العبور  تراخي�س  على  به 

للمغرب.

الدبلوما�صية  الإ�صارات  يفهمون  الذين 

لل�صحراء  الأمريكي  امل�صت�صار  كالم  يف 

يف  �صعوبات  يجدو  لن  كري�صتوفر، 

وهو  كري�صتوفر،  ق�صد  اإىل  الو�صول 

بف�صله  والعرتاف  مهمته،  من  ال�صتقالة 

فيها.

 

»الدا�صرات«  املوظفات  اإحدى  اختارت 

بن  حلكومة  ينتمي  مليادير  وزارة  يف 

لزميلتها  خا�صة  هدية  تقدم  اأن  كريان 

اأن  اإىل  فانتظرتها  املراأة،  عيد  مبنا�صبة 

ثم  عليها،  وانق�صت  املكاتب  احد  وجلت 

�صرعت يف »تريي�صها« مثل الدجاجة، قبل 

اأن يتم نقلها اإىل م�صت�صفى ابن �صينا لتلقي 

اليوم  نف�س  يف  ال�صرورية،  العالجات 

 8« بعيد  الن�صاء  فيه  حتتفل  كانت  الذي 

مار�س«.

الفرن�صية  الأنباء  وكالة  مرا�صل  تعر�س 

لهجوم مباغت، ليلة يوم ال�صبت املا�صي، 

من طرف بع�س الل�صو�س، هجموا عليه 

وحقيبة  النقال  هاتفه  و�صلبوه  بال�صيوف 

نقوده.. الغريب يف الأمر اأن هذا ال�صحفي 

فيها  يخربهم  للبولي�س،  ب�صكاية  تقدم 

له  قال  منهم  واحدا  لكن  نقوده  ب�صياع 

اأ�صحابها  اإىل  اإرجاعها  يتم  ل  النقود  اإن 

الأمر  يتعلق  عندما  الأحيان،  غالب  يف 

بل�صو�س الطريق.

 

الت�صال  املثقــــفني  من  جمموعـــة  حاول 

غري  املنجرة،  املهدي  امل�صتقبليات  بعامل 

اأن زوجته رف�صت رف�صا قاطعا كل طلبات 

اللقاءات معه، بدعوى اأن حالته ال�صحية 

ل ت�صمح، واأن املقربني من العائلة مل يعد 

م�صموحا لهم بزيارته.. وهو ما دفع بع�س 

في�صبوكية  جمموعة  خلق  اإىل  الغيورين 

تدعو لالحتفاء مبنجزات هذا الرجل الذي 

غيبه »مق�س الرقيب«.

نواقشوط. األسبوع

املوريطاين،  اخلارجية  وزير  اأ�صرع 

ب�صفري  الت�صال  اإىل  الإثنني  �صباح  يف 

ق�صد  عمر،  بن  بنواق�صوط   املغرب 

التعليق على ما تهافتت عليه ال�صحف، 

بني  العالقات  قطع  اأخبارحول  من 

قالت  الذي  القطع  وموريطانيا،  املغرب 

ال�صحف اإنه بارز يف عدم تعيني الرئي�س 

ل�صفري جديد يف  العزيز،  املوريطاين عبد 

بالأعمال  القائم  تعيني  يف  وثانيا  الرباط 

مكحل،  ولد  حممد  بالرباط،  املتبقي 

�صفريا يف مايل، لتت�صابق ال�صحف للقول 

يف  موريطاين  موظف  اأي  يبق  مل  باأنه 

الرباط.

اأن  منذ  ال�صحفية  امل�صادر  وتتهاتف 

ن�صرت املجلة ال�صبه  متحكمة يف اإفريقيا، 

))هل  فيه  قالت  ت�صاوؤل  اأفريك،  جون 

ي�صري املغرب نحو اإ�صاعة موريطانيا(( 

وهو �صوؤال ل حاجة لطرحه، فموريطانيا 

قد  كانت  بالبولي�صاريو  اعرتافها  منذ 

رئي�س  تراأ�س  وحينما  نيتها،  اأعلنت 

الإفريقية،  الوحدة  منظمة  جمهوريتها 

مل  فاإنه  مبقعدها  للبولي�صاريو  واحتفظ 

يكن ينتظر من امللك حممد ال�صاد�س، اأن 

خالل  الإفريقية  مبنظمته  ول  به  ينوه 

زيارته لإفريقيا.

الأ�صل  يف  كانت  التي  موريطانيا،  ولكن 

جزءا من الرتاب الوطني املغربي، ولول 

�صوء ت�صرف احلكومات املغربية، لكانت 

الفا�صي،  يقول عالل  كان  كما  موريطانيا 

طرفا من املغرب، اإل اأن اعرتاف املغرب 

اإطار احلق امل�صروع لتقرير امل�صري،  يف 

جعل موريطانيا تتمتع باعرتاف مغربي 

اأ�صبحت  دولة  مع  ينفع  مل  متزن، 

اإقليمية، تراأ�س منظمة  باأنها قوة  ت�صعر 

املغرب  من  تقبل  ول  الإفريقية  الوحدة 

اأن يربط عالقته ويقويها مع دول كثرية 

مثل  ملوريطانيا،  اجلنوبية  احلدود  يف 

مع  جوار  بح�صن  تتمتع  ل  التي  مايل، 

نقلت  اأن  بعد  خ�صو�صا  موريطانيا، 

املغرب  اإىل  موريطانيا  من  اأزواد  قوات 

جريدة  العبارة  ب�صريح  قالتها  ولقد 

التي  املوريطانية،  امل�صتنري«  »الراأي 

اأمني  اأعلنت تخوفها من اتفاق ع�صكري 

تدخل  قوات  وتدريب  مايل،  مع  مغربي 

حلكومة  متطورة  اأ�صلحة  ومنح  �صريع 

مايل.

ملوريطانيا،  الدينية  الزعامات  اأن  كما 

كانت تدعي دائما ريادتها يف هذا املجال، 

الإر�صادي  الن�صاط  من  وتت�صايق 

املغربية،  امل�صاحف  ماليني  وتوزيع 

وتكوين خطباء امل�صاجد، وهو ما جعل 

حادثة  ت�صخم  املوريطانية  ال�صحف 

املغرب،  يف  موريطاين  �صفري  تعيني  عدم 

املوريطاين  اخلارجية  وزير  لي�صارع 

اإىل  عمر،  بن  املغربي  ال�صفري  اإقناع  اإىل 

موريطاين  �صفري  تعيني  قريبا  �صيتم  اأنه 

بالرباط، ورمبا �صمع ال�صفري املغربي، اأن 

املر�صح الأول ملن�صب �صفري باملغرب هو 

الأول  املوريطانية  الدولة  حزب  رئي�س 

الذي  الأمني،  حممد  واد  العام  الأمني 

هذه  ملواجهة  املغرب،  اإىل  �صياأتي  رمبا 

الأو�صاع املذبذبة للعالقات املوريطانية 

املغربية.

يف  املغرب  �صفارة  يف  العاملون  ويطمئن 

تعر�س  التي  امل�صاكل  نواق�صوط، ورغم 

اإىل  بالتج�ص�س  اتهامات  لها بع�صهم، من 

موظف  اأي  ي�صحب  مل  اأنه  اإىل  ذلك،  غري 

ولزال  بالرباط،  املوريطانيني  من 

امل�صت�صار  �صيخان  ال�صيد  امل�صت�صارون 

وال�صيدة  بالتاأ�صريات،  املكلف  الأول 

الأوىل  امل�صت�صارة  احمادو  بنت  مرمي 

وحممد هدار هو اأي�صا م�صت�صار اأول مثل 

بابا ولد �صيدي وامل�صت�صار الثقايف حممد 

ناين، ليبقى التخوف الوحيد هو الكامن يف 

املوريطانية اجلزائرية،  العالقات  خبايا 

اأن  لل�صك،  موريطانيا  ت�صمح  ل  حتى 

يت�صرب اإىل ما تدعي اأنه النظرة احليادية 

املوريطانية اإىل الق�صية ال�صحراوية.  

كواليس األخبار3 العدد: 780  اخلميس 13 مارس 2014
alousbouea@gmail.com

اجلزائر �سربت اأخبارا عن قطع موريطانيا 

لعالقاتها مع الرباط

تحت األضواء

الوردي

الرباط: األسبوع 

اتهام حكومة  مبالغة ول جتني، يف  ل 

ال�صيد بن كريان، الثانية، باأنها اأ�صعف 

اأن مار�صت  حكومة عرفها املغرب بعد 

هي اأي�صا، على طريقة الأحزاب، التقليد 

الياباين يف النتحار الختياري، امل�صمى 

للخالفات  فمواكبة  كريي«.  »هارا 

الأحزاب،  هياكل  تنخر  التي  الداخلية 

اأو  احلكومة،  يف  امل�صاركة  �صواء 

وحتركات  ت�صرفات  تدفع  املعار�صة، 

اإىل ال�صخرية،  اأع�صاء احلكومة  بع�س 

دون اأن يتحرك رئي�س احلكومة لوقف 

هذه امل�صخرة)...(.

ا�صم  حتت  املختار،  القدمي  الوزير 

امل�صتقبل  باأجيال  للنه�صة  بلمختار، 

م�صتعد  ))اأنا  علنا:  ي�صرح  وتعليمها، 

التالميذ  مع  م�صتجيب  واأنا  للرحيل 

الذين رفعوا يف وجهي مطلب الرحيل(( 

العدالة  حزب  فريق  ليجيبه  )امل�صاء( 

 20 يوم  جلنة  اإحداث  بقرار  والتنمية 

بلمختار  قرارات  يف  للتعمق  فرباير 

غري  الوزير  وكاأن  الباكالوريا  حول 

موجود.

الوزير  ف�صيحة  تربد  مل  زالت  ول 

يف  تراجعه  ثم  وتدخله  مبديع، 

التي  اأحمروق)...(  ابنة  مو�صوع 

ف�صول  �صد  الإيطايل  الإعالم  اأ�صعلت 

حكومته  عليه  �صكتت  مغربي،  وزير 

عليها  زد  حت�صل.  مل  ال�صجة  وكاأن 

التي  �صكيليطة«  »الوزير  ف�صيحة 

ثم  �صائقه  الكروج  الوزير  فيها  اأدخل 

ال�صكالط  فاتورة  م�صكل  حلل  والدته 

الوزير)...(  وجه  ولطخ  ذاب  الذي 

الف�صائح،  هذه  بن كريان  اأدرج  ورمبا 

يف عداد امل�صاكل التي حتل مبقولة »عفا 

اهلل عما �صلف«.

ويف الوقت الذي زادت فيه حكومة بن 

الأ�صا�صية،  املواد  بع�س  يف  كريان، 

هو  �صيء  كل  يف  الزيادة  واأ�صا�س 

مل  فاإنه  مداخيل،  عن  بحثا  املازوط، 

وال�صحف  امل�صاريف،  جتاه  يتحرك 

))�صرف  الكبرية  باحلروف  تعنون 

885 مليونا على ال�صفريات اإىل اخلارج 
جمل�س  �صيارات  على  مليونا  و546 

نائب  بنعالل  وفوزي  امل�صت�صارين 

مليارا   29 �صرف  املجل�س  هذا  رئي�س 

بدون رقابة الربملانيني(( )اخلرب(.

امل�صل�صل  لهذا  العام،  الراأي  ليتعجب 

وما  وزين،  ال�صبيبة  وزير  عن  اليومي 

ن�صر كان اأعظم عن حكاية الدبلومات، 

الزين،  للوزير  العن�صر  ومطالبة 

بتكليف حمام لرد العتبار القانوين.

ب�صرف النظر عن هذه احلملة املنظمة 

على اأغنى وزير يف حكومة الفقهاء)...( 

مولي حفيظ العلمي، الذي كان اأول ما 

كلف  التي  الوزارة اجلديدة  به يف  قام 

بها ))هو تغيري املوكيطات والديكور، 

العلمي«  الطا�صرون)...(  »مولي  لأن 

اإلخ((  رفيع  باري�صي  ذوق  لديه 

)الأخبار(.

تلوح  الذي  ال�صعبية  احلركة  وحزب 

الأغلبية،  دعم  من  بالن�صحاب  فروعه 

مبا  كريان  بن  يواخذ  العن�صر  لأن 

حتويل  من  الأخري،  هذا  به  يقم  مل 

جمرد  اإىل  �صخم،  وزير  من  العن�صر 

ن�صف وزير.

املدبرة  احلمالت  هذه  اأن  ويظهر 

حكومة  على  واملخططة،  واملن�صقة 

مادامت  اأ�صا�س  لها  لي�س  كريان،  بن 

كل  من  تخرج  كريان  بن  �صخ�صية 

واإذا  منت�صرة..  الداخلية  املعارك 

لرئي�س  يربر  مما  ارتاح)...(،  حبوك 

اأن  احلا�صر،  الوقت  يف  احلكومة 

اأن  ول�صك  حكومته  تغيري  على  يقدم 

مادام  ملكيا،  ترحيبا  �صيلقى  اقرتاحه 

حلكومة  ير�صى  ل  نف�صه،  البالد  ملك 

التفكك،  وهذا  ال�صعف  هذا  املغرب، 

احلكومة  قيام  دون  حتول  عالت  وهي 

بواجباتها.

وهل يداخلنا �صك يف حتمية هذا التعديل 

مادام رئي�س احلكومة بن كريان نف�صه 

قد �صرح وب�صريح العبارة )اإنني غري 

را�س عن الت�صكيلة احلكومية، وبع�س 

اأن يكونوا  ي�صتحقون  الإخوان)...( ل 

وزراء( )لو روبورتري(.

الوزراء ميار�سون انتحار الهارا كريي، وبن كريان ملزم برتميم حكومته
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�أحالتني رو�ية �لدكتور ح�سن �أوريد، 

امللكي،  الق�صر  با�صم  ال�صابق  الناطق 

التي  حـــــمار«،  »�صرية  وعنوانـــــها 

على  يحيل  اأيام، مما  �صبعة  يف  كتبـها 

»ملحقة  �صابقتني.  على  مهمة)..(، 

دم�صق  و�صفارة  امللكي«  الق�صر 

بلندن.

ع�صق  الأوىل،  احلالة  يف  ا�صتح�صرت 

للكرعة  اخلطيب  الكرمي  عبد  الدكتور 

للحكم، والراحل هو موؤ�ص�س  كمفهوم 

وكان  »احلاكم«،  كريان  بن  حزب 

امللكي،  للق�صر  ملحقة  منزله  يعترب 

املغربي  ق�صة  الثانية،  ذكرتني  بينما 

قباين  نزار  اأقنع  الذي  الب�صيط 

الدبلوما�صي  العمل  من  بال�صتقالة 

اأوريد  ب�صفارة دم�صق بلندن، وال�صي 

دبلوما�صي �صابق كذلك، واآمل اأن يكون 

مرتب  اأوريد،  �صي  حالة  يف  النتقال 

لال�صتمرار يف خدمة الوطن، يف انتظار 

وخامتة  جديد)...(.  لفجر  »اإيذان 

يا�صني مر�صد  بالراحل  تذكر  الرواية، 

جماعة العدل والإح�صان »اإَِنّ موعدهم 

ال�صبح األي�س ال�صبح بَقريب«.

من  جمموعة  ح�صن،  �صي  رواية 

يهمهم  من  اإىل  ال�صيا�صية  الر�صائل 

على  �صيحكم  من  اأنا  ول�صت  الأمر، 

ماأ�صاة  زمن  يف  اجلريئة  مبادرته 

املغرب الثقافية، ول�صُت يف مقام حتليل 

لروايته التي اأراد لها اأن تكون مفتوحة 

على كل القراءات والتاأويالت.

اأو  بالتقويل  اأحد  يتهمني  ل  وحتى 

احلكم  مفهوم  تاأويل  يف  التع�صف 

اخلطيب،  الدكتور  الراحل  عند 

موؤ�ص�س  مطيع  لل�صيخ  العهدة  اأترك 

الإ�صالمية، لل�صهادة  ال�صبيبة  حركة 

لندن  من  الآخر  هو  منفاه،  من 

علها  ما�صية  اأحداثا  »وا�صرتجعت 

تاأخذ بيدي اإىل ا�صتق�صاء خلفيات هذه 

التهمة اجلديدة، تهمة حتري�س كبار 

ا�صترتت  التي  الع�صكريني  ال�صباط 

على  التحري�س  وهي  الأوىل  بالتهمة 

راأ�س  قطع  حماولة  اأجل  من  القتل، 

احلركة الإ�صالمية الوليدة وا�صتنبات 

يقطينة )كرعة( لها بديال عن الراأ�س، 

واأ�صاف  اخلطيب،  م�صطلح  ح�صب 

اأكرث ب�صيغة  ال�صيخ مطيع للتو�صيح 

�صرد اأوريد املمتع.

القوم  اأن  فهمت  اجلل�صة  هذه  »من 

يخططون لف�صلي عن احلركة و�صغلي 

ل  الوقت،  لبع�س  بها  اأتلهى  بجبنة 

اإىل  مرة  اخلطيب  اأ�صار  وقد  �صيما 

املتدين  ال�صباب  جتميع  �صرورة 

دائما  يردد  وكان  منه،  وال�صتفادة 

بقوله:  امللك  منتقدا  مزاحه  جمال  يف 

اإذا  اإل  اأحدا  ي�صتخدم  ل  »�صيدنا 

»قرَكة«  كتفيه  بني  وزرع  راأ�صه  قطع 

»الَكرعة«  نبتت  فاإن  يقطينة-،   -

وقبلها اجل�صم ا�صتخدمه«، ثم ي�صحك 

زرع  �صخ�صيا  اأنا  »حتى  ويعقب: 

فنبتت  »الَكرعة«  هذه  »�صيدنا«  يل 

واحلمد هلل«. لقد كان اخلطيب يفكر يف 

العمل ال�صيا�صي بعقلية اجلراح الذي 

الزائد  اأو  املري�س  الع�صو  ي�صتاأ�صل 

يف�صر  ما  وهو  فيه.  املرغوب  غري  اأو 

جميع ت�صرفاته يف خدمة الق�صر منذ 

بتاريخ  )ه�صربي�س  ال�صتقالل«،  اأول 

22 يناير2013 (.
املغربي  بجميل  قباين  نزار  اعرتف 

من  حررين  لأنه  له  »اأدين  الب�صيط 

وال�صيا�صية،  الأبوية،  ال�صلطات  كل 

واجلاهلية..  والع�صائرية،  والقبلية، 

الق�صيدة..  رحم  اإىل  واأرجعني 

جحيم  من  اأخرجني  لأنه  له  واأدين 

والكوكتـــيالت،  ال�صتقــــــــــبالت، 

برائحة  تختنق  التي  وال�صالونات 

والرثثرة،  الكوبـــــي،  ال�صيـــــــــــجار 

وال�صتعرا�صية، اإىل ف�صاءات مفتوحة 

على امل�صتحيل«.

ال�صعر  مع  نزار  ق�صة  هي  هذه 

هو  رواها  كما  اخلارجية  ووزارة 

من  ا�صتقالته  قدم  والذي  بنف�صه، 

العمل الوظيفي انت�صارًا لل�صعر. اأما 

حكاية �صي ح�صن اأوريد  )ال�صورة( 

املم�صوخ«،   حماره  »�صرية  مع 

جح�صا،  الكتاب  �صورة  يف  ويبدو 

عطائه  قوة  يف  لزال  اأنه  يحيل  مما 

للتبوريد)..(، فلها طعم اآخر، بحكم 

وتوقيتها  �صاحبها  وموقع  م�صار 

و�صياقها. 

ق�صــة حـمار اأوريـد و»كرعــــة« اخلطيب!!
بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

أوريد

شكر على تعزية
بال�صكر  رزق  واأبو  حم�صر،  عي�صى  عائالت  تتقدم 

احلاج  والدة  وفاة  يف  وا�صاهم  من  لكل  اجلزيل 

عي�صى، داعني اهلل باأل يريهم مكروه يف عزيز عليهم، 

وبالرحمة واملغفرة للفقيدة.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

حتالف »البام« وحزب 

العدالة والتنمية
خلف ت�صريح القيادي يف الأ�صالة واملعا�صرة عبد 

اللطيف وهبي يف حوار �صحفي، باإمكانية التحالف 

واملعا�صرة  والأ�صالة  والتنمية  العدالة  بني 

الوطني  التجمع  �صفوف  و�صط  زلزال  م�صتقبال، 

لالأحرار اأكرث من حزب البام نف�صه.

ناق�صت  لالأحرار  الوطني  التجمع  من  قيادات 

م�صمون هذا الت�صريح بقوة خالل نهاية الأ�صبوع، 

هو  هل  الت�صريح  هذا  م�صمون  حول  وت�صاءلت 

الأ�صالة  يف  للجدل  املثري  للقيادي  حر  راأي  جمرد 

دعوة  هي  اأم  وهبي،  اللطيف  عبد  واملعا�صرة 

حلزب  الر�صمية  الهياكل  داخل  تناق�س  ر�صمية 

الأ�صالة واملعا�صرة وبجدية.

بعدما  ال�صعداء  تنف�صت  التجمعية  القيادات  هذه 

اأكدت لها قيادات البام اأن الأمر جمرد راأي ووجهة 

نظر قدمها وهبي.

اجلدير بالذكر، اأن بع�س القيادات يف حزب الأحرار 

البام  بني  امل�صتقبل  يف  تقارب  اأي  اأن  يعتربون 

الأحرار  عنق  يطوق  حبل  هو  والتنمية  والعدالة 

اأي  لفائدة  مكانته  يفقد  قد  الذي  احلكومة،  داخل 

البام، مثل ما وقع يف جتربة جمل�س  تقدم يحرزه 

حمل  وحل  البام  تقوى  حني  حيث  امل�صت�صارين 

الأحرار، ونزع منه قوته بالغرفة الثانية بل جرده 

حتى من الرئا�صة.

الرباط: األسبوع
اأع�صاء  ونائبات  نواب  من  عدد  ا�صتغرب 

الإن�صان  وحقوق  والت�صريع  العدل  جلنة 

اخلطاب  لغة  ت�صعيد  من  النواب  مبجل�س 

اجلديد الذي �صرعت فيه النائبة عن الحتاد 

الد�صتوري، فوزية الأبي�س.

يف  �صاخنة  اأ�صبحت  النائبة  هذه  انتقادات 

فح�صب،  للحكومة  لي�س  الأخرية  الآونة 

ولكن حتى للموؤ�ص�صات الد�صتورية الأخرى 

حيث  الد�صتوري،  املجل�س  راأ�صها  وعلى 

اأع�صاءه بقوة خالل اجتماع عقد،  هاجمت 

الأ�صبوع املا�صي، بالربملان لتعديل القانون 

والجتماعي  القت�صادي  للمجل�س  املنظم 

الد�صتوري  املجل�س  مالحظات  �صوء  على 

حول عدم د�صتورية بع�س بنوده وبخا�صة 

قراره القا�صي بعدم اأحقية رئي�س احلكومة 

يف تعيني الأمني العام للمجل�س القت�صادي 

يجب  تعيينه  باأن  واإقراره  والجتماعي، 

من  اأعلى  وموؤ�ص�صة  �صلطة  من  يكون  اأن 

احلكومة هي امللك.

حني  اجلميع  فاجاأت  الأبي�س،  فوزية 

انتقلت من الهجوم على املجل�س الد�صتوري 

التي  املوؤ�ص�صة  اقرتاح  يف  حقه  وعدم 

الوزير  خماطبة  اإىل  العام  الأمني  �صتعني 

الوفا بالقول »نحن ل م�صكل لدينا مع امللك 

ك�صخ�س«، وهو ما اأغ�صب الوفا وعددا من 

امللك  اعتربوا  الذين  احلا�صرين  النواب 

هنا موؤ�ص�صة د�صتورية تعلو على موؤ�ص�صة 

احلكومة والربملان.

�سدق اأو ال ت�سدق.. نائبة د�ستورية تنتقد امللكية

ف�سل موؤ�سر ن�ساء 

االأ�سالة واملعا�سرة
الرباط: األسبوع 

مل تكتمل فعاليات انعقاد املوؤمتر الوطني الن�صائي 

عن  وعجز  واملعا�صرة  الأ�صالة  حلزب  الأول 

انتخاب قيادته الن�صائية.

�صبب عدم اكتمال اأ�صغال املوؤمتر الوطني الن�صائي 

ال�صبت  فعالياته  انطلقت  الذي  اجلرار  حلزب 

املا�صي بالرباط، هو ال�صرط الذي و�صعته قيادات 

ال�صيا�صي  احلزب والقا�صي بكون ع�صوات املكتب 

يف  لهن  حق  ل  الوطنية  الالئحة  يف  والربملانيات 

قيادة هذا التنظيم.

هذا ال�صرط قوبل بالرف�س والغ�صب من طرف ن�صاء 

هذا  اأ�صغال  انفجار  من  وخوفا  ال�صيا�صي  املكتب 

املوؤمتر، ثم تاأجيل انتخاب قيادة التنظيم الن�صائي 

للبام اإىل موعد لحق.

اأوفدتها  التي  الربملانية  اللجنة  قطعت 

جلنة البنيات الأ�صا�صية مبجل�س النواب 

�صو�س  جلهة  ا�صتطالعية  بزيارة  للقيام 

التي كانت منتظرة  الزيارة  ما�صة درعة، 

لإقليم �صيدي اإفني، يوم الأحد املا�صي.

�صبب جتميد زيارة الوفد الربملاين املختلط 

رحلة حملت  بعد  اإفني  �صيدي  لإقليم 

اأكادير  ال�صويرة  من  كل  اإىل  الوفد  ذات 

بها،  اآيت  وا�صتوكا  تيزنيت  تارودانت 

للرحل  املتكررة  الهجومات  على  للوقوف 

وكذا  القبائل  ومزروعات  �صاكنة  على 

للملك  »اجلائر«  التحديد  انعكا�صات 

ال�صامية  املندوبية  طرف  من  الغابوي 

الحتقان  ب�صبب  كان  والغابات،  للمياه 

جت�صده  والذي  املنطقة  تعرفه  التي 

فعاليات املجتمع املدين يف الإقليم.

م�صادر برملانية اأخرى ترى اأن ال�صبب يف 

�صيدي  اإقليم  اإىل  امليدانية  الزيارة  تاأجيل 

اإفني، هو تزامن هذه الزيارة مع الغليان 

نتيجة  املدينة  تعي�صه  الذي  النتخابي 

اإعادة انتخاب رئي�س البلدية الذي جرى، 

الإثنني املا�صي.

الربملان يرتاجع عن زيارة �سيدي اإفني 

فوزية األبيض

احتجاجات سابقة بسيدي إفني

...



ال�سطح  على  طفت  التي  الأحداث  اأن  �سك  ل 

خالل الأ�سبوع املن�سرم، بنی املغرب  وفرن�سا 

تك�سف يف نواح عدیدة عن قلق تاریخي ثقايف 

وی�سعر  البلدان  لهـا  یرتاح  نف�سه،  الوقت  يف 

بالریاء  املحمل  الإح�سا�س  بنف�س  كالهـما 

احلتمیة على ال�سواء.

عن  اأف�سح  اأن  بدء  ذي  بادئ  يل  ِا�سمحوا 

الت�سرف  اإزاء  وا�سمئزازي  �سخطي  غ�سبي 

اأحد  �سلكه  الذي  الزدرائي  ال�ستكباري 

متح�سرة  تعترب  لدولة  الر�سمینی  املمثلنی 

وحترتم حقوق الغری.

وحتى ل اأطیل احلدیث عن ت�سرفات ومواقف 

على  �سواء  املغرب،  اإزاء  الفرن�سیة  الدولة 

�سدر  الذي  واملبتذل  الفظ  اخلطاب  م�ستوى 

العدالة  عن  واإمربیالیة  خ�سنة  بطریقة 

املغاربة. امل�سوؤولنی  �ساأن بع�س  الفرن�سیة يف 

اأحب بهذه املنا�سبة اأن اأتطرق اإىل ملف اآخر األ 

القت�سادیة  الجتماعیة  العالقات  ملف  وهـو 

بنی البلدین.

باتفاقیات  مرتبطتنی  الدولتان  كانت  واإذا 

املیادین  يف  ودولــــــیة  ثنـــــائیة  ومعاهدات 

والقت�ســــادیة  والق�ســـــائیة  الدبلوما�ســیة 

فیجب  والأمن،  والثقافــــــیة  والجتماعیة 

الإ�سارة اإىل حقیقة مده�سة بحیث یتعلق الأمر 

الفرن�سیة  الدولة  بهـا  التي تتمتع  بالمتیازات 

كانت  واإن  القت�سادیة  »ال�سراكة«  �ساأن  يف 

على ح�ساب م�سالح الطرف املغربي.

في المیدان االقتصادي
اإن الفاعلنی القت�سادینی املغاربة یدركون 

واأداءاتهم  مهاراتهم  اأن  الإدراك  كامل 

املهـنیة تتوقف وت�ساب بال�سلل حیث تبداأ 

التدخالت الدبلوما�سیة يف العمل .

الفرن�سیة  املقاولت  اأن  نرى  وهـكذا 

الرتاب  فوق  ب�سهولة  ت�ستقر  اأن  ت�ستطیع 

كما  �سرط،  اأو  قید  اأدنى  بدون  املغربي 

باإمكانهـا اأن ت�سارك يف املناق�سات الوطنیة 

ل  حنی  يف  باملغاربة،  اأ�سوة  والدولیة 

ی�سمح بتاتا للمقاولت املغربیة اأن ت�سارك 

وكل  الفرن�سیة،  الوطنیة  املناق�سات  يف 

موافقة  اإىل  �سيء  كل  قبل  م�ساركة تخ�سع 

بدرا�سة  مكلفة  فرن�سیة  هیئة  من  مبدئیة 

حالة  املناق�سات  هذه  يف  امل�ساركة  فر�سة 

بعد اأخرى .

منو  ف�سل  احلالة،  هذه  يف  میكن  وهـل 

مقت�سیات  عن  القت�سادیة  الن�ساطات 

حریة تنقل الأ�سخا�س؟

وعن  ال�سراكة  مثالیة  عن  یتحدث  الكل 

على  یفر�س  نف�سه  الوقت  يف  توازنهـا، 

اأمام  طوابری  يف  النتظار  مواطنینا 

احل�سول  اأجل  من  الفرن�سیة  القن�سلیات 

على تاأ�سریة �ساحلة ملــــــــــــدة  6 اأ�سهـر 

تناف�سیة  لكل  مانعا  عن�سرا  یجعلهـا  مما 

مغربیة.

في المیدان االجتماعي الثقافي
الكل یعلم اأن املغرب یرفع من �ساأن املعرفة 

جعل  البع�س  اأن  حتى  الفرن�سیة،  واللغة 

باأن  جدیرة  عی�س  وطریقة  مذهبا  منهـا 

اإىل  النتماء  على  وكعربون  ممیزة  تكون 

نخبة ع�سریة وحمبة يف التجدید. فهـا هـي 

اللغة الفرن�سیة التي تتبواأ مكانة لغة العمل 

واملعامالت التجاریة، اأ�سبحت تغزو امل�سهـد 

الوطني اأكرث فاأكرث فرتاهـا تربز هنا وهناك 

عند النطق والتحاور يف �سكل عبارة مغردة 

كما لو كانت اللغة العربیة بالن�سبة لفر�سان 

حمبي اللغة الفرن�سیة، عاجزة عن التعبری 

للمعامالت  �سیغة  ابتداع  اأو  ما،  فكرة  عن 

التجاریة اأو امل�سفقیة. اأفال یحق لنا اأن نطرح 

ال�سوؤال بخ�سو�س النظام الأ�سا�سي للثقافة 

واآداب ال�سلوك واللغة العربیة بفرن�سا؟

واختالل  اقت�سادي  اختالل  اإذن  فهناك 

اأكرث  مییز  اأراه  ما  وهـو  وثقايف،  اجتماعي 

مهـما  الفرن�سیة  املغربیة  العالقات  فاأكرث 

رددته اخلطابات اململة وذات لغة اخل�سب 

للطرفنی.

ومع اأنني اأ�ستبعد فكرة الهجوم على الثقافة 

واللغة الفرن�سیتنی اأو التقلیل من �ساأنهـما اأو 

احلط من قیمة العالقات املغربیة الفرن�سیة، 

الروابط  هذه  تتاأكد  كي  الالئق  من  اأرى 

مبنیة  دعائم  على  ن�سیدهـا  اأن  وتتقوى، 

امل�سالح  احرتام  املتبادل،  الحرتام  على 

واحرتام  الأ�سخا�س  واحرتام  القت�سادیة 

الثقافات بعیدا كل البعد عن روحي ال�سیطرة 

وال�ستعباد.
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رجل الأعمال احلجوجي ثائر على النفوذ الفرن�سي يف املغرب

�سرورة االبتعاد عن روحي ال�سيطرة واال�ستعباد

االحتاد اال�سرتاكي يخ�سر 

دعوة ق�سائية يف الدار البي�ساء
الدار البیضاء. األسبوع

م�سالح  اأ�سرفت 

التنفیذ الق�سائي 

يف املغرب، على 

�سد  حكم  تنفیذ 

حــــزب الحتاد 

 ، كي ا �ســـــرت ل ا

�سبق  ق�سیة  يف 

للمحامي م�سدق 

الواحد،  عبــــــد 

با�سم  رفعها  اأن 

الأمـــــــنی العام لالحتاد عبد الواحد الرا�سي.

الدی�ساوي  الحتادیة  اجلماعات  اإحدى  رئی�س  وكان 

لفائدة  املعني  العقار  ملكیة  ادعى  قد  بلیوط  �سیدي  يف 

الحتاد قائال اإنه مقر الحتاد ال�سرتاكي.

ید  على  بیع  العقار  باأن  تاأكد  اأن  وبعد  الق�ساء  اأن  اإل 

القر�س ال�سیاحي، اأ�سدر حكمه النهائي باإرجاع الأمور 

اإىل ن�سابها.

عبد الواحد الراضي

الرباط: األسبوع
على  كریان  بن  حكومة  يف  والریا�سة  ال�سباب  وزیر  اأوزین  حممد  دخل 

ال�سعبیة حول �سبیبة  الكبری مع عدد من قیادات احلركة  ال�سراع  خط 

احلزب.

اإىل  تنتقل  بداأت  ال�سعبیة  احلركة  حزب  داخل  الكبریة  احلرب  فهذه 

�سفوف ال�سبیبة، واأخذت تع�سف بعدد من الروؤو�س ال�سبابیة القریبة 

من بع�س القیادات.  اأول الروؤو�س التي یجري ال�ستعداد لالإطاحة بها 

من رئا�سة ال�سبیبة هو الكاتب العام احلايل عزیز الدرمومي، ب�سبب قربه 

اأوزین.  القادر تاتو الذي دخل يف �سراع مع حممد  ودعمه من قبل عبد 

ویاأتي هذا الإعداد مبا�سرة بعدما اأطاح تیار اأوزین باملقربنی من مبدع، 

كذلك كما ح�سل مع ه�سام الهدوي، قبل اأ�سبوعنی مبراك�س.

يف  اأوزین  من  مقربنی  تن�سیب  لفائدة  تهیئ  كلها  ال�سراع  هذا  اأر�سیة 

قیادة ال�سبیبة وعلى راأ�سهم �سقیقته التي اأحلقت، موؤخرا، بدیوان اأحد 

وزراء احلركة ال�سعیة.

الرباط : االسبوع 
قال املواطن احل�سنی نیوة اإنه تعر�س لعدة حماولت للت�سفیة عن 

طریق الت�سمم، وجاء يف �سكایات رفعها اإىل رئی�س املنظمة املغربیة 

العرائ�س،  يف  البتدائیة  باملحكمة  امللك  ووكیل  الإن�سان،  حلقوق 

 )..( اأ�سخا�سا  اأن  بالرباط،  ال�ستئناف  ملحكمة  العام  والوكیل 

التي  املاأكولت وامل�سروبات  ال�سم يف كل  له  یالحقونه، وی�سعون 

ونادل  �سدیقه  �سد  �سكایة  �سجل  ذلك  لأجل  املقاهي،  يف  یتناولها 

يف اإحدى املقاهي وبع�س اأفراد عائلته الذین یتهمهم بالرتب�س به 

ملحاولة قتله.

ومل جتد كل ال�سكایات ال�سالفة الذكر من یحركها ح�سب �ساحبه، 

الذي یوؤكد اأنه دخل يف نزاع حول اأر�س میلكها باإقلیم بن�سلیمان، 

مع اأحد الأ�سخا�س النافذین )..(، وهذا الأخری قرر النتقام منه 

�سكایة  يف  مبنی  هو  كما  عائلته،  من  الأفراد  بع�س  ا�ستعمال  عرب 

رفعها اإىل الدیوان امللكي. 

الرباط: األسبوع

حلزب  ال�سیا�سي  املكتب  ظن  خاب 

عقد  يف  لالأحرار  الوطني  التجمع 

احلزب  رئی�س  مع  مف�سل  اجتماع 

مبا�سرة  مزوار،  الدیـــــن  �ســــالح 

ال�سبت  یوم  ال�سفر  من  عودته  بعد 

من  عدد  اإىل  قاده  والذي  املا�سي، 

الزیارة  اإطار  يف  الإفریقیة  الدول 

امللكیة الأخریة.

راأ�سه  وعلى  ال�سیا�سي،  فاملكتب 

انتظر  الذي  العلمي  الطالبي  ر�سیــد 

اجتماع  لعقد  الرئی�س  من  دعوة 

من  عودته  بعد  مبا�سرة  مف�ســل 

عدد  لدرا�سة  یخ�س�س  القاهرة، 

باحلزب؛  الراهنة  الق�سایا  مـــــــن 

الذي  ال�سم  يف  احل�سم  واأهمها 

النواب  راأ�س جمل�س  �سینتخب على 

الدورة  وجدولة  الأحرار  با�سم 

يف  ف�سل  الوطني  للمجل�س  املقبلة 

ذلك.

الطالبي  ر�سید  من  مقربة  م�سادر 

متذمر  الأخری  هذا  اأن  اأكدت  العلمي 

الجتماع  هذا  عقد  عدم  من  لی�س 

فح�سب، ولكن بخا�سة من عدم جهر 

مزوار �سراحة بدعم الطالبي العلمي 

على راأ�س جمل�س النواب.

بینما مقربون من مزوار یوؤكدون اأنه 

فوق،  من  الأخ�سر  ال�سوء  یتلق  مل 

راأ�س  على  الطالبي  دعم  بخ�سو�س 

الدخول  مع  خا�سة  النواب  جمل�س 

للحزب  ال�سابق  للرئی�س  الغام�س 

وللربملان م�سطفى املن�سوري، على 

اخلط الذي اأربك اجلمیع.

تعزية للكولونيل امللوكي

املتقاعد  الكولونیل  ابنة  اهلل  رحمة  اإىل  انتقلت 

حممد امللوكي، كنزة تغمدها اهلل برحمته.

وفاة  يف  تعازیها  �سادق  تقدم  و»الأ�سبوع« 

الفقیدة، اإىل والدها الكولونیل امللوكي واإىل جمیع 

اأقاربه واأفراد عائلته. 

اإنا هلل واإنا اإلیه راجعون.

انقالبات حركية.. �شقيقة 
اأوزين  يف الديوان

مواطن يدعي اأنه تعر�ض للت�شمم عدة 
مرات من طرف �شخ�ض نافذ 

مزوار ال ي�شاند الطالبي يف رئا�شة جمل�ض النواب

بقلم عبد الرحیم العلمي الحجوجي
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الأ�ساتذة ينتظرون الفرج 
من بن كريان

الرباط: األسبوع

�سنة  الإدارية خالل  �سويت و�سعيتهم  الذين  الأ�ساتذة  من  ي�ستعد عدد 

ومقاطعة  بالرباط  الوطنية  الرتبية  وزارة  اأمام  لالعت�سام   ،2013
القرارات  هذه  على  بناء  املالية  و�سعيتهم  ت�سوية  حتى  الدرا�سة 

الإدارية.

نهائيا  الإدارية  و�سعيتهم  ت�سوية  عن  الوزارة  اأعلنت  الذين  فهوؤلء 

يتو�سلوا  مل  املا�سية،  ال�سنة  كتابية  مرا�سالت  عرب  بذلك  واأخربتهم 

مب�ستحقاتهم املادية رغم ال�سروع يف تنفيذ مالية �سنة 2014  يف ال�سهر 

دفع  املالية، مما  امل�ستحقات  لهذه  اأي ظهور  مار�س« دون  »�سهر  الثالث 

بهوؤلء اإىل اخلوف من تبخر هذه الوعود.

الإعداد  مبنا�سبة  املا�سية  ال�سنة  خطاب  يف  اأعلن  قد  كريان  بن  وكان 

ال�سغل  منا�سب  وتعوي�س  الرتقيات  جتميد  عزمه  احلايل  املايل  للقانون 

ال�ساغرة اخلا�سة ب�سنة 2014 فقط، فهل هذا القرار ي�سمل هوؤلء رغم 

اأن ت�سوية الو�سعية كانت �سنة 2013؟.

املحتجزين  مبخيمات  الأيام  هذه  تروج 

اأن  مفادها  اأخبار  بتندوف  ال�سحراويني 

يف  رو�س  كري�ستوفر  الأممي  اخلا�س  املبعوث 

جمال  يدع  ومما  طرح،  قد  الأخرية  جولته 

كحل  الأطراف  على  التق�سيم  خيار  لل�سك، 

واقعي وبراغماتي مع تعديل الن�سخة الأ�سلية 

التي �سبق واأن طرحت.

 واجلديد هو، وكما يتحدثون عنه كما لو كان 

اإىل  جديد  من  الإدارة  ت�سليم  غدا،  �سيجرى 

بني  اخلريات  تق�سيم  مع  الإ�سبانية  اململكة 

والأمم  واملغرب،  والبولي�ساريو،  اإ�سبانيا، 

املتحدة على اأن يتم تنظيم ال�ستفتاء بعد �سبع 

�سنوات )...(.

الع�سكرية  اأ�سدرت كل من جمموعة املحاكمة 

�سحايا   1992 بي�سي�سيمي  وجمموعة   1995
بيانا  التع�سفي،  والعتقال  الق�سري  الختفاء 

الوطني  املجل�س  رئي�س  ح�سور  مبنا�سبة 

توؤكد  العيون  اإىل  اليزمي  الإن�سان  حلقوق 

ينهجها  التي  واملماطلة  التهمي�س  �سيا�سة  فيه 

النتهاكات  ملف  طي  بخ�سو�س  املغرب 

اجل�سيمة حلقوق الإن�سان، املرتكبة من طرف 

اأكتوبر   31 منذ  ال�سحراويني  حق  يف  الدولة 

 .1975

ح�سب املعطيات اجلديدة  فاإن فاجعة ا�سطدام 

الداخلة«  »ميدوي  rsw تدعى  �سيد  باخرة 

مع مركب ل�سيد ال�سردين ي�سمى »الطاوو�س« 

اإنقاذ  ومت  و3  م�سابني  موتى،   5 عن  اأ�سفرت 

14 بحارا اأحياء،  فيما ل يزال 7 اآخرين يف عداد 
والوقاية  الإنقاذ  وحدة  وقامت  املفقودين. 

جثتني  بانت�سال  الداخلة  مبدينة  املدينة 

»فاحت  حادثة  �سحايا  من  لبحارة  جديدتني 

تقليديا  بحارا  باأن  امل�سادر  واأكدت  مار�س«، 

ال�سلطات  باإخبار  وقام  اجلثة  اكت�سف  من  هو 

املعنية التي مل تدخر جهدا للقيام مبهامها.

بالإجماع  رئي�سا  اعوي�س  بن  احل�سني  انتخب 

لباهيا،  خلفا  القدم  لكرة  ال�سحراء  لع�سبة 

فراجي الذي ق�سى برئا�سة الع�سبة ما يقارب 

من  الوفري  العطاء  خاللها  بذل  �سنوات،  ع�سر 

املغربية،  بال�سحراء  القدم  كرة  ريا�سة  اأجل 

جامعة  مبكتب  جامعيا  ع�سوا  انتخابه  ومت 

اختار  �سحية  ل�سعوبات  واعتبارا  الفهري، 

فراجي اأن يعزز م�سار الع�سبة بنائبه احل�سني 

لكرة  ال�سمارة  وداد  نادي  رئي�س  اعوي�س  بن 

القدم.  

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

�إعالن للعموم

بحث عن �ملنافع و�لأ�ضر�ر

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س اإىل العموم اأنه قد 

حمل  باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية  بامل�سلحة  اأودع 

ال�سالم  عبد  زنقة   65 برقم  احللويات  وبيع  ل�سنع 

املزكلدي الريا�س مكنا�س من طرف ال�سيد)ة(: لزعر عبد 

الرزاق.

فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال بامل�سلحة القانونية 

ق�سد  احلبول(  )ملحقة  ملكنا�س  احل�سرية  باجلماعة 

الطالع على هذا امللف واإبداء مالحظاته، وذلك خالل 

اأجل مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

As 229/14

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس

قسم الممتلكات والشؤون القانونية
 المصلحة القانونية

�إعالن للعموم

بحث عن �ملنافع و�لأ�ضر�ر

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س اإىل العموم اأنه قد 

مقهى  باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية  بامل�سلحة  اأودع 

وماأكولت خفيفة برقم 10 جتزئة للة بدرة درب با�سعود 

الزيتون مكنا�س من طرف ال�سيد)ة(: اقوبعا عبد العايل.

فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال بامل�سلحة القانونية 

ق�سد  احلبول(  )ملحقة  ملكنا�س  احل�سرية  باجلماعة 

الطالع على هذا امللف واإبداء مالحظاته، وذلك خالل 

اأجل مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

As 230/14

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

�إعالن للعموم

بحث عن �ملنافع و�لأ�ضر�ر

اأنه  العموم  اإىل  ملكنا�س  البلدي  املجل�س  رئي�س  يعلن 

باإحداث دار  القانونية ملفا يتعلق  اأودع بامل�سلحة  قد 

ال�سيافة برقم 13 �سيدي عمر بوعوادة مكنا�س من طرف 

ال�سادة: جبارا �سعيد واإدري�س ال�سيباري وحممد روؤوف 

الإ�سماعيلي.

فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال بامل�سلحة القانونية 

ق�سد  احلبول(  )ملحقة  ملكنا�س  احل�سرية  باجلماعة 

الطالع على هذا امللف واإبداء مالحظاته، وذلك خالل 

اأجل مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

As 231/14

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

�إعالن للعموم

بحث عن �ملنافع و�لأ�ضر�ر

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س اإىل العموم اأنه قد 

باإحداث رو�س  يتعلق  ملفا  القانونية  بامل�سلحة  اأودع 

لالأطفال بال�سقة 2 عمارة ب 2 اإقامة ابن �سيناء مكنا�س 

من طرف ال�سيد)ة(: احلمداوي نادية.

فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال بامل�سلحة القانونية 

ق�سد  احلبول(  )ملحقة  ملكنا�س  احل�سرية  باجلماعة 

الطالع على هذا امللف واإبداء مالحظاته، وذلك خالل 

اأجل مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

As 232/14

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

�إعالن للعموم

بحث عن �ملنافع و�لأ�ضر�ر

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س اإىل العموم اأنه قد 

اأودع بامل�سلحة القانونية ملفا يتعلق باإحداث مقهى برقم 

71 تو�سعة 4 احلي الع�سكري الب�ساتني مكنا�س من طرف 
ال�سيد)ة(: امل�سطفى حقي.

فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال بامل�سلحة القانونية 

ق�سد  احلبول(  )ملحقة  ملكنا�س  احل�سرية  باجلماعة 

الطالع على هذا امللف واإبداء مالحظاته، وذلك خالل 

اأجل مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

As 233/14

إعالناتإعالناتإعالنات

الرباط: األسبوع

داخل  ال�ستثنائية  الدورة  اإلغاء  بعد  مبا�سرة 

الربملان، التي كان من املقرر اأن تناق�س الختاللت 

 ،2012 ل�سنة  اإدري�س جطو  تقرير  بها  التي جاء 

برز خالف ل يقل �سخونة بني كرمي غالب رئي�س 

جمل�س النواب نيابة عن حزب ال�ستقالل، وبني 

قيادات العدالة والتنمية بالربملان.

اخلالف الذي ن�سب، الأ�سبوع املا�سي، وي�ستمر 

حتى هذا الأ�سبوع جاء ب�سبب اخلالف حول من 

املجل�س  اأعدها  ودرا�سة  تقرير  مناق�سة  يرتاأ�س 

تدبري،  وطريقة  مالية  حول  للح�سابات  الأعلى 

املخ�س�س  الدعم  اأموال  من  امل�ستفيدين  وكذا 

ل�سندوق املقا�سة.

رئي�س  خريون  �سعيد  بقيادة  والتنمية  العدالة 

التي  اجلل�سة  تراأ�س  على  اأ�سر  املالية،  جلنة 

جلنة  داخل  التقرير  هذا  ملناق�سة  �ستخ�س�س 

كرمي  بينما  املخت�سة،  اللجنة  باعتبارها  املالية 

غالب وب�سغط من حزب ال�ستقالل الذي رف�س 

»ركوب« العدالة والتنمية على مو�سوع املقا�سة، 

اأراد هو �سخ�سيا اأن يرتاأ�س الجتماع املخ�س�س 

لهذا املو�سوع.

ومبا اأن غالب الذي ل ميكنه تراأ�س جلنة واحدة 

»املالية« مكان القيادي يف العدالة والتنمية، �سعيد 

خريون، طالب بعقد اجتماع م�سرتك بني جلنتي 

احلالة  هذه  ويف  والت�سريع،  والعدل،  املالية، 

امل�سرتك،  الجتماع  تراأ�س  لغالب  مينح  القانون 

ورف�سوا  �سارما  والتنمية  العدالة  رد  كان  بينما 

الأمور  اأن  امل�سرتك، ويبدو  مطلقا عقد الجتماع 

تتجه نحو التاأجيل مرة اأخرى.

حـــــرب بني غــــالب و»خــــريون« 

�سكوى اأعيان ال�سحراء 
�سد بنهيمة

الرباط: األسبوع

اأعيان وبرملانيو املدن واجلهات اجلنوبية باملغرب  يعي�س 

اأثمنة  التي عرفتها  الكبرية  الزيادات  ب�سبب  �سديدا  غ�سبا 

مدينتي  من  كل  اإىل  البي�ساء  الدار  مدينة  من  الرحالت 

العيون والداخلة.

الأعيان والربملانيون ورجال الأعمال باجلنوب ي�ستعدون 

للقاء عبد الإله بن كريان رئي�س احلكومة، ل�سكوى اإدري�س 

بنهيمة املدير العام للخطوط امللكية املغربية، ب�سبب هذه 

اأثمنة  عرفتها  التي  بال�ساروخية  و�سفوها  التي  الزيادات 

تذاكر الرحالت وبخا�سة درجة رجال الأعمال، حيث فاق 

رغم  والبي�ساء  اأكادير  بني  درهم  اآلف  الرحلة اأربعة  ثمن 

بديال  اأ�سبح  الذي  ال�سيار  الطريق  وتواجد  امل�سافة  ق�سر 

حقيقيا عن طائرات الرحالت الداخلية لـ»لرام«.

خيرونغالب
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الرباط: األسبوع 

اأثارت ال�سورة التي ن�سرتها الأ�سبوع 

بتاريخ  ال�سادر  عددها  يف  ال�سحفي 

حتت  مقال  مع  فرباير2014،   27
التي  اإفريقيا  ملوك  عنوان:»ر�سالة 

ال�ساد�س«،  حممد  امللك  اإىل  ت�سل  مل 

الذين  القراء  من  كبري  عدد  اهتمام 

ال�سورة،  هذه  حكاية  عن  �ساألوا 

واجلواب هنا بقلم »حممد �سو�سي 

جمعية  ممثل  وهو  العلوي«،  ها�سم 

اإفريقيا«  وزعماء  �سيوخ  »ملتقى 

باملغرب: 

يف �سنة 2006 اأ�س�س الراحل معمر 

ال�سعبية  الرابطة  جمعية  القذايف 

االجتماعية لقبائل ال�سحراء الكربى 

وفد  ح�سرها  مبايل«  »بتامبكتو 

مغربي، وبعدما متت هيكلة الرابطة 

بعد  املغرب،  يف  لها  من�سقا  وكنت 

جمال العظام الذي كان من املوؤ�س�سني 

من  جمموعة  جانب  اإىل  االأوائل 

جعفر  الدكتور  منهم  اأذكر  املغاربة، 

كع�سو  اختياري  مت  بنعجيبة)..( 

من  يتكون  الذي  احلكماء  مبجل�س 

والذين  ووازنة،  بارزة  �سخ�سيات 

الراحل  طرف  من  اختيارهم  مت 

القذايف باقرتاح من املكتب التنفيذي 

للرابطة لتكوين جلن امل�ساحلة التي 

�ستقوم فيما بعد بالتوجه اإىل كل من 

�سمن  كنت  و  والنيجر،  ومايل  ت�ساد 

اختياري  مت  حيث  امل�ساحلة  وفد 

وفد  با�سم  ر�سمي  ناطق  و  كمقرر 

امل�ساحلة املكون من 21 دولة، ومن 

ح�سن ال�سدف اأن اختيار رئي�س وفد 

هماتو«  »باجان  هو  كان  امل�ساحلة 

مايل،  ب�سمال  قبائل  عدة  �سلطان 

وكلهم من اأ�سول مغربية، وما زالوا 

للمغرب  كان  وهكذا  بها،  يعتزون 

�سرف امل�ساركة يف عملية امل�ساحلة، 

كما جتدر االإ�سارة اإىل اختيار الدكتور 

جعفر بنعجيبة �سمن وفد امل�ساحلة 

كذلك.

مبهمتها  امل�ساحلة  جلنة  قامت  وقد 

توجهت  حيث  يرام  ما  اأح�سن  على 

ومايل،  والنيجر  ت�ساد  من  لكل 

الدول  روؤ�ساء  طرف  من  فا�ستقبلنا 

واأع�ساء  بامل�ساحلة  املعنية 

امل�ساحلة  م�سروع  لطرح  حكومتهم 

واال�ستماع اإىل مقرتحاتهم ومواقفهم 

املبدئية لالت�سال بالف�سائل املتمردة 

بخطوط اإطالق النار، وامل�ساهمة يف 

حل النزاع.

اأما فيما يتعلق بالتقاط تلك ال�سورة 

مبنا�سبة  فكانت  القذايف  الراحل  مع 

بالذكرى  الليبي  ال�سعب  احتفال 

والذكرى  الفاحت  لثورة  االأربعني 

العا�سرة لتاأ�سي�س االحتاد االإفريقي 

فاحت  من  و9   7 بني  ما  بطرابل�س 

�ستنرب 2010، حيث مت ا�ستدعائي 

القذايف  معمر  الراحل  طرف  من 

حل�سور فعاليات املوؤمترالثاين مللتقى 

ملوك، و�سالطني، و�سيوخ، واأمراء، 

وعمداء اإفريقيا.

يف  يتقدمون  الوفود  روؤ�ساء  اأن  ومبا 

القائد  على  لل�سالم  املنا�سبات  هذه 

له،  رمزية  هدايا  وتقدمي  وتهنئته 

»املكرفون«  ياأخذوا  اأن  عليهم  وكان 

تتكون،  ومما  الهدية  نوع  ل�سرح 

الذكرى  يخلد  االحتفال  اأن  وحيث 

العا�سرة لتاأ�سي�س االحتاد االإفريقي 

البولي�ساريو  من  وفد  ح�سر  حيث 

لكونهم اأع�ساء يف االحتاد، فقررت من 

تلقاء نف�سي ودون ا�ست�سارة اأع�ساء 

ممثلي  على  اأرد  اأن  املغربي  الوفد 

البولي�ساريو بطريقتي اخلا�سة)..(.

على  لل�سالم  دوري  جاء  وملا  وهكذا 

القذايف رحمه اهلل، اأخذت »املكرفون« 

تتكون  مما  اأ�سرح  اأن  وعو�س 

»االأخ  قائال:  القائد  خاطبت  الهدية 

اإفريقيا  ملوك  وملك  الثورة  قائد 

اإن  االإفريقي،  االحتاد  ورئي�س 

حكمتكم   اإىل  يتطلع  املغربي  ال�سعب 

عن  للدفاع  وتفهمكم  و�سجاعتكم 

الطبيعي  مكانه  اإىل  املغرب  عودة 

باالحتاد االإفريقي)..( املغرب الذي 

للنواة  االأوائل  املوؤ�س�سني  من  كان 

املغرب  االإفريقية،  للوحدة  االأوىل 

والتاريخ  احل�سارة  من  له  الذي 

قرنا   12 من  اأزيد  العريق  املجيد 

اأكرث  عمر  ملكي  نظام  و  الزمن،  من 

من 400 �سنة، املغرب الذي �ساهم 

اإفريقيا  �سعوب  حترير  يف  بفعالية 

حريتها،  و  ا�ستقاللها  عن  الدفاع  و 

تاريخية  عالقات  تربطه  والذي 

ب�سعوب اإفريقيا)..( ال يعقل يا ملك 

كيان  مكانه  اأن يجل�س  اإفريقيا  ملوك 

مرتزقة  من  ع�سابة  حتكمه  وهمي 

البولي�ساريو، ال وطن لهم وال �سيادة 

مغاربة  حتتجز  ع�سابة  تاريخ  وال 

وال�سالح،  بالقوة  تندوف  مبخيمات 

لذلك فاأملنا كبري يف فكركم الوحدوي 

الذي يرف�س االنف�سال و يدافع عن 

وحدة ال�سعوب يف اأن تعملوا ليوقف 

ميكن  ما  وت�سحيح  املهزلة  هذه 

مكانه  اإىل  املغرب  لعودة  ت�سحيحه 

وقد  االإفريقي:  باالحتاد  الطبيعي 

مون  كي  بان  هذا  على  �ساهدا  كان 

الذي ح�سر لهذه املنا�سبة وال�سحافة 

�سمنهم  ومن  والعربية،  الدولية 

لالأنباء  العربي  املغرب  وكالة  ممثل 

ال�سحفي الطيبي بن عمر، واالأمرية 

بلقي�س الطوارقية التي توجت كلمتي 

حول املغرب بزغرودة اأردفتها بكلمة 

»عا�س امللك، عا�س املغرب« ومل اأكن 

�سمن  كانت  الأنها  قبل  من  اأعرفها 

الوفد املايل.

وملا نزلت من املن�سة تقدمت نحوي 

مقررة  الغري  كلمتي  على  لتهنئتي 

بروتوكوليا،  بها  م�سموح  والغري 

علي  حممد  باأبيها  عرفتني  حيث 

االأن�ساري اأمري الطوارق بتمبوكتوو 

�سمال مايل والذين مازالوا يحتفظون 

واأنها  املغرب)..(  مللوك  ببيعتهم 

التي  متارة  مبدينة  وعائلتها  ت�سكن 

اأ�سكن بها �سخ�سيا.

وقد كنت اأنتظر رد فعل القذايف لكنه 

اإن�ساء  �ساأفعل  يبت�سم:  هو  و  يل  قال 

رد  اأنتظر  كنت  كما  اهلل.  اإن�ساء  اهلل 

فعل البولي�ساريو لكن املفاجاأة كانت 

نف�سه  الوفد  اأع�ساء  تقدم  عندما 

املوؤمتر  قاعة  من  خارجني  ونحن 

ي�سلمون علي مت�سائلني هل عرفتنا؟ 

فقلت لهم عرفتكم قبل افتتاح املوؤمتر، 

وطلبت من ال�سيدة امل�سوؤولة عليهم 

اأنني على ا�ستعداد لالت�سال مبوالي 

املغرب  �سفري  املدغري  العلوي 

مغربية  �سفر  جوازات  الإعداد  بليبيا 

غفور  فالوطن  وطنكم،  اإىل  لعودتكم 

رحيم و يف نف�س الطائرة التي �سنعود 

اإ�ساء اهلل، لكنني اأح�س�ست بنوع  بها 

الوفد  رئي�سة  اأ�ساب  االرتباك  من 

وبع�س االأع�ساء معها، وافرتقنا.

اإذن، هذه ق�سة �سورتي مع الراحل 

ت�ساوؤالت  عن  اأما  القذايف،  معمر 

يبايعوا  اأن  ملغاربة  كيف  البع�س 

ملكهم  بيعة  عنقهم  ويف  القذايف 

ن�سره  ال�ساد�س،  حممد  ال�سرعي 

بيعة  اإن  للمت�سائلني  فاأقول  اهلل، 

القذايف متت من طرف ملوك اإفريقيا 

توجوا  من  فهم  فقط  التقليديني 

القذايف ملكا عليهم، اأما نحن فح�سرنا 

تتويجه ك�سيوخ ونقباء االأ�سراف من 

اأع�ساء  بو�سفنا  ومثقفني  البيت  اآل 

الرابطة ال�سعبية االجتماعية لقبائل 

ال�سحراء الكربى، التي اندجمت فيما 

وال�سالطني  امللوك  »ملتقى  يف  بعد 

التقليديني  والزعماء  وال�سيوخ 

لهم  كمن�سق  اأعمل  الذين  االأفارقة«، 

باملغرب.

كيف ميكن جلمعية عد�لة �أن 

تكون »عادلة«؟ 

حمامون »يورطون« �سفارة 

هولندا يف م�ضروع ي�ضرب 

ا�ستقاللية القا�سي املغربي 
الرباط: األسبوع 

العزيز  عبد  املحامي  ملوؤ�س�سها  عدالة«  »جمعية  اأطلقت 

النوي�سي، وهو اأحد اأع�ساء الهيئة العليا للحوار الوطني 

حول اإ�سالح منظومة العدالة، اأغرب مبادرة من نوعها يف 

العامل خالل االأيام االأخرية، وباتفاق مع »�سفارة هولندا يف 

الرباط، �ستقوم اجلمعية امل�سار اإليها »مراقبة اأداء املحاكم 

ون�سر االأحكام الق�سائية«.

واإذا كانت الدولة بكل و�سائلها املادية والقانونية قد عجزت 

حتى االآن عن و�سع قطار الق�ساء يف �سكته ال�سحيحة، فاإن 

اأ�سدقاء النوي�سي، ابتكروا طريقة غري م�سبوقة ملراقبة 

الق�ساة، حيث �سيعملون على »ن�سر كل حكم ق�سائي ينطوي 

على �سبهة الر�سوة اأو التدخل من طرف بع�س اجلهات«.

قد يبدو الهدف نبيال، لكن ما الذي ي�سمن اأن »جمعية عدالة« 

املكونة من بع�س املحامني، الذين ينتظرون االأتعاب مثل 

غريهم، �ستكون »عادلة« يف تقييم اأحكام الق�ساة، وما الذي 

اإىل و�سيلة لرتهيب الق�ساة،  ي�سمن عدم حتول املبادرة 

اجلانب  »فمن  املتقا�سني،  اإن�ساف  بدل  عليهم  وال�سغط 

احلقوقي مل نقف على جتربة مماثلة يف العامل كله، واأكاد 

العامل  اآخر من  اأي مكان  اأن املبادرة لو طرحت يف  اأجزم 

لُرف�ست ، الأنها اإن كانت يف ظاهرها تطمح اإىل اأن توؤ�س�س 

لرقابة اأخالقية على عمل الق�ساء ، فاإنها حتمل �سبهة امل�س 

با�ستقالليته الأن حماكمة احلكم الق�سائي ال يقبل اأن تتم 

خارج قنواتها القانونية الكال�سيكية ؛ الطعون الق�سائية 

وامل�ساءلة التاأديبية احتماال ، وهب اأننا قبلنا بالعملية ، فهل 

نق�سرها على االأحكام النهائية فقط اأم نفتحها يف مواجهة 

املجال  يفتح  بالذات  االأخري  الأن اخليار   ، االأحكام  جميع 

للثاأثريعلى موقف الق�ساء من النزاع يف مراحله الالحقة 

وهو اأمر ال ميكن القبول به يف نظام يعاين اأ�سال تاأثري الراأي 

العام وال�سحافة يف اجتاهات الق�ساء ، اأفمن املقبول اأن 

رئي�س  تعليق  )مقتطف من  نزيد مر�سد جمعية عدالة«. 

املكتب اجلهوي لنادي الق�ساة باأكادير(.

�سكوك الق�ساة يف خلفيات هذه املبادرة ال تقف عند هذا 

احلد، بل اإن بع�سهم يت�ساءل عن �سبب اإقحام هولندا التي 

كانت دائما بعيدة عن الت�سريع املغربي يف مو�سوع قانوين 

ذو ح�سا�سية خا�سة )..(، كما اأن ال�سوؤال مطروح على وزير 

العدل م�سطفى الرميد الذي ا�ستقبل �سفري هولندا، يوم 12 

فرباير 2014 مبقر وزارته يف الرباط.

قد يكون للمبادرة واجهة نبيلة، وهي ف�سح الف�ساد، لكن 

اأن  ميكن  وكيف  الواقع،  اأر�س  على  تطبيقها  ميكن  كيف 

نطلق العنان للمحامي من اأجل مراقبة القا�سي، واإعطائه 

النقط املتعلقة بالنزاهة)..( ثم كم �ستغطي جلنة »عدالة 

املحامني« من االأحكام التي ت�سدر منها »مليوين حكم يف 

ال�سنة« على االأقل.

على  تعليقه  يف  اأكادير  بجهة  الق�ساة  نادي  رئي�س  يقول 

هل  املبادرة  اأ�سحاب  ن�سائل   « الذكر:  ال�سالفة  املبادرة 

�سيعتمدون يف معاجلتهم على املقاربة االنتقائية اأم اأنهم 

اإىل خدمات مبادرتهم، قطعا  �سيختارون دمقرطة الولوج 

�سينت�سرون اإىل اخليار الثاين لطبيعة املبادرة واأهدافها، 

فقط   %  10 ن�سبة  بابها  طرق  فاإذا  امل�ساءلة  تدق  هنا 

من  للجمعية  فاأنى  الق�ساء،  اأمام  النزاعات  خا�سري  من 

املتعاونني والو�سائل املادية واللوجي�ستيكية ملعاجلة مائة 

األف �سكوى كل �سنة وكتابة مائة األف تعليق واف من جميع 

اجلوانب، وهنا اأربط بوادر ف�سل املبادرة مبا �سبقها، فطيلة 

باإحداث  الق�سائي  اجلهاز  داخل  املتناورون  نادى  عقود 

املفت�سية  اإ�سراف  حتت  العدل  وزارة  داخل  تقييم  خلية 

العامة وكتابة املجل�س االأعلى للق�ساء تتوىل تقييم اأحكام 

الق�ساة بغثها و�سمينها - كما يجري بذلك العمل يف كثري من 

الدول العربية - واإعطاء نقطة خا�سة ت�ساف اإىل و�سائل 

التقييم االأخرى املعتمدة يف تنقيط الق�ساة، اإال اأن الوزارة 

اأن تخطو هذه اخلطوة الفتقارها  االأ�سف  مل ت�ستطع مع 

اإىل الو�سائل اللوجي�ستيكية والب�سرية الكفيلة باإجناح هذه 

املبادرة، وما يجري به العمل اإىل االآن هو الركون اإىل نظرية 

الرئي�س املبا�سر واإعماال لقاعدة: )ما ال يدرك كله ال يرتك 

جله(،  ُيطلب من القا�سي اأن يرفق ن�سرة تنقيطه بثالث 

ن�سخ من اأجود اأحكامه ، ويجب اأن تكون لنا النزاهة الفكرية 

كق�ساة لنعرتف اأن كثري من ق�ساتنا يعطون اأحكاما رائدة 

تدر�س يف اجلامعات وبجانبها يفرخ بع�س ق�ساتنا اأحكاما 

�سريالية وقائعها يف واد وتعليالتها يف واد اآخر، وما يحز 

يف نف�س كثري من الق�ساة هو انعدام معايري تقييم تقول 

للمجتهد اأ�سبت وتقول للمخطئ اأ�ساأت.

حكاية �صورة �لقذ�يف 

بان كي مون كان �ساهدا على احتجاجات »ملوك 
اإفريقيا« على »البولي�ساريو« ب�سيافة القذايف
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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

عجـــز احلكومـــة 
بخ�صو�ص  القول  ميكن 

للم�صهد  الأولية  القراءة 

اإن  املغرب  يف  ال�صيا�صي 

الآن  نعي�صها  التي  املرحلة 

على  مرة  لأول  اأعيننا  تفتح 

بني  املوجود  الكبري  اقرتان 

اليوم،  والقت�صادي  ال�صيا�صي 

لكونها  املغربية  واحلكومة 

�صادفت ظرفية اقت�صادية وطنية 

عن  عجزت  جدا،  �صعبة  ودولية 

الوفاء بالكثري من التزاماتها.

يف  اأي�صا  لحظناه  بل  املغرب،  على  فقط  يقت�صر  ل  وهذا 

الكثري من الدول حتى الكربى. 

حسن قرنفل )أستاذ جامعي( 

حوار مع اإيران 
عــــودة  ال�صروري  من 

املغــــــربية  العالقــــــات 

العالقة  فهذه  الإيرانية، 

لها ثقل تاريخي وعقائدي 

ي�صـــتدعي  مما  متمـــــيز 

الطرفني  بني  حلول  اإيجاد 

املـــ�صاكل  اأن  خ�صو�صــــا 

معقدة  لي�صت  البلدين  بني 

يت�صوره  الذي  بال�صكل 

ناق�صنا  �صراحة  البع�ص)..( 

بدول  بعالقتهم  متعلقة  واأخرى  املوا�صيع  هذه  معهم 

اخلليج والت�صيع، وكانت مواقفهم اإيجابية جدا.

عبد اللطيف وهبي )األصالة والمعاصرة( 

االنك�سار املوؤقت 
يكون  دائما  النك�صار 

ي�صبح  ما  وغلبا  موؤقتا، 

اأخرى  لوثبة  خمرية 

يعرب  اآخر  جليل  اأو 

اإن  باختالف.  ذاته  عن 

اأخفقت  الوطنية  احلركة 

يف  جنحت  لأنها  متــــاما، 

املغرب،  ا�صتقالل  حتقق 

العربية  اللغة  حتمي  اأن  ويف 

املغربي.  املجتمع  ومقومات 

من  اإ�صكالت  طرح  الذي  هو  ال�صتقالل  بعد  ما  ولكن 

املجتمع،  وتدبري  الجتماعي،  كال�صراع  جديد،  نوع 

جزء  هو  وال�صباب  اإلخ..  الدميقراطية،  والإ�صكالية 

من هذه اجلدلية، لأن تراكم امل�صكالت اأدى اإىل نوع من 

ان�صداد الأبواب اأمام ال�صباب 
محمد برادة )كاتب( 

التحاكم مع الذات
نت�صــــــــــــــــــــــــب  ا

املو�صـــــــــيقيني  اإىل 

والتزام  امللتزمـــني، 

كنهه:  يف  عاملـــــي 

النا�ص  عــــــن  الدفاع 

اأنا،  م�صتقبلهم.  �صـد 

يل  النـــا�ص،  ك�صـــــــائر 

اأحيانا،  خا�صـــة  حياة 

ان�صغالتي  عن  اأعــــــرب 

ما  وكثريا  ال�صخ�صيـة، 

الال  اأكتب  اأ�صطوانة،  يف  واأد�صها  اأحالمي  اأكتب 

ل  عامل  ومع  الآخرين  ومع  نف�صي  مع  ت�صالح 

رحمة)..(  بال  بحذائه  املرء  ي�صحق  يطاق، 

اإىل  �صادقا  جتعلني  والغناء،  والق�صيدة  املو�صيقى 

مارسيل خليفة )فنان(اأق�صى احلدود.

قناة  �صاحب  الها�صمي،  حممد  يزال  ما 

عن  م�صربا  للجدل،  املثرية  »احلقيقة« 

الطعام يف �صجن الزاكي ب�صال، فيما اأفاد بالغ 

لـ»منتدى الكرامة«، املقرب من حزب العدالة 

والتنمية، باأن حالته ال�صحية تدهورت كثريا 

ب�صبب قراره خو�ص اإ�صراب احتجاجي.

وكان حممد بن عيد را�صد الها�صمي، مدير قناة 

»احلقيقة« واملدير العام ملا يعرف بـ»مراكز 

اأعلن  قد  الطبيعية«،  لالأع�صاب  الها�صمي 

خو�صه اإ�صرابا عن الطعام ب�صجن الزاكي يف 

�صال، احتجاجا على اعتقاله من قبل ال�صلطات 

يف  �صادر  ق�صائي  حكم  على  بناء  املغربية 

غيابيا  اتهمه  عمان،  �صلطنة  الأم  ببلده  حقه 

الأع�صاب  من  والرتبح  والحتيال  بالن�صب 

الطبية والتزوير.

وكان اأمن مطار حممد اخلام�ص الدويل هو من 

اعتقل الها�صمي، بينما تبنى »منتدى الكرامة 

حلقوق الإن�صان« الدفاع عنه، وقد اأخرب عرب 

متدهورة  اأ�صبحت  ال�صحية  حالته  اأن  بالغ 

عن  اإ�صرابه  ب�صبب  منه  نال  التعب  وباأن 

الطعام وال�صراب على حد �صواء.

 وقال حممد حقيقي، املدير التنفيذي للمنتدى، 

تعميم  اإىل  عمد  الأخري  هذا  اإن  لـ»منارة« 

م�صتخدمي  قبل  من  عليه  اأحيل  بعدما  البالغ 

اإىل  م�صريا  املغرب،  يف  هنا  الها�صمي  مراكز 

دخول املنتدى على اخلط يف ق�صية مدير قناة 

�صلطنة  بلده  اإىل  لت�صليمه  درءا  »احلقيقة« 

والت�صفية  التعذيب  يتهدده  حيث  عمان، 

اجل�صدية هناك.

 ودعا حقيقي، ال�صلطات املغربية اإىل اأن حتذو 

حذو ال�صلطات الأملانية واجلزائرية التي �صبق 

واعتقلت الها�صمي غري اأنه جرى الإفراج عنه 

الغيابي  الق�صائي  للحكم  وعدم متابعته تبعا 

ال�صادر يف حقه ب�صلطنة عمان.

حمكمة  فاإن  »منارة«  علم  بلغ  ما  ووفق 

رف�صت  كانت  باأملانيا  العليا  فرانكفورت 

تاريخ  يف  عمان  �صلطنة  اإىل  الها�صمي  ت�صليم 

يحمل  الت�صليم  »طلب  لأن   ،2011 يوليوز   27
�صبغة �صيا�صية«، كما اأنه ويف تاريخ 9 يناير 

اأي�صا  العليا  اجلزائر  حمكمة  رف�صت   2012
ت�صليمه ل�صلطات بلده لأن »طلب الت�صليم غري 

موؤ�ص�ص«.

ويرى »منتدى الكرامة« اأن ت�صليم الها�صمي، 

اإىل �صلطات �صلطنة عمان �صيعر�صه للتعذيب 

و�صبغة  مبيتة  نية  يحمل  طلبه  لأن  والقتل 

�صبق  اإليه  املوجهة  »التهمة  ولأن  �صيا�صية، 

م�صقط  حمكمة  من  نهائي  بحكم  فيها  الف�صل 

العليا ب�صلطنة عمان بالرباءة بتاريخ 18 يونيو 

2011، ولأن وثائق �صلطنة عمان ل يوجد فيها 
وعدم  قانونية،  وقائع  اأو  اإثباتات  اأو  اإدانة  اأي 

وجود اأي م�صتكي اأو دليل«.

ونفى املدير التنفيذي لـ»منتدى الكرامة حلقوق 

الإن�صان« الذي يراأ�صه عبد العلي حامي الدين، 

�صد  مغاربة  مواطنني  لدن  من  �صكايات  ورود 

حممد بن را�صد الها�صمي، وعلل الأمر لـ»منارة« 

بالأع�صاب  للتداوي  مراكز  ثمانية  نحو  باأن 

يف  مفتوحة  تزال  ما  للمعتقل  اململوكة  الطبية 

وجه روادها باملغرب.

هل ي�شري املغرب على خطى اأملانيا واجلزائر يف ق�شية الها�شمي؟ 

الذراع احلقوقي حلزب العدالة والتنمية يتبنى الرباءة
 يف ق�سية »�ساحب قناة احلقيقة« 

ممثل اأمريكي يف »�سورة 

جم�سمة للملك« 
هوليوود  جنم  بداأ 

هانك�ص  توم  ال�صهري 

فيلمــــــــه  ت�صويــــر 

»�صورة  اجلديـــــــــد 

للمـــــــــلك«  جم�صمة 

الأملاين  اإخــراج  من 

يف  تيكــــــــــفر  توم 

وقــــــــــالت  املغرب. 

متحـدثة با�صم �صركة 

ال�صيــــنمائي  الإنتاج 

»اإكــــــ�ص  الأملانيـــــة 

يوم  برلني،  يف  فيلم« 

مــــــــار�ص   7 الإثنني 

طــــــاقم  اإن  املا�صي، 

الفيلم �صيظل يف املغرب 

حتى منت�صف اأبريل املقبل، مو�صحًة اأنه �صيتم ا�صتئناف 

الت�صوير يف برلني وبراندنبورج، عقب فرتة توقف ق�صرية. 

عاماً،   57 العمر  من  البالغ  هانك�ص،  يبداأ  اأن  املنتظر  ومن 

الت�صوير يف اأ�صتوديو »بابل�صربج« الأملاين مطلع ماي املقبل. 

ويلعب هانك�ص دور البطولة يف الكوميديا ال�صوداء املاأخوذة 

اإجريز،  دايف  الأمريكي  للكاتب  العنوان  بنف�ص  رواية  عن 

و�صبق لتوم هانك�ص اأن فاز بجائزة الأو�صكار مرتني. 

وي�صهد جنوب املغرب ت�صوير العديد من الأفالم العاملية 

اإىل  اإ�صافة  الطبيعية،  والإنارة  املعروفة  واحاته  بف�صل 

رخ�ص اليد العاملة.

 توم هانكس 

ال�صحافيني  فيدرالية  اأعلنت 

البريوفيني اأن �صفري املغرب »�صخ�ص 

حتركاته  ب�صبب  فيه«،  مرغوب  غري 

موايل  �صحفي  ن�صاط  من  للحد 

للبولي�صاريو.

اطلعنا  »لقد  قائلة  اجلمعية  واأكدت 

علـــى الأفعال ال�صادرة عــــــن �صفرية 

الذي  اأمامة عواد حلــر�ص،  املغـــــرب 

قام بات�صالت مع ال�صلطات البريوفية 

عن  وممثلني  الكني�صة  عن  وم�صوؤولني 

العتماد  �صحب  اأجل  من  ال�صفارات، 

�صانت�صيز  ريكاردو  ال�صحفي  من 

اأ�صمته  من  مع  ت�صامنه  ب�صبب  �صريا 

»ال�صعب ال�صحراوي«.

تعترب  الت�صرف،  هذا  اإثر  وعلى 

الفيدرالية �صفرية املغرب بليما �صخ�صا 

الكف  اإىل  داعية  فيه،  مرغوب  غري 

الذين  ال�صحفيني  على  التهجم  عن  

الد�صتورية،  ال�صمانات  بكل  يتمتعون 

ح�صب ما ذكرته جريدة ال�صروق.

صورة حضارية تؤرخ إلنجاز عظيم للجيل الجديد في االتحاد االشتراكي، 
نعم السلف »بوبكري«، ونعم الخلف »أصحاب التقالز«.. هؤالء نموذج 

للمعارضة الحزبية الرصينة، لذلك فهم يستحقون »التحية النضالية«، 
في انتظار أن تنتقل هذه المنجزات إلى أحزاب أخرى..

»تحية نضالية« 

فيدرالية ال�سحافيني البريوفيني �سد �سفرية املغرب 



م�صدر  من   ،»20 »زنقة  موقع  علم 

لتحرير  الوطنية  باحلركة  موثوق 

تلغي  كادت  »مايل  اأن  مبايل،  اأزواد 

اإليا�س  ب�سبب  لباماكو،  امللك  زيارة 

العماري«.

عدم  ف�سل  الذي  امل�سدر  واعترب 

الك�سف عن ا�سمه ملوقع »زنقة 20«، اأن 

ا�ستقدام  وراء  كان  العماري  »اإليا�س 

لتحرير  الوطنية  احلركة  رئي�س 

امللك«،  قبل  من  وا�ستقباله  اأزواد 

احلركة  بقادة  التقى  »اإليا�س  م�سيفاَ، 

ورتب  بروك�سل  البلجيكية  بالعا�سمة 

اإىل  ي�سافر  اأن  قبل  لقاءهم مبايل،  هناك 

�سمال مايل للقائهم و االإعداد ال�ستقدام 

للق�سر  ال�سريف«  اأك  »بالل  رئي�سهم 

امللكي مبراك�س.

وحال ا�ستقبال »اأك ال�سريف« من قبل 

حكومة  ثائرة  ثارت  مبراك�س،  امللك 

قبل  من  باالأمر  اإعالمها  لعدم  باماكو، 

حركة  با�ستقبال  الرباط،  �سلطات 

احلكم،  حول  باماكو  �سلطات  ت�سارع 

مبايل،  الدولة  قيادات  اأغ�سب  مما 

ح�سب م�سدرنا.

»اإليا�س  اأن  اأكد  املوثوق،  م�سدرنا 

يف  امللكي  الق�سر  ُيوقع  كاد  العماري« 

مواجهة دبلوما�سية مع باماكو، ب�سبب 

رئي�س  ا�ستقدام  مراحل  « يف  »الت�سرع 

احلركة االأزوادية، دون علم ال�سلطات 

املالية الر�سمية، كما تقت�سي االأعراف 

ال�سيا�سية«، ي�سيف م�سدرنا.

�سلطات باماكو، �سارعت اإىل اجتماعات 

ا�ستقبال  اأمر  لبحث  بقياداتها،  مغلقة 

احلركة  لرئيــــــ�س  املغرب  مـــــلك 

دفع  الذي  االأمر  وهو  »االنف�سالية«، 

البلد  لهذا  امللك  زيارة  تاأجيل  اإىل 

ليومني عن التاريخ املحدد، وهي املدة 

باماكو  �سلطات  فيها  تو�سلت  التي 

قبل  الرباط  من  �سريعة  بتو�سيحات 

حلول امللك �سيفا عليها.

»اأزواد«  حركة  اأن  ي�سيف  م�سدرنا، 

�ساعات  هياكلها،  يف  ان�سقاقا  عرفت 

فقط بعد اإعالن ا�ستقبال امللك برئي�سها 

حممد  »اإبراهيم  اأ�س�س  حيث  بالرباط، 

اخلارجية  العالقات  م�سوؤول  �سالح«، 

اإذ  للجزائر،  جلوئه  فور  باحلركة، 

احلركة  عن  ان�سقاقه  هناك  من  اأعلن 

وتاأ�سي�س حركة بديلة.

القائد  اأن  اأ�ساف  نف�سه،  م�سدرنا 

قتل  يف  تورط  قد  كان  املُن�سق 

مايل،  ب�سمال  الفرن�سيني،  ال�سحفيني 

قادة  قبل  من  »ت�سويفه«  مت  بعدما 

من  بن�سيبه  تو�سله  عدم  و  احلركة، 

الفرن�سية  ال�سركة  دفعتها  التي  الفدية 

للطاقة النووية »اريفا«، والتي قدرها 

دوالر،  مليون  بع�سرين  م�سدرنا 

قتل  اإىل  به  اأدى  عنيفا،  فعله  رد  وكان 

امللف  وهو  الفرن�سيني،  ال�سحفيني 

ب�سرعة  اإقفاله  فرن�سا  تعمدت  الذي 

التي  اجليدة  للعالقة  نظرا  قيا�سية، 

ي�سيف  اأزواد،  حترير  بحركة  تربطها 

م�سدرنا.

لرئي�س  ال�ساد�س  حممد  امللك  ا�ستقبال 

كان  اأزواد،  لتحرير  الوطنية  احلركة 

»اإليا�س  مراحله  على  وقف  بتن�سيق 

بدور  يقوم  اليــــــــزال،  و  العماري«، 

الربــــاط،  و  االأزواديني  بني  التن�سيق 

حول  متكامل«  »ملف  اإعداد  حول 

حتت  مايل  ب�سمال  الذاتي«  »احلكم 

ال�سيادة املالية.

رحبت  م�سدرنا،  ح�سب  الرباط، 

بـ»ذكاء« ا�ستقدام »العماري« لـ»بالل 

زعيما  �سيكون  الذي  ال�سريف«،  اأك 

الــــــذي  و  مايل،  ب�سمال  الذاتي  للحكم 

للحكم  املغرب  ملقرتح  داعما  �سيكون 

م�سكلة  فـ»اإنهاء  بال�سحراء«،  الذاتي 

االزواد ب�سمال مايل بقبول طريف النزاع 

بتمتيع  االزواد«،  و  مايل  »�سلطات 

ال�سمال بحكم ذاتي، يعني اإنهاء �سراع 

ال�سحراء  من  قريبة  ح�سا�سة  مبنطقة 

املغربية، التي ال تقل تعقيدا«، ي�سيف 

باإنهاء  دويل  ترحيب  وعرب  م�سدرنا، 

ال�سراع و�سغط على »البولي�ساريو«، 

لقبول املقرتح املغربي.

الوقت  نف�س  الرباط »غا�سبة« يف  لكن 

املح�سوب  الغري  والقفز  »الت�سرع  من 

الذي  العماري«،  لـ»اإليا�س  العواقب« 

ُي�سقط امللك يف م�سكل �سيا�سي مع  كاد 

ا�ستقدام  يف  ت�سرع  حني  مايل،  �سلطات 

الأعالم  الرتتيب  دون  ال�سريف«،  »اأك 

ال�سلطات املالية باالأمر.

بن�سر  انفرد  قد   ،20 زنقة  موقع  وكان 

خلف  العماري«  »اإليا�س  وقوف  خرب 

ملراك�س،  »اأزواد«  قياديي  ا�ستقدام 

امللك،  قبل  من  زعيمهم  وا�ستقبال 

بقياديني  �سديقة  عالقة  تربطه  حيث 

با�ستقدامهم  قام  وفنانني  احلركة  يف 

ملهرجانه الثقايف »ثويزا«، بطنجة.

تذكرينا  فر�سة  يفوت  مل  م�سدرنا، 

خمابراتها  عرب  ترتبط  باأن اجلزائر 

ولي�س  املايل،  اجليـــ�س  قــيادة  بكبار 

»االخرتاق  اخـــــرتاق  ال�ســــهل،  من 

اجلزائري« للجي�س املايل.

»اجليدة«،  ال�سيا�سية  العالقات  فرغم 

بالرئي�س  ال�ساد�س  حممد  ربطها  التي 

املايل، اإال اأن اجلي�س مبقدوره االنقالب 

على الرئي�س احلايل يف اأية حلظة، كما 

فعل مع الرئي�س ال�سابق، وهو اأمر كان 

ي�سيف  جيدا«،  درا�سته  املغرب  على 

م�سدرنا.
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ما معنى �أن تكون مغربيا  
رجاء فلكاطة 

هنا �سوتك- رجاء فلكاطة- غالبا ما يوجه يل النقد باأنني 

هولندية اأكرث من الالزم. اإذا ولدت وترعرعت يف اأوروبا- 

ويف حالتي اأنا هولندية- عليك اأن جتد التوازن بني هوياتك 

املتعددة، وهذا حتد يف حد ذاته. مل اأكن اأنا من طلب من 

اأهلي االنتقال من املغرب اإىل هولندا يف ال�سبعينيات، لكنني 

يف  جهدهما  ق�سارى  بذال  والدي  اأن  اال�ستنتاج  مبقدوري 

ول�سمان  يكون  ما  اأف�سل  االأجواء  تكون  كي  اأجنبي،  بلد 

م�ستقبل اأوالدهما.

اأبناء  من  الثالث  واجليل  الثاين  اجليل  من  ال�سباب  نحن 

يف  املغاربة  عك�س  وعلى  اأوروبا،  لدينا-  يف  املهاجرين 

الهولندي  القانون  اأمام  خمتلفة.  ثقافية  هويات  املغرب- 

�سفرنا  جواز  ي�سري  الذي  الوقت  يف  هولنديون،  نحن 

فخورة  اأنا  �سخ�سيا،  مغاربة.  اأي�سا  اأننا  اإىل  االأخ�سر 

بهذين العاملني اللذين اأحملهما بداخلي، واأحاول يوميا اأن 

اأختار ال�سكل املنا�سب ملن اأكون. هذا التحدي لي�س �سهال 

دائما، اإذا كنت تعي�س يف �سياق �سيا�سي واجتماعي يدور 

الهوية  كانت  اإذا  ما  �سبه يومي، حول  ب�سكل  فيه  النقا�س 

ما  يف  راأي  لديها  ال�سيا�سة  الثقافية.  الهوية  هي  املغربية 

يخ�سنا، وهو اأننا جمتمع متجان�س. وو�سائل االإعالم تريد 

دائما تقدمي االأخبار عنا بطرق خمتلفة. وهذه االزدواجية 

ب�سكل  كمغاربة  عنا  لالهتمام  مثرية  مناق�سات  اإىل  توؤدي 

مغربياً،  هولندياً  عامليا،  مواطنا  تكون  اأن  احر�س  عام. 

وتدرك من اأنت. تكون قريباً من جذورك ويف الوقت نف�سه 

ت�سارك يف املجتمع الهولندي من دون اأن تغرق بالعلمانية، 

اأو التطرف الديني خالل بحثك عن نف�سك ومن تكون. 

عندما اأكون يف املغرب، ينتابني االإح�سا�س باأنني مغربية، 

اإىل  ال�سكان  ينتبه  الركيكة،  املغربية  لهجتي  وب�سبب  لكن 

العاملني.  بني  مثري  ت�سادم  اإىل  يوؤدي  مما  اأمري،  حقيقة 

يف  جناحي  مدى  عن  النظر  بغ�س  مغربية،  اأنا  هولندا  يف 

اإىل  ذهبت  هولندا  يف  الغربي.  املجتمع  هذا  يف  االندماج 

االآن،  اأعمل  وفيها  اجلامعية  درا�ستي  واأنهيت  املدر�سة 

ومع هذا لن اأ�سبح اأبدا مواطنة هولندية بالكامل، الأنني 

اأجمع بني عوامل خمتلفة. يف املغرب ال يعاين املغاربة من 

اأن  دون  ومن  اأ�ستنتج-  اأن  ب�سدق  وميكنني  االأمر،  هذا 

اأ�سري باالأ�سبع نحو مواطني بلدي يف �سمال اإفريقيا- اأننا 

مغاربة ال�ستات، نعاين اأكرث مما تظنون اأنتم، اإذ اأن تكون 

مغربيا، يعني اأنك �ستبقى دائما مغربيا، األي�س كذلك؟

مالحظات حول �لدين و�لتدين عند �ملغاربة 

منذ  الب�سر« ظاهرة ممتدة  »اأكلة حلوم 

مازالت  اأنها  الغريب  ولكن  االأزل،  قدمي 

والدول  البلدان  العديد من  متواجدة يف 

الدوىل،  القانون  يف  ذلك  جترمي  رغم 

باأغرب  عليها  القائمون  عادة  ويت�سم 

و�سفها  ميكن  التى  والتقاليد  العادات 

اأحيانا  وبـ»املقززة«  اأحيانا  باملخيفة 

اأخرى.

�سمال  يف  »الغاجن«  نهر  �سفاف  على 

اأكلة  من  متطرفة  جماعة  جتذب  الهند، 

حلوم الب�سر، العديد من االأتباع، رغم اأن 

وغريبة،  منفرة،  وطقو�سها  ممار�ساتها 

»اأغوري«،  ت�سمــــــى  هـــــذه  واجلماعة 

ا�ستخدام  اإىل  اإليها  املنت�سبون  ويعمد 

كما ي�سعون  للنوم،  اأ�سرة  املوتى  جثث 

من  م�سنوعة  وجوههم  على  م�ساحيق 

املاء  وي�سربون  املحروقة،  اجلثث  رماد 

وامل�سروبات االأخرى يف اجلماجم .

هذه  من  املحليون  ال�سكان  ويخ�سى 

اأع�ساءها  اأن  من  الرغم  املجموعة، على 

يتناولون حلوم املوتى، وال يقتلون كي 

�سحيفة  اأوردته  تقرير  بح�سب  ياأكلوا، 

»ديلي مريور« الربيطانية.

وا�ستطاع امل�سور االأيرلندي دارا ما�سون 

)37 عاما( ق�ساء وقت مع اجلماعة، التي 

تتزايد اأعداد املنت�سبني اإليها على الرغم 

من اأنهم ال يتزوجون.

اأنهم  عنهم  املعروف  »من  ما�سون  وقال 

الغاجن  نهر  من  املوتى  جثث  ي�سحبون 

اجلماجم  »توؤخذ  م�سيفا  وياأكلونها«، 

وت�ستخدم  الب�سرية  العظام  من  وغريها 

اأن  يعتقدون  اإنهم  الطقو�س..  الأغرا�س 

القوة تاأتي من االأموات«.

حقيقة �سادمة.. �لإن�سان وجبة لأخيه �لإن�سان

املجتمعات  يف  املثقفني  من  عدد  زال  ما 

العربية واالإ�سالمية يحرج من اخلو�س 

يف مناق�سة الق�سايا الدينية حل�سا�سيتها 

النا�س.  ومعتقدات  مب�ساعر  وم�سا�سها 

هذا ما مل�سته »اإيالف« واحلا�سرون يف 

بن�سعيد،  اإدري�س  االجتماع  ندوة عامل 

من  بارد«  »عر�س  تقدمي  ف�سل  الذي 

فهم«  لـ»�سوء  تفاديا  العلمية،  الناحية 

قد يثري الكثري من اللغط.

الدينية  والعالقات  الدينية  »امل�ساألة 

ت�ستطيع  ومتفجرة،  �ساخبة  م�ساألة 

عني  فر�س  دمك  اأو  دمي  جتعل  اأن 

يف  يدخل  ال  فهذا  كفاية،  فر�س  ولي�س 

باب احلذر ولكن يف باب التقية«. بهذا 

الندوة،  بن�سعيد  اإدري�س  ختم  التربير 

للفكر  جدل  �سالون  مبقر  نظمت  التي 

»موؤمنون  ملوؤ�س�سة  التابع  والثقافة 

يوم  واالأبحاث«،  للدرا�سات  حدود  بال 

عنوان  حتت  بالرباط،  املا�سي  ال�سبت 

يف  والتدين  الدين  حول  »مالحظات 

حول  مالحظة  بعد  املغربي«،  املجتمع 

اأحد  اأبداها  الذي  العر�س  برودة 

املتدخلني.

عدم  ف�سل  املغربي  االجتماع  فعامل 

اخلو�س ب�سكل اأعمق يف هذا املو�سوع 

التكفري  �سيف  الإ�سهار  تفاديا  املعقد، 

حدث  ما  وهو  الدم،  اإهدار  وبعدها 

اال�سرتاكي  لالحتاد  االأول  الكاتب  مع 

اإدري�س  املعار�سة،  ال�سعبية  للقوات 

االإرث  حول  ت�سريحاته  ب�سبب  ل�سكر، 

والتعدد.

ما  يقدم  مل  بن�سعيد  اإدري�س  اأن  ورغم 

اأبهر  اأنه  اإال  احلا�سرون،  منه  انتظره 

بـ»مالحظات قيمة حول الدين والتدين 

اأن  اإىل  م�سريا  املغربي«،  املجتمع  يف 

الدين والتدين يحتالن مكانة مركزية يف 

الفكر االجتماعي وال�سيا�سي املعا�سر«. 

اأن  ميكن  امل�ساحة  هذه  اأن  واأو�سح 

جندها بكيفية �سبه متوازنة يف جماالت 

خمتلفة، يف ال�سيا�سة واالقت�ساد والفكر 

واملجتمع.

من هنا وهناك 

اخلرب الذي مل يكذبه املعني بالأمر

هل كاد �إليا�س �لعماري �أن يت�سبب يف �زمة دبلوما�سية بني �ملغرب ومايل؟ 

الجولة اإلفريقية في عيون الصحافة 

إلياس العماري

ادريس بنسعيد
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األسبوع تكشف األسرار 
الخفية داخل سبتة المحتلة:

اعرتافات خطرية لـ»مدمن املخدرات« الذي 
يزور جوازات ال�سفر للراغبني يف القتال ب�سوريا 

وزير الأوقاف يوؤدي فاتورة كراء امل�ساجد يف 
�سبتة ول �سلطة له على الأئمة 

إلى  تحولت  فقد  الخيال،  تفوق  المحتلة  سبتة  مدينة  أسرار  لكن  أسرارها،  مدينة  لكل 
مدينة تنشط فيها العصابات الخطيرة، وشبكات الجريمة المنظمة، التي تتالعب بالوثائق 

الرسمية، من قبيل تزوير جوازات السفر وتأشيرة الدخول إلى بعض الدول األوربية)..(.
يحترف  مخدرات«  »مدمن  لسان  على  مفاجئة)..(  تصريحات  »األسبوع«  تنقل  يلي  وفيما 
تزوير جوازات السفر للراغبين في القتال ضد بشار األسد في سوريا، وتكشف فضيحة فيلم 
مسيء لإلسالم شارك في بطولته مغاربة، كما »تفضح« عجز وزارة األوقاف عن التحكم 

في المساجد الموجودة في سبتة.. كل هذا من خالل جولة ميدانية.

ت�سوير فيلم م�سيء لالإ�سالم مبمثلني مغاربة 

كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحا حسب التوقيت اإلسباني، قصدنا حي »برينسيبي«، حيث كانت جميع العيون تراقبنا ألننا 
غرباء عن هذا الحي الشعبي الغاص بالسكان المغاربة، وهو تجمع سكني يعد من أخطر األحياء بمدينة سبتة المحتلة، تجتمع فيه 
جميع المتناقضات من الطوائف، السلفية، والسلفية الجهادية، وجماعة العدل واإلحسان، والدعوة والتبليغ، وآخرين، كما يوجد 

هنا مجموعة من اإلخوان يتميزون بلباس أفغاني ولحية تمأل صدورهم، لكنهم ال ينتمون ألي جماعة دينية أو سياسية)..(.
النساء  حيث  الجبلي،  الطابع  عليه  يطغى  صغير  سوق  بها  يوجد  التي   )Plaza Padre Cervós سرفوس،  )بادري  ساحة  وصلنا 
المسمى »س«  رفقة  دقيقة   30 انتظرنا حوالي  وغيرها..  والفواكه  يعرضن سلعهن كالخضر،  المجاورة  القرى  من  المنحدرات 
الوسيط الذي هيأ لنا اللقاء بالشخص المعلوم، وبعد لحظة، طلع علينا شاب في عقده الثاني، وهمس في أذن »س«، والتفت 
إلي ليسألني هل أحمل معي آلة تصوير أو تسجيل، أجبته بنعم، وطلب مني مجددا أن أتخلص من معداتي في دكان لبيع اللحوم، 

استفسرته لماذا أترك آلتي التصوير و التسجيل بعيدا عند صاحب الدكان، فقال لي إن »صاحبنا« ال يريد ذلك.
توجهنا بعد ذلك رفقة الشاب، حيث سلكنا بعض األزقة التي تكاد ال تتسع لشخص واحدا نظرا لضيقها، ولكنها المسلك المفضل 
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 ◆ هل تنتمي جلماعة معينة؟

◆◆ ل، ل اأعرف عن الإ�سالم �سوى ا�سمه. 

 ◆  كيف دخلت اإىل عامل تزوير الوثائق الر�سمية؟

 ◆◆ كنت اأقوم بهذا العمل من قبل للمهاجرين 

الراغبني يف الهجرة اإىل اإ�سبانيا، لكن يف ال�سنوات 

الأخرية مل يعد اإقبال زبائني على الهجرة ق�سد 

وبالتايل  الزبائن  من  العديد  وفقدت  العمل، 

اأ�سبحت يف حاجة ما�سة اإىل املال، ويف اأحد الأيام 

من عام 2005 جاءين �سخ�ص يريد احل�سول على 

ثالثة جوازات يف اأقرب الآجال ل�سباب منحدرين 

من املدن ال�سمالية، لكنني مل اأكن اأعلم غايتهم، 

بالعراق من  التحاقهم  اأيام و�سلني خرب  وبعد 

اأجل اجلهاد، وهذه هي البداية.

الفئة  هي  ومن  ال�سباب؟  هوؤالء  تعبئة  يتم  كيف   ◆

التي يتم ا�ستقطابها للم�ساركة يف اجلهاد ب�سوريا؟

من  املنحدرة  الفئة  من  تكون  ما  غالبا   ◆◆

الأحياء ال�سعبية هي امل�ستهدفة ، فمثال، ب�سبتة 

اإل  املغاربة،  ي�سكنها  الأحياء  من  العديد  هناك 

�سد  للقتال  التحقوا  اأنهم  عنهم  اأ�سمع  مل  اأنني 

حي  دخل  الأخرية  الأيام  يف  لكن  الأ�سد،  نظام 

ومعظم  الوا�سع،  بابه  من  التاريخ  برين�سيبي 

اأبطالها  يكون  املدينة،  يف  تقع  التي  اجلرائم 

�سباب احلي املذكور، اأما يف ما يخ�ص التعبئة 

واإن كانت �سعيفة فاأغلبها تقع يف البيوت، فهناك 

اأمورهم  يف  للتداول  املجاهدين  هوؤلء  يجتمع 

حول  اأغلبها  تتمحور  التي  اأفكارهم،  ومناق�سة 

اأنه  ويظنون  به  يعرتفون  ما  مقابل  القتل)..(، 

جهاد، جزاوؤه اجلنة.

الأمنية  الأجــــــهزة  عيــــون  جـــــميع  ولأن 

وال�ستخباراتية والإعالمية تراقب هذا احلي، 

فاإن اأغلبهم يف�سلون تعبئة ال�سباب عن طريق 

ال�سبكة العنكبوتية، وغرف الدرد�سة، واملواقع 

باأ�سماء م�ستعارة ومزورة كي ل  الإلكرتونية، 

يقعون يف قب�سة الأمن املغربي اأو الإ�سباين. 

◆ كيف يتلقى امللتحقون اجلدد تدريبات على القتال 

باالأ�سلحة، واأين يتلقونها؟ 

فاأغلبهم  املدينة  �سباب  يخ�ص  ما  يف   ◆◆

متخرج من �سفوف اجلي�ص الإ�سبان،ويجيدون 

البي�ساء،  والأ�سلحة  النارية  بالأ�سلحة  القتال 

فيتلقون  ال�سمالية،  املدن  من  املنحدرين  اأما 

يف  مدريد  الإ�سبانية  العا�سمة  يف  تدريباتهم 

منطقة خم�س�سة للزراعة، ومن هناك ينتقلون 

الآن  اأما  مالقا،  اأو  مدريد  مطار  عرب  تركيا  اإىل 

هي  املف�سلة  وجهتهم   باتت  احل�سار،  وبعد 

مطارات املغرب لأنها اأ�سهل واآمنة.

ال�سلفية« عاطلون عن  اأع�ساء »اجلماعات  اأغلب   ◆

العمل، ما هو م�سدر عي�سهم اإذن؟

يتعاطون  �سابق  وقت  يف  كانوا  اأكرثهم   ◆◆

املخدرات، ول يجدون ثمنها حتى اأ�سبحوا بني 

ليلة و�سحاها اإخوانا ملتزمني وملتحني زيادة 

لغتهم  متطرفة  باأفكار  ومت�سبعني  اللزوم،  عن 

اأ�سبحوا يقتنون  القتال �سد »اأعداء اهلل«، كما 

الهواتف الذكية التي ي�سل ثمنها اإىل 300 اأورو 

اإلكرتونية وبطائق تعبئة اجلوال،  وحوا�سيب 

بها،  يقومون  مكاملة  كل  يف  ي�ستبدلونها  حيث 

واأغلب هذه الأموال التي يح�سلون عليها تاأتي 

وراء  يختبئون  عنا�سر  هناك  اإذ  اإ�سبانيا  من 

دماء  يبيعون  احلقيقة  يف  لكنهم  التجارة،  هذه 

مقابل  »للجهاد«  اإر�سالهم  يتم  الذين  اإخوانهم 

اجلنة املوعودة)..(.

واألسهل، حين تقوم الفرق األمنية بمطاردتهم، عبر تطويق الحي من أجل إلقاء القبض على المشتبه فيهم، وصلنا قرب بناية كبيرة 
مخصصة لحفالت الزفاف واألفراح، بعدها دخلنا مسلكا آخر سألت حينئذ »س« ويداي وقدماي ترجفان من الخوف، هل مازال المنزل بعيدا؟ 
قال: لقد أوشكنا على الوصول. اقتربنا من بناية قصديرية، وهي عبارة عن بيت يتسع لشخص واحد دخلناها، فإذا بنا أمام شخص بدون 
لحية يجلس على األرض متكئا على وسادة، يرحب بنا، وبعد أخذ ورد في الكالم، طلب منا عدم الكشف عن هويته، وأكد على أنه بصدد 
ترك هذه المهنة، ألنه يتعرض يوميا للتهديد إن لم ينفذ األوامر، والتعليمات التي يتلقاها من أصحاب الخلية الجهادية، وتبقى قمة 

المفاجآت هي كونه غير ملتزم دينيا، بل تبدو عليه عالمات إدمان المخدرات، وال يعرف من اإلسالم إال االسم، )حسب قوله(.
حاوره في سبتة: زهير البوحاطي

أحد مزوري جوازات السفر للراغبين في القتال بسوريا يعلن توبته ويعترف: 

كنت اأزور »البا�سبورات« للراغبني يف العمل باإ�سبانيا 
قبل اأن اأتخ�س�ص يف م�ساعدة »املجاهدين«

  ف�سيحة فيلم م�سيء لالإ�سالم

 �سارك فيه مغاربة 

 انتهى اللقاء مع »اإبراهيم« وهو ال�سم امل�ستعار، للمزور املخت�ص، يف 

من  الكثري  لكن  �سوريا،  القتال  يف  للراغبني يف  ال�سفر،  تزوير جوازات 

عن  الأخري  هذا  امتنع  حيث   ،)..( جواب  دون  معلقة  بقيت  الأ�سئلة 

اجلامعي  امل�ست�سفى  قرب  »�ص«  رفقة  اأدراجي  فعدت  عنها،  الإجابة 

اإ�سباين ي�سف �سكان  اأنه مت ت�سجيل م�سل�سل  اأوقفني ليخربين  اجلديد، 

برين�سيبي بالإرهابيني واملتطرفني وجتار املخدرات)..(، هذا امل�سل�سل 

�سارك فيه العديد من املغاربة بلبا�ص مغربي وعلى راأ�سهم حمجبة تقبل 

ممثال يف �سفة �سابط اإ�سباين بعدما وقعت يف ع�سقه، لكن فعاليات املجتمع 

التزمت  امل�سلمني  ومتثل  الإ�سالم  با�سم  تتكلم  والتي  باملدينة،  املدين 

ال�سمت جتاه هذا امل�سل�سل التي ي�سميه البع�ص بالف�سيحة زيادة على 

اإ�ساءته لالإ�سالم وامل�سلمني .

سبتة: األسبوع 

اخلطباء  من  العديد  يعد  مل 
اخلطب  على  يعتمدون  ب�سبتة 
لهم  تر�سلها  التي  املنربية 
وال�سوؤون  الأوقاف  مندوبية 
بامل�سيق-الفنيدق  الإ�سالمية 
وتلزمهم بقراءتها خالل خطب 

يخ�سعون  اأنهم  رغم  املجال اجلمعة،  يف  التوعية  املذهب حل�س�ص  وخ�سو�سا  اأن الديني  اإل  الفنيدق،  مبدينة  ووهابية هذه الدرو�ص، علما اأن مدينة �سبتة يكون ورق وحبي�ص الق�سم التي يتلقون فيه كالم املدر�ص لالأئمة يظل حربا على املالكي  تطرفية  باأفكار  مليء  اآخر  جو  العربي، فيها  اخلليج  دول  من  ا�ستقطابها  يتم  حم�سة، 

كالكراء،  م�ساريفها  »توفيق«  وزارة  توؤدي  امل�ساجد،  من  العديد  ب�سبتة  وتوجد 

عند  جماعة  احلزب  بقراءة  يقومون  الذين  ورواتب  والكهرباء،  املاء،  وفواتري 

�سالة املغرب، والفجر، ورواية احلديث اأثناء �سالة اجلمعة، ورغم اأنهم انقطعوا 

الديني باأن يفعلوا ما يحلو لهم.     عن هذه املهام، فاإن رواتبهم مازالت م�ستمرة مما يرتك املجال للمتطفلني عن ال�ساأن 

وجند يف نف�ص الوقت العديد من الأئمة قد ح�سلوا على �سهادات الإقامة ودرو�ص 

يف اللغة الإ�سبانية و�سهادات تقديرية يف املجال، مما يجعلهم مييلون ويتعاطفون 

�ساب  تقدم  حني  »كرطيخوا«  حي  من  والنموذج  املتطرفة،  اجلماعات  بع�ص  مع 

عند اإمام م�سجد مغربي، �سبق واأن �سوهد رفقة مندوب الأوقاف كانا يتب�سعان يف 

املركز التجاري باب �سبتة وا�ستف�سره عن حكم اجلهاد يف �سوريا، فاأجابه باأن مثواه 

بكونه  النا�ص  بها  ال�سرفاء)..( ويوهم  بطاقة  يتوفر على  الذي  الإمام  اجلنة؛ هذا 

مقرئ يف �سريح حممد اخلام�ص بالرباط، ح�سل على ثروة ل باأ�ص بها من م�سادر 

غري معلومة، وهو من بني الأئمة التي ت�سرف عليهم وزارة الأوقاف املغربية مبالغ 
مالية تذهب �سدا.

اأحمد التوفيق يكرتي امل�ساجد وال يعرف 
ماذا يفعل االأئمة داخلها 
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بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك، 
صدرت الطبعة الثانية، ووزعت في جميع أنحاء المغرب 

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

انتخاب املكتب اجلديد 

للمنتدى املغربي للإبداع 

واإنعا�ش الذاكرة
انعقد  الليمون  ال�شباب  بدار  االجتماعات  بقاعة 

للإبداع  املغربي  للمنتدى  العادي  العام  اجلمع 

 28 اجلمعة  يوم  م�شاء  الوطنية،  الذاكرة  واإنعا�ش 

فرباير 2014، بح�شور العديد من الفنانني وال�شعراء 

الغنائيني واالإعلميني املنخرطني يف �شفوف املنتدى، 

وكان من بينهم املخرج امل�شرحي الفنان حممد عاطفي 

مدينة  و�شاعر  بنهمو،  حممد  الفنان  املقتدر  وامللحن 

الغنائي  وال�شاعر  البقيدي،  اأحمد  االأ�شتاذ  وزان 

االأ�شتاذ حممد الرياحي، وبقية االأع�شاء االآخرين.

ومناق�شتهما  واملايل  االأدبي  التقريرين  قراءة  وبعد 

ا�شتقالته  التنفيذي  املكتب  قدم  عليهما  وامل�شادقة 

وفتح باب الرت�شيح النتخاب مكتب جديد، جاء على 

ال�شكل التايل: 

الرئي�ش:  نائب  ريكة،  اأبو  احل�شني  منتدى:  رئي�ش 

عمر  العام:  الكاتب  اجلوايل،  اهلل  عبد  احلاج 

ال�شري�شي، نائبته: خديجة امل�شيح، اأمني ال�شندوق: 

حممد الناجح، نائبه: اأحمد كورتي، املحافظ العام: 

امل�شت�شار:  الرياحي،  حممد  نائبه:  بورقاب،  اأحمد 

حل�شن ت�شاوت.

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

نور الدين هراوي

حممد �شجيع

عزيز الفاطمي

�شعيد اأحتو�س

عبد الرحيم عواد

 العنوان:

�شارع االأمري موالي 
عبد اهلل

�صندوق الربيد: 439 
الرباط

 الهاتف:

0537708047

 الفاك�س:

0537708049
 االإيداع القانوين:

1965 جوان   28
 ال�صحب:

ماروك �شوار
 التوزيع:

�صابري�س

 الق�شم التجاري:

عادل ال�شبار

0664494024

املغربية  اجلمعية  تنظم 

للثقافة املالية ما بني 10 و 

الدورة   2014 14مار�ش 
املايل  للأ�شبـــــوع  الثالثة 

وتهدف  وال�شباب.  للأطفال 

حت�شي�ش  اإىل  التظاهرة  هذه 

االأطفال وال�شباب حول املفاهيم البنكية 

واملالية االأ�شا�شية.

االأن�شطة  تكثيف  ال�شنة  هذه  اجلمعية  ارتاأت  وقد 

تعزيز  اإىل  باالإ�شافة  االبتدائي،  ال�شلك  تخ�ش  التي 

االإعدادي  بفرعيه  الثانوي  ال�شلك  يف  االأن�شطة  هذه 

التلميذ امل�شتفيدين خلل  والتاأهيلي. وقد حدد عدد 

ال�شت  هذه الدورة يف80.000 ، على �شعيد اجلهات 

اأن عدد التلميذ  اإىل  ع�شرة للمملكة. وجتدر االإ�شارة 

 ،  60.000 بلغ   2013 دورة  خلل  امل�شتفيدين 

من  اأي�شا  اجلمعية  وتهدف 

خلل هذه التظاهرة اإىل رفع 

ن�شبة امل�شتفيدين يف العامل 

كما   %  20 من  القروي 

ال�شنة  دورة  يف  حتقيقه  مت 

جمموع  من   %  30 اإىل  املا�شية 

امل�شتفيدين هذه ال�شنة.

وكما مت ذلك يف �شنتي 2012 و2013، ينظم هذا احلدث 

املايل  الوعي  لتعزيز  الدولية  املنظمة  مع  ب�شراكة 

iChild & Youth F ( وال�شباب االأطفال   لدى 

غري  منظمة  وهي   ،)nance International
حكومية يوجد مقرها باأم�شرتدام ت�شم اأكرث من 100 

دولة ع�شو، حتتفل بدورها باالأ�شبوع املايل للأطفال 

وال�شباب.

�شدرت للكاتب �شعيب حليفي طبعة جديدة من كتابه 

“اأ�شفار ال تخ�شى اخليال”، الذي هو خل�شة اإبداعية 
جمعت بني ال�شفر والكتابة، لتكون ن�شا ثقافيا واحدا 

من ف�شول ومرايا ت�شمى: طرابل�ش والقاهرة والرقة 

والريا�ش.. تعك�ش باندها�ش وبداهة، يف �شوء �شمو�ش 

التخييل حاالت امل�شافر والكاتب، يرى فيها الكاتب ما 

يريد روؤيته وجل ما يختمر بوجدانه قبل ذاكرته، وما 

يحب كتابته.. فيدون كل ذلك بلغته و�شوته، قريبا من 

نف�شه ومن االأمكنة، مبا حتمله وتخفيه.

    

    

والفنون  للثقافة  الكلمة  موؤ�ش�شة  تنظم 

باأ�شفي، بتعاون مع والية جهة دكالة عبدة 

الدورة  وال�شركاء،  الداعمني  من  والعديد 

والذي  لل�شعر،  الدويل  اأ�شفي  مللتقى  الثانية 

حتت�شنه مدينة اأ�شفي من 20 اىل 23 مار�ش 

الق�شيدة  تغري  »هل  حمور:  حتت   .2014
املركزية  الندوة  حمور  وهو  العامل؟« 

منظموها  ياأمل  والتي  الثانية،  للدورة 

»تاأمل راهن ال�شعر يف �شوء التحوالت التي 

املمكنة  التاأويل  ورهانات  العامل،  ي�شهدها 

اليوم يف ظل ما �شهدته الق�شيدة من حتوالت 

م�شتوى  على  اأو  املنجز  م�شتوى  على  اإن 

عموما«.  ال�شعرية  الكتابة  ا�شرتاتيجيات 

وقراءات  اأم�شيات  بتنظيم  امللتقى  ويحفل 

تنظيم  امللتقى  يعرف  كما  وبلغات،  �شعرية 

قامتني  وتكرمي  �شعري،  ـ  ت�شكيلي  معر�ش 

�شعريتني: ال�شاعران: اإميي �شيزار، وحممد 

الثانية  الدورة  تنظيم  جانب  اإىل  ال�شباغ، 

مل�شابقة االإبداع التلميذي. 

ف�شاءات  يف  ال�شعر  برحلة  امللتقى  ويختتم 

املغرب متتد اإىل 27 مار�ش، وهي الرحلة التي 

كلميم، وخنيفرة،  اإىل مدن  ال�شعراء  �شتقود 

ومراك�ش بتن�شيق مع جمعية اأدوار للم�شرح 

احلر بكلميم ومنتدى اأطل�ش للثقافة والفنون 

االأدبي مبراك�ش. ويحفل  والنادي  بخنيفرة 

ال�شعرية  القراءات  من  بالعديد  امللتقى 

جديد،  فني  اإخراج  ووفق  اللغات  وبجميع 

املوؤ�ش�شات  على  الثانية  الدورة  تنفتح  كما 

تنظيم  خلل  من  اأ�شفي  باإقليم  التعليمية 

وتلميذ  ال�شعراء  بني  مبا�شرة  لقاءات 

موؤ�ش�شات التعليم العمومي واخلا�ش. 

تنظم  والتي  الثانية،  الدورة  و�شت�شهد 

بتن�شيق مع اأوريزون للدرا�شات واالأبحاث، 

م�شاركة متميزة ل�شعراء و�شاعرات ينتمون 

العراق،  �شوريا،  ال�شينغال،  املغرب،  اإىل: 

م�شر، ال�شعودية، �شلطنة عمان، البحرين، 

تون�ش، املك�شيك، الربتغال، بلجيكا، اليمن، 

وتاأتي  فرن�شا،  ال�شودان،  الكويت،  ليبيا، 

االأوىل  الدورة  حققته  الذي  للنجاح  تتويجا 

العام املا�شي. 

لل�شعر  الدويل  اأ�شفي  ملتقى  وياأتي 

بفعلها احل�شاري  املدينة  لربط  كمحاولة 

ومنذ  عليه  كانت  طاملا  والذي  الكوين، 

القدمي. كما ي�شكل فر�شة لتلقح التجارب 

العربية  البلدان  خمتلف  ومن  ال�شعرية 

والغربية، وهي منا�شبة اأي�شا لتاأمل راهن 

الق�شيدة يف عامل اليوم الذي مير بالعديد 

اأ�شفي  واختيار  واالأ�شئلة.  التحوالت  من 

التظاهرة،  هذه  الحت�شان  رمزي  كف�شاء 

الدوام  على  ظلت  املدينة  الأن  راجع 

خلل  من  العامل  على  مفتوحا  ج�شرا 

مينائها قدميا، ونقطة عبور نحو اجلنوب 

التوا�شلي  اجل�شر  هذا  ولعل  وال�شمال، 

»�شعرية  مدينة  يجعلها  ما  هو  للمدينة 

يعيد  �شعريا  ملتقى  وت�شتحق  بامتياز« 

احل�شارية  ال�شورة  تلك  من  جزءا  لها 

املنفتحة على املحيط والعامل.

هـــل تغيـــر الق�صيــدة العامل؟

اأ�صفار ونبوءات �صعيب حليفي

معر�ض الرباط الدويل 

الأول للكتاب
�شــــركتا  تنظــــــم 

للتظاهرات  زهــــور 

والتجــــــــــــــــارة، 

معر�ش  واإيكوبرانت 

االأول  الدويل  الرباط 

 17 بني:  ما  للكـــتاب 

و27 اأبريل 2014.

التظاهرة  هذه  ت�شعى 

اإىل  والتجارية  الثقافية 

معار�ش  دائرة  تو�شيع 

الكتاب باملغرب، ودعم ما تراكم من جتارب يف هذا 

املجال، وكذلك اإىل خلق فر�شة اأخرى لرواج الكتاب، 

وموعد جديد للمغاربة مع الكتاب والثقافة واالإبداع 

ب�شكل عام. 

الدورة الثالثة 
للأ�صبوع املايل

املهرجان الدويل 

ل�صينما التحريك
واملعــــــــهد  تنظم موؤ�ش�شة »عائ�شــــــة« 

يوم  من  ابتداء  مبكـــــنا�ش،  الفرن�شي 

االأربعاء 26 مار�ش  اجلمعة 21 اإىل غاية 

الدويل  للمهرجان  الـ 13  2014، الدورة 
ل�شينما التحريك مبكنا�ش، التي تعد اأول 

تظاهرة لفيلم التحريك باإفريقيا والعامل 

العربي.

�شتنــــظم ندوة  املنا�شـــبة،  وبــــــــهذه 

الـــــدورة،  هــــذه  �شحفيــــــة لتقــــدمي 

املوحدين  �شارع   - ال�شقالة  بـمطعم 

قبـــــــــالة “مــــارينا” الـــدار البيــــ�شاء، 

2014 على  مار�ش  يـوم اخلميـــ�ش 13 

ال�شاعة اخلام�شة بعد الزوال. 
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قالوا ونقول
»الأ�سود« يواجهون الغابون يف مباراة 

بدون رهان 
»المساء«

مدرب،  وبدون  جامعة،  وبدون   ●
وبدون عميد.

بنعبي�سة يت�ساور مع الالعبني لختيار 

عميد الأ�سود
»صحف«

● اللي و�صل الأول هو العميد! 

غالم ف�صل يف خيطه الأبي�ض
»المنتخب«

● ي�صوف مع ن�صيمة احلر 

ل نية يل يف الرت�صح لرئا�صة اجلامعة 
»أكرم رئيس الوداد«

�صوف غري حريرتك مع الوداد، عاد   ●

نوي

»هاد�صي  واأقول  اأحتج  اأن  حقي  من 

حرام«
»السالمي مدرب الفتح الرباطي«

● وا�ض اأنت مدرب ول مفتي

الرجاء يبحث عن فوز بالقلم بعد �صياع 

التاأهل يف امللعب
»األحداث المغربية«

 .. بالقلم  جتي  بالقدم  جات�ض  ما  اإىل   ●

موحال!

فارق  جتاوز  من  البي�صاوي  الرجاء  فريق  يتمكن  مل 

الهدف الذي يف�صله عن التاأهيل اإىل الدور القادم، خالل 

كوناكري،  الغيني حوريا  بنظريه  الذي جمعه  اللقاء 

مكتفيا بالتعادل، ليغادر مبكرا دوري ع�صبة الأبطال بعد 

ف�صله عند احتكام الفريقني اإىل ال�صربات الرتجيحية.

فريق الرجاء فاجاأ جمهوره العري�ض مب�صتواه الباهت 

يف  �صجل  يتيم  بهدف  واكتفى  باخلري،  يب�صر  ل  الذي 

حم�صن  بوا�صطة  املباراة  عمر  من  الأخرية  الدقائق 

ياجور الذي �صيع عددا كبريا من الأهداف.

ترى ماذا اأ�صاب هذا الفريق، واأي نح�ض يطارده منذ 

من  متكن  حيث  البطلة،  لالأندية  العامل  كاأ�ض  نهاية 

مباريات  على  والتوقيع  النهاية  مباراة  اإىل  الو�صول 

جيدة؟ الأ�صباب كثرية ومتعددة، فاملالحظ منذ عودته 

�صوى  يح�صد  مل  الواقع،  واإىل  الوطنية  البطولة  اإىل 

النتائج ال�صلبية، ومل يعد ذلك الفريق الذي اأبهر العامل 

مبهارات لعبيه وبروحهم الت�صامنية العالية.

لتلك  فالف�صل  مراوغات،  وبدون  �صرحاء،  لنكن 

»النتفا�صة« يرجع اإىل املدرب احممد فاخر الذي قام 

بعمل جبار ومتكن خالل �صنة ون�صف من العمل القاعدي 

والحرتايف اأن يعيد للفريق هيبته وقوته املفقودة.

احممد فاخر مل يكن مدربا يف امليدان فقط، بل كان طبيبا 

نف�صانيا رائعا، وكان مبثابة قائد كبري لكثيبة كانت غارقة 

ترميم  من  متكن  لكنه  الن�صباط،  وعدم  الفو�صى  يف 

�صفوف الفريق، واإعادة الن�صباط اإىل الالعبني. رمبا 

الطريقة الحرتافية الكبرية التي يتميز بها احممد فاخر 

مل ترق لبع�ض »امل�صت�صارين« الذين �صد يف وجوههم كل 

الأبواب، دفعتهم اإىل ال�صغط على »ال�صاب« بودريقة 

واإرغامه ب�صتى الطرق على ال�صتغناء عن هذا املدرب 

بدون مربر ويف ظرف ح�صا�ض.

بعد هذه الإقالة، نودي على املدرب التون�صي البنزرتي 

املعروف بخذلنه لكل الفرق التي اأ�صرف على تدريبها، 

ونفخوا فيه اأكرث من الالزم لي�صبح هو املهدي املنتظر 

الذي متكن يف يومني من التدريب اأن ي�صل بالرجاء اإىل 

نهاية كاأ�ض العامل لالأندية البطلة.

العارفون بخبايا الأمور، يعرفون جيدا باأن البنزرتي 

مدرب عادي جدا، بل طريقة تدريبه اأ�صبحت متجاوزة، 

النتائج  منه، وما  املنتظرة  الإ�صافة  اأنه مل يعط  كما 

املتوا�صعة التي يح�صدها حاليا يف البطولة، والإق�صاء 

وبطريقة  الأبطال  ع�صبة  كاأ�ض  يف  لالآمال  املخيب 

م�صتفزة، خلري دليل على القيمة احلقيقية لهذا الرجل 

الذي اأعاد الرجاء للوراء واأ�صبحت الفو�صى والت�صيب 

هي �صعار معظم الالعبني، فكيف يعقل اأن يغيب املدافع 

اأن  بدون  الفريق ملدة طويلة  ا�صتعدادات  بلمعلم عن 

يتخذ يف حقه اإجراءات تاأديبية لردعه على ت�صرفاته 

التي مت�ض �صمعة الرجاء.. ومن اأخطاء الرئي�ض كذلك 

الطريقة التي مت بها اإبعاد رئي�ض اللجنة التقنية �صالح 

الدين ب�صري الذي ل ي�صتحق هذه الإهانة،  قام بذلك من 

اأجل عيون بع�ض م�صت�صاريه.

داعي  ول  الرئي�ض  فيها  �صقط  وقاتلة  كثرية  اأخطاء 

لذكرها كلها، هذه الأخطاء يوؤدي ثمنها غاليا، و�صتكون 

لها نتائج وخيمة على الفريق الذي اأ�صبح قاب قو�صني 

اأو اأدنى من اخلروج خاوي الوفا�ض من كل امل�صابقات 

التي �صارك فيها، والتي كان جمهوره الكبري ميني النف�ض 

بالذهاب بعيدا يف كاأ�ض ع�صبة الأبطال لي�صارك جمددا 

يف نهائيات كاأ�ض العامل لالأندية البطلة التي �صتحت�صنها 

بلدنا، لكن لل�صاب بودريقة راأي اآخر.

مالحظة:
حوريا  فريق  �صد  تقنيا  اعرتا�صا  الرجاء  فريق  قدم 

للنادي  ال�صابق  لالعب  اإقحامه  ب�صبب  كوناكري 

هذه  بخو�ض  القانون  له  ي�صمح  ل  الذي  املكنا�صي، 

ب�صكل  ولي�ض  معاٍر  كالعب  للفريق  جاء  لأنه  املباراة 

ر�صمي.

فمهما كان القرار الذي �صيتخذه »الكاف« كفوز الرجاء، 

بالقلم بعد ف�صله بالقدم، فعلى الفريق مراجعة اأوراقه 

قبل فوات الأوان.

اإق�صاء كارثي للرجاء، و�صفعة مدوية لكرتنا العليلة

العا�صــــــــــــــمة  احت�صنــــــت 

الإ�صماعيلية مكنا�ض، الأ�صبوع 

الوطنية  البطولة  املا�صي، 

ال�صتوية لل�صباحة التي �صاركت 

املن�صوية  الأندية  جل  فيها 

امللكية  اجلامعة  لواء  حتت 

املغربية لل�صباحة.

النادي  فريق  كان  واإذا 

املكنا�صي وكعادته قد ا�صتحوذ 

بف�صل  امليداليات،  معظم  على 

خربته وجتربته الطويلة، فاإن 

مفاجاأة  يعترب  الرجاء  فريق 

للم�صتوى  نظرا  الدورة  هذه 

كل  به  ظهرت  الذي  اجليد 

كل  ا�صتح�صان  ونالت  فئاته 

املتتبعني.

ففي فئة الفتيان متكنت ال�صباحة 

املتاألقة اإينا�ض خيارة التي يتنباأ 

من  زاهر  مب�صتقبل  اجلميع  لها 

الفوز بـ 14 ميدالية وفاز ال�صاب 

ميداليات   9 بـ  م�صتقيم  عماد 

ذهبية.

الرجاء  فريق  فاإن  للتذكري، 

لل�صباحة يعاين كغريه من الفروع 

من �صائقة مالية كبرية، بالرغم 

التي  امل�صرفة  الإجنازات  من 

يحققها نظرا لعدم وفاء املكتب 

هذا  اجتاه  بالتزاماته  املديري 

20 مار�س  الفرع، و�صيكون يوم 

اجلاري موعد عقد اجلمع العام 

على  الأ�صواء  لإلقاء  منا�صبة 

العديد من املعاناة التي يعي�صها 

الفريق، خا�صة امليزانية الهزيلة 

التي يخجل املرء من ذكرها.

فاإذا كانت موؤ�ص�صة الرجاء

   RAJA FONDATION  

من  العديد  م�صكورة  وزعت  قد 

اأطفال  على  الريا�صية  املعدات 

اأن  الأجدر  من  فكان  غينيا، 

تقوم بهذا العمل داخل الفريق، 

وتوزع البذل على فروع الفريق 

التي يف حاجة ما�صة اإىل مثل هذه 

املبادرة، لأن املقربني اأوىل.

البطولة ال�ستوية لل�سباحة

الرجاء مفاجاأة الدورة
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هل كان امحمد فاخر على حق؟ البنزرتي

 

برنامج  تتبع  من  كل  ا�صتغرب 

قناة  تبثه  الذي  »بطولتنا« 

م�صاء  كل  يف(  ت   1 )ميدي 

العدوانية  للت�صريحات  اأحد، 

واملجانبة لل�صواب للمدرب فوؤاد 

عودة  ب�صدة  منتقدا  ال�صحابي 

�صهيد  م�صطفى  الوطني  الإطار 

من  بالرغم  للوداد،  )ال�صريف( 

الظروف احلرجة التي مير منها 

الفريق.

يكون  اأن  اأراد  الذي  ال�صحابي 

اأنف اجلميع  �صحايف بالرغم من 

التي  “املهنة”  يف  زميله  اتهم 

له،  مهنة  ل  ملن  مهنة  اأ�صبحت 

اتهمه بالرتاجع عن مبادئه مقابل 

الأجر الذي �صيتقا�صاه، منوها يف 

نف�ض الوقت بر�صيد الداودي الذي 

رف�ض العمل مع فريقه.

املعروف كذلك بطول  ال�صحابي 

ل�صانه مل يكن يف حاجة اإىل اإعطاء 

الدرو�ض يف املبادئ فقد كان عليه 

الفا�صلة  جتربته  من  ينطلق  اأن 

كمدرب، وما النتائج ال�صلبية التي 

خريبكة  اأوملبيك  فريق  ح�صدها 

منذ بداية املو�صم وحتت اإ�صرافه، 

خلري دليل على توا�صع م�صتواه 

يف هذا امليدان الذي ولج اإليه ظلما 

وعدوانا وف�صل فيه كما ف�صل يف 

جمالت اأخرى كال�صحافة..

“املخلل”  ال�صحابي  فعلى فوؤاد 

الذي �صبق له اأن “درب” الوداد 

يعرف  اأن  فقط،  واحدة  ملباراة 

يف البداية م�صار املدرب ال�صريف 

الأكادميي،  وتكوينه  وخربته 

ظلما  عليه  النار  يطلق  لن  قبل 

وعدوانا.

اخلرباء  يعلم  وكما  ال�صريف 

واملحللون احلقيقيون فاز بهداف 

اأقوى  اأمام  الوطنية  البطولة 

كرة  عرفتهم  الذين  املهاجمني 

فرا�ض،  كاأحمد  الوطنية.  القدم 

بو�صحابة  العرابي،  البو�صاتي، 

واآخرين.

بالألقاب  احلافل  م�صاره  فبعد 

الأم  فريقه  مع  والبطولت 

التدريب  بعامل  التحق  الوداد، 

بدايته  فكانت  الوا�صع،  بابه  من 

الوداد، حيث  مع �صغار و�صبان 

يرجع له الف�صل يف اإبراز العديد 

من املواهب الكروية التي اأعطت 

املغربية  للكرة  الكثري  ال�صيء 

ب�صكل عام، كنور الدين النيبت، 

الداودي،  ر�سيد  بويبود،  اجميد 

اأبرامي، احلار�ض عزمي والقائمة 

طويلة...

ال�صباب  فئة  مع  جتربته  بعد 

هناك  وا�صتقر  اأملانيا  اإىل  انتقل 

اأكرث من �صتة اأ�صهر ليح�صل على 

دبلوم معرتف به من طرف الفيفا، 

تدريب  على  ذلك  بعد  لي�صرف 

من  الوطنية  الأندية  من  العديد 

بينها فريقه الوداد الذي فاز معه 

بكاأ�ض العر�ض.

الإطار  عن  ندافع  ل  هنا  نحن 

الناجحة  جتربته  لأن  ال�صريف، 

هذا  نعاتب  ولكن  عنه،  تتحدث 

“اخلبري” الذي يفقد كل يوم اأحد 
احرتام امل�صاهدين، ب�صبب فتاويه 

مدربون خرباءقـــف
 يف الأ�صتوديو فقط !!

الصحابيالشريف 

جامعـــة اأبـــرون؟

احتج فريق اجلمعية ال�صالوية بقوة ب�صبب 

قرار جلنة الن�صباط التابعة للجامعة امللكية 

املغربية لكرة القدم، على خلفية اإ�صراك فريق 

املغرب التطواين لالعب املهدي اخلالطي الذي 

تلقى الورقة احلمراء خالل اللقاء الذي جمع 

الفريق التطواين بوداد فا�ض، ليتفاجاأ الفريق 

اللقاء  خالل  الالعب  هذا  باإقحام  ال�صالوي 

الذي جمع الفريقني.

قرار اللجنة التاأديبية جاء متناق�صا لقرارات 

وقوانني الحتاد الدويل الذي يلزم كل لعب 

تعر�ض للطرد للعقوبة املبا�صرة.

اأبرون  املالك  عبد  التطواين  املغرب  رئي�ض 

والذي اأ�صبح بني ع�صية و�صحاها هو الآمر 

والناهي داخل جامعة كرة القدم التي تفتقد 

ولالأ�صف ال�صديد اإىل امل�صروعية.

رئي�ض املغرب التطواين ا�صتنفر اجلميع من 

للم�صاركة  املو�صم  هذا  ببطولة  الفوز  اأجل 

التي  البطلة  لالأندية  العامل  كاأ�ض  بطولة  يف 

�صيحت�صنها املغرب خالل دجنرب القادم.

بالفوز  يحلم  اأن  اأبرون  املالك  عبد  حق  من 

بالبطولة التي �صبق له اأن فاز بها عن جدارة 

وا�صتحقاق بف�صل الرتكيبة الب�صرية الرائعة 

مدرب  بقيادة  الفريق  عليها  يتوفر  التي 

حمنك ي�صهد له اجلميع بالكفاءة وهو عزيز 

العامري، ولكن لي�ض من حقه بتاتا اأن ي�صتغل 

املكانة التي يحظى بها داخل اجلامعة التي فر 

رئي�صها واأ�صبحت »كوكالة بدون بواب« كما 

ثقله  بكل  امل�صريون، وينزل  الإخوان  يقول 

ليح�صل لعبه على العفو الذي �صيجلب لنا 

ول�صك ال�صخرية، و�صين�صاف اإىل العديد من 

املهازل التي مازالت تعي�صها هذه اجلامعة.

كما من حق الفريق ال�صالوي اأن يحتج وبقوة، 

واأن يحمل اإ�صارات �صوداء، تعبريا عن الظلم 

الذي حلق به، لأن هذا الفريق العريق رمبا 

قوة،  له ول  فريقا ل حول  البع�ض  يعتربه 

تتوفر  التي  الإمكانات  على  يتوفر  ل  لأنه 

روؤ�صاوؤها  اأ�صبح  التي  الفرق  بع�ض  عليها 

ي�صولون ويجولون �صاربني عر�ض احلائط 

كل القوانني التي تنظم هذه اللعبة.

واهلل عيب

كاأ�س اإفريقيا 
للأندية
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غالبا ما تخلف النار رمادا، لكن األساطير تقول إن طائر الفنيق 
ينبعث من الرماد)..( من يدري ربما نساهم من حيث ال يدري 

أحد في لعبة محسومة النتائج، بشكل يجعل حكام اليوم هم 
حكام الغد.

هل هي صدفة أن تتكرر نفس األسماء، في مواقع 
المسؤولية؟ أال تخضع األمور لمنطق التوريث في كل شيء؟ 

كل االحتماالت تبقى واردة، طالما أن السياسيين المغاربة، 
أنجبوا أبناء ونصبوهم، كـ»أولياء العهد«.

لم يكن باإلمكان الحديث عن علي اليازغي ابن الكاتب األول 
السابق لالتحاد االشتراكي، وخولة لشكر ابنة الكاتب األول 

الحالي، وإبراهيم الفاسي ابن المستشار الفاسي، وعبد الصمد 
عرشان ابن الكومسير محمود عرشان، وناجي العماري ابن 

إلياس العماري، وياسين الراضي ابن ادريس الراضي، وامجيد 
الفاسي ابن عباس الفاسي)..( دون الحديث عن بقية األبناء 
الذين تربعوا على أمجاد السياسة، مع اختالف في السياق.
فيما يلي ترسم »األسبوع« من خالل الجزء الثاني من هذا 

الملف، مسار نخبة جديدة من أبناء السياسيين الذين يظهرون 
ويختفون، لكنهم مرشحون للعب دور ما في المستقبل، طالما 

أننا اعتدنا على تكرار نفس األسماء واألحداث، أحيانا، حسب 
الظروف)..(.

الرباط: سعيد الريحاني 

اأولياء العهد اجلدد ..

مل يكن اأحد يتوقع ا�ستقالة �سمري عبد املوىل، ابن امللياردير احلاج عبد املوىل، يوم 

2010 من من�سبه كعمدة ملدينة طنجة، ولكن بالغا �سادرا  اأكتوبر   20 الأربعاء 

اأحد  قال  حيث  التاأويل،  اأمام  م�سراعيه  على  املجال  ليفتح  الواقعة،  اأكد  با�سمه 

ال�سحفيني اإن فرن�سا هي التي اأْملت »اإقالة« عمدة ال�سمال بعدما �سبب العديد من 

امل�ساكل ل�سركة التدبري املفو�ض.

مل تكن هذه مفاجاأة �سمري الوحيدة، فقد فوجئ الراأي العام با�ستقالته من حزب 

الأ�سالة واملعا�سرة، خالل بداية �سهر مار�ض من �سنة 2013، واأغلق هاتفه، وترك 

ا�ستهر  الذي  لل�ساب  ال�سيا�سية  الوجهة  ملعرفة  و�سيلة  عن  يبحثون  ال�سحفيني 

»اإن  كريان  بن  يقول  اأن  قبل  فرباير)..(،   20 حركة  يف  ال�سباب  بع�ض  مب�ساندة 

5 مار�ض  اإمكانية التحاقه باحلزب«، )امل�ساء:  �سمري زارين يف بيتي وناق�ض معي 

.)2011

كثريون كانوا يتوقعون نهاية �سيا�سية ل�سمري، فدخول حزب الأ�سالة واملعا�سرة 

تزكية  على  ح�سوله  بعد  وقع  الذي  هو  العك�ض  ولكن  خروجه)..(،  مثل  لي�ض 

والتنمية  العدالة  حزب  لالئحة  كوكيل  الأخرية  الت�سريعية  النتخابات  لدخول 

بدائرة �سيدي قا�سم.

ورغم ما قيل حتى الآن عن حالة الإفال�ض التي عا�سها اأ�سطول »كوماريت«، غري 

�ساحب  ووالده  نف�سه،  املوىل  عبد  �سمري  اإل  يعرفها  ل  احلقيقية  الو�سعية  اأن 

املجموعة.

غريهم  عن  يتميزون  الذين  »بوليوود«،  �سينما  يف  »الأك�سن«،  اأفالم  اأبطال  مثل 

ببع�ض العادات اخلا�سة يف اللبا�ض، يف�سل �سمري ارتداء »ربطة عنق حمراء«، 

رغم اأنه ينتمي حلزب مل يكت�سف زعيمه ربطة العنق اإل موؤخرا، ولعله من القالئل 

فرباير)..(   20 حركة  من  زعماء  جمع  على  قادرين  يجعلهم  ما  ميلكون  الذين 

وزعماء حزب العدالة والتنمية، منهم عبد اهلل باها وبن كريان، دون اأدنى م�ساكل 

هو  الآن  حتى  املوىل  عبد  �سمري  به  �سرح  ت�سريح  اأهم  ويبقى  التنظيم)..(.  يف 

بعدما  احلروب)..(،  باأطفال  اخلليفي،  اأ�سامة  فرباير   20 حركة  لزعيم  ت�سبيهه 

ن�سر هذا الأخري �سريط فيديو على الإنرتنت، يقول فيه اإن �سمري حاول ا�ستقطابه 

حلزب العدالة والتنمية.

الأبـناء الذين  
ورثـوا اأجمـاد 
الأحـــــــــزاب 

املغــــــــربيـة

 الثاني
الجزء

سمير عبد المولى: 

دخول حزب الأ�صالة واملعا�صرة 

لي�س مثل اخلروج منه 



عندما ا�ستد اخلناق على نوفل �سباط، ابن حميد �سباط، وكاد يدخل ال�سجن بتهمة جتارة املخدرات 

قبل عامني)..(، كانت اأخته رمي تعبئ اجلماهري الفا�سية مل�ساندته، وكانت تلك هي املرة الأوىل التي 

تظهر فيها البنت الوحيدة ل�سباط وهي تقراأ اآيات بينات من �سورة اآل عمران، اإىل اأن و�سلت اإىل 

قوله تعاىل “... ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل”.

�سحنتهم،  الفا�سيني  عن  “رمي”  واأخذت  فا�س،  اأحالمه يف  كل  تازة  مدينة  القادم من  �سباط  حقق 

بل اإنها ا�ستطاعت اأن ترث عن والدها فن مغازلة الكلمات، “اأتكلم اليوم عن نوفل �سباط، ب�سفته 

مواطنا، قبل اأن يكون اأخا اأو �سقيقا واأذكر به وهو ابن الع�سر �سنوات، وهو يف خمافر ال�سرطة، 

14 دجنرب، وهي  )اأمها(، والتي كانت متر على معاقل املنا�سلني يف  ابن املنا�سلة، فاطمة طارق 

عليه  يحكم  كاد  الذي  �سباط  حميد  ابن  ال�سلطات،  طرف  من  حما�سرة 

انتهى كالم رمي التي كانت  بالإعدام لأنه انتف�س �سد الف�ساد”، 

تتحدث لأول مرة اأمام مهرجان خطابي حا�سد.

يف  كبريا  دورا   ،1990 دجنرب   14 اأحداث  تلعب 

عائلته،  داخل  �سواء  “ال�سباطيني”،  حياة 

اأ�سرار  من  كثريا  اأن  )رغم  خارجها،  اأو 

ثيتنا  ال�ستقاليل  مع  دفنت  املرحلة  تلك 

فا�س(،  ال�ستقالليني يف  العلوي، زعيم 

كل  الذكور  اأبنائه  ان�سغال  اأن  غري 

الطريق  ميهد  وتهمته)..(،  بق�سيته 

على  للرتبع  غريها  دون  رمي  اأمام 

اأجماد �سيا�سة اأبيها، واأمها.

�سبق حلميد �سباط اأن حمل لإليا�س 

التهم  كل  يف  امل�سوؤولية  العماري 

)موقع  نوفل  ابنه  بها  حوكم  التي 

و�سبق   ،)2012 ماي   10 بالدي،  يا 

الوطني  لالأمن  العام  املدير  اتهم  اأن  له 

ولكن  ا�سري�س(،  )ال�سرقي  خطرية  بتهم 

ابنته الآن تكتفي بالظهور يف بع�س الأن�سطة 

ابنة  رمي  الأمرية  تفعل  كما  متاما  اخلريية، 

�سطع  وقد  طالل،  بن  الوليد  ال�سعودي  امللياردير 

من  طالقها  عن  احلديث  مبنا�سبة  كبري  ب�سكل  جنمها 

كل  اأخبارها  ت�سدرت  عندما  ال�سحايف)..(،  الأول  زوجها 

اأنه  املواقع الإلكرتونية، مثل ما يحدث مع امل�ساهري، غري 

�سرعان ما وجدت من يخطب ودها من جديد، لتظهر قبل اأيام 

رفقة والدها حميد وهما يحتفالن مبولودها اجلديد.

من  بينات  اآيات  ا�ستعمال  على  “رمي”  حتر�س 

الذكر احلكيم عندما تتحدث، غري اأن �سكلها ل 

يوحي باأي “تزمت” اأو التزام ديني، مثلها 

مثل والدها فكالهما يج�سد املعنى احلقيقي 

لـ»الإ�سالم ال�سيا�سي«.
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بكتاباتهم  املعروفون  ال�سحافيـــــون  يحـــــكي   
البولي�سية)..(، حكاية تلك النا�سطة يف جماعة العدل 
الداخلية  بوزير  يوم  ذات  التقت  التي  والإح�سان، 
الراحل ادري�س الب�سري، يف مكتبه، فوجدت اأمامه 
ملفا اأخالقيا، مزودا بال�سور، غري اأنه حتدث معها 
يف كل �سيء ومل يتحدث عن حمتويات امللف، ففهمت 

الر�سالة وان�سرفت)..(.
جماعة  يف  النا�سطني  حما�سرة  يف  املخزن  اأ�ساليب 
العدل والإح�سان معروفة)..(، لكن و�سائل تاأديب 
اأع�ساء هذه اجلماعة يف الداخل غري معروفة، اإذ ل 
ميكن لأي اأحد اأن يف�سر �سر هذه الغ�سبة الداخلية 
التي اأطاحت بـ»اآل ال�سيخ يا�سني« من الزعامة، ول 
اأحد ي�ستطيع اأن يفهم ملاذا �سكتت ندية يا�سني مثال 

عن الكالم املباح وغري املباح.
اأبيها  عن  ورثت  التي  »ندية«،  اإن  القول  ميكن 
من  كثريا  عانت  الطوفان«،  اأو  »الإ�سالم  نظرية 

الإلكرتونية  املواقع  بع�س  اأن  لدرجة  امل�سايقات، 
ن�سرت �سورا لها وهي تتجول يف اأثينا رفقة �سديق 
قدمي يف البعثة الفرن�سية )�سنة 2011(، و�سككت يف 
�سلوكها)..(، لكن يبقى ال�سوؤال املطروح هو: ملاذا 
مل تتحرك جماعة العدل والإح�سان ملواجهة اأخبار 

بهذه اخلطورة.
اإىل قمة  اأن ندية يا�سني �ست�سل  كان اجلميع يعتقد 
الروحي  املر�سد  والدها  ال�سيا�سي مع وفاة  جمدها 
لكن كل التوقعات خابت لتكتب ال�سحف عن »خالف 
كبري بني ندية يا�سني وفتح اهلل اأر�سالن«، »لقد بدا 
يا�سني  ندية  بني  الكبريين  الفهم  و�سوء  التباعد 
واجلماعة، منذ رحيل عبد ال�سالم يا�سني، الذي كان 
ي�سكل �سندا قويا لها رغم كل اخلالفات القوية التي 
جمل�س  داخل  من  اأع�ساء  وبني  بينها  قائمة  كانت 
على  يتجراأ  اأن  اأحد  مبقدور  يكن  مل  اإذ  الإر�ساد، 
انتقاد ابنة الزعيم الروحي. ولكن كانت قيادات من 

جماعة العدل والإح�سان  قد نفت غري مرة الأخبار 
التي تر�سح من م�سادر خمتلفة حول وجود �سراع 
متعدد اجلبهات بينها وبني ندية يا�سني، فاإن الناجز 
ول  وا�سحة  ر�سائل  بعثت  الأخرية  هذه  اأن  هو 
تتوارى  اأن  اختارت  عندما  تاأويل  من  اأكرث  حتتمل 
عن الأ�سواء يف كل املحطات املف�سلية التي عرفتها 
 16 اجلماعة بعد موت والدها مبا�سرة«، )امل�ساء، 

دجنرب 2013(.
ت�سوروا اأن ندية يا�سني مل ت�ستطع اأن ت�سل حتى اإىل 
فقد  ال�سيا�سية،  بالدائرة  بالك  فما  الن�سائية  القيادة 
حلت حملها »اأمان جرعود« ب�سفتها م�سوؤولة جديدة 
العبادي  العام  الأمني  زمن  يف  الن�سائي  القطاع  عن 
ونائبه فتح اهلل اأر�سالن، غري اأن امل�سوؤولة اجلديدة 
بدورها تعرتف: »الأ�ستاذة ندية يا�سني من الرموز 
بنت  وهي  كذلك،  و�ستظل  اجلماعة،  داخل  القيادية 

املدر�سة ومن حملة امل�سروع..«.

جماعة  اعرتاف  عدم  اأن  اأر�سالن  اهلل  فتح  يعترب 
العدل والإح�سان بالنظام امللكي، جمرد راأي، ينبغي 
اأن ي�سمن لأ�سحابه حرية التعبري )القد�س العربي: 
موقف  »اإن  تقول  يا�سني  ندية  لكن   ،)2013 يناير   8
اجلماعة من النظام القائم ل ينح�سر فقط يف جمرد 
اإىل  ذلك  يتجاوز  بل  للنظام،  ال�سيا�سية  املعار�سة 
كونه موقفا مبدئيا يتاأ�س�س على روؤيا متكاملة لواقع 
الأمة يف ظل قراءة جتديدية لتاريخها، )فران�س 24، 

7 يناير 2010(.
اأر�سالن،  اإن ندية اأكرث »راديكالية« من  ميكن القول 
ذلك اأنها ل ترتدد يف الهجوم على النظام، منذ خرجتها 
»امللكية  باأن  قالت  عندما   ،2005 �سنة  ال�سهرية 
مكانتها  ورغم  التيار،  عك�س  للمغرب«،  ت�سلح  ل 
التنظيمية التي تراجعت كثريا، اإل اأن رمزيتها تبقى 
اأكرب من التنظيم، اإىل حدود اليوم، ذلك اأن �سكوتها ل 

يعدو كونه جمرد »ر�سالة ملن يهمه الأمر«.

ريم شباط: املعنى احلقيقي  لـ»الإ�سالم ال�سيا�سي« 

ندية ياسين: 
عندما ت�سقط 

اخلالفة على 

منهاج »البنوة«
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عندما �شئل فوزي ال�شعبي جنل امللياردير احلاج ميلود ال�شعبي، موؤخرا، عن راأيه يف حكومة بن كريان، قال: 
»البي جي دي يف عالقته مع الباطرونا، اأ�شبح مثل عبد م�شرط احلناك«، واأ�شاف �شاخرا: »قياديو هذا احلزب 
كانوا ي�شتهلكون ماء عني �شلطان من �شركتنا جمانا )�شركة ال�شعبي(، لكن عندما و�شلوا اإىل احلكم اأ�شبحوا 
يف�شلون ا�شتهالك ماء �شيدي علي )�شركة مرمي بن�شالح(«، وعندما �شئل عن حركة 20 فرباير قال: »نحن نوؤمن 

بثوابت الأمة، وملا خرجنا يف 20 فرباير، خرجنا بوجه مك�شوف.. واحلمد هلل اأن يف الق�شر حكماء«.
يعترب فوزي من اخل�شوم ال�شيا�شيني لإدري�س ل�شكر يف دائرة ال�شوي�شي، بالرباط، غري اأن اإدري�س وجد من 
يخو�س حربا بالوكالة �شد فوزي)..( لذلك مل تعد الفر�شة ت�شمح بظهور اأي خالف بني الرجلني اللذان طاملا واجها 

بع�شهما مبنا�شبة النتخابات الت�شريعية يف دائرة املوت )حي التقدم، واليو�شفية، ودوار احلاجة..(.
تعر�س فوزي ملوؤامرة كبرية يف حزب البيئة والتنمية، بعد منعه من ح�شور املوؤمتر الذي هيئه اأحمد العلمي، 
يف �شهر اأبريل املا�شي، وباملقابل ح�شل »الطبالة والغياطة« على بطاقة الع�شوية، حيث �شوهدت فرقة اأحوا�س 
وهي تلج القاعة واأع�شاوؤها ي�شعون على �شدورهم بطاقة موؤمتر، يف قاعة »ال�شنتي�شي« ب�شال، وهي املعركة التي 

مازالت مفتوحة ق�شائيا، حيث كان يتوقع اجلميع اأن يتوىل فوزي رئا�شة حزب البيئة والتنمية خلفا للعلمي.
يكمن القول باأن فوزي هو اأقرب اأبناء احلاج ميلود لل�شيا�شة ومعاركها بخالف اأبنائه الآخرين َفُهم واإن كانوا قد 
حتملوا بع�س امل�شوؤوليات النتخابية اإل اأنه يبقى الوحيد الذي خلق اجلدل اأكرث من مرة داخل الربملان، ف�شال 

عن كونه ا�شتهر بحربه املفتوحة مع العمدة ال�شابق ملدينة الرباط عمر البحراوي، يقول م�شدر »الأ�شبوع«.
مواجهة هذا القانون من طرف بع�س اجلهات فاقت كل التوقعات)..(، فتبخر هذا القانون.يعترب فوزي الربملاين الوحيد الذي تقدم مبقرتح قانون لتجرمي تربية وا�شترياد الكالب ال�شر�شة، غري اأن �شرا�شة 
ل يعرتف فوزي �شاأنه �شاأن اأبيه احلاج ميلود بلون �شيا�شي معني، حيث انتقل بني عدة اأحزاب، قبل اأن تقول 
بع�س ال�شحف اإنه يفكر يف تاأ�شي�س حزب جديد، بعد خالفه مع العلمي، ولكن الأكيد اأنه نال جزءا كبريا من املجد 

ال�شيا�شي لوالده احلاج ميلود.

فوزي الشعبي: 
ملياردير يتزعم »مطالب ال�شعب« 

المهدي بنسعيد: 
خط التما�س بني 

»احلكم الذاتي« 

و»الريع ال�سيا�سي«  

يعرف كثري من املنا�شلني املنا�شلة »ال�شر�شة« �شمرية كناين، امل�شهورة ب�شورها يف �شارع 

حممد اخلام�س بالرباط وهي تتعر�س لل�شرب على اأيدي قوات الأمن، لكن قليلون هم الذين 

يعرفون اأن هذه املراأة هي اأم الربملاين املهدي بن�شعيد الذي دخل اإىل الربملان يف اإطار الكوطة 

ال�شبابية با�شم حزب الأ�شالة واملعا�شرة.

ميكن  ما  اإطار  يف  البام  با�شم  برملاين  فهو  بن�شعيد،  املهدي  و�شعية  جت�شده  التناق�س  قمة 

اعتباره ريعا لل�شباب)..(، وهو واحد من ال�شباب الذين كانوا ين�شطون باخلارج ويروجون 

ملقرتح احلكم الذاتي، بخالف اأمه التي تن�شط يف جمعية يتحكم فيها اأن�شار اأطروحة »تقرير 

امل�شري«.

»الأ�شبوع« ات�شلت باأحد املنا�شلني يف اجلمعية املغربية حلقوق الإن�شان و�شاألته عن �شر 

هذا التناق�س، فاأجاب مازحا، باأن الن�شال لي�س وراثيا، »قد يكون الأب منا�شال وابنه غري 

منا�شل«، فكانت تلك طريقته لخت�شار م�شافات الفهم.

يحظى املهدي بعناية خا�شة من لدن بع�س القياديني يف حزب الأ�شالة واملعا�شرة، مثل 

وقراءة  الفريق  با�شم  احلديث  اإمكانية  الأحيان  بع�س  يف  تعطيه  التي  الروي�شي،  خديجة 

ن�شف ال�شوؤال يف بع�س اجتماعات اللجان، كما اأن املهدي واحد من ال�شباب الذين التقطت 

لهم �شور رفقة فوؤاد الهمة، يظهر فيها وهو يحمل حقيبته مبتهجا)..(.

�شبق لهذا الربملاين ال�شاب اأن قال باأن �شبيبة العدالة والتنمية فيها »الفز« و»اللي فيه الفز 

كيقفز«، لكن هذا الربملاين قفز على كل احلدود، عندما ظهر وهو يعت�شم قرب ج�شر امللك 

ح�شني احتجاجا على رف�س ال�شلطات الإ�شرائيلية دخوله لالأرا�شي الفل�شطينية، غري اأن من 

غرائب هذا العت�شام هو ا�شتمراره لفرتة وجيزة تكفي فقط لن�شر اخلرب)..(.

املهدي واحد من الذين ي�شافرون للدفاع عن اأطروحة احلكم الذاتي باخلارج، وهو رئي�س 

الأ�شالة  حلزب  التبعية  �شفة  نف�شها  عن  نفت  طاملا  التي  الدميقراطي  ال�شباب  رابطة 

واملعا�شرة، قبل اأن يظهر باأن كل ذلك جمرد »تقية �شيا�شية«، بعد انتخاب املهدي ع�شوا يف 

جمل�س النواب با�شم الأ�شالة واملعا�شرة.

با�شم  للدولة يف �شفقة خا�شرة،  اإجناز حققه املهدي يف حياته هو »توريطه«  اأكرب  ويبقى 

الوطنية، عندما اأعلنت رابطة ال�شباب الدميقراطي اأنها �شت�شنع اأكرب راية مغربية يف العامل 

من اأجل الدخول اإىل كتاب »غني�س« لالأرقام القيا�شية، مب�شاركة 350 �شابا و�شابة، ليظهر اأن 

راية املغاربة التي كلفت نقل 20 طنا من الثوب بوا�شطة املروحيات، جمرد راية �شغرية 

مقارنة مع راية »قطر« التي مت اإجنازها فيما بعد على م�شاحة 101978 مرتا مربعا.

وتبقى عائلة املهدي من العائالت الكبرية ن�شاليا، لكن حجمه ال�شيا�شي مازال �شغريا، رغم 

اأنه تبنى الدفاع عن بع�س امل�شاريع الكبرية يف اخليال فقط، مثل م�شروع »جترمي التكفري«، 

الذي ت�شتع�شي ولدته يف الوقت الراهن.

امباركة بوعيدة: 
الوزيرة »الال�شقة« يف الوزير 

�شبق لـ»الأ�شبوع« اأن ن�شرت مو�شوعا مف�شال حول »وزراء بال فايدة.. يف حكومة بال قيمة«، لكاتبه 
خالل العتماد على 16 وزيرا منتدبا، مت ن�شر لئحتهم.»احل�شان ع�شاق«، الذي ت�شاءل عن القيمة النوعية التي ميكن اأن حتققها ال�شلطة التنفيذية من 

من هوؤلء الوزراء جند ا�شم الوزيرة »امباركة بوعيدة«اإبنة رجل الأعمال الوطني الكبري املعروف 
يف الأقاليم اجلنوبية، والتي يبدو اأنها ح�شدت كل ما زرعه اأجدادها يف ال�شحراء عرب هذا املن�شب 
الوزاري باعتبارها اأول وزيرة ذات �شحنة �شحراوية يف احلكومة املغربية، غري اأن انت�شابها حلزب 

التجمع الوطني لالأحرار الذي باتت تتحكم فيه بع�س العائالت دون غريها، يطرح ال�شوؤال حول 

الكفاءات التي جعلت رئي�س احلزب مزوار ير�شح بوعيدة ملن�شب وزيرة منتدبة. من خالل نهج 

ال�شرية الذاتية يظهر اأن امباركة ذات كفاءات عالية يف »التجارة«، حيث ا�شتغلت يف الفرتة املمتدة 

بني 1998 و2000 مبدريد، يف ق�شم التطوير الدويل لدى �شركة »�شيب�شا« الإ�شبانية، قبل اأن تلتحق 

ب�شركة »بيرتوم« حيث عملت مديرة لقطب املنتوجات الكيميائية، قبل اأن ت�شبح ع�شوا يف جمل�س 

الإدارة.

دخلت اإىل حزب التجمع الوطني لالأحرار �شنة 2004 واأ�شبحت ع�شوا يف املكتب ال�شيا�شي �شنة 
�شنة  الإ�شالمية  وال�شوؤون  الوطني  والدفاع  اخلارجية  ال�شوؤون  للجنة  رئي�شة  وانتخبت   ،2007
2010، لكنها اليوم وزيرة منتدبة يف احلكومة الثانية لنب كريان، ومما يوؤكد اأن مثل هذه املنا�شب 
)وزير منتدب( ل قيمة لها يف املغرب، هو اأن الوزيرة تظهر يف جل اللقاءات التي يعقدها الوزير 
مع �شيوفه، كما تظهر يف جل اللقاءات ال�شحفية التي يعقدها، بل اإن بع�س ال�شحافيني �شاهدوها 
وهي ت�شجل بوا�شطة هاتفها النقال مداخلة للوزير مزوار، وطرحوا ال�شوؤال عن الغاية من هذا 

الت�شجيل)..(.

اأن ح�شلت على لقب »القائد ال�شاب ال�شامل« من منتدى دافو�س، وهي معروفة  �شبق لبوعيدة 
بالريا�شة  اخلا�شة  الإذاعة  موؤ�ش�شات  اإحدى  وبكونها  البي�شاوي«  »الوداد  نادي  يف  بع�شويتها 

»مار�س«.

 بوعيدة رفقة مزوار



مدينة الرباط التي �سيدت على �سكل وهند�سة مدينة 

الإ�سكندرية امل�سرية يف عهد يعقوب املن�سور �سنة 

بجمال  يتمتع  نهر  رقراق،  اأبي  نهر  يزينها  1197م، 
طبيعي، ويختزن التاريخ احلافل بالأحداث والثقافات 

واحل�سارات.

التنمية وبزغ  4 �سنوات حتركت عجلة  فمنذ حوايل 

فجر ح�سارة الإن�سان اجلديد بالهتمام الكبري الذي 

الوادي،  �سفة  على  القرن  م�ساريع  لتهيئة  خ�س�ص 

ج�سر  منها:  اإجنازات  وحتققت  الأورا�ص  وانطلقت 

احل�سن الثاين، وقنطرة مولي يو�سف، ونفق الوداية، 

والطرامواي، والكورني�ص على �سفة اأبي رقراق وهي 

اأ�سغال كلفت مئات املاليري وتطلبت تقنيات جد متقدمة 

ومعقدة، وا�ستعملت فيها هند�سة حديثة، وهذا من باب 

الرائع  ال�سكان باجلميل وبروعة هذا الإهداء  عرفان 

الذي مل يكلف ميزانية العا�سمة ول درهم واحد.

ينتظرون:  ال�سكان  يزال  فال  بعد،  تكتمل  والهدية مل 

ميناء ال�سيد، وباب البحر، وال�ساحة الكبرية، وق�سبة 

اأبي رقراق، وم�سرح الرباط الكبري على �سكل اأوبرا، 

من  عمالقة  م�ساريع  وكلها  رقراق،  اأبي  وم�ست�سفى 

العيار الثقيل ون�ستدل بنموذج ق�سبة اأبي رقراق التي 

�ستكون بني قنطرة ال�سكك احلديدية وقنطرة حممد 

اخلام�ص على م�ساحة 2282 هكتارا و�ست�سم جزيرة 

وحديقة وجتهيزات ثقافية جد متطورة، بينما �سيكون 

 47000 م�ساحة  وعلى  ح�سان  �سومعة  مواجهة  يف 

مرت مربع املعلمة املميزة الفريدة: دار الأوبرا. فهذه 

التي  احل�سارة  �سك  بدون  هي  املنتظرة  املنجزات 

يف  الرباط  �سكان  ح�سارة  القادمة،  لالأجيال  �ستبقى 

�سنتيم  ول  املواطنني  تكلف  مل  وح�سارة   21 القرن 

وهذه هي عظمة هذه احل�سارة التي نحن م�ستاقون 

ملعانقتها كما عانقها اجلزء املنجز منها، ونطمع بكل 

�سغف يف الباقي.

اأخطاءها  وت�سحح  عافيتها  ت�سرتد  الرباط  فمدينة 

اليوم  وهي  الكربى،  العوا�سم  عامل  لولوج  وتتهياأ 

البحر والوادي بدل من  لتدير بوجهها وجهة  تواقة 

ظهرها، وبداأت بالفعل يف ال�ستدارة، ولكن توقفت عن 

ذلك منذ �سنة.

واإذا كان التاريخ يوؤكد فكرة بناء مدينة الرباط على 

اجلميلة،  الإ�سكندرية  مدينة  وهند�سة  ومنط  �سكل 

واإن كان بالفعل هناك ت�سابه يف ال�ساحل والقلعة التي 

ت�سميم  يف  اختالف  فهناك  الوداية،  ق�سبة  ت�سبه 

البنايات، ففي الإ�سكندرية عماراتها تتوجه بواجهاتها 

نحو البحر، عك�ص الرباط التي اأولت بظهرها، ويربر 

ذلك املوؤرخون بظاهرة الرطوبة التي اأ�سبحت الآن 

متجاوزة بف�سل التقنيات املتوفرة.

هذه جمرد لغة نهر اأبي رقراق، تذكرنا بواجب تر�سيخ 

ح�سارتنا.

مهزلة »�لتخفي�ضات« على �أكرية 

�أمالك مدينة �لرباط
من الأ�سباب التي �ساهمت يف اإفال�ص ميزانية مدينة 

القرار اجلبائي  مقت�سيات  على  اعتمادها  الرباط، 

ال�سرائب  اأ�سعار  ن�سب  يحدد  الذي  املتجاوز 

البلدية،  لفائدة  امل�ستحقة  والواجبات  والر�سوم 

مناق�سات  من  »�سالم«  بكل  مرت  مقت�سيات  وهي 

املنتخبني يف دورتهم العادية ل�سهر اأبريل 2010، 

وزكتها ال�سلطات، و�سادقت عليها الوزارة الو�سية 

بتاريخ 8 يونيو 2011، لي�سبح القرار هو القانون 

املايل للجماعة، قانون جامد ولي�ص قانونا متحركا 

مع حت�سري كل ميزانية.

والإ�سالح  للتنمية  كبرية  مقاولة  هي  فاجلماعة 

اإمنائية  م�ساريع  واإنتاج  وال�ستثمار  والبتكار 

وذات مردودية، وتدبري الأموال بعقالنية يف برامج 

م�سمونة الأرباح، لكن اجلماعة ارتاأت باأن تتحول 

اإىل جمرد موؤ�س�سة اإح�سانية تتربع على من تر�ساه 

بعطفها وعلى وجه الكراء بفيالت، ومطاعم ومقاهي 

كان  فاإذا  ريا�سية،  ومالعب  جتارية،  وحمالت 

املواطن املقهور املغلوب يكرتي براكة ق�سديرية 

بـ: 500 درهم لل�سهر، فاجلماعة »املح�سنة« توزع 

الفيالت ب�سومة كرائية ل تتعدى 50 درهم يف ال�سهر 

ويف حي راقي مثل حي اأكدال، وتهدي ملعبا ريا�سيا 

وتقدم  ال�سنة،  يف  نعم  ال�سنة،  يف  دراهم   10 بـ: 

ال�سنتيمات  وبع�ص  دراهم  بت�سعة  لل�سكنى  منزل 

باملئات  وهي  التجارية  املحالت  فاأما  ال�سهر،  يف 

و«التي تدور فيها ال�سواريت« وبع�سرات املاليني، 

مقابل مثال: مطعم- مقهى بـ: 250 درهما يف ال�سهر 

ويف حي اأكدال، يف حني تفر�ص اجلماعة ال�سرامة 

باأداء  وتلزم  العام،  ال�سارع  يف  لفتة  تعليق  على 

400 درهم ملدة اأ�سبوع من التعليق. وقارنوا بني 
الرباكة الق�سديرية والفيال الفخمة وامللعب، علما 

باأننا مل نتطرق لأكرية ال�سقق البلدية وهي باملئات 

املن�سور  ويعقوب  ح�سان  مقاطعات  يف  منت�سرة 

واليو�سفية و»ريع ال�سواريت« يف هذه ال�سقق، مبا 

يف ذلك »�سواريت« الدكاكني ومنها ما هو موجود يف 

قلب العا�سمة ويف مواقع جتارية مهمة ومكراة بـ: 

150 درهما ل غري، ومع ذلك فالباقي ا�ستخال�سه 
اأكريتها يتجاوز املليار �سنتيم، يف حني  من قيمات 

ت�سرف اجلماعة حوايل 250 مليونا �سنويا توؤدى 

مكاتب  حاجيات  ل�سد  ا�ستاأجرتها  عقارات  بها 

م�ساحلها، وهذه هي الدوخة، بل وهو التبذير الذي 

اإىل تقرير املجل�ص الأعلى  اإىل برهان ول  ل يحتاج 

فاجلماعة  وا�سحة،  الأرقام  مادامت  للح�سابات 

وت�ستاأجر  زهيدة  باأثمنة  للكراء  عقاراتها  تفوت 

اإفال�ص  هي  والنتيجة  خيالية،  ب�سومات  اأخرى 

واخل�سا�ص  العجز  يف  و»�سقوطها«  مداخيلها  كل 

والديون ومد اليد لطلب امل�ساعدة.

فما هو احلل؟ نعتقد واحلالة هذه واأمام �سومات 

الواجبات  يوؤدون  ل  ومكرتون  هزيلة  اأكرية 

الأمالك  لهذه  لل�سيانة  مالية  وحتمالت  الكرائية، 

على نفقة البلدية، فلماذا ل تفوتها ل�ساكنيها؟ وملاذا 

ل ت�ستغل فيالتها املوجودة يف حي اأكدال يف مناطق 

وحتول  املكرتين،  مع  تتوافق  اأن  بعد  العمارات 

مواقع تلك الفيالت اإىل عمارات �سكنية على اأن تكون 

الأ�سبقية لال�ستفادة من ال�سكن، ملكرتي الفيالت.

ويف اجلماعة ق�سم لالأمالك اجلماعية مكلف بال�سهر 

على هذه الأمالك، فماذا اأجنز؟ وماذا هياأ؟ وماذا 

طور يف هذه الأمالك؟ فهل جمود اأثمنة الأكرية منذ 

»قرن« واأخرى منذ الثمانينيات، وا�ستبدل اأ�سماء 

الق�سم؟  يتدار�سه  مل  هذا  كل  باأخرى،  املكرتين 

وامل�ستودعات  »املحتلة«؟  ال�سا�سعة  والأرا�سي 

البع�ص؟  اأح�سان  يف  النائمة  والأمالك  امل�ستغلة؟ 

األي�ص من مهام هذا الق�سم املحافظة والتدبري اجليد 

امل�سوؤول على اأمالك �سكان الرباط؟ فما هي مهامه؟ 

ت�سيع  الأمالك  هي  وها  اإجنازاته؟  هي  وما  بل 

وت�سيع معها مدينة الرباط!

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

الرباط يا حسرة

منذ 14 �سنة، ودعنا اإىل دار البقاء رائد احلركة امل�سرحية، الرباطي املرحوم فريد 

بنمبارك، املنظر، واملوؤطر، والكاتب، واملخرج، واملمثل، واملقتب�ص، والفنان، واملثقف، 

والإن�سان الذي نا�سل من اأجل تاأ�سي�ص فن م�سرحي اأكادميي راق، وهو الذي نقل اإىل 

وطنه م�سرح العبث الذي ظهر يف اأوروبا اإبان احلرب العاملية الثانية، ثم الفن الإمياين 

فامل�سرح الكال�سيكي وامل�سرح الربيختي، وامل�سرح الدرامي. وهذا الفنان املبدع اأخرج 

واأنتج روائع اإبداعية هامة منها: اأول فلكلور مبدينة مراك�ص، والعمل ال�ستعرا�سي 

الفخم لختتام الألعاب الأوملبية العربية التي انعقدت يف اململكة �سنة 1960، وع�سرات 

التحف امل�سرحية الراقية.

الفنان املبدع ازداد 1933 وتويف �سنة 2000 يف الرباط بعد مر�ص ع�سال، رحمه اهلل 

واأ�سكنه ف�سيح جناته وجزاه على روائعه.

»اإجبارية«  ومواطنة  التزاما  الأكرث 

املوظفون  هم  ال�سرائب،  اأداء  على 

يوؤدونها  الذيــــــــن  واملتقاعـــــدون 

فرواتبهم  خيالية،  ومببالغ  �سهريا 

ومعا�ساتهم ال�سهرية تخ�سع مبا�سرة 

الأجور  بع�ص  يف  تقرتب  لقتطاعات 

من  ابتداء  فمثال  الرواتب،  ن�سف  من 

فوق،  فما  العا�سر  ال�سلم  يف  املرتبني 

ومعا�ساتهم  رواتبهم  يتقا�سمون  فهم 

مع احلكومة، فاإذا كان راتب املوظف 

 10 الرتبة   10 ال�سلم  يف  املرتب 

فبعد  �سهريا  �سنتيم  مليون  حوايل 

اقتطاع ال�سريبة فلن يح�سل اإل على 

�ستة اآلف درهم اأو اأربعة اآلف درهم 

اأما املوظفون  ت�ستفيد منها احلكومة، 

الإداري،  الإطار  هذا  فوق  املرتبون 

ويكدون  يعملون  �سراحة،  بكل  فهم 

وهوؤلء  احلكومة،  خزينة  ليمالأوا 

اأ�سبحوا اأف�سل واأح�سن من مردودية 

وال�سركات،  العمارات  �سرائب 

رواتبهم  من  �سنويا  يحولون  ماداموا 

لكل  )كمعدل  ماليني  ع�سرة  حوايل: 

العا�سر(  ال�سلم  من  ابتداء  موظف 

ال�سنة  يف  ماليني  وع�سرة  الدولة،  اإىل 

اإنذار  اأو  م�سمونة ول حتتاج لإخبار 

تاأجيل،  اأو  اأو حتى اعتذار  اأو ن�سيان 

يتو�سل  ولن  املنبع  من  تقتطع  فهي 

»قب�ست«  اإذا  اإل  باأجره  املوظف 

احلكومة »حقها«.

فاإذا كان املوظفون العاملون يتحملون 

فاإن  ال�سريبة،  تلك  م�س�ص  عن 

احلكومة  باأن  يرون  منهم  املتقاعدين 

و�سبابهم  ت�سحياتهم،  من  ا�ستفادت 

وقدراتهم، و�سحتهم، وعندما امت�ست 

اإىل  »ورمتهم«  اأعمارهم  رحيق  منهم 

للدخول  لي�ص لريتاحوا ولكن  التقاعد 

الأمرا�ص  مع  �سر�سة  معركة  يف 

والنفقات  والفراغ،  وال�سيخوخة 

ليتحول  وتوابعها،  لالأدوية  املكلفة 

مع  حقيقية  جمابهة  اإىل  التقاعد  ذلك 

الوظيف،  وخملفات  وتبعات  روا�سب 

وتتربع  احلكومة  عليهم  »لتنعم« 

ل  وكاأنهم  الوظيفية  ال�سريبة  بفر�ص 

�سحية  هم  حني  يف  ن�سيطني،  يزالون 

اأج�سامهم  يف  الأمرا�ص  كل  لن�ساط 

ال�سريبة  تلك  حتملوا  الذين  وهم 

ماأزق  يف  فليدخلوا  �سنة،   40 حوايل 

�سريبة جديدة على ال�سحة، فما هي 

ال�سريبة  هذه  من  املوظفني  ا�ستفادة 

اأثناء  يكن  مل  اإن  واملكلفة؟  املزعجة 

يف  الأقل  فعلى  الوظيفي  م�سوارهم 

مرحلة تقاعدهم؟!.

مبثابة  هو  موظف  كل  الرباط،  يف 

عمارة �سيدتها احلكومة وت�ستفيد من 

مداخيلها، فاأما املوظف فهو ل ي�ستفيد 

اإل من الأمرا�ص واجلحود احلكومي.

العنصر

من احلي ال�شعبي دوار املحاريك مبقاطعة 

اليو�شفية تاأتي مبادرة اإن�شانية من اأرملة 

فقدت زوجها واأخاها مبر�ض ال�شرطان، 

فتطوعت بدون مقابل ال�شتقبال واإيواء 

املر�شى  للزائرين  باالأكل  التكفل  مع 

للعالج  بعيدة  ومدن  قرى  من  القادمني 

مببادرتها  خديجة  احلاجة  الرباط.  يف 

الطيبة دخلت تاريخ العا�شمة.

اأ�شحاب املقاهي ي�شتغلون امللك اجلماعي 

للمرت  درهما   50 ب�شومة  مقاهيهم  اأمام 

املربع كل ثالثة اأ�شهر، نف�ض املرت يفوتونه 

للن�شاء الفقريات بائعة امل�شمن واحلر�شة 

بـ 50 و100 درهم يف اليوم الواحد، فاللهم 

التدخل  اجلماعة  وعلى  منكر،  هذا 

حلماية ا�شتغالل املعوزات البئي�شات من 

االأر�ض  مادامت  املقاهي،  اأ�شحاب  ج�شع 

للجماعة.

»ملي�شيات«  ابتدع  ق�شم  يف  م�شوؤول   

وي�شلطها عرب �شم�شار على كل من احتج 

تو�شيح  اأو  بتف�شري  اأو  بحقه  طالب  اأو 

العا�شمة،  يف  هذا  يح�شل  عيب؟  مللف. 

والق�شم له عالقة بالتنقالت احل�شرية.

  
 م�شلحة البنايات واملكتب ال�شحي البلدي 

واجهات  هو  والدليل  دائمة،  عطلة  يف 

املدربلة  و»البا�شات«  املت�شخة،  العمارات 

باالأو�شاخ، واللحوم املعلقة »لتقتات« منها 

احل�شرات قبل االإن�شان، و»ترتقد« فيها 

اأدخنة الطوبي�شات والعربات، و»تلب�ض« 

عا�شمة  يف  هذا  كل  والتلوث.  الغبار 

اململكة.  

�ملوظفــون �ملتقاعـدون يف �لربـــاط يتقا�ضـــمون

 �أجورهـــــم مــــع �حلكومــــة

من

 أرشيف

 الرباط

يف انتظار م�شاريع القرن:

�للغة �ل�ضامتة لنهر �أبي رقر�ق: �أين 
ح�ضارتكم يا �ضكان �لرباط؟

 العدد: 780  اخلميس 13 مارس 2014

مقابل ال �شيء: هذه ال�شرائب املفرو�شة؟
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عبد اإلله امريباح
للعلوم  الوطنية  املدر�سة  ت�سهد 

 »ENSA« بتطوان  التطبيقية 

اإ�سرابات متتالية منذ عدة اأ�سابيع 

ما فتئت تتو�سع لدى كل امل�ستويات 

اآخر،  بعد  اأ�سبوعا  والتخ�س�سات 

بـ»المباالة«  �ســـــموه  ما  مقابـــل 

الطلبة  ويعلــــل  امل�سوؤوليـــن)..( 

املهند�سون قيامهم بهذه االإ�سرابات 

مطالبهم  مع  االإدارة  جتاوب  بعدم 

والتهدئة.  بالوعود  اكتفت  حيث 

وهي ح�سب ما �سرح به املحتجون، 

تهم  وم�سروعة  مو�سوعية  مطالب 

املادية  االإمكانيات  توفري  �سرورة 

حيث  املدر�سة،  يف  واللوجي�ستيكية 

املعدات  يف  كبريا  نق�سا  تعرف 

يف  الطلبة  يحتاجها  التي  واالآليات 

درا�ستهم اليومية، يف تناق�ض �سافر 

مع ا�سم املوؤ�س�سة الذي هو »العلوم 

التطبيقية«، اإذ ال تتوفر على اأب�سط 

املعدات التطبيقية الالزمة، وتعتمد 

وال�سبورة  االأوراق  على  حاليا، 

و»الداطا�سور«، مما يطرح الت�ساوؤل 

عن كيف �سيتخرج املهند�سون وهم 

ومعدات،  اآالت  حياتهم  يف  يروا  مل 

در�سوا  قد  يكونوا  اأن  املفرت�ض  من 

بها وا�ستاأن�سوا التعامل معها؟، وما 

املدر�سة عملت  اأن  بلة،  الطني  يزيد 

وهي  جديدة  �سعبة  اإحداث  على 

 ،Génie civil املدنية  الهند�سة 

لوازم  �سراء  دون  اأخرى،  ومرة 

هذه الدرا�سة، وهو االأمر الذي علق 

تقني  اأب�سط  باأن  الطلبة  اأحد  عليه 

الناحية  من  تكوينا  اأكرث  �سيكون 

 ،)..(ENSAT العملية من مهند�ض 

كما طالب الطلبة املهند�سون باإعالن 

بعد  مبا�سرة  االمتحانات  نتائج 

لب�سعة  تاأخريها  وعدم  ت�سحيحها 

اإعالنها  وعدم  اإجرائها،  بعد  اأ�سهر 

وخالل  االأحد  واأيام  العطل  اأيام 

غياب الطلبة)..(.

الوطنية  املدر�سة  فطلبة  للتذكري، 

يدخلون  بتطوان  التطبيقية  للعلوم 

االإ�سراب،  من  الرابع  اأ�سبوعهم 

واالعت�سامات،  واالحتجاجات، 

دون  املوؤ�س�سة  داخل  واحللقيات 

م�ساكلهم،  حلل  جهة  اأي  ا�ستجابة 

وو�سع حد لهذه الالمباالة من اأجل 

اإىل درا�ستهم وتفادي �سنة  العودة 

بي�ساء بداأت تلوح يف االأفق)..(.

كواليس جهوية

أصداء سوسية
من  حالة  باإنزكان  لالأمن  االأوىل  الدائرة  تعي�ض   ◆
طابور  ميتد  حيث  الدائمني)..(  واالكتظاظ  الفو�سى 

االإدارية  م�ساحلهم  ق�ساء  يف  الراغبني  املواطنني 

الو�سع  تاأزمي  من  يزيد  مدرج الدائرة، وما  ليتخطى 

�سعف التجهيزات املادية والب�سرية بهذه الدائرة )..( 

بغ�ض النظر عن اأن البناية نف�سها مل تعد قادرة على 

ا�ستيعاب كل الوافدين)..( مما ي�ستدعي تعزيزها على 

كافة امل�ستويات.

◆ مل مت�ِض اأ�سابيع على تعيني الكاتب العام لعمالة 
من  للحد  تعليمات  اأعطيت  حتى  باها  اأيت  اأ�ستوكة 

البناء الع�سوائي املتف�سي باالإقليم، واأن ال ت�ساهل يف 

ويف  اخل�سو�ض)..(.  بهذا  امللكية  التعليمات  خمالفة 

هذا ال�سياق، تطالب �ساكنة ما�سة الكاتب العام بزيارة 

تفقدية لبناية اأقيمت و�سط البحر من طابقني اأحيطت 

بولف�سايل  �سيدي  ب�ساطئ  مرت   400 م�سافته  ب�سياج 

)اأتلفت اأمواج البحر موؤخر اأجزاء منها(، تعود الأحد 

االأثرياء يف حتد �سافر لقانون التعمري)..(.

◆ اأحيل على حمكمة اال�ستئناف باأكادير، �سكاية تتهم 
اأ�ستاذا ملتحيا ي�ستغل مبوؤ�س�سة خ�سو�سية، باغت�ساب 

وهتك عر�ض طفل قا�سر من ذوي االحتياجات اخلا�سة 

عدة مرات، وقد �سلمت للطفل الذي ال يتعدى عمره �ست 

 �سنوات �سهادتني طبيتني تثبتان تعر�سه لالغت�ساب.

يوا�سل  املحكمة  بذات  التحقيق  قا�سي  زال  وما 

حتقيقاته يف املو�سوع مع الطرفني معا؛ مع اأبوي الطفل 

 واملتهم الرئي�سي ومدير املوؤ�س�سة وتالميذ الق�سم)..(.

باجلماعة  بو�سما�ض  منطقة  قرى  �سكان  يزال  ال   ◆
املركز  يق�سدون  الذين  اإداومومن،  القروية 

�سالح،  اآيت  بدوار  املتواجد  »العوي�سات«  ال�سحي 

جراء  ومعاناتهم  ل�سكواهم  ي�ستمع  عمن  يبحثون 

ال�سحي. باملركز  طبي  مل�سوؤول  املتكرر   الغياب 

ل�ساعات  االنتظار  ملت  باأنها  �سرحت  التي  ال�ساكنة 

اأيام  يف  املغلق  ال�سحي  املركز  اأبواب  اأمام  طوال 

عديدة، اأكدت اأن الن�ساء هن من يتحمل الق�سط االأكرب 

من املعاناة حيث ي�سطرن للو�سول اإىل املركز ال�سحي 

اإىل قطع م�سافة ال تقل عن اأربع كيلومرتات م�سيا على 

اأخريات  تقطع  قرية، يف حني  الأقرب  بالن�سبة  االأقدام 

املعاناة  هذه  لتتوج  اأطفالهن،  حامالت  ذلك  اأ�سعاف 

بعدم فتح املركز وخدمة زواره)..(.

 

اجلهات  اإنزكان  عمالة  القليعة  �ساكنة  ◆ تطالب 
ملف  حول  عاجل  حتقيق  بفتح  باملنطقة  امل�سوؤولة 

الفو�سى  عمت  بعدما  خ�سو�سا  الع�سوائي،  البناء 

وال  العتيقة،  االأزقة  ال  منها  ت�سلم  فلم  القطاع،  هذا 

يت�سرت  التي  ال�سيعات  حتى  وال  اجلديدة،  امل�ساريع 

اأ�سحابها خلف اأحد رجال ال�سلطة)..(. 

سعيد الهوداني

االأمازيغية  احلركة  ن�سطاء  من  عدد  اختار 

للغازات  امل�سادة  بالكمامات  التظاهر  بخريبكة 

يف  موؤخرا،  بخريبكة،  الثقايف  املركب  اأمام 

التي تالحق قياديي حركة  �سياق االحتجاجات 

املغرب  مدن  اأنحاء  كل  يف  والتوحيد  االإ�سالح 

تنديدا بت�سريحات مناه�سة لالأمازيغ يف اإحدى 

املحا�سرات باخلليج.

املحتجني  اأن  اأكد  املنظمة  باجلهة  م�سوؤول   

قرروا القيام بوقفتهم االحتجاجية الأن العدالة 

الوقت  يف  زيد،  اأبو  ن�سرة  اختار  والتنمية 

م�سوؤوال  موقفا  يعطي  اأن  به  حريا  كان  الذي 

االعتذار  على  ال�سيخ  يرغم  واأن  املو�سوع  يف 

العلني ولي�ض اجلانبي الإغالق امللف. 

ت�سريحات  يف  احلزب  يف  م�سوؤولون  وقال 

اإن  املحا�سرة  هام�ض  على  �سحفية 

يقودها  زيد  اأبو  تالحق  التي  االحتجاجات 

العدالة  حلزب  معاٍد  موقف  لهم  اأ�سخا�ض 

. االإدري�سي   والتنمية ب�سفة عامة، ولي�ض فقط 

اأبو  األقاها  حما�سرة  من  مقتطف  اأن  اإىل  ي�سار 

على  جزاأين  من  تتكون  املغرب  خارج  زيد 

»الهوية«،  مو�سوع  حول  »الر�سالة«  قناة 

زيد  اأبو  حكاها  نكتة  املقتب�ض  املقطع  واحتوى 

حول البخل عند اأحد االأعراق املغربية دون اأن 

اأبو زيد  اأثار جدال وا�سعا، ورد  يذكر ا�سمها ما 

عن  اأخرج  الكالم  واأن  فيها  خانه  التعبري  باأن 

�سياقه، متهما جهات معينة بالوقوف وراء هذه 

الهجمة عليه، ب�سبب مواقفه من ق�سايا خمتلفة 

اأعرب ن�سطاء  بالهوية والقيم، بينما  ذات �سلة 

اأطلقها  التي  النكتة  من  امتعا�سهم  عن  اأمازيغ 

اأمازيغ �سو�ض بو�سفهم  االإدري�سي عن  اأبو زيد 

بـ»البخالء«، واعتربوها تنم عن احلقد الدفني 

النكتة  واأن  خ�سو�سا  والعن�سرية  والتمييز 

وجهت جلمهور خليجي.

خريبكة

طاطا آيت ملول

ما يجري ويدور في المدن 

 العدد: 780  اخلميس 13 مارس 2014

  فضيلي عمي

االحتاد  حزب  وهي  هيئات  ثالث    عربت 

املوحد،  اال�سرتاكي  واحلزب  اال�سرتاكي، 

الدميقراطية  للفيدرالية  املحلي  واالحتاد 

لل�سغل بطاطا، عن رف�سها واإدانتها لقرار با�سا 

ثقافية  اأن�سطة  مبنع  القا�سي  طاطا،  مدينة 

يف  وجاء  حملية.  جلمعيات  احتجاجية  وقفات 

بيان الهيئات الثالث اأن قيام با�سا املدينة، علي 

نقابة  اإىل  املنع  تبليغ  قرار  باإر�سال  بوق�سيم، 

للفيدرالية  التابعة  الوطني  االإنعا�ض  عمال 

مغبة  من  فيها  يحذرهم  لل�سغل،  الدميقراطية 

االإقدام على تنظيم وقفة دون ا�ستناده اإىل اأ�سا�ض 

قانوين يعترب �سربا للمواثيق الدولية والد�ستور 

املغربي.

وا�ستنكر البيان ذاته، قرار منع جمعية ثقافية 

من تنظيم ن�ساط مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة، 

اخلروقات  من  مبزيد  ينذر  ذلك  اأن  معتربا 

للحريات العامة. وحملت الهيئات املوقعة على 

البيان امل�سوؤولية الكاملة لبا�سا املدينة ولعامل 

االإقليم باعتباره امل�سوؤول االأول عن االأمن)..(. 

با�سا املدينة �سد احتفال الن�ساء بـ8 مار�س

اأبو زيد.. »الفقيه اللي نت�سناو براكتو
 دخل للجامع ببلغتو«

فقط يف تطوان .. تكوين »املهند�سني« بال�سبورة والطبا�سري

ميالد »جمعية اإعالميي عدالة« 

احمد ابادرين

من  عدد   2014 مار�ض   8 ال�سبت  يوم  التاأم 

الق�سائي،  ال�ساأن  يف  امل�ستغلني  ال�سحافيني 

واحلريات  العدل  لوزارة  االجتماعي  باملركب 

بالرباط، يف اإطار جمع عام تاأ�سي�ض يتمخ�ض عنه 

خلق »جمعية اإعالميي عدالة«.

املكونة من: عبد  التح�سريية  اللجنة  وقد قدمت 

م�سلي،  وكرمية  عربي،  وح�سن  ال�سرقاوي،  اهلل 

كانت  التي  املبادرة  هذا  �سياق  كرمي،  و�سناء 

وتبلورت  �سنوات،  منذ  املهنيني  من  عددا  ت�سغل 

االأوىل  التوا�سلية  الدورة  انطالق  مع  الفكرة 

التي نظمتها حمكمة النق�ض بالرباط، حيث كانت 

رئا�سة هذه املحكمة قد عقدت لقاء مع ال�سحافيني 

تقرير  تقدمي  قبل  الق�سائي  ال�ساأن  يف  امل�ستغلني 

حول افتتاح ال�سنة الق�سائية ل�سنة 2012، لتاأتي 

بعد ذلك الدورة التوا�سلية الثانية يف اأفق تنظيم 

الدورة الثالثة قريبا.

من اأجل اإنقاذ ثانوية 

»عمر بن اخلطاب«

بوطيب الفياللي
املهدد  اخلطاب  بن  عمر  ثانوية  ور�ض  وحد 

والهيئات  املدين  املجتمع  جمعيات  بالتوقيف 

ملول  باآيت  والنقابية  وال�سيا�سية  احلقوقية 

فيه  تعلن  بيانا  موؤخرا،  اأ�سدرت،  والتي 

الثانوية  بناء  اإمتام  عرقلة  ملحاولة  ا�ستنكارها 

والالمباالة  التق�سري  من  وا�ستياءها  املذكورة 

قبل  من  امللف  هذا  مع  بهما  التعامل  مت  اللذين 

الوطنية،  الرتبية  بوزارة  امل�سوؤولني  بع�ض 

اإىل  �سرورة  املخزنية، م�سرية  االأمالك  واإدارة 

الدرا�سة  وانطالق  الثانوية  بناء  اأ�سغال  اإمتام 

2015، مع   - 2014 الدرا�سي  املو�سم  بها خالل 

تفاقم  خطورة  اإىل  امل�سوؤولة  اجلهات  تنبيهها 

باآيت  التاأهيلية  بالثانويات  االكتظاظ  م�ساكل 

التلميذات والتالميذ  ملول، وحرمان العديد من 

اأ�سغال  عرقلة  حالة  يف  درا�ستهم  اإمتام  من 

البناء.

الوطنية  الرتبية  وزارة  اجلمعيات  دعت  كما 

واتخاذ  املوقف  تدارك  اإىل  املخزنية  واالأمالك 

االأ�سغال  تتوقف  ال  حتى  القانونية  االإجراءات 

اخلا�سة  بـ»امل�سالح  اأ�سموه  عما  بعيدا 

يف  التحركات  هذه  �ستنجح  فهل  ال�سيقة«)..( 

احلفاظ على هذا امل�سروع الرتبوي من ال�سياع، 

اآيت ملول لن يربحوا �سوى  اأن بنات واأبناء  اأم 

ال�سيح والريح؟. 
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الصويرة

اأ�رسار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي  ❋

ملاذا مل تنجح درا�سة 
»اجليولوجيا« يف املغرب

التناق�ضات  اأوجه  اأحد  متثل  واالنكما�ش  الت�ضخم  ثنائية 

ال�ضارخة التي تعاين منها منظومتنا التعليمية، منذ انطالق قطار 

االإ�ضالح البيداغوجي للتعليم اجلامعي يف االجتاه املعاك�ش 

لقطار اإ�ضالح التعليم ما قبل اجلامعي. على �ضعيد التعليم 

ما قبل اجلامعي، يتجلى الت�ضخم )الكمي والنوعي( يف �ضدة 

د�ضامة املقررات، بينما يتجلى االنكما�ش يف املوؤهالت املعرفية 

ال�ضعيد  على  اأما  يدُر�ش.  مل  ما  بتدري�ش  املطالب  للمدر�ش 

اجلامعي، فاالنكما�ش هو ال�ضيمة االأ�ضا�ضية يف كل �ضيء، بينما 

واالختبارات  للغياب  امل�ضتمرة  املراقبة  يف  الت�ضخم  يتجلى 

امل�ضتمرة ويف االمتحانات املاراطونية. يف هذا املقال �ضنتطرق 

للتعليم ما قبل اجلامعي، و�ضنتطرق للتعليم العايل فيما بعد. 

والتعليم:  »الرتبية  كتابي  خالل  من  بالتف�ضيل  التطرق  مت 

اختالالت ومعاطب وثقافة جمتمع« و»التعليم بني الكفايات 

واالإدماج، من كرة القدم اإىل نظرية داروين« للتناق�ضات التي 

اأ�ض�ضت ملمار�ضات تربوية مدمرة للُمدّر�ش والّدار�ش واملدر�ضة، 

وللمجتمع تبعا لذلك. الت�ضخم املعريف يتجلى يف الت�ضوه اخلطري 

للمفاهيم العلمية املدر�ضة، )اجليولوجيا كمثال(، الذي ي�ضهد 

عليه الكتاب املدر�ضي، والذي مل  ولن تنفع معه االإ�ضالحات 

البيداغوجية  املتتالية.  

والثانوي  االإعدادي  بالتعليم  اجليولوجيا  تدري�ش  ميثل 

)كمثال( كابو�ضا حقيقيا للمدر�ش، وطبقا منفرا للتلميذ وع�ضريا 

على اله�ضم. »ميلي« االأ�ضتاذ ويكتب التلميذ، يف حتد �ضارخ 

للتدري�ش »بالكفايات« و»االإدماج« كمقاربات بيداغوجية تبنّي 

جليا اأنها غري جمدية، يف غياب الكفاءات اللغوية واملعرفية. 

فبدل العمل على التخفيف من د�ضامة املقررات، فقد مت حتميل 

مفاهيم  تدري�ش  م�ضوؤولية   )2005 )منذ  باالإعدادي  املُدّر�ش 

علمية اأّرقت، فيما قبل، رجل التعليم الثانوي وق�ّضت م�ضجعه، 

فهل من تعليٍق؟ نعم، هكذا يتم االإجهاز على قريحة التعليم عند 

االأ�ضتاذ وعلى قابلية التعلم عند التلميذ، لنتظاهر يف االأخري 

بالبكاء على اأطالل �ضرح منظومتنا التعليمية. 

مع ازدياد حدة الت�ضخم املعريف على م�ضتوى كل اأطوار التعليم 

ما قبل اجلامعي، مت تغييب االآلية الكفيلة باحلد من �ضلبياته، 

واملتمثلة يف التكوين امل�ضتمر االأكادميي، الذي مت توظيفه يف 

�ضارخ  قلب  يف  التنميقية،  البيداغوجية  الدرد�ضات  م�ضل�ضل 

للموازين واملفاهيم؛ فلقد اأ�ضبح التعرف على و�ضائل التدري�ش 

ي�ضكل غاية يف حد ذاته. فبدل الرتكيز على م�ضببات االأمرا�ش، 

يتم التعامل مع االأعرا�ش املر�ضية للتخفيف من وطاأتها، اإىل 

الرتبوية  واملناهج  الربامج  لفل�ضفة  التنكر  مت  اأن  منذ  حني. 

ال�ضليمة، ملا قبل اأوا�ضط الثمانينات من القرن املا�ضي، مت تبني 

االإ�ضالحات  م�ضل�ضل  يف  جتلى  الذي  االأمام  اإىل  الهروب  نهج 

املعطبة، بحيث اأ�ضبحت املنظومة  التعليمية حقال لتجارب 

املقاربات البيداغوجية العبثية. نهج الهروب اإىل االأمام مل يبق 

للُمتبّنيني لهذه االإ�ضالحات اأية فر�ضة للنظر اإىل الوراء، للقيام 

عرب  الرتبوية  املنظومة  الأو�ضاع  و�ضامل  مو�ضوعي  بتقييم 

القيام مبقارنة مو�ضوعية، علمية، ملا كان عليه احلال قبل وبعد 

تبني هذه االإ�ضالحات.  

اإ�ضالحات بيداغوجية عبثية، ت�ضببت يف اإعاقات م�ضتدامة يف 

املتدرج واملُتزن،  الت�ضاعدي  ال�ضليم، والبناء  التكوين  نهج  

واملتمثل يف االأطوار التعليمية. فلقد تقم�ش التعليم الثانوي 

دور التعليم اجلامعي يف غياب املوؤهالت املعرفية للمدر�ش، 

معامل  طم�ش  مت  كما  للتلميذ.  والفكرية  اللغوية  واملوؤهالت 

االبتدائي حتت وطاأة ت�ضخم معريف  بطور  اللغوي  التعليم 

مهول، ال حمل له من االإعراب البيداغوجي. اإنها بع�ش العناوين 

العري�ضة املوؤ�ضرة على اإفال�ش املنظومة الرتبوية. 

هذه االختالالت املخلة باأبجديات بيداغوجيا التعليم، �ضكلت 

الأطفالنا  ج�ضدي  وحتى  وذهني  فكري  ا�ضتنزاف  عوامل 

اإرهاقهم  اإىل  اأدت  الفقري(،  للعمود  امل�ضوهة  الظهر  )حقائب 

نف�ضيا ونف�ضانيا، واإنهاكهم عقليا، وهو ما يتجلى يف التفاعل 

ال�ضلبي النمطي مع ما ُيدّر�ش لهم. ونتيجة لهذا اأ�ضاع الغالبية 

العظمى من التالميذ ملكة االإن�ضات ال�ضرورية للفهم، وكذا 

اأبجديات منهجية التفكري ال�ضليم، فاأ�ضبح كل همهم تطوير �ضبل 

الغ�ش وتنويعها وتعبيدها. 

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

رفع املواطن موحى عبا�ضي من ذوي 

االحتياجات اخلا�ضة ال�ضاكن جماعة 

عامل  اإىل  ر�ضالة  بالر�ضيدية  اأمالكو 

ح�ضوله  عدم  فيها  ي�ضتنكر  االإقليم، 

على بطاقة امل�ضاعدة الطبية »رميد«، 

عليها  احل�ضول  بطلب  تقدم  اأن  رغم 

منذ �ضنة 2012.  

اإليها  ينتمي  التي  الفئة  هذه  وتلتم�ش 

�ضاحب الر�ضالة من عامل االإقليم من 

خالل موحى عبا�ضي، التدخل يف اأقرب 

ومتكينهم  اإن�ضافهم  ق�ضد  ممكن  وقت 

اإىل  الولوج  ق�ضد  الوثيقة  هذه  من 

واإيجاد  ال�ضرورية  الطبية  اخلدمات 

حل لهذا.

ببني  القاطن  الدين  عز  وعدي  وجه 

مالل �ضكاية اإىل رئي�ش املجل�ش البلدي 

للمدينة، واإىل وايل جهة تادلة اأزيالل، 

وكافة  احل�ضرية  الوكالة  مدير  واإىل 

خاللها  من  يطالب  املعنية،  اجلهات 

م�ضروع  بناء  ملنع  ال�ضريع  بالتدخل 

اإغالق  عنه  �ضينتج  اأر�ضية  بقعة  يف 

املفتوحة  اأمتار   6 عر�ش  ذات  الزنقة 

على �ضارع ابن خلدون املنفذ الوحيد 

جلميع اأنواع و�ضائل النقل من اإ�ضعاف 

وكذا  املدنية  الوقاية  و�ضيارات 

الراجلني. 

شكايات

 سعيد أحتوش
التاريخي  دكالة  باب  قدماك  تلج  اأن  قبل 

ي�ضرتعي  الفينيقيني،  عهد  اإىل  يرجع  الذي 

�ضوه  وقد  هاتفي،  خمدع  تواجد  انتباهك 

املنظر الرتاثي للمدينة العتيقة لل�ضويرة، 

حيث مت اإن�ضاوؤه بال�ضور التاريخي للمدينة 

)كما تو�ضح ال�ضورة(.

الغريب اأن املخدع الهاتفي هذا، يتوفر على 

�ضلمت  قد  اأنه  يعني  مما  امللكية،  �ضهادة 

ل�ضاحبه �ضهادة اإدارية تخول له احل�ضول 

على ال�ضهادة االأوىل )امللكية(، والتي تثبت 

اأن املحل املذكور، ال يوجد يف قلب ت�ضميم 

التهيئة بل خارجه، وبالتايل فاإنه ال يخ�ضع 

بينما  التعمري،  قانون  من   90  -  25 لبند 

العك�ش هو ال�ضحيح، علما اأنه مينع منعا 

كليا يف وثيقة التعمري، ت�ضليم تلك ال�ضهادة 

الأ�ضحاب املناطق املغطاة؟!.

امل�ضوؤول  من  مطروحا،  الت�ضاوؤل  ليبقى 

للقانون  املخالفة  ال�ضهادة  تلك  منح  عن 

معايري  اأية  على  وبناء  التعمريي، 

�ضلمت؟!       

هل هو خمدع هاتفي من عهد الفينيقيني؟

فيه  ي�ضتخدم  الذي  الوقت  يف 

ح�ضب  الوطنية،  الرتبية  قطاع 

 ،2013  -  2012 اإح�ضائيـــــــات 

موظــــــفا   300.000 حـــــــــــــوايل 

خدمات  من  تلقائيا  ي�ضتفيدون 

للنهو�ش  ال�ضاد�ش  حممد  موؤ�ض�ضة 

مازالت  االجتماعية،  باالأعمال 

التكوين  ملكتب  العامة  االإدارة 

ومديرية  ال�ضغل،  واإنعا�ش  املهني 

عن  يتمنعان  الب�ضرية،  موارده 

 - غري  ال   - موظف   8800 اإحلاق 

بينما  املولوية،  املوؤ�ض�ضة  بهذه 

الدوائر  وجميع  امل�ضتخدمون 

فيهم  )مبن  القطاع  من  املقربة 

داخل  من  �ضامون  م�ضوؤولون 

للنهو�ش  ال�ضاد�ش  حممد  موؤ�ض�ضة 

للرتبية  االجتماعية  باالأعمال 

اأ�ضرار  ي�ضتغربون  والتكوين( 

و»غلو«  بـ»مغاالة«  و�ضفوه  ما 

املدير العام ملكتب التكوين املهني 

الظهري  تطبيق  عن  االإحجام  يف 

بينما   1.01.197 رقم  ال�ضريف 

من  طائلة  مداخيل  يجني  القطاع 

الواردة  االأجور  على  ال�ضريبة 

)ن�ضبة  املهني  التكوين  لفائدة 

الوطنية(. االأجور  من   %  1.6 
العامة  االإدارة  اإعرا�ش  واأمام 

واإنعا�ش  املهني  التكوين  ملكتب 

موؤ�ض�ضة  مع  التعاقد  عن  ال�ضغل 

حممد اخلام�ش للنهو�ش باالأعمال 

والتكوين  للرتبية  االجتماعية 

خلت  التي  �ضنة  الـ12  »طيلة 

دون  املرفق«،  هذا  اإن�ضاء  من 

�ضاربة  امل�ضتخدمني،  رغبة 

ال�ضامية  الرغبة  احلائط  عر�ش 

املخولة  باخلدمات  متتعيهم  يف 

الرتبية  قطاعي  يف  لنظرائهم 

مثلما  العايل،  والتعليم  الوطنية 

الت�ضغيل  وزارة  موظفي  لدى 

والوزارة املنتدبة للتكوين املهني، 

وتطالب اجلامعة احلرة؛ )مكتب 

ال�ضغل  واإنعا�ش  املهني  التكوين 

الربملان  وم�ضت�ضاري  االأمة  نواب 

امل�ضوؤولة  اجلهات  وخمتلف 

امللكي  الظهري  م�ضامني  بتفعيل 

1.01.197 )ال�ضادر  ال�ضريف رقم 

فاحت   –  1422 االأوىل  جمادى  يف 

غ�ضت 2001( »والقا�ضي باإحداث 

اخلام�ش  حممد  موؤ�ض�ضة  وتنظيم 

االجتماعية  باالأعمال  للنهو�ش 

مت�ضبثة  والتكوين«،  للرتبية 

الثانية  الفقرة  تطبيق  ب�ضرورة 

من الف�ضل االأول للظهري، القا�ضية 

ورجال  ن�ضاء  اإحلاق  بوجوب 

واإنعا�ش  املهني  التكوين  مكتب 

املنخرطني  الئحة  اإىل  ال�ضغل 

امل�ضتفيدين من خدمات املوؤ�ض�ضة، 

من  يتجزاأ  ال  جزءا  باعتبارهم 

واملنظـومة  الرتبــــــوي  اجل�ضــــد 

واأنهم  خا�ضة  للمملكة،  الرتبوية 

ي�ضتكون من العديد من االنتهاكات 

حلقوقهم  واالجتماعية  املالية 

الرتقي؛  امتحانات  تعطيل  منها: 

امتحانات  نتائج  اإخراج  تعطيل 

الرتقية الداخلية ال�ضالفة؛ اإ�ضاءة 

ترتيب  اإعادة  وتعطيل  ترتيب 

املنا�ضبة  ال�ضالمل  يف  امل�ضتخدمني 

لل�ضهادات التي يحملونها؛ اإق�ضاء 

الرتقي  من  امل�ضتخدمني  اأغلبية 

تهمي�ش  باالأقدمية؛  لَِّمي  ال�ضُّ

املهني  التكوين  اأَجراء  غالبية 

�ضحية  تغطية  من  اال�ضتفادة  من 

غرار  على  ر�ضيدة  تعا�ضدية 

العمومية،  الوظيفة  منظومة 

اجلغرايف  وتوزيعهم  تتما�ضى 

من  ت�ضتفيد  فقط  كربى  مدن   7«

بينما  متو�ضطة  �ضحية  خدمات 

اأزيد  ي�ضم  املهني  التكوين  مكتب 

من 324 موؤ�ض�ضة موزعة على اأكرث 

من 100 مدينة«؛ ه�ضا�ضة منظومة 

الرتاجع  التقاعد؛  على  التاأمني 

تكميلي؛  تقاعد  نظام  تبني  عن 

الكفاءة؛  منح  توزيع  يف  احليف 

اآخر  عالوات  توزيع  يف  احليف 

التعوي�ضات  ت�ضليم  عدم  ال�ضنة؛ 

عن ت�ضحيحات االمتحانات؛ عدم 

متابعة  عن  التعوي�ضات  ت�ضليم 

الدرا�ضــــــــة  اإنهاء  بحوث  اإجراء 

احلـــــيف  املتدربيـــن؛  للطلبة 

والتماطل يف ت�ضليم منح ال�ضاعات 

منح  ت�ضليم  عدم  االإ�ضافية؛ 

املناطق  يف  االإقامة  عن  التعوي�ش 

هذه  يجعل  مما  الخ(،  النائية؛.. 

اأ�ضموه  ما  حول  تت�ضاءل  الفئة 

املوؤ�ضرات  و»�ضالمة«  »نزاهة« 

التكوين  ملكتب  واملالية  التدبريية 

العام،  مديرهم  قدمها  التي  املهني 

يوم 14 �ضتنرب 2013.

عمال 100 مدينة يطالبون بتعا�ضدية

»بن ال�سيخ« الذي قدم ح�سيلة التكوين اأمام امللك 
»ميتنع« عن تنفيذ ظهري ملكي

شؤون

وية
ه

تحليل إخباري ج
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:  زهير البـوحاطي

»خورخي  الإ�سباين  الداخلية  وزير  قام 

بزيارة  املا�سي،  الأ�سبوع  دياز«،  فرينانديز 

ومليلية،  �سبتة  احلدوديني  للمعربين  تفقدية 

وعقد بعدها العديد من الجتماعات يف كل من 

حيث  والأمن،  املدين،  واحلر�س  اجلي�س،  ثكنة 

�سبت جل املداخالت يف ق�سية هجرة الأفارقة 

يقتحم  الوزير  �سوهد  فيما  املحتلة.  املدن  نحو 

الذي  الوقت  يف  �سبتة  بباب  املغربية  احلدود 

كان فيه رئي�س الهيئة احل�سرية املغربي يقدم 

نظم  اخل�سو�س،  وبهذا  الر�سمية.  التحية  له 

املدينة  و�سط  من  م�سرية  �سبتة  مدينة  �ساكنة 

باب  معرب  اإىل  كاطنيا  مارتينيز  ب�سارع  مرورا 

�سبتة، وقد �سارك فيها حوايل 150 �سخ�سا، من 

بينهم بع�س الوجوه النا�سطة يف جمال حقوق 

الإن�سان الذين ارتدوا لبا�سا �سحراويا، منددين 

الأفارقة  املهاجرون  لها  التي تعر�س  باملجزرة 

على يدي ال�سلطات الإ�سبانية.

ولالإ�سارة، فبينما كانت جميع الو�سائل الإعالم 

الأحداث  ومواكبة  بتغطية  تقوم  الإ�سبانية 

مينع  املغربي  الأمن  كان  املذكور،  باملعرب 

ال�سحافيني ورجال الإعالم من تتبع الأو�ساع 

التي تعرفها باب �سبتة.  

نبيل بكاني
الأولد  ببا�سوية  للبيئة  النزالة  رفعت كل من جمعية 

وتن�سيقية حاملي �سهادات وديبلومات التكوين املهني 

املعطلني خالل م�سرية م�سرتكة، انطلقت موؤخرا، من 

الدائرة، �سعارات  اأحمد باجتاه مقر  ابن  مدخل مدينة 

ت�ستنكر ما اأ�سمته»التماطل« يف معاجلة ملفهم املطلبي 

من طرف اإدارة �سركة الإ�سمنت املعروفة بـ»�سيماط« 

امل�ستغلة مل�ساحات �سا�سعة من الأرا�سي التابعة لنفوذ 

دائرة ابن اأحمد، والتي تعد مبئات الهيكتارات. وردد 

�سعارات مطالبة  امل�سرية  م�سار  املحتجون على طول 

بحقهم يف ال�ستفادة من العمل باإدارة ال�سركة. خا�سة 

املظاهرة،  يف  امل�ساركني  بع�س  اأكد  كما  الإدارة،  واأن 

عمال  ا�ستقدام  اإىل  وتلجاأ  املنطقة  اأبناء  اإق�ساء  تتعمد 

وموظفني من مناطق بعيدة. ويتذكر البع�س كيف كانت 

الفرحة كبرية قبل �سنوات، عندما ُزف خرب م�سروع قادم 

ل�ستخراج  م�سنع  عن  عبارة  املنطقة،  اإىل  الطريق  يف 

الإ�سمنت؛ امل�سروع الذي �سيقود قاطرة التنمية املتوقفة 

منذ زمن يف املنطقة، منذ ا�ستوزار اإدري�س الب�سري)..(. 

ع�سرات الآلف من ال�سباب املعطل عن العمل كان يتطلع 

قبل �سنة 2009 -  موعد انطالق العمل يف امل�سنع- اإىل 

اإليه  ونظر  والزدهار،  للتغيري  كمحطة  امل�سروع  هذا 

مبا  العطالة  �سبح  من  لأبناهم  كمخل�س  املنطقة  اأهايل 

كان ماأمول باأن يوفره من فر�س عمل قارة، وفك لعزلة 

عانت منها املنطقة التي تعترب من اأكرب الدوائر باملغرب 

باله�سا�سة  مو�سوم  و�سع  اأمام  اجلغرافيا،  حيث  من 

من  عدد  من  واحلرمان  التمنية  وغياب  الجتماعية 

احلقوق الجتماعية واملجالية التي وعدت بها اجلهوية 

املو�سعة)..(. وانتهت امل�سرية بوقفة اأمام مقر الدائرة 

حيث اأعاد امل�ساركون التاأكيد، من خالل ال�سعارات، على 

م�سروعية مطالبهم.ويف حديث لرئي�س جمعية »النزالة«، 

اأ�سكال  لتنظيم  م�ستعدون  باأنهم  قال  عاليل،  حممد 

احتجاجية ت�سعيدية يف حالة ا�ستمرار اإدارة ال�سركة يف 

جتاهل املطالب املتفق عنها)..(.

اأن كل من تن�سيقية حاملي �سهادات وديبلومات  يذكر 

التكوين املهني )غري مرخ�سة( وجمعية النزالة البيئية، 

التقنية  الكفاءات  باإدماج  تاأ�سي�سهما،  منذ  طالبتا 

املتخرجة من املعهد املتخ�س�س للتكنولوجيا التطبيقية 

بابن اأحمد التابع ملكتب التكوين املهني بال�سركة، من خالل 

التن�سيقية واإدارة �سركة »�سيماط«،  اتفاق بني  اإيجاد 

وي�سمن ن�سبة معينة )كوطة( لتوظيف حاملي ديبلومات 

املعهد، وكذا املطالبة بتحقيق بع�س الأهداف منها ما 

هو بيئي، كاحرتام �سروط دفرت التحمالت والدرا�سات 

التقنية امللزمة لل�سركة بخلق حزام غابوي بـ500 مرت 

عر�سا، حول امل�سنع، حلماية املجال البيئي وال�سحة 

�سحق  عملية  تخلفه  الذي  الغبار  من  لل�سكان  العامة 

وحرق اأطنان من ال�سخور الإ�سمنتية يوميا، ف�سال عن 

مطلب يتعلق بعملية نزع امللكية الأر�سية يف ظروف مل 

تر�ِس اأ�سحابها. 

رئي�س الهيئة احل�سرية املغربي يحيي وزير اال�ستعمار

االأمرية لال �سلمى ت�سرب 

»كاأ�س �ساي« ب�سف�ساون
لال  الأميــــــرة  �سوهدت 

�سباح  �سلمـــــــــــــى، 

خلـــــــــــميـــــــــ�س  ا

 ،2014  - 3 - 6
تنزل  وهــــــي 

مــــطار  مــــــن 

الرمال«  »�سانـية 

حيث  بتطوان، 

�سيارتها  امتطت 

جــــهــــــــــة  متـــو

مدينــــــــــــــــــــة  اإىل 

ن  و �سفـــــــــــــــــــــ�ســـــا

حرا�ســـــــــــها  رفـــــــــــــقـــة 

اخلا�سني.

وعلم، اأن الأمرية مل تقم بزيارة عمل بل �سربت كاأ�س �ساي 

على  طائرتها  اأقلعت  حيث  تطوان،  اإىل  عادت  ثم  باملدينة 

ال�ساعة 6.00 م�ساء. 

املفاجئة  الزيارة  هذه  اأ�سباب  عن  ال�ساكنة  وتت�ساءل 

لالأمرية، والتي مل تعط خاللها اأي انطالقة للم�سروع الذي 

عرفت به »حماربة الداء ال�سرطان«.    
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النقطاعات الكهربائية تظهر 

زم،  وادي  مبدينة  جديد  من 

دون  كبرية  اأحياء  لت�سمل 

من  اإخبار  اأو  اإنذار  �سابق 

املكتب الوطني للكهرباء، مما 

اأثار غ�سب و�سخط �سريحة 

كبرية من

اإىل  اأدت  املدينة،  �ساكنة   

اخلروج لالحتجاج والتنديد 

مرات  طالهم  الذي  بالإهمال 

متعددة.

اآخر النقطاعات الكهربائية مت 

ت�سجيلها، الأ�سبوع املن�سرم، 

بعدد اأحياء املدينة

يف اجتاه مدينة اأبي اجلعد. 

الصورة مأخوذة من تفراوت 
إقليم تزنيت، وتؤكد فشل 

حكومة بن كيران في محاربة 
الفساد والمفسدين)..( إذ لم 

تقم حتى بردع بعض الموظفين 
ورؤساء الجماعات المحلية 

الذين يستغلون سيارات الدولة 
أبشع استغالل)..( في التبضع، 

والتنزه، ونقل أطفالهم إلى 
المدارس، وإيصال زوجاتهم إلى 
الحمام أو إلى األسواق، أو إلى 

الكوافير)..( والنموذج سيارة 
أحد المسؤولين بتفراوت، الذي 

توجه بها خارج نطاق العمل إلى 
أحد الفنادق هناك، يوم األحد 

2 مارس 2014 على الساعة 
الواحدة بعد الزوال.

الوردي

تلكس

لقي �سخ�س يف العقد اخلام�س من عمره م�سرعه بجماعة تانوغة، 

موؤخرا، ب�سبب ت�ساقط احلجارة والرتاب من اأعلى مقلع خم�س�س 

ل�ستخراج الرمال)..(. وح�سب �سهود عيان فاإن ال�سحية كان واقفا 

احلجارة  من  كبرية  حمولة  ت�ساقطت  وفجاأة  املقلع  من  بالقرب 

والرتاب عليه لرتديه قتيال يف احلال. وجتدر الإ�سارة، اإىل اأن هذه 

املقالع املتواجدة باجلهة ت�سببت يف حوادث مميتة للعاملني بها، 

ويطالب ال�سكان من اجلهات امل�سوؤولة بو�سع حد لهذه املقالع التي 

اأ�سبحت تهدد حياتهم باملوت)..(

يعاين �سكان مدينة ق�سبة تادلة من النت�سار الكبري للكالب ال�سالة، 

وخا�سة بحي الرحمة، والر�سيدية، واآيت عمر، وحي البام، واآيت 

الثلث، وجماط، وبودراع، وقرب م�سجد اأبي بكر ال�سديق)..( وقال 

الرحمة  التالميذ بحي  اأحد  الذي ح�سر حادث تعر�س  الآباء  اأحد 

لهجوم كلب �سر�س، كاد يفقده حياته لول تدخل اأحد البنائني، »اإنه 

مل يعد من ال�سهل اإر�سال ابنتي اإىل املدر�سة دون مرافقتها، خ�سو�سا 

تكون م�سابة  اأن  املحتمل  بال�سرا�سة ومن  تت�سف  الكالب  اأن هذه 

بال�سعار«.

ناجتة  لت�سممات  تعر�سهم  نتيجة  املواطنني  من  جمموعة  طالب 

عن تناولهم حلوما مذبوحة �سريا، من امل�سالح البيطرية بق�سبة 

تادلة بالتدخل حلمايتهم من انت�سار هذا النوع من الذبيحة بال�سوق 

الأ�سبوعي. وحتدثت بع�س امل�سادر عن وجود اأماكن �سرية تروج 

فيها هذه الذبائح، التي تباع للمواطنني باأثمان اأقل من الثمن املتعارف 

به يف ال�سوق)..(.

اأجلت املحكمة البتدائية بق�سبة تادلة النظر يف ملف جندي يعمل 

واملعتقل   ،1990 مواليد  ومن  باملدينة  الع�سكرية  الثكنات  باإحدى 

رفقة امراأة متزوجة ولها طفلني، اإىل جل�سة 10/ 03/ 2014 يف انتظار 

بتهمة »اخليانة  املتزوجة  واملراأة  الظنني  ويتابع  الزوج.  ح�سور 

الزوجية وامل�ساركة فيها«، بعدما �سبطوا مبنزل املتهم الواقع بحي 

بودراع. 

قامت امراأة بقتل ابن زوجها الذي يبلغ 17 �سنة، بطعنه بوا�سطة 

�سكني على م�ستوى القلب ب�سبب خالف بينهما، ومت نقل ال�سحية اإىل 

ق�سم امل�ستعجالت ببني مالل حيث لفظ اأنفا�سه هناك. وبعد تو�سلها، 

انتقلت ال�سرطة الق�سائية اإىل عني املكان ومت القب�س على الظنينة 

واإحالتها على الوكيل العام للملك مبحكمة ال�ستئناف ببني مالل. 

يومي مع  كان يف �سراع  ال�سحية  اأن  اإىل  امل�سادر  واأ�سارت بع�س 

زوجة اأبيه والتي كانت تقوم با�ستفزازه وت�سيء معاملته)..(.

ي�ستكي جمموعة من املواطنني بجماعة تاكزيرت بق�سبة تادلة من 

ت�سرفات اأحد املمر�سني بامل�ستو�سف، والذي يعامل املر�سى معاملة 

�سيئة ل متت لعمله الإن�ساين ب�سلة، وميار�س التمييز يف ما بينهم، 

بحيث يدخل اإىل الطبيب من ي�ساء من باب �سري، بغ�س النظر عن 

الألفاظ النابية الذي يتلفظ بها اأمام الن�ساء املتزوجات واأمام املر�سى 

واأبنائهم. ويت�ساءل ال�سكان عمن يحمي هذا املمر�س، وهو الذي �سرح 

ذات مرة »اأنه ل يهاب امل�سوؤولني عنه لأن هناك من يحميه«)..(.
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هل يفجر ملف البطالة الق�سايا 
جانب من امل�سكوت عنها يف جهة ال�ساوية؟

احتجاجات 
حاملي شهادات 

التكوين

نقـــــل 

»االأموات«.. 

االأحـــياء

مل يجد �سكان دوار »ا�سويل« بجماعة مقري�سات القروية 

على  حمله  �سوى  مري�سهم  لنقل  و�سيلة  وزان،  عمالة 

التي  ال�سورة  يف  ظاهر  هو  كما  الأودية،  وقطع  النع�س 

خلفت ا�ستياء وتذمرا بني ال�ساكنة املغلوب على اأمرها. 

واأكد بع�س �سكان على اأنه لي�ست هذه املرة الأوىل التي يقع 

الذين  واملنتخبون  اجلماعة  لكون  احلادث  هذا  مثل  فيها 

ن�سبوا نف�سهم مدافعني عنهم خارج التغطية، ول يهتمون 

فيها  املنطقة، والتي ل يوجد  فيها  التي تتخبط  بامل�ساكل 

ولو طريق واحد معبد اأو قنطرة ميكن اأن ت�سلكها �سيارة 

الإ�سعاف، وهو الأمر الذي جعل ال�ساكنة ت�ستعني بالنع�س 

الإقليمي  امل�ست�سفى  اإىل  اجلماعة  من  املر�سى  لتو�سيل 

اإذ  هناك)..(  ي�سعفهم  من  يجدون  قلما  والذين  بوزان، 

معظم  غياب  والإدارية  الطبية  امل�سالح  خمتلف  ت�سهد 

موظفيها يف وقت العمل، الناجت عن عدم املراقبة، ح�سب 

ت�سريح ال�ساكنة. 

سيارات الدولة.. من الحمام 
إلى »الكوافير«
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عبد ال�سالم اأحيزون .. جلب املاليري خلزينة الدولة، 

ولكن ماذا عن تخفي�ض اأ�سعار الهاتف؟؟
الكثري  اأو  القليل  يعرف  ال  منا  من 

عن ال�سيد عبد ال�سالم اأحيزون، هذا 

االأعمال  ورجل  الع�سامي  الرجل 

نحو  طريقه  �سق  الذي  االأمازيغي 

نظريه  قل  باجتهاد  الباهر  النجاح 

م�ستقطبا التقدير واالإعجاب القريب 

من االنبهار من كل جهة ل�سخ�سيته 

الكاريزمية التي دفعت به نحو اأعلى 

نحو  جناح  من  منتقال  املجد  مراتب 

�سنوات  خالل  وذلك  اأكرب  جناح 

قليلة. 

 ،1955 اأبريل   20 يوم  ولد  وقد 

وبداأ  تيفلت  يف  اخلزازنة  مبنطقة 

االت�ساالت  قطاع  يف  املهني  م�ساره 

مهند�س  دبلوم  على  ح�سوله  بعد 

العليا  املدر�سة  من  ات�ساالت 

 ،1977 �سنة  باري�س  يف  لالت�ساالت 

يف �سنة 1983 عني مديرا لالت�ساالت 

واالت�ساالت  الربيد  وزارة  يف 

الفرتة  والال�سلكية. وخالل  ال�سلكية 

�سغل  و1998   1992 بني  ما  املمتدة 

من�سب املدير العام للمكتب املغربي 

بني  وجمع  واالت�ساالت،  للربيد 

الربيد  وزارة  وحقيبة  املن�سب  هذا 

 ،1995 اإىل   1992 من  واالت�ساالت 

خالل  االت�ساالت  وزارة  وحقيبة 

عامي 1997 و1998. ويف �سنة 1998 

للربيد  الوطني  »املكتب  حل  مت 

بثالث  تعوي�سه  ومت  واالت�ساالت« 

املغرب«،  »بريد  هي:  موؤ�س�سات 

�سخ�سية  ذات  عمومية  موؤ�س�سة 

و»الوكالة  مايل،  وا�ستقالل  معنوية 

الوطنية لتقنني االت�ساالت«، املكلفة 

و�سركة  ومراقبته،  القطاع  بتنظيم 

�سركة  وهي  املغرب«،  »ات�ساالت 

رئي�سا  اأحيزون  واأ�سبح  م�ساهمة. 

مديرا عاما لـ»ات�ساالت املغرب« من 

 ،2000 عام  نهاية  حتى   1998 عام 

ثم رئي�سا ملجل�س اإدارة ال�سركة منذ 

اأحيزون  تعيني  ومت   .2001 فرباير 

جمموعة  اإدارة  جمل�س  يف  ع�سوا 

وكان  يونيفري�سال«.  »فيـــــفاندي 

يرتبط  التعيني  هذا  قبل  اأحيزون 

عمل  بعقد  »فيفاندي«  مبجموعة 

ال�سفة  بهذه  ي�ساهم  وكان  موؤقت، 

املجموعة  ا�سرتاتيجيات  �سياغة  يف 

القطاع  ويف  االت�ساالت  جمال  يف 

يف  ع�سو  وهو  واملرئي.  امل�سموع 

للثقافة  امللكي  املعهد  اإدارة  جمل�س 

االأمازيغية. كم اأنه ع�سو يف موؤ�س�سة 

منذ  البيئة  حلماية  ال�ساد�س  حممد 

يونيو 2001، وع�سو موؤ�س�سة حممد 

اخلام�س للت�سامن منذ اأبريل 2004، 

وجمعية لال �سلمى ملحاربة ال�سرطان 

اللجنة  وع�سو   .2005 نونرب  منذ 

الدولية  التجارة  لغرفة  التنفيذية 

وع�سو   ،2004 فرباير  منذ  بباري�س 

يف  االأخوين  جامعة  اإدارة  جمل�س 

اإفران وذلك منذ اأواخر �سنة 2003.

عامل  يف  النظري  منقطع  م�سار  وبعد 

التاألق وحتقيق الذات وتقدمي اأف�سل 

اإىل  اليوم  و�سل  لبلده،  اخلدمات 

التنفيذي  واملدير  الرئي�س  من�سب 

�سركة  املغرب،  ات�ساالت  ل�سركة 

املغرب  يف  الرائدة  االت�ســـــاالت 

اأحيزون،  ال�سالم  عبد  ر�سم  حيث 

اجلماعية  االإدارة  جمل�س  رئي�س 

ورديا  اأفقا  املغرب«،  »ات�ساالت  لـ 

اأن  موؤكدا  اململكة،  يف  للقطاع 

ا�ستثمارية  �سيا�سة  تنهج  املجموعة 

اآخر  من  اال�ستفادة  لزبنائها  تكفل 

�سيحات التقنيات يف هذا املجال.

كما اختري �سمن اأف�سل ثمانية مدراء 

امل�ستوى  على  االت�سال  �سركات 

تراأ�س  كما   .2011 ل�سنة  العاملي 

الألعاب  املغربية  امللكية  اجلامعة 

هذه  حتى   2006 �سنة  منذ  القوى 

ال�سنة.

االإيجابية  النتائج  �ساهمت  وقد 

التي حققتها »ات�ساالت املغرب« يف 

موريتانيا  هي  اإفريقية  بلدان  اأربعة 

مايل،  عن  ف�سال  فا�سو  وبوركينا 

يف  الرتاجع  حدة  من  التخفيف  يف 

نظرا  باململكة،  املجموعة  معامالت 

كر�ستها  التي  اال�ستثمارات  حلجم 

املجموعة والتي تفوق ثالثة ماليري 

درهم مبا يفوق جمموع ا�ستثمارات 

االت�ساالت  جمال  يف  الفاعلني  باقي 

باملغرب، خالل ال�سنة الفارطة.

»ات�ساالت  دور  اأحيزون،  واأبرز 

املغرب« كفاعل وطني يبتغي تعميم 

االت�ساالت،  جمال  يف  عالية  تقنيات 

م�سريا اإىل اأن املجموعة التي تتحمل 

تبعات اال�ستثمار يف قطاعات ال تهدف 

اال�ستجابة  ترمي  ما  بقدر  الربح 

هو  كما  املجموعة  زبناء  ملتطلبات 

ال�ساأن بالن�سبة للربط املنزيل ب�سبكة 

االأنرتنيت.

ن�سبة  املغرب«  »ات�ساالت  وحتوز 

�سوق  جمموع  من  باملائة   99.95
ما  وهو  املغرب،  يف  اإل«  اإ�س  دي  »اأ 

اإىل »جراأة املجموعة  اأحيزون  عزاه 

غري  قطاع  يف  اال�ستثمار  يف  املتمثلة 

مناف�سي  ي�ستثري  وال  باملرة  مربح 

املجموعة«. 

اأحيزون  ال�سيد  جمهودات  وبف�سل 

الكبري  التحدي  يف  التام  وانخراطه 

الذي جعل املغرب من الدول الرائدة 

فقد  املعلوماتي  التوا�سل  جمال  يف 

املحمول  الهاتف  زبناء  جمموع  بلغ 

البلدان  يف  املغرب«،  »ات�ساالت  لـ 

االإفريقية االأربع م�سمومة للمغرب، 

ما يفوق 37 مليون م�سرتك، فاإن رقم 

اإىل  و�سل  ككل  املجموعة  معامالت 

28.5 مليار درهم �ساهمت فيه فروع 
املجموعة بن�سبة 27 يف املائة.

لبلده  به  قام  ما  اأن  اأحد  ينكر  وال 

ات�ساالت  ا�ستالمه  بعد  خا�سة 

حيث  ا�ستثنائي،  �سيء  هو  املغرب 

ا�ستطاع بدرايته وجهوده اأن يح�سل 

على مليارات من الدراهم ل�سد عجز 

ميزانية الدولة وجنح يف جلب اأرقام 

الدولة  ميزانيات  اإىل  اآلت  خيالية 

املغربية منذ توليه قطاع االت�ساالت 

حيث عرف بذكاء حاد وجتربة مثمرة 

اخللوي  وخا�سة  الهاتف  قطاع  باأن 

هو م�سدر هائل لدرِّ مبالغ �سخمة يف 

�سناديق الدولة بعد الثورة الهاتفية 

واملعلوماتية وجناح قطاع التوا�سل 

الال�سلكي ب�سكل كبري.

ال�سالم  عبد  عرفت  فقد  و�سخ�سيا 

يف  مهند�سا  كان  عندما  اأحيزون 

ال�سلكية  واملوا�سالت  الربيد  وزارة 

والال�سلكية عندما كان �سديقي الدائم 

املنا�سل احمند العن�سر وزيرا بهذه 

مل�ست  وقد  يل.  قدمه  حيث  الوزارة 

والذكاء  الكبري  الطموح  ذلك  يومها 

اإ�سافة  اأحيزون  لل�سيد  الثاقب 

ل�سراحته وروحه الوطنية. وبعدها 

فكنت  منا�سبات،  عدة  يف  التقيته 

التوا�سل  قطاع  لتطوير  توثبه  اأمل�س 

يتوقف  ال  كان  حيث  واالت�ساالت 

عن التاأكيد للم�سوؤولني ولزمالئه من 

باأن  املغرب  يف  النافذة  ال�سخ�سيات 

امل�ستقبل كله هو بني يدي التوا�سل 

واالت�ساالت الال�سلكية واأنه �سياأتي 

املعلوماتية م�سدر  فيه  �ستكون  يوم 

عبد  وظل  البرتول.  ت�ساهي  ثروة 

بناء  وطنه  يخدم  اأحيزون  ال�سالم 

من  متاأكد  وهو  القناعة  هذه  على 

�سالمة اختياره ومن اأن تطوير قطاع 

االت�ساالت �سيجعل املغرب يف مركز 

قوة.

من  الكثري  ال�سيء  ذكرنا  لقد 

اأحيزون  ال�سيد  تدبري  اإيجابيات 

لقطاع ات�ساالت املغرب. ولكن هناك 

االأهم من هذا وذاك، وهو اأن االأ�ستاذ 

اأحيزون يعرف قبل اأي �سخ�س اآخر 

�سواء  الهاتفية  املكاملات  اأ�سعار  باأن 

اأو النقال يف املغرب  بالهاتف الثابت 

هي مبالغ فيها ب�سكل ال يتما�سى مع 

م�ستوى مرتبات املغاربة. وهنا البد 

مثال  فهناك  هام:  �سوؤال  طرح  من 

دولة مغاربية قريبة جدا من املغرب 

دقيقة  تكلف  التي  تون�س  وهي 

 10 نحوها  االت�سال  من  واحدة 

بقية  لدى  االت�ساالت  اأن  كما  دراهم 

العربية هي ب�سكل عام مبالغ  الدول 

اأن االت�ساالت يف  اأي�سا يف حني  فيها 

فكيف  تكلفة.  اأقل  االأوربية  الدول 

هذا  على  اأحيزون  االأ�ستاذ  يوافق 

الغالء يف مكاملات ات�ساالت املغرب، 

يف  االت�ساالت  قطاع  اأن  العلم  مع 

ممتازة  مالية  حالة  يف  هو  املغرب 

الر�سمية  االإح�ســـــائيات  ح�ســـــب 

وح�سب الواقع املرئي. وال بد من اأن 

نذكر باأن الكثري من زبناء ات�ساالت 

انقطاع  ظاهرة  من  ي�ستكون  املغرب 

وكذلك  املكاملة  عز  يف  فجاأة  اخلط 

دخول طرف ثالث دائما خالل املكاملة 

بني اثنني على الهاتف النقال، وهذه 

واال�ستغراب  الت�ساوؤل  تثري  اأ�سياء 

والتاأويالت... 

من  نطلب  املنرب  هذا  من  فاإننا  لهذا 

الغيور  الوطني  اأحيزون  ال�سيد 

ال�سعب  بلده وم�سالح  على م�سالح 

ال�سعب  بني  واملقيمني  املغربي 

التعليمات  ي�سدر  باأن  املغربي 

بني  الثقة  ال�ستتباب  ال�سرورية 

ات�ساالت املغرب وبني زبنائها. كما 

باإعادة  تعليماته  ي�سدر  اأن  عليه 

كانت  التي  املغرب  ات�ساالت  بطاقة 

مكاملات  ومتنح  درهم  مبائة  تباع 

بقيمة مائتني وع�سرين درهما. 

الأهمية  واعتبارا  تقدم  ما  لكل 

ملداخيل  كم�سدر  النقالة  االت�ساالت 

فاإننا  املغربية  الدولة  لفائدة  هائلة 

اأحيزون  ال�سالم  عبد  من  نرجو 

بعني  املقال  هذا  يف  جاء  ما  كل  اأخذ 

التقدير والثقة  االعتبار حفاظا على 

املتبادلة بني ات�ساالت املغرب وبني 

زبنائها �سواء املغاربة اأو االأجانب. الصحفي رمزي صوفيا في حديث مع عبد السالم أحيزون

بقلم : رمزي صوفيا

كيف يوافق 
أحيزون على 

هذا الغالء في 
مكالمات اتصاالت 

المغرب، مع 
العلم أن قطاع 
االتصاالت في 

المغرب هو في 
حالة مالية ممتازة 
حسب اإلحصائيات 
الرسمية وحسب 
الواقع المرئي.. 

فهناك مثال دولة 
مغاربية قريبة جدا 
من المغرب وهي 
تونس، التي تكلف 
دقيقة واحدة من 

االتصال نحوها 10 
دراهم



بني حوار اللغة الف�صحى 
والدارجة

على  م�ؤ�سفة  حاالت  من  نعي�سه  مبا  ت�سليم  حالة  يف  نحن 

امل�ست�ى اللغ�ي اإىل درجة الرتديد باأن تعليمنا مل ي�ؤد ما كان 

يجب عليه على م�ست�ى التعليم والرتبية والتك�ين)..(.

ال  حيث  ح�سل  قد  باأيدينا  �سنعناه  الذي  املقدور  القدر  هذا 

ميكن اأن ن�سلم بهذه االرتكا�سة التعليمية اإال بعدما نياأ�س من 

حل م�ساكلنا، فلنقبل باأي بديل با�سم اخلروج من - الردة- 

اأن  تعليمنا،  وزير  من  ن�سمع  واأخريا   - ال�حلة   - قل  اأو 

الدرا�سة  فرن�سية يف طريق  باكال�ريا  الإيجاد  هناك م�سروعا 

والتطبيق، ولنح�سب الزمان ونراجعه، اأي الذي ح�سلنا فيه 

التعريب،  لتن�سيق  مكتب  تاأ�سي�س  يف  فكرنا  اال�ستقالل  على 

ورفعنا �سعار الت�حيد واملغربة والتعريب، واعتربنا االأمر 

الذين  ما وقع حتقيقه عند غرينا ونحن  باعتبار  تباط�ؤ  فيه 

والرومان،  والي�نان  االإغريق  عند  كان  ما  اإىل  غرينا  �سبقنا 

االأدبية  والعل�م  الريا�سية  العل�م  جمال  يف  اأخذه  وقع  مما 

ي�سبق�ن  علماءنا  ووجدنا  والطبية  والقان�نية  والفل�سفية 

ه�سمه  وقع  ملا  نقدم  ثم  والريا�سيات،  الب�سريات  جمال  اإىل 

االرتكا�سة  بعد  ذلك  منها  لناأخذ  ال��سطى  قرونها  يف  الأروبا 

مرة اأخرى، يف جمال ما ترجم يف عل�م الب�سريات والفقهيات 

وهذا  ومراك�س)..(  فا�س  ويف  قرطبة  يف  متداوال  كان  مما 

اللغة  فار�س  يف  اأم�ست  العربية  »اأن  فتيج�(  )م.  اأكده  ما 

القري�س  ل�سياغة  اأداة  اأنف�سهم  ال�سعراء  واتخذها  الر�سمية 

وقد  اجلبل«،  يف  م�ستعملة  )البهل�ية(  اللهجة  ظلت  حني  يف 

العن�سر  �سارت  بل  التالية  القرون  يف  العربية  نف�ذ  ا�ستمر 

اجل�هري يف )االأوردية( التي هي لغة الثقافة عند الهندو�س 

واإذا  عربي،  اأ�سل  من  تقريبا  مفرداتها  ن�سف  يعترب  والتي 

ه�  الذي  »ال�ساهنامة«  �ساحب  الفردو�سي  مثل  ال�سعراء 

كان  والذي  االإغريق  عند  )ه�مريو�س(  مبثابة  الفر�س  عند 

مت�سلعا يف العربية فاإن معظم امل�سنفات العلمية ظلت حترر 

ابن  م�ؤلفات  وغالب  الطبية  الرازي  م��س�عة  مثل  بالعربية 

�سينا، )تقدمي عبد العزيز بنعبد اهلل الأحد اأعداد جملة مكتب 

التعريب(.

رافقتها  العربية  اللغة  عا�ستها  التي  العلمية  احلركة  هذه 

بغداد  وعرفت  بالطبع،  واقت�سادية  و�سيا�سية  فكرية  حركة 

امل�حدي  الع�سر  يف  املغرب  عرفه  كما  العبا�سي  الع�سر  يف 

ما جعل خزائن الكتب العلمية باللغة العربية، وما بقي من 

الذخائر املخط�طة املنق�لة اإىل خزائن الغرب وما لال�ستفادة 

منها يف اأكرث من ميدان)..( )واللغة االإغريقية نف�سها اقتب�ست 

ال�سيء الكثري من العربية غري اأن املقتب�سات اتخذت اإ�سكالية 

يع�سر معها اإرجاعها اإىل االأ�سل العربي(.

اليه�د لغة  العا�سر امليالدي تبنى  القرن  وكمالحظة: )فمنذ 

الفاحتني العرب كلغة علمية يف اإفريقيا وغريها، ويجدر اأن 

نذكر احلرب »يه�دا بن قري�س« ملا ميتاز به كتابه يف فقه اللغة 

اإىل بيعة فا�س( )ك�دار،  العهد  املقارن والذي وجهه يف ذلك 

�سفحة: 454(، وما يقراأ من الكتب امل�ؤلفة من طرف ابن �سينا 

من  العربية  باللغة  املكت�بة  الطبية  والر�سائل  ر�سد،  وابن 

طرف اأولئك العلماء العرب ت�ؤكد دورهم الفكري املعرتف به 

من طرف علماء الغرب، مما ي�ؤكد خدمات العرب للح�سارة 

لغة  تهمي�س  يحاول�ن  فالذين  عامة)..(  ب�سفة  االإن�سانية 

القراآن لعدم م�اكبتها حل�سارة الغرب وعل�مه وخمرتعاته 

ال يعني اأن اللغة العربية لي�ست م�اكبة لق�س�رها على االأداء 

بها  الناطقني  اإميان  لعدم  ولكن  اللغ�ي،  والت�ا�سل  الفكري 

على  فعمل�ا  بلغتهم  لغريهم  وكلت  التي  املهام  تلك  ميثل 

ف�سمت  بها  �سم�ا  جليلة  خدمات  من  بذل�ه  مبا  بها  االرتقاء 

لغتهم بهم)..( فالثقة التي نزعت من لغتنا القراآنية على يد 

من وجدوا يف لغة امل�ستعمر االأر�سية التي ترب�ا بها وفيها، 

اأفقدتهم الثقة يف �سالحية لغتهم االأم من القدرة حتى من ثقة 

التداول بها يف نطقهم وكتابتهم، ومل يجدوا حال ملا يعان�ه اإال 

بالتربي من اللغة العربية اأو اللج�ء اإىل اللهجة الدارجة بدل 

اللغة العربية.

مل ي�فق اأحد الربامج الذي تقدمه اأ�سب�عيا قناتنا ال�سمالية ومل يفلح يف احت�اء 

امل��س�ع املطروح واملتعلق بالق�ساء والنظام االأ�سا�سي للق�ساة، ابتعد كل البعد 

عن العمق والهدف، ترك معد احللقة )الذي بدا مرتبكا اأو خائفا اأو به علة( �سي�فه 

يتنابزون باالألقاب يف حماولة الإبراز الذات واإثباتها كما قالت كرمية م�سلي يف جريدة 

ال�سباح )العدد: 4321(، با�ستثناء ممثل ال�دادية الذي كان رزينا وحري�سا على 

اأال يك�ن تائها، ومع ذلك كانت هناك اإ�سارات مبفع�ل ق�ي ور�سائل بت�جيه �سديد، 

وبكتابة وا�سحة تق�ل برف�س كل م�س بخ�س��سية الق�ساء املغربي، واعتبار هذا 

االأخري تربة لتجارب االآخرين �س�اء اأكان�ا فرن�سيني اأو ه�لنديني اأو غريهم )اأكيد 

اأن االأمر هنا يعني اإحدى اجلمعيات(.

اأثار حفيظة  احللقة التي اختارت ال�سي�ف على معايري غري م�سب�طة وب�سكل 

االأ�ستاذة النا�سري التي كانت ترتب�س بجارها يف »البالط�« لتلقي 

و�سعت  احللقة  تلك  بالكالم،  تلب�س  حالة  يف  القب�س  عليه 

امل�اطن العادي الذي تتبعها باهتمام اأمام خال�سة �سديدة 

و�سيع  اأحزاب  الق�ساة  اأن  على  تاأكيدها  يف  ال��س�ح 

على  ول�  ت�س�د  اأن  اإىل  ت�سعى  جهة  كل  متفرقة، 

وحدة  الق�ساة  اأن  رغم  االأخرى،  اجلهات  ح�ساب 

متكاملة اإن �سح التعبري، ال يفرق بني عنا�سرها 

اإال الكفاءة والنزاهة وج�دة االأحكام التي حتمل 

ه�  االأمر  يف  ما  كل  والعدالة،  االإن�ساف  عن�ان 

يف  املتط�رة  ون�س��سه  اجلديد  الد�ست�ر  اأن 

الذي  الن�س  خا�سة  والتجربة،  التفعيل  بداية 

)وهي  اجلمعيات  يف  باالنخراط  للقا�سي  ي�سمح 

اأ�سا�س احلفاظ على خا�سية  النقابات( على  غري 

التحفظ(، واملطالبة باحلق�ق بالطرق التي ال مت�س 

ب�سمعة الق�ساء وقد�سية ر�سالته، ويف حدود املعق�ل 

اإال  االحتجاجية  ال�قفات  اأو  التظاهر  اإىل  يدفع  ال  الذي 

عند ال�سرورة، حق�ق ال ميكن ح�سرها يف »تغيري واإ�سقاط 

نحن  وماديا  كارثية،  م�ساريع  وهي  )ال�زير(،  الرميد  م�ساريع 

يف  عنرب  حممد  ذ.  )كالم  علينا«  يعر�س  الذي  الفتات  من  اأكرث  ن�ستحق 

ا�ستج�اب باالحتاد اال�سرتاكي، العدد: 10640(، بل ينبغي اأن يتجرد القا�سي 

وال�سيق،  االختناق  دائرة  من  مبطالبه  يخرج  واأن  ال�سيء،  بع�س  اأنانيته  عن 

وي�سري بها نح� ت��سيع رقعة االحتياجات )اال�ستقاللية احلقة ولي�ست ال�س�رية، 

الكرامة، و�سعية املحاكم، امل�ارد الب�سرية، ظروف العمل، ت�عية امل�اطن، تفعيل 

بن�د الد�ست�ر(.

اإن جراح اجل�سم الق�سائي العميقة وامل�ؤملة واالأعطاب املزمنة والتي ت�لدت عن 

�سيا�سات �سابقة ال ميكن اأن تداوى بع�سر و�سايا وع�سر احلقن كما قال ال�ساع ر 

امللياين اإدري�س، وال ميكن اأن تعالج ب��سفات معدة �سلفا كن�سر االأحكام املعيبة 

التي ت�سدر عن حماكم اململكة والتعليق عليها من قبل اأنا�س يظن�ن اأن االأر�س ما 

كانت اإال لتدور من ح�لهم، الأن تلك اجلراح غائرة جدا، ال حتتاج فقط اإىل كلمات 

اأو بيان ينط�ي كما قيل على ا�ستعجالية خ��س احلرب اأو ت�جيه ال�سربات اأو 

واالأعطاب  تلك اجلراح  ذلك حتتاج  من  العك�س  على  بل  ف�س ح�سابات خا�سة، 

اإىل وقفات تاأملية وم�ساركة فعالة )بقاعدة اأو�سع( وح�ار �سادق، وذلك لتحديد 

مفه�م االإ�سالح لي�س كمعطى يقيني يك�ن م�سريه كم�سري كل ال�ثائق التي ما اإن 

ت�قع حتى تن�سى، بل كت�جه �سليم بروؤيا وباأبعاد، وكقيمة متط�رة وم�سار بكل 

التح�الت التي يعي�س عليها املجتمع املغربي الذي ال يزال امل�اطن به يف حاجة 

اإىل ثقافة قان�نية م�جهة، ولي�ست كتلك التي ت�زعها اأو ت�سربها بع�س االإذاعات 

لرت�سيخ »اجلهل«، ثقافة تنمي ال�سع�ر بال�طنية وتر�سخ مبادئ امل�ساواة وتعلم 

االعتماد على النف�س، و�سل�ك الطرق القان�نية لل��س�ل اإىل احلق 

ال�سائع دون تدخل اأو ر�س�ة.

اإن وزارة العدل واحلريات على ما يبدو تتحرك 

عليها،  تفد  التي  ال�سكايات  مع  وتتجاوب  بق�ة، 

يف  املطروحة  االإ�سكاالت  كل  تفكيك  اإىل  وت�سعى 

تلم�س و�ساء للم�سالك القان�نية وميكن االإ�سارة 

ق�سائي  م�س�وؤل  اأقارب  اأحد  ملف  اإىل  هنا 

باأ�سفي، وما اأثري ح�له من كالم )وه� ما اأدى 

اإىل اإيفاد جلنة تفتي�س ال�ستجالء االأمر(، اإنها 

م�سروع  اأي  اإىل  حاجة  غري  يف  ال�زارة  اأي 

كيفما كان لكي تق�م ب�اجبها وت�ؤدي ر�سالتها 

خا�سة اإذا كان امل�سروع مملى اأو م�ست�ردا، 

اإن �سح التعبري، اأو م�ساغا يف ظروف خا�سة 

ويف بلد خا�س )اأوروبي اأو غريه( نختلف معه يف 

كل �سيء، يف القيم، ويف العقيدة، ويف العادات، ويف 

املدخ�ل، ويف حدود احلريات، ويف العقلية وال�عي، 

ودرجات  ق�انني  وج�د  مع  للتطبيق  قابل  غري  كان  اأو 

ميار�س  كي  ق��سني،  بني  مظل�م  لكل  املجال  تف�سح  للتقا�سي 

بالق�انني  مط�ق  نطاق  يف  اأعلى،  حماكم  اإىل  ويت�جه  اأخرى،  م�ساطر 

واالإجراءات، وال يحمل على التاأثري والت�س�يه، اإذ ال يعقل اأن تق�م جهة ما بالتعليق 

على اأحكام ابتدائية وقبل اأن ت�سري نهائية دون اأن تتهم )ول� جمرد اتهام( بالتاأثري 

يف الق�ساء وامل�س با�ستقالليته خا�سة اإذا كان بع�س اأفراد تلك اجلهة معروفني 

اأي  اإنها  اأيديهم،  النتائج االإيجابية من  بتحيزهم وم�اجهتهم للق�ساء كلما فلتت 

ال�زارة يف حاجة اإىل حكماء، اإىل رجال ون�ساء �سرفاء)..( اإىل كفاءات جادة تخل�س 

للمهنة ولليمني الذي اأدته يف بداية امل�س�ار، اإىل تفاعل وت�سارك ولي�ست يف حاجة اإىل 

من ياأكل الغلة وي�سب امللة، اأي اإىل من ي�سارك ويقدم االقرتاحات ويف نف�س ال�قت 

ينتقد »على برا«، ما قدمه وما قدمه االآخرون.

بعد فرتة االحتقان واال�ستياء اللذان خيما على �ساكنة 

ا�سم  على  الت�سطيب  قرار  اإثر  على  ال�سرقي  املغرب 

بني يزنا�سن الذي كان يحمله اأط�ل �سارع بالعا�سمة 

الرباط، حيث كرث اللغط ح�ل اجلهة التي اتخذت هذه 

املبادرة، وهل ه� قرار اإداري اأم تدبري �سيا�سي اأقدم 

عليه �ساحب اأم ال�زارات، ال�زير الق�ي. 

ال�اقع اأن قرارا من هذا الن�ع يدخل يف اخت�سا�سات 

اأي ال�زارات كان  البلدي، ولكن  رئي�س املجل�س 

فباالأحرى  ال�زراء  جميع  اخت�سا�سات  يخرتق 

املرح�م  على  اقرتح  الذي  وه�  بلدية،  رئي�س 

با�سم  يزنا�سن  بني  ا�سم  تع�ي�س  الثاين  احل�سن 

اأهم  على  ب�عبيد  الرحيم  وعبد  بنربكة،  املهدي 

�س�ارع حي الريا�س، وذلك يف حماولة اإىل ا�ستدراج 

اال�سرتاكي  االحتاد  مقدمتهم  ويف  الي�سار  اأحزاب 

االأوىل  احلظ�ة  على  االإقدام  اإىل  ال�سعبية  للق�ات 

نح� التناوب على احلكم، ومن املعل�م اأن اإدري�س 

الب�سري مهما بلغت �سلطته لدى املرح�م احل�سن 

الثاين ما كان له اأن يقدم على قرار بهذا احلجم وبهذه 

اخلط�رة ل� مل يكن قد ح�سل على ال�س�ء االأخ�سر 

يت�سح  هنا  ومن  الثاين،  احل�سن  املرح�م  طرف  من 

اأن هذه املبادرة كانت قرارا �سيا�سيا بالدرجة االأوىل، 

ومن مت كان من ال�سعب بل من امل�ستحيل مناه�سته 

اأحمد  �سك�ت  يف�سر  الذي  االأمر  عليه،  االحتجاج  اأو 

ع�سمان وعدم اإقدامه على اأي رد فعل ب�سفته الرئي�س 

ال�سرقي وذلك جتنبا  اأنكاد املغرب  امل�ؤ�س�س جلمعية 

الأي ت�سادم حمتمل مع وزير الداخلية الذي جاء هذا 

القرار باقرتاح منه خ�س��سا واأن عالقته مع ال�زير 

قد  اأك�ن  وهكذا  يرام،  ما  اأح�سن  على  تكن  مل  الق�ي 

اأق�سى  الذي  املجحف  القرار  بهذا  بالت�سدي  انفردت 

ا�سم قبائل بني يزنا�سن من ال�ج�د بالعا�سمة الرباط، 

عن�ان:  حتت  املقاالت  من  �سل�سلة  طريق  عن  وذلك 

بن� يزنان�س غا�سب�ن« مت ن�سرها يف هذا الركن، وقد 

عززتها بالعري�سة التي ت�سمنت ع�سرات االإم�ساءات 

من طرف �سكان املنطقة ال�سرقية التي قمت بج�لة فيها، 

من  العديد  وم�ؤازرة  ت�سامنا  خاللها  من  لقيت  حيث 

االإخ�ان الذين مل يرتددوا ول� حلظة يف امل�ساهمة يف 

امل�جة من  واأمام هذه  االنتفا�سة االحتجاجية،  هذه 

التخفيف  الداخلية  وزارة  قررت  امل�سروع  الغ�سب 

من وطاأة ال�سدمة والغنب الذي اأ�ساب �سكان املغرب 

ملتقى  ت�سكل  التي  ال�ساحة  باختيار  وذلك  ال�سرقي، 

الطرق امل�ج�دة اأمام م�ست�سفى ابن �سينا لتحمل ا�سم 

�ساحة بني يزنا�سن، التي مت تد�سينها ر�سميا بتاريخ 

الفر�سة  ع�سمان  اأحمد  اغتنم  وقد   ،1999  /04  /18
لتنظيم  اآنذاك،  العليا  اجلهات  من  قريبا  كان  ك�نه 

تظاهرة احتفالية �ساركت فيها فرقة ف�لكل�رية جاءت 

خ�سي�سا من مدينة وجدة، وح�سرها جمه�ر غفري من 

اأبناء املغرب ال�سرقي، وقد مت االحتفال بهذه املنا�سبة 

يف  ال�ساحة  من  القريبة  باملنطقة اخل�سراء  ال�سعيدة 

الفلكل�رية  الفرقة  اأفراد  تفنن  حيث  الطلق،  اله�اء 

التب�ريدة  اأن�اع  ب�ستى  احلا�سر  اجلمه�ر  اإمتاع  يف 

املعروفة با�سم رق�سات لعالوي، كما مت تقدمي خمتلف 

مت  التي  اخليم  داخل  واملرطبات  احلل�ى  اأن�اع 

ن�سبها بج�ار ال�ساحة، وكما يق�ل املثل: »كان احلب 

والبارود من دار القائد«. 

وهكذا كان ا�سم قبائل بني يزنا�سن يف قلب العا�سمة، 

جترع�ا  اأن  بعد  ال�سعداء  ال�جدي�ن  تنف�س  وقد 

اأط�ل  من  اإق�سائهم  قرار  وغنب  مرارة  من  وعان�ا 

�سارع كان يحمل ا�سمهم، وقد اأ�ساع البع�س اأن هذه 

اأحمد  مفاحتة  اإثر  على  جاءت  امل�ل�ية  االلتفاتة 

م��س�ع  يف  الثاين  احل�سن  الراحل  امللك  ع�سمان 

مبنحهم  ال�سرقي  املغرب  �سكان  تر�سية  �سرورة 

اإحدى �ساحات العا�سمة حتمل ا�سم بني يزنا�سن، 

وه� خرب اأو اإ�ساعة.. يجب على ال�سيد ع�سمان اأن 

يقطع ال�سك باليقني.

 محمد بركوش

 إدريس أبايا
 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
ا�صم قبائل بني يزنا�صن يعود اإىل قلب العا�صمة

وزارة العدل ال حاجة لها اإىل من ياأكل الغلة وي�صب امللة

نحتاج 
إلى وقفات تأملية 

ومشاركة فعالة وحوار 
صادق، وذلك لتحديد مفهوم 
اإلصالح ليس كمعطى يقيني 

يكون مصيره كمصير كل الوثائق 
التي ما إن توقع حتى تنسى)..( بل كتوجه 

سليم برؤيا وبأبعاد، وكقيمة متطورة 
ومسار مواز بكل التحوالت التي يعيش 
عليها المجتمع المغربي الذي ال يزال 

المواطن به في حاجة إلى ثقافة قانونية 
موجهة، وليست كتلك التي توزعها 

أو تسربها بعض اإلذاعات 
لترسيخ »الجهل«
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الرأي
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يتبعيتبع

الحلقة الثالثة عشرة
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المنبر الحر
 العدد: 780  اخلميس 13 مارس 2014

مقا�صد ال�صريعة  وم�صاكل الع�صر

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

لو  �أ�سا�سية  مبادئ  �ملايل  لالقت�ساد  و�سع  �لإ�سالمي  �لدين  �إن 

كل  حللت  حقيقتها  وفق  وطبقها  الإ�سالمي  العامل  بها  عمل 

وقد  عطاء،  اأو  اأخذا  وال�سحت  الربا  من  خالية  لأنها  م�ساكلنا 

بنك  اأول  ظهر   1975 �سنة  ففي  كثرية،  اإ�سالمية  اأبناك  ظهرت 

�سنة  ويف  بجدة،  الإ�سالمية  التنمية  بنك  هو  دويل  اإ�سالمي 

1977 بداأ العمل يف بنك في�سل الإ�سالمي ال�سوداين باخلرطوم، 
الكويت  قام يف  بالقاهرة. كما  الإ�سالمي امل�سري  وبنك في�سل 

اأن�سئ مب�سر امل�سرف   1980 التمويل الكويتي، ويف �سنة  بيت 

ن�ساطه،  يزاول  وبداأ  والتنمية  لال�ستثمار  الدويل  الإ�سالمي 

العامل  يف  القت�ساد  م�سار  لت�سحيح  البنوك  هذه  اأن�سئت  وقد 

الإ�سالمي عن طريق الك�سب احلالل، ومراعاة من هذه البنوك 

الرقابة  بهيئة  لال�ستعانة  جلاأت  الإ�سالمية  ال�سريعة  لأحكام 

البنوك مل ت�سلم من بع�ض امل�ساكل مثل  ال�سرعية، ولكن هذه 

عن  وعجزها  النقدية  وال�سيولة  الأجل،  الق�سري  التوظيف 

توظيفها مما ا�سطر بنك التنمية الإ�سالمية بجدة لإيداع مبالغ 

عائد  على  ليح�سل  اليابان  وبنوك  الغربية  البنوك  يف  �سخمة 

ي�سارك  اأن  ميكن  منا�سبة  م�ساريع  وجود  لعدم  الأموال  لهذه 

ال�سارع  موقف  وهو  قائم  م�سكل  يبقى  احلال  هذه  ويف  فيها، 

درا�ستها  يجب  التي  امل�ساكل  من  يعد  وهذا  الإيداع،  هذا  من 

اأن  علمنا  اإذا  �سك  ول  �سرعا،  حولها  والإفتاء  فيها  والجتهاد 

هذه البنوك تقوم بعملية التاأمني �سد خماطر النقل اأو احلريق 

اأو حوادث ال�سغل املختلفة، وتربم عقودا مع �سركات التاأمني 

هذه  اأن  اأحدنا  ي�سك  ول  قوانينها  من  انطالقا  تتعامل  التي 

فكيف  والقمار،  والربا  الغرر  باب  من  هو  ما  ت�سمل  القوانني 

فيه  الجتهاد  يجب  ما  هذا  معها؟  الإ�سالمية  البنوك  تتعامل 

لأجل حتقيق املقا�سد الإ�سالمية.

ج�سم  من  الدم  نقل  ق�سية  وهي  اأخرى،  م�سكلة  ن�سادف  ثم 

امل�ساألة  هذه  اأن  نعرف  ونحن  التربع،  طريق  عن  ج�سم  اإىل 

اأ�سبحت م�ساعة، واأ�سبحت �سرورة ل ميكن ال�ستغناء عنها 

�سريعة  هي  نعلم  كما  الإ�سالمية  وال�سريعة  العالج،  اأجل  من 

وتقدمي  املر�سى  ومعاجلة  والنور،  العلم  و�سريعة  احلياة، 

اأن  نعلم  ولكننا  ال�سريعة،  هذه  اهتمامات  من  لهم  امل�ساعدات 

الدم حرام �سربه، فهل يحرم نقله والتداوي به؟ قال تعاىل يف 

�سورة الأنعام، الآية. 145: ))قل ل اأجد فيما اأوحي اإيل حمرما 

اأو حلم  اأو دما م�سفوحا  اأن يكون ميتة  اإل  على طاعم يطعمه 

خنزير...((.

هو  واإمنا  حراما  لي�ض  للتداوي  الدم  نقل  اأن  يرى  من  فهناك 

واجب اإن�ساين لإنقاذ حياة النا�ض، وهذا ما ن�ستنتجه من قوله 

تعاىل: ))اإمنا حرم عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما اأهل 

اإن اهلل  اإثم عليه  باغ ول عاد فال  به لغري اهلل فمن ا�سطر غري 

نقطة  هناك  ولكن   ،)28 الآية  البقرة  )�سورة  رحيم((  غفور 

تطرح نف�سها يف هذا املو�سوع وهي اأن هذا الدم املنقول ل يتم 

املادي،  باملقابل  ينقل  واإمنا  الأحيان،  من  كثري  يف  تربعا  نقله 

طويل  مو�سوع  هذا  حالل؟  اأم  حرام  احلال  هذه  يف  هو  فهل 

علمائنا  واجب  من  ولذا  ع�سرنا  م�ساكل  من  وهو  مت�سعب 

الجتهاد فيه وت�سليط ال�سوء عليه خدمة لالإ�سالم وامل�سلمني، 

ول اأظن اأن امل�ساكل التي تواجهنا يف ع�سرنا احلديث تقف عند 

وهو  اآخر  مو�سوع  فهناك  متنوعة،  كثرية  اإنها  بل  احلد،  هذا 

بالتربع  يو�سي  البع�ض  اأ�سبح  فقد  اجل�سد  باأع�ساء  التربع 

البحوث  جممع  يف  اأخريا  نوق�ض  ما  وهذا  ج�سده،  باأع�ساء 

مار�ض   11 الأربعاء  يوم  املنعقد  ال�سريف  بالأزهر  الإ�سالمية 

التربع  وفعاليات  اأطباء  من  امل�ساركون  رف�ض  حيث   ،2009
باأع�ساء اجل�سد باملقابل واأباحوه اإذا كان بدون مقابل، وعلى 

�سيخ  طنطاوي  حممد  ال�سيد  الدكتور  اأو�سى  املوؤمتر  هذا  اإثر 

الأزهر يف املوؤمتر، ح�سب ما نقلته و�سائل الإعالم، التربع بكل 

اأع�ساء ج�سده مبا ينفع النا�ض ويذهب املر�ض والأمل عن كل 

م�سلم وذلك وفق ما يراه الأطباء �ساحلا لغريه من امل�سلمني، 

وقال الدكتور حممد �سيد طنطاوي على هام�ض فعاليات موؤمتر 

الأع�ساء  نقل  يجوز  اإنه  بالأزهر  الإ�سالمية  البحوث  جممع 

الب�سرية من املحكوم عليه يف جرائم القتل العمد وهتك العر�ض 

وذلك بعد تنفيذ احلكم، وقال اإنه من نفذ فيه حكم الإعدام لي�ض 

له حق اأن تكون له ولية على ج�سده �سرعا بعد اإعدامه، )انظر 

جريدة العلم، ال�سادرة يوم الثالثاء 17 / 03/ 2009، العدد: 

.)21305
يتبع

الحلقة السابعة

مَل كل هذه احلرب؟ مَل كل هذه املعاناة؟ 

مل كل هذه املاآ�سي؟ مَل كل هذا ال�سر؟ مَل 

هذا املوت؟ مَل هذا العنف؟ مَل هذا الدمار؟ 

مَل كل هذه الالمبالة؟ ومن اأين اأتت هذه 

القدرة على التطبيع مع الفظاعة؟ مَل هذه 

النا�ض، يف  التفرج على قتل  الربودة يف 

التفرج على الأنني والعويل والتجويع.

يت�سظى،  يحت�سر،  ال�سوري  ال�سعب 

يتمزق اإربا اإربا اأمام اأنظار العامل و ل من 

يحرك �ساكناً.

ال�سعب ال�سوري اأنهكه القتتال، اأنهكته 

احلرب، الأنقا�ض تك�سو الطرق، واملوت 

واحل�سار عنوانا حلياته اليومية. قتلى، 

جرحى، واأ�سالء ب�سر يف البيوت والطرق 

وامل�ست�سفيات  وال�سطوح  واملدار�ض 

واحلقول. ال�سعب ال�سوري حتول اأمام 

لمبالة  و  با�ستهجان  العامل،  اأنظار 

اإن�سانية  كارثة  اأكرب  اإىل  يفني،  خمخُ

الداخل  يف  لجئ  �سعب  املعمور.  يف 

واخلارج. مئات الآلف فقدوا بيوتهم، 

فقدوا اأطفالهم، فقدوا اآباءهم، اأزواجهم 

عيلهم، فقدوا  و ذويهم، فقدوا اأر�سهم ومخُ

كرامتهم واآدميتهم؛ فقدوا عقلهم. بيوت 

حمطمة، طرق مدمرة، مدار�ض مهدمة، 

م�ست�سفيات حمروقة، ل كهرباء، ل ماء، 

ل خبز و ل حليب، اأيها املجتمع الدويل، 

ال�سوري بريء مما يدور على  ال�سعب 

اأر�سه بفعل التدخالت الأجنبية. 

يا م�سوؤويل العامل مل كل هذه الالمبالة 

؟ ملا كل هذا التفرج الغادر اخلائن؟ من 

اأين اأتتكم هذه القدرة على التطبيع مع 

على  القدرة  هذه  والوح�سية،  الفظاعة 

التطبيع مع التفرج على التدمري والقتل 

اأبناوؤكم،  يجوع  اأن  والعنف. اأتر�سون 

اأتر�سون اأن تغت�سب ن�ساوؤكم وبناتكم، 

قتلوا اأمام اأولدكم وذويكم. قتلى،  اأن تخُ

جرحى، لجئون، هاربون جائعون هذا 

ما �سنعتم يف ال�سعب ال�سوري.

اأيها املجتمع الدويل، اأوقفوا اإبادة ال�سعب 

التخريبي يف  اأوقفوا تدخلكم  ال�سوري، 

�سوريا.

لقد  اأطيافه،  ال�سوري بكل  ال�سعب  اأيها 

جراأة  احلقيقية،  اجلراأة  وقت  حان 

الت�سالح، جراأة الت�سامح، جراأة التنازل 

واأد  يف  جراأتكم  عن  عربوا  الإيجابي. 

العنف.  جرثومة  احلرب،  جرثومة 

اأطفالكم  اأمام  اأيديكم،  بني  امل�ستقبل 

واحلوار هو احلل.

عبد اإلله امريباح )تطوان(

ِارحموا االحتاد القا�صمي 
يرحمكم اهلل

ي�سرع املكتب امل�سري لالحتاد القا�سمي اخلطى لطي 

رئي�سه)...( حيث  به  يعد  كان  كما  الإ�سالح  ملف 

اأ�سبح الت�سيري مثل قنبلة موقوتة، قد تع�سف مبا 

تبقى من اآمال هذا الفريق العريق الذي تاأ�س�ض منذ 

�سنة 1928، على يد اأحد املعمرين )فافا(، و�سال 

اليوم  اأ�سبح  لكنه  الريا�سية.  امليادين  يف  وجال 

وللحمالت  لل�سيا�سة  كمرجعية  البع�ض  ي�ستعمله 

النتخابية من اأجل الو�سول اإىل كرا�سي الت�سيري.

الإ�سالح،  التي كانت ت�ستهلك حول  الوعود  فرغم 

عادت الكرة اإىل نقطة ال�سفر.

احلدث،  ا�ستبقوا  الفريق  ت�سيري  عن  امل�سوؤولون 

وخ�سعوا لالأمر الواقع وهو �سيق ذات اليد، رغم 

اأن هناك اأموال دخلت ل�سندوق الفريق ووزعت 

قبل و�سولها... ليبقى الكالم الذي كان ي�ستهلك 

حول الإ�سالح وحماربة الف�ساد جمرد كالم لي�ض 

اإل. 

وم�سرية  خمتلفة  والأ�سباب  متعددة  الختاللت 

يتدارك  مل  اإن  الرتياح،  على  تبعث  ل  الفريق 

اإنقاذه،  ميكن  ما  لإنقاذ  الأمر  امل�سوؤولون 

وفتح  ا�ستعجالية  اإ�سالحات  تلزمه  فالفريق 

ال�سيا�سية  احلزازات  عن  بعيد  هادف  نقا�ض 

التي اأو�سلته اإىل ما هو عليه الآن. 

الف�ساد  حتارب  اإنها  قيل  اجلمعيات  بع�ض  هناك 

كان  ما  تعط  مل  بتظاهرات  وقامت  الريا�سي، 

اإ�سالح  عليها  جمعيات  هناك  لأن  منها.  منتظرا 

حتى  بداخلها  املوجود  الف�ساد  وحماربة  نف�سها 

من  يطلب  ما  لأن  الآخرين.  اإ�سالح  لها  يت�سنى 

على  وهي  هناك  املوجودة  الهادفة  اجلمعيات 

هادفة  ل�سيا�سة  البتكار  هو  الأ�سابع  روؤو�ض 

ملنظومة  �سمولية  مقاربة  على  تنبني  وبديلة 

على  العتماد  لأن  مبكيالني،  الكيل  عو�ض  معقلنة 

وجرعات  م�سكنات  عن  عبارة  هو  توافقي  مكتب 

لتمديد عمره.

والراأي ال�سواب الذي قام به املكتب امل�سري احلايل 

يوم  النخراط  باب  بفتحه  اجلميع  فاجاأ  والذي 

�سهر،  مدة  وميتد   ،28/02/2014 اجلمعة 

اأن  الريا�سي  للف�ساد  املحاربة  اجلمعيات  وعلى 

ت�سرع اإىل تعبئة منخرطيها ق�سد النخراط ليكون 

لها ال�سبق يف الفوز برئا�سة املكتب امل�سري للفريق. 

يف  مكاتب  وت�سكيل  باملقاهي  الفارغ  الكالم  عو�ض 

داخل  مكان  عن  والبحث  الت�سوي�ض  هدفها  املنفى 

املكتب امل�سري لأغرا�ض يعرفها اجلميع. و�سعارها 

هو »اهلل ن�سر من �سبح«.

حميد بوعادي )سيدي قاسم(

 8 ي�سادف  الذي  للمراأة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

مار�ض من كل �سنة اأهدي هذا املقال املتوا�سع اإىل 

الطيبة. وخ�سو�سا  الأر�ض  هذه  فوق  امراأة  كل 

املراأة ال�سويرية، فمن هي هذه املراأة؟ اإنها جدتي، 

عمتي،  خالتي،  اأختي،  ابنتي،  زوجتي،  اأمي، 

ال�سويرية  املراأة  العمل.  يف  وزميلتي  جارتي، 

اأعطت ال�سيء الكثري على ال�سعيد املحلي اجلهوي 

يف  الرجل  بجانب  فهي  الدويل،  وكذلك  والوطني 

الطويل  والزمن  ال�سنة  مدار  وعلى  الأوقات  كل 

البيت  وخارج  البيت  داخل  فهي  الق�سري.  اأو 

تعمل بتفاٍن وحب الأ�سرة والوطن بدون كلل اأو 

ملل، لها حقوق وعليها واجبات ولها كذلك حرية 

الآخر  اجتاه  وتقدير  باحرتام  ولكن  الت�سرف، 

ننعتها  الآن  اأ�سبحنا  فلماذا  املجتمع،  وهو  األ 

باأو�ساف غري لئقة؟ هل هذا هو م�سري تلك املراأة 

 التي قيل يف حقها: »اجلنة حتت اأقدام الأمهات«. 

ا�ستقت اإىل حنان الأم، اأنتظر ال�سيء الكثري من تلك 

التي اأعطتني كل ما لديها من مودة وعطف فهي اأمي 

فلذات  وبناتي هن  الآخر،  ن�سفي  وزوجتي، هي 

كبدي، املراأة ال�سويرية لها دور مهم يف احلياة، 

فبالن�سبة يل هي مكافحة ولها ميزة يف الكون. فلقد 

حيث  الكاملة.  حقوقها  واأعطاها  الإ�سالم  كرمها 

اأن الد�ستور املغربي تطور يف اجتاه حفظ حقوق 

املراأة رغم بع�ض العقليات الرجالية التي رف�ست 

هذا التطور وتعتقد اأن املراأة اإن�سان خلق لطاعة 

الرجل لي�ض اإل. فلماذا كل هذا الكالم غري الالئق عن 

املراأة يف بع�ض اجلرائد وال�سورة الباهتة للمراأة 

يف قنوات امل�سايخ. حيث يجب العرتاف باملراأة 

كاإن�سانة واحرتامها وتقديرها والوقوف بجانبها 

فاملراأة �سريكة الرجل والرجل �سريك املراأة. املراأة 

ال�سويرية �سقت طريقها للجامعات وانفتحت على 

التحرر  نوعا من  واأ�سرع فر�ض عليها  اأكرب  عامل 

جتاوز �سور املدينة. وكان لبد للمراأة اأن تخرج 

هي اأي�سا لت�ستقر وتعرب عن راأيها وتعمل بجانب 

الرجل. فال�سويرة عرفت حتولت مهمة بالن�سبة 

للمراأة فيجب فتح ور�ض كبري لأجل اإعادة الذاكرة 

اجلماعية عن املراأة ال�سويرية.

حفيظ صادق )الصويرة(

حتية للمراأة ال�صويرية يف عيدها

باأ�سحاب  اأق�سد  ل 

املوتى  هنا  القبور 

التحقوا  الذيـــــــن 

الأعلى،  بالرفــــــيق 

حي  كل  يلتحق  كما 

الأر�ض،  وجه  علـــــى 

ونحن  ال�سابقون  فهم 

الالحقون.

اأقــــــ�سد  واإمنـــــا 

القبور  باأ�سحاب 

الفئة  تلــــــــــــــك 

التي  املن�سيــــــة 

القبور  حتـــــــفر 

وتدفـــــــــن املوتى 

حتت  تعمل  والتي 

املحرقة  ال�سم�ض 

والأمطار  الأبرد  والربد 

واقفون  وامل�سيعون  الغزيرة 

ينظرون، لكن، وبعد الدفن وبعد جهد 

جهيد ل ينقطع �سيما يف املدن الكربى 

التي ل ينقطع فيها دفن املوتى، اأقول، 

بعد هذا العمل امل�سني نرى هاته الفئة 

ت�ستجدي امل�سيعني وت�ستعطفهم علهم 

الدريهمات،  ببع�ض  عليها  يجودون 

هاته  و�سعية  بال�سبط  اأدري  ل�ست 

من  عنها  امل�سوؤول  ومن  ماديا  الفئة 

م�سالح الدولة. كل ما اأعرفه و�ساهدته 

الفئة تعي�ض يف  اأن هاته  مرات عديدة 

ظروف قا�سية م�سكنا ومطعما وملب�سا 

وم�سربا.

املن�سية  الفئة  هاته 

فكرت  فهل  املهم�سة 

مب�ساعدتها  الدولة 

خدمة  توؤدي  لأنها 

للمجتمع  جليلة 

الكثري  تعمل  فهي 

قا�سية  ظروف  يف 

احلرارة  حتت 

الأمطار  وحتت 

توقف  غري  من 

ل  ولكنها 

ماديا  جتازى 

ينا�سب  مبا 

ل  الأ�سغال،  تلك 

اأبالغ: اإذا قلت، اإنها 

فنحن  �ساقة،  اأ�سغال 

ن�سمع بتح�سني و�سعية عدد 

من موظفي الدولة ومل ن�سمع �سيئا عن 

فال  املغربي،  املجتمع  من  الفئة  هاته 

ال�سدقة  تطلب  نرتكها  اأن  لنا  ينبغي 

اأن  وبعد  الدفن  بعد  امل�سيعني  من 

وماء  ودفنا  حفرا  جهيد  بجهد  قامت 

قارة  اأجرة  الدولة  من  ت�ستحق  فهي 

على  القيمني  مع  نفعل  كما  وحمرتمة 

امل�ساجد، ول اأبالغ اإذا قلت، اإذا بقيت 

الأمور على ما هي عليه ف�سياأتي زمن 

ل جند فيها من يحفر قربا ول من يدفن 

ميتا.
مالكي علوي موالي الصادق )سال(

اأ�صحاب 
القبور

   رسالة مفتوحة إلى المجتمع الدولي:

اأوقــــــفوا اإبـــادة ال�صـــعب ال�صـــوري!
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�سنة  كل  خالل  بالدنا  تعرف 

يف  يتمثل  كبريا  ثقافيا  ن�ساطا 

للكتاب  الدويل  املعر�ض  تنظيم 

والذي  البي�ساء،  الدار  مبدينة 

منا�سبة  وهو  موؤخرا،  اختتم 

الكتاب  مع  للم�ساحلة  كبرية 

والبحث بني �سفحاته واالطالع 

على ما جد يف عامل الفكر والثقافة 

واالإبداع، كما اأن تنظيم معر�ض 

كبري من هذا النوع من �ساأنه اأن 

واملطالعة  القراءة  روح  يزرع 

اإىل  والعودة  ال�سباب  نفو�ض  يف 

الذي  الكتاب  مع  العالقة  جتديد 

القريب  املا�سي  يف  يو�سف  كان 

لكن  واأني�ض،  جلي�ض  خري  باأنه 

جيل هذا الع�سر هجروا القراءة 

�سلتهم  وقطعــــوا  واملطالــعـــة 

اأ�سبحت  الكتب  الأن  بالكتاب، 

�ساأنها  �سيئا  ت�ساوي  ال  لديهم 

الديكورات  بع�ض  �ساأن  ذلك  يف 

كتبا  جند  ما  وكثريا  الرخي�سة، 

اأو  نفي�سة ملقى بها على االأر�ض 

يعرف  اأن  دون  املهمالت  �سلة  يف 

قيمة كبرية  لها  اأن  الذين رموها 

اأو  عليها  اطالعهم  لعدم  رمبا 

معرفتهم  وعدم  فهمهم  ق�سر 

الأن  وحمتوياتــــــها،  مب�سامينها 

باحلوا�سيب  ا�ستبدلوها  هوؤالء 

االإلكرتونية وا�ستعمال االأنرتنيت 

الذي �سهل البحث لكن بالرغم من 

اخلدمات املعلوماتية التي يقدمها 

اأن  اإال  اإيجابيات  من  حتمله  وما 

يقتل  عليه  واالإدمان  ا�ستعماله 

روح القراءة والبحث واالطالع 

على ما تت�سمنه الكتب، اإنه اأداة 

ال�سريعة  الو�سفات  يريدون  من 

واجلاهزة دون اأن يكلفوا اأنف�سهم 

عناء البحث واالطالع.

كان  م�سى  زمانا  اهلل  ويرحم 

ما  كل  يبذل  التلميذ  اأو  الطالب 

اأو عر�ض  يف جهده الإجناز بحث 

ق�سري يكلف به من طرف مدر�سه 

من  متكنه  ثمينة  فر�سة  وهي 

االطالع ومعرفة ما حتمله الكتب 

التي  واخلزانات  املكتبات  داخل 

بالدار�سني  متتلئ  يومها  كانت 

اجلن�سني  كال  من  والباحثني 

خمتلف  من  وطالبــــات  طلبة 

كان  الكل  وامل�ستويات،  ال�سعب 

يجد �سالته يف الكتـــاب لكن ن�سبة 

الكتاب  على  واالإقبال  املطالعة 

انخف�ست ب�سكل خطري.

على  النا�ض  بع�ض  اعتاد  فقد 

�سباح  املقاهي  يف  اجللو�ض 

القدم  كرة  مل�ساهدة  اإما  م�ساء 

احلوا�سيب،  على  االعتكاف  اأو 

يقدمنه  مـــــا  على  واالطــــالع 

البيوت  داخل  اأما  االأنرتنـــيت 

باالأفالم  م�سغوالت  الن�ساء  فاإن 

ولي�ض  املدبلجة  وامل�سل�سالت 

لديهن الوقت الكايف لت�سفح كتاب 

وقراءته.

على  املفرو�ض  مــــن  كان  وقــــد 

ت�ســـجع  اأن  االإعــــالم  و�ســــائل 

القراءة  على  ال�ساعدة  االأجيال 

يعي�ض  �سبابنا  الأن  واملطالعة 

اأزمة ثقافية.

جد بوشتى )الرباط(

الحلقة الثالثة
يتميز ال�سوفية واأتباع الزوايا والطرق مبيزتني اأ�سا�سيتني 

هامتني:

رفيع  ثقايف  م�ستوى  من  االأعم  االأغلب  يف  اأنهم  اأوالهما: 

واملهند�ض،  والطبيب،  واملحامي،  اجلامعي،  االأ�ستاذ  ففيهم 

والتاجر الكبري مما يجعلهم ميثلون طبقة اجتماعية عليا مما 

ينعك�ض على �سلوكهم و�سريتهم.

واتباعا  اقتداء  واأ�سد  ان�سباطا،  اأكرث  جميعا  اأنهم  وثانيا: 

ياأمترون  اأو من ينوب عنه ويقوم مقامه،  وتاأ�سيا ب�سيخهم 

اأوامره  عن  يخالفون  وال  اإ�ساراته،  ويتبعون  باأمره، 

من  واملريدين  واالأتباع  الزاوية  ترى  ولذلك  وتوجيهاته، 

يقومون  وراءه،  �سائرين  �سيخهم،  مع  من�سبطني  تركيا 

بعد  اإال  جمل�سه  يفارقون  ال  هم،  حيث  ويجل�سون  قام،  اإذا 

يقطعون  وال  باإذنه،  اإال  بح�سرته  يتكلمون  وال  ا�ستئذان، 

جمال�ض ال�سيخ واجتماعاته معهم على االإطالق، وما راأيت 

غادر  املريدين  من  اأحدا  تذكرييني طويلني  اجتماعني  خالل 

املجل�ض اأو قاطعه الأنهم تعلموا االحتياط لذلك قبل املجل�ض، 

وق�سوا حاجتهم قبل البدء والدخول يف املجال�ض ان�سباطا 

والتزاما.

وتدوم  تطول  والذكر  التذكري  جمال�ض  تركيا  يف  ترى  ولذلك 

يف هدوء وي�سر، وي�سارك فيها جميع املريدين دون توقف اأو 

انقطاع، وقد �ساركت يف اأثناء هذه الندوة يف جمل�سني للذكر 

اإىل ما قبل �سالة الفجر  تنطلق منذ �سالة الع�ساء وت�ستمر 

بقليل ا�ستعدادا الأداء ال�سالة مع �سيخ جماعة.

يوم  م�ساء  كل  ينعقد  اأ�سبوعي  والتذكري  الذكر  وجمل�ض 

ينوب  من  اأو  بنف�سه  ال�سيخ  ويراأ�سه  بانتظام،  اخلمي�ض 

القراآن  برتتيل  عادة  املجل�ض  وينطلق  مقامه،  ويقوم  عنه 

مرات  القراآن  ترتيل  ثم  االإن�ساد،  ثم  الذكر،  ثم  وجتويده، 

متتالية، وقد ي�سارك ال�سيخ يف التوجيه والتذكري �سيخ اآخر 

اأو اأخذ العلماء من �سيوف الزاوية احلا�سرين، وهكذا يدوم 

جمل�ض الذكر والتذكري اأغلب الليل يف انتظام وتوا�سل دون 

املريدين  جلميع  ابتداأ  كما  الذكر  جمل�ض  وينتهي  انقطاع، 

النورانية  املجال�ض  هاته  ح�سور  على  يحر�سون  الذين 

العلمية التذكريية اجلماعية دون انقطاع اأو توان اأو تكا�سل 

االأتباع  اإىل  ونوابه  ال�سيخ  من  بدءا  اآخرها،  اإىل  اأولها  من 

واملريدين الذين يقبلون على جمال�سهم االأ�سبوعية بانتظام 

ابت�سامة  وجوههم  تعلو  منتهاها،  اإىل  اأولها  من  والتزام 

يف  يحببهم  حممدي  واإ�سراق  قد�سية،  واأنوار  اإميانية، 

اأكرث ات�ساال بربهم، وقربا منه، وتعلقا  النفو�ض، ويجعلهم 

باآالئه، وا�ستمدادا لعطاءاته واإمداداته.

واأمر اآخر الحظته على تلك املجال�ض التذكريية اأن املريدين 

ي�ستمعون  وتوجيهاته،  درو�سه  يف  ال�سيخ  يقاطعون  ال 

اإحلاح  اأو  �سوؤال،  اأو  حركة  اأية  دون  واإمعان  ب�سوق  اإليه 

وال  توجيه،  وح�سن  طالقة  يف  موعظته  يلقي  با�ستف�سار، 

يطيل الكالم اأو ي�سرت�سل فيه مدة اأو يف نف�ض ال ي�ستطيعون 

منقطعة  مرات  يتكرر  ال�سيخ  تذكري  ترى  ولذلك  اتباعه، 

وال�سماع  الذكر  يتخللها  �ساعات  �سبع  تطول  اجلل�سة  لكون 

عقب التذكري الذي ال ميتد اأكرث من ربع ال�ساعة اأو ع�سرين 

دقيقة، وقد يكون املذكر من عامل حا�سر اأو نائب ال�سيخ اأو 

يجعل  مما  ومتنوعا،  م�ست�ساغا  مقبوال  يجعله  مما  غريهما 

مقبولة  حمتملة  م�ستحبة  طولها  من  بالرغم  التذكري  جل�سة 

الفقرات واملو�سوعات، وكل  فيها، وتنوع  للتنوع احلا�سل 

ذلك يحدث ن�ساطا يف جمل�ض التذكري ويجعله مقبوال حمتمال 

من جميع احلا�سرين.

من  معه  احلا�سرون  العلماء  اأو  ال�سيخ  انتهى  اإذا  حتى 

عظمتهم وتذكريهم ا�ستاأذن املريدون يف ا�ستف�سار اأو �سوؤال 

يتيح لهم اإكمال فهم وا�ستيعاب ما األقي عليهم وما ا�ستمعوا 

م�ستوى  الرتفاع  قليلة  االأ�سئلة  تكون  ما  وغالبا  اإليه، 

املريدين، وتو�سيح ال�سيخ وا�ستيعابه ملا يقول.

ومفيدة،  مليئة  تركيا  يف  الزوايا  جعل  مما  وغريه  هذا  اإن 

وعامرة باملريدين من كل اأطياف املجتمع وطبقاته، ويجعل 

وموجها،  لهم  مفيدا  ومريديه،  باأتباعه  م�سرورا  ال�سيخ 

التعلق ب�سيخهم وزاويتهم،  اأ�سد  ويجعل املريدين متعلقني 

من  واال�ستفادة  والتزامها،  فيها  احل�سور  عن  يتخلفون  ال 

ال�سيخ واالن�سباط يف اتباعه والتاأ�سي به، ويجعل م�ستقبل 

الزوايا واملريدين يف انتظام وجناح، ويجعله روافد لالأخالق 

واالن�سباط، والتدين وااللتزام، وباهلل التوفيق.

الخطوات القادمة

● د. يوسف الكتاني

ندوة �صوفية روحية يف تركيا

وامل�سالح  العمومية  ال�سلطات  كانت  اإذا 

بيع  عن   - جتاوزا   - تتغا�سى  البلدية 

االأ�سر  بع�ض  تعر�سها  التي  اخلبز  مادة 

املعوزة، اأو يف االأ�سواق خا�سة خالل �سهر 

خمابـز  اأو  اأفران  تواجد  فاإن  رم�سان...، 

اخلبز  من  كبرية  كميات  تنتج  �سرية، 

اأ�سبح  هذا  كل  احللويات،  بع�ض  وحتى 

اال�ستفهام،  عالمات  من  الكثري  يطرح 

خا�سة واأن االأمر يتعلق ب�سحة املواطنني. 

الأن م�سالح الرقابة وال�سحة ال تتابع وال 

التي  ال�سرية  املخابز  هذه  حتى  تعرف 

الدقيق،  مادة  من  هائلة  كميات  تعجن 

تتم  عجني  اإىل  الدقيق  حتويل  عملية  وهل 

االأفران  اأن هذه  باالأرجل؟ مبا  اأو  باالأيدي 

ال�سرورية،  االآالت  على  تتوفر  ال  ال�سرية 

واالأدهى واخلطري يف االأمر، اأن اخلبازين 

يف هذه »االأوكار ال�سرية« - والتي تتحول 

على  يتوفرون  ال   - للنوم  ماأوى  اإىل  ليال 

يف  به  معمول  هو  كما  ال�سحية  ال�سهادات 

املخابز التي ت�ستغل وفق القوانني املنظمة 

ملهنة �سنع وبيع اخلبز واحللويات.   

 مـحمـد ســعــدونــي

»الأوكـــــــار ال�سريــــة« للخـــبز

�سبابنــــا يعيــــ�ش اأزمــــة ثقافــــــية

ن�ستف�سر  الوطن،  هذا  جدران  بني  الوجع   نتقا�سم 

من  ماطر  يوم  يف  ع�سناها  اأمل  حلظات  عن  الذاكرة 

فرباير، تتوجع الذاكرة بدورها وتعتذر، فهناك من 

اليوم..  ذاك  اأحالم  مب�سح  تكلف  فريو�سا  لها  اأر�سل 

ومن ين�سى ذاك اليوم الذي تزين فيه الوطن بالورود 

الزهية التي اأرادت التغيري ولكن تبخر التغيري.

يف  ون�ستمر  ت�ستغرب..  فال  املغرب  يف  اأننا  نتذكر 

العي�ض، ن�ستف�سر الذاكرة مرة اأخرى عن وهم �سمعناه 

د�ستور  يوليوز،  من  امل�سم�ض احلارق  اليوم  ذاك  يف 

وال يف االأحالم وكاأنه منزل من ال�سماء، قيل اأن كاتبه 

ال�سعب.. وبعد اأن غربت تلك ال�سم�ض احلارقة عدنا 

بالدوار  اأ�سابنا  ال�سديدة  احلرارة  اأثر  ر�سدنا،  اإىل 

ف�سرنا نتخيل اأن د�ستور يوليوز حقيقة واأننا نحن 

من كتبناه.. متاأخرين تذكرنا اأنهم طلبوا منا اأن نكتب 

د�ستورنا باأقالم ر�سا�ض!!

مطر  نن�سى  اأن  نحاول  اأخرى،  مرة  الوجع  نتقا�سم 

نونرب  من  اخلري  ناأمل  يوليوز،  وحرارة  فرباير، 

ب�سمة  لنب�سم  ال�سناديق  نحو  فنتوجه  الغا�سب، 

االأمل فوق جباه  اأنا�ض اأطلقوا حلي االإميان ولب�سوا 

جلباب التوا�سع واأكلوا مع ال�سعب الب�سيط يف �سحن 

واحد.. اأده�سنا املظهر وانده�سنا باخلطاب الذي مل 

يقل مثله اإال احل�سن الب�سري وعمر بن عبد العزيز 

رحمهما اهلل.. مالأنا ال�سناديق مب�سباح اعتقدنا  اأنه 

�سينري ظلمة حياتنا، فاأظلم حياتنا اأكرث بزيادات مل 

ي�سلم منها حتى الوقت.. متاأخرين اأي�سا اأدركنا اأننا 

عقدنا االآمال على رجل حمرتم جدا بعيب كرثة الكالم 

وقلة العمل!

جتده حتت القبة يتحدث عن التبوريدة يف ليلة اأ�ساءت 

فيها باري�ض االأنوار بكل االأزقة وال�سقق احتفاال براأ�ض 

العام اإال �سقتني اثنتني، اأدركنا اأن التبوريدة داخل 

الربملان املغربي بالرباط ت�سببت يف اإطفاء اأنوار تلك 

زوج  اأن  رغم  االأنوار  انطفاأت  )بباري�ض!(  ال�سقتني 

�ساحبة ال�سقتني م�سوؤول عن املاء والكهرباء! ال بد اأن 

اأثر التبوريدة كان قويا.

بني يناير، يوليوز، نونرب، وراأ�ض ال�سنة ن�ستمر نحن 

يف  هم  وي�ستمرون  الوجع  تقا�سم  يف  ال�سعب  اأبناء 

التبوريد وتبادل االأدوار يف م�سرحية بائ�سة لالأ�سف 

كتبناها نحن، وهذه املرة  لي�ض باأقالم ر�سا�ض!! 

عبد السالم المساتي

رحلة تغيري مزيفة

عطلة يف عطلة �سادة

عل هاذ حل�ساب قرينا بكري

ال اأطر ال قراية مقادة

يف الدروبة كل�سي كيجري

املدار�ض عندنا كلها �سادة

كل�سي مكلخ كي الدرية كي الدري

ت�سولو غدا اآ�ض من مادة

يقول لك عطلة وهذا قدري

كانوا الن�سارة حا�سني ال�ساذة والفادة

والتعليم يف دم التلميذ كي�سري

تعليم الن�سارى بقى معاودة

وملغاربة رجعوا املدار�ض بي�سري

ال�سي�سة واالأ�سلحة احلادة

حتى اجلوانات اإىل باغي ت�سري

والدكم بهم احلكومة قادة

والد ال�سعب جمعوهم يف كوري

يف اجلل�سات عاطينها مل�سادة

وعلى برا ال�سكالط بفلو�سنا م�سري

تعليمكم والت نوادر خامدة

ال ته�سرو�ض باحلنك املكري

مصطفى بصير )فاس(

قرينا بكري
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هي  وعديدة  الأماكن  هي  كثرية 

املنا�سبات التي جتتمع فيها الن�ساء 

النف�س  عن  للرتفيه  بينهن  ما  يف 

والتحدث: يف احلفالت، والأعرا�س، 

يف  احلي،  بقال  عند  احلمام،  يف 

�صالون  يف  التجارية،  الأ�صواق 

يف  املدار�س،  اأبواب  اأمام  احلالقة، 

يف  الأبناك،  يف  واملطاعم،  املقاهي 

يف  النتظار،  قاعات  يف  املخبزات، 

النوادي، يف قاعات الريا�صة)..(.

يف  ويدور  يجري  ماذا  ونت�صاءل: 

اأحاديث  من  ولقاءاتهن  جمال�صهن 

يتطرقن  التي  املوا�صيع  هي  وما 

ل  موا�صيعهن  اأن  ونالحظ  اإليها، 

و�صفات  الأحيان،  اأغلب  يف  تتعدى 

اأزواجهن،  مع  وم�صاكلهن  الطبخ، 

التلفزة  وبرامج  الأطفال،  وتربية 

مك�صيكية  م�صل�صالت  من  تقدمه  وما 

وغالء  اخلادمات،  وم�صاكل  وتركية، 

املعي�صة، وال�صحر وال�صعوذة)..( ويظل 

مو�صوع الأزواج هو الأكرث ح�صورا يف 

اأحاديثهن، فمنهن من ت�صتكي من اإهمال 

زوجها لها وعدم حتمله م�صوؤولية البيت 

ورعاية الأطفال، وعن اخليانة الزوجية، 

جمرد  �صار  الأزواج  بع�س  عند  فالبيت 

وقد  والنوم،  والأكل  للراحة  فندق 

ق�صوة زوجها و�صوء  اإحداهن من  تبكي 

خارج  يتعب  الزوج  كان  فاإن  معاملته، 

الكرمية  احلياة  توفري  اأجل  من  البيت 

اأجل  من  تكد  اأي�صا  فالزوجة  لأ�صرته، 

املنزل  داخل  احلياة  وترتيب  تنظيم 

والهتمام بالأطفال واملطبخ)..( فاملراأة 

والحرتام  للتقدير  ما�صة  حاجة  يف 

الزوج  طرف  من  باجلميل  والعرتاف 

واملجتمع.

فالأمر  الرثيات،  للن�صاء  بالن�صبة  اأما 

يف  عندهن  فاحلديث  جدا،  خمتلف 

احلفالت والأعرا�س واملنا�صبات ل يدور 

اآخر  و�صراء  الفخمة،  ال�صيارات  عن  اإل 

مبتكرات املو�صة واملجوهرات والأزياء 

اجلراحية  العمليات  عن  والقفاطني، 

والو�صفات  ال�صعر  وت�صفيف  والتجميل 

عن  واحلديث  الوزن،  من  للتخفيف 

النا�س، من تزوج ومن طلق، وعن الأبناء 

الذين يتابعون درا�صاتهم العليا يف كندا 

عطلة  �صيق�صون  واأين  وفرن�صا)..( 

ال�صيف، وعن اخلادمات الفيليبينيات 

واأجرتهن)..(.

حديث  فال  المتحانات،  فرتة  يف  اأما 

اإل عن الدرو�س اخل�صو�صية املكلفة، 

املنتــــظرة،  والنـــــتائج  والتوجــــــيه 

يف  والت�صجيل  الأبناء  وطموحات 

املدار�س العليا واجلامعات الأجنبية.

ل  و�صعية  يف  فالن�صاء  القرى،  يف  اأما 

تعر�صا  الأكرث  فهن  عليها،  حت�صدن 

يع�صن  والإق�صاء،  والفقر  للتهمي�س 

يف عزلة قا�صية وظروف �صعبة، ومع 

والأخرى  الفينة  بني  يجتمعن  ذلك 

بناتهن  عن  يتحدثن  ال�صاي،  ل�صرب 

املدن،  يف  خادمات  ي�صتغلن  اللواتي 

الهجرة  حاولوا  الذين  اأبنائهن  وعن 

الديار الأوروبية دون جدوى بعد  اإىل 

اآمالهم،  و�صاعت  اأحالمهم  تبخرت  اأن 

ورجعوا اإىل القرية لرعي الغنم.

خمتلفة،  املوا�صيع  اأن  نرى  وهكذا 

وتبقى ال�صكوى من الرجال على راأ�س 

قف�س  يف  ي�صعوهم  املوا�صيع،  قائمة 

والعتاب،  اللوم  لهم  ويوجهن  التهام 

البع�س  بع�صهن  على  الن�صاء  فتخفف 

احللول  ويتبادلن  امل�صاكل  حدة 

والن�صائح املنا�صبة.

نجيبة بزاد بناني )الرباط(

هديتك يا لمراه

عيد عيد الورد
عيد الزهر

عيد النجوم
باينه 

ف البحر
عيد القمره

�ساطعة
 تبهر

عيد جميل
كل حاجه
فيه تظهر
عيد املراأة

نتغنى بيه
ون�سرب لوتر

عيد اجلمال
والزين
والقوام

قلبي بيه
يهرت

هذي اأمي
بها نفخر

هذي اأختي
بها جنهر

هذي مراتي
يوم عيدها

نهديها
وردة 

حمره
تفوح

بالعطر

محمد امحيمدات( الرباط) 

مار�س  من  الثامن  اقرتب  كلما 

املراأة،  عن  احلديث  وكرث  اإل 

انتــــــــــــ�صاراتها، انـــــجازاتها، 

ذلك  وكل  ماآ�صيها..  اإخفاقاتها، 

بها،  والحتفاء  تكرميها  بغر�س 

م�صاألة  من  �صاأنطلق  اأنني  اإل 

م�صاألة  وهي  جوهرية،  اأعدها 

الحتفاء يف حد ذاتها. األي�س عيد 

املراأة اإقرارا بدونيتها يف عالقتها 

بالرجل الذي يحتفظ بكل الأيام 

عيدا له؟ األ يزيد هذا من تر�صيخ 

كان  واإن  اجلن�صني  بني  التمييز 

بدون وعي منا؟

اأننا  وهو  ُيطرح،  اآخر  اإ�صكال 

املراأة  حقوق  اإىل  ننظر  ما  غالبا 

يف عالقتها بالرجل، بحيث نف�ّصر 

ل  والذي  املاأ�صاوي  و�صعها 

يختلف كثريا عن و�صع الرجل، 

نف�صره من خالل اتهامنا للرجل؛ 

�صد  لكن  عنها  ندافع  اأننا  اأي 

كذلك  الأمر  كان  واإذا  الرجل، 

اإنه  الرجل؟  عنها  يدافع  فكيف 

ذاك املعذب، العنيف، املغت�صب، 

الربيئة،  الوديعة،  تلك  وهي 

األ�صنا  اأمرها.  على  املغلوب 

تعميق  من  نزيد  الطريقة  بهذه 

معا  ظاملني  لي�صا  فهما  ال�صراع؟ 

قبل  والأنثى  معا،  بريئني  ول 

اأنثى  باعتبارها  اإليها  النظر 

الإن�صان  ومفهوم  اإن�صان،  هي 

نتقا�صمه  كونيا  �صيئا  باعتباره 

نحب  اأن  على  يجربنا  جميعا، 

املراأة ونحرتمها، اأو مبعنى اأدق 

نحرتم اأنف�صنا فيها.

ذكوري،  جمتمعنا  اإن  ُيقال 

ذلك  معنى  �صحيحا  كان  اإذا 

على  �صوى  يقوم  ل  التمييز  اأن 

هو  اللذة،  يف  املراأة  اختزال 

مل  زال  ل  اإذن  حيواين  جمتمع 

الإن�صانية؛  مرتبة  اإىل  بعد  يرق 

عبارة  املراأة  كانت  اإذا  اأنه  ذلك 

عن لذة فالرجل لن يكون اأكرث من 

حيوان، ما مل يتحرر من �صلطان 

بالعقل  ويت�صلح  الغريزة، 

عن  الإن�صان  مييز  ما  باعتباره 

احليوان.

لذلك فهذا املو�صوع اأقل ما ميكن 

حقيقة  هو  عليه،  لنا  يك�صف  اأن 

نظرتنا للعقل؛ اإذ كلما قل اعتبارنا 

حيوانيتنا،  زادت  العقل،  لقيمة 

بالتايل زاد معها متييزنا للمراأة. 

اإن الختالف اجلن�صي لي�س اأبدا 

هو  ما  بقدر  للتفا�صل،  معيارا 

لالآخر؛  طرف  كل  حلاجة  تاأكيد 

ذلك اأن كال منهما يكت�صي اأهميته 

من خالل نقائ�س الآخر؛ فاملراأة 

عامل نكت�صف فيه ذواتنا ونعي�س 

معها �صعفنا العاطفي باعتبارها 

مدر�صة الإح�صا�س، وهو ما يجعل 

من �صعفها قوة يف املقابل.

واأحتقر  اأمي  اأقدر  اأن  ميكن  ل 

متناق�صا  ف�صاأكون  واإل  الأمهات 

واأكره  اأختي  اأحب  نف�صي،  مع 

واأكره  زوجتي  اأحب  الأخوات، 

�صديقتي  اأحرتم  الزوجات، 

واأي  ال�صديقات،  اإىل  واأ�صيء 

امراأة هي طبعا ل تقع خارج هذه 

النماذج. باخت�صار، خلق توازن 

يقت�صي  اجلن�صني  بني  وتعاي�س 

التفكري يف لفظ »اإن�صان«.

فريد أبي بكر

هل اأتاك حديث عيد املراأة .. احتفاء بالرجل

الغ�ش التجاري!؟
العمود  �صك  دون  هو  التجارة  جمال  اإن 

الوطني  لالقت�صـــاد  بالنـــــ�صبة  الفقري 

قويا  معيارا  تكون  كانت  كيفما  وحركته 

التجاري  ميزانه  لنمو  اأو  لتدهوره،  اإما 

لأنه يذر الأموال خلزينة الدولة وذلك من 

عائدات ال�صرائب املبا�صرة وغري املبا�صرة 

والبطالة،  العطالة  من  بالطبع  ويقل�س 

– مداخيل الأ�صر  – اأكيد  وبالتايل ينع�س 

اإل  امليدان،  هذا  يف  ن�صاطها  متار�س  التي 

اأنه مع بالغ الأ�صف، من عوائقه ما ي�صمى 

التجاري  بالغ�س  القت�صادي:  العامل  يف 

البلدان  جميع  من  ب�صدة  يحارب  والذي 

لأنه يطال بحدة جميع الأن�صطة التجارية 

املثال ل  �صبيل  وباأ�صاليب خمتلفة، وعلى 

اأقل  باأخرى  رفيعة  �صلعة  تقليد  احل�صر، 

الت�صدير  عند  بب�صاعة  والت�صريح  كلفة، 

اأو ال�صترياد وجعل مكانها اأخرى لغر�س 

يف نف�س يعقوب، وهذا يكت�صف ويف�صح من 

حني لآخر، ثم يف جمال العقار، البيع يتم 

بثمن، والت�صريح يكون بثمن اأقل للتمل�س 

من الواجبات، وهلم جرا.

لهذه  واليقظة  الت�صــــــدي  يجـــــب  لـــــذا 

اخلروقات: التدلي�س والغ�س يف هذا امليدان 

احليوي وت�صييجه وحت�صينه من العبث 

والعباد،  للبالد  كرميا  عي�صا  ي�صمن  حتى 

ويحفظ ن�صاطه من الك�صاد والف�صاد.

عبد الجليل شهيد )البيضاء(

ورغبة  �صديد،  تعط�س  اجلديد  للجيل 

ملحة يف معرفة تاريخ احلركة الوطنية، 

دار  ما  ي�صتبني  وبعده،  ال�صتقالل  قبيل 

وجي�س  املقاومة  بقيادة  املغاربة  بني 

من  الغا�صم  امل�صتعمر  وبني  التحرير 

اأعقب  وما  بال�صتقالل،  توجت  معارك، 

حيث  الفرقاء،  بني  �صراع  من  ذلك 

ويريد  فرحون،  لديهم  مبا  حزب  كل 

ال�صتئثار بجني ثمار الن�صال، وتوجيه 

دفة ال�صيا�صة جتاه الرياح التي يهواها.

اأخبار  من  اجلديد  اجليل  يبلغ  ما  اإن 

للجرح  معر�س  اخلوايل  الأيام  تلك 

لتعدد  وذلك  ومتنه،  �صنده  يف  والتعديل 

يف  ي�صتمر  فبينما  واختالفه،  الروايات 

بطال  كان  الفالين  املقاوم  اأن  الأذهان 

ت�صلبه  اأخرى  برواية  اإذا  مغوارا، 

من  ولكن  بطال  وجتعله  ال�صرف،  هذا 

ال�صيا�صية  التيارات  اعتادت  وقد  ورق، 

هي  واحدة  لغة  على  والإيديولوجية 

ول  والتخوين،  وال�صتئ�صال  الإق�صاء 

تعرتف  ول  مقامها،  يقوم  غريها  ترى 

اإىل  يت�صوق  اجليل  فهذا  لذا  بالتداول. 

رواية الوقائع والأحداث والتعرف على 

ال�صخ�صيات بنزاهة ومو�صوعية يقبلها 

العقل وترتاح اإليها النف�س.

ال�صوق  وهذا  الأكيدة  الرغبة  هذه  اإن 

العارم اإىل معرفة ما�صي الوطن هو الذي 

ما  كل  قراءة  على  اجليل  اإقبال  يف�صر 

يتعلق بهذا املو�صوع يف ثمرات املطابع، 

واأعمدة ال�صحف واملجالت، وما يجرى 

من لقاءات، ويتم من حوارات مع بع�س 

ال�صخ�صيات التي عا�صرت تلك الفرتات، 

حبات  جل  انفرطت  وقد  قليلة،  وهي 

عقدها.

واختالف  الآراء،  ت�صارب  ولتو�صيح 

مثالني  اأ�صوق  ال�صدد،  هذا  يف  الروايات 

من  الكوكبة  الأول يف هذه  يتجلى  فقط، 

اقتعدت  التي  وال�صيا�صة،  الثقافة  اأعالم 

اإحدى  ن�صبته  الذي  العرتاف،  كر�صي 

�صفحتها  على  �صهور  منذ  اليوميات 

الأخرية، حيث كل علم يديل يف اعرتافه 

وي�صفي  باأ�صرار،  ويبوح  باآرائه، 

ح�صاباته، ويتحدث عن عالقته احلميمية 

يف  تعوزه  ولكن  البارزة،  بال�صخ�صيات 

بع�س ما يذهب اإليه �صهادة اللفيف الذي 

التحق بالرفيق الأعلى، ومن ثم يح�صرنا 

املثل املغربي: )ما كيتفخم الفخام حتى 

هذا  ولي�س  احلارة(  �صيوخ  كيموت 

على  القراء  تعقيبات  اإن  بل  حتاول، 

ومكذب  ومفند  م�صحح  بني  معرتف  كل 

تدل على �صحة هذا املثل، واآخر جل�صة 

الدين  لبهاء  كانت  املر�صي  هذا  على 

عن  كال�صابقني  حتدث  الذي  الطود، 

عالقته املتينة بالأعالم الكبار يف امل�صرق 

واملغرب وكلهم يف دار البقاء، وقد عقب 

روايته  �صحح  الذي  الطود  اأحمد  عليه 

)املبعدون( ففند كثريا من مروياته، كما 

�صكري؛  حممد  الكاتب  ورثة  عليه  عقب 

لأنه افرتى عليهم.

الهجمة  هذه  فهو  الثاين  املثال  اأما 

غالب  الكرمي  عبد  �صنها  التي  ال�صر�صة 

اأ�صدر  حني  اأحر�صان  املحجوبي  على 

وهذيان  باخلرف،  فاتهمه  مذكراته، 

املحموم، والفرتاء على الأموات، وكان 

دواية  مداد  ياأخذ  اأنه مل  اأحر�صان  ذنب 

من املكتبة ال�صتقاللية.

اأحداث،  وجدت  عقود،  ان�صرمت  لقد 

يعد  ومل  اأجيال،  وظهرت  قيم،  وبرزت 

ياأخذ  اأن  الوطنية  جلباب  على  يتحتم 

التابع  �صداه وحلمته من معمل الن�صيج 

الدين  جالل  يقول  ال�صتقالل.  حلزب 

الرومي:

ال�صماء  من  �صقطت  مراآة  »احلقيقة 

واحد  كل  ال�صظايا،  اآلف  اإىل  وان�صقت 

كفيه قطعة �صغرية من هذه  يحمل بني 

ال�صظايا ويعتقد اأنه ميلك كل احلقيقة«.

احلقائق  اأيتها  اهلل  لك  اخلتام  ويف 

املفرتى  التاريخ  اأيها  وعذرا  املوءودة، 

عليه.

محمد إكرام السباعي )مراكش(

عندما جتتمع الن�ساء

يف غياب �سيوخ احلارة

)مهداة اإىل الن�صاء املغربيات مبنا�صبة 

عيدهن العاملي(



تكرمي نعيمة 
امللكاوي بفرن�سا

نعيمة  املغربية  الت�شكيلية  الفنانة  حظيت 

الكوميدي  باالأوبرا  تكرمي  بدرع  امللكاوي 

مبونبوليي الفرن�شية، مبنا�شبة اليوم العاملي 

وذلك  �شمايلي،  جمعية  نظمته  الذي  للمراأة 

تتويجا مل�شارها الفني يف املغرب وفرن�شا. 

يف نف�س اليوم حازت على جائزة يف امل�شابقة 

iConcours des Cima zالفنية »�شيميز 

غو�شتاف  رواق  ينظمها  التي   ses 2014
الفرن�شية  الثقافة  لوزارة  التابع  كوربيه 

مبنطقة باالبا�س مبونبوليي �شنويا للفنانني 

الذين عر�شوا خالل العام، حيث ي�شارك كل 

فنان بلوحة اأو لوحتني وتعر�س يف الرواق 

و�شخ�شيات  مهنيني  من  تتكون  جلنة  اأمام 

الختيار الفائزين، وقد كانت امللكاوي املغربية 

امل�شاركني  بني  الوحيدة  االإفريقية  العربية 

ومن الفائزين، ومت تقدمي اجلوائز يف حفل فني 

اأقيم بنف�س الرواق الذي تاأ�ش�س عام 1997، 

ويحمل ا�شم الفنان الفرن�شي غو�شتاف كوربيه 

�شاحب اللوحة ال�شهرية »اأ�شل العامل«. 

بقلم: أبو أزهار

على موجة ركبوا 
وبها ذهبوا

إلى حيث سحبوا
ويا ما نهبوا
فال تعجبوا ..

وعلى أخرى ركبوا
وبها كسبوا
ويا ما كذبوا
في ما كتبوا

ويا ما سكبوا ..
علينا انقلبوا

حين تغلبوا
وعلى ظهورنا ركبوا 

لما غلبوا
لكنهم غربوا

وإلى أجلهم ذهبوا 
وتركوا ما نهبوا ..

التركة

الكالم الموزون

بداأ اخللق يتجمهرون على باب مقهى موالي ر�شيد ويت�شاءلون، فجرين 

عبا�س اإىل داخل املحل بينما ظل ابن رحال ي�شرخ يف النا�س كي يذهبوا 

اإىل حال �شبيلهم. فتدخل املقدم الذي ح�شر وبرفقته حرا�س البلدية 

املعروفون بـ»الدوارة« وتولوا ت�شتيت تلك اجلوقة، غري اأن غريزة 

الف�شول مل تزد املتجوقني وح�شدهم اإال تكاثرا مما ت�شبب يف عرقلة 

�شري العربات املجرورة باخليل امل�شتعملة لنقل املواطنني بني االأحياء 

»الكوات�شا« وتلك التي تنقل املواد الغذائية من متاجر اجلملة اإىل باعة 

التق�شيط، ويجرها اآدميون: »الكرار�س«.

بعد مرور وقت غري قليل ظهر امللقب بـ»خورو« يرك�س، ومن ورائه 

وحرارة  بال�شالم  خ�س  الذي  العلوي  ر�شيد  موالي  املالكمة  مدرب 

ياأبه  مل  االأخري  فاإن  ذلك  ومع  الكومي�شري،  الفرن�شية  باللغة  التحية 

لتنّطع املدرب واكتفى بكلمة واحدة: 

- »هيا معنا نريد زيارة مكتبك يف النادي« 

اجتهنا اإىل الباب الرئي�شي مل�شجد املوا�شني حيث ركن العميد �شيارة 

و�شعدُت  بجانبه،  يركب  اأن  للمدرب  واأ�شار  ال�شوداء،  ال�شيرتوين 

اأنا بعد عبا�س الأتو�شط املفت�شني على املقعد اخللفي. ويف ملح الب�شر 

كنا خلف م�شجد الكتبية ندخل نادي املالكمة و�شاحبه املدرب ي�شرع 

اإىل  ملتفتا  مكتبه  باب  ففتح  غريه)..(  من  اأكرث  باالأمر  معني  وكاأنه 

الكومي�شري لريى على مالحمه وقع املفاجاأة - التي رمبا كان قد هّياأها 

ال�شريف ملثل هذه املنا�شبة - وهي �شورة اجلرنال كيوم الذي حطم 

قلوب املغاربة يف ليلة عيد االأ�شحى باإخراج ملكهم ال�شرعي من عزه 

وق�شره يف اجتاه منفاه، واإىل جانب هذه ال�شورة علقت اأي�شا وبنف�س 

العناية �شورة �شريك اجلرنال يف املوؤامرة البا�شا الكالوي وهو يحّلي 

�شدره بعدة اأو�شمة ع�شكرية ال ينالها اإال الكبار ممن كانوا يف ال�شفوف 

االأوىل اأثناء احلرب العاملية يف مواجهة النازية والفا�شية.

 مل يهتم الكومي�شري بكل ذلك التملق، فبداأ ي�شتعجل املدرب اأن يخرج 

ال�شور، وخا�شة �شورة العزوا  بن جلون.

اأ�شلوبه معه  اأن يلطف   كان املدرب يتوقع من رجل االأمن الفرن�شي 

اأو على االأقل اأن يكافئه بقليل من املجاملة، اأو يهتم بتلك ال�شور التي 

زرك�س بها جدران مكتبه اخل�شبي، وهي �شور كلها مت انتقاوؤها لتظهر 

عظمة واأجماد فرن�شا، واأن �شاحب املكتب من املعتزين بهذه احلماية 

ا�شطرابا  �شبب  ذلك،  لكل  االأمن  رجل  جتاهل  اأن  غري  واأجمادها، 

�شديدا الأخينا املدرب. وتزايد ا�شطرابه كلما زاد تفتي�شه على ال�شور 

املطلوبة يف جميع االأدراج وامللفات دون نتيجة. اأما اأنا فقد كنت اأعلم 

اأنه يبحث عن �شيء ي�شتحيل العثور عليه. 

�شئم الكومي�شري اأو رمبا اأدرك بح�شه املهني اأن لي�س لهذه ال�شور اأثر. 

اأن ياأخذ وقته الكايف يف البحث، ومبجرد العثور  فاأ�شار على املدرب 

على �شورة املدعو بن جلون اأن يلتحق مبكتبه يف كومي�شارية جليز، 

واأ�شاف قائال:

- يرجح اأن يكون هوؤالء »ال�شالوبار« قد ماطلوك بتقدمي ال�شور حتى 

اختلط عليك االأمر، وهذا دليل على اأنهم يعرفون ما ي�شنعون)..(.

يحجبهما  اأن  قبل  عينيه  من  يتطاير  وال�شرر  الكومي�شري  اإيل  نظر  ثم 

بنظارته ال�شوداء.

هي  عني  لديهم  توفرت  التي  املعلومات  اأن  ات�شح  وجيم،  �شني  بعد 

من م�شدر كان يعرف حتى اأب�شط التفا�شيل عن جميع اأ�شرتي، ومنذ 

عهد ال�شي حل�شن اأحجام رحمه اهلل. وتاأكد يل اأن الذي ميلك كل هذه 

اجلزئيات الدقيقة يوجد اأثناء التحقيق معنا)..( فكلما كان اجلواب 

املمر  اإىل  بي  وتنتهي  عنيفة،  الفعل  ردة  وكانت  اإال  دقيق  غري  مني 

املك�شوف حتت اأنظار كل مكاتب التحقيق. ثم يوؤتى بال�شخ�س الذي 

اإال  منه  تظهر  ال  بني  املعلومات، وهو يف جلباب  تلك  منه  ت�شتخرج 

القدمني، ودون حذاء، فكان ذلك من ح�شن حظي، اإذ تي�شر يل التعرف 

القاعدة  اأحد جماعة عمال  الدرعاوي  اهلل  فتح  اإنه  الفور:  عليه على 

قد  كان  ذلك)..(  يف  �شك  وال  هو  اإنه  نعم  جرير)..(  بابن  االأمريكية 

تعر�س حلريق مهول وظلت اآثاره على قدميه بعد العالج)..( وكان 

كلما اأعاد على م�شامعنا معاناته مع ذلك احلريق اإال وك�شف عن قدميه 

اأنني قد ح�شرت  ليظهر تلك البقع التي ت�شبه انت�شار الرب�س. ومبا 

مرات عديدة لروايته، فقد بات يف و�شعي اأن اأتعرف عليه بكل ب�شاطة، 

خا�شة عندما عدت بالذاكرة اإىل عهد الراحل اأبي حني كان فتح اهلل يف 

الذي يجاور دكانه  ال�شكلي�س  العمر ي�شتغل عند املعلم كبور  مقتبل 

دكان اأبي كما اأ�شلفت من قبل.

مف�شلة  اأجوبتي  فاأ�شبحت  املعلومات  م�شدر  على  التعرف  �شاعدين 

على اأ�شئلتهم مبا يف ذلك االعرتاف بامل�شدر نف�شه الذي كنت اأحتا�شى 

ذكر ا�شمه، اأعني »الدرعاوي«. اأما ابن جلون فقد بِقيت م�شرا على 

اأنني مل اأكن �شوى �شيد مل يقع بعد يف �شبكته، وظل يحاول اإىل اأن جاء 

يخربين ب�شفره، ثم اختفى.
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اأ�شدر جممع التجديد واالإحياء جملة »اأنوار 

توؤكد  جملة  اأول  وهي  املغربي«  الت�شوف 

الكتاب  م�شدره  اإ�شالمي  علم  الت�شوف  اأن 

وال�شنة، وال�شرية النبوية وحياة ال�شحابة، 

الت�شوف  ورواد  وال�شنة  القراآن  من  انطالقا 

االأولني.

باأقالم مفكرين  العدد االأول بحوثا  ويت�شمن 

وعلماء من املغرب وامل�شرق تكلفت بالتعريف 

باأئمة الت�شوف واأعالمه منذ العهد النبوي.

اأهمها:  مو�شوعات  على  العدد  ا�شتمل  كما 

ن�شاأة الت�شوف، والطريق ال�شويف، واملدر�شة 

امل�شي�شية، وجمال�س الت�شوف، ومنهج الكتاين 

يف الت�شوف وغري ذلك من املو�شوعات.  

 الدعاء مخ العبادة، 
ومفتاح �حلاجة، وهو �أمر 

اهلل لعباده لي�ستجيب 

ال�ستغاثتهم، وحتقيق 

�بتهاالتهم، ومن �سروطه 

ح�سور �لقلب باأن ال يكون 

�ساحبه �ساهيا الهيا، و�أن 

يكون مطعم �لد�عي حالال، 

وك�سبه طيبا كما �أكد 

�لر�سول �الأكرم �سلى �هلل 

عليه و�سلم ل�سعد: »�أطب 

ك�سبك ت�ستجب دعوتك«.

 من عالمات �سدق 
�الإميان، وجناح �الأعمال، 

�الإكثار من ذكر �هلل الأنه 

ي�سفي �لقلوب، ويدعو �إىل 

�الطمئنان »�أال بذكر �هلل 

تطمئن �لقلوب« ويحد من 

رعونة �لنف�س، ويق�سي 

على �لو�سو��س �خلنا�س 

وي�سل �لذ�كر بربه »يا �أيها 

�لذين �آمنو� �ذكرو� �هلل 

ذكر� كثري� و�سبحوه بكرة 

و�أ�سيال« كي تكونو� من 

�لفائزين �ملطمئنني.

لواء  حتت  )املن�شوية  املغاربة  ال�شحافيني  لنقابة  الوطني  املكتب  اأعلن 

االحتاد املغربي لل�شغل(، اندماج كافة هياكل هذا التنظيم، يف النقابة 

الوطنية لل�شحافة املغربية، وذلك اأثناء اجتماع عقدته هذه االأخرية 

يف  التنظيمية،  بال�شوؤون  املكلفة  للجنة  البي�شاء،  الدار  مدينة  يف 

اإطار التح�شري للموؤمتر الوطني، يوم 7 مار�س 2014.

وقد مت اتخاذ هذا املوقف من قبل اأغلبية اأع�شاء املكتب الوطني، 

كاتب  الودنوين،  اأعلن، عثمان  كما  املغاربة،  ال�شحافيني  لنقابة 

اأع�شائها بالنقابة  عام هذه النقابة يف القناة الريا�شية، التحاق 

الوطنية لل�شحافة املغربية.

نقابة ال�سحافيني املغاربة تندمج يف النقابة
 الوطنية لل�سحافة املغربية 

اخلام�شة  بالذكرى  االأيام  هذه  »دوزمي«  الثانية  القناة  حتتفل 

والع�شرين لتاأ�شي�شها، من خالل عدة برامج تذكر م�شاهديها مب�شرية 

ربع قرن من وجودها يف امل�شهد ال�شمعي الب�شري.

واحدة من اأبرز الوجوه االأوىل التي تعرف عليها امل�شاهد يف بداية 

من  عودتها  تزامنت  ريان،  فاتن  املن�شطة  وهي   ،1989 �شنة   2M
الديار الفرن�شية لال�شتقرار يف املغرب مع تخليد هذه الذكرى، التي 

ت�شتغلها القناة الإطالق قريبا جمموعة من الربامج اجلديدة، تتنوع 

بني الثقايف والفني والريا�شي وال�شيا�شي.

باإ�شناد مهمة تن�شيط واحد من هذه الربامج   2M فهل �شتفاجئنا 

للمتاألقة فاتن ريان، التي تفوقت يف جمال التن�شيط، وطبعت ا�شمها 

الثانية  القناة  يف  �شواء  ا�شتغالها  خالل  من  االإبداعية  ال�شاحة  يف 

.M6 املغربية، اأو يف القناة الفرن�شية

اأنوار الت�سوف املغربي

هل تعود 2M اإىل ت�سليط 

اأ�سواء كامرياتها على 

وجوهها الأوىل

انتقل اإىل جوار ربه امل�شمول برحمة 

اهلل، والد االأ�شتاذ حممد عاريف، عامل 

عمالة مقاطعات الفداء درب ال�شلطان 

بالدار البي�شاء.

نتقدم  االأليم  امل�شاب  هذا  اإثر  وعلى 

باأحــر التعازي جلميع اأفراد الفقيد، 

وال�شلوان  بال�شــرب  لهـــــم  داعــــني 

وللمرحوم باملغفرة والر�شوان.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

تعزية

.د. يوسف الكتاني





األخيرة

صراع األقطاب داخل أسوار القصر
قبل الزاز صحفي يشبه بوهمو بإدريس البصري

�أن  �لر�شيد،  هارون  �كت�شف  عندما 

�لرب�مكة رجال ثقته، �ملت�شرفني حتى 

منه  �أغنى  �أ�شبحو�  ق�شوره)...(  يف 

�لتي  دورته  فيهم)...(  فد�ر  و�أقوى، 

دخلت �لتاريخ، وبقيت معروفة فيه �إىل 

�لآن، با�شم »نكبة �لرب�مكة«، جاءته 

�شعر�  �مللك،  لها  فقال  تت�شفع،  �مر�أة 

نقله عنه �شاحب »مروج �لذهب«:

و�إذ� بدت للنمل �أجنحة

                 حتى يطري، فقد دنا �أجله

ولكن تلك �لق�شور �مللكية، �لتي رفعت 

�أيام حكم هارون  �أ�شو�رها عالية منذ 

كل  لأ�شر�ر  كامتة  وبقيت  �لر�شيد، 

�أنها عندنا يف �ملغرب  �لق�شور، يظهر 

هذه �لأيام، مل تبق كامتة لأي �شر.

و�إن كانت ظروف ك�شف تلك �لأ�شر�ر، 

تكاد تكون مغمورة بال�شتغر�ب فيما 

�لتحولت  �أن  كيف  للت�شاوؤل،  يدعو 

�لق�شر  من  ت�شربت  �لتي  �خلطرية 

تكمن  �أ�شو�ره،  خلف  ومن  �مللكي، 

�أونا،  �لقت�شادي  �لغول  خبايا 

وحتت جناحها �ملوؤ�ش�شة �لقت�شادية 

�س.ن.ي، وقد تفجرت حو�ليها وعليها، 

حدثت  �لتي  �لإعالمية،  �لهز�ت  هذه 

فاجاأت  غيبة  باإفريقيا،  �مللك  غيبة  يف 

بالغابون،  �إقامة جاللته  بقر�ر متديد 

�لقر�ر �لذي �شدر �شاعات قليلة، بعد 

�عتقال كرمي �لز�ز، �لرجل �لذي عا�س 

�لت�شالت  جمال  يف  �لرب�مكة  حياة 

عندما  وحده)...(  ولي�س  �لتلفونية، 

عمتها  �بنة  مثل  و�نا  �شركة  �أ�ش�س 

�أونا، بعمار�تها ومكاتبها و�أجهزتها 

�لولد  هو  �لز�ز،  وكان  وتلفوناتها، 

�خلا�شة  �لكتابة  �أطر�ف  يف  �ملدلل 

�مللكية، وها هو حماميه ي�شهل علينا 

عنه  وينقل  �لتف�شري)...(  م�شاعب 

لوكيل  قوله  كود  موقع  من  �شحفي 

�مللك: »�إن �لق�شية لها من يحركها يف 

�خلفاء«)...(.

وقد تظهر �خلبايا من خالل �جلزئية 

عبد  �ملحامي  تقدم  وهي  �لهامة، 

�لز�ز  للنيابة عن  �لرحيم �جلامعي، 

�أخرى  �حتمالت  تو�لد  �إىل  �إ�شافة 

�ملدير  ما�شي  يف  �لتعمق  خالل  من 

�لعام لو�نا، وهي �أن �لز�ز قام خالل 

مظالت  كع�شكري  بالعمل  بد�ياته 

�لفرن�شي،  �جلي�س  »بار��شوتي�شت« 

وز�رة  م�شالح  �إحدى  يف  عمله  قبل 

�لد�خلية �لفرن�شة.

تز�منت  قد  �أخرى  حادثة  وكانت 

ملايل،  زيارته  �مللكي يف  �لو�شول  مع 

ي�شمى  �إلكرتوين،  موقع  توىل  حينما 

�شفقة  يف  �مل�شتور  ف�شح   ،360
من  بوهمو،  �ل�شي  موؤ�ش�شة  تخل�س 

حوله  يجري  وما  �ل�شكر،  �شركة 

ويدور.

ويكاد �ل�شيطان يلعب بعقولنا، ونحن 

�ملتقلبات،  هذه  ح�شول  �أن  نتوهم 

�مللكي،  للوبي  تابعتني  موؤ�ش�شتني  يف 

تكاد  وكاأنها  �مللك،  غيبة  يف  ح�شلت 

�ل�شريعة،  �مللكية  �لغ�شبة  تن�شينا 

ب�شحب  �شباط،  ت�شريحات  على 

عندما  كري�ن  بن  حكومة  من  وزر�ئه 

ليقول  فرن�شا،  �إىل  �شفر  يف  �مللك  كان 

�إن �مللك �ت�شل به تلفونيا من  �شباط 

باري�س، لال�شتطالع طبعا.

ل  �إفريقيا،  من  �مللك  يت�شل  مل  فهل 

�ملاجيدي  �خلا�شة  كتابته  برئي�س 

�مللكي،  �للوبي  �لأول ب�شوؤون  �ملعني 

�ل�شتثمار،  موؤ�ش�شة  برئي�س  ول 

�ل�شحفي،  بعد �شر�عه)...(  بوهمو، 

تربطه  �لذي  �لإلكرتوين،  �ملوقع  مع 

�مل�شمعني  وح�شب  �لأقل،  على 

مب�شت�شار  عالقة  و�لناظرين)...( 

�مل�شت�شار �لهمة، كرمي بوزيدة.

ل حاجة لنا، �إىل �لتذكري، بعهد �حل�شن 

�لفتاح  عبد  �خلا�س،  وكاتبه  �لثاين، 

فرج، �لذي كان يقدم له كل �شنة، على 

تقليد و�يل بنك �ملغرب، تقرير� �شنويا 

�أحد،  �أي  ولكن  �شيدنا،  ممتلكات  عن 

�لفتاح  عبد  عن  �شيئا  يعرف  يكن  مل 

فرج، هذ� �لرباطي �لذي مل تكن قامته 

�لق�شرية لت�شمح لأحد بالتعرف عليه 

يف �ملحيط �مللكي، ومل يظهر ��شمه يف 

�ل�شحف و�لكتب، �إل عندما هرب �إىل 

�أملانيا، وطلب منه �أحد �ل�شحفيني �أن 

حممد  للملك  بالأ�شف  فاكتفى  يتكلم، 

�ل�شاد�س �لذي �أبعده – ح�شب قوله – 

بطريقة غري لئقة، م�شيفا: و�شاأحكي 

لكم فيما بعد، �إل �أن �ملوت فاجاأه �شنة 

2005، وهو يف منفاه �لذهبي باأملانيا، 
ومل ي�شمح له باأن يقول �شيئا بعد �أن 

�أ�شر �أن ل يدفن يف �ملغرب.

�أن ما ح�شل  ول حاجة لنا بالتذكري، 

�شاحب  غيبة  يف  �مللكي  �ملربع  د�خل 

باإقامة  م�شغول  وهو  و�لنهي،  �لأمر 

�لإفريقية،  �ملغربية  �لعالقات  قو�عد 

هو �شيء م�شتغرب، فلم يكن من حق 

لل�شر�ع  و�جهة  يفتح  �أن  بوهمو، 

�لأ�شاتذة  حماميه  ويكلف  �لإعالمي، 

وحميد  م�شدق،  وطارق  ثابت،  منري 

كارتو�، باإر�شال بيانات حقيقة، تد�فع 

يفهم من  بيانات  �لرئي�س بوهمو.  عن 

ن�شو�شها، �أن مدير �شركة �ل�شتثمار�ت 

�مللكية، يد�فع عن نف�شه)...(، مربر� 

�شالمة تفويته ل�شفقة �ل�شكر، ومنتهز� 

�شالمة  �أي�شا  ليثبت  �لفر�شة،  نف�س 

�شنطر�ل  �ل�شابقة)...(،  �ل�شفقات 

ليتيري، ود�نون، وما جرى مع �ل�شركة 

للتاأمني،  و�أك�شا  �أو�شان،  �لفرن�شية 

بوهمو،  به  رد  وما  ن�شر  ما  �أن  حتى 

قانونية،  م�شاءلة  طابع  يكت�شي  يكاد 

قا�س  �أمام  وكاأنه  �أطر�فها)...(  لأحد 

للتحقيق)...(.

وكان �ل�شحفي قد و�خذ يف رده على 

�إل  له  يبق  مل  �أنه  كيف  بوهمو،  بيان 

بالفرن�شية  بوهمو  لل�شيد  يقول  �أن 

))وي �سيدي(( م�شيفا ))�إن منطقك 

عندما  �لب�سري  باإدري�س  يذكرنا 

كان يتعامل مع �ل�سحف(( ويطمئن 

بوهمو ))باأن عهد �ملخزن �نتهى، و�أن 

�إدري�س  طرد  �ل�ساد�س  حممد  �مللك 

طريق  على  �ملغرب  لي�سع  �لب�سري 

لعنفك)...(  خالفا  �لدميقر�طية، 

و�حتقارك لل�سحفيني((.

هياأة  يف  �ملالحظة  هذه  �أيقظت  وقد 

ت�شامنا  �ل�شحفي  �لأ�شبوع  حترير 

�أننا  رغما  �لكاتب،  �ل�شحفي  مع 

�لتعامل  لذلك  نهتز  مل  �لأ�شبوع  يف 

�لأ�شبوع  مع  بوهمو  مار�شه  �لذي 

با�شتثنائها، وتعامله مع �لأ�شبوع على 

طريقة تعامل �إدري�س �لب�شري معها، 

متنا�شيا م�شري �لب�شري وم�شري كل 

ظامل �آثم.. م�شى و�نق�شى.

�ملبيعات  �أكرب  هي  �لتي  �لأ�شبوع 

�أو  �لعربية  �شو�ء  �لأ�شبوعية، 

عن  يك�شف  قر�ر  وهو  �لفرن�شية، 

�حلرة،  لل�شحافة  ر�ف�س  جربوت 

ملكا  لي�س  بوهمو  �أن  على  هلل  وحمد� 

على �ملغرب، ليمنع �لأ�شبوع من حق 

م�شروع، هذه �لأ�شبوع �لتي تاأ�ش�شت 

على  �شبيا  يحبو  بوهمو  كان  عندما 

يديه ورجليه.

نن�شر  مل  �أننا  �أخرى،  مرة  هلل  حمد� 

�ل�شكر)...(  بيع  عن  بوهمو  �إعالنات 

�أن  تك�شف  �أخرى،  مو�قع  هي  وها 

تلك �ل�شفقة فيها ما فيها)...( من �أنها 

تعطي ل�شركة ويلمار)...( �متياز بيع 

�ل�شكر �خلام لل�شركات �ملغربية.

�أخالقنا  ح�شن  عن  عربنا  قد  وكنا 

عندما ق�شرنا على �شفحات جريدتنا، 

عن  ن�شر  ما  على  قر�ئنا  �طالع  يف 

موقع  يف  موثقة  �أخبار  من  بوهمو، 

مل  �أخرى،  مو�قع  ونقلته  »دومان« 

من  تفا�شيل  لأنها  طبعا،  نن�شرها 

وبقينا  كنا،  بحيث  �ل�شخامة)...( 

بوهمو،  موقع  على  �آثارها  ننتظر 

نتفادى  �أننا  ثم  »دومان«،  وموقع 

نقل �لف�شائح �لكربى، مر�عاة ملو�قع 

منطلقاتها.

يف  ولزلنا  �أخرى،  مرة  نحن  وها 

هذ�  عن  نت�شاءل  �لنتظار)...( 

�لتحول، �لذي جعل ملفني من �أ�شخم 

�مللكي،  بالهولدينغ  �ملرتبطة  �مللفات 

يف  �لذي  وهو  �مللك،  غيبة  يف  يفتحان 

ح�شوره ح�شلت هز�ت كربى، بقيت 

م�شطفى  �أبعد  حني  �لكتمان،  طي  يف 

�أن  دون  �لهولدينغ،  من  �لباكوري 

�أبعد  كما  �ل�شبب،  نعرف  �أو  يعلن، 

�ملوؤ�ش�شة  رئا�شة  من  بنديدي  �شعد 

�لكبري  �مل�شت�شار  و�أبعد  �أونا،  �مللكية 

�لودغريي،  خالد  �مللكية  للموؤ�ش�شة 

�لذي عاد للمغرب موؤخر�، بعد �أن كان 

حب�شا،  �شنة  بع�شرين  عليه  حمكوما 

�ل�شاد�س،  حممد  �مللك  ميتعه  �أن  قبل 

بعفو �شامل.

يف  �تخذت  وعقوبات  توقيفات  وهي 

من  و�أقوى  �أهم  كانو�  م�شوؤولني  حق 

�ملعتقل  �لز�ز،  كان  مثلما  بوهمو، 

�أخري�، من �لأولد �ملدللني، يف حديقة 

�للوبي �مللكي.

�لولد  هذ�  �عتقال  هام�س  وعلى 

م�شروعا،  ت�شاوؤلنا  يبقى  �لز�ز)...(، 

�لتي  �ل�شهولة)...(  هذه  �شر  عن 

وقد  �ل�شحف،  بع�س  عليها  ح�شلت 

و�لتهريب  بال�شرقة  �لز�ز  �أد�نت 

يقول  �أن  قبل  �لع�شابات  وتكوين 

�لق�شاء كلمته، فهذه �ل�شحيفة تعنون 

و�لأخرى  مليار،  مائتي  �شرق  �أنه 

تقارير  تقول  بينما  مليار�،   45 تقول 

�لبولي�س �إنه مل يكن يف ح�شابه �لبنكي 

يوم �لعتقال �إل 200 �ألف درهم، بينما 

م�شادر �أخرى تقول، باأنه عندما كان 

�لوفا،  بنك  لإنقاذه  تدخلت  �أزمة  يف 

�أجل  من  و�لتدبري  �لإيد�ع  و�شندوق 

��شتمر�ر �شركته)...( فما هو �لتحول 

بعد  عكا�شة،  �شجن  �إىل  �أو�شله  �لذي 

هذه �حلماية و�لإنقاذ)...(، من طرف 

�لهولدينغ  �إىل  تنت�شبان  موؤ�ش�شتني 

�أمام  يقول  �لز�ز  هو  وها  �مللكي، 

�ملحققني �إنه لي�س م�شوؤول عما جرى.

ل�شالح  د�ئما  يكون  �لذي  �ل�شك  �إن 

من  ينبع  �لق�شاء  م�شاطر  يف  �ملتهم، 

�أن توقيف كرمي  �أخرى، وهي  حقيقة 

هيمن  ثم   ،2012 �شنة  ح�شل  �لز�ز 

تفاديا  رمبا  �ملطلق)...(  �ل�شمت 

هذه  يف  كربى  ف�شيحة  لنفجار 

دفع  فماذ�  �مل�شونة)...(  �ملوؤ�ش�شة 

�ل�شرطة �لق�شائية، لتفتح هذ� �مللف، 

�لعتقال،  �لتحقيق  قا�شي  ويقرر 

لن�شمع  �حلادث،  حدوث  بعد  �شنتني 

))ماز�ل  يقولون  باعتقاله  �ملعنيني 

ما  ماز�ل  د�با  �لتقييم..  درنا�س  ما 

عارفين�س((.

�إفريقيا، �لتي كان �ل�شفر  على هام�س 

�مللفات،  هذه  لتفجري  فر�شة  �إليها، 

�إفريقيا، �ملعروفة باحلكم �لثمينة �لتي 

�لأمثلة  �أحد  �أدغالها، يقول  بها  تزخر 

))مهما  �لبينني  دولة  يف  �ل�شعبية 

فاإن  �لتبول)...(  مدى  طول  كان 

�سغرية  تنزل  �لأخرية  �لقطر�ت 

بني �أفخاذ �ملتبول((.

�حلقيقة)...(  قطر�ت  من  �إذن،  لبد 

لتكون  جرى،  ما  على  �شاهدة  تبقى 

�شببا ملا �شيجري.

�لتي  �لأيام وحدها، هي  �أن  و�لو�قع، 

لتعود  �خلبايا،  �شحايا  �شتك�شف 

�لأمور �إىل ما �شتك�شفه �ملر�يا.

قد  �هلل،  رحمه  �لثاين  �حل�شن  وكان 

�أ�شباب �خلبايا، و�إن مل يكن يف  ف�شر 

عهده قد نفذ ما وعد به يوم تن�شيبه 

يوم  وبالتحديد  �ملغرب،  على  ملكا 

عر�شه  عيد  يوم   ،1961 مار�س  ثالث 

))�ساأ�سند  قائال:  تعهد  حني  �لأول 

من  يتمكنو�  حتـــــى  �ل�سعــــفاء 

�أن  من  �لأقوياء  و�ساأمنع  حقوقهم، 

�أحكم  �أن  �أريد  �إين  ي�ستغلو� قوتهم، 

مثل لوي�س �حلادي ع�سر، هذ� �مللك 

�لنظام  فر�س  لفرن�سا  �أعاد  �لذي 

لبلد م�ستت((.

�مللك  يق�شد  �لثاين  �حل�شن  وكان 

ع�شر  �حلادي  لوي�س  �لفرن�شي، 

حياة  يف  كان  �لذي   )1483-1461(

�أبيه وليا للعهد ثائر� د�ئم �لحتجاج، 

�حلرب  �أعلن  ملكا،  �أ�شبح  وعندما 

على �لبورجو�زية �لتي حاربته، وكان 

ذكيا ل يهتم مبحاربتهم �إىل �أن �حتفظ 

بعر�شه من بعد حلو�يل �أكرث من مائتي 

عام.

على  عام  خم�شمائة  من  �أكرث  بعد 

كتب  ع�شر  �حلادي  لوي�س  عهد 

�نهيار  �أ�شباب  عن  �أمريكي  خبري 

�ل�سبعينات  ))يف  ع�شرنا:  يف  �لدول 

عن  عبارة  �لدولة)...(  كانت 

و�لتاجر�ت،  للتجار  عجائب  �أر�س 

�لوكالء  و�أجور  و�لر�ساوي  �لبتز�ز 

بني  �ل�سري  و�لتفاهم  و�لعمولت، 

�لعالقات  رجال  وبني  �لأمر�ء 

�ملخابر�ت  وعمــــــالء  �لعامـــــة، 

�ل�سام�سونيت  وحقائب  �لأمريكية 

حتمل  �لـــــدولر،  باأور�ق  �ملح�سوة 

�لأعمال  رجال  طائـــر�ت  علـــــى 

عناوينها  �لتي  و�ل�سركات  �خلا�سة، 

يف  بريدية  �سناديق  �أرقام  جمرد 

�لكار�يبي ولي�سن�ستاين((  بحـــــــــر 

)�شوكرو�س. �لرحلة �لأخرية(.
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عندما كان الملك في إفريقيا كانت األحداث كثيرة تدور تحت أسوار القصر.


